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Abstract   

Objective: The prevalence of obesity in the world is rising. 

Among the various influential factors, sensitivity to rewards as a 

psycho-biological personality trait which is rooted in dopamine 

pathways can be a major contributor to food habits. The aim of 

this study was to examine the relationship between sensitivity to 

reward with overweight and obesity and also the mediating role 

of emotional eating in their relationship. Method: the research 

method is descriptive correlation type. The research Statistical 

Society have consisted of all high schools the city of Rasht. The 

sample have consisted of 650 students (400 girls and 250 boys) 

that selected with clustered sampling and were asked to 

complete sensitivity to reward and emotional eating scales and 

also used the balance for measurement of weight. To investigate 

the hypothesis, regression was used. Results: The results 

showed the relationship between high sensitivity to reward with 

overweight is significantly positive and emotional eating have a 

mediating role in their relationship. Also, the relation between 

low sensitivity to reward with obesity is significantly positive. 

Conclusion: The results of this research confirmed the role of 

the brain's reward system in the body weight. 

 Keywords: Obesity, Overweight, Sensivity to reward, 
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 مقدمه

 از ما لذت باعث که هستند یادیز اریبس عوامل

 یغددذاها جوامدد ، شددتریب در. شددود یمدد یزندددگ

 ردممد  یبدرا  یا برجسدته  اریبسد  پداداش  خوشمزه،

  یچداق  و  وزن اضدافه  باعدث  امدر  نید ا کده  است

 یها جنبه که است یجسم یطیشرا یچاق. شود یم

 تحدت  را فدرد  یزنددگ  تیکم و تیفیک از یمختلف

 یجهدان  سدطح  در یچاق وعیش. دهد یم قرار ریتاث

 در ینوجددوان و یکددودک ی دوره در خصددو  بدده

 در هشددار  کید  عندوان  بده  و اسدت  شیافزا حال

 در یمهم عامل یچاق. باشد یم اکشوره از یاریبس

 اسدت  زودرس مرگ و ها یماریب از یاریبس شروع

 را یادیددز یاجتمدداع و یشخصددی، مددال عواقد   و

 بده  توجده  با یچاق فیتعر. دارد دنبال به فرد یبرا

 از شاخص، نیا. است( BMI) بدن توده شاخص

 مجدذور  یرو بر( گرم لویک حس  بر) وزن میتقس

 زید ن چاق افراد. دیآ یم بدست( متر حس  بر) قد

 طبقدات  بده  یبددن  ی تدوده  حجدم  نید ا اسداس  بر

 چداق  یلیخ افراد تا وزن اضافه با افراد از یمختلف

 یمدان یا و این یصفار ،یوسفی آقا) شوند یم میتقس

 بهداشدت  سدازمان  فید تعر به توجه با(. 4930 فر،

 کی در بدن ی  توده شاخص یوقت ،(0669) یجهان

 چدداق فددرد باشددد، Kg/m2 30 از بدداالتر فددرد

 Kg/m2 40 از بداالتر  اگدر  و شدود  یمد  محسوب

 اگدر . باشدد  یمد  یمرضد  یچداق  به مبتال فرد باشد،

 نیچند  بده  باشدد  درصدد  چندد  فقط یاضاف یچرب

 و یچاق یبررس. شود یم گفته وزن اضافه یطیشرا

 یدارا رایددز اسددت دهیددچیپ یموضددوع آن درمددان

 ،یکد یژنت یهدا  مولفده  جمله از یمختلف یها مولفه

 یکیولدوژ یب و یروان ،یاجتماع -یفرهنگ ،یطیحم

 پاداش ستمیس که دهد یم نشان مطالعات. باشد یم

 هید تغذ بده  مربدو   یرفتارهدا  در یمهم نقش  مغز

 انید ب متخصصان(. 0663 نستر، و التر) کند یم فایا

 ممکدن  پداداش  یمددارها  تیحساسد  کده  کنند یم

 وزن اضدافه  و یپرخدور  ی کنندده  یند یب شیپ است

(. 0646 بوهدون،  و  بلدوم  وکدوم، ی س،یسدت ا) باشد

 یژگددیو کیدد عنددوان بدده پدداداش بدده تیحساسدد

 در شده یر کده  اسدت  یکیولدوژ یب -روان یتیشخص

 نده یزم در یمهمد  عامدل  و دارد ینیدوپام یرهایمس

 و سیوید) است ییغذا عادات و رفتارها یزشیانگ

 پداداش  بده  تیحساسد  ی هینظر(. 0662 همکاران،

 فدداکس و سیویددد از نقددل بدده( 4392)  4یگددر

 ی آسدتانه  در یفدرد  یها تفاوت اساس بر ،(0669)

