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تحلیا  رگرسایون    نتااي   .بینی نموده اسات  مقط  متوسطه پیش

های چندگاناه   ارزش ضريب همبستگیهمامان نشانگرآن است که 
(R2 ) دهااد کااه  اياان موضااوع نشااان ماای. اساات 179/1براباار بااا

درصد از واريانس رفتارهاای تکانشای را    9/7های اجتماعی  مهارت
بررسی ضرايب رگرسیون نشاان داد کاه از باین    . است تبیین نموده

ی، رفتارهای ریراجتماعی باه صاورت   های اجتماع دو مؤلفه مهارت
رفتارهااای تکانشاای را در   19/1مثباات و در سااط  معناااداری   

بادين ترتیاب   . بینی نموده است آموزان مقط  متوسطه پیش دانش
که مؤلفه رفتارهای ریر اجتمااعی   توان کرد میگیری  چنین نتیجه

های اجتماعی به صورت مثبت و معنادار رفتارهای تکانشای   مهارت
و همچنین . کند دانش آموزان مقط  متوسطه پیش بینی می را در

رفتارهای جامعه پساند باه صاورت منفای و در ساط  معنااداری       
و رفتارهااای ریاار اجتماااعی بااه صااورت مثباات و در سااط  19/1

آموزان مقطا  متوساطه    خواهی را در دانش هیجان 19/1معناداری 
د کاه  گیاری شا   بدين ترتیب چنین نتیجاه . بینی نموده است  پیش

 Abstract:  
The aim of this study was to determine the 

relationship between social skills and behavior, 

impulsivity Mkhatrh Jvyanh male and female 

students in secondary schools in 1395 was the one 

in Tehran. The study population included all male 

and female students in secondary schools in 1395 

Region 1 Tehran who are studying them. 

Sampling method is multi-stage random. The 

research tools include: social skills questionnaire 

teenagers (TISS), Barratt Impulsiveness Scale, a 

questionnaire is the Zuckerman. The results 

showed that social skills (prosocial and antisocial 

behavior) was significantly and the level 0/01 

Impulsive behavior in high school students has 

forecasted (F (197.2) = 8.043. P< 0/01). 

Investigation showed that the value of multiple 

correlation squared multiple correlation coefficient 

(R
2
) Is equal to 0/075. This suggests that social 

skills 7/5 percentage of variance explained 

impulsive behavior. Analysis showed that the two 

components of social skills, anti-social behavior 

(β=0.267, P< 0.01) Positive and significant levels 

of impulsive behavior in high school students 0.01 

is forecasted. Thus it can be concluded that 

antisocial elements for positive social skills 

impulsive behavior in high school students 

forecasts. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

 اجتماعی روند در و است بوده مسلمانان تمدن درخشان گیری شک  اصلی عناصر از نوجوانان به آن آموزش و اجتماعی فرهنگ

 نیروهاا  هادر رفاتن   از معاین  وضاعیت  و زماان  در مناسب رفتار رائها و انتخاب با توانست می آموزش ديده فرد نوجوانان، کردن

 گارفتن  نادياده  ياا  کاردن  طارد . شاود  برخاوردار  کاافی  از سرعت جامعه توسعه و پیشرفت بدينگونه و آورد عم  به جلوگیری

 کاه  نوجواناانی  و دگیر می قرار آموزش متن در نهفته مختلف های موقعیت و خالقی يا ها ويژگی تحت تاثیر حقیقت در نوجوانان

 مانناد  مای  نااتوان  ديگاران  توجاه  جلب از بارگسالی دوران تا مدت حتی گذشت از پس کنند می کسب را منفی اجتماعی رفتار

 (. 14 ويلیاما، )

 تااثیرات  هام  جهت همین به جامعه است در فرد میان ارتباطی، جانبه دو سیستم يك مناسب، رفتار ارائه و شدن اجتماعی

را  اجتمااعی  هاای  مهاارت  آماوزش  دلی  همین به و شود می قرارداده نظر زمان مد  هم بطور فرد رشدی الگوهای هم و فرهنگی

 (.149 ،  ، کراي 9گارنفسکی)مدرسه جداکرد  شود می واق  آن در رفتار که هايی زمینه از توان نمی

 در کاه  کناد  مای  جلاوه  ناپختگی و گیری شهگو اناوا، پرخاشگری، شک  به وجوانی نوجوان سنین در اجتماعی رفتار اختال 

مهارت : شام  توان می را اجتماعی های مهارت. است اجتماعی های عدم يادگیری مهارت از حاکی اختال ، شک  سه هر حقیقت

 در مهاارت  همادردی،  و دلای  هم در کالمی، مهارت ارتباط در مهارت خويش، کنتر  مهارت خويش، های احساس در تشخیص

