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چکیده
زمینه و هدف سطح فعالیت سیستمهای مغزی رفتاری با طیف وسیعی از اختاللهای هیجانی ،از جمله اضطراب
و افسردگی مرتبط است .هدف مطالعه حاضر ،مقایسه سیستمهای مغزی رفتاری در افراد مبتال به اضـطراب ،افـراد
مبتال به افسردگی و افراد سالم بود.
مواد و روشها این پژوهش ،یک مطالعه مقطعی بود 45 .فرد مبتال به اضطراب (نمره متوسط به باال در
پرسشنامه اضطراب و نمره کم در پرسشنامه افسردگی بک) و  45فرد مبتال به افسردگی (نمره متوسط به باال در
پرسشنامه افسردگی و نمره کم در پرسشنامه اضطراب بک) که به مراکز خصوصی و دولتی سالمت شهر جیرفت
مراجعه کرده بودند از طریق نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و با  45فرد سالم (نمره پایین در پرسشنامههای
اضطراب و افسردگی بک) براساس متغیرهای سن و جنسیت همتا شدند .بعد از جلب رضایت آگاهانه،
شرکتکنندگان به پرسشنامههای افسردگی بک ،اضطراب بک و پنج عاملی جکسون ،پاسخ دادند و براساس نمره
پرسشنامهها ،در گروههای مورد نظر قرار گرفتند .دادهها با استفاده از نرمافزار  spss21از طریق آزمون تحلیل
واریانس یکراهه ،تحلیل شد.
یافتهها تحلیل دادهها نشان داد که بین گروهها در سیستمهای بازداری رفتاری ،جنگ ،گریز و وقفه ،تفاوتهای
معناداری وجود دارد .همچنین تفاوت گروهها در سیستم فعالساز رفتاری ،معنادار نبود.
نتیجهگیری ب با توجه به متفاوت بودن عملکرد سیستم های مغزی رفتاری افراد مبتال به اضطراب و افراد مبتال
به افسردگی با افراد سالم ،شاید این تئوری به توضیح سببشناسی اضطراب و افسردگی کمک کند.
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اختالل های روانی هستند ،فراهم می سازد ( .)11طبق،RST
فعالیت سیستم های  BASو  BISزیربنای خلق نرمال،
جهت گیری و عملکرد مطلوب است .با این حال ،فعال سازی
کم یا زیاد این سیستم ها ریسک ایجاد اختالل های روانی را
افزایش می دهد؛ به خصوص زمانی که افراد ،رویدادهای
منفی را در زندگی تجربه می کنند یا در شرایط استرس زا
قرار دارند ( .) 13- 9به طور کلی ،در ب ررسی رابطه بین RST
و اضطراب/افسردگی ،چندین مطالعه نشان می دهد که
حساسیت باالی  BISهم با اضطراب و هم افسردگی مرتبط
است اما حساسیت پایین  BASتنها با افسردگی ،مرتبط
است ( .) 16-14براساس این مطالعات ،افزایش  BISبا
همبودی اضطراب و افسردگی ،مرتبط است؛ در حالی که
عملکرد ضعیف  BASیک عامل جداگانه برای افسردگی
است .مطالعات دیگری نیز نشان داده اند که  BISارتباط
مثبتی هم با اضطراب و هم با افسردگی دارد و  BASبا
نشانه های هیچ کدام از این اختالل ها ارتباطی ندارد (-17
 .) 19در مطالعه  Yusukeو همکاران ( ) 20نیز ابتدا ارتباط
بین اضطراب و افسردگی با  BISمثبت بود و ارتباطی بین
 BASو افسردگی مشاهده نشد .اما بعد از کنترل عالئم
اضطراب از طریق رگرسیون سلسله مراتبی ،هم  BISو هم
 BASنشانه های افسردگی را پیش بینی کردند .به عالوه،
 Coplanو همکاران ( ) 21نشان دادند که هم اضطراب و هم
افسردگی با  BISزیاد و  BASکم ،مرتبط هستند .بنابراین،
با توجه به ناهمخوانی نتایج پژوهش ها در این زمینه ،نیاز به
پژوهش های بیشتری در رابطه بین این صفات شخصیت و
اختالل های اضطراب و افسردگی وجود دارد .از طرف دیگر،
بعد  FFFSناشناخته ترین سیستم تئوری Grayمی باشد
( )22و در اختالل های مختلف ،کمتر بررسی شده است.
اکثر قریب به اتفاق مطالعاتی که به بررسی تئوری گری در
آسیب شناسی روانی پرداخته اند از  RSTاصلی استفاده
کرده اند و کمتر به کاربرد  r-RSTدر آسیب شناسی روانی
پرداخته اند ( .) 11این کمبود ،در حوزه اختالل های اضطراب
و افسر دگی نیز دیده میشود ( .) 16بنابراین ،هدف پژوهش
حاضر ،مقایسه سیستم های مغزی رفتاری در افراد مبتال به
اضطراب ،افراد مبتال به افسردگی و افراد سالم براساس
تئوری تجدیدنظر شده گری بود.

