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 چکیده:

نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در شدت پژوهش حاضر با هدف   هدف: 

انجام گرفت.  وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد )هروئین(

به روش همبستگی انجام شد. کلیه افراد  حاضر پژوهشها: مواد و روش

به مراکز ترک  1397وابسته به مواد )هروئین( که در نیمه دوم سال 

اعتیاد شهر اردبیل مراجعه کردند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل 

ای از بین خوشهگیرینفر از این افراد به شیوه نمونه 245دادند. تعداد 

فوق انتخاب و به صورت انفرادی و در محل مرکز به جامعه آماری 

پاسخ  حساسیت به پاداش و تنبیههای شدت وابستگی به مواد و نامهپرسش

های آمار توصیفی، ضریب همبستگی شاخص به وسیلۀها نیز دادهدادند. 

شد. تحلیل   25SPSS افزار با استفاده از نرم رگرسیون چندگانه و پیرسون

با  شدت وابستگی به مواد نتایج ضریب همبستگی نشان داد ها:یافته

. و معنادار دارد مثبتارتباط  و حساسیت به تنبیه به پاداش حساسیت

شدت درصد از کل واریانس 23نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد  همچنین

 .شودمیبه وسیله حساسیت به پاداش و تنبیه تبیین  وابستگی به مواد

و  به پاداش حساسیتدهد که  این پژوهش نشان مینتایج  گیری:نتیجه

شدت وابستگی به مواد در افراد  بینیپیش توانایی حساسیت به تنبیه

 دارند.داری را به صورت معنیوابسته به مواد 

  حساسیت به تنبیه ،حساسیت به پاداشوابستگی به مواد، کلیدواژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

باشد می در سراسر جهانعامل خطر مهم سالمت جامعه وابستگی به مواد مخدر 

(. 2018)سازمان جهانی بهداشت،  و تأثیر مستقیم بر اهداف سالمت دارد

 عالئم رفتاری، از گروهی ،اختالالت اعتیادی مرتبط با موادویژگی اصلی 



 مواد، به مربوط قابل مشاهده مشکالتوجود  با فرد که جسمانی و شناختی است

 و الکل از استفاده مواد شامل مصرف ؛ اختالالتدهدمی ادامه را مواد مصرف

 منفی نتایج به و منجر عملکردی و بالینی اختالالت باعث که یا داروهایی

عمومی در  رنج و بهداشتی ، مشکالتهاتیمسئول انجام در مشکل مانند

وابستگی  (. 2013 آمریکا، یپزشکروان انجمن (باشد، میشودمیزندگی فرد 

مختلف  هایقسمتدر  واقعهتواند توسط سندرم ترک ارزیابی گردد. این می

 .(Simonata, 1996)سیستم عصبی مرکزی است باالی پذیریناشی از  تحریک

های عصبی ها و شبکهمدت و نیز ماندگار در عملکرد نورونتغییرات کوتاه

با است که مواد مخدر  پیوستهمصرف  ناشی از هاگردانروانحساس به 

میزان شیوع باالی اعتیاد . باشدهمراه می های سازشیبرانگیختن مکانیسم

 ناپذیراجتنابهای متناسب با نیاز بیماران را بسیار مهم و درمان

های بسیار متخصصان اعتیاد و به کارگیری رغم تالشکند ولیکن علیمی

ل مختلف از های مختلف روزآمد، عاملی که درمان را بنا به دالیدرمان

جمله پیچیده بودن انسان، تغییر در سیستم مغزی و هورمونی، محیط 

خانوادگی و سیستم حمایتی فرد وابسته، بستر و محیط پدیدآیی اعتیاد، 

جبری بودن آن، شیوه اجتناب افراد از مواد، شدت، مقدار و  -وسواسی

 .)rg,Rosenbe 2009(است  2و عود 1هاکند لغزشمدت مصرف با مشکل مواجه می
حساسیت  شدت وابستگی به موادیکی از عوامل مرتبط با رسد به نظر می