 کده  اسدت  شدده  انیب یمغز پاداش ینواح تیفعال

 نید ا در. نامدد  یمد  رفتدار  فعال ستمیس را آن یگر

 پداداش  بده  یبداالتر  تیحساسد  کده  ییآنها راستا،

 ینیدوپدام  یرهایمسد  در باال تیفعال  یدارا دارند،

 یهدا  نشدانه  افتنی مستعد یشتریب مقدار به هستند،

 جانیه نکهیا یبرا و باشند یم طشانیمح در پاداش

 یبداالتر  تید ظرف احتمداال  کنند، تجربه را یشتریب

 ییرفتارهدا  انجدام  نیهمچند  و پداداش  کس  یبرا

 اند،، ی کدوهن، ) شدود  یمد  لدذت  موج  که دارند

 در نیهمچندد(. 0665، رانگاندداس و لکسددر ک،یددب

 پاداش هب یکم تیحساس که هستند یافراد مقابل،

 اسداس  و هید پا(. 0660 همکداران،  و  وانزیا) دارند

 به  شود یم مربو  پاداش به تیحساس یکیولوژیب

 بدودن  دسدترس  در افدراد  یهدا  تفاوت نیب ی رابطه

 یهدا  یژگد یو و یمغدز  پداداش  مناطق در نیدوپام

(. 4333همکدداران، و وولکددو) مربوطدده یتیشخصدد

 کده  دهدد  یم حیتوض تیتقو به تیحساس ی هینظر

 دهندده  انتقدال  توسدط  0رفتدار  سداز  فعدال  ستمیس

                                                           
1.Gary  

2.  behavior Activator system 
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 در تواند یم و شود یم یسازمانده 4نیدوپام یعصب

