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The Sensitivity Level of Behavioral Approach and Inhibition Systems  
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  چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی سطح حساسـیت سـامانه گـرایش و     :هدف

سـاز احتمـالی در گـرایش بـه     بازداري رفتاري، به عنوان یک عامل سـبب 
 تیصـورت کـه تفـاوت میـان سـطح حساسـ      دینسوءمصرف مواد بـود. بـ  
در سـه  ) BISسیسـتم بـازداري رفتـاري (    و )BASسیستم فعالیت رفتاري (
کننده مواد و دو گـروه گـواه سـیگاري و بهنجـار     گروه افراد سوءمصرف

اي حاضر سـطح حساسـیت   مقایسه -در پژوهش علی :روش .بررسی شد
کننـده  هاي گرایش و بازداري رفتاري سه گروه افـراد سوءمصـرف  سامانه
 هـاي نفر) با کـاربرد مقیـاس   55نفر) و سالم ( 45سیگاري ( نفر)، 43مواد (

BIS/BAS  ــه شــد. داده ــه روش خــی  مقایس دو، تحلیــل واریــانس  هــا ب
هاي تعقیبی تحلیـل شـدند.    راهه، تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون یک
کننده مـواد و  دو گروه سوءمصرف BASمقیاس هاي خردهنمره :هایافته

)، ولـی دو گـروه   p≥05/0هـاي افـراد سـالم بـود (    سیگاري باالتر از نمـره 
کننــده مــواد و ســیگاري تفــاوتی از ایــن نظــر نداشــتند. در  مصــرفســوء
هاي گروه سیگاري بـاالتر از دو گـروه دیگـر بـود     نمره BISمقیاس  خرده

)05/0≤p .(کننده مواد و سیگاري نسبت افراد سوءمصرف :گیرينتیجه
نــد و ایــن امــر آنهــا را نســبت بــه تــري دارحســاس BAS ،بــه افــراد ســالم

سو با نظریه حساسیت بـه  ها همکند. این یافتهرفتارهاي گرایشی مستعد می
، رفتارهاي گرایشی و سوءمصرف مواد BASتقویت گري، مبنی بر رابطه 

   است.
ــدواژه ــاري ؛سوءمصــرف مــواد: کلی ــاري ؛گــرایش رفت ــازداري رفت   ؛ب

   نظریه حساسیت به تقویت
 ] 16/4/1389؛ پذیرش مقاله: 10/6/1388 دریافت مقاله:[

  Abstract 
Objectives: The aim of the present study was to examine 
the sensitivity level of Behavioral Approach System 
(BAS) and Behavioral Inhibition System (BIS) as 
probable predisposing factors for substance abuse. To this 
end, the difference of sensitivity levels of BAS and BIS 
were assessed in substance abusers, cigarette smokers, 
and normal individuals. Method: The present causal-
comparative study compared the sensitivity levels of 
approach and inhibition behavioral systems in the 
following three groups: substance abusers (n=43), cigarette 
smokers (n=45) and normal individuals (n=55), using 
BIS/BAS scales. Data were analyzed using χ2 distribution, 
one way analysis of variance, multivariate analysis of 
variance, and follow-up tests. Results: The scores of 
BAS subscale in substance abusers and cigarette smokers 
were higher than that of normal individuals (p≤0.05), but 
there was no difference in this regard between substance 
abusers and smokers. In the BIS subscale, the cigarette 
smokers scored higher than the other two groups 
(p≤0.05). Conclusion: Substance abusers and smokers 
have a more sensitive BAS than normal individuals, 
which predisposes them to appetitive behaviors. These 
findings are in line with the Reinforcement Sensitivity 
Theory, which predicts a relation between BAS, appetitive 
behaviors and substance abuse. 
Key words: substance abuse; behavioral approach; 
behavioral inhibition; reinforcement sensitivity theory 

[Received: 1 September 2010; Accepted: 7 July 2010] 

