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مجلهی اصول بهداشت روانی

مقالهی پژوهشی
مقایسهي فعالیت سیستمهاي مغزيرفتاري وابستگان به متآمفتامین با افراد بهنجار؛
بر اساس نظریهي تجدیدنظرشدهي حساسیت به تقویت
خالصه
مقدمه :هدف مطالعهي حاضر ،مقايسهي سه سيستم تجديدنظرشده (فعالساز رفتاري،
بازداري رفتاري و جنگ/گريز/انجماد) نظريهي حساسيت به تقويت در بيماران وابسته به
متآمفتامين با افراد بهنجار بود.

مرجان عالميخواه
کارشناسي ارشد روانشناسي باليني ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،واحد تربت جام

*فرهاد فريدحسيني
استاديار گروه روانپزشکي ،مرکز تحقيقات روان-

روشکار :اين پژوهش عليمقايسهاي در شش ماه اول سال  7310انجام شد .جامعهي

پزشکي و علوم رفتاري ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد

مورد مطالعه ،مردان وابسته به متآمفتامين فاقد اختالل سايکوتيک همراه و يا اختالالت

عليرضا رجائي

بارز محور دو شهر مشهد بودند .از اين بين ،تعداد  11نفر به روش نمونهگيري در دسترس

استاديار گروه روانشناسي باليني ،دانشگاه آزاد

انتخاب شدند.

اسالمي ،واحد تربت جام

همچنين  11نفر از بستگان نزديک گروه وابسته به متآمفتامين که به لحاظ متغيرهاي سن،

مراد رسولي آزاد

جنسيت و تحصيالت با آنها همتا شده بودند به عنوان گروه بهنجار شرکت کردند .نمونهها

دانشجوي دکتراي روانشناسي باليني ،دانشگاه شهيد

با استفاده از مصاحبهي باليني ساختاريافتهي راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني،
پرسشنامهي اطالعات جمعيتشناختي و پرسشنامهي  1عاملي جکسون ارزيابي گرديدند.
دادهها با آزمونهاي کولموگروف-اسميرنوف ،مجذور خي و تي مستقل تحليل شدند.

بهشتي ،تهران

حسن کردي
دانشجوي دکتراي رفتار-حرکتي ،دانشگاه فردوسي
مشهد

یافتهها :گروه وابسته به متآمفتامين نسبت به گروه بهنجار از حساسيت بيشتري در
سيستمهاي تجديدنظرشدهي فعالسازي رفتار ،بازداري رفتار ،جنگ و انجماد برخوردار
بودند ( )P>0/01اما در سيستم تجديدنظرشدهي گريز ،تفاوت معناداري بين دو گروه ديده
نشد (.)P<0/01
نتیجهگیري :الگوي شخصيتي بيماران وابسته به متآمفتامين با افراد بهنجار متفاوت
ميباشد .اين افراد از يک سو به دليل حساسيت باالي سيستم بازداري رفتار و از سوي ديگر
به دليل حساسيت باالي سيستم فعالساز رفتاري ،در شرايطي با احتمال تنبيه از قبيل مقايسه
شدن در موقعيتهاي اجتماعي و همچنين گرايش به تقويت و پاداش از حساسيت بااليي
برخوردارند.
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Original Article
Comparison of brain behavioral systems between methamphetamine dependent
and normal people; based on Gray’s revised reinforcement sensitivity theory
Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare three
systems of revised reinforcement sensitivity theory, behavioral
activation system (r-BAS), revised behavioral inhibition system
(r-BIS) and revised fight/flight/freezing system (r-FFFS),
between patients who are dependent to methamphetamine and
normal people.
Materials and Methods: This research was a causalcomparative study that was done in the first sex month of 2012
in Mashhad. The population of the study were men dependent
on methamphetamine without psychotic disorders and
prominent axis II comorbidities. Twenty five individuals were
selected by convenient sampling method. Also 25 normal
people from patients’ relatives were selected and matched in
variables of age, gender and education participated in this
study. Samples were evaluated by Structured Clinical
Interview (SCID) for DSM-IV, demographic questionnaire
information's and Jackson-5 questionnaire. Data were analyzed
by Chi square, Kolmogrov-Smirnov and independent t-test.
Results: Methamphetamine dependent group had higher
sensitivity in r-BAS, r-BIS, fight and freezing systems compare
to normal people (P<0.05). However there was no significant
difference in r-flight between two groups (P>0.05).
Conclusion: Personality patterns of patients dependent on
methamphetamine were different from normal people. This
people have high sensitivity to punishment cues such as being
compared in social conditions and tendency to reinforcement
and reward, because of their higher sensitivity in behavioral
inhibition and activation system.
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Activation,
Methamphetamine, Sensitivity
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مقدمه

است و درصد بیشتری از این دارو بدون تغییر در بدن باقی میماند.