 جسدتجو  ای و رفتار کی انجام یبرا زهیانگ و لیتما

 خدوش  یغدذاها  مانندد  دار پاداش یمحرکها یبرا

، بدرات، المدرتین،   وربکدن ) باشد داشته ریتاث طعم

 همکدداران، و سیویددد ؛0640 ،گوسددنز و معینددز 

 بده  تیحساس ی رابطه زین مطالعات یبرخ(. 0662

 گدر ید عوامدل  بده  وابسدته  را وزن اضافه و پاداش

( 0660)  برکسدان  و اسدتراچمن  س،یوید. دانند یم

 بده  تیحساسد  و BMI نیبد  ی رابطده  کردند انیب

 فقدط ) یجدان یه خدوردن  غذا یگر واسطه با پاداش

 توانند یم ها جانیه. است مثبت( یمنف جاناتیه در

 یمنفد  جاندات یه. دهندد  رییتغ را خوردن غذا رفتار

 امدر  نید ا کده  شدود  یمد  غذا مصرف شیافزا باعث

 بددار دادن کدداهش یبددرا اسددت یکوششدد احتمدداال

 در(. 0664 نهددان،یل و آگددراس تلددک،)  جاندداتیه

 غدذا  دارد باور فرد یعنی یجانیه خوردن غذا واق 

 نیچندد در و بخشددد یمدد بهبددود را خلددق خددوردن،

 مخصوصدا  بداال  عواطدف  بده  پاسد   در فرد یحالت

 خلدق  تدا  رود یم خوردن غذا سراغ یمنف جاناتیه

، ترنر) برسد یمساعد حال به و کند میتنظ را خود

 موضدوع  نیا(. 0662 ،النسزینسکا، وارنر و شوازر

 افدراد  یبرخد  در را غذا به لیم ،یمنف جاناتیه که

 بده  اسدت  ممکدن  همه، در نه یول دهد یم شیافزا

 طدول  در ینیدوپدام  یهدا  ریمسد  در تفداوت  خاطر

 و هدامون  ، جدان  یبد  لد   وفر،ید ب) باشدد  استرس

 .(0664، بوتیت

 شیافدزا  کده  دهدد   یمد  نشان ها  پژوهش اگرچه 

 تید اولو و وزن شیافدزا  بدا  پداداش  بده  تیحساس

 بده  دیشدد  لید م و چرب ییغذا مواد یبرا انتخاب

 همکداران،  و سیوید د)  دارد ارتبدا   یچاق و غذا

 یاریبسد  اما ،(0665 ، سیرمو و  فرانکمن ؛0662
                                                           
1. Dopamine  

 نقدص  سدندرم  کده  ادندد  کدرده  انیب پژوهشگران از

  پداگوت ) است یچاق رشد در یاصل دیکل ،0پاداش

(. 0660 همکداران،  و  واند،  ؛0660 ، همکاران و

 نییپدا  تدراکم  ی کنندده  انید ب ، پاداش نقص سندرم

 ی دهندده  نشدان  و مغدز  پاداش ستمیس در نیدوپام

 و واند، ) باشدد  یمد  پداداش  بده  نییپدا  تیحساس

 پاداش مناطق عملکرد که یزمان(. 0664 همکاران،

 آن نکده یا یبدرا  احتمداال  باشدد،  نهیبه حد ریز مغز

 یخدوب  احسداس  بده  شخص و شود جبران کمبود

 و بلددوم) دارد اضددافه نیدوپددام بدده ازیددن برسددد،

 نقص سندرم در گرید عبارت به(. 0664 براورمن،

 ریمسد  رد یکمکدار  اید  یتنبلد  جدور  کید  پاداش،

 نید ا در. دیآ یم وجود به نیدوپام به مربو  پاداش

 مانندد  طعدم  خدوش  یغدذاها  ادیز مصرف طیشرا

 شیافدزا  باعدث  و کند یم عمل آور ادیاعت یداروها

 تید نها در و خلدق  شددن  بهتدر  و نیدوپام تیفعال

 .(0665 اسکار، و راتیبا) شود یم یچاق به منجر

 ودوج یچاق سمت به یادیز یها ریمس شک بدون

 پداداش  به تیحساس که یکسان طرف کی از. دارد

 کده  هستند باال اریبس قیسا با یافراد دارند، ییباال

 یهدا  وسوسده  برابر در توانند یم یسخت به احتماال

 یدارا جیتددر  بده  و کنندد  مقاومدت  غذا به مربو 

 استرس طیشرا در مخصوصا ،شوند یم وزن اضافه

 به تیساسح که دارند قرار یکسان طرف آن در. زا

 سدندرم  همدان  یعند ی اسدت  نییپدا  آنها در پاداش

 کید  عندوان  به  را آن متخصصان که ،پاداش نقص

 همکداران،  و واند، ) دانند یم یچاق در مهم عامل

 را روابدط  نیا مطالعات از یبعض یطرف از(. 0660

 و سیوید د مدثال . دانندد  یمد  عوامل ریسا به وابسته

 تیاسحس و BMI نیب ی رابطه( 0660) همکاران

                                                           
2. Reward Deficit Syndrome 

3 



 

 ...یگر واسطه نقش یبررس: یچاق و وزن اضافه در مغز پاداش ستمیس نقش :علی پاکیزه و مریم بهزادفر

  

 