افسردگی اساسی در طول عمر  14/9درصد برآورد شده
است و به طور کلی ،نرخ شیوع  12ماهه اختالل های خلقی
در جهان  7/1درصد بوده است ( .)4بررسی مالک های
اختالل افسردگی اساسی برمبنای  DSM5در 36309
بزرگسال آمریکایی ،شیوع  12ماهه و طول عمر افسردگی
عمده را به ترتیب  10/4درصد و  20/6درصد نشان داده
است ( .) 5این آمارها نشان می دهد اختالل های خلقی و
اضطرابی ،از مشکالت عمده سالمتی هستند و شیوع آنها در
حال افزایش است .بنابراین ،بررسی عوامل مؤثر در بروز این
اختالل ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
یکی از حوزه هایی که امروزه در آن ،مطالعات فراوانی در
حال انجام است ،بررسی و تبیین رابطه بین ویژگی های
شخصیتی و اختالل های روانی است ( .) 6بررسی رابطه بین
ویژگی های شخصیتی و اختالل های روانی ،درک
سبب شناسی این اختالل ها را افزایش می دهد .تئوری
نوروسایکولوژیکی  ) 7( Grayیکی از تئوری های زیستی در
زمینه شخصیت است که توضیح می دهد چگونه صفات
شخصیتی مرتبط با مغز ،افراد را مستعد ابتال به اختالل های
روان شناختی می کند .در سال Gray & 2000
 McNaughtonاین تئوری را مورد تجدیدنظر کلی قرار
دادند (  .) 8در تئوری حساسیت به تقویت تجدی دنظرشده1
( ) 9سه سیستم مطرح هستند که محرک های متفاوتی آنها
را فعال می کنند .در  ، r -RSTسیستم فعال ساز رفتار ی2
مسئول پاسخ دهی به محرکات مثبت؛ اعم از شرطی و
غیرشرطی است .سیستم جنگ و گری ز 3نه فقط در
واکنش های جنگ و گریز شرکت دارد بلکه واکنش وقفه4
نیز در حضور مح رک تهدیدکننده غیرقابل اجتناب ،رخ
می دهد و  FFFSمیانجی واکنش به همه محرکات آزارنده؛
اعم از شرطی و غیرشرطی است و نقش سیستم تنبیه را بر
عهده گرفت که در  RSTاصلی بر عهده سیستم بازداری
رفتار ی 5بود r-BIS .نیز مسئول حل تعارض هدف بین
تهدید و پاداش (همزمان  BASو  FFFSفعال شده اند)
است.
شواهد تجربی زیادی نشان داده اند که اشکال در فعالیت
این سیستم ها ،زمینه را برای ابتال به اختالالت مختلف از
جمله اضطراب ( ) 10و افسردگی که از شایع ترین

 .2مواد و روشها
)1. Revision of Reinforcement Sensitivity Theory (r-RST
)2. Behavioral Activation System (BAS
3. Fight Flight System
4. Freeze
)5. Behavioral Inhibition System (BIS

