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 مقدمه

 هایپذیریآسیب رود.شمار می به فرد روانی و اجتماعی تکامل و برجسته رشد و مهم مراحل از یکی نوجوانی

بزهکاری،  چونهم رفتاری مشکالت به است که ممکن دارد وجود تحولی دوره این در ناپذیریجدایی

 یهسته(. تکانشگری 2020)الک وود، تاون سند، دیلی و سایال،  شود منتهی روانی هایاختالل تکانشگری یا

شخصیت و  هایاختاللمواد، قماربازی بیمارگونه،  سوءمصرفاجتماعی مانند  هایآسیباصلی بسیاری از 

ل ، پس از تحلیهاگزینها انتخاب از میان  ی گیریتصمیماست. فرایند  انهیجوپرخاشدست زدن به اقدامات 

 گیریتصمیماز این فرایند که  ایگونه. آیدمیشناختی به شمار  هایپردازش ترینعالی، یکی از هاآن

که  شودمییی روبرو هاگزینهکه شخص با  شودمینامیده شده است. در شرایطی پردازش  1آمیزمخاطره

در حال یا آینده را به دنبال دارد و در عین حال میزان این سود یا  هاییزیانباری از سود یا  هاآنانتخاب 

انجام شده  هایپژوهش(. 2021زیان با درجاتی از احتمال یا عدم قطعیت همراه است )کید و لوکستون، 

پیرامون تکانشگری و عملکرد شناختی، گویای این است که پیامدهای تکانشگری همواره منفی است. آنچه 

 هاآنروانی در اجتماع است که از جمله  هایآسیبهم است ارتباط میان تکانشگری با شماری از بسیار م

نشان داده  هابررسیو بسیاری از موارد دیگر است. همچنین  تیو جناخشونت، رفتارهای ضداجتماعی، بزه 

 رودمی به شمار مواد مخدرعوامل خطر شخصیتی گرایش به مصرف  ترینمهماست که تکانشگری یکی از 

(. تکانشگری به معنای عمل نمودن با کمترین تفکر نسبت به رفتارهای آینده یا 2019)ماچیدا و جانسون، 

نگر، شود )کالتی فرد یا دیگران نیست در نظر گرفته میگزینه ترینمهمی افکاری که عمل کردن بر پایه

 (. 2019الفتمن و ونبرگ، 

-در زندگی فردی و اجتماعی فرد دارد و اختالل در این نوع تصمیمآمیز اهمیت باالیی گیری مخاطرهتصمیم

دهد. رفتارهای تکانشی که در برخی از ی اصلی پدیده و رفتارهای تکانشی را تشکیل میگیری هسته

با  ایندازهاکه اگر چه تا  شودمیشود. به عملکردهایی گفته آمیز خوانده میرویکردها، رفتارهای مخاطره

ارها . این رفتکنندمیپاداش را نیز فراهم  ایگونهبهاما امکان دستیابی  اندهمراهاحتمالی  هایزیانآسیب یا 

احتمالی، همراهی یکی از  یگزینهعامل زیر باشند: برگزیدن یک گزینه از میان دو یا چند  3باید دارای 

 هاییافته(. 1400داد رفتار )یونسی، با پیامدهای ناگوار، روشن نبودن احتمال پیامد ناگوار در زمان رخ هاگزینه

نشان داد بین تنظیم هیجانی و رفتارهای تکانشگری  (2019الزوراس، یپسیالنتی، پاول و اورتن ) مطالعه

نشان  (2020؛ بولو و کایتون، 2020ی )سیندرمن، الهی و مونتاج، قبل قاتیتحقهمچنین  ارتباط وجود دارد.

 (.2019شاه جهان و کورشی، ) ارتباط دارند پذیرتحریک یفتارهابا ر یتیشخص یهایژگیاند که وداده

 به؛ است بخشیده تکانشگری با شخصیت ابعاد رابطه به تریروشن رویکرد تیشخص عاملی پنج نظریه امروزه

 دیگر افراد از را فرد هر که رفتاری و احساسی فکری، الگوهای ویژه از است عبارت شخصیت کلی، صورت

های مربوط به شخصیت، مدل پنج دسته بندی ترینمهمیکی از (. 1398)احمدی و داوری،  سازدیم متمایز

ودن، بعاملی شخصیت است که در امتداد پنج بعد یا پنج عامل اصلی شامل روان رنجور خویی، برونگرایی، باز 

خودخوری، خصومت، خویی با تمایل برای تجربه اضطراب، تنش، رنجوربودن است. روان گرایی و وجدانیتوافق

                                                           
1. Risky desecion making 
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شود. باز بودن عبارت است از تمایل به پایین مشخص می نفسعزت، افسردگی و یرمنطقیغ، تفکر ییروکم

شود. افراد با ویژگی ورزی و باوجدان بودن با روشنگری و نوآوری مشخص میکنجکاوی، هنرنمایی، خرد

، یبردارفرمان، اعتماد ورزی همدلی، یسخاوتمندهای تمایل به گذشت، مهربانی، گرایی دارای ویژگیتوافق

تواند . مدل پنج عاملی شخصیت می(2020تیسو، الپسا، ویرگا و روسو، شود )فداکاری و وفاداری اطالق می

های متفاوت شخصیت بدون داشتن همپوشانی زیاد باشد. تحقیقات تجربی ثبات پنج توضیحی برای ویژگی

  (.2019هاوی و ساماها، صیف از خود و مشاهدات نشان داده است )ها، توویژگی شخصیتی را در مصاحبه