های نظریه حساسیت به پاداش یکی از مدل باشد.می 1و تنبیه به پاداش

(، بر 1990مشهور، گری ) شناسرواننوروسایکولوژیک شخصیت است که توسط 

 دهندهپاداشکننده و تنبیه هایمحرکهای فردی در واکنش به اساس تفاوت

افرادی که حساسیت باالیی به پاداش دارند، به (Gray, 1981). مطرح شده است

)احمدی  توانند نقش پاداش دهندگی مصرف مواد را از یاد ببرندراحتی نمی

 باعثساز فعال یهاستمیاینکه فعالیت سوجود با  .(2019و همکاران، 

را دنبال کند که نتیجه آن ممکن است  کاری هیجانبا  فردکه  شودمی

، در نتیجهکند،  اعتنامنفی آن  پیامدپاداش باشد بدون اینکه به 

مشکالت  باالرفتندر   ساز رفتاریفعال یهاستمیس داشتن نسبت به حساسیت

برآورد و با  (Bijttebier, Beck, Claes&Vandereycken, 2009)رنددا تأثیرمصرف مواد 

بدون  مواد مخدرو مصرف  مشروبات الکلی رف الکلمدت زمان مص کردن

 ,Johnson, Turner& Iwata)دارد ارتباطاضطرابی  یهابا اختالل داشتن افتراق

دهد شواهد نشان می. (Franken, 2002)است ولع مصرف یکننده ینیبشیو پ (2003

 ,Sun,Zhang, Chang)دارد وابستگی به مواد در مهمی نقش پاداش که سیستم

Jing& et al,2018) . 

Stenason & Vernon (2016در مطالعات خود نشان دادند )  افرادی که سیستم

رفتاری  باالتری دارند بیشتر مستعد مصرف مواد مخدر هستند.  سازفعال

 یرشرطیناخوشایند شرطی و غ هایعاملبه  پاسخ واسطهسیستم جنگ / گریز  

گریز  /سیستم جنگ,Gray, 2000)& (.McNaughton دارد ارتباطاست و با هیجان ترس 

انجماد را که در  پاسخرکت ندارد، بلکه اشم زیوگرجنگ پاسخدر  فقط

 بر این اساس شودمیرا شامل است  اجتنابرقابلیغ دکنندهیتهد عاملحضور 

، )حسنی داده شدانجماد تغییر  زیگر/گریز  به سیستم جنگ/نام سیستم جنگ

تعارض  و سیستم تشخیص گرسهی(. سیستم مقا۱۳۹۱ صالحی و رسولی آزاد،

هدف بین  اتکه حل همه تعارضاست  یرفتار یبازدار سیستم نام جدید

 یرفتار یاست. سیستم بازدار یت آنمسئول از پاداش یا تنبیه هایشرایط

 یذهنی  نشخوارگر بصورتکه  کندیاضطراب را تولید م ات مربوط بههیجان

بسیار ، کاهش در نتیجه؛ (Krupić, Križanić&Corr, 2016)شودمیتجربه  پریشانیو 

 مراحلنتواند  شخص شودمی سبب رفتاری حساسیت سیستم بازداری زیاد

نحو  تعارض به دادن انجام دهد یا در تشخیص خوبصورت گری را بهمقایسه

 ومیل  ،مواد مخدرمصرف  ثلو رفتارهای بازداری نشده م کندعمل  مطلوب

                                                             
1. Sensitivity to Reward and Punishment 



حساسیت سیستم  شواهد نشانگر این هستند کهرا انجام دهند.  وسوسه

( ۲۰۰۹منفی با مشکالت مصرف مواد )بجتبرین و همکاران،  ارتباطبازداري 

 مشروبات منفی برای نوشیدن تمایلمثبت با  ارتباطو دارای 

 داشتن، با در نظر بر این اساساست. Kambouropoulos,2004)& (Staigerالکل

مغزی رفتاری  یهاستمیس تداشت که حساسیتوقع  توانیم گفته شده مطالب

 شود.شدت وابستگی  عامل تواندیم وبیشکم

که  هستنداین  نشان دهنده ها صورت گرفتهپژوهش، اگرچه حالبا این  

-زمینه یرفتار مغزی یهاستمیس داشتن نسبت به فردی در حساسیت یهاتفاوت
های کردن مکانیزم تعیین، اما های روانی است،از آسیب ایگستردهطیف  ساز