 یپرخور ریمتغگری  واسطه به  بستهوا  را پاداش به

 مطدر   ذهدن  در سوال نیا حال،. دانند یم یجانیه

 پداداش  به شتریب تیحساس با یچاق ایآ که شود یم

 رابطده  نیا در یگرید یرهایمتغ ایآ  و دارد ارتبا 

 نییپدا  فیضدع  تید فعال اید  و هسدتند   گذار ریتاث

 بده  نییپدا  تیحساسد  همدان  اید  پداداش  یرهایمس

. دارد ارتبدا   یچداق  و یپرخور با که است پاداش

 دو نیددا دادن یآشددت یبددرا مطالعددات از یاریبسدد

 و BMI نیبد  یخطد  رید غ ی رابطده  کید  دگاه،ید

 و سیوید د مثال. شد ینیب شیپ پاداش به تیحساس

 وزن اضدافه  کده  یافراد کردند انیب( 0669) فاکس

 و داشدتند  پداداش  بده  یشدتر یب تیحساس داشتند،

 بده  نسدبت  بردندد  یم خوردن غذا از یشتریب تلذ

 نید ا کده  یحدال  در. داشدتند  نرمال وزن که ییآنها

 آندان  و بدود  عکدس  بدر  چداق  یلیخ افراد برا الگو

 نقدص  سندرم) داشتند یکمتر پاداش به تیحساس

 راسدتا  نید ا در(. 0669 فاکس، و سیوید( )پاداش

 نید ا اول هدف. دارد عمده هدف دو پژوهش نیا

 بده  بداال  تیحساسد  ی  رابطده  یبررسد   به که است

 یگددر یانجیددم نقددش و وزن اضددافه بددا پدداداش

 در دو آن نیبدد ی رابطدده در یجددانیه غددذاخوردن

 انتخداب  نوجواندان  لید دل نیا به. بپردازد نوجوانان

 ی دوره در پدداداش بدده تیحساسدد رایددز شدددند،

 و اسدت  شدتر یب گرید یها دوره به نسبت ینوجوان

 ی دوره یرهددارفتا حیتوضدد در مهددم نقددش کیدد

 و(. 0663 ارنسدددت، و نیهدددارد) دارد ینوجدددوان

 سدالمتی  بدر  عالوه نوجوانی دوران چاقی نیهمچن

 کنندده  تعیدین  شداخص  نکده یا دلیدل  به دوران نیا

 ییسدزا  به اهمیت از است نیز بزرگسالی در چاقی

فدرزاد و   ،ی، علی پدور بخش یعل) است برخوردار

 ی رابطده  یبررسد  گر،ید هدف(. 4930 علی اکبری

 نقدص  سدندرم ) پداداش  بده  نییپدا  تیحساسد  نیب

 تید اهم یچداق  موضوع. باشد یم یچاق با( پاداش

 حال در کشور در آن وعیش رایز. دارد یادیز اریبس

 در خصدو   بده  امدر  نید ا تید اهم. است شیافزا

 اغلد   امدروزه  رایز است دوچندان ینوجوان دوره

. دارندد  عادت ناسالم یغذاها خوردن به نوجوانان

 ژن فدرد  و هسدتند  چداق  خدانواده  افراد اکثر یوقت

 معددر  در اریبسدد و بددرد یمدد ارث بدده را یچدداق

 یطد یمح نیچند  در دارند، قرار طعم خوش یغذاها

 پداداش  و کنندده  کید تحر کید  طعم خوش یغذا

  یآسد  بدر  عدالوه  یچداق . دیآ یم حساب به یقو

 ضعف مانند یادیز یروح مشکالت ،یجسم یها

 نیا از. دارد دنبال به را یافسردگ و نفس به اعتماد

 اثدرات  و یچداق  مهم اریبس موضوع به توجه با رو

 انجدام  ضدرورت  افراد یزندگ مختلف ابعاد در آن

 .دارد وجود نهیزم نیا در مختلف یها پژوهش

 غذا با پاداش به تیحساس وندیپ مطالعه، کی

 که ینوجوان دختران کرد، انیب نگونهیا را خوردن

 پاداش یها نشانه به ییباال تیحساس یذات طور به

 الکل دنینوش مستعد شتریب ادیز احتمال به دارند

 و سیوید(. 0664، داو و  الکستون) بودند

 یبررس هدف با یا مطالعه( 0660) همکاران

 و یعاد افراد در پاداش به تیحساس راتییتغ

 ینیب شیپ آنها .دادند انجام آنها ییغذا یرفتارها

 یذات طور به که ییآنها یبرا غذا،  که کردند

 لذت منب  دارند، پاداش به ییباال تیحساس

 ،آنها  مطالعه گرید هدف. شود یم محسوب یباالتر

 ینیب شیپ آن در که است یانجیم مدل کی جادیا

 پاداش به تیحساس و BMI نیب ی رابطه شود یم

 جاناتیه در فقط) یجانیه یپرخور یگر واسطه با

 که داد نشان عهمطال یها افتهی. است مثبت( یمنف

 یپرخور با پاداش به تیحساس نیب ی رابطه
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 با هم یجانیه یپرخور که بود مثبت یجانیه

BMI گولد و فراست وارن،. بود ارتبا  در شتریب 

 ی رابطه که کردند انیب یا مطالعه در( 0665)

 از استفاده و بدن ی توده شاخص نیب یمعکوس

 ابترق در یپرخور رایز. دارد وجود مخدر مواد

 یمغز پاداش مناطق در آور ادیاعت یداروها با

 مواد یبرا ینیگزیجا تواند یم ینوع به و است

 و فرانکل. باشد لذت به دنیرس یبرا مخدر

 یبررس منظور به یا مطالعه در( 0665) سیمور

 رابطه در پاداش به تیحساس در یفرد یتفاوتها

 کردند، انیب زنان، در وزن اضافه و غذا مصرف با

 پاداش به یشتریب تیحساس که یجوان انزن

. کردند گزارش را یشتریب ییغذا هوس داشتند،

 ی رابطه نام به یپژوهش( 0669) فاکس و سیوید

 انجام بدن ی توده شاخص و پاداش به تیحساس

 و  BMI نیب ی رابطه داد، نشان جینتا. دادند

 یکم که یافراد یبرا پاداش به شتریب تیحساس

 که یحال در. بود دارد یمعن دداشتن وزن اضافه

 .شد عکس بر چاق افراد در رابطه نیا جهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرده انیب یا مطالعه در( 0640)  دانا و لزین 

 طول در کیدوپامنرژ ینواح در اگرچه که اند

 ،شود یم دهید تیفعال شیافزا غذا یبرا ینیب شیپ

 یافراد دهد، یم نشان افراد مغز یبردار ریتصو اما

 عنوان به یفیضع پاس  مخطط جسم در که ندهست

 ینوع واق  در. شود یم داده ییغذا مواد به پاداش

 که دارد وجود افراد نیا در پاداش یکسر ای نقص

 تا شود یم غذا از یشتریب مقدار خوردن باعث

 کمبود آن و برسد نهیبه حد به ینواح آن تیفعال

. شود یم یچاق باعث امر نیا که شود جبران

 یبرا یا مطالعه( 0640) همکاران و وکک ید

 و پاداش به تیحساس نیب ارتبا  ایآ نکهیا یبررس

 با پرچرب و یپرکالر و ناسالم یغذاها مصرف

 انجام دارد، وجود یجانیه خوردن غذا یگر واسطه

 تیحساس نیب ی رابطه که داد نشان ها افتهی. دادند

 توسط کننده چاق یغذاها مصرف و پاداش به

  .باشد یم یجانیه خوردن غذا یرگ واسطه

با توجه به ادبیات موجود، این پژوهش به دنبال 

)سندرم  پاداش به نییپا تیحساس نیب ی رابطه بررسی

 ی نقش و همچنین مساله یچاق و نقص پاداش(

 نیب ی رابطه در ی غذا خوردن هیجانیا واسطه

 شکل. باشد می وزن اضافه و پاداش به باال تیحساس

 نشان را رهایمتغ نیا نیب شده فر  روابط 4 شماره

 .دهد یم

 

 

 

 

 

 

 

ضافه وزن  حساسیت به پاداش   

 غذاخوردن هیجانی
 

 ی رابطه در یجانیه خوردن غذا یگر واسطه نقش خصو  در شده فر  مدل .7شکل

 وزن اضافه و پاداش به باال تیحساس نیب
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 روش