عوامل ارثی زیستی قرار  تأثیرهای اخیر شواهد روز افزونی از این عقیده که صفات شخصیت تحت در سال

تل داند. ریموند ککنند. نتایج این مطالعات، مؤلفه ژنتیکی را در ساختار شخصیت مهم میدارند، حمایت می

ه ک رفتار بود. کتل نتیجه تحلیل عاملی بینیپیشحلیل عاملی استفاده کرد و هدفش از این کار از روش ت

ای هکند. او صفات را به صورت گرایشمعرفی کننده صفات بودند را عناصر ذهنی شخصیت توصیف می

فرا  ابنیادی شخصیت هستند، تعریف کرده است. وی تیپ ی –که واحدهای ساختاری دائمی نسبتاًواکنش 

ودن صفات به سرشتی و محیطی ب بندیتقسیمدیگر کتل،  بندیطبقهعامل خاصی را مطرح نکرد. یک شیوه 

 أثیرتتواند بر سالمت روان یک فرد و می گیردبر اساس خواستگاه صفات صورت می بندیتقسیماست. این 

( در پژوهشی دریافتند که 2019گوالرت و کامپارا ) کاستا،دی بورتولی، دا (.1398، )شولتز و شولتزبگذارد 

منفی معناداری با تکانشگری دارند. همچنین  رابطهنژندی روان مؤلفهجز های مدل پنج عامل بزرگ بهمؤلفه

غیر بگذارد، مت تأثیرمدل پنج عاملی روی تکانشگری  هایمؤلفهشود که طبق این تحقیق آنچه سبب می

ه روی تکانشگری ب نژندیروانگشودگی، باوجدان بودن و  مؤلفهسه  غیرمستقیمات . اثراستخودکنترلی 

 کنند.درصد از مجموع اثر را ایفا می 56و  %40، %29 تقریباًخودکنترلی به ترتیب  واسطه

خ زنند. این افراد در مهار پاسراد تکانشگر بدون در نظر گرفتن اثرات فعالیت خود دست بـه اقدام عاجل میاف 

عقیده دارند که ( 2020. آهن، لی و نون )دهندخیری ترجیح میأود مشکل دارند و پاداش آنی را به پیامد تخ

 ،اند. عالوه بر اینافراد تکانشگر سبک پردازش اطالعات سریعی داشته و در بازداری پاسخ با مشکل مواجه

 دتحول باش نیهای نخستدر سال رییادگیبر سر راه  یبرخی معتقدند که تکانشگری ممکن است مانع

 سئلهمحل قرار دهد.  تأثیرتواند این فرایند را نیز تحت تکانشگری می نیبنابرا(؛ 1399)عسگری و متینی، 

 کندیم فراهم دشوار را هایتیبرای موقع مؤثربالقوه  هایپاسخکه هم  است آشکاری یرفتاری شناخت ندیفرا

)تیموری، رمضانی و یزدان  دهدیم شیمتعدد افزا هایپاسخ نیبپاسخ را از  مؤثرترینو هم احتمال انتخاب 

دال بر آن هستند که مهم نیست افراد در زندگی با مشکل، دردسر و گرفتاری روبرو  هایافته (. 1398پناه، 

عضی از ب ای صحیح عمل کنند.ها بتوانند به شیوهموقعیت گونهایننشوند بلکه مهم آن است که در مواجهه با 

ر مسئله یا انتخاب دچا ترینکوچکروزمره خود نیستند و در مقابل  مسائلاد حتی قادر به برطرف کردن افر

. در مقابل این گروه، افراد دیگری نیز وجود دارند که حل شوندمیپریشانی، دستپاچگی، آشفتگی و ناراحتی 

 ردآونمیآشوب به وجود  هاآنرون نه تنها در د انگیزچالش هایموقعیتو مشکالت متنوع و مواجهه با  مسائل

 ئلهمس. حل که نقاط ضعف خود را شناخته و برطرف نمایند رساندمیرا به این سطح از خودآگاهی  هاآنبلکه 

مناسبی  راه حل کوشدمیکه به وسیلۀ آن فرد  یا مسئله گشایی فرایندی است شناختی مسئلهاجتماعی، حل 
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نمونۀ  ترینعالی مسئلهدر نظر بسیاری از اندیشمندان، حل (. 2019برای یک مشکل پیدا کند )خنه، 

تعریف کرده که در  1یاچندمرحلهحل مسئله را فرایند ( 1983(. مایز )2020اندیشیدن است )کونگ و مای، 

 .آن باید رابطه میان تجارب گذشته و مسئله موجود را دریابد و با توجه به آن راه حل مناسبی را اتخاذ کند

، نتیجه فرایند حل مسئله ارائه راه حل است شودیمفرایندی شناختی است ولی از رفتار استنباط  حل مسئله

با  (. 1391نجاتی و ملکی، پیشین است ) نشیا عمل کردن بر اساس دا یکاردستو حل مسئله مستلزم 

 :است سؤالپژوهش حاضر پاسخ به این توجه به مطالب گفته شده هدف 

نوجوانان  در یتکانشگرتوان ی میحل مسئله اجتماع یهامهارت و تیخصشصفات  اساس آیا بر .1

 بینی نمود؟را پیش

 

 روش

ــیفی از لحان نحوه گردآوری داده ــت. جامعهروش پژوهش توص ــتگی اس ی آماری پژوهش ها از نوع همبس

ضر را دانش آموزان دختر  سطهحا شکیل نفر  600شهر تهران به تعداد  10اول و دوم مدارس منطقه  متو ت

