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مقدمه
هاي زیسـتی رفتـار انسـان بخـش     جستجو بنیان

انسـان را  یشخصـیت هـاي  ویژگـی انـش مهمی از د
هاي این حیطـه  است. بانفوذترین نظریهشکل داده

هر که) 4-1(شده استرائهتوسط آیزنک و گري ا
منعکس هاي شخصیتی دو از این فرضیه که ویژگی

هاي فـردي در کـارکرد مغـزي اسـت     تفاوتکننده
اند. حمایت کرده

گـري از طریـق تمرکـز بـر     نظریـه  در این میان 
ش هاي زیستی حساسیت فردي نسبت به پـادا پایه

ابتدا نظریـه حساسـیت بـه    در .یافتو تنبیه شکل 
)Reinforcement Sensitivity Theory(تقویــت

، 3(نمـود فیزیولوژیایی را ترسیم سه سیستم عصب
ــاري آورد رويسیســتم نخســت،سیســتم :)4 رفت
)Behavioural Approach System- حساسیت به

همچنــین بــه عنــوان سیســتم اســت کــهپــاداش)

ــال ــا فع ــاز رفت Behavioural Activation(ريس
System (  ــده شــده اســت ــه واســطهو ،)5(نامی ب
حـذف یـا پـاداش بـا مرتبطخوشایندهايمحرك
سیستماینرفتاريدو مؤلفۀوشودمیفعالتنبیه

ــامل ــتجويآوردي؛رويش ــۀجس ــاداشفعاالن وپ
،سیستم دوم.استتنبیهازاجتنابفعال واجتناب

ــاري   ــازداري رفتــ ــتم بــ Behavioural(سیســ
Inhibition System-  (اسـت حساسیت بـه تنبیـه،

هاي آزار دهنده شرطی پاسـخ داده و  محركهکه ب
منـابع سـمت بـه توجـه سـوگیري منفـی، خلقبا 

و) 6(اسـت برانگیختگی مـرتبط و افزایشتعارض
ــهآخــرین سیســتم در ســیر تکــاملی   ــرينظری گ

Fightسیستم جنگ و گریـز (  – Flight System-
که است سیت به محرك اجتنابی غیر شرطی)حسا

هــاي آزار دهنــده غیرشــرطی و تنبیــه بــه محــرك
هايگري اینها را سیستم.دهدغیرشرطی پاسخ می

amirysohrab@yahoo.com). مسئولسندهینو(*رانیاه،یارومه،یارومدانشگاه،یشناختیشناسروانيدکتر: يریامسهراب* 

.رانیاتهران،،یخوارزمدانشگاه،ینیبالیشناسرواناریدانش: یحسنجعفر

ستمیسو) BAS(يرفتارسازفعالستمیساسیمقیسنجروانيهایژگیویابیارز
اضطرابويتکانشگربامرتبط) BIS(يرفتاريبازدار

چکیده
هاي اصلی نظریـه گـري نبـود    )، یکی از دشواريRSTهاي صورت پذیرفته پیرامون سنجش ابعاد نظریه حساسیت به تقویت(با وجود تالش:هدفوزمینه

هـاي غیربـالینی   در گـروه ساز و بـازداري رفتـاري   فعالسیستممقیاسسنجیهاي روانبررسی ویژگیبا هدف حاضر مطالعهت.مقیاس روانسنجی مطلوب اس
.صورت گرفت

به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد.نفر472و 368به ترتیببودند که از این میانو خوارزمیارومیهامعه پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاهج:کارروش
از سمقیـا اعتبـار ایـن   سـپس ساز و بازداري رفتاري از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي استفاده شد.سیستم فعالمقیاسسنجی جهت تعیین مشخصات روان

نامه حساسیت به پـاداش  مقیاس عاطفه مثبت و منفی و پرسشبا آنروایی مالکی، همچنین سازيو دو نیمباز آزمایی سنجیدهطریق ضریب آلفاء کرونباخ و 
.بررسی قرار گرفتموردو تنبیه
حمایت کرد.در تحلیل عاملی تاییدي از الگوي چهار عاملی هاي برازش شاخصهمچنین . عامل را استخراج کردرنتایج تحلیل عاملی اکتشافی چها:هایافته

يپرسشـنامه ي فارسیهاي نسخهمقیاسالگوهاي ضرایب همبستگی بین خردهوحاکی از ثبات درونی مطلوب بوده و دو نیم سازيباز آزمایی، آلفاءضرایب
.بودمقیاسخوبمالکیرواییازحاکینامه حساسیت به پاداش و تنبیهسشمقیاس عاطفه مثبت و منفی و پرساز و بازداري رفتاري با هاي فعالسیستم
بـراي بررسـی   سـاز و بـازداري رفتـاري   هاي فعـال سیستممقیاسي فارسی نسخهمشابه فرهنگ اصلی بود، بنابراینپژوهش حاضرهاي یافته:گیرينتیجه
بزار مطلوبی است.  هاي آنها او خرده مقیاسBISو BASسیستم هاي منطبق با ویژگی

عاطفه مثیت و منفیساز رفتاري، سیستم فعالحساسیت به پاداش و تنبیه، سیستم بازداري رفتاري، :هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

17/12/94تاریخ پذیرش: 20/8/94تاریخ دریافت: 
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وپـاداش بـه حساسیتبامتمایزيشناختیعصب
انگیزشوهیجان، یادگیريکهکندمیفرضتنبیه

شخصـیتی  هـاي تفـاوت زیربنـاي وکنترل کردهرا
.)7(است
گري و مک ناقتون ،نظریهاین راستاي تکامل ر د

نظریه حساسیت به تقویت ازايعمدهبازنگري)8(
)Reinforcement Sensitivity Theory( ارائـــه

این نظریه بازنگري شده همان سه سیسـتم  .دادند
هـاي متفـاوتی را جهـت    را در بر دارد ولی محـرك 

بـر ایـن اسـاس   گیـرد.  ها در نظر میسازي آنفعال
Behavioralســـاز رفتــــاري ( سیســـتم فعــــال 

Activation System ( ــبت ــركنس ــه مح ــاي ب ه
(حساسیت بـه پـاداش) و  بودهحساس آورديروي

ــاري    ــازداري رفتــ ــتم بــ Behavioural(سیســ
Inhibition System(  و مسئول حل تعـارض بـوده