 (.149 گارنفسکی، کراي ، )است  ... و گروه تشخیص خصوصیات در مهارت روه،گ با ارتباط

 در و ارزشامند  و قباو   قابا   عرف جامعه در که طريقی به خاص اجتماعی زمینه در ديگران با متقاب  ارتباط ايجاد توانايی

 (.149  ،9کونروايسلبی) شود می خوانده اجتماعی های مهارت باشد، سودمند شخص برای حا  عین

 باه  ديگران با تواند می شخص که رفتارهايی .شود می اطالق جامعه مقبو  و شده آموخته رفتارهای به اجتماعی های مهارت

 هاای  مهارت (. 14 ،1مورگان) بینجامد منفی های پاسخ از پرهیا و مثبت های پاسخ به بروز که کند برقرار متقاب  ارتباط نحوی

 سار،  دادن تکان نگاه نظیر واحدی عناصر را مهارت که اجاا "مهارت فرآيندهای"و  "امهارتاجا "است  بعد دو شام  اجتماعی

 باه  پاساخ  در مرباوط و  اهاداف  و قواعاد  براساس نه ماهرا رفتار ايجاد در فرد توانايی به مهارت فرايندهای و خداحافظی، سالم،

 (.149 ،9تراور)دارد  اشاره اجتماعی بازخورد

هاا، در اختیاار داشاتن منااب  و      شويم و در جريان ايان دشاواری   ها و مشکالتی مواجه می با چالش همه ما گاهی در زندگی

های  مهارت. کند تا به بهترين شک  ممکن از عهده ح  مشکالت خود برآيیم تسلی بخش است  هايی که به ما کمك می مهارت

سازد تا با قابلیت و شاک  مناسابی در ياك زمیناه      در میای است که فرد را قا های آموخته شده ای از توانايی اجتماعی مجموعه

هاای ارتبااطی،    های اجتماعی شناخته شده ابراز وجود، کناار آمادن، مهاارت    ترين مهارت اجتماعی تعام  کند، از جمله معمو 

 . ها، احساسات و رفتارهای فرد است يابی، ح  مسأله میان فردی و توانايی تنظیم کردن شناخت دوست
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هاای اجتمااعی باه صاورت      مؤلفه رفتارهای ریر اجتماعی مهاارت 
مثبت و مؤلفاه رفتارهاای جامعاه پساند آن باه صاورت منفای و        

آمااوزان مقطاا  متوسااطه   خااواهی را در دانااش معنااادار هیجااان
 .کند بینی می پیش

 

 :واژگان کلیدی
رفتارهاااای  -تکانشاااگری  -هاااای اجتمااااعی مهاااارت

 .ختر و پسر آموزان د دانش -خواهی هیجان

 

 

 

 

 

 
 
 

Key words: 
social skills, impulsivity - risk behavior 
Jovian- male and female students. 



های ضاروری بارای همراهای باا      ه منظور اين که احساس مثبتی در وجود خودش داشته باشد، بايد دارای مهارتنوجوان ب

هاای   شود و بنابراين کمتر از مهاارت  نوجوانی که از خودش نامطمئن باشد، با شك و ترديد به ديگران ناديك می. ديگران باشد

ديگران تعام  موفقیت آمیاای داشاته باشاند، ايان قابلیات جدياد باعا          هر گاه نوجوانان بتوانند با. کند اجتماعی استفاده می

 (. 4954، ترجمه تجلی،  14 ، 1پوپ، مك هی  و کريهد)شود  ها می افاايش عات نفس اجتماعی آن

هاا،   های اجتماعی کودکان بخشی از اجتماعی شدن آنان است؛ در فرآيند اجتماعی شدن، هنجارهای، مهاارت  کسب مهارت

گیرد، تا به نحو مناسب و مطلوبی نقش کنونی ياا آتای خاود را در جامعاه ايفاا کناد و        ها و رفتار فرد شک  می نگرش ها، ارزش

هاا و   آيناد کاه در قالاب ارزش    خانواده و نهادهای اجتماعی ديگر، مانند مدرسه، مهمترين عام  اجتماعی شادن باه شامار مای    

 (.149 ،  هیمن و مارگالت)شوند  هنجارهای اجتماعی بررسی می

شاوند کاه    شوند که طیف وسیعی از اعمالی را شاام  مای   رفتارهای تکانشی گاه به عنوان رفتارهای مخاطره آمیا نامیده می

روی آن تفکر کمی صورت گرفته، به صورت نابالغ با وقوع آنی، بدون توانايی در انجام تمرکا بر يك تکلیف خاص، در ریاب يك 

مارور مطالعاات انجاام    (. 141 ، 9واکسمن)ند و از ريسك و خطر پذيری بااليی برخوردار هستند ده ريای مناسب، رخ می برنامه

هاای روانای از قبیا  بایش فعاالی       دهد که رفتارهای تکانشی هسته اصلی بسیاری از اختال  شده در مورد تکانشگری نشان می