پژوهش حاضر ،یک مطالعه مقطعی است که در آن،
سیستم های مغزی رفتاری بیماران مبتال به اضطراب،
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بیماران مبتال به افسردگی و افراد سالم ،بررسی شد .جامعه
هدف ،بیماران مبتال به افسردگی و اضطراب ،کلیه بیماران
مضطرب و افسرده مراجعه کننده به مراکز خصوصی و دولتی
و مراکز خدمات جامع سالمت شهر جیرفت در سال 1395
بود که از طریق نمونه گیری هدفمند ( بیماران مضطرب:
نمره متوسط به باال در پرسش نامه اضطراب بک و نمره
پایین در پرسش نامه افسردگی بک؛ بیماران افسرده:
نمره باال در پرسش نامه افسردگی بک و نمره پایین در
پرسش نامه اضطراب بک)  45بیمار مضطرب و  45بیمار
افسرده انتخاب شدند و روانشناس با لینی ،تشخیص آنها را
تأیید کرد .در انتخاب بیماران ،اگر نمرات فرد با تشخیص
مطرح شده براساس مصاحبه ،هم خوان بود برای پژوهش
انتخاب می شدند ،در غیر این صورت ،از مطالعه کنار
گذاشته می شدند .جامعه افراد بهنجار نیز شامل افرادی
بود که برای دریافت خدمات بهداشتی به م راکز جامع
خدمات سالمت مراجعه می کردند و به طور هدفمند (نمره
پایین در پرسش نامه های اضطراب و افسردگی بک) 45
فرد سالم انتخاب و براساس سن و جنسیت با گروه
بیماران ،همتا شدند .مالک های ورود ،حداقل سواد ابتدایی
برای پاسخ گویی به پرسش نامه ها ،به دست آوردن نمره
م وردنظر در پرسش نامه ها و رضایت برای شرکت در
پژوهش بود .مالک های خروج ،شامل نداشتن سواد ،ابتال
به اختالالت سایکوتیک ،ابتال به اختالل دو قطبی ،ابتال به
اضطراب و افسردگی همبود (نمره باال هم در پرسش نامه
اضطراب و هم در پرسش نامه افسردگی) یا شرایط جسمی
بود که ع الئم افسردگی و اضطراب ،قابل انتساب به آن
باشد .برای تحلیل داده ها از نرم افزار  spss21و آزمون
تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد.

همبستگی آن با پرسش نامه بک ویرایش اول0/93 ،
گزارش شده است ( .) 24
پرسش نامه اضطراب بک :این پرسش نامه که بک و
همکاران ( ) 25تدوین کرده اند ،خودآزما است و از 21
گزینه تشکیل شده است .فراوانی عالئم اضطراب را در
مقیاسی از صفر تا سه ،در طول یک هفته گذشته
می سنجد .نقاط برش پیشنهاد شده برای این پرسش نامه،
به این ترتیب است :اضطراب جزئی ،صفر تا  7؛ اضطراب
خفیف 8- 15 ،؛ اضطراب متوسط 16- 25 ،؛ اضطراب شدید،
 . 26- 63در نمونه ایرانی ،ضریب آلفا  ، 0 /92ضریب پایایی
بین دو نیمه  ، 0 /91ضریب بازآزمایی به فاصله یک هفته
 0 /81و ضریب همبستگی با پرسش نامه اضطراب بک با
 0/ 62BDI-IIگزارش شده است ( .) 24
پرسش نامه پنج عاملی جکسون :این پرسش نامه
 30ماده دارد که جکسون ( ) 26برای اندازه گیری مناسب
 r-RSTآن را تدوین کرده است .این پرسش نامه شامل پنج
خرده مقیاس سیستم فعال ساز رفتاری ،سیستم بازداری
رفتاری ،جنگ ،گریز و وقفه است .هر یک از
خرده مقیاس های آن 6 ،ماده دارد .شرکت کنندگان
براساس یک طیف لیکرت  5تایی به ماده ها پاسخ می دهند
که در آن  ،عدد  1نشان دهنده موافقت کامل (همیشه) و
عدد  5بیانگر مخالفت شدید (هرگز) است .حسنی و
همکاران (  ) 27دامنه آلفای کرونباخ ( 0 /72تا ،)0 /88
ضرایب باز آزمایی ( 0 /64تا  )0 /78و همبستگی های
مجموعه ماده ( 0 /28تا  )0 /68این پرسش نامه را بررسی
کردند که بیانگر اعتبار مطل وب نسخه فارسی پرسشنامه
پنج عاملی جکسون بود .تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی،
از الگوی پنج عاملی اصلی پرسش نامه ،حمایت کرد.