(نزدیکـی) و  BASسیسـتم  بین به عنوان میانجی
در کنـد. عمـل مـی  ) FFS(سیستم جنگ و گریـز  

ــت  ــز   نهای ــگ و گری ــتم جن Fight-Flight(سیس
System( ــزوده شــدن ــا اف ــه سیســتمب ــاد ب انجم

-Fight–Flight)سیستم جنـگ و گریـز و انجمـاد    
Freeze System) تغییر یافت که به هر دو محرك

اســتاجتنــابی شــرطی و غیــر شــرطی حســاس   
. (حساسیت به تنبیه)

داري سـاز و بـاز  هـاي فعـال  سیستممدلهرچند
جویی رفتاري نظمبا ابعاد مختلف رفتاري و رفتاري

مرتبط هستند، اما پژوهشگران مشتاق هسـتند تـا   
هـاي فـردي   ساختارها تفاوتدریابند که چگونه این

شـناختی را بازنمـایی   در هیجان و اخـتالالت روان 
هـا نشـان   در سطح فیزیولوژیک پـژوهش کنند. می

بـا ) BASي (ساز رفتـار سیستم فعالداده است که
وپایـه هـاي و عقـده بادامـه پیشـانی، ساختار قشر

فعالیـــتبـــا ) BISسیســـتم بـــازداري رفتـــاري (
)Noradernergic(نوروآدرنرژیکآوران،مسیرهاي

، 7(مرتبط است )Serotonergic(سروتونینرژیکو
) FFFSسیستم جنگ و گریز و انجمـاد ( و) 10، 9

پوتاالموسـی هیهايساختوبادامهطریقازبیشتر
ر ســـطح دهمچنـــین،)8(گـــردد مـــیتعـــدیل

، عاطفـه و خلـق   گريبا تکانشBASشناختی روان
، خلـق و عاطفـه منفـی   پایه اضـطراب BIS، مثبت
، 7(بـوده با ترس مرتبط FFFS، در حالی کهاست

FFFSپـذیري بـاالي   و افـراد بـا واکـنش   ) 12، 11
.)13(دهنـد  نشـان مـی  ترس و رفتارهاي اجتنابی

نظریه حساسـیت بـه   گري و اضطرابتکانشفه مول
توانند در مـدل کالسـیک   میگري)RSTتقویت (

از 30°گــري آیزنــک ادغــام شــوند: محــور تکــانش
) چرخیده، Eگرایی () به سمت برونNنوروزگرایی (

بـه  گرایـی  بروناز 30°در حالی که محور اضطراب 
بنابراین اضطراب چرخیده است.نوروزگراییسمت 
Eو تکانشگري به طور مثبت با Nمثبت با به طور

عالرغــم روشــن در مجمــوع، .)4، 3(ارتبــاط دارد 
در سـطح  بودن چـارچوب مفهـومی نظریـه گـري    

، مشکالت پایداري در شناختیفیزیولوژیکی و روان
این نظریه وجود دارد.سنجشهاي ارزیابی روش

هاي مبتنی بر فعالیتسنجشهاي روشافزون بر 
ــوژیک ــاس ،)14(یفیزیـ ــتفاده از مقیـ ــاي اسـ هـ

سنجی تا حدي سنجش مفاهیم نظریه گري را روان
جهتاز این رو چندین ابزار ،بخشیده استبهبود 

سـاز و بـازداري   هاي فعالسیستمسنجش مستقیم 
ها، مقیاسترین اینابتداییاز  شکل گرفت. رفتاري

کـه حساسـیت  اسـت )15(انـ توبوتوربیـا مقیاس 
ایـن  .سـنجد میرا) BISري رفتاري (سیستم بازدا

اضطراببر اینکهنخستدارد:مشخصهدو مقیاس
اضـطراب بـه نسبتپذیريآسیبجايبهمحیطی

ولفـه مش سنجباهمراهاینکه،و دوممتمرکز بوده
BAS.ي قابـل توجـه در   هـا مقیاسدیگر از نیست

ویلسـون  -نامـه شخصـیتی گـري   پرسشاین حیطه
)Gray-Wilson Personality Questionnaire (

هـاي آن همسـانی   و زیر مقیاسمقیاساین ،است
بـه طـور   . )16(اند شان ندادهبخشی ندرونی رضایت

ار پـاداش و تنبیـه   ظـ استفاده از مقیـاس انت مشابه 
Generalized Reward and)عمــــومی 

Punishment Expectancy Scales) کــه توســط
بهی بـا  نتایج مشـا شکل گرفت )17(بال و زاکرمن

تالش دیگر براي بدست داد.ویلسون -گريمقیاس 
،ارزیابی سیستم بازداري و گـرایش رفتـاري گـري   

ش پـادا و حساسیت بـه  تنبیهحساسیت به مقیاس
(Sensitivity to Punishment and Sensitivity

to Reward Questionnaire)کـه توربینـا و   است
و . ایـن مقیـاس د  شـکل دادنـد  آن را ) 5(همکاران 

و )SP(هیشود: حساسیت به تنبرا شامل میمؤلفه
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SPمقیاسآنکهوجودبا.)SR(حساسیت به پاداش
داراي ثبات درونی مناسب و اعتبار آزمـون و  SRو

باز آزمون و روایـی تفکیکـی و همگرایـی مناسـبی     
در سطح ارزیـابی سیسـتم   مقیاساینهستند، اما

.)10، 18(ماند باقی می) BAS(ساز رفتاري فعال
نظـرات  سـنجش  هاي گوناگون براي بعد از تالش

کـارور و وایـت   ، )19، 17(گري دربـاره شخصـیت   
را شکل دادنـد کـه بـر دو سیسـتم     مقیاسی) 20(

بـوده و شـده توسـط گـري متکـی     بیـان انگیزشی 
سـاز  فعـال هـاي پذیري نسبت بـه سیسـتم  واکنش

را )BIS/BASرفتــــاري و بــــازداري رفتــــاري (
خـرده شـامل یـک  BIS/BASیـاس  سنجد. مقمی

هاي فردي در کارکردتفاوتجهت سنجشمقیاس 
مقیاس خردهو سه )BISسیستم بازداري رفتاري (

) BASساز رفتاري (سیستم فعالمرتبط با کارکرد 
ش  دهـی بـه پـادا   پاسـخ BASعنـوان  اکه بـ است 

(BAS-r) ،BASــائق BAS، و (BAS-d)ســـــــ
. شـوند شـناخته مـی  (BAS-f)جـوي لـذت  جست