رفتار خودکشی، اخاتالالت شخصایت و اخاتالالت     همراه با نقش توجه، اختال  سلوک، اختال  کنتر  تکانه، سوء مصرف مواد،

امروزه تکانشگری به صورت يك بعد شناختی، مفهوم پاردازی  (. 141 ، 1دوران، مك چارج و کوهن)دهند  يادگیری تشکی  می

راه گیری بی ثباتی هیجانی در افاراد هما   شود به اين معنا که تکانشگری، با عدم بازداری شناختی، روند کند و ناقص تصمیم می

ديو )های اجتماعی باشد  تواند ناشی از نقص در مهارت توان گفت انجام رفتارهای تکانشی می باشد، با توجه به اين موارد، می می

 (.  14 ، گلو، لوگستون، 

های اجتماعی با تکانشگری و احسااس تنهاايی    در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مهارت( 4959)نادری و ح  شناس 

های اجتماعی باا تکانشاگری و احسااس تنهاايی رابطاه       ويان دانشگاه آزاد اهواز، به اين نتیجه رسیدند که بین مهارتدر دانشج

های اجتماعی باه   که به آموزش مهارت( 149 )همچنین پژوهش کاديشن، ورتومن و براسپنینگ . داری وجود دارد منفی معنی

تواند منجر به کاهش مشکالت رفتاری ايان گاروه    ها می آموزش اين مهارت نوجوانان پرخاشگر و باهکار پرداختند، نشان داد که

 .از نوجوانان شود و کفايت اجتماعی و در نهايت احساس تنهايی آن را کاهش دهد

گیری هسته اصلی پديده تکانشگری  گیری اهمیت بااليی در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد و اختال  در تصمیم تصمیم

ای است، در حقیقت بعضی از روان شناساان باالینی ااهاار    بیشتر رفتارهای انسان تکانه. دهد کانشی را تشکی  میو رفتارهای ت

هسااتند ... ای مثاا  شااتاب زدگاای، نساانجیده رفتااار کااردن و   دارنااد کااه بیشااتر مشااکالت بااالینی، مشااکالت تکانااه  ماای

، اهمیت باااليی  هیجان خواهگیری  تصمیم. يابدافاايش می عموماً با ورود به نوجوانی طلبیتکانشگری و هیجان(. 14 مورگان،)

گیری هسته اصلی پديده تکانشاگری و رفتارهاای تکانشای     در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد و اختال  در اين نوع تصمیم

های شناختی به حسااب   شترين پرداز ها پس از تحلی  آنها، يکی از عالی گیری يا انتخاب از بین گاينه لذا، فرآيند تصمیم. است

 .آيد می

هاای هیجاانی   اين امر ريشه تمام خويشتن داری. های روانی، مقاومت در مقاب  تکانه عم  استترين مهارتيکی از اساسی

ارفیت باز داشتن تکانه از اينکه به عملی منتهی شود و ياا کنتار  در فارو نشااندن اولاین حرکات، از اهمیات بسااايی         . است

هاای روانای،   علت عمده بیشتر بیمااری »: گويد بارگترين کشف فرويد اين است که می ( 14 ) به عقیده مازلو .برخوردار است

باه  ) 9اتوفنیکا  .«های بالقوه و سرنوشت خويشتن اسات  ها، استعدادها، توانائی ها، خاطره ترس از دانش درباره هیجان ها، تکانش

 .(4959،ترجمه پورافکاری ؛149 نق  از سادوک و سادوک،

نگرد که کودک از خانواده و محیط اطراف آموخته اسات و  ديدگاه اجتماعی به تکانشگری، به عنوان يك رفتار آموخته شده می

دهد و اين ويژگی نه تنها بر خود فرد بلکاه بار   های مطلوبش به سرعت واکنش نشان میبر اساس آن برای به دست آوردن خواسته

شناختی مختلف کاه   تکانشگری اصطالحی است برای توصیف فرايندهای روان(. يادگیری اجتماعینظريه )گذارد سايرين هم اثر می
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باروز و شایوع رو باه رشاد ايان خصوصایت، در       . باشدگیری و رفتار، موثر است و در ساخت شخصیت انسانی دخی  میبر تصمیم

شناسان به اين موضاوع شاده اسات،     ايش توجه روانبا اثرات بالقوه آسیب رسان طوالنی مدت آن، باع  افا هیجان خواهرفتارهای 

های مهم ارتقااء   موارد مرتبط با آنها، يکی از جنبههیجان خواه و رسان تکانشگری و رفتارهای  چرا که کاهش عواقب و اثرات آسیب

 (.4575،  بروکر)باشد  سالمت روانی فرد و جامعه می

ويی کنناده مهام بارای درگیرشادن در رفتارهاای تکانشای و       همچنین با توجه به اينکه دوران جاوانی ياك عاما  پیشاگ    