نسبت به  بودن ریپذبیآس داشتن ها در افزایشاین سیستم تأثیرگذار

در صدد پاسخگویی به  بنابراین پژوهش حاضر دارد.اعتیاد اهمیت بسیار 

حساسیت به پاداش و تنبیه در شدت وابستگی به این سؤال است که آیا 

  نقش دارند؟ مواد )هروئین(مواد در افراد وابسته به 
 روش

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. کلیه افراد وابسته  

به مراکز ترک اعتیاد شهر  1397به مواد )هروئین( که در نیمه دوم سال 

تعداد اردبیل مراجعه کرده، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند.

 یجامعه آمار نیاز ب یاخوشه یریگنمونه وهیافراد به ش نینفر از ا 245

. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ندفوق انتخاب و در پژوهش شرکت کرد

موردنظر را  یهاپرسشنامه یآزمودن 250حداقل  هایافت آزمودن احتمال

پرسشنامه وارد تحلیل  245های مخدوش ند که بعد از حذف دادهکرد لیتکم

طالعات در این پژوهش به این صورت بود که آوری اروش جمع .آماری شد

 4ابتدا لیست تمامی مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل تهیه و سپس تعداد 

-مرکز به تصادف انتخاب و پس از مراجعه به مراکز مربوطه تمامی پرونده

های مراجعین آن مراکز در دسترس قرار خواهد گرفت، سپس از هر مرکز 

شان دارای تشخیص وابستگی به هروئین ندهنفر از افرادی که در پرو 64

ها درخواست شد به صورت انفرادی بودند انتخاب و در مرحله بعد از آن

پاسخ  های شدت وابستگی و حساسیت به تقویتنامهو در محل مرکز به پرسش

، 50-20گردان، دامنه سنی دهند. تشخیص وابستگی به حداقل یک ماده روان

ن و نوشتن معیارهای ورود و عدم همکاری برای داشتن حداقل سواد خواند

شده آوریهای جمعها بود. دادهشرکت در پژوهش نیز معیار خروج آزمودنی

در این پژوهش با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی چون میانگین و 

همبستگی پیرسون  و رگرسیون با استفاده  هایانحراف معیار و از آزمون

 تحلیل شد. 25SPSSر افزااز نرم

 ی اطالعاتآورجمعابزارهای 

شده و ابزاری مفید، این ابزار از پنج گویه تشکیل شاخص شدت وابستگی:

سان برای ارزیابی جنبه ستگی به مواد  شناختیروانهای سریع و آ واب

ستگی به دارو یا الکل را در مقیاس  شدت واب ست. این آزمون  مختلف ا

( برای چهار گویه اول و از 3( تا همیشه )0) ای از هرگزدرجه 4لیکرت 

ارزیابی  5( برای گویه شماره 3( تا ناممکن است )0اصالً دشوار نیست )

گویه برای محاسببببه نمره کلی این شببباخص باهم جمع  5کند. نمرات می

ست و نمره 15تا  0که دامنه نمره از  شودمی شان 15 ا دهنده باالترین ن

و  71/0ز نوع ثبات درونی این آزمون، سببطو وابسببتگی اسببت. پایایی ا

گزارش شببده اسببت  80/0آزمون آن نیز پس-آزمونضببریب همبسببتگی بین پیش



سی،  شرپور و عبا ضریب (.1393)ب ضر   براي كرونباخ آلفاي در پژوهش حا

 بود.72/0برابر شدت وابستگی مربوط به هایسؤال

نسخه اصلی مقیاس حساسیت به پاداش و تنبیه مقیاس حساسیت به پاداش: 