ـــخص تعداد با هایجامعه برای کوکران نمونه حجم تعیین روش از نمونه حجم تعیین برایدهند. می  مش

ــتفاده ــد اس ــت و پژوهش اداره آموزش و پرورش، ابتدا ش در . بعد اخذ مجوزهای الزم، از طریق واحد حراس

سپس از دانش مورد شده،  ها دعوت به عمل نامهپرسش پر کردنآموزان در اهداف پژوهش توضیحاتی ایراد 

شنامه  س شنامه ابتدا  طوربهآمد. پر س شد. قبل تکمیل پر سخ در موردگروهی میان افراد اجرا  یی، گونحوه پا

صداقت  سخ به  هایآزمودناهمیت  سائل، محرمانه ماندن اطالعات و دیگر سؤاالتدر پا سخنانی  م مربوطه 

کنند.  سؤالتوانند از محقق هر آیتمی می در موردها خواسته شد که در صورت ابهام گفته شد. از آزمودنی

شنامه پر کردنمحدودیت زمانی برای  س شده بود اما  در نظرها پر شده  طوربهگرفته ن صرف  میانگین زمان 

 دقیقه بوده است.  45حدود  هاپرسشنامه پر کردنبرای 

 ابزار پژوهش

. بارات در نسخه یازدهم (،  ساخته شد1959این مقیاس توسط بارات )مقیاس تکانشگری بارات. . 1

به مفهوم عمل  2خود حرکتی -1دهد: تکانشگری را بر پایه سه محور ذیل توضیح می  BIS-11پرسشنامه 

به معنی توانایی  4ثبات سازگاری -3و یا توجه به جزئیات و  3ریزی با دقتبرنامه -2کردن بدون فکر، 

را ارزیابی  7گیبرنامهو بی 6، تکانشگری حرکتی5فرد. این مقیاس سه عامل تکانشگری شناختی نگریآینده

به ندرت/ شوند گذاری میلیکرت نمره ایدرجهها با مقیاس چهار دارد. گزینه سؤال 30کند. این مقیاس می

منفی دارد که به صورت معکوس نمره  سؤال(. این مقیاس ده 4/ همیشه )امتیاز  تقریباً( و 1هرگز )امتیاز 

                                                           
1. multiple steps 

2. ideomotor 

3. careful planning 

4. coping stability 

5. cognitive impulsivity 

6. motor impulsivity 

7. nonplanning 
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های و برای زیر مقیاس 0.83ایی مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل آزمون شوند. پایگذاری می

است. در ایران اختیاری و همکاران  0.73و  0.74، 0.74حرکتی، توجهی و بی برنامگی به ترتیب عبارت از: 

ا برای ر 0.47را برای تکانشگری حرکتی و  0.63را برای تکانشگری توجهی،  0.78( ضریب آلفای 1387)

را برای کل آزمون گزارش کردند. نتایج نشان داده است که این مقیاس با  0.83تکانشگری بی برنامگی و 

 و گری آیزنکسنجی تکانشگری مانند مقیاس هیجان طلبی زاکرمن، مقیاس تکانشهای خودپرسشنامه

(. در این مطالعه 2009ران، سازی رفتاری، همبستگی خوبی دارد )استانفورد و همکامقیاس بازداری و فعال

 به دست آمد. 80/0پایایی کل پرسشنامه 

ای پنج عامل اصلی شخصیت را ارزیابی گویه 60این ابزار نئو کاستا و مک گری.  شخصیتی هایویژگی. 2

، گشودگی به گراییبرون: روان آزرده خویی، شودمیلیکرت نمره گذاری  ایدرجهو در مقیاس پنج  کندمی

-83/0. ضریب پایایی بازآزمایی در نمونه دانشجویان آمریکایی با فاصله سه ماه شناسیوظیفهوافق و تجربه، ت

و گشودگی به تجربه ضریب پایایی با فاصله  گراییبرونروان آزرده خویی،  هایمقیاسبود. برای خرده  75/0

گزارش شده  63/0و  79/0 با فاصله دو سال به ترتیب شناسیوظیفهو برای توافق و  68/0-83/0شش سال 

( برگردان و هنجاریابی شده است؛ 1381است. این پرسشنامه در ایران به وسیله گروسی فرشی و همکاران )

به  شناسیوظیفه، گشودگی به تجربه، توافق و گراییبرونضریب همسانی درونی برای روان آزرده خویی، 

گزارش شده است.  56/0-87/0 هاآنگی درونی و ضریب همبست 87/0و  68/0، 56/0، 73/0، 86/0ترتیب 

برای  45/0در دامنه  گرمشاهدهبه روش همبستگی میان دو نسخه گزارش شخصی و ارزیابی  زمانهمروایی 

 به دست آمده است. گراییبرونبرای  66/0توافق تا 

ر شده ظفرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنی. شده حل مسئله اجتماع دنظریفرم کوتاه پرسشنامه تجد. 3

 سؤال 25(، یک ابزار خود گزارشی از نوع لیکرت و دارای 2002حل مسئله اجتماعی )دزوریال و همکاران، 

این مقیاس  .است "(5( و خیلی زیاد )4(، زیاد )3(، متوسط )2تا حدودی ) (1به هیچ وجه )"از نوع لیکرت 

ه و پنج بعد مختلف مدل حل مسئله مقیاس اصلی داشتخرده است که پنج  مؤلفانمبتنی بر کار قبلی 

 نیپرسشنامه ب نیا یآزمون مجدد برا ییایپا. کندمی گیریاندازهرا  (2002) اجتماعی دزوریال و همکاران