دهاد و شاام    است و از آنجا که رفتارهای تکانشی جاء مهمی از رفتارهای روزانه خصوصاً جوانان را تشکی  مای  خواهی هیجان

تکانشاگری در  تار رفتاار   کند، نیااز باه بررسای دقیا     شود و به صورت نابالغ بروز میاعمالی است که تأم  کمتری روی آن می

هاا، مراکاای   توان به جوانان در زمینه بهبود رفتارهای تکانشاگری در خاانواده  با انجام اين تحقی  می. شودجوانان احساس می

 .ها کمك نمودهمچون بهايستی و زندان

کانشاگری و  محق  درصدد اين است تا ارتباط بین مهارت اجتماعی و تاثیر آن بر کااهش ت  ،با توجه به توضیحات داده شده

 های اجتماعی قاب  پیش بینی است؟  خواهی از طري  مهارت تکانشگری و هیجان که آيا سؤا را پیدا و به اين  خواهی هیجان

 های پژوهش  مروری بر پیشینه
 در تکانشاگری  کااهش  بر ديالکتیك درمانی رفتار در پژوهشی تحت عنوان تاثیر( 4951) طاهره قربانی، مرتضی؛ ترخان، علیرضا؛ آقايوسفی،

کااهش   باه  تواناد  مای  ديالکتیاك  درمانی رفتار مداخله: مواد نشان دادند که سوءمصرف و مرزی شخصیت بودی اختالالت هم مبتالبه زنان

 .دارد مواد سوءمصرف از پیشگیری و درمان زمینه در مطلوبی کاربردی وتلويحات شود منجر تکانشگری

 باا  آن ارتبااط  نوجواناان و  در خاواهی  هیجاان  وهشی تحت عنوان پیش بینای در پژ( 4951)اکبری، مهرداد؛ زارع، حسین 

 مقیاساهای  زيار  و خواهی هیجان کلی با نمره خواهی هیجانگیری به اين نتیجه دست يافتند  سبکهای تصمیم و خواهی هیجان

 رابطاه  منطقای  گیاری  تصامیم  سابك  باا  مثبت و رابطه وابسته و شهودی گیری تصمیم سبکهای با و معنی دار مثبت رابطه آن

 همبساتگی  منطقای  سابك  و مثبات  طلبی همبستگی هیجان با فوری و شهودی گیری تصمیم همچنین سبکهای داشت منفی

 راتبیاین  خاواهی  هیجاان  توییارات وارياانس   از % 11 مجموع در سن و جنسیت گیری، ، تصمیمخواهی هیجانداشت که  منفی

 .کنند می

در تحقیقای تحات   ( 4959) مصاطفی   پور قدم ؛مسعود عموزاده، حسنوند ؛علی عموزاده، حسنوند ؛عموزاده، مهدی حسنوند

پساران مضاطرب    دهای خشام در   نظم های مديريت خشم بر اضطراب اجتماعی و مهارت خود بخشی آموزش مهارت عنوان اثر

نتاي  نشان داد، اضطراب اجتماعی در گروه آزماايش، در مقايساه باا گاروه گاواه، باه طاور        . اجتماعی دبیرستانی را انجام دادند

همچنین نتاي  پژوهش (. P<0.05)دهی خشم به طور معناداری افاايش يافته است  های خود نظم معناداری کاهش، ولی مهارت

 .هدد های خودنظم بخشی خشم را افاايش، ولی اضطراب اجتماعی را کاهش می خشم، مهارت نشان داد که آموزش مديريت

مسائله باه    حا   عملکرد با گرايی تأم  و تکانشگری بین در تحقیقی تحت عنوان رابطه( 4959)نجاتی، وحی؛ ملکی، قیصر

 مسئله ح  سرعت ولیکن دارند مسئله ح  تدق در بهتری کارايی باال" شناخت به نیاز" دارای اين نتاي  دست يافتند که افراد

 .ندارد تأملگرايی و تکانشگری با داری معنی ارتباط

ای بر روی گروهی از بیماران مبتال به اختال  شخصیت مرزی و ضد اجتماعی،  در مطالعه( 149 )لوبستا ، آرنتا و سیوردا 

 41بیمار مبتال به اخاتال  شخصایت مارزی،     41ها شام   نگروه مورد مطالعه آ.کاربرد مد  طرحواره را مورد آزمون قرار دادند

ترين ويژگی در بیماران  ها نشان داد که شاي  نتاي  پژوهش آن.بیمار مبتال به اختال  شخصیت ضد اجتماعی و بیمار سالم بودند

ود و در مقايساه باا   در حالی که اين میاان در بیماران مرزی معنی دار نبا .ضد اجتماعی، حالت کودک پرخاشگر و تکانشی است