هایی در مورد عالیق و سؤالی است که شامل گویه 48یک مقیاس خودسنجی

 زوج، هايگویه و تنبیه به حساسیتهای فرد، احساسات فرد است. گویه

 حساسیت نیز و تنبیه به حساسیت مقیاس. سنجدمي را پاداش به حساسیت

 تدوین هدف با Torrubia& Tobena (1984) بار توسط اولین براي پاداش به

 بازداري نظام فعالیت در فردي هایتفاوت گیرياندازه براي ابزاري

 افراد حساسیت پذیري سنجش مقیاس، این سازندگان هدف شد. ساخته رفتاري

 رفتاري سازفعال نظام هايفعالیت گیرياندازه و در نتیجه پاداش به

 نظام دو هر فعالیت همزمان سنجش مقیاس، این طراحي از هدف. بود

 تصویر به بعد دو در فردي هایتفاوت بود رفتاري سازفعال و بازداري

 اضطراب شامل بعد ابعاد این. كندمي ارزیابي را گري توسط شده كشیده

 پاداش به حساسیت یا بودن تكانشي بعد و تنبیه به نسبت بودن حساس یا

 طراحان. است براي اصلي

 بررسي هایویژگی

 سنجیروان را آن مقیاس،

 دوره دانشجوي 2140 مورد در

. كردند اجرا  كارشناسي

 آلفاي ضریب براي كرونباخ

 هایسؤال مربوط به

 به حساسیت برابر پاداش

حساسیت به  و برای 76/0

تنبیه  82/0برابر

 200 بررسي با ایران در را مقیاس این پایایي .(2008) بود. سجادي

 از استفاده با و شیراز شهر ناحیه دو دبیرستان مقطع دختر آموزدانش

 براي پایایي ضریب داد نشان نتایج. دست آورد به كرونباخ آلفاي روش

 هایسؤال براي و 74/0( سنجندمي را تنبیه به حساسیت كه) فرد هایسؤال

 است. در پژوهش حاضر ضریب70/0( سنجندمي را پاداش به حساسیت كه) زوج

 92/0 برابر پاداش به حساسیت مربوط به هایسؤال براي كرونباخ آلفاي

 بود.79/0حساسیت به تنبیه برابر و برای

هایافته  

در  61/9و انحراف معیار 29/34آزمودنی مرد با میانگین سنی  245تعداد 

ها تحصیالت آندرصد( 4/9) نفر28این پژوهش شرکت داشتند که تعداد 

درصد( 1/35)نفر  105تحصیالت راهنمایی، درصد( 1/16) نفر 48ابتدایی، 

درصد( 0/2) نفر6تحصیالت کارشناسی، درصد( 4/19) نفر 58تحصیالت دبیرستان، 

 نفر 131شغل دولتی، درصد( 4/8) نفر25داشتند.  تحصیالت باالتر،

 نفر 85بازنشسته ودرصد( 3/1) نفر 4شغل آزاد داشتند، درصد( 8/43)

 رنف 46بیکار بودند. از نظر میزان درآمد ماهیانه درصد( 4/28)

هزارتومان،  300000تر از میزان درآمد ماهیانه خود را پاییندرصد( 4/15)

درصد( 1/35) نفر 105هزار تومان، 500000تا  300000بین درصد( 4/21) نفر 64

باالتر درصد( 0/10) نفر 30میلیون تومان و 1000000هزار تا  500000بین 

 تومان گزارش کردند. میلیونیکاز 

 انحراف معیار متغیرهای حساسیت به تقویت و شدت وابستگی به مواد:میانگین و 1جدول

 

 

 

 

 