 یی(. روا2000و همکاران،  الی/. گزارش شده است )دزور95تا  69/0 نیان ب یآلفا بیو ضر 91/0تا  68/0

ل مسئله و ح هایمقیاس گریبا د یو همبستگ یاکتشاف یعامل لیتحل با استفاده از زیپرسشنامه ن نیسازه ا

درتاج و  ،یمخبر رانی(. در ا2000و همکاران،  الیشده است )دزور تائیدهمپوش،  شناختیروان هایسازه

را  88/0 ییبازآزما ییایپا بیشده و ضر دهیپنج عامل سنج یرا برا 85/0 یآلفا بی(، ضر1389) یدره کرد

تار ساخ یبررس قیتحق نیدر ا نیآوردند. همچن به دستکوتاه شده  یمه حل مسئله اجتماعپرسشنا یبرا

 اسیمق کیرا به عنوان  SPSI ،ییروا هایتحلیل. همه استوجود پنج عامل اشاره شده در باال  انگریب یعامل

  (.1390و همکاران،  ی)به نقل از مخبر کرده است تائید یحل مسئله اجتماع

ساپ روش اجرا. شنا شرا یهانمونه ییس از  صول اخالق طیپژوهش، در مورد   رینظ یشرکت در پژوهش و ا

ضا ص یآگاهانه، رازدار تیر شخ ض یو محرمانه ماندن اطالعات  شد.  حیتو   اطالعات به لیو تحل هیتجزداده 
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 یستگ)همب یو استنباط یفیدر دو بخش توص spss20نرم افزار  قطری از هاپرسشنامه اجرای از آمده دست

 .رفتیچندگانه( انجام پذ ونیرگرس رسون،یپ

 

 هایافته

و  17درصد( از آنان  8/49نفر ) 118سال،  16 کنندگانشرکتدرصد( از  6/26نفر ) 63در پژوهش حاضر 

 گانکنندشرکتو انحراف استاندارد سن  نیانگیاست که م یسال داشتند. گفتن 18درصد(   6/23نفر ) 56

نفر  64 ،یاضیدر رشته ر کنندگانشرکتدرصد( از  9/32)نفر  78بود.  96/0 و 85/16در پژوهش حاضر 

 148بودند.  لیمشغول به تحص یدرصد( در رشته علوم انسان 1/40نفر ) 95و  یدرصد( در رشته تجرب 27)

ول دوازدهم مشغ هیدرصد( از آنان در پا 6/37نفر ) 89و  ازدهمی هیدر پا کنندگانشرکتدرصد( از  4/62)نفر 

-اجتماعی )جهت حل مسئلهمیانگین، انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ  1جدول  بودند. لیبه تحص

گیری مثبت نسبت به مسئله، حل منطقی مسئله، سبک اجتنابی و سبک گیری منفی نسبت به مسئله، جهت

شناسی( هیری و وظیفپذ(، صفات شخصیت )روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، توافقدقتیبیتکانشی/

   دهد.و تکانشگری را نشان می
 

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشیافته. 1جدول 

 آلفای کرونباخ انحراف استاندارد میانگین متغیر 

 682/0 36/4 98/13 منفی گیریجهت -حل مسئله اجتماعی

 674/0 52/3 86/17  مثبت گیریجهت -حل مسئله اجتماعی 

 611/0 22/3 40/17  حل منطقی -اجتماعی  حل مسئله

 649/0 96/2 37/10 سبک اجتنابی -حل مسئله اجتماعی 

 625/0 81/2 65/11 دقتیبیسبک تکانشی/ -حل مسئله اجتماعی 

 702/0 93/7 69/22 روان رنجورخویی -صفات شخصیت

 714/0 19/5 42/28 برونگرایی -صفات شخصیت

 690/0 57/4 34/27 گشودگی -صفات شخصیت

 658/0 30/6 82/28 پذیری توافق -صفات شخصیت

 791/0 54/6 77/26 شناسیوظیفه -صفات شخصیت

 866/0 42/9 44/46 تکانشگری

 

عالوه بر میانگین و انحراف استاندارد، ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش حاضر را نشان  1جدول 

های همه متغیرها نزدیک به یا باالتر از کرونباخ مؤلفهدهد، منطبق بر نتایج جدول فوق ضرایب آلفای می

گیری متغیرهای این های به کار گرفته شده برای اندازهپرسشنامه کهدهد است. این یافته نشان می 7/0

ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان  2پژوهش از همسانی درونی کافی برخوردارند. جدول 

 دهد.  می
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 تریس همبستگی متغیرهای پژوهش. ما2جدول 

 

گیری مثبت به مسئله و حل های حل مسئله اجتماعی جهتدهد که از ین مؤلفهنشان می 2جدول 

دقتی، سبک اجتنابی و های سبک تکانشی/بیو مؤلفه 01/0منطقی مسئله به صورت منفی و در سطح 

ری همبسته بودند. از بین صفات با تکانشگ 01/0گیری منفی به مسئله به صورت مثبت و در سطح جهت

-و صفات برونگرایی، توافق 01/0شخصیت گشودگی در برابر تجربه به صورت منفی و در سطح معناداری 

با تکانشگری همبسته بودند. همچنین روان  01/0شناسی به صورت منفی و در سطح پذیری و وظیفه

 همبسته بود.    با متغیر تکانشگری 01/0رنجورخویی به صورت مثبت و در سطح 

    
 هایهمؤلف بر اساستکانشگری در نوجوانان  بینیپیش. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری در 3جدول 