_______________________________________ 
  مسـئول)  سـنده ی(نو 0411-5569777دورنگـار:   .بهمن، دانشـگاه تبریـز   29. تبریز، بلوار زیدانشگاه تبر یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یروانشناس يادکتردوره  ينشجودا 1
 E-mail: rezaabdi55@yahoo.com  ي روانشناسی بالینی، استاد دانشـکده  ادکتر 3؛ ه تبریزي روانشناسی بالینی، دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاادکتر 2؛

  .روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز
* Corresponding author: PhD. Student in Psychology, Faculty of Psychological and Educational Sciences, Tabriz University, Blvd. 29 
Bahman, Tabriz, Iran, IR. Fax: +98411-5569777,  E-mail: rezaabdi55@yahoo.com;  a PhD. in Clinical Psychology, Associate prof. of Tabriz 
University, Faculty of Psychological and Educational Sciences; b PhD. in Clinical Psychology, professor of Tabriz University, Faculty of 
Psychological and Educational Sciences. 

Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, Vol. 17, No. 3, Fall 2011, 241-247 

241 -247، 1390پاییز ، 3، شماره هفدهمسال مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 

مقاله پژوهشی 
  اصیل

Original 

Article 
 



  
 

 

  
  کننده موادو بازداري رفتاري در افراد سوءمصرف هاي گرایشحساسیت سامانه

 

 

242

242

سال 
هفدهم

/ شمار
 ه 

3 / 
پاییز 

1390
  V

ol.  17 /  N
o. 3 / Fall  2011

  

  

  مقدمه
 هاي اخیر بهدر سال 2دمصرف مواوءیا س 1اختالل وابستگی

ــتالل  آســـیب ــده، یـــک اخـ ــدیل شـ ــاعی تبـ ــزمن اجتمـ    و مـ
 خـانواده  فرد، براي هاي سنگینیهزینه که است کنندهبازگشت

ــه دارد و ــهی. جامع ــالینی افت ــاي ب ــت   ه ــان داده اس ــل نش عوام
  در شـــناختی و اجتمـــاعی  شـــناختی، روانگونـــاگون زیســـت

(بشــارت، میرزمــانی و  تــأثیر دارنــدگیــري ایــن اخــتالل لشــک
   و جزایــــــري پورشــــــهباز، شــــــاملو، ؛2001،پورحســــــین

 و وحیـد عاطف اصغرنژادفرید، دباغی، ؛2005طباطبایی، قاضی
تـرین شـیوه مداخلـه بـراي     اثـربخش  . بنابراین)2007بوالهري، 

 باید این عوامل را در نظـر بگیـرد.   گیري، کنترل و درمانپیش
مطـرح در ایـن زمینـه،     3شناختیروانهاي عصبهی از نظرییک

 ،6نـاوتون مـک  و 5) (گريRST( »4حساسیت به تقویتنظریه «
اسـت؛   )2009، 10و ونـدریکن  9، کلیس8، بک7؛ بایجتبیر2000

مغـزي   هايسامانه مبتنی بر ،تبیینی بر صفات شخصیتیالگویی 
   پـذیر آسـیب  روانـی  ياهـ که افراد را نسبت بـه برخـی اخـتالل   

مغـزي وجـود دارد کـه     سـامانه سه  بر پایه این نظریه،. سازدمی
گــرایش  ســامانه )1(؛ کنــدرا کنتــرل مـی  هــاهیجــان رفتارهـا و 
ــاري ــامانه )BAS) ،(2( 11رفت ــاري  س ــازداري رفت    و )BIS( 12ب

هـا بـا   . این سـامانه )FFFS( 13جنگ، گریز و انجمادسامانه  )3(
؛  2002، 14(کـر دارنـد  ل تعامـ بـا یکـدیگر    ،بودنمستقلوجود 

ــاوتون، گــري و مــک ــایجتبیر و همکــاران، 2000ن ).  2009؛ ب
BAS هاي شرطی و غیرشرطی پاداش یـا رهـایی   نشانهسیله وهب

را فعـال یـا    15اقییترفتارهـاي اشـ   شـود و از تنبیه برانگیخته مـی 
و بـروز   مثبـت  هايهیجاندر تجربه  امانهکند. این سمی تعدیل