.2.1ابزارها

 . 3یافته های پژوهش

مقیاس افسردگی بک ویرایش دوم :این پرسش نامه
(  ) 23قابل استفاده در جمعیت  13سال به باال بود و نقاط
برشی به شرح زیر برای آن در نظر گرفته شده است :هیچ
یا کمترین افسردگی ،نمره صفر تا  13؛ افسردگی خفیف،
 14- 19؛ افسردگی متوسط 20- 28 ،؛ و افسردگی شدید،
 . 29- 63مطالعات انجام شده بر روی پرسش نامه افسردگی
بک ویرایش دوم ،اعتبار ،پایایی و ساخت عاملی مطلوبی را
برای این پرسش نامه گزارش کرده اند (  .) 24در یک نمونه
ایرانی ،ضریب آلفای  ، 0 /91ضریب همبستگی میان دو
نیمه  ، 0 /89ضریب بازآزمایی به فاصله یک هفته  0/ 94و

نمای کلی اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان ،در
جدول  1آمده است .شرکت کنندگان پژوهش 135نفر،
شامل  45نفر در گروه سالم با میانگین سنی 31/42
( 45 ،)SD=6/48نفر در گروه افسرده با میانگین سنی
 )SD=7/99( 33/16و  45نفر در گروه مضطرب با میانگین
سنی  ) SD=7/72( 30/51بودند .از نظر جنسیت ،در هر سه
گروه ،بیشتر شرکت کنندگان زن بودند و از نظر وضع تأهل،
بیشتر متأهل بودند .سطح تحصیالت نیز بیشتر دیپلم و
لیسانس بود.
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در هر یک از گروهها
سالم()n=45

افسرده()n=45

مضطرب()n=45

فراوانی(درصد)

فراوانی(درصد)

فراوانی(درصد)

زن

)86/7(33

)68/9(31

)93/3(32

مرد

)13/3(12

)31/1(14

)6/7(13

متأهل

)63/2(28

)62/2(28

)66/7(30

مجرد

)37/8(17

)37/8(17

)33/3(15

ابتدایی

)11/1(5

)6/7(3

)4/4(2

سیکل

)8/9(4

)15/6(7

)2/2(1

دیپلم

)17/8(8

)37/8(17

)35/6(16

لیسانس

)57/8(26

)35/6(16

)53/3(24

ارشد

)4/4(2

)4/4(2

)4/4(2

بله

)4/4(2

)6/7(3

)2/2(1

خیر

)95/6(43

)93/3(42

)97/8(44

بله

)4/4(2

)35/6(16

)28/9(13

خیر

)95/6(43

)64/4(29

)71/1(32

سابقه مصرف

بله

)6/7(3

)11/1(5

)11/1(5

داروی روانپزشکی

خیر

)93/3(42

)88/9(40

)89/9(40

متغیر توصیفی
جنسیت
تأهل
تحصیالت

سابقه اعتیاد
سابقه بیماری

میانگین ،انحراف استاندارد ،کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد ،کجی ،کشیدگی متغیرهای پژوهش
گروه سالم ()n=45

متغیر
میانگین

انحراف

کجی

گروه افسرده ()n=45
کشیدگی

میانگین

استاندارد

انحراف

کجی

گروه مضطرب ()n=45
کشیدگی

میانگین

استاندارد

انحراف

کجی

کشیدگی

ستاندارد

سن

31/42

6/48

0/24

-0/64

33/16

7/99

-0/004

-0/71

30/51

7/72

0/80

-0/45

افسردگی

8/31

6/25

0/48

-0/91

28/80

6/70

0/53

0/39

10/73

5/34

-0/39

-0/78

اضطراب

7/02

5/02

0/21

-0/77

9/76

3/61

-0/23

-0/52

23/11

6/68

1/09

1/08

فعالسازی

20/04

4/26

-1/06

1/96

20/87

2/80

-0/64

0/71

20/36

4/78

-0/57

1/55

رفتاری
بازداری

21/47

5/71

-1/01

0/64

23/89

5/46

3/91

2/02

24/16

3/16

-0/73

0/96

رفتاری
جنگ

14/36

4/66

0/50

0/39

17/31

4/74

-0/09

-0/47

17/36

4/32

-0/01

0/22

گریز

17/93

4/06

-1/11

2/04

17/60

4/57

-0/22

-0/48

19/84

4/42

-0/36

-0/37

وقفه

16/31

3/89

-0/47

0/43

17/82

3/99

0/34

-0/19

19/13

3/76

-0/24

-0/13
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معنیدار بود .تنها تفاوت آنها در سیستم فعالساز رفتاری،
معنیدار نبود (.)F)2 ،132(=0/47 ،p=0/62
برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها در متغیرهای مورد
بررسی ،تفاوت معنیداری دارند از آزمون تعقیبی حداقل
تفاوت معنیدار ( )LSDاستفاده شد که نتایج آن در جدول 3
نشان داده شده است.