 حل مسئله اجتماعی و صفات شخصیت

سطح  b SE β t  متغیرهای 

 معناداری

      گام اول )حل مسئله اجتماعی(

 004/0 949/2 234/0 171/0 506/0 منفی گیریجهت

 002/0 -151/3 -189/0 155/0 -495/0  مثبت گیریجهت

 194/0 -303/1 -076/0 171/0 -223/0  حل منطقی

 113/0 -592/1 -101/0 199/0 -317/0 سبک اجتنابی

 017/0 410/2 165/0 230/0 554/0 دقتیبیسبک تکانشی/

      

001/0>P،10/24(=231 ،5)F   329/0=2adjR  2=343/0وR    

      (فات شخصیتصدوم )گام 

 006/0 772/2 213/0 090/0 251/0 روان رنجورخویی

 026/0 -247/2 -131/0 104/0 -234/0 برونگرایی

 215/0 243/1 075/0 125/0 155/0 گشودگی
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 020/0 -338/2 -160/0 102/0 -239/0 پذیری توافق

 131/0 517/1 110/0 108/0 163/0 شناسیوظیفه

 
001/0>P،12/15(=225 ،10)F 

001/0=P،38/4=∆F  

 374/0=2adjR  2=401/0وR   058/0=2R∆ 

 

بینی اجتماعی که در گام اول وارد معادله پیش حل مسئلههای دهد، مؤلفهنشان می 3نتایج جدول 

و  p< ،10/24( =231 01/0بینی نمود )آن را پیش 01/0تکانشگری در نوجوانان شد، در سطح معناداری 

5 )Fهای آمده نشان داد که ارزش ضریب همبستگی به دستهمبستگی چندگانه  (. بررسی مجذور

اجتماعی در مجموع  حل مسئلههای دهد که مؤلفهاست. این یافته نشان می 343/0( برابر با 2Rچندگانه )

درصد از واریانس تکانشگری را در نوجوانان تبیین نموده است. بررسی ضرایب رگرسیون نیز نشان  3/34

( به صورت مثبت و در سطح p<،234/0=β 01/0) حل مسئلهگیری منفی نسبت به فه جهتداد که مؤل

( آن به صورت مثبت و در سطح p<،165/0=β 05/0دقتی )و مؤلفه سبک تکانشی/بی 01/0معناداری 

-کند. همچنین ضریب رگرسیون بین مؤلفه جهتبینی میتکانشگری را در نوجوانان پیش 05/0معناداری 

-p<،189/0 01/0معنادار بود ) 01/0اجتماعی و تکانشگری منفی و در سطح  حل مسئله گیری مثبت

=β ت گیری مثبت نسبهای حل مسئله اجتماعی، جهتشد که از بین مؤلفه گیرینتیجه(.  بر این اساس

دقتی آن به صورت مثبت و معنادار گیری منفی و سبک تکانشی/بیبه مسئله به صورت منفی و جهت

  کند.بینی میی در نوجوانان را پیشتکانشگر

  2Rدر گام دوم، ارزش بینی تکانشگریبه معادله پیش با ورود صفات شخصیت 3منطبق بر نتایج جدول 

ا بینی، باعث شده ترسید. این یافته بدان معناست که ورود صفات شخصیت به معادله پیش 401/0به 

 058/0( برابر با ∆2R) 2Rان تبیین شود. ارزش تغییرات در نوجوان درصد از واریانس تکانشگری 40 تقریباً

ای هبینی و با کنترل اثر مؤلفهبود. این یافته بدان معناست که با ورود صفات شخصیت در معادله پیش

درصد افزایش یافته است که به لحان  8/5 اجتماعی، مقدار واریانس تبیین شده تکانشگری حل مسئله

(. بررسی ضرایب رگرسیون نیز نشان داد که از P ،38/4=∆F<01/0ر است )معنادا 01/0آماری در سطح 

(  به صورت مثبت و در سطح معناداری p< ،213/0=β 01/0)رنجورخویی بین صفات شخصیت، روان

( به صورت منفی p< ،160/0=β 05/0)پذیری ( و توافقp< ،131/0-=β 05/0)و صفات برونگرایی  01/0

یری گبدین ترتیب چنین نتیجهکند. بینی میرا در نوجوانان پیش تکانشگری 05/0و در سطح معناداری 

ورت پذیری به صشد که از بین صفات شخصیت، روان رنجورخویی به صورت مثبت و برونگرایی و توافق

 کند. بینی میمنفی و معنادار تکانشگری را در نوجوانان پیش
 

 گیریبحث و نتیجه
حل مسئله  هایمهارت و تیصفات شخص بر اساسدر نوجوانان  یتکانشگر بینیپیشپژوهش حاضر با هدف 

 هایؤلفهمو با کنترل اثر  بینیپیشکه با ورود صفات شخصیت در معادله ی انجام شد. نتایج نشان داد اجتماع
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درصد افزایش یافته است که به لحان آماری  8/5 حل مسئله اجتماعی، مقدار واریانس تبیین شده تکانشگری

شد که از بین صفات شخصیت، روان  گیرینتیجهبدین ترتیب چنین  معنادار است. 01/0در سطح 

رنجورخویی به صورت مثبت و برونگرایی و توافق پذیری به صورت منفی و معنادار تکانشگری را در نوجوانان 

(؛ 1395یاتی )برنا، حمید و حهای تواند همسو با پژوهشنتایج این بخش تحقیق می. کندمی بینیپیش

(؛ 1390(؛ عظیمی، حسنوندی، ولی زاده و حمید )1390(؛ بیرامی و همکاران )1389رضوان فرد و همکاران )