 موجب BIS .رفتاري دخیل است 16گريکانشتبعد شخصیتی 
در مواجهه بـا   و شودفرد می جاريبازداري یا اختالل در رفتار 

بـروز  ) فعـال و منجـر بـه    17یاجتناب ی/(گرایش متعارضاهداف 
زیســتی شــناختی و  ،هــاي رفتــاريرفتارهــاي اجتنــابی و پاســخ

 18اضـطراب  بـا بعـد شخصـیتی    این سـامانه  د.گردمی اضطراب
 اسـت منفی ترس دخیـل  هیجان تجربه  رد FFFSمرتبط است. 

  ).2000ناوتون،  ؛ گري و مک 2004 ،کرناوتون و (مک
مغز  19اشتیاقی -انگیزشیسامانه  RST ،BASنظریه پایه  بر 

نقش آن برانگیختن رفتـار تمـایلی و گرایشـی در     ه،قلمداد شد
 هاي اشتیاقی شرطی و غیرشـرطی اسـت (کـر،   پاسخ به محرك

ــیش .)2004 ــامانه، برب ــن س ــت انگیختگــی ای ــا و حال ــاي مانی ه
 . پایـه شودبا مصرف الکل و مواد را موجب می درگیري بیشتر

مزولیمبیـک   مسـیر  امانه دربرگیرنـده این سشناختی روانعصب
) به هسـته  VTA( 21که از منطقه تگمنتال بطنیت اس 20دوپامین

ــومبنس ــط  22آکـ ــم مخطـ ــر    در و 23و جسـ ــه قشـ ــت بـ   نهایـ
 25ایــن مســیر بــه مســیر پــاداشســترده اســت. گ 24پیشــانیپــیش

ــت  ــروف اس ــري،  مع ــه )1993(گ ــی . ب ــر م ــد نظ ــامانه رس س
 يمـزمن تمـامی مـواد    مزولیمبیک دوپامین براي اثرات حـاد و 

درگیـر   هـا تقویت اثـر محـرك   در و شوندمصرف می وءکه س
نشـان   یپژوهشـ هـاي  یافتـه  ).2007، 27و هارتل 26گالنتز( شدبا

کـه   ،گـردان بـر سـامانه دوپامینرژیـک    ناند داروهـاي روا داده
ــ ،کنــدهــاي هیجــانی را تنظــیم مــی پاســخ مســیر ر گذاشــته، اث

ایجاد پاداش هیجانی مصـرف مـواد   ر مزولیمبیک این سامانه د
  1). 29،2001؛ آنتون1996 ،28نات( نقش دارد

و رفتارهـاي   BASن ایـ مرابطـه  هـا بـراي بررسـی    پژوهش 
 و مصـرف مـواد را مـورد   نه امارابطه این سـ  ،گرایشی یا تمایلی
 )2001( 31و داو 30لوکسـتون  هاي. پژوهشاندبررسی قرار داده

و مصــرف و  BASرابطــه میــان  )1999و همکــاران ( 32و جــرم
نـد. در  اهکـرد تأییـد   بالینیغیردر جمعیت  را مصرف موادوءس

نشـان  ) 2003، 35ایواتـا  و 34ترونر ،33جانسوندیگري ( پژوهش
 BASانگیختگـی  به پاداش و  دهیپاسخسطوح باالي داده شد 

چنـین  هـم  طـول زنـدگی ارتبـاط دارد.    مصرف الکل دروءبا س
افـراد  نشـان دادنـد   ) 2006( 38جورجیوا و 37، موریس36فرانکن

   ،گـروه کنتـرل الکلـی و افـراد بهنجـار      دومعتاد در مقایسـه بـا   
هـاي  مقیاس BASمقیاس خردهطور معنادار نمره باالتري در به

) BIS/BAS( 39بازداري رفتاري/سیستم فعالیت رفتـاري سیستم 
ها (فرانکن، پژوهش یگرداشتند. د )1994، 41و وایت 40(کارور

رابطــه مثبــت  گــرنشــان )2006 ،فــرانکن و مــوریس؛ 2002
 هو رابط BASهاي شخصیتی ویژگی صرف مواد و الکل بام