به سه زیر مقیاس به واسـطه فقـدان   BASتقسیم 
تعریف روشن از چگونگی آشکار ساختن حساسیت 

BAS نشـان عاملیتحلیل. )20(تبیین شده است
این در شدهفرضشناختیروانابعاده است کهداد

ســنجی مناســبی مقیــاس داراي خصوصــیات روان
وBASهـاي مقیـاس عالوه بـر ایـن  ).20(هستند 

BISــاتث ــیب ــیدرون ــراو روای ــیوهمگ تفکیک
در ).1994وایـت،  وکـارور (ند اهدادنشانمطلوبی
مقیـاس درونـی ثبـات ) 20(وایـت  وکارورنهایت 

BISــاسو ــايزیرمقی ــائق،ه ــذتس ــی ول طلب
ترتیـب بهراBASاز سیستم پاداش بهدهیپاسخ

ر دانــد.نمــوده، گــزارش66/0، 74/0،73/0،76/0
مطالعــات  BIS/BASمقیــاسی راســتاي ارزیــاب 
سنجی و سـاختار عـاملی   هاي روانگوناگون ویژگی

اعتبار .)21،22(اند نامه را بررسی کردهپرسشاین 
هـاي مختلـف   در فرهنـگ نامهاین پرسشو روایی 

ــا   ــد ایتالی ــد ،)23(مانن ــ، رو)24(هلن ،)14(انی م
و هـــم چنـــین در )26(آلمـــان ، )25(لهســـتان

،)28(نمونه بـالینی ، )27(لکلی هایی از افراد اگروه
)30(جمعیتی گستردههايو نمونه)29(کودکان 

شده است.گزارشمناسب
ــازداري در گســتره هــاي فعــالسیســتم ســاز و ب

وسیعی از رفتار بهنجـار و آسـیب شناسـی کـاربرد     
بـاالي  حساسـیت اي مثـال،  رب. )12، 11، 7(دارند

ی و گـوش بزنگـ  سیستم بازداري منجر به بازداري، 
اضطراب شده و خطر اخـتالالت اضـطرابی و تیـپ    

ــیCشخصــیتی  ــاال م ــرد را ب ــدم ؛ و)35-31(ب ع
خلق پـایین، انـزوا   تواند موجبمیBISحساسیت 

به عالئم تنبیـه  نسبت پذیري فقدان واکنشجویی،
اجتماعی و پیسکوپات را شده و احتمال عالئم ضد

دهـی  عدم پاسـخ منجر بهو همچنینداده افزایش 
در حالی .)36،35(گرددافراد افسرده ه درمان درب

سـاز رفتـاري بـا   سیستم فعـال بااليحساسیتکه
و داريیشـتن فقـدان دور اندیشـی و خو  خلق باال،

افزایش خطر عالئم مانیک یا اختالل کنترل تکانـه  
ماننـد قماربـازي مـرتبط اسـت و عـدم حساسـیت       

BASرا در پـی داشـته  واند عالئـم افسـردگی  تمی
BAS/BISبنــــــابراین . )38، 37، 32(باشــــــد 

شخصـیت  هـاي مؤلفـه گیري هایی براي اندازهروش
شـناختی خـاص   دهد که با اختالالت روانارائه می

اي هاي عصبی ویژهمرتبط بوده و داللت بر گذرگاه
اي بــراي مطالعــهبــا ایــن وجــود . )35، 39(د نــدار

هـاي  این مقیاس در نمونـه سنجیهاي روانویژگی
انجـام  در فرهنگ ایرانـی  و جمعیت بهنجارالینیب

نشده است.
هاي گونـاگون صـورت پذیرفتـه    با توجه به تالش

در ،BAS/BISبنیــادي بــراي ســنجش دو موئلفــه
در بین مجموعه ابزارهاي طراحی گردیـده  مجموع 

) با توجـه بـه   SPSRQمانند () 5(این منظور براي 
هاي و ویژگیهاي استخراج شده از این ابزارها عامل
هـاي موجـود   و با استناد به ضعفسنجی آنها، روان

رسد به نظر می؛ مؤلفهدر ابزارهاي سنجش این دو 
کـارور و وایـت   BAS/BISهايسیستممقیاسکه 

سـنجش حساسـیت   جهت ابزار سودمندترین) 20(
با عنایت بـه جایگـاه   از این رو.باشدBAS/BISبه 

ــات روان ــناختی،شخصــیت در مطالع ــود ش و کمب
ــه ــاي   مجموع ــش از ابزاره ــایت بخ ــامالً رض اي ک

و با در نظر گرفتن اینکه مـدل  ،مؤلفهسنجش این 
BAS/BIS چارچوب سودمندي براي فهم انگیزش

اي از رفتارهـاي  در دامنهکهو شخصیت ارائه داده، 
ي مطالعــههــدف کـاربرد دارد. بهنجـار و نابهنجــار  

نامـه سـش پرسنجیهاي روانویژگیبررسیحاضر
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ــال  ــتم فع ــاري  سیس ــاز رفت ــتم)BAS(س و سیس
جامعــه ایرانــی نمونــه در )BIS(رفتــاري بــازداري 

.است

کارروش
اسـت.  اکتشـافی -ژوهش حاضر توصـیفی شیوه پ

دانشـگاه دانشـجویان کلیـه مطالعـه آماريجامعه
-93در سال تحصـیلی  و دانشگاه خوارزمی ارومیه 

بر اسـاس در  انتخاب این دو دانشگاهکه بودند94
و امکـان گـردآوري دادهـا صـورت     دسترس بـودن 

نفـراز  368مطالعه اول هاي کنندهشرکتپذیرفت.
بودند، کـه بـه صـورت   دانشگاه ارومیهدانشجویان

بـین ازاياي چنـد مرحلـه  گیـري خوشـه  نمونـه 
هـا و دانشـجویان (روزانـه، شـبانه و نیمـه      دانشکده

در گـام  شدند. به این ترتیب کـه حضوري) انتخاب
نخست هفت دانشکده بـه طـور تصـادفی انتخـاب     
شــده و از هــر دانشــکده هشــت کــالس بــه طــور  

دانشـجویان ازپژوهشهايدادهتصادفی انتخاب و 
از مجموع .گردیدآوريجمعهاکالسایندرحاضر

کننـــدگان میـــزان دانشـــجویان مقطـــع شـــرکت
120%)، مقطـع ارشـد   2/50نفر (185کارشناسی 