وابستگی به متآمفتامین یک مشکل جدی برای سالمت عمومی

در واقع متآمفتامین مدت زمان بیشتری در مغز باقی مانده و

جامعه است که همراه با تبعات جدی پزشکی ،عصبیروانی،

به همین دلیل ،اثرات تحریکی آن ماندگارتر است (.)13

اجتماعیاقتصادی و حقوقی میباشد ( .)1طی یک دههی

دیدگاههای مختلفی به بررسی اعتیاد پرداخته و تالش کردهاند

گذشته مصرف متآمفتامین ،به عنوان یک مشکل قابل توجه

این موضوع را توضیح دهند .در این بین نظریهی حساسیت به

در شرق و جنوب شرقی آسیا و شمال آمریکا شناخته شده

تقویت )RST( 3یک نظریهی پیشرفته و مهم عصبروان-

است .دیده شده است که شیوع استفاده از این ماده در بعضی از

4

شناختی میباشد ( .)12گری  ،نظریهی خود را بر دو بعد

گروههای اجتماعی نظیر جوانان به شکل معنیداری بیشتر است

اضطراب 5و تکانشگری 7قرار داد ( .)14گری توضیح میدهد

2

6

( .)3،2متآمفتامین مادهای مصنوعی است که میتوان آن را به

که چگونه صفات شخصیتی مرتبط با مغز  ،افراد را مستعد به

صورت خانگی تهیه کرد .مصرف این ماده ،بسیار رایج است.

رشد اختالالت روانشناختی میسازد ( .)15طبق نظریهی اصلی

متآمفتامین باعث افزایش سطح کاتهکولآمینها از جمله

حساسیت به تقویتگری سه سیستم انگیزشی مغزی وجود

دوپامین میشود و اثر عمدهی آن روی برانگیختگی میباشد.

8

9

دارد -1 :سیستم آزارنده یا بازدارندهی رفتار (-3 ،)BIS
11

سوءمصرف وریدی آن شدیدا اعتیادآور بوده و بیشتر در بین

10

افرادی که تمایل به حفظ حالت بیداری و توجه به مدت

13

جنگ و گریز ( )FFSکه به محرکهای آزارندهی غیر

طوالنی دارند شایع است ،همچنین میتواند سبب ایجاد یک

شرطی و تنبیه غیر شرطی پاسخ میدهد ( .)17در سال ،3000

سیستم محرک یا گرایشی رفتار ( )BASو  -2سیستم

12

نوع روانپریشی مشابه اسکیزوفرنی پارانوئید شود ( .)4اثرات

گری و مکناوتون  ،تجدیدنظر کلی در  RSTدادند (.)12

دیگر این مواد مانند سرخوشی ،افزایش میل جنسی و تهییج،

در نظریهی تجدیدنظرشدهی حساسیت به تقویت ()r-RST

14

ترس و نشانگان سایکوتیک ،بسته به دوز و درجهی وابستگی

سه سیستم فوق با محرکهای متفاوتی فعال میشوند .در این
15

متفاوت است ( .)5مطالعات تصویربرداری مغزی از افراد وابسته

تجدیدنظر ،سیستم فعالسازی رفتار

به متآمفتاین نشان دادهاند که این افراد دارای ساختارهای

محرکهای مثبت شرطی و نیز غیر شرطی پاسخ میدهد.

( ،)r-BASبه

مغزی نابهنجاری چون تخریب مادهی خاکستری ،1قشر لیمبیک

همچنین در  FFSبه همراه واکنشهای جنگ و گریز،

و پارالیمبیک ،حجم کمتر هیپوکامپ ،افزایش معنیدار در

واکنش انجماد نیز حضور دارد که مسئول پاسخ به محرک

جسم سفید ،تخریب لوب میانی پیشانی و بزرگی جسم مخطط

تهدیدکنندهی غیر قابل اجتناب میباشد .نام سیستم جنگ و

میباشند ( .)7،6همچنین تغییرات ویژهی عصبشیمیایی و

گریز به سیستم تجدیدنظر شدهی جنگ/گریز /انجماد

متابولیکی در بخش میانی جسم مخطط مشاهده شده است

17

( )r-FFFSتغییر یافت و فرض شد که میانجی واکنش به

( .)9،8دیده شده است یک حالت بیشفعالی در فعالیت
دوپامینرژیکی نسبت به سایر مواد اعتیادآور در افراد وابسته به
متآمفتامین وجود دارد (.)11،10
با این که اثرات رفتاری و فیزیولوژیکی متآمفتامین مشابه
کوکائین و سایر آمفتامینها است ،اما آنها مقداری در ساز و
کارهای پایهای چگونگی فعالیت ،با هم متفاوت هستند .مثال بر
خالف کوکائین ،متآمفتامین دارای مدت زمان عمل بیشتری
Grey Matter