   در دانشـجویان بـود.   BIS هـاي شخصـیتی  منفی بـا ویژگـی  
_______________________________________ 
1- dependency  2- substance abuse  
3- neuropsychological  
4- Reinforcement Sensitivity Theory 
5- Gray    6- McNaughton 
7- Bijjetbier  8- Beck 
9- Clase   10- Vanderecken 
11- Behavioral Approach System  
12- Behavioral Inhibition System  
13- Fight-Flight-Freeze System  
14- Corr   15- appetitive 
16- impulsivity  17- approach-avoidance conflict 
18- anxiety  19- appetitive-motivational 
20- mesolimbic dopamine pathway  
21- Ventral Tegmental Area 22- accumbens nucleus 
23- striatum  24- prefrontal  
25- reward pathway 26- Glantz  
27- Hartel  28- Nutt 
29- Anton  30- Loxton  
31- Dawe   32- Jorm 
33- Johnson  34- Turner 
35- Iwata   36- Franken 
37- Muris   38- Georgieva 
39- Behavioral Inhibition System/ Behavioral Activation 
System scales  40- Carver  
41- White 
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  فـرد   88 با بررسـی  پژوهشی ) در2007( 2ییو پالفا 1زایسرسون
و  دهـی سـخ پا نشـان دادنـد   الکـل  کننـده سـنگین  مصـرف وءس

 هاي اشتیاقی و تمـایلی بـا  هاي محركبه نشانهنسبت حساسیت 
   دارد.رابطه  BASفعالیت 

حاضــر هــدف پــژوهش  شــده،بــا توجــه بــه مطالــب بیــان 
فعالیـت   شـده و بررسـی سـطح   هـاي اشـاره  بازآزمونی پژوهش

BAS  وBIS  صـورت  بدین است؛تمایل به مصرف مواد مافراد
در سـه گـروه    BISو  BAS سـطح حساسـیت   نایـ متفاوت که 

و ي سـیگار  افراد گواهمواد و دو گروه  کنندهمصرفوءافراد س
ــود از: فرضــیه .شــد بهنجــار بررســی ــارت ب ــژوهش عب    هــاي پ

بـه   مواد نسـبت  کنندهمصرف وءافراد س BASسطح فعالیت  -1
سـطح  میـان   -2باالتر اسـت،   دو گروه افراد سیگاري و بهنجار

دار وجـود  تفـاوت معنـا   سیگاري و بهنجـار  افراد BASفعالیت 
  . دارد

  
 روش

 4ايمقایسـه  -و از نـوع علـی   3رویـدادي طرح پژوهش پس
دادند حاضر را معتادانی تشکیل می پژوهش آماري بود. جامعه

کـرده، در نیمـه دوم سـال     بار اقدام به تـرك  که براي نخستین
مراکز درمانی و بازتوانی معتـادان   به یکی از براي درمان 1387

بودنـد. پـس از همـاهنگی بـا سـازمان       مراجعه کرده شهر تبریز
ــراي جلــب همکــاري    ــاي الزم، ب بهزیســتی و گــرفتن مجوزه
مسئوالن مراکز، اهداف طرح پژوهش توضیح داده شد و براي 

ها دادهماندن در مورد محرمانهکنندگان، جلب رضایت شرکت
هـا در صـورت   در ضـمن آزمـودنی  به آنان اطمینان داده شـد.  

گیـري  تمایل شخصی در پژوهش شرکت کردند. روش نمونـه 
مرکـز   پـنج گروه آزمـایش بـه ایـن صـورت بـود کـه نخسـت        

نفـر   10درمانی و بازتوانی و سپس از هر کـدام از ایـن مراکـز    
نخسـتین بـار اقـدام بـه تـرك      کننده مواد که براي مصرفسوء

هـاي دو گـروه   نفر). آزمودنی 43کرده بودند، انتخاب شدند (
کننـده  کم یک سال مصـرف نفر) و افراد دست 45افراد سالم (