 یهمبستگ نوع از یفیتوص پژوهش روش

 ی هیکل پژوهش یآمار ی جامعه. است

 35 سال در رشت شهر یانتفاع ریغ یها رستانیدب 

 دختر  آموز دانش 056 شامل نمونه یاعضا. بودند

 که بودند( پسر نفر 056 و دختر نفر 066) پسر و

 بعد. شدند انتخاب یا خوشه یریگ نمونه روش به

 به پژوهش اهداف حیتوض و یهمکارا جل  از

 داده قرار آنان اریاخت در ها پرسشنامه آموزان، دانش

 متر و ترازو از ها داده یآور جم  یبرا. شد

 :شد استفاده پرسشنامه  0 و( وزن محاسبه یبرا)

 آموزان شدان وزن رییگ اندازه: وزن یریگ اندازه -4

 لبداس  بدا  گرم صد یریگ اندازه دقت با یترازوی با

 متدر  بدا  زین قد رییگ اندازه. شد گرفته اندازه سبک

 انجام کفش بدون و متریلیم کی دقت با یکیپالست

 فرمدول  اسداس  بدر  بددن  توده شاخص اندازه. شد

 بدر  یبندد  دسته. گردید محاسبه قد مجذور بر وزن

 یبداال  BMI که بود صورت نیا به BMI اساس

 بده  35 تا 95 نیب و چاق افراد عنوان به ،35 صدک

 -0. شددند  شدناخته  وزن اضافه یدارا افراد عنوان

 منظدور  بده : پداداش  بده  تیحساسد  زانید م سنجش

 اسیدددمق از پددداداش بددده تیحساسددد سدددنجش

BIS/BAS شد استفاده( 4330) تیوا و  کارور .

 BIS(2  یتیشخصد  ابعداد  اسید مق نیا ی هیگو 06

 ی هید نظر اسداس  بر را( هیگو 49) BAS و( هیگو

 منظدور  بده . سدنجد  یم ،یگر تیتقو به تیحساس

 نید ا در کده  پداداش  بده  تیحساسد  زانیم سنجش

 بده  مربدو   یها هیگو از م،یدار ازین آن به پژوهش

BAS اسدت  بخدش  سده  شدامل  کده  شد استفاده :

 بددر کدده ،(هیددگو 5) پدداداش بدده یپاسددخده( الددف

 پاداش ینیب شیپ و افتیدر با همراه مثبت عواطف

 در مدداومت  کده ( هیگو 0) قیسا( ب. دارد تمرکز

 یجسدتجو ( ج. دهدد  یمد  نشان را اهداف رییگیپ

 و یخدواه  جدان یه بده  کده  که( هیگو 0) یسرگرم

 دید جد و بدالقوه  پداداش  به نسبت یتکانش شیگرا

 بده  هید گو 49 نیا در باال ی نمره کس . دارد اشاره

 ی هنمدر  کسد   و پداداش  بده  باال تیحساس عنوان

 در پداداش  بده  کم تیحساس عنوان به نییپا اریبس

 نید ا اعتبدار  ارییبسد  هدای  پژوهش. شد گرفته نظر

 لدو، یعل و پور یبخش ،یعبد) اند کرده دیتائ را ابزار

، BIS هدای  اسید مق خدرده  یدروند  ثبدات (. 4936

RR، Dr و FS یترت به ،   

 شده گزارش 00/6 و 20/6 ،29/6 ،20/6

 نیا یدرون ثبات(. 4330 ت،یوا و کارور)  است

  یترت همان به یفارس نسخه در ها اسیمق خرده

 است آمده دست به 06/6 و 29/6 ، 02/6 ،02/6

 غذا سنجش -9(. 4990 چوبدار، از نقل به)

 هیجانی خوردن غذا مقیاس: یجانیه خوردن

 یعل از نقل به ؛4335 آگاراس، و واردی آرنا،)

 مقیاس یک ،(4930 همکاران، و یبخش

 رابطه شدت که است موردی 05 دهی زارشخودگ

. میسنجد را خوردن اختالالت و منفی خلق بین

 " تا "خوردن به دیشد کاهش " از مقیاس این

 و دارد نوسان  "خوردن به لیم به دیشد شیافزا

 خشم و اضطراب ،یافسردگ اسیمق ریز 9 شامل

 405 تا 05 از اسیمق نیا نمرات دامنه. است

 یدرو ییایپا یجانیه دنخور اسیمق یبرا.است

 پوریعل. است شده گزارش 23/6 اعتبار و 94/6

 همکاران و یبخش یعل از نقل به ؛(4936)

 اسیمق کل یبرا را کرونباخ یآلفا  یضر( 4930)

 و یافسردگ خشم، یها اسیمق ریز یبرا و ، 35/6

 دست به 93/6 و 22/6 ،30/6  یترت به اضطراب

75 



 

 4932(، بهار 05، شماره اول )پیاپی هفتمروانشناسی سالمت، سال  علمی د پژوهشی فصلنامه

  

 