فراوانی و میاان شدت هر ساه ناوع آزار جسامی، جنسای و     .بیماران ضد اجتماعی و گروه ریر بیمار، میاان بسیار پايینی داشت

های ايان پاژوهش، اثار بخشای طرحاواره درماانی را در        به طور کلی يافته.روانی در گروه بیماران مرزی، به طور معنادار باال بود

 .الت گاارش کرده استدرمان اين اختال

های اجتماعی و مشکالت ياادگیری و رفتااری روی   تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بین مهارت( 141 ) 1سوجیا و لوئیس

های اجتماعی انجام دادند که نتاي  اين تحقی  نشان داد که کودکانی که در مهارت xساله دختر و پسر شهر  1تا  1کودک  91

                                                           
6.Sojiya & Loies  2. Dobbins 
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ای بماناد، در  های اجتماعی پاياه همچنین اگر نقص در مهارت. شوندالت يادگیری و رفتاری مواجه مینقص دارند ارلب با مشک

های شکسات، طارد شادن از طارف همسااالن، ضاعف تحصایلی در مدرساه و         دراز مدت کودک را با مشکالتی از قبی  چرخه

 .سازدمشکالت سازگاری در بارگسالی مواجه می

 گاروه  دو باه  را دادناد، دانشاجويان   انجاام  دانشگاهه ک دانشجويانی روی که تحقیقی در (141 )همکاران  و  دوبینا

 اجتمااعی  مهارتهاای  آماوزش  از کاه  گروهای  و کردند دريافت می اجتماعی های مهارت آموزش که کردند،گروهی تقسیم

 نظار،  از بودناد  اجتمااعی  هاای  مهاارت  آموزش تحت که دانشجويانی که شد بررسی مشخص پايان از پس بودند، محروم

 .داشتند قرار بهتری وضعیت در و تحصیلی رفتاری

تکانشاگری و  ۀ تحقیقای تحات عناوان بررسای رابطا     ( 4959به نق  از دياده روشانی ،   ) (141 )و همکاران   مك کلوزی

دريافتند کاه    گری نفر از مبتاليان تشکی  دادند، با استفاده از خود گاارش 7 4انجام شد جامعه اين پژوهش را   BPDاختال 

 .دهند ،اقدامات رفتاری تجاوز و تکانشگری حرکتی را نشان میBPD افراد مبتال به 

 

 روش پژوهش

بینای اسات و نیاا از نظار      پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و با توجه به ماهیت موضاوع تحقیا  کاه از ناوع پایش     روش 

هاا   بینی از تحلی  رگرسیون چندگانه برای تجايه و تحلی  داده شای است و نیا وجود دو متویر پی گیری که از نوع فاصله اندازه

شاهر   4دختر و پسر مقط  متوسطه منطقه مشوو  به تحصی  آموزان  شام  کلیه دانش ،امعه آماریبنابراين ج.شود استفاده می

( پسار  411دختار،   411)آماوزان دختار و پسار    نفر از داناش  11 آماری اين پژوهش را  نمونه. باشد می 4959تهران در سا  

هاای   طب  بررسی .دهند ی  میکمشوو  به تحصی  هستند را تش 4959شهر تهران در سا  تحصیلی  4مقط  متوسطه منطقه 

باه   4مدرسه دختراناه و پسارانه دولتای منطقاه       9ای، به اين صورت که از  گیری، تصادفی چند مرحله روش نمونهانجام شده 

 بصاورت تصاادفی   مدرسه پسارانه  9مدرسه دخترانه و  41مدرسه پسرانه بودند که از بین آنها  44مدرسه دخترانه و  4 تعداد 

ها باه طاور هماماان در ماورد      پرسشنامهآنگاه . سپس از بین هر مدرسه چند کالس به تصادف انتخاب گرديدند. انتخاب شدند

 .اجرا شد آن کالس حاضر در آموزان دانش

 ابزار پژوهش

 (:TISS )ای اجتماعی نوجوانان هپرسشنامه مهارت(  

 روایی و پایایی 

روايی همگرايای پرسشانامه مهاارت اجتمااعی     . گاارش شده است 51/1(  455)اعتبار اين سیاهه توسط ايندربیتان و فوستر 

ی جامعاه  هاا های متفاوت مانند مقايسه آن با اطالعات ارزيابی خويشتن، ارزياابی همسااالن و داده  ايندربیتان و فوستر به شیوه

هاای اجتمااعی و مطلوبیات اجتمااعی، وضاعیت      سنجی و روايی تشخیص آن به وسیله بررسی همبستگی بین نمارات مهاارت  

اجتماعی و ديگر اباارهای مداد کارذی به وسیله ايندربیتان و فوستر مورد ارزيابی قرار گرفته و نتاي  بدست آماده،   –اقتصادی 

 (.4971دوران، )قاب  قبو  اين پرسشنامه بوده است  داللت بر روايی همگرا و روايی تشخیص