1

2

Reinforcement Sensitivity Theory
Neuropsychological
4
Gray
5
Anxiety
6
Impulsivity
7
Brain- Related Personality Traits
8
Aversive System
9
Behavioral Inhibition System
10
Appetitive System
11
Behavioral Approach System
12
Fight-Flight System
13
McNaughton
14
Revised Reinforcement Sensitivity Theory
15
Revised Behavioral Inhibition System
16
Revised Fight/Flight/Freezing System
3

فرهاد فرید حسینی و همکاران

 02مجلهي اصول بهداشت روانی ،سال  ،)5( 51بهار 5310

تمام محرکهای آزارنده اعم از شرطی و غیر شرطی است و

مشکالت مصرف مواد ،همبستگی منفی و معنیداری بین

نقش سیستم تنبیه را بر عهده گرفت که در  RSTاصلی بر

حساسیت  BISو مشکالت مصرف مواد را گزارش کردهاند

1

( )35–36و سایر مطالعات رابطهای را در این خصوص گزارش

مسئول حل تعارض هدف 3است .تعارضات هدف میتواند از

نکردهاند ( .)39–21گفته میشود مشکالت مصرف مواد شاید

موقعیتهایی نشات گیرد که شامل همزمانی تهدید و پاداش

با  BISقوی ،رابطه داشته باشد .به عنوان مثال ،تیلور 7و

شود (یعنی هر دو سیستم  r-BASو  r-FFFSهمزمان فعال

همکاران نشان دادند بین حساسیت باالی  BISو مصرف مواد،

شده باشند) .اگر پاداش بر تهدید بچربد r-BIS ،تعارض را با

ارتباط وجود دارد (.)23

عهدهی  BISبود .در  r-RSTاعتقاد بر این شد که r-BIS

ترغیب  r-BASو بازداری  r-FFFSو رفتار گرایشی حل

همان طور که بیجتبیر 6و همکاران در مقالهی مروری خود

میکند و اگر تهدید بر پاداش بچربد  r-FFFS ،r-BISرا

اشاره کردهاند اکثر قریب به اتفاق مطالعاتی که در آسیب-

ترغیب و  r-BASرا بازداری میکند که نتیجه ،اجتناب است

شناسی روانی به بررسی تئوری گری پرداختهاند از نظریهی

( .)16در نظریهی اصلی فرض شده است که  BISو

اصلی استفاده کردهاند و کمتر در آسیبشناسی روانی به

BASکارکرد مستقل از یکدیگر دارند اما در تجدید نظر

نظریهی تجدیدنظرشده پرداختهاند ،این کمبود در حوزهی

صورت گرفته ،در موقعیتهای مشخص  r-BISو r-

اعتیاد نیز دیده میشود ( )22لذا این تحقیق به دنبال پاسخ به این

BASهمچون سیستمهای وابسته عمل کرده و به صورت

سئوال است که خردهسیستمهای  r-RSTدر وابستگی به مت-

منسجم ،رفتار را تحت تاثیر قرار میدهند (.)19

آمفتامین چه تفاوتی با گروه شاهد دارند؟

مطالعات زیادی در مورد اعتیاد نشان داده اند که معتادان به
اپیوئید ،سیگاریها و الکلیها نمرات تنوعطلبی یا BAS

بیشتری نسبت به گروه شاهد دارند (.)18–33

روشکار
پژوهش حاضر از نوع علیمقایسهای با استفاده از دو گروه
افراد وابسته به متآمفتامین و گروه بهنجار بود .جامعهی آماری