اعتیـاد   بـدون سـابقه   عاديِ از میان افراد نفر) 55مداوم سیگار (
 از کارکنـان بهزیسـتی و همراهـان،    به مواد یا الکل کـه عمـدتاً  

غیرمعتاد مراجعان به مرکـز مشـاوره عالمـه     بستگان و نزدیکان
در دسترس انتخاب  گیرينمونه روش امینی بهزیستی بودند، به

کننـده مـواد و   مصرفشدند. از آنجا که دسترسی به زنان سوء
سیگار و جلب همکاري آنها مشکل بود، در هر سه گروه تنهـا  

  مردان بررسی شدند. 
ــردآوري  ــراي گ ــاس  داده ب ــا مقی ــارور و  BIS/BASه (ک

گویـه ایـن مقیـاس ابعـاد      20کـار بـرده شـد؛    ) بـه 1994وایت، 
 RSTگویـه) نظریـه    BAS )13(هفت گویه) و  BISشخصیتی 

هاي فردي در حساسیت سیستم بـازداري و  گري، یعنی تفاوت
سـه بخـش    BASمقیـاس  سـنجد. خـرده  گرایش رفتاري را مـی 

)، کـه بـر   ) (پـنج گویـه  RR( 5دهی به پـاداش دارد: الف) پاسخ
بینـی پـاداش تمرکـز    عواطف مثبت همـراه بـا دریافـت و پـیش    

گیري ) (چهار گویه)، که مداومت در پیDr( 6دارد، ب) سایق
) FS( 7دهــد و ج) جســتجوي ســرگرمیاهــداف را نشــان مــی

خواهی و گرایش تکانشی نسبت به (چهار گویه)، که به هیجان
سیاري اعتبار و هاي بپاداش بالقوه و جدید اشاره دارد. پژوهش

 8انـد. ثبـات درونـی   را تأییـد کـرده   BIS/BASساختار عـاملی  
، 73/0، 74/0ترتیـب  بـه  FSو  BIS ،RP ،Drهـاي  مقیاسخرده

). 1994گــزارش شــده اســت (کــارور و وایــت،  66/0و  76/0
هـا در نسـخه فارسـی بـه همـان      مقیـاس ثبات درونی این خـرده 

ــوده اســ 60/0و  73/0، 47/0، 47/0ترتیــب  ــرد، ت (عطــريب ف
ــدار، 2006 ــل داده). 2007، نقــل از چوب ــه و تحلی ــاتجزی ــا  ه ب

واریـانس   )، تحلیـل 2χ( 10دوخیو به روش  SPSS-139کمک 
 12، تحلیــل واریــانس چنــدمتغیري  (ANOVA) 11راهــهیــک

(MANOVA) 1 انجام شد. 13هاي تعقیبیو آزمون  
  

  هایافته
اوت بررسی چگونگی وضعیت تأهل سه گروه نشان داد تف

کننــده مــواد، مصــرفشــمار افــراد مجــرد در ســه گــروه ســوء 
ــه %)  90/44% و  80/38%،  60/34ترتیــب ســیگاري و ســالم (ب

ــود ( ــادار ب در تحلیــل  )، ولــیp ،2=df ،01/20=2χ≥001/0معن
ضــعیت تأهــل روي گــروه راهــه تــأثیر عامــل وواریــانس یــک
  هــاي بــه بیــان دیگـر وضــعیت تأهــل روي یافتــه  معنـادار نبــود؛ 

  ها تأثیر نداشت. گروه
راهــۀ میــانگین ســن در ســه گــروه تحلیــل واریــانس یــک 

ــاوت معنــادار بــه   ). p ،2=df ،20/2=F≥001/0دســت داد (تف
کننـده  مصـرف معیار) سن سـه گـروه سـوء   میانگین (و انحراف

 9/44ترتیـب عبـارت بـود از:    مواد، سیگاري و افـراد سـالم بـه   
ــه). یاف6/8( 6/35) و 2/11( 38)، 9/8( ــی  ت ــون تعقیب ــاي آزم ه

تـر از دو  کننده مواد مسنمصرفنشان داد افراد سوء 14بنفرونی
)، ولــی میــان دو گــروه گــواه  p>001/0گــروه گــواه بودنــد (