برای مقایسه میانگینهای متغیرها در گروههای مورد
بررسی ،از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد که نتایج آن
نشان داد تفاوت بین گروههای مورد بررسی از نظر افسردگی
( ،)F)2 ،132(=150/24 ،p=0/001اضطراب (،p=0/001
 ،)F)2 ،132(=120/62سیستم بازداری رفتاری (،p=0/01
 ،)F)2 ،132(=4/08جنگ ( ،)F)2 ،132(=6/33 ،p=0/002گریز
( )F)2 ،132(=3/47 ،p=0/03و وقفه ()F)2 ،132(=5/95 ،p=0/003

جدول  .3نتایج آزمون تعقیبی  LSDبرای تشخیص تفاوتهای بین گروهها
متغیر
افسردگی

اضطراب

فعالسازی رفتاری

بازداری رفتاری

جنگ

گریز

وقفه

گروه

تفاوت میانگین

P

گروه

مضطرب

18/06

0/001

سالم

20/48

0/001

مضطرب

سالم

2/42

0/06

افسرده

مضطرب

-13/35

0/001

سالم

2/73

0/001

مضطرب

سالم

16/08

0/001

افسرده

مضطرب

0/51

0/54

سالم

0/82

0/33

مضطرب

سالم

0/31

0/71

افسرده

مضطرب

-0/26

0/79

سالم

2/42

0/02

مضطرب

سالم

2/68

0/01

افسرده

مضطرب

-0/04

0/96

سالم

2/95

0/003

مضطرب

سالم

3/00

0/002

افسرده

مضطرب

-2/24

0/01

سالم

-0/33

0/71

مضطرب

سالم

1/91

0/04

افسرده

مضطرب

-1/31

0/11

سالم

1/51

0/06

سالم

2/82

0/001

افسرده

مضطرب

( ) p=002با گروه سالم ،تفاوت معنی داری داشتند اما تفاوت
آنها با هم ،معنی دار نبود ( .) p=0/96به عبارت دیگر،
حساسیت سیستم جنگ نیز در گروه بیماران افسرده و
گروه بیماران مضطرب ،بیشتر از گروه سالم بود .بررسی
تفاوت گروه ها در سیستم گریز نشان داد که حساسیت این
سیستم در گروه مضطرب نسبت به گروه افسرده ()p=0/01
و گروه سالم ( )p=0/04بیشتر بود .اما تفاوت گروه های
افسرده و سالم ( )p=0/71در این خرده سیستم ،معنی دار
نبود .در مورد خرده سیستم وقفه نیز تنها تفاوت گروه های

همانطور که نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد بررسی
سیستم بازداری رفتاری بین گروه ها نشان داد که گروه
افسرده و گروه مضطرب ،تفاوت معنی داری باهم نداشتند
( ) p=0/79اما تفاوت سیستم بازداری رفتاری گروه افسرده و
گروه سالم ( ) p=0/02و گروه مضطرب و گروه سالم
( )p=0/01معنی دار بود؛ یعنی حساسیت این سیستم در
گروه بیماران افسرده و گروه بیماران مضطرب ،بیشتر از
گروه سالم بود .در مورد سیستم جنگ نیز نتایج مشابه بود.
به طوری که گروه های افسرده ( )p=0/003و مضطرب
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سعیده آذرآئین و همکاران