فرانکن و موریس 2در مقایسهای بین وابستگی به کوکایین و

شامل افراد بهنجار و افراد مراجعهکننده به درمانگاههای

هروئین با الکلیها و گروه شاهد نشان دادند که گروه وابستگی

خودمعرف ترک اعتیاد (نوید و نوین) و جوامع درمانی)TC( 9

به مواد نسبت به گروه شاهد  BASباالتری دارند ،ولی گروه

( )TCشهر مشهد از فروردین  1281تا شهریور  1281بود که

الکلیها نسبت به شاهد تفاوتی در  BASنشان ندادند (.)33

از طریق مصاحبهی بالینی ساختاریافتهی راهنمای تشخیصی و

نتایج پژوهش جانسون 4و همکاران ،نشان داد که نمرههای

آماری اختالالت روانی دارای مالکهای تشخیصی وابستگی

باالی  BASپیشبینیکنندهی تشخیص سوءمصرف مواد و

به متآمفتامین و فاقد اختالل سایکوتیک همراه و اختالل

وابستگی در طول عمر میباشد ( .)32فاولس 5هم پیشنهاد کرده

محور دو بودند .الزم به ذکر است که گروه وابسته به مت-

کرده است که سوءمصرف مواد ناشی از تسلط  BASبر BIS

آمفتامین فاقد وابستگی به سایر مواد مخدر و یا وابستگی هم-

میباشد (.)34

زمان به مادهی مخدر دیگر به همراه متآمفتامین بودند .تعداد

با وجود تحقیقات قبلی ،نقش حساسیت  BISدر اختالالت

 35نفر که دارای مالکهای ورود به تحقیق بودند ،به روش

مصرف مواد و به خصوص متآمفتامین چندان مشخص نیست.

نمونهگیری در دسترس در قالب گروه افراد وابسته به مت-

شماری از مطالعات انجام گرفته روی جمعیت عمومی در مورد

آمفتامین و تعداد  35نفر از افراد فاقد وابستگی به مواد مخدر
که از لحاظ متغیرهای سن و جنسیت با گروه متآمفتامین همتا

1

Revised Behavioral Approach System
Goal Conflict
3
Franken and Muris
4
Johnson
5
Fowles
2

6

Taylor
Bijttebier
8
Therapeutic Community
7
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شده بودند ،به عنوان گروه شاهد در پژوهش شرکت کردند.

در آن تحقیق ،همسانی درونی منطقی آیتمها توسط آلفای

تعداد حجم نمونه  35نفر در هر گروه بود که به علت

کرونباخ  0/60بود ( .)25با توجه به این که روایی و اعتبار

محدودیت دسترسی به افرادی مطابق با معیارهای ورود به

پرسشنامهی  5عاملی جکسون در جمعیت ایرانی و به

تحقیق و مشابه با مطالعهی حسنی و همکاران در نظر گرفته شد

خصوص در جمعیت وابسته به مواد بررسی نشده است ،در این

( .)24برای کنترل متغیر وراثت در گروه شاهد از افرادی

تحقیق بعد از ترجمهی ابزار و برگرداندن مجدد آن به زبان

استفاده شد که از اقوام و خانوادهی گروه وابسته به مت-

انگلیسی و اطمینان از ترجمهی صحیح ،این ابزار به طور

آمفتامین بودند .قبل از اجرا و تکمیل پرسشنامهها ،فرم

مقدماتی بر روی  50بیمار وابسته به مواد مختلف مقیم مرکز

رضایت و شرکت در پژوهش به آزمودنیها داده شد.

 TCشهر مشهد ،اجرا شد .همسانی درونی این ابزار در جمعیت

ابزار پژوهش

مورد مطالعه با آلفای کرونباخ  0/76بود که نشاندهندهی اعتبار

الف -پرسشنامهی متغیرهای جمعیتشناختی :این پرسشنامه

درونی مناسب این ابزار در جمعیت وابسته به مواد ایرانی بود.

دارای سئواالتی در مورد سن ،تحصیالت ،وضعیت تاهل

پس از تکمیل پرسشنامهها ،دادهها جمعآوری و از طریق

(متاهل ،مجرد و سایر) ،وضعیت شغلی (تماموقت ،نیمهوقت و

آمار توصیفی و استنباطی ،تجزیه و تحلیل شدند .با استفاده از

بیکار) ،وضعیت جسمانی به همراه سوابق بیماریهای جسمانی

آزمون مجذور خی ،متغیرهای جمعیتشناختی دو گروه مورد

و مشکالت خانوادگی و قانونی آزمودنیها بود که توسط

مقایسه قرار گرفت .همچنین بعد از اطمینان از نرمال بودن

روانشناس و با پرسیدن از آزمودنیها ،بدون ذکر نام و به

توزیع دادههای دو گروه با استفاده از آزمون کولموگروف-

شکل محرمانه تکمیل شد .روایی صوری این پرسشنامه توسط

اسمیرنوف ،از آزمون تی مستقل جهت مقایسه متغیرهای

سه تن از اساتید گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد تربت

روانشناختی بین دو گروه استفاده شد .الزم به ذکر است که
تمام عملیات آماری از طریق نرمافزار  SPSSنسخهی  17و در