  دست نیامد.تفاوت معنادار به
_______________________________________ 
1- Zisserson  2- Palfai 
3- ex-post facto  4- causal-comparative 
5- Reward Responsiveness 6- Drive 
7- Fun Seeking  8- internal consistency 
9- Statistical Package for the Social Science-version 13 
10- chi-square   
11- One-way Analysis of Variance  
12- Multivariate Analysis of Variance 
13- post-hoc  14- Bonferroni 
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  _____________________________________________ 
1- Box׳s test  2- Levene׳s test  
3- Wilks' lambda  4- Honestly Significant Difference 
5- Tukey   6- mean difference 

ــانگین و انحــراف ــار نمــرهمی هــاي مقیــاسهــاي خــردهمعی
BIS/BAS  آمده است. 1جدول در سه گروه در 

وش تحلیل واریانس، بـا کـاربرد آزمـون    پیش از کاربرد ر
ــاکس ــون  1ب ــون ل ــه 2و آزم ــب مفروضــه ب ــی  ترتی ــاي همگن   ه
هـاي  مقیاسهاي کوواریانس و همگنی واریانس خردهماتریس

BIS/BAS 3ها بررسی شـد؛ آزمـون المبـداي ویلکـز    در گروه 
، p ،8=df≥001/0گر هماهنگی الزم میـان متغیرهـا بـود (   نشان

39/3=Fهـاي  راي بررسـی تفـاوت میـانگین نمـره    رو ب)، از این
هــا روش آمــاري  مقیــاسهــا در هــر یــک از خــرده   گــروه

MANOVA ؛ میـان سـه گـروه در    2جـدول  کار برده شد (به(
Dr ،FS ،RR ،BAS وBIS  تفـــاوت معنـــادار وجـــود داشـــت

)05/0<P4). کــاربرد آزمــون تعقیبــی تفــاوت معنــادار راســتین 
)HSDهـا  ه میـان میـانگین  هـاي چندگانـ  براي مقایسـه  5) توکی

کننـده مـواد و افـراد    نشان داد میان دو گروه افراد سوءمصـرف 
و میان دو گروه افراد سـیگاري   BASو  Dr ،FS ،RRسالم در 

تفــــاوت وجــــود دارد  BISو Dr ،BASو افــــراد ســــالم در 
)05/0≤pترتیـب عبـارت   در موارد باال به 6ها). تفاوت میانگین

  . 16/0و  22/0، 22/0، 31/0، 23/0، 32/0، 37/0بود از: 

  سه گروه BIS/BASهاي مقیاسمعیار) خردهانحراف میانگین (و -1جدول 

 مقیاس خرده
  کننده موادسوءمصرف

)43 (n=  
  سیگاري

)55 (n=  
  سالم

)45 (n=  
Dr  )41/0(27/3  )44/0(19/3  )41/0(09/3  
FS  )85/0(77/2  )56/0(70/2  )64/0(65/2  
RR  )43/0(53/3  )44/0(50/3  )42/0(45/3  

BAS )44/0(19/3  )31/0(11/3  )36/0(06/3  
BIS  )35/0(05/3  )37/0(06/3  )34/0(01/3  

Dr: Drive; FS: Fun Seeking; RR: Reward Responsiveness; BAS: Behavioral Activation System;  
BIS: Behavioral Inhibition System 

 

   BIS/BASهاي مقیاسها در خردهتفاوت نمره بررسیبراي  واریانس چندمتغیرهآزمون تحلیل  -2جدول 
 F  p  میانگین مجذورات  df  مجذورات مجموع  متغیر وابسته  منابع تغییر
  Dr  02/3  2  51/1  03/10  000/0  گروه