های مثبات و  آموزان دختر پايه دوم راهنمايی برای گاارهدر شهر تهران برای دانش( 4977)پايايی اين پرسشنامه را امینی 

فاای کرونبااخ   برای بخش مثبت اين پرسشنامه ضريب پايائی با اساتفاده از آل . گاارش کرده است 17/1و  74/1منفی به ترتیب 

 (.4971دوران، )به دست آمده است  94/71و برای بخش منفی ضريب پايائی  74/71

پايائی اين پرسشانامه کاه توساط    . دست آورده است به 71/1با استفاده از آلفای کرونباخ پايايی اين پرسشنامه ( 4979)ارجمندی 

 .  گاارش شده است 77/1وده و ثبات درونی ب 1/ 7ايندربیتان و فوستر طراحی شده است برای سنجش، بخش منفی 

 

 :2پرسشنامه تکانشگری بارت( 2

                                                           
7. teenage inventory of social skills  2. Barratt Impulsiveness Scale 



 روایی و پایایی 

دارد  ساؤا   91اين پرسشانامه  (. 111 بارت و همکاران، )ويرايش يازدهم اين پرسشنامه توسط پرفسور ارنست بارت ساخته شده است

( باه نادرت تاا تقريباا همیشاه      )ای قیاس پاسخگويی چهار درجهو متمرکا بر سه عام  تکانشگری شناختی، حرکتی و بی برنامگی و م

همبساتگی باااليی باا    ( 4977، نق  از اختیاری و همکاران، 111 )مطالعات نشان داده که پرسشنامه تکانشگری بارت و همکاران. است

زده و نداشاتن   گیاری شاتاب   یمپرسشنامه تکانشگری آيانگ دارد، به ترتیبی که ساختار پرسشهای هر دو نشان دهنده ابعادی از تصام 

های آن از همبستگی قابا  قباولی برخاوردار     پايايی اين پرسشنامه روی يك گروه معتاد و سالم مناسب و زير مقیاس. انديشی است دور

 (. 4977اختیاری و همکاران، ) بوده اند

ز ضاريب آلفاای کرونبااخ روی ياك نموناه      نیا پايايی اين پرسشنامه باا اساتفاده ا  ( 4954)در پژوهش جاللی دهکردی و آقابابايی

 عاما  باا باار عااملی مناساب      9بود و روايی آن با استفاده از تحلی  عاملی تايیدی نشان دهنده همان  79/1نفری برابر با  99مقدماتی 

چیاهاای ديگار   برای فراموش کاردن مشاک ، خاود را باه     : ت اين پرسشنامه عبارتست ازسؤااليك نمونه از . بود(  14/1تا  7/1 بین )

 (. 4954پژوهش جاللی دهکردی و آقابابايی،) کنم مشوو  می

 شاناس  ناادری، حا   . را گااارش کردناد   79/1تا  71/1پايايی درونی برای نمره ک  آن از ( 4559) پاتون، استانفورد و بارت

اسبه همبستگی آن باا مقیااس   با مح "مقیاس تکانشگری بارت"، در پژوهشی برای نخستین بار در ايران به اعتباريابی (4977)

و ضارايب پاياايی آن باه روش    ( =7/1r و  >119/1P)ضريب همبستگی. خواهی ذاکرمن در جامعه دانشجويی پرداختند هیجان

 (.4959شناس،  نادری و ح )دست آمده ب 11/1و به روش تنصیف  1/ 7آلفای کرونباخ 

( 4977، باه نقا  از اختیااری و همکااران،     111 )راناست که پرسشنامه تکانشگری بارت و همکاا  مطالعات نشان داده

هاای هار دو نشاان دهناده ابعاادی از       گی بااليی با پرسشنامه تکانشگری آيانك دارد، به ترتیبی که ساختار پرساش تهمبس

در پاژوهش جاللای دهکاردی و    (. 4954جاللی دهکاردی و آقاباباايی،   )انديشی است گیری شتاب زده و نداشتن دور تصمیم

نفاری برابار باا     99نیا پايايی اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ روی يك نمونه مقدماتی ( 4954)ايی آقاباب

 14/1تا  7/1 بود و روايی آن با استفاده از تحلی  عاملی تايیدی نشان دهنده همان سه عام  با بارعاملی مناسب بین  79/1

 .کنم برای فراموش کردن مشک  خود را به چیاهای ديگر مشوو  می: بارتست از ت اين پرسشنامه عسؤااليك نمونه از . بود

 

 :خواهی زاکرمنپرسشنامه هیجان( 3

 روایی و پایایی 

 اسات  برخاوردار  درونای  اعتمااد  شار  از  اين به آن های مقیاس زير برای و دارد 71/1-77/1  محدوده در مناسبی درونی اعتماد ابلیت