%) 2/17نفــر (63و مقطــع دکتــري %)6/32نفــر (
هـاي ادبیـات و علـوم    بودند. کـه از بـین دانشـکده   

)، 8/12نفـر ( 47)، اقتصـاد  2/18نفـر ( 67انسانی 
نفـر  27)، منـابع طبیعـی   2/18نفر (67علوم پایه 

)، فنی و مهندسـی  6/16نفر (61)، کشاورزي 3/7(
ــر (62 ــدنی 8/16نف ــت ب ــر (37) و تربی ) 1/10نف

هدف مطالعه اول بررسی پایایی و .ندانتخاب گردید
ساز و بـازداري رفتـاري   روایی مقیاس سیستم فعال

ــود. ــه دوم شــرکتب ــدگان مطالع ــر از 472کنن نف
دانشجویان دانشگاه خوارزمی بودند که بـه صـورت   

اي گیري خوشهمشابه مطالعه اول و بر اساس نمونه
ــه ــوع چنـــد مرحلـ ــدند. از مجمـ ــاب شـ اي انتخـ

یـــزان دانشـــجویان مقطـــع کننـــدگان مشـــرکت
نفـر  42%)، مقطع ارشـد  58نفر (275کارشناسی 

هدف %) بودند. 12نفر (55%) و مقطع دکتري 30(
مطالعه دوم بررسی ساختار عاملی مقیاس سیسـتم  

الزم به ذکـر اسـت   ساز و بازداري رفتاري بود.فعال
اکتشـافی  -که با توجه به نوع مطالعه کـه توصـیفی  

در مونـه انتخـاب گردیـد.    است، این میزان حجم ن
ــا اســتفاده از  نهایــت داده هــاي گــردآوري شــده ب

هـاي توصـیفی، ضـرایب همبسـتگی، تحلیـل      آماره
عاملی اکتشافی و تاییدي و با استفاده از نرم افـزار  

SPSS-22 مورد تحلیل قرار گرفتنـد. 8,8لیزرل و
شـناختی  در ادامه خصوصیات توصیفی و جمعیـت 

ارائـه شـده   1ماره کننـدگان در جـدول شـ   شرکت
است. 

، ابتـداً پژوهشــگر  هـا آوري دادهبـه منظـور جمـع   
نامـه  پرسـش توضیح و سـپس را دهی فرایند پاسخ

مقیـاس  ،)20(بازداري رفتاري ساز و فعالسیستم
Positive Affect and)(عاطفــه مثبــت و منفــی

Negative Affect scales()40( ــاسو مقیــ
ــاداش    ــه پ ــیت ب ــه و حساس ــه تنبی ــیت ب حساس

)SPSRQ()5 (پـژوهش  کننـدگان بـین شـرکت  را
بـه  حـین فراینـد اجـراي پـژوهش     در. کـرد توزیع

-الزم در پاسـخ و صـحت منظور اطمینان از دقـت 
ي شـرکت کننـده  هـا پژوهشگر در بین گروه،دهی

.داشتعال في حضور

ابزار
رفتاري بازداريساز وفعالسیستممقیاس

)BAS/BIS(:وایـت وکـارور مقیـاس توسـط  این

پژوهشهايکنندهشرکتشناختیجمعیتوتوصیفیخصوصیات-1جدول
سندرصدتعدادگروهمطالعه

M)SD(
وضعیت تاهل

متاهلمجرد
دخترمطالعه اول

پسر
کل

191
177
368

9/51
1/48

14/21±08/3
49/21±54/3
38/21±46/3

118)4/45(%
143)6/54(%

57)3/52(%
52)7/47(%

دخترمطالعه دوم
پسر
کل

235
237
472

8/49
2/50

56/24±87/4
68/23±39/4
12/24±63/4

213)6/53(%
184)4/46(%

29)6/38(%
48)4/61(%
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مقیـاس 4وماده24شاملاست،شدهتهیه) 20(
مـاده 13و BISبهمربوطآنماده7کهباشدمی
مقیاسزیربهوطمربسوالBAS)4بهمربوطآن

زیـر مقیـاس  بـه مربـوط سـوال Drive(،4(سائق
Fun(لذتجستجوي Seeking(مربوطسوال5و

ي ماده4. است)پاداشبهدهیپاسخمقیاسزیربه
ها بر اسـاس  ماده. استخنثینامهپرسشایندیگر

= کامالً مخالف تـا  1اي (از یک مقیاس چهار درجه
ــ 4 ــط آزم ــق) توس ــامالً مواف ــه=ک ــدي ودنی رتب بن

درونـی ثبات)1994()20(وایتکارور وشوند.می
جسـتجوي سـائق، هـاي مقیاسزیروBISمقیاس
،74/0،73/0ترتیـب بـه دهـی را پاسـخ وشـادي 

ــد، گــزارش66/0، 76/0 ــه .کردن ــه منظــور تهی ب
سـاز و  فعـال نامـه سیسـتم  ي فارسی پرسشنسخه

و دو محقــــق)، BAS/BIS(رفتــــاري بـــازداري 
مذکور را به فارسی مقیاسصص زبان انگلیسی متخ

مـورد  مـتن ترجمـه شـده    و سپس روان برگردانده 
ترجمـه  مـتن  گرفت. در گـام بعـد   رویراستاري قرا

شده، توسط محقـق و متخصصـان زبـان انگلیسـی     
ه و دو نسـخه بـا   دوباره به انگلیسی برگردانده شـد 

نامه در اختیار یکدیگر منطبق شدند. سپس پرسش
تـا  شناسـی قـرار گرفـت    متخصصان رواندو تن از

پس از مطابقـت  آن را بررسی نمایند. صوريروایی
ــع واصــلی نســخهوشــدهدو نســخه ترجمــه رف

نفر از دانشـجویان مشـابه بـا    60بر روي ایرادات،
ــت   ــس از دریاف ــژوهش اجــرا و پ ــایی پ ــه نه جامع

هاي ضعفها و رفعبازخوردها درباره محتواي گویه
نامه جهت استفاده ه نهایی پرسشمطرح شده، نسخ

.تهیه گردید
ــاس ــی مقی ــه منف ــت و عاطف ــه مثب عاطف

)PANAS( :همکـاران وواتسونتوسطمقیاساین
مقولـه  20مقیـاس،  ایـن در.شدارائهتهیه و )40(