سطح فعالیت  r-BASدر بیماران افسرده با بیماران
مضطرب و سالم ،متفاوت نبود .این نتیجه ،با برخی
پژوهش های پیشین ،هماهنگ ( )32 ،19 ،18و با برخی
دیگر ،ناهماهنگ بود ( .) 33براساس برخی مطالعات
حساسیت  BASتنها در برخی شرایط خاص (برای مثال ،در
افرادی که توانایی کمی برای ارزیابی شناختی مجدد دارند)
با افسردگی مرتبط است ( .)34به طور کلی ،در این زمینه،
نیاز به پژوهش های بیشتری وجود دارد .در بررسی سیستم
جنگ نیز حساسیت سیستم جنگ در گروه بیماران افسرده
و گروه بیماران مضطرب ،بیشتر از گروه سالم بود اما این
بیماران با هم متفاوت نبودند .در تئوری تجدیدنظر شده
حساسیت به تقویت FFFS ،مسئول پاسخ دهی به
محرک های آزاردهنده است و با هدف اجتناب از تهدید،
فعال می شود .به نظر می رسد افراد مضطرب و افسرده در
مقایسه با افراد سالم ،تهدیدهای بیشتری را در محیط خود
ادراک میکنند ( ) 8و هرچند به دنبال مقابله (جنگ) با آن
تهدیدها هستند ،از راهبردهای کمتر مؤثر برای مقابله با
این تهدیدها استفاده می کنند ( ،)35در نتیجه این
کشمکش دائمی با تهدیدها آنها را دچار اضطراب میکند و
مؤثر نبودن مقابله ها نیز به دلیل ایجاد درماندگی آموخته
شده ( )36و ناامیدی فرد را مستعد افسردگی میکند.
از دیگر یافته های پژوهش این بود که حساسیت سیستم
گریز در افراد مضطرب ،بیشتر از افراد افسرده و سالم است.
در واقع ،افراد مضطرب ،هم تهدیدهای بیشتری را در محیط
خود ادراک می کنند ( ) 8و هم با تالش برای گریز از
موقعیت های تهدیدکننده ،سعی در کاهش اضطراب خود
دارند و این راهبرد هرچند موقتاً اضطراب را کاهش می دهد
اما در طوالنی مدت ،منجر به تداوم اضطراب فرد می شود؛
زیرا فرصت مقابله های مؤثرتر و پی بردن به بی خطر بودن
برخی موقعیت ها را از فرد میگیرد ( .)37همچنین واکنش
وقفه نیز در گروه مضطرب ،بیشتر از گروه سالم بود و بین
گروه های مضطرب و افسرده در این زمینه ،تفاوتی وجود
نداشت .براساس تئوری تجدیدنظر شده گری ،در حضور
محرک های تهدیدکننده غیرقابل اجتناب ،واکنش وقفه رخ
می دهد ( .) 8مواجهه و ادراک تهدیدها و ممکن نبودن
جنگ یا گریز از آنها می تواند منجر به وقفه و بهت زدگی در
مقابل تهدیدهای ادراکی شود و با کاهش فعالیت مؤثر،
آسیب پذیری افراد را به اضطراب و افسردگی افزایش دهد
( .) 38از جمله محدودیت های پژوهش حاضر این بود که
این پژوهش ،از نوع مقطعی است؛ بنابراین امکان

مضطرب و سالم ( )p=001با هم معنی دار بود.