ماال    و يکناواختی  باه  نسابت  حساسیت و( 79/1)زدايی  و بازداری( 74/1)جويی  ، تجربه(77/1)زدگی  یجان، ه(74/1)ماجراجويانه 

 از اساتفاده  باا  آلتمااير  شاولی  اساترس  اباار ايران، پايايی در که است ذکر به الزم(. 4951 ،به نق  محبوبی)گاارش شده است ( 77/1)

 79 برابار  کودر ريچاردساون  فرمو  از استفاده با نیا زاکرمن خواهی هیجان يی اباارپايا است و آمده دست به درصد 71 روش بازآزمايی،

 (.4951به نق  از محبوبی )است  شده محاسبه درصد



 :های پژوهش یافته
 

های اجتماعی،رفتارهای تکانشی و  های مهارت میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه:  جدول 

 آموزان مقطع متوسطهدانش خواهی در هیجان

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد

آلفای 

 کرونباخ

 791/1 74/49 14/79 رفتارهای جامعه پسند -های اجتماعی مهارت

 797/1 45/49 77/91 رفتارهای ریر اجتماعی -های اجتماعی مهارت
 175/1 99/7  51/1 تکانشگری

 191/1 7/ 7 9 /41 خواهی هیجان

 

رفتارهای جامعه پسند و رفتارهاای  )های اجتماعی  های مهارت مؤلفهنگین، انحراف استاندارد و ضريب آلفای کرونباخ، میا 4جدو  

شاود   دهد، همچناان کاه مالحظاه مای     را نشان میآموزان مقط  متوسطه خواهی در دانش ، رفتارهای تکانشی و هیجان(ریر اجتماعی

اين موضوع بیانگر همساانی درونای قابا     . و مطلوب است 7/1وهش ناديك به يا باالتر از های پژ ضريب آلفای کرونباخ مربوط به مؤلفه

 . گیری متویرهای پژوهش حاضر است های به کار گرفته شده برای اندازه قبو  پرسشنامه

رفتارهاای   ، باه صاورت معناادار   (رفتارهای جامعه پسند و رفتارهاای ریار اجتمااعی   )های اجتماعی  های مهارت مؤلفه :فرضیه او 

 .کند تکانشی را در دانش آموزان مقط  دبیرستانپیش بینی می
 

آموزان  هایاجتماعی در دانش های مهارت خالصه مدل رگرسیون در پیش بینی رفتارهای تکانشی براساس مؤلفه: 2جدول 

 مقطع دبیرستان

R R مد 
2 R

 خطای استاندارد برآورد تعدي  يافته 2

4  79/1 179/1 111/1 1911/7 

 
 بینی رفتارهای در استفاده از آزمون رگرسیون برای پیش ANOVAجدول : 3جدول 

 آموزان مقطع دبیرستان دانش تکانشی در

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجوع مجذورات مدل

 9/1 119/7   9/ 11   171/4111 رگرسیون

 515/11 457 777 444/4 مانده باقی

  455 459/49794 ک 

های  آموزان مقطع دبیرستانبراساس مؤلفه ضرایب رگرسیون برای پیش بینی رفتارهای تکانشی در دانش: 4جدول 

 های اجتماعی مهارت

 مدل

 غیر استاندارد ضرایب
 ضرایب

 استاندارد
t 

سطح 

 معناداری
B 

خطای 

 استاندارد
β 

 119/1 49/  7  151/1 447/91 مقدار ثابت

رفتارهااای  -یهااای اجتماااع  مهااارت

 جامعه پسند
1 4/1- 197/1 111/1- 979/1- 911/1 

 119/1 9/ 77 17/1  111/1 415/1رفتارهاای ریار    -های اجتماعی مهارت



 اجتماعی

 

باه صاورت   ( رفتارهای جامعه پسند و رفتارهای ریار اجتمااعی  )های اجتماعی  دهد، مهارت نشان می 1همچنان که جدو  

= p<  ،119/7 9/1)های تکانشی را در داناش آماوزان مقطا  متوساطه پایش بینای نماوده اسات        رفتار 9/1معنادار و در سط  

(457،  )F .)      هاای   نشاان داد کاه ارزش ضاريب همبساتگی      بررسی مجذور همبستگی چندگانه باه دسات آماده در جادو

R)چندگانه 
از واريانس رفتارهای تکانشی  درصد 9/7های اجتماعی  دهد که مهارت اين موضوع نشان می. است 179/1برابر با ( 2

هاای اجتمااعی، رفتارهاای ریار      نشان داد که از بین دو مؤلفه مهارت(1جدو  )بررسی ضرايب رگرسیون . را تبیین نموده است

آموزان مقط  متوساطه   رفتارهای تکانشی را در دانش 9/1به صورت مثبت و در سط  معناداری ( 19/1p<، 17/1=β)اجتماعی 