 بینمتغیرهای پیش
M 

(±SD) 
(1) (2)  (3)  

به  حساسیت

 (1پاداش)
05/39 

(33/9±) 
1   

حساسیت به 

 (2تنبیه)
15/31 

(58/3±) 
**77/0 1  

شدت وابستگی به 

 (3مواد)
 

98/11 

(62/1±) 
**53/0 *39/0 1 



 
 

 به پاداش حساسیتبا  شدت وابستگی به موادنشان داد  1جدولنتایج 

(53/0=r  001/0؛< p) و حساسیت به تنبیه (39/0=r  001/0؛< p)  مثبتارتباط 

 .و معنادار دارد
 

 بینی شدت وابستگی به موادنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان جهت پیش

 متغیر

 مالک

متغیرهای 

 بینپیش
R 2R F 

Sig of 

F 
B SE B β t Sig 

وابستگی 

 به مواد

 48/0 23/0 562/36 001/0      

مقدار 

 ثابت
    629/3 617  884/5 001/0 

به  حساسیت

 پاداش
    594/0 089/0 510/0 693/6 001/0 

حساسیت به 

 تنبیه
    477/0 181/0 440/0 563/4 001/0 

 

حساسیت به پاداش به وسیله  شدت وابستگی به مواددرصد از کل واریانس 23

داری مدل رگرسیون گر معنی. نتایج آزمون آنوا نشانشودمیتبیین  و تنبیه

دهد که (. نتایج ضریب رگرسیون نیز نشان می>F= 001/0 P ;56/36باشد )می

 =T ; 563/4)حساسیت به تنبیه ( و >T= 001/0 P ; 69/6)حساسیت به پاداش 

001/0 P< ) کنند.بینی میرا پیش موادشدت وابستگی به 

گیریبحث و نتیجه  

نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در شدت وابستگی به پژوهش حاضر با هدف 

نتایج ضریب  انجام گرفت. مواد در افراد وابسته به مواد )هروئین(

و حساسیت  به پاداش حساسیتبا  همبستگی نشان داد شدت وابستگی به مواد

نتایج تحلیل رگرسیون  همچنینو  و معنادار دارد مثبتارتباط  به تنبیه

به وسیله حساسیت  شدت وابستگی به مواددرصد از کل واریانس 23نشان داد 

 شودمیبه پاداش و تنبیه تبیین 
 Bijttebier، (۲۰۰۳و همکاران ) Johnson های مطالعاتاین نتایج با یافته