(؛ بولو و کایتون 2020(؛ سیندرمن و همکاران )2019(؛ الزوراس و همکاران )1390حکمی و همکاران )

گری طوری که تکانشی مطرح بوده، به. ارتباط تکانشگری و شخصیت همیشه در ادبیات پژوهشاست( 2020)

اند. شاید اولین تالش برای تبیین سازه تکانشگری در را به عنوان یک خصیصه شخصیتی در نظر گرفته

تکانشگری را در چهارچوب مدل سه  هاآنباشد. ها و رویکردهای شخصیت مربوط به آیزنگ و آیزنگ نظریه

و سایکوتیسم( مورد بحث قرار دادند. آیزنگ و آیزنگ گرایی عاملی شخصیت خویش )نورزگرایی، برون

گرفتند اما سپس در تجدید  در نظرگرایی ی دوم برونتکانشگری را به عنوان خرده مقیاس صفت مرتبه

گرفتند که  نظرای در عنوان سازهدر مدل خویش انجام دادند، برونگرایی را به 1975نظری که در سال 

. هرچند بعدها در مدل سه گرفتیبرنمبارز آن بود و تکانشگری را در آمیزی مشخصه سرزندگی و مردم

بعد ویژه تقسیم شد و هرکدام از این ابعاد به گونه متفاوتی با برونگرایی  4عاملی شخصیت، تکانشگری به 

 ارتباط داشت.

کانشگری درصد از واریانس ت 3/34های حل مسئله اجتماعی در مجموع که مؤلفههمچنین نتایج نشان داد 

حل مسئله اجتماعی،  هایمؤلفهشد که از بین  گیرینتیجههمچنین  را در نوجوانان تبیین نموده است.

آن به  دقتیبیمنفی و سبک تکانشی/ گیریجهتمثبت نسبت به مسئله به صورت منفی و  گیریجهت

واند همسو تش تحقیق مینتایج این بخکند. می بینیپیشصورت مثبت و معنادار تکانشگری در نوجوانان را 

( 1398(، تیموری و همکاران )1391(، نجاتی و ملکی )2019(، خنه )2020کونگ و مای ) هایبا پژوهش

ی ارتباط گیرای و نیز فرایندهای تصمیمیا مقابله مسئلهبین تکانشگری و رفتارهای حل  هاآنباشد که در 

، رفتارهای هاآنوزانه ما هستند. این رفتارها که به فتارهای تکانشی جزء مهمی از رفتارهای روجود دارد. ر

 هاآنشود که روی شود، طیف وسیعی از اعمالی را شامل میآمیز یا مخاطره جویانه هم گفته میمخاطره

از  باالیی برخوردارند و در بسیاری خطرپذیری، از یابندمیکمتری صورت گرفته، به صورت نابالغ بروز  تأمل

به عبارتی منظور از تکانشگری،  .آنی، عواقب نامناسبی را به همراه دارند یهاداشپابا وجود موارد در نهایت 

ایی هطبیعی است فردی که دارای چنین ویژگی است. " امدهایپعمل بدون ارزیابی "و  "تفکر عمل بدون "

 یریگمیمتصرایند ف .داشته باشد یاسازگارانهمناسب و  مسئلهموفق بوده و رفتار حل  هاچالشباشد نتواند در 

 ترینعالییا برگزیدن یک گزینه از میان چندین گزینه، جهت مدیریت شرایط ایجاد شده، یکی از 

که ذهن انسان تکانشگر مانع از تمرکز مناسب روی اجزای موقعیت  رودشناختی به شمار می یهاپردازش

کی از که نام ی استاجتماعی تا بدانجا  مسئلهحل  ژهیوبه، مسئلهارتباط تکانشگری و حل  .شودزا میچالش

 یاونهگتکانشگری، اند. دقت نام نهادهتکانشی/ بی مسئلهرا حل  گانهپنجی اجتماع مسئلهحل  یهاتیفیک

 یریگمیتصم. این شودمیشناخته  زیآممخاطره یریگمیتصمکه به عنوان  است مسئلهحل  ویژه از فرایند
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زیان  باری از سود و هاآنکه انتخاب  گرددیمروبرو  ییهانهیگزشخص با  که شودمیدر شرایطی پردازش 

اهمیت باالیی در زندگی فردی و اجتماعی افراد  زیآممخاطره یریگمیتصمرا در حال یا آینده به دنبال دارد. 

 .و اختالل در آن هسته اصلی پدیده تکانشگری و رفتارهای تکانشی را به دنبال دارد داشته
حل  ایهمؤلفهشخصیت و کنترل  هایمؤلفهمتغیر تکانشگری با ورود  بینیپیشافزایش سهم  همچنین

ری تکانشگکه صفات شخصیت نقش بسزایی در تبیین تکانشگری دارند.  دهدیماجتماعی نشان  مسئله

 یهانییتبکه در حوزه روانشناسی شخصیت ارزش اکتشافی باالیی داشته و   استمتغیری شخصیتی 

نوع خاصی از  حل  مشخصهاسبی برای گونه خاصی از رفتارهای ناسازگارانه دارد. همچنین تکانشگری من

 نبرگزید یا یریگمیتصم یندآفردهد. درنگ و مبتنی بر لذت زودگذر رخ میکه بدون تفکر، بی است مسئله

 یناز ا یاژهیو گونه. رودیم رشمابه شناختی  یهاپردازش نیتریعالاز   یکی گزینه چند نمیااز  گزینه یک

 با شخص که شودیم دازشپر یطیاشر در شودیم شناخته آمیزمخاطره یریگمیتصمن اعنو به که یندآفر