 استفاده با حاضر قیتحق در ،تاس ذکر به الزم. آمد

 34/6 پرسشنامه اعتبار کرونباخ یآلفا روش از

  یضر از ها داده لیتحل هیتجز یبرا. آمد بدست

 شد استفاده ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ

 هایافته

 رهایمتغ نیب روابط یبرا با توجه به مدلی که

)حساسیت به پاداش، اضافه وزن و غذا خوردن 

 سیماتر ابتدا، شد فر  4هیجانی( مطابق شکل 

 4 جدول در رهایمتغ این نیب یهمبستگ  یضرا

 لیتحل به مربو  جینتا سپس. است شده آورده

 عنوان به پاداش به باال تیحساس ریمتغ ونیرگرس

 ریمتغ عنوان به وزن اضافه ریمتغ و نیب شیپ ریمتغ

 .شد گذاشته شینما به 0 جدول در مالک،

 اننشدد 4 ی شددماره جدددول جینتددا کدده همددانطور

 معندادار  هدا  رید متغ نیب یهمبستگ  یضرا دهد، یم

 نشدان  0 ی شدماره  جدول آنچه به توجه با و است

 و پداداش  بده  تیحساسد  نیبد  یهمبستگ دهد، یم

 P < 664/6 سددطح در F= 403 بددا وزن اضددافه

 درصدد  40 رید متغ نید ا و اسدت  دار یمعن و مثبت

 جهددت. کنددد یمدد نیددیتب را وزن اضددافه انسیددوار

 از ،یجدان یه خوردن غذا یا واسطه ی رابطه یبررس

 طیشدرا . شدد  استفاده( 4390) یکن و بارون روش

 یهدا  یهمبسدتگ  بده  توجه با ،یکن و بارون یاساس

 قدرار  آزمدون  مدورد  نظدر،  مورد ریمتغ 9 انیم ساده

 یهمبسدتگ  سیمداتر   یضدرا  ی مشاهده با. گرفت

 کدده افددتیدر تددوان یمدد ،4 جدددول در موجددود

 و یجدان یه خوردن ذاغ با پاداش به باال تیحساس

 غذا نیهمچن و وزن اضافه

 روابددط یدارا وزن اضددافه بددا یجددانیه خددوردن

 شیپ رهایمتغ نیب یخط روابط نیا. است یمعنادار

( 4390) یکند  و بارون نظر مورد یاساس یها شر 

 از اسددتفاده یبعددد گددام. سددازد یمدد بددراورده را

 بده  یجانیه خوردن غذا و پاداش به باال تیحساس

 درجددول . اسدت  وزن اضدافه  یها نیب شیپ عنوان

 رید متغ تنهدا  عنوان به پاداش به تیحساس 0 شماره

 همدانطور  و اسدت  شده معادله وارد کننده نیب شیپ

 تیحساسد  ریمس  یضر دهد، یم نشان ها افتهی که

 9 جددول . است دار یمعن وزن اضافه به پاداش به

 کده  دهد یم نشان یطیشرا در را پژوهش یها افتهی

 خددوردن غددذا و پدداداش بدده تیحساسدد ریددمتغ دو

 وارد نیبد  شیپد  رید متغ عندوان  بده   هم با یجانیه

 .شدند معادله
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 9 0 4 متغیرها ردیف

   4 حساسیت باال به پاداش 7

  4 59/6 غذا خوردن هیجانی 5

 4 04/6 95/6 اضافه وزن 9

 

 ی یک پژوهش متغیرهای مربو  به فرضیه همبستگی ضرای  ماتریس .7جدول

 

R R متغیر پیش بین
2 

F t sig 

 664/6 49/40 403 40/6 99/6 حساسیت باال به پاداش

 

 ضری  رگرسیون حساسیت باال به پاداش و اضافه وزن .5جدول

 

P<0/001 

 

 ضرای  غیر استاندارد مدل

B                 خطای استاندارد 

 ضرای  استاندارد

 

t معناداری 

 664/6 00/0  00/4 605/2 ثابت

 664/6 99/45 50/6 602/6 03/6 حساسیت باال به پاداش

 664/6 09/9 04/6 605/6 99/6 غذا خوردن هیجانی

 

 ت باال به پاداش و غذاخوردن هیجانی با اضافه وزنضرای  رگرسیونی حساسی .9جدول 

 

R R متغیر پش بین
2 

F t sig 

 664/6 05/44 90/495 49/6 09/6 حساسیت پایین به پاداش

 

 چاقی و پاداش به حساسیت پایین رگرسیون ضری  .4جدول 
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 یم مالحظه 9 ی شماره جدول در که همانطور