 (2016و همکاران ) Krupić، (2016همکاران ) و Staiger (،۲۰۰۹) و همکاران

 مهمی نقش و تنبیه پاداش سیستم مبنی بر اینکه (2018و همکاران ) Sun و

 باشد.همخوان می دارد وابستگی به مواد در

 یاحساس لذت ه اول مصرف موادانگیزگفت  توانیمدر تبیین این فرض 

 تقویت درصدد تغییر از راه، اً و نهایت آیدکه در فرد به وجود می است

 عصبی هایدهندهانتقالمقابل  را دراعمالش مواد یا  حساسیت نسبت به

، تقویت. در جستجوي گیردمی بدین طریق یک دور باطل صورت. آیدبر می

گردیده  زداییحساسیت تقویتو  صورت عادی متعادل گردیده به هاگیرنده

 و به دو شده، که به نیاز به مصرف مواد مخدر منجر شودمیکمتر یا 

 افراد وابسته به مواد، بر این اساس. کندمیپرهیز و تحمل کمک  یمؤلفه

دارند  ، نیاز بیشتري به مصرف مواد مخدرکنندمیاستفاده  یبیشتر مخدر

 دور باطل، این شودمیاعتیادشان به مواد مخدر پیشرفت  روزروزبهو 

 .(Angres, Bettinardi–Angres,2008)باشدمیهمه انواع اعتیادها  شاخص اصلی مذکور

انجام  سبب شخص، در سازرفتاریفّعالسیستم زیاد حساسیت دیگرعبارتبه

 منفی، عواقب به شدن ختم جاي به زیاد احتمال به كه گرددمی رفتاری

 نقص نشانه معنی محققان از بعضی كه صورتی به. شودمی تقویت به منجر

 دانندمواد می مصرف مشکل به وجود آمدن در مهم احتمالی شاخص را تقویت

 شدت وابستگی به مواد در یمهم نقش خصلت همین علت به سیستم این که

فعالیت از سوی دیگر  .(Hundt, Kimbrel, Mitchell, & Nelson-Gray, 2008)کندایفا می

گردد و شخص های اضطراب و نگرانی میاحساسمنجر به  سیستم مهاری رفتاری



سیستم مهاری باشند. خطر می کنندهاعالمکند که هایی میرا متوجه نشانه

های شرطی مجازات و حذف تقویت حساسیت دارد. اجتناب به نشانه رفتاری

دو بعد رفتاری مهم این دستگاه هستند. اشخاص به  2و خاموشی 1منفعل

لحاظ اقدام و سطو حساسیت به این دو دستگاه مکمل تفاوت داشته. فعالیت 

گردد تا شخص به مجازات به ترس زیاد ختم می رفتاریدستگاه مهاری  االیب

دستگاه مهاری رفتاری، یک راهکار دفاعی و عواقب منفی حساسیت دارند. 

باشد كه بر دوری منفعل و نیاز به احتیاط تمرکز دارند. مستقیم میغیر

ای های بالینی كه در آن بر شیوع راهکارهای مقابلهاین فرض با پژوهش

در افراد وابسته به مواد مورد توجه قرار گرفته است  که بر اجتناب

حساسیت به بدین صورت افراد دارای . (Francis&  White, 2002)باشدهمسو می

رفتارهای اجتنابی گرایش بیشتری باشند، به سمت اط میت، افرادی محتنبیه

به مصرف مواد روی  انگیزچالشو مبهم و  تهدیدآمیزدارند و در شرایط 

 آورند.می

مطالعه  هایمحدودیتاز جمله  به معتادان مرد حاضر محدود بودن پژوهش

های زنان در پژوهش هایکنندهشرکتاستفاده از نمونه که حاضر بود. 

از لحاظ کاربردی با توجه به نقش حساسیت به  .شودمیآینده پیشنهاد 

کنترل آموزش راهبردهای بینی شدت وابستگی مواد در پیش پاداش و تنبیه

در فرایند درمان اختالالت مصرف مواد  تکانه و مدیریت استرس و اضطراب

 .شودمیپیشنهاد 

  تشکر و قدردانی

این پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی  و 

بدین وسیله از مدیریت، پرسنل انجام گرفت.  24/02/1398تاریخ  3827با کد

ترک اعتیاد شهر اردبیل به خاطر همکاری و کلیه درمانجویان مراکز 

 شان در اجرای این پژوهش، نهایت قدردانی را داریم.ارزنده

 منابع

 یاختالالت روان یو آمار یصیتشخ ی.  راهنما2013 کایامر یانجمن روانشناس

 .. تهران: نشر روان1393 یمحمد دیس ییحیپنجم(. ترجمه  راستی)و

. رابطه بین تحمل آشفتگی و اضطرار ۱۳۹۳. بشرپور، سجاد؛ عباسی، آزاده

منفی و مثبت با شدت و وابستگی و ولع مصرف در افراد وابسته به مواد. 

  ۹۲-۱۰۲(، ۱)۱۲مجله تحقیقات علوم رفتاری، 

 سنجیروان خصوصیات .1391مراد.  آزاد، رسولی ؛سامرند صالحی جعفر؛ حسنی

 .تقویت به حساسیت شده تجدیدنظر های نظریهمقیاس :جکسون عاملی پنج پرسشنامه

 .73-60(؛3)6، شناختیروان سالمت در پژوهش
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