FS  58/2  2  29/1  21/3  043/0  
RR  34/1  2  67/0  91/3  022/0  

BAS  22/2  2  11/1  68/9  000/0  
BIS  73/0  2  37/0  32/3  039/0  

      Dr  08/21  140  15/0  خطا
FS  32/56  140  40/0      
RR  01/24  140  17/0      

BAS  08/16  140  12/0      
BIS  46/15  140  11/0      

        Dr  38/1393  143  کل
FS  06/1062  143        
RR  1725  143        

BAS  39/1360  143        
BIS  78/1311  143        

Dr: Drive; FS: Fun Seeking; RR: Reward Responsiveness; BAS: Behavioral Activation System; BIS: Behavioral 
Inhibition System 
 

 
 



  
 

 

  
  و همکارانرضا عبدي  
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  بحث 
در  BASو  BISاین پژوهش با هـدف مقایسـه حساسـیت     

کننده مواد، سیگاري و سالم انجـام  سه گروه افراد سوءمصرف
هـا (فـرانکن و   هـاي دیگـر پـژوهش   سو با یافتـه ها همشد. یافته
) 2006؛ فـرانکن و مـوریس،   2002؛ فـرانکن،  2006ن، همکارا

کننده مـواد در مقایسـه بـا افـراد     نشان داد در افراد سوءمصرف
و پیـرو آن برافراشـتگی ابعـاد     BASسالم، فعالیت و حساسیت 

دهی به پاداش و سایق وجوي سرگرمی، پاسخشخصیتی جست
باالتر است. بنابراین بخشی از فرضیه نخست تأیید شـد؛ سـطح   

کننده مواد نسبت به افراد سـالم   مصرفافراد سوء BASفعالیت 
باالتر است. ایـن یافتـه تأییـد دیگـري اسـت بـر ادعـاي نظریـه         

بـا رفتارهـاي    BASگري، مبنی بر ارتبـاط    حساسیت به تقویت
  اد). گرایشی (مانند مصرف مو

کننـده  جا که تفاوت میان دو گروه افراد سوءمصرفاز آن
معنادار  BASهاي مقیاسیک از خردهمواد و سیگاري در هیچ

سـطح فعالیـت   نبود، بخـش نخسـت فرضـیه اول، بـاالتر بـودن      
BAS يکننده مواد نسـبت بـه افـراد سـیگار     مصرفافراد سوء ،

گیـري کـرد در   جهتوان نتیتأیید نشد. از این یافته با احتیاط می
 BAS ،کننـده مـواد  افراد سیگاري نیز مانند افـراد سوءمصـرف  

گـر  حساس و فعال است. یافته دیگر پژوهش حاضر کـه نشـان  
و پیـرو آن برافراشـتگی بـاالتر     BASباالتر بودن سطح فعالیت 
) در افراد سیگاري نسبت بـه افـراد   Drدر بعد شخصیتی سایق (

م و تاحـدودي هماهنـگ بـا    سالم بـود، تأییدکننـده فرضـیه دو   
)، جــروم و 2003هــاي پژوهشــی جانســون و همکــاران ( یافتــه

) است، کـه رابطـه   2001) و لوکستون و داو (1999همکاران (
و مصرف الکل را در جمعیت غیربالینی تأییـد   BASحساسیت 

  اند.کرده
دلیـل  بـه احتمـال بـه    BASسطح باالي فعالیت و حساسیت 

عصبی مسیر پاداش یا همان مسیر  سطح فعالیت باالي مدارهاي
) 2007گالنتـز و هارتـل،    ؛1993مزولیمبیک دوپامین (گـري،  

است، که به مغـزي حسـاس بـه پـاداش و گـرایش رفتـاري بـه        
شود. سطح باالي برافراشتگی بخش منجر میهاي لذتمحرك

دهـی بـه   وجوي سرگرمی، سایق و پاسخابعاد شخصیتی جست
هـایی ماننـد   ده مواد بـا ویژگـی  کننپاداش در افراد سوءمصرف

خـواهی  طلبی، نوجویی و تنوعگري، خطرجویی، لذتتکانش
هـایی کـه بـا دسـتیابی بـه مـواد و مصـرف        ویژگی ؛رابطه دارد

، 3و بـاتین  2، دووراك1(سـیمونز  استارتباط  در غیرقانونی آن
توان گفت فعالیت یا حساسیت بـاالي  ). به بیان دیگر می2008