جام مورد تایید قرار گرفت.
1

ب -پرسشنامهی  5عاملی جکسون  :این پرسشنامه ،مقیاسی
برای اندازهگیری مناسب نظریهی تجدیدنظرشدهی حساسیت به

سطح  α=0/05انجام شد.
نتایج

تقویت را فراهم میکند .این پرسشنامه دارای  20آیتم است

در ابتدا دادههای متغیرهای جمعیتشناختی دو گروه تحلیل

که برای هر خردهمقیاس  7آیتم در نظر گرفته شده است و در

شد .میانگین سنی گروه وابسته به متآمفتامین 39/99±2/90

مقیاس لیکرت (-1کامال مخالفم-3،مخالفم-2 ،خنثی -4،موافقم،

سال و گروه شاهد  20/30±5/03سال بود .در جدول 1

-5کامال موافقم) تنظیم شده است .پرسشنامهی جکسون دارای

شاخصهای توصیفی شرکتکنندگان به همراه نتایج آزمون

پنج خردهمقیاس شامل فعالسازی رفتار (( )r-BASآیتمهای

مجذور خی جهت مقایسهی متغیرهای سطح تحصیالت،

 ،)37،31،17،11،7،1بازداری رفتار (( )r-BISآیتمهای

وضعیت تاهل و وضعیت شغلی ،قابل مشاهده است.

،)36،33،16،13،6،3
،)39،32،19،12،9،2

جنگ
گریز

()r-Fight
()r-Flight

(آیتمهای

همان طور که نتایج نشان میدهد ،بین دو گروه در ویژگیهای
2

سطح تحصیالت ( ،)χ =5/43 ،P=0/077وضعیت تاهل

(آیتمهای

2

2

 )38،34،18،14،8،4و انجماد (آیتمهای )20،35،30،15،10،5

( )χ =3/82 ،P=0/321و وضعیت شغلی ()χ =1/76 ،P=0/422

میباشد .جکسون در مطالعهای روی  863شرکتکننده از

تفاوت معنیداری وجود نداشت .جهت مقایسهی پنج خردهمقیاس

طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد که پرسشنامهی

پرسشنامهی جکسون بین دو گروه وابسته به متآمفتامین و

حاضر از پایایی درونی و اعتبار سازهی مطلوبی برخوردار است.

گروه بهنجار ،ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از

Jackson-5 Questionnaire

1

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت.
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نتایج این آزمون نشان داد که توزیع متغیرهای ،r-BAS
انجماد ،گریز ،جنگ r-BIS ،در دو گروه نرمال بودند

( ،)P<0/05لذا در ادامه از آزمون تی مستقل استفاده شد .نتایج
این آزمون در جدول  3آمده است.

جدول  -1نتایج مقایسهی متغیرهای جمعیتشناختی بین گروه وابسته به متآمفتامین با گروه بهنجار بر اساس آزمون مجذور خی
متغیرهای جمعیتشناختی

بهنجار

وابسته به متآمفتامین
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

راهنمایی

11

44

8

27

دبیرستان

12

53

8

27

دانشگاهی

1

4

6

39

متاهل

11

79

16

44

سطح تحصیالت

وضعیت تاهل

وضعیت شغلی

مجرد

3

4

1

9

سایر

13

39

6

49

تماموقت

5

30

8

27

نیمهوقت

11

44

9

23

بیکار

8

27

9

23

مجذورخی

معنیداری

5/43

0/077

3/82

1/76

0/321

0/422

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین دو گروه وابسته

گروه وابسته به متآمفتامین میباشد .یعنی نمرات چهار

متآمفتامین و شاهد در متغیر  P=0/001( r-BASو -2/49

خردهمقیاس نام برده شده در افراد وابسته به متآمفتامین به

=( P=0/007( r-BIS ،)t)49و  ،)t)49(= -3/87جنگ

شکل معنیداری بیشتر از افراد گروه شاهد بود ،اما در متغیر

( P=0/041و  )t)49(= -3/11و انجماد ( P=0/001و -2/78

گریز ( P=0/971و  )t)49(=0/971تفاوت معنیداری بین دو

=( )t)49تفاوت معنیداری وجود دارد که این تفاوتها به نفع

گروه مشاهده نشد.