 عنوان به یجانیه خوردن غذا ریمتغ یوقت شود،

 پاداش به باال تیحساس به دوم نیب شیپ ریمتغ

 شیپ ریمتغ ونیرگرس  یضر مقدار شود، یم اضافه

 یا واسطه اثر حالت نیا. ابدی یم کاهش اول نیب

 تیحساس نیب ی رابطه در را یجانیه خوردن غذا

 .کند یم دییتا وزن اضافه و پاداش به باال

 نیب ی رابطهمساله دیگر پژوهش، بررسی 

 و )سندرم نقص پاداش( پاداش به نییپا تیحساس

 از موضوع نیا یبررس یبرا. بوده است یچاق

 0 جدول در جینتا. شد استفاده ساده ونیرگرس

 .است شده داده نشان

 یم نشان 0 ی شماره جدول آنچه به توجه با

 و پاداش به نییپا تیحساس نیب یهمبستگ دهد،

 و مثبت >P  664/6 سطح در=90/495F با یچاق

 انسیوار درصد49  ریمتغ نیا و است دار یمعن

 .کند یم نییتب را یچاق

 گیری و بحث نتیجه

 دنبال به را عمده هدف دو پژوهش نیا

 تیحساس نیب ی رابطه یبررس اول، هدف. داشت

 کی جادیا نیهمچن و وزن اضافه و پاداش به باال

 یگر یانجیم نقش یبررس یبرا یا واسطه مدل

 به تیحساس نیب ی رابطه در یجانیه دنغذاخور

 ها افتهی. بود نوجوانان در وزن اضافه و پاداش

 نیب یمعنادار و مثبت ی رابطه که دادند نشان

. دارد وجود وزن اضافه و پاداش به باال تیحساس

 که است یقبل مطالعات با همخوان ها افتهی نیا

 پاداش به تیحساس با نوجوانان دهد یم نشان

 به مربو  یمغز مناطق در شتریب تیفعال و شتریب

 مصرف یشتریب یپرکالر یغذاها ،ییغذا پاداش

 و وربکن ؛0645 همکاران، و کوک ید) کنند یم

 با همراستا جینتا نیا نیهمچن(. 0640 همکاران،

  یکارل و  تمنیوا ، لریو روتموند، پژوهش

 چاق یکم که یافراد کردند انیب که است( 0669)

 در را مغز پاداش مدار تیفعال در شیافزا هستند،

. دهند یم نشان طعم خوش یغذاها به پاس 

 در کردند انیب زین( 0660) همکاران و وولکو

 یکم وزن اضافه ای و ستندین چاق یلیخ که یافراد

 BMI و پاداش به تیحساس نیب ی رابطه دارند

 حیتوض نگونهیا را موضوع نیا آنها است، مثبت

 که یافراد یعنی اد،یز وزن یدارا افراد که دادند

 در نیدوپام در شیافزا هستند، چاق یاندک فقط

 آنها در اشتهاآور یرفتارها با کیمبیمزول قسمت

 باعث که هستند یادیز اریبس عوامل. دارد ارتبا 

 ؛(4325)  لیم. شود یم شود یم یزندگ از ما لذت

 از یکی ،(0662) همکاران و سیوید از نقل به

 ی تجربه تیظرف کرد انیب که ودب یکسان نیاول

 در خا  یژگیو کی عنوان به پاداش ای و لذت

 اریبس نقش ن،یدوپام واق  در. دارد وجود افراد

 لیم و لذت احساس در ،یجانیه میتنظ در یمهم

 است طمانیمح یعیطب یها پاداش یجستجو در ما

 یفرد یوقت(. 0660 ، سیوا ؛0669 دج،یبر)

 ی دهنده نشان که دارد پاداش به ییباال تیحساس

 امر نیا است، مغز در نیدوپام تیفعال شیافزا

 باشد پاداش دنبال به شتریب فرد که شود یم باعث

 به پاس  شیافزا سب  زهیانگ شیافزا نیا و

 سمت به شتریب فرد  و شده بخش لذت یرفتارها

 رایز رود یم آور اشتها یغذاها مانند ییها پاداش

 اریبس پاداش خوشمزه، یغذاها جوام ، شتریب در

 نیا گرید ی  افتهی. است مردم یبرا یا برجسته

 یجانیه غذاخوردن  داد نشان که بود نیا پژوهش
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 به باال تیحساس نیب ی رابطه در یا واسطه نقش