 عیندارد و در  لدنبابه  هیندآ یا لحادر  نیاز یا دسواز  ریبا هاآن بنتخاا که گرددیم روبهرو گزینههایی

در  باالیی همیتا میزآهمخاطر یریگمیتصم ستا اههمر لحتمااز ا جاتیدر با نیاز یاو  دسو ینا انمیز لحا

و  یتکانشگر هپدید صلیا هسته یتصمیمگیر عنو یندر ا لختالدارد و ا ادفرا جتماعیو ا دیفر ندگیز

 یهایآزمودنبا توجه به این که  (.2019و همکاران،  دی بورتولیهد )دمی تشکیلرا  تکانشی یهارفتار

هستند و آشفتگی ناشی از این دوره  یابیتیهوند و نوجوانان در مرحله پژوهش نوجوانان دبیرستانی بود

بنابراین، در تفسیر و تعمیم نتایج پژوهش باید احتیاط ؛ گذارد تأثیربه نتایج این پژوهش  تواندیم احتماالً

شهر  10اول و دوم مدارس منطقه  متوسطهآموزان دختر دانشجامعه این پژوهش محدود به کرد. همچنین 

ماعی، اجت مسئلهو ارتباط تکانشگری توسط حل  بینیپیششود. با توجه به نتایج پژوهش و می هرانت

و فرایند  مسئله آموزان تکانشی دارند، در قبال حلهایی که دانشمحدودیت با توجههای مناسب آموزش

آموزان مستعد شود با غربال دانشها به این افراد داده شود. همچنین پیشنهاد میمواجهه با چالش

 تکانشگری، از انواع مشکالت شخصیتی برآمده از این رفتار جلوگیری شود.

 

 القیموازین اخ

رعایت شده است؛ همچنین به افراد  کنندگانشرکتقی در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه الحظات اخالم 

 د.درباره محرمانه بودن نتایج اطمینان داده ش

 

 سپاسگزاری 

که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند؛ تشکر و  افرادی در پژوهش و همه گانکنندشرکتاز همه  

 .شودمیقدردانی 

 

 تعارض منافع 

 .تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد گونههیچ 
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 4 3 2 1 . آدم بیخیالی هستم 4

 4 3 2 1 . بی توجه هستم من 5
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 5 4 3 2 1 زمانی که با مسئله ای مواجه می شوم، احساس ترس می کنم 1

 5 4 3 2 1 به راه حل های مختلف فکر می کنم 2
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 موافق

نظری  موافق

 ندارم

کامال  مخالف

 مخالف

 0 1 2 3 4 هستم یگرانآدم ن من 1

 0 1 2 3 4 دور و برم باشند یادیهای زآدم شهیدوست دارم هم من 2

 0 1 2 3 4 بافی هدر بدهمدوست ندارم وقتم را با خیال من 3

 0 1 2 3 4 خوش رفتار و مودب باشم گرانیکنم با دمی یسع من 4

 0 1 2 3 4 دارمنگه می زهیخودم را مرتب و پاک یزهایچ من 5

 0 1 2 3 4 کنمحس می گرانیاغلب خودم را کمتر از د من 6

 یرا کار آسان هارفتن با آن رونیو ب گرانیلبخند زدن به د من 7

 دانممی

4 3 2 1 0 

کنم به همان  دایکار را پ کیروش درست انجام  یوقت من 8

 دهمچسبم و ادامه میمی

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 ارمخانواده بگو نگو د یاغلب با اعضا من 9

موقع به میریزی کنم که کارهابرنامه یتوانم طورخوبی میبه من 10

 انجام شوند

4 3 2 1 0 

مواقع احساس  یاسترس بزرگ هستم بعض کیبار  ریمن ز یوقت 11

 پاشمکنم دارم از هم میمی

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 دانمنمی یدواریخودم را لزوما آدم ام من 12

 اریمن بس یهنرها برا ییبایو ز عتین به نظم حاکم بر طبکرد نگاه 13

 جالب است

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 دانندمی یاز مردم من را آدم خودخواه یبعض 14

 0 1 2 3 4 ستمیبا برنامه ن یلیخ میدر کارها من 15

 0 1 2 3 4 کنممی یو دل افسردگ ییبه ندرت احساس تنها من 16
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 0 1 2 3 4 برملذت می گرانیردن با داز صحبت ک واقعاً من 17

 هاییاجازه بدهند که به سخنران انیمعتقدم که اگر به دانشجو من 18

سردرگم و گمراه  هاو متناقض گوش دهند، آن زیبحث بر انگ

 شوند. می

4 3 2 1 0 

 هاکنم تا با آن یهمکار گرانیدهم که با دمی حیترج شتریب من 19

 رقابت کنم

4 3 2 1 0 

ام هست را باوجدان کار انجام که بر عهده یفیکنم وظامی یسع من 20

 دهم

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 هستم یکنم اغلب اوقات دچار تنش و وحشت زدگمی حس 21

 0 1 2 3 4 وجود داشته باشد تیباشم که فعال ییدهم در جامی حیترج من 22

ه اصال تأثیری کاین ایبر من دارد  یزیناچ تأثیرشعر  کی خواندن 23

 ندارد

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 هستم بجویبدگمان و ع گرانیمن در مورد مقاصد د معموال 24