جدول  -3نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسهی خردهمقیاسهای پرسشنامهی جکسون
انحراف استاندارد±میانگین

متغیر

r-BAS
r-BIS

جنگ
گریز
انجماد

وابسته به متآمفتامین

33/94±2/61

شاهد

18/13±2/93

وابسته به مت آمفتامین

34/87±2/17

شاهد

33/4±5/16

وابسته به مت آمفتامین

18/23±5/99

شاهد

17/49±2/31

وابسته به مت آمفتامین

14/3±4/22

شاهد

14/0±2/78

وابسته به مت آمفتامین

17/13±2/96

شاهد

13/99±3/04

بحث

اختالف میانگینها

t

معنیداری

-2/63

-2/49

0/001

-2/27

-3/87

0/007

-3/94

-3/11

0/041

-0/30

-0/165

0/971

-2/34

-2/78

0/001

نمرات افراد وابسته به متآمفتامین در خردهسیستم فعالساز

در مطالعات قبلی به نقش خردهسیستمهای نظریهی حساسیت

رفتاری ( )BASبه شکل معنیداری بیشتر از گروه بهنجار بود.

به تقویت گری در بیماران مبتال به وابستگی به سایر مواد مانند

در واقع در افراد وابسته به متآمفتامین ،سیستم فعالساز رفتاری

الکل ،مواد افیونی یا کوکایین پرداخته شده است .هدف از این

حساسیت بیشتری نسبت به افراد بهنجار دارد که نشانگر سطوح

پژوهش ،مقایسهی خردهسیستمهای نظریهی تجدیدنظرشدهی

باالتر برونگرایی-تکانشگری و گرایش به پاداش و اجتناب از

حساسیت به تقویت گری در بیماران وابسته به متآمفتامین با

تنبیه میباشد .این یافته ،همسو با سایر پژوهشهای انجام گرفته

گروه بهنجار بود .نتیجهی آزمون تی مستقل نشان داد که

در زمینهی افراد مبتال به سوءمصرف و وابستگی به سایر مواد

مقایسهي فعالیت سیستمهاي مغزيرفتاري وابستگان به متآمفتامین

23 Fundamentals of Mental Health, 15(1), Spring 2013

میباشد که همبستگی حساسیت باالی  BASبا سوءمصرف

حالی که در نظریهی جدید  r-BISنقش متفاوتی دارد .این

مواد نشان داده شده است ( .)27-28،36،37،32برخی محققان

سیستم به شدت گذشته ،بازدارنده نمیباشد .سیستم رفتاری در

در مورد حساسیت زیاد  BASاز اصطالح سندرم نقص پاداش

نظریهی تجدیدنظرشدهی حساسیت به تقویت گری ()r-RST

به عنوان عامل ممکن در رشد اختالالت مصرف مواد ،استفاده

متاثر از اضطراب میباشد و نقش تنبیهکنندهای کمتری دارد.

میکنند ( .)26گری بیان کرد که سیستم مزولمبیک سوء مصرف-

در نظریهی تجدیدنظرشدهی حساسیت به تقویت گری

کنندگان مواد مخدر در تقویت اثر تحریکها درگیر است و

( )r-RSTسیستم تجدید نظر شدهی بازداری رفتار ،یک

داروهای روانگردان به ویژه مواد محرک مانند متآمفتامین و

رویکرد دفاعی غیر مستقیم است که بر اجتناب منفعل و نیاز به

کوکایین بر سیستم دوپامینرژیک که پاسخهای هیجانی را

محتاط بودن تاکید دارد ( .)25این یافته با شواهد بالینی که در

تنظیم میکند اثر گذاشته و مسیر مزولیمبیک این سیستم در ایجاد

آن بر شیوع راهبردهای مقابلهای مبتنی بر اجتناب (به ویژه

پاداش هیجانی مصرف مواد نقش دارد .لذا  BASباال منجر به

اجتناب از احساسات منفی) در بیماران وابسته به مواد تاکید

تجربهی هیجانهای مثبت بیشتر در صورت مصرف مواد

شده است ،همخوانی دارد ( .)27حساسیت باالی  r-BISدر

خواهد شد بدون این که فرد به عواقب مصرف (جنبهی تنبیهی)

4

گروه وابسته به متآمفتامین مطابق با دیدگاه اسمیل و
5

بیندیشد که نمود رفتاری آن ،تکانشگری میباشد (به نقل از.)40

همکاران و پرکینس و همکاران به معنی داشتن دیدگاه

مقایسهی میانگین نمرات دو گروه در خردهسیستم بازداری

تدافعی اجتنابی نسبت به تضادهای اجتماعی ،مقایسهی

رفتاری نشان داد که افراد وابسته به متآمفتامین از سیستم

اجتماعی ،شکست در تالش ،عدم اطمینان و اجتناب از

بازداری حساستری نسبت به افراد بهنجار برخوردارند.