های  گیری شد که مؤلفه رفتارهای ریر اجتماعی مهارت بدين ترتیب در آزمون فرضیه او  چنین نتیجه. است پیش بینی نموده

 .کند بینی می آموزان مقط  متوسطه پیش اجتماعی به صورت مثبت و معنادار رفتارهای تکانشی را در دانش

، باه صاورت معناادار    (هاای ریراجتمااعی  رفتارهاای جامعاه پساند و رفتار   )هاای اجتمااعی    های مهارت مؤلفه :فرضیه دوم

 .کند بینی می خواهی را در دانش آموزان مقط  دبیرستانپیش هیجان

 

آموزان  هایاجتماعی در دانش های مهارت خواهی براساس مؤلفه بینی هیجان خالصه مدل رگرسیون در پیش: 5جدول 

 مقطع دبیرستان

R R مد 
2 R

 برآورد خطای استاندارد يافته تعدي  2

4  17/1 17 /1 11 /1 179/7 

 خواهی بینی هیجان در استفاده از آزمون رگرسیون برای پیش ANOVAجدول : 6جدول 

 آموزان مقطع دبیرستان در دانش

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجوع مجذورات مدل

 9 495/1   77/791  رگرسیون

 777/99 457 719/44115 باقی مانده 9/1 117/7

  455 171/44711 ک 

 

 آموزان مقطع دبیرستان خواهی در دانش بینی هیجان ضرایب رگرسیون برای پیش:  جدول 

 های اجتماعی های مهارت براساس مؤلفه

 مدل

 غیر استاندارد ضرایب
 ضرایب

 استاندارد
t 

سطح 

 معناداری
B 

خطای 

 استاندارد
β 

 119/1 111/7  759/9 1 /794 مقدار ثابت

رفتارهااای  -هااای اجتماااعی  ارتمهاا
 جامعه پسند

157/1- 191/1 457/1- 797/ - 9/1 

رفتارهاای ریار    -های اجتماعی مهارت

 اجتماعی
159/1 111/1 495/1  5 /  1 9/1 

 

باه صاورت   ( رفتارهای جامعه پسند و رفتارهای ریار اجتمااعی  )های اجتماعی  دهد، مهارت نشان می 7همچنان که جدو  

p<  ،117/7( =457،  ) 9/1)پیش بینی نماوده اسات  خواهی را در دانش آموزان مقط  متوسطه  هیجان 9/1ط  معنادار و در س

F .)  هاای چناد گاناه     نشان داد که ارزش ضريب همبستگی 1بررسی مجذور همبستگی چندگانه به دست آمده در جدو(R
2 )



را تبیاین نماوده   خاواهی   هیجاندرصد از واريانس  7/  های اجتماعی مهارتدهد که  اين موضوع نشان می. است 1/ 17برابر با 

 .است

در صاورت منفای و    باه ( p<،457/1-=β 9/1)نشان داد که رفتارهای جامعه پساند   7بررسی ضرايب رگرسیون در جدو   

را خواهی  هیجان 9/1به صورت مثبت و در سط  معناداری ( p<،495/1=β 9/1)رفتارهای ریر اجتماعی و  9/1سط  معناداری 

گیاری شاد کاه مؤلفاه      بدين ترتیب در آزمون فرضیه دوم چنین نتیجه. بینی نموده است پیشآموزان مقط  متوسطه  در دانش

های اجتماعی به صورت مثبت و مؤلفه رفتارهای جامعه پساند آن باه صاورت منفای و معناادار       رفتارهای ریر اجتماعی مهارت

 .کند پیش بینی میخواهی را در دانش آموزان مقط  متوسطه  هیجان
 

 نتیجه گیری
، رفتارهاای تکانشای را در   (رفتارهاای جامعاه پساند و رفتارهاای ریار اجتمااعی      )های اجتماعی های مهارتمؤلفه :فرضیه او 

 .کند بینی می آموزان مقط  دبیرستان پیش دانش

 نظیار  منفای  هاای  هیجاان  از انناد تو مای  بهتار  و هساتند  مطلاوبی  هیجانی مديريت دارای باال های اجتماعی مهارت با افراد

 و شاوند  مای  مواجاه  مشکلی با کمتر زندگی های نشیب و فراز در و يابند رهايی پذيری و تکانشگری افسردگی، تحريك اضطراب،

 شارايط  و عااطفی  ثباات  باه  و يابناد  رهاايی  کنناده  ناراحت و دشوار های موقعیت از توانند سرعت می به نیا مواجهه صورت در

( 149 ) همکااران  و لاوپا  های يافته به توان می باشد همسو يافته اين با که ای مطالعه يافتن برای کاوش در. ابندي دست مطلوب

 اجتمااعی  عاطفی و سازگاری برای اجتماعی های مهارت و تکانشگری که رسیدند نتیجه اين به خود بررسی در آنها .