BAS شود که به احتمال بـاال  انجام اعمالی می در فرد، موجب
 شــدن بــه پیامــدهاي منفــی، بــه پــاداش منجــر  بــه جــاي منتهــی

دلیل همین ویژگی نقش رسد این سامانه بهگردد. به نظر میمی
که برخـی از  صورتیمهمی در گرایش به مصرف مواد دارد، به

را عامل احتمـالی   4پژوهشگران مفهوم نشانگان نارسایی پاداش
و  5انـد (بلـوم  مشکل مصرف مواد بیان کـرده  م در پدیدآییمه

 ). 2000همکاران، 
گـروه   هـاي نمـره یافته دیگر پژوهش حاضـر بـاالتر بـودن    

 .بـود  گـر یدو گـروه د  نسبت بـه  BIS اسمقیدر خرده يگاریس
در مصرف مواد مبهم و نامشخص اسـت.   BISنقش حساسیت 

مشـکل   هایی کـه رابطـه میـان حساسـیت بـه پـاداش و      پژوهش
انـد، همبسـتگی منفـی معنـاداري     مصرف مواد را بررسی کرده

اند (فـرانکن  گزارش کرده BISمیان مصرف مواد و حساسیت 
ــــوس2006و مــــوریس،  ، 8؛ هانــــدت2007، 7و واالس 6؛ جنُ

-؛ کیمبـل، نلسـون  2008، 11گـري -و نلسـون  10، میچل9کیمبل
، 15بیاو تارو 14، مالینوو13، آگیالر12؛ پاردو2007گري و میچل، 

). بنـابراین بـه احتمـال زیـاد     2008؛ سیمونز و همکـاران،  2007
توانـد یـک عامـل    در افراد سـیگاري مـی   BISحساسیت باالي 

مهم در گـرایش نیـافتن بـه سوءمصـرف مـواد باشـد. بنـابراین        
ــاي روان  ــی متغیرهــ ــراد  بررســ ــده افــ ــناختی متمایزکننــ شــ

ــراي    سوءمصــرف ــواد و ســیگاري موضــوع خــوبی ب ــده م کنن
  هاي آتی است. شپژوه

نکته کاربردي پژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه بـا کـاربرد       
تـــوان بـــه شناســـایی افـــراد مســـتعد مـــی BIS/BASمقیـــاس 

ــراد       ــروه از اف ــن گ ــراي ای ــا ب ــت ت ــواد پرداخ  سوءمصــرف م
اي و هـاي مقابلـه  گیرانه (ماننـد ارایـه مهـارت   هاي پیشمداخله

  1تقویت عوامل محافظتی) انجام داد.
هـاي احتمـالی مربـوط بـه     مونـه، مشـکل  بـودن حجـم ن  کم
بـودن  جنسـیتی  سنجی ابزار پژوهشـی و تـک  هاي روانویژگی

هــاي پــژوهش حاضــر بــود. بــراي هــا از محــدودیتآزمــودنی
کـردن ایـن   شود افزون بر برطرفهاي آتی پیشنهاد میپژوهش

هـاي نوروشـیمیایی ایـن    همبسـته هـا، سـازوکارها و   محدودیت

_______________________________________ 
1- Simons 2- Dvorak 
3- Batien  4- reward deficiency syndrome  
5- Blum  6- Genovese   
7- Wallace 8- Hundt    
9- Kimbrel 10- Mitchell   
11- Nelson-Gray 12- Pardo    
13- Aguilar 14- Molinuevo   
15- Torrubia 
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ــامانه ــاربرد آ  س ــا ک ــا ب ــودنیه ــاي   زم ــوانی و ابزاره ــاي حی ه
  پاراکلینیکی و تصویربرداري پیشرفته بررسی شود. 

  
  سپاسگزاري

ها و همکارانی که در انجام وسیله از تمامی آزمودنیبدین 
  شود.این پژوهش ما را یاري کردند، صمیمانه قدردانی می

بنـا بـه اظهــار نویسـنده مســئول مقالـه، حمایــت مـالی از پــژوهش و      [
  .]منافع وجود نداشته استتعارض 
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