 .4بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه سیستم های مغزی رفتاری
مطرح شده در تئوری تجدیدنظر شده گری در افراد مبتال
به افسردگی ،افراد مبتال به اضطراب و افراد سالم بود.
سیستم های مغزی رفتاری ،به وضعیت حساسیت فرد به
محرک های پاداش یا تنبیه اطالق می شود که در حقیقت،
تفسیری از ویژگی های شخصیتی افراد براساس خصوصیات
ژنتیک ،ف یزیولوژیک و عصب روانشناختی آنها است (.)28
یافته های پژوهش نشان دادند به جز سیستم فعال ساز
رفتاری ،بقیه سیستم های مغزی رفتاری بین افراد افسرده،
مضطرب و سالم ،متفاوت بود البته این تفاوت ،بیشتر میان
افراد سالم با دو گروه بیمار وجود داشت و تفاوت های میان
افراد مضطرب و افسرده در برخی مؤلفه ها معنی دار نبود.
این نتایج با چندین پژوهش که به بررسی فعالیت
سیستم های مغزی در افراد مبتال به اضطراب و افسردگی
پرداخته اند هماهنگ است (.)19-17
براساس نتایج پژوهش ،در افراد مضطرب و افراد
افسرده ،فعالیت سیستم بازداری رفتاری ،بیشتر از افراد
سالم است .به عقیده گری ( ) 2اضطراب و افسردگی در
نتیجه فعالیت زیاد  BISایجاد می شوند  .در واقع ،حساسیت
باالی  BISواکنش به رویدادهای منفی را افزایش می دهد
( )10و آسیب پذیری به این اختالل ها را افزایش می دهد؛
در نتیجه هم با اضطراب و هم افسردگی مرتبط است (،11
 .) 16 ،14احتماالً حساسیت  BISیک عامل خطر کلی برای
هر دو اختالل است ( r-BIS .)29واسطه پاسخ به
محرک های خطرناک است و با ارزیابی رفتارهای متعارض و
ارزیابی خطر برای حل تعارض ،تالش میکند؛ در نتیجه،
اضطراب ایجاد می کند .افزایش فعالیت  r-BISموجب گوش
به زنگی افراطی به تهدید و احتماالً محرک های منفی
می شود و این افراد به جست وجوی تهدیدها در محیط خود
می پردازند ( .)8حساسیت زیاد این سیستم به افزایش توجه
به تهدید ،افزایش عاطفه منفی و بازداری رفتاری و در
نهایت ،ایجاد اضطراب ،منجر می شود ( .)30احتماالً همین
مکانیسم در مورد افسردگی نیز وجود دارد؛ یعنی با افزایش
حساسیت سیستم بازداری رفتاری ،توجه به محرک های
منفی ،افزایش می یابد و با افزایش عاطفه منفی که براساس
نظر  ) 31( Clark, Watson &Minekaعامل مشترک بین
اضطراب و افسردگی است ،به عالئم افسردگی نیز منجر
می شود.
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 تأثیری مستقیم بر این،زیستی- عنوان صفات شخصیتی
اختالالت دارند یا اینکه ساز و کار واسطه ای نیز وجود دارد؟
 به بررسی این مسئله،پیشنهاد میشود پژوهش های بعدی
.بپردازند

...مقایسه سیستمهای مغزی رفتاری در افراد مبتال به اضطراب

 پژوهش در میان، از طرفی.نتیجهگیری سببی وجود ندارد
مراجعان مراکز مشاوره و مراکز جامع خدمات سالمت انجام
شده است؛ بنابراین در تعمیم یافته های آن به سایر نمونه ها
 به، نتایج پژوهش حاضر، در مجموع.باید احتیاط کرد
روشن شدن ارتباط سیستم های مغزی رفتاری و
، کمک شایانی خواهد کرد،اختالل های اضطراب و افسردگی
هرچند نیاز به پژوهش های بیشتری در این زمینه وجود
 همچنین این سؤال وجود دارد آیا این سیستم ها به.دارد

تشکر و قدردانی
، از تمامی شرکت کنندگان در این مطالعه،نویسندگان مقاله
. تشکر می کنند،به دلیل همکاری صمیمانه ایشان
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Abstract
Introduction: Brain-Behavioral Systems contribute to the development
of wide variety of emotional disorders, including anxiety and depression.
The aim of this study was to compare the Brain- Behavioral Systems in
patients with anxiety, patients with depression, and healthy individuals.
Materials and Methods: This study was a cross-sectional study in
which 45 individuals with anxiety (moderate to high score in Beck
Anxiety Inventory (BAI) and low score in BDI-II) and 45 individuals
with depression (moderate to high score in Beck Depression Inventory-II
(BDI-II) and low score in BAI) who referred to private and public health
centers in Jiroft were selected through purposive sampling and matched
with 45 healthy individuals (low score in BDI-II and BAI) for age and
gender. After informed consent, participants were asked to fill the
questionnaires including
Jackson-5 Scale, 2nd version of Beck
Depression Inventory (BDI-II), and Beck Anxiety Inventory (BAI) and
were allocated to different groups based on the score of the
questionnaires. Data were analyzed using one-way analysis of variance
by spss21 software.
Results: Result showed that there were significant differences between
three groups in Behavior Inhibition System, Fight, Flight and Freeze.
Also, the differences were not significant in Behavioral Activation
System.
Conclusion: Given the different functions of the Brain -Behavioral
Systems in patients with anxiety, patients with depression, and healthy
individuals, this theory may explain the etiology of anxiety and
depression.
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