قضاوتهای ارزیابیگونهی اجتماعی توسط دیگران میباشد و

استایجر و کامبوروپولوس 1نیز دریافتند که مشکالت مصرف

مصرفکنندگان متآمفتامین از یک سو در برخورد با شرایط

مواد با حساسیت باالی سیستم بازداری رفتار ( )BISرابطه دارد

اجتماعی و بین فردی نامطلوب نسبت به افراد بهنجار ،هیجانات

( .)41همچنین تیلور و همکاران 3نشان دادند بین حساسیت

منفی بیشتری را تجربه میکنند و تمایل بیشتری به رفتارهای

باالی  BISو مصرف مواد ،همبستگی مثبت وجود دارد (.)23

اجتنابی دارند و از سوی دیگر تمایل به رفتارهای گرایشی از

استایجر ،کامبوروپولوس و داو 2مشاهده کردند ،گرایش به

قبیل جستجوی پاداش (سرخوشی ناشی از مصرف مواد) بیشتر

مصرف مواد مخدر در زمان ترک و ولع مصرف ،مرتبط با

دیده میشود (.)45،44،25

حساسیت  BISاست ( .)43البته باید در نظر داشت که نقش

یافتهی دیگری که به دست آمد ،این بود که گروه وابسته به

حساسیت  BISدر اختالالت مصرف مواد در مطالعات صورت

متآمفتامین از حساسیت بیشتر سیستم جنگ نسبت به گروه بهنجار

گرفته نتایج متناقض داشته است .مطالعاتی در جمعیت عمومی

برخوردارند .نتایج تحقیقات گذشته با یافتهی حاضر ناهمسو

در مورد مصرف مواد مخدر همبستگی منفی و معنیداری بین

میباشند .مرادی و همکاران نشان دادند ،بین سیستم جنگ

حساسیت  BISو مشکالت مصرف مواد را گزارش کردهاند

افراد معتاد و بهنجار ،تفاوتی وجود ندارد ( .)28همچنین عبدی

که همسو با نتیجهی پژوهش حاضر نیست ( .)36،42،37علت

و همکاران و عبداهللزاده جدی و همکاران در مطالعاتشان به

این ناهمخوانی در یافتهها را میتوان مطابق با نتایج جکسون و

تفاوتی در مورد سیستم جنگ دست نیافتند ( .)47،40میتوان

همکاران ،ناشی از تغییر تعریف عملکرد  BISدر دو نظریهی

دو استنباط برای عدم همخوانی نتایج تحقیقات گذشته با

اصلی و تجدیدنظرشده حساسیت به تقویت گری دانست .در

تحقیق حاضر در نظرگرفت :اول تاثیرمادهی متآمفتامین بر

نظریهی قبلی  BISنقش بازدارنده و تنبیهکننده داشت .در

ساختار مغزی وابستگان به این ماده و دوم تفاوت در ابزارهای

1

Staiger and Kambourpolos
Taylor
3
Dawe
2

4

Smillie
5
Perkins
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مورد استفاده (پرسشنامهی جکسون در مقابل پرسشنامهی