 0 1 2 3 4 اهداف برنامه دارم نیا یهستم و برا یاهداف مشخص یدارا من 25

 0 1 2 3 4 کنممی یارزشها کامالً احساس بیوقت یبعض من 26

 0 1 2 3 4 انجام دهم ییا به تنهادهم کارها رمی حیمعموال ترج من 27

 0 1 2 3 4 کنمو نا آشنا را امتحان می دیجد یمعموال غذاها من 28

اجازه داده شود  هادارم که اکثر مردم اگر به آن دهیعق من 29

 به دست آورند ازیخواهند از آدم امتمی

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 کنمرا تلف می یادیوقت ز یقبل از شروع هر کار من 30

 0 1 2 3 4 دانممضطرب می ایبه ندرت خودم را ترسو  من 31

 0 1 2 3 4 هستم یو انرژ رویکنم که پر از ناغلب احساس می من 32

های مختلف طیشوم که احساساتم در محبه ندرت متوجه می من 33

 کندفرق می

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 شناسم مرا دوست دارندرا که می یمردمان شتریب 34

 0 1 2 3 4 کنمبه اهداف خودم سخت تالش می یابیدست یبرا من 35

 0 1 2 3 4 شوممی یبا من عصبان گرانیاز نحوه برخورد د اغلب 36

 0 1 2 3 4 هستم ییباال هیروح یآدم بشاش و دارا من 37

ه ب دیبا یدرباره موضوعات اخالق میاخذ تصم یمعتقدم که برا من 38

 میکن ءاقتدان خودما ینیمقامات د

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 هستمگری حسابکنند من آدم سرد و از افراد فکر می یبعض 39

 شهیتوانند همشوم مردم میرا متعهد می یبه انجام کار یوقت 40

 کنممی یریگیمطمئن باشند که کار را پ

4 3 2 1 0 

 اشتباه از آب در ایرود نمی شیکارها طبق نقشه پ یوقت اغلب 41

تمام رها  مهیخواهم آن را نکنم و میمی یاحساس دلسرد دیآمی

 کنم

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 ستمیبینی نآدم خوش من 42

کنم نگاه می یاثر هنر کیبه  ایخوانم می یکه شعر یوقت یگاه 43

 کنمرا در خودم تجربه می یاز برافروختگ یموج ای اسیحالت  کی

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 هستم یانعطافنظر خود آدم سخت و بیدر رفتار و  من 44

 0 1 2 3 4 ستمیخواهم، قابل اعتماد نکه خودم می یآن قدر یگاه 45

 0 1 2 3 4 شوممی نیغمگ ایبه ندرت افسرده  من 46



 کاربردیخانواده درمانی  |                     سلگی و همکاران |               ...     و تیاساس صفات شخص در نوجوانان بر یتکانشگر ینیب شیپ    |339

 

 

 0 1 2 3 4 شوند یمس یمن با سرعت ط یو کارها یزندگ همه 47

 تیوضع ایجهان  تیو تفکر در مورد ماه تأملای به عالقه من 48

 انسان ندارم

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 کنم بافکر و با مالحظه باشممی یسع اغلب 49

کارها را به ثمر  شهیهستم که هم یآدم سازنده و مولد من 50

 رساندمی

4 3 2 1 0 

را  یگریدارم شخص د لیکنم و ممی یاغلب احساس درماندگ من 51

 مسائلم را حل کند

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 هستم یفعال اریشخص بس من 52

 0 1 2 3 4 کنجکاوم یلیخ من 53

 0 1 2 3 4 کنمپنهان نمی هارا دوست نداشته باشم از آن یاگر اشخاص من 54

 0 1 2 3 4 بدهم بیخود را نظم و ترت یرسد هرگز بتوانم کارهانظر نمی به 55

خواهد کنم که دلم میاحساس خجالت می یها من طوروقت یبعض 56

 پنهان کنم گرانیخودم را از د

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 باشم گرانیرهبر د نکهیدهم راه خودم را بروم تا امی حیترج من 57

 0 1 2 3 4 برملذت می یها و افکار انتزاعهیکردن با نظر یاغلب از باز من 58

به مقاصد  دنیرس یبرا گریباشد من حاضرم از افراد د ازین اگر 59

 م استفاده کنمخود

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 باشد یدر حد عال میکنم کارهامی یسع من 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  340 |                                                                  2شماره  |         2دوره  |           1400   تابستان |          فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 

 

Predicting Impulsiveness in Adolescents based on 

Personality Traits and Social Problem-Solving Skills 
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Abstract                                                                                                               
Aim: The present study aimed to predict impulsiveness in adolescents based on 

personality traits and social problem-solving skills. Method: The research was 

descriptive-correlational, and its statistical population consisted of 600 female 

students of the first and second secondary schools in district 10 of Tehran in 2019. 

The sample size was equal to 155 using Cochran's method. The research tools 

included Barratt Impulsiveness Scale (BIS) (1959), the personality traits 

questionnaire by McCrae & Costa (1992), and the social problem-solving skills 

questionnaire by D'Zurilla et al. (2002). Analysis of data obtained from the 

questionnaires was performed in descriptive and inferential phases of Pearson 

correlation coefficient, and Multiple regression. Results: Social problem-solving 

components explained a total of 34.3% of the variance of impulsiveness in 

adolescents. Among the components of social problem-solving, positive problem 

orientation (PPO), and negative problem orientation (NPO), and its 

impulsive/carelessness style positively and significantly predicted impulsiveness in 

adolescents. The inclusion of personality traits in the prediction equation and 

controlling the effects of social problem-solving components also increased the rate 

of explained variance of impulsiveness by 5.8%. Conclusion: Among the 

personality traits, neuroticism positively, extroversion and agreeableness 

negatively and significantly predicted impulsiveness in adolescents. 
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