10احسـاس مثبـت و   10احساس (20که بیانگر 
مطـرح کلمـات قالبباشند، دراحساس منفی) می

ایـن  مـورد درکننـده تکمیـل نظـر واسـت شـده 
بـه وآینـده حال،گذشته،بعدچهاردراحساسات،

اي ارزیـابی درجـه 5مقیـاس یـک درکلـی، طـور 
هايپژوهشدرمقیاساینپایاییواعتبارشود.می

سـنجی  هـاي روان ویژگی.استشدهتأییدمختلف
)41(ایــن مقــایس توســط بخشــی پــور و دژکــام 

ضریب) 42(سمیمطلوب گزارش شده است. ابوالقا
بـین رامقیـاس کـل وهـا درونی مؤلفههمبستگی

-معنیآنهاتمامیبه دست آورد که94/0تا 74/0
ایـن سـازه اعتبـار ازحـاکی ) و>01/0p(بـود دار

.باشدیممقیاس
و حساسیت بـه  تنبیهحساسیت به مقیاس 

هـاي  جهـت سـنجش سیسـتم   : )SPSRQپاداش (
پـاداش و  مغزي/رفتاري ار مقیـاس حساسـیت بـه   

ــه  ــاس خــود  ) 5(تنبی ــن مقی ــد. ای اســتفاده گردی
) و بـه  2001و همکـاران ( گزارشی توسط توربینـا 

هــاي فــردي در فعالیــت منظــور ســنجش تفــاوت
تـدوین شـده و   ساز رفتاري سیستم بازداري و فعال

هایی در مورد عالیـق و  ماده شامل گویه48شامل 
هـاي فـرد   احساسات فرد بوده به صورتی که گویـه 

هــاي زوج و گویــه)SPحساســیت بــه تنبیــه (  
را سنجیده و در مجموع )SRحساسیت به پاداش (

) و حسـایت بـه   SRحساسیت بـه پـاداش (  دو بعد 
دهنـد.  گیـري قـرار مـی   را مورد انـدازه ) SPتنبیه (

ها بر اساس موافقت یا مخالفت با هر سوال بـه  ماده
خیــر) پاســخ داده 2بلــه، 1صــورت بلــه و خیــر (

ها بـین  نمره آزمودنی در مجموعه پرسش.شوندمی
گیرد. طراحان اصلی براي بررسی قرار می96تا 48

نامه، آن را بـر روي  سنجی پرسشهاي روانویژگی
دانشجوي کارشناسی اجـرا کردنـد. ضـریب    2140

و )SRآلفاي کرونباخ براي حساسیت بـه پـاداش (  
82/0و 73/0به ترتیـب  )SPحساسیت به تنبیه (

پایـایی ایـن پرسشـنامه در ایـران بـا      مـد.  بدست آ
استفاده از روش آلفاي کرونبـاخ بـراي زیرمقیـاس    

و حساسـیت بـه   SP (73/0حساسیت بـه تنبیـه (  
و 75/0، ضــرایب بازآزمــایی  SR (76/0پــاداش (

به 73/0و 73/0و نیز ضرایب دو نیم سازي 71/0
که نشان دهنده پایایی و روایـی  ترتیب بدست آمد

.)43(قیاس بودمطلوب این م

هایافته
سیسـتم  نامـه  پرسـش ثباتبررسیبرايپایایی:

) و سیستم بازداري رفتاري BASساز رفتاري (فعال
)BIS کرونبـاخ، شـاخص دو نـیم    آلفـاي ) ضـریب

شـد. ضـریب آلفـاي    کـردن و بازآزمـایی محاسـبه   
بود که نشان داد 72/0سوالی 24کرونباخ مقیاس 
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گی درونـی مناسـبی   نامـه داراي همـاهن  که پرسش
باشد. همچنین ضرایب دو نیم کـردن حـاکی از   می
هاي آن بـود. بـه   و زیر مقیاسمقیاسی خوب یپایا

ازنفــر40منظــور محاســبه ضــرایب بازآزمــایی 
بهمجدداًبازه زمانی چهار هفتهدرهاکنندهشرکت
بـین ضـریب همبسـتگی  ودادندپاسخنامهپرسش
محاسـبه نامـه رسشپاجرايدوبارازحاصلنمرات

حاصل از ضریب آلفاي کرونباخ، شاخص شد. نتایج
درج گردیده 2جدولدردو نیم کردن و باز آزمایی

است. 
آلفـاي ضـرایب کهدهدمینشان2جدولنتایج
هـاي دادهبوده و همچنـین رضایت بخشکرونباخ

معنـادار سـازي ، دو نـیم بازآزمـایی ضـرایب تمـام 
همچنــین ضــریب همســانی درونــی کــل هســتند.

توانمیبنابراین،بدست آمد. 73/0مقیاس برابر با 
نســخه فارســیهــايمقیــاسخــردهکــهگفــت

ساز و بازداري رفتاري هاي فعالنامه سیستمپرسش
.استبرخوردارمطلوبیدرونیهمسانیاز

سـاز و  فعـال هـاي سیسـتم مقیاسروایی روایی: 
مالکـی  روایـی روشدوبـا ، )20(بازداري رفتـاري 

عاطفه مثبـت و منفـی  مقیاس(اجراي همزمان با [
اسـیت بـه   حسو تنبیهحساسیت به مقیاس، )40(

هـا مقیـاس خـرده بـین همبستگیو ]، )5(پاداش
ضـرایب  3. در جـدول  گرفـت قـرار بررسـی مـورد 

ــتگی ــاس همبس ــر مقی ــین زی ــايب ــاسه مقی
بـا ،)20(ساز و بـازداري رفتـاري  فعالهايسیستم

ــه مثبــت و منفــی مقیــاس ــاسو) 40(عاطف مقی
درج) 5(حساسـیت پـاداش  وتنبیه حساسیت به

است. شده
ها در الگوي ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس

دهد که روابط درونـی مناسـبی   نشان می3جدول 

ها وجود دارد. همچنـین الگـوي   اسبین خرده مقی
مقیـاس بـا هـا  ضرایب همبسـتگی خـرده مقیـاس   

مقیاس حساسـیت بـه   ، )40(عاطفه مثبت و منفی 
بیــانگر روایــی ) 5(تنبیــه و حساســیت بــه پــاداش 

نامـه  مالکی همزمان مطلوب نسخه فارسی پرسـش 
ساز و بازداري رفتاري است.سیستم فعال

ختار منظــور بررســی ســابــه:تحلیــل عــاملی
ــوال ــه س ــافی مجموع ــاملی اکتش ــل ع ــا از تحلی ه

)Exploratory factor analysis( تحلیل عـاملی و
)Confirmatory factor analysis(تاییــــدي

هاي استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش
مختلف و با استفاده تحلیل مولفه اصلی و چرخش 

ارزش بدسـت آمـده   واریماکس انجام شـد. میـزان  
الکـین  -یـر مـی -گیـري کیسـر  کفایـت نمونـه  براي 

)Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy بوده و همچنین آزمـون  70/0) برابر با

)Bartlett's Test of Sphericity(کرویـت بارتلـت  
)559/1221Chi-Square= (  نشان داد که تحلیـل

. در ادامه میـزان اشـتراکات   پذیر استعاملی امکان
نامه، ماتریس بارهاي عاملی، با کل پرسشهر سوال 

ویژه و درصد واریانس تبیین شده توسط هر مقدار 
ارائه شده است.4در جدول عامل

که نتایج نمودار شـیب دامنـه عوامـل     طورهمان
و همچنــین تحلیــل 1(اســکري پــالت) در شــکل 

دهـد  نشان می5اصلی در جدول شماره هايمؤلفه
بـا مؤلفـه اصـلی وجـود چهـار    هـاي مؤلفـه تحلیل 

را نشان داد کـه بـه ترتیـب    1بیشتر از هايارزش
درصد واریـانس  20/11و 89/13،05/12، 35/20

نشــان 5هــاي جــدول دادهکردنــد. را تبیــین مــی
دهد که بارهاي عاملی استخراج شـده بـاالتر از   می
ها با زیربناي ها در عاملهستند و توزیع ماده40/0

ساز و بازداري رفتاريفعالهايستمیسمقیاساءو بازآزماییضریب آلفمیانگین، انحراف استاندارد-2جدول
خرده 
مقیاس

ضریب باز آزمایی اخآلفاي کرونبمیانگین/انحراف معیارمواد
)N=40(

سطح 
معنادري

ضریب دو 
نیم سازي

سطح 
معناداري کلپسردختر

BAS-r4-7-14-18-2312/8±42/264/072/065/074/0003/062/0000/0
BAS-d3-9-12-2104/8±78/186/088/087/063/0000/071/0004/0
BAS-f5-10-15-2003/8±98/176/070/074/056/0002/073/0000/0

BIS2-8-13-16-19-
22-24

87 /14±38/271/067/069/063/0000/068/0000/0

BAS-r= ساز رفتاري زیر مقیاس پاسخ دهی به پاداشسیستم فعال BAS-d= ساز رفتاري زیر مقیاس سائقسیستم فعال
BAS-f= وي لذتساز رفتاري زیر مقیاس جست و جسیستم فعال BIS= سیستم بازداري رفتاري
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طابقت دارد، و در نامه منظري ساختار اصلی پرسش
راواریـانس درصد49/57ر عامل مذکو4مجموع 

.کردمیتبیین
عـاملی  4سـاختار بررسی بـرازش جهتدر ادامه

فارسـی نسـخه عـاملی 4سـاختار ي فارسی نسخه
ساز و بازداري رفتاريهاي فعالنامه سیستمپرسش

بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     تحلیل عاملی تاییـدي از
حـــداکثر درســـت نمـــاییشـــیوهو 8.8لیـــزرل

)Maximum likelihood method(   اسـتفاده شـد
بـا همراهعاملی تاییديتحلیلمسیرنمودار.)44(

در Tو همچنین شاخص2شکلدرضرایب مسیر
شود.مالحظه می4جدول 

هاي برازش به منظـور بررسـی   در نهایت شاخص
تحلیـل  مطلوب بودن بـرازش الگـو محاسـبه شـد.     

عاملی تاییدي با استفاده از نـرم افـزار لیـزرل سـه     
، 45(هاي برازش مدل را ارائـه داد  طبقه از شاخص

) 1هاي برازش محاسـبه شـدند: (  ، این شاخص)46
مجـذور هاي برازش مطلق شامل شـاخص صشاخ

ــذور  خــی و ریشــه ــده مج ــاقی مان ــتاندارد ب ي اس

Standardized Root Mean Squareمیـانگین ( 
Residual) ،(2(هاي بـرازش ایجـاز ماننـد    شاخص

Root(تقریـب مجـذورات ي خطاي میانگینریشه
Mean Square Error of Approximation() 3و (

Comparative Fit(تطبیقـی  برازنـدگی شـاخص 
Index   ــراي ــق بـ ــرش دقیـ ــرات بـ ــاره نمـ ). دربـ

هاي برازش مختلف اختالف نظر وجود دارد شاخص
. در پـــژوهش حاضـــر از  )49، 48، 47، 46، 45(

معتبرترین نمرات برش براي ارزیابی بـرازش مـدل   
نشـان دهنـده بـرازش    08SRMR.>استفاده شد. 

نشان دهنده برازش قابل 10SRMR.>مطلوب و
اسـت مـدل رد   10SRMR.<قبول و زمـانی کـه   

نشـان  RMSEA≤.8). 1999شود (هو و بنتلر، می
. نشان 10. و 08بین RMSEAدهنده مدل خوب، 

CFI≥.95دهنده مدل قابل قبول است. در نهایـت  
بـه  .)48(نشان دهنده بـرازش خـوب مـدل اسـت     

نسبت به اندازه نمونه حساس X2دلیل اینکه آماره 
همراه با درجـه آزادي  X2رو میزان است، از همین

)X2/df    براي ارزیابی برازش کلـی مـدل محاسـبه (

مقیاس عاطفه مثبت و منفی و حساسیت به تنبیه و پاداشساز و بازداري رفتاري باهاي فعالسیستممقیاس هايمقیاسخردهبینهمبستگیضرایب-3جدول
BAS-rBAS-dBAS-fBISخرده مقیاس
BAS-r----
BAS-d23/0**---
BAS-f27/0**19/0**--

BIS09/0*05/007/0-
071/0**188/0**178/0**36/0عاطفه مثبت
**04/007/008/021/0عاطفه منفی

**045/0065/0021/0235/0حساسیت به تنبیه
240/0**28/0*012/0**42/0حساسیت به پاداش

نمودار شیب دامنه عوامل (اسکري پالت)-1شکل 
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نشان دهنده برازش خـوب  X2/df<2گردید. میزان 
ــزان  ــون X2/dfمــدل و می ــده 3پیرام نشــان دهن

دو CFAبرازش قابل قبول مدل است. براي مـدل  
>X234.348)=164(X2،.001.0Pعاملی، آمـاره  

بــود کــه 26.1برابــر X2/dfمعنــادار بــود. میــزان 
بوده و بنابراین نشـان دهنـده بـرازش    2تر از پایین

هــاي خــوب مــدل اســت. عــالوه بــر ایــن شــاخص
نشـان دهنـده   SRMR=.07و CFI=.84برازندگی 
عــاملی بــود و  چهــارمــدلمطلــوببــرازش 

RMSEA=.06 مدل را نشان داد. خوببرازش

گیريو نتیجهبحث
ایـایی، روایـی و  پهدف پـژوهش حاضـر بررسـی   

سـاز رفتـاري   فعـال سیسـتم مقیاسساختار عاملی
)BAS) و سیســـتم بـــازداري رفتـــاري (BIS( در

با در نظر گرفتن اطالعات جمـع  .دجامعه ایرانی بو
شده از نمونه دانشجویان ایرانی، چهار عامـل بـراي  

داده شد کهو نشان بدست آمد BAS/BISمقیاس

هسـتند. ایـن   با یکدیگر مـرتبط  BASمقیاس سه 
حمایت ) 20(هاي اولیه کارور و وایت مدل از یافته

در نتیجــه کــرد، یــک ســاختار چهــار عــاملی کــه
اجـازه  ، BASهمبستگی مثبت بین هر سه مقیاس 

تحت شاخصـی از  BASهاي دهد تا زیر مقیاسمی
سیستم فعال ساز رفتاري فرض شوند.

همسـانی ي ضریب آلفاي کرونبـاخ بیـانگر  دامنه
هـاي  سیسـتم هـاي مقیـاس خـرده مطلـوب درونی 

) بود. عالوه BAS/BISساز و بازداري رفتاري (فعال
کـه بـود اینبیانگربازآزماییضرایبنتایجاین،بر

است. ایـن نتـایج بـا    خوبیثباتداراينامهپرسش
و همچنین نتایج پژوهش )20(نتایج مقیاس اصلی
ت و افـراد دچـار اخـتالال   )27(بر روي افراد الکلی 

و همکـاران  هاي پـژوهش میـرس  یافته؛)28(روانی
؛ )24(؛ هلند )23(هاي فرهنگ ایتالیا ، و یافته)29(

همسو بـوده و بیـانگر   ؛ )25(لهستان؛)14(رومانی
هـاي  این است که همسانی درونـی خـرده مقیـاس   

سـاز و  هـاي فعـال  سیسـتم مقیـاس فارسـی  نسخه

هاي اصلیریماکس بر اساس تحلیل موئلفهنامه، ارزش ویژه و درصد تبیین واریانس هر عامل پس از چرخش وامیزان اشتراك هر سوال با پرسش-4جدول
Tشاخصمیزان  اشتراك/موادخرده مقیاس

واریانس ویژهمقداربار عاملی
تبین شده

BAS-r4467/0
7451/0

14431/0
18473/0
23566/0

552/0
662/0
569/0
594/0
762/0

77/335/2061/9
07/10
11/10
02/11
27/9

BAS-d3489/0
9559/0

12482/0
21605/0

438/0
617/0
677/0
667/0

42/289/1355/7
35/8
77/11
36/11

BAS-f5751/0
10441/0
15530/0
20752/0

834/0
622/0
489/0
782/0

71/105/1283/4
76/11
83/11
11/5

BIS2509/0
8820/0

13474/0
16504/0
19590/0
22707/0
24430/0

441/0
696/0
521/0
743/0
667/0
835/0
529/0

35/120/1161/10
44/11
85/10
65/7
23/9
65/11
63/10
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باشـد. ) مطلـوب مـی  BAS/BISبازداري رفتـاري ( 
مقیـاس نسـخه سازهرواییوعاملیساختاربررسی

ســاز و بــازداري رفتــاري   هــاي فعــال  سیســتم
)BAS/BIS (اکتشافی و تحلیل عاملی با استفاده از

ها نشان داد تاییدي و همبستگی بین خرده مقیاس
عامـل تشـکیل شـده اسـت و     4که این مقیاس از 

هاي آزمـون بـا آزمـون اصـلی مطابقـت      توزیع ماده
)20(که همسو بـا پـژوهش کـارور و وایـت     داشت
نامـه، از  براي بررسی روایـی مالکـی پرسـش   است.

روش روایی همزمان استفاده شـده اسـت. در ایـن    
ساز و هاي فعالسیستممقیاسفارسیروش نسخه

ــاري ( ــازداري رفت ــه و ) BAS/BISب مقیــاس عاطف
، مقیـاس حساسـیت بـه    )PANAS(مثبت و منفی

به صـورت  )SPSRQ(داشتنبیه و حساسیت به پا
همزمان اجرا گردیـد. نتـایج بیـانگر وجـود الگـوي      

ا نمـرات  بـ هاي خاص همبستگی بین خرده مقیاس
، مقیـاس  )PANAS(مقیاس عاطفه مثبت و منفی

ــاداش    ــه پ ــیت ب ــه و حساس ــه تنبی ــیت ب حساس
)SPSRQ(  ــخه ــوب نس ــی مطل ــیو روای فارس

ساز و بازداري رفتـاري هاي فعالپرسشنامه سیستم
)BAS/BIS (.به طوري که خرده مقیـاس بودBIS

عاطفه مثبت زیر مقیاس عاطفه منفی از مقیاس با 
ــی ( ــین حسا،)PANASو منف ــو همچن ــه س یت ب

-خــردهدارد.ثبتــیهمبســتگی مSPSRQتنبیــه 
عاطفـه مثبـت و   عاطفه مثبـت از مقیـاس   مقیاس

دهـی  پاسخهايمقیاس، با خرده)PANASمنفی (
) و جسـت و  BAS-dائق (سـ )،BAS-rبه پـاداش ( 

ــذت ( ــاس  BAS-fجــوي ل ــر مقی ــین زی ) و همچن
همبسـته  ثبتمگونه) به SRحساسیت به پاداش (

خـرده  بـین نشان داده شدهالگوي همبستگیبود.
مقیـاس  هایی از مقیاسبا خردهBASهاي مقیاس

مقیـــاس و )PANASعاطفــه مثبــت و منفــی (   
ــاداش     ــه پ ــیت ب ــه و حساس ــه تنبی ــیت ب حساس

)SPSRQ(      تایید کننـده ایـن دیـدگاه اسـت کـه
BASهاي مثبت هاي آن با هیجانو خرده مقیاس

هاي منفی و اضـطراب رابطـه دارد  با هیجانBISو 
. با مد نظر قرار دادن روایی مالکـی  )6، 10، 9، 7(

سـاز و  هـاي فعـال  سیسـتم مقیـاس فارسـی نسخه
) نتایج پژوهش نشـان  BAS/BISبازداري رفتاري (

نامـه  هـاي پرسـش  ین خـرده مقیـاس  دهد که بمی
ســاز و بــازداري رفتــاري   هــاي فعــال  سیســتم

)BAS/BIS   28() با اختالالت اضـطرابی و خلقـی (
همچنین بین مقیاس نظـام  همبستگی وجود دارد.

) بـا نـوروزگرایی، مشـکالت    BISبازداري رفتـاري ( 
هیجانی، مشکالت سلوك و بیش فعالی، اضـطراب،  

گی مثبـت و بـا   گـري همبسـت  افسردگی و پرخاش
.)29(برونگرایی همبستگی منفی وجود دارد 

نسـخه مقیـاس  در کل، اعتبـار و روایـی مناسـب   
رفتــاري بــازداري وســازفعــال هــاي سیســتم

)BAS/BIS(    کوتاه بودن و سـهولت اجـرا، بررسـی ،

ساز و بازداري رفتاريهاي فعالنامه سیستمشپرسفارسینسخهتاییديعاملیساختارمسیرضرایبنمودار-2شکل
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شناسی روانی، شـرایط  هاي شخصیتی و آسیبجنبه
هـاي مختلـف، ایـن    هـا و گـروه  استفاده در موقعیت

سازد تا اسـتفاده وسـعیی از ایـن    مکان را فراهم میا
هاي مختلـف پژوهشـی و بـالینی    مقیاس، در گستره

بایـد توجـه داشـت کـه     شناسی، صورت گیرد. روان
هـا مواجـه بـوده    پژوهش حاضر با برخی محدودیت

ها از سطح دانشگاه انتخـاب  کنندهاست. اوالً شرکت
انـد و ممکـن اسـت معـرف جمعیـت عمـومی       شده

ــی    نبا ــیه م ــاس، توص ــین اس ــر هم ــد. ب ــود ش ش
جمعیـت  هـاي معـرف  هاي بعدي با نمونـه پژوهش

هاي بـالینی بـراي   عمومی ایران و حتی با جمعیت
ثانیـاً، روایـی   بررسی روایی تفکیکـی انجـام شـود.   

سـاز فعالهايسیستممالکی نسخه فارسی مقیاس
در پژوهش حاضـر  ) BAS/BIS(رفتاريبازداريو

مقیاس مورد بررسی قرار گرفته فقط بر اساس یک 
هاي بعدي روایی است. بنابراین، بهتر است پژوهش

سـاز فعالهايسیستمفارسی مقیاسمالکی نسخه
را با سایر ابزارهـا و  ) BAS/BIS(رفتاريبازداريو

هـاي بـالینی   گیري نظیـر مصـاحبه  هاي اندازهروش
توســط همســاالن و بنــديســاختار یافتــه، درجــه

سنجش رفتاري مورد بررسی قرار دهند.خانواده یا
ــوب هــاي رواندر مجمــوع ویژگــی ســنجی مطل

سـاز و بـازداري رفتـاري    هاي فعـال مقیاس سیستم
)BAS/BIS (    ،ــیع ــطح وس ــاربرد در س ــت ک قابلی

سنجش منـابع گونـاگون تکانشـوري، اضـطراب، و     
همچنــین قابلیــت ایــن را داراســت تــا در ســطوح 

قرار گیرد. پژوهش پژوهشی و بالینی مورد استفاده 
مقیـاس  حاضر پایایی و روایـی قابـل قبـولی بـراي     

ســاز و بــازداري رفتــاري   هــاي فعــال  سیســتم
)BAS/BIS (  در نمونه جمعیتی دانشجویی ایرانـی

نامـه  نشان داد. عالوه بر این، ساختار عاملی پرسش
4منطبق بر دیدگاه نظـري سـازندگان آن بـوده و    

عــاملی عامــل اســتخراج شــده بــر اســاس تحلیــل
مقیـاس  اکتشافی و تاییدي منطبق با نسخه اصلی 

ســاز و بــازداري رفتــاري   هــاي فعــال  سیســتم
)BAS/BIS (هــایی بــود کــه ایــن و ســایر مطالعــه

نامه را مورد هنجاریابی قرار داده بودند.پرسش
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Abstract
Background: Despite the efforts undertaken to measure the Reinforcement Sensitivity
Theory, The main difficulties of this theory is not good psychometric scale. This study was
performed to evaluate the psychometric properties of behavioral activation and behavioral
inhibition systems’ scale in nonclinical groups.
Methods: The study population includes Urmia and Kharazmi universities, among which 368
and 472 participants were selected randomly. For determining the psychometric properties of
behavioral activation and behavioral inhibition systems’ scale, exploratory and confirmatory
factor analyses were used. Then reliability of this scale were measured through the
Cronbach's alpha coefficient, retest, and splitting, as well as criterion validity was examined
with positive and negative affect scale sensitivity to punishment and reward scale.
Results: Exploratory factor analysis revealed four factors. Also fit indictors in confirmatory
factor analysis supported four-factor model. Alpha coefficients, retest and splitting showed
satisfactory internal consistency, and patterns of correlation coefficients between subscales of
Persian version of behavioral activation and behavioral inhibition systems with positive and
negative affect scale and sensitivity to punishment and reward scale showed good criterion
validity for this scale.
Conclusion: The findings of the present study was similar to original culture, therefore the
Persian version of behavioral activation and behavioral inhibition systems’ scale is a good
tool for assessment characteristics consistent with BAS and BIS system and their subscales.

Keywords: Behavioral activation system, Behavioral inhibition system, Positive and negative
Affect, Sensitivity to punishment and reward
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