بیشتر اقدام به اجتناب از محرک آزارنده میکنند و با رفتار

شخصیتی گری-ویلسون و پرسشنامهی  BIS/BASکارور و

اجتنابی به سیستم فعالسازی رفتار خود پاداش میدهند اما در

وایت) نسبت داد .مطابق با نظریهی تجدیدنظرشدهی گری

شرایطی امکان رفتار اجتنابی وجود ندارد و ترس از تنبیه

سیستم جنگ /گریز/انجماد ( )r-FFFSمسئول پاسخگویی به

(محرک آزارنده) وجود دارد و از طرفی به دلیل تاثیر مخرب

محرکهای شرطی و غیر شرطی از قبیل تنبیه است که دارای

متآمفتامینها که منجر به تخریب قسمت جلوی پیشانی (مرکز

ریشهی ترس میباشند .جکسون بیان کرد زمانی که فرد با

هدفمندی و سازماندهی رفتارهای زنجیرهای و پاسخ به

محرک مجاور (پرخاشگری روانی ،فیزیکی و کالمی) مواجه

محرکهای ناخوشآیند) شده است ( )5میتوان استنباط کرد

میشود یک تمایل برای جنگیدن جهت استقامت در وی ایجاد

در وابستگان متآمفتامین میزان رفتارهای هدفمند و سازمان-

میشود .وی بیان کرد که بین سیستم جنگ و روانپریشی و

یافتهی زنجیرهای و پاسخ به محرکهای ناخوشآیند نسب به

روانرنجوری ،همبستگی وجود دارد ( .)25با توجه به تاثیرات

افراد بهنجارکاهش یافته و این افراد در موقعیتهای تهدیدآمیز

منفی مادهی متآمفتامین بر بروز عالیم شبهسایکوتیک و

و ناخوشآیند ،گرایش بیشتری به انجماد دارند.

اضطراب میتوان حساسیت باالی سیستم جنگ را به این نکته

الزم به ذکر است که محدودیتهای پژوهش حاضر شامل

نسبت داد .از طرفی مطابق با دیدگاه جکسون ،جامعهستیزی را

مقطعی بودن مطالعه ،کم بودن حجم نمونهی تحقیق به علت

میتوان بر حسب  r-BASو  r-FFFSشرح داد .افرادی که

عدم سهولت دسترسی به افرادی که تنها متآمفتامین مصرف

از  r-Fightو  r-BASباالیی برخوردار هستند دارای

میکنند و تکجنسیتی بودن مطالعهی حاضر به علت عدم

گرایشهای جامعهستیزی و انحراف اجتماعی میباشند (.)25

دسترسی به زنان مصرفکنندهی آمفتامین بودند ،لذا پیشنهاد

بنا بر این میتوان استنباط کرد که تاثیر تعامل این دو سیستم

میشود در تحقیقات آینده این بررسی به شکل گستردهتر و

روی شخصیت بیماران وابسته به متآمفتامین ،تبیینکنندهی

همچنینرویجمعیتزنان انجام گیرد.

اکثر مشکالت بین فردی و اجتماعی آنها است و افزایش سیستم

نتیجهگیری

جنگ در وابستگان به متآمفتامین میتواند به دلیل همبستگی
این سیستم با ویژگیهای جامعهستیزی در این بیماران باشد.

نظریهی تجدیدنظرشدهی حساسیت به تقویت یک نظریهی
عصبشناختی شخصیت است که سعی در تبیین ساختار زیستی

در پایان ،مقایسهی دو گروه در سیستم انجماد نشان داد ،افراد

زیربنایی شخصیت دارد.در مجموع پژوهش حاضر نشان داد که

وابسته به متآمفتامین حساسیت بیشتری نسبت به گروه بهنجار

حساسیت سیستمهای بازداری رفتاری ،فعالساز رفتاری ،جنگ

دارند .گری و مکناتون و جکسون ،انجماد را بازتاب یک

و انجماد گروه وابسته به متآمفتامین نسبت به افراد بهنجار

تمایل جهت توقف ذهنی یا جسمی میدانند که فرد ،در شرایط

بیشتر است .حساسیت باالی سیستم فعالسازی رفتاری و

تهدیدآمیز و غیر قابل اجتناب قرار میگیرد (.)25،12

بازداری رفتاری در وابستگان متآمفتامین در یافتههای پژوهش

از طرفی جکسون ،سیستم انجماد را داری مبنای هیجانی
ترس میداند ( .)25لذا میتوان این گونه استنباط کرد که

حاضر ،تاییدکنندهی سطوح باالتر برونگرایی-تکانشگری و
گرایش به پاداش و اجتناب از تنبیه میباشد.

وابستگان به متآمفتامین نسبت به افراد بهنجار از حساسیت

پژوهش حاضر با بررسی اعتیاد و ساختارهای زیستیعصبی

بیشتری در سیستم انجماد (که مبنای هیجانی ترس دارد)

شخصیت منجر به افزایش دانش بنیادی پژوهشگران در فهم

برخوردارمیباشند .مطابق با نظریهی تجدیدنظرشدهی گری،

ارتباط بین اعتیاد و نظامهای عصبی و آسیبپذیری متفاوت

اجتناب از محرک آزارنده ،خود باعث پاداشدهی سیستم

افراد خواهد شد و موجب ترغیب پژوهشگران در زمینهی

فعالسازی رفتار میشود .گروه وابسته به متآمفتامین وقتی در

بررسی ارتباط نظامهای مغزیرفتاری و جنبههای آسیبشناختی

موقعیت تهدیدکننده قرار میگیرند به دلیل داشتن  r-BISباال

بیماران خواهد بود.
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