 با همخوان افتهی نیا. دارد وزن اضافه و پاداش

 انیب که است( 0660) همکاران و سیوید پژوهش

 پاداش به تیحساس و BMI نیب ی رابطه کردند

. است مثبت یجانیه یپرخور یگر واسطه با

 و کوک ید ی مطالعه با همراستا جینتا نیهمچن

 ی رابطه دادند نشان که است( 0640) همکاران

 چاق یغذاها مصرف و پاداش به تیحساس نیب

 غذا یگر واسطه توسط نوجوانان در کننده

 جهینت نیا حیتوض در. باشد یم یجانیه خوردن

 پاداش به تیحساس که ییآنجا از گفت، توان یم

 نکهیا یبرا است، یکیولوژیب روان صفت کی

 ریتاث است یکیزیف دادیرو کی که یچاق یرو

 ازین یا واسطه یرفتار عامل کی به باشد، داشته

 به توجه با(. 0662 همکاران، و سیوید) است

 به تیحساس نیب ی رابطه یقبل مطالعات در نکهیا

 شده داده نشان یجانیه خوردن اغذ و پاداش

 به پاس  در افراد از یاریبس که ییآنجا از و است

 ،یافسردگ و خشم مانند یاحساسات و استرس

 ادیز خوردن غذا به اقدام جاناتیه از فرار یبرا

 خوردن غذا یگر یانجیم نقش نیبنابرا کنند، یم

 و پاداش به باال تیحساس نیب ی رابطه در یجانیه

 .باشد یم هیتوج قابل وزن اضافه

 تیمث ی رابطه که بود نیا پژوهش گرید ی افتهی

 یچاق و پاداش به نییپا تیحساس نیب یمعنادار و

 پژوهش با همخوان افتهی نیا. داشت وجود ادیز

 جهینت نیا که است( 0664) همکاران و وان،

 یها رندهیگ تراکم نیب یمنف ی رابطه که دندیرس

 به چاق افراد. دارد وجود یچاق و D2 ینیدوپام

 آنها در D2 ی رندهیگ تراکم یمعنادار طور

 به کمتر تیحساس در داللت) است تر نییپا

 نرمال وزن یدارا که یافراد با سهیمقا در( پاداش

 کمبود سندرم. دارند یکم وزن اضافه ای و هستند

 پاداش مدار در نییپا ی هیپا تیفعال که پاداش، به

 پاداش به تیحساس ی کننده منعکس است، مغز

 رفتار کی عنوان به یپرخور باعث و شده نییپا

 و  نوبل) شود یم نیدوپام شیافزا یبرا یجبران

(. 0666 همکاران، و  تزیاسپ ؛4332 همکاران،

 نیب ی رابطه که دهد یم نشان یقبل مطالعات

BMI تاب  کی پاداش به تیحساس و U 

 و ستندین چاق یلیخ که یافراد در.است معکوس

 تیحساس نیب ی رابطه دارند یکم وزن اضافه ای

 نیا توان یم. است مثبت BMI و پاداش به

 ادیز وزن یافراد که داد حیتوض نگونهیا را موضوع

 هستند، چاق یاندک فقط یعبارت به ندارند، ییباال

 با کیمبیمزول قسمت در نیدوپام در شیافزا

 و وولکو) است ارتبا  اشتهاآوردر یرفتارها

 که ییآنها ان،یجر یآنسو در(. 0660 ن،همکارا

 ینیدوپام ستمیس نیا هستند یکمتر نیدوپام یدارا

 و شود یم پاداش به کمتر تیحساس باعث تنبل

 به تا دارند ازین ییباال اریبس کیتحر به افراد نیا

 به نییپا تیحساس واق  در. برسند خوب حال

 شود غذا مصرف ادیز اریبس شیافزا باعث پاداش

 که شود جبران افراد نیا در نیدوپام بودکم تا

 نیا تا است افراد نیا یبرا یدرمان خود ینوع

 لذت به مغزشان، در کم نیدوپام جبران با افراد

 آنها در یچاق باعث موضوع نیا که برسند یمطلوب

 .(0669فاکس، و سیوید) شود  یم

 از یتوجه قابل مقدار اگرچه ،یکل طور به

 نشان مطالعات اما ست،ا کیژنت به مربو  یچاق
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 صفت کی عنوان به پاداش به تیحساس که داده

 و اشتها در یمهم نقش داریپا یکیولوژیب روان

 که یکسان یطرف از. کند یم فایا خوردن غذا رفتار

 به نسبت دارند یشتریب پاداش به تیحساس

 پاداش به یکمتر تیحساس که خود انیهمتا

 خوردن غذا از یشتریب لذت احتماال دارند،

. شود یم آنها در یپرخور باعث نیا که. برند یم

 نهیبه لذت فقدان ه،یپا طور به که یافراد  آنسو در

 تیحساس) هستند لذت به مربو  یمدارها در

 از یدرمان خود دنبال به شتریب ،(پاداش به نییپا

 در که یافراد. هستند مخدر مواد و غذا قیطر

 به شتریب دارند یکمتر لذت احساس خود درون

 در. هستند باال اریبس حجم در خوردن غذا دنبال

 نیا به احتماال غذا حد از شیب مصرف افراد نیا

. کند میتنظ را نیدوپام یها رندهیگ که است لیدل

 آور ادیاعت یداروها مصرف در که یزیچ همان

 واضح انیم نیا در که یزیچ اما. شود یم دهید

 غذا اررفت در مغز پاداش ستمیس مهم نقش است

 .است افراد وزن و خوردن

 ییها تیمحدود یکسری یدارا پژوهش نیا 

 زانیم سنجش یبرا که بود نیا آن نیمهمتر. بود

 که شد استفاده پرسشنامه از پاداش به تیحساس

 شنهادیپ. ندهد بدست یقیدق مقدار است ممکن

 گرید یسن یها نمونه در پژوهش نیا که شود یم

 است ممکن نکهیا به جهتو با نیهمچن. شود انجام

 پاداش به تیحساس نیب ی رابطه در یادیز عوامل

 به یآت یها پژوهش در باشد، داشته نقش وزن و

 دو نیا ی رابطه در عوامل ریسا یگر واسطه نقش

 .شود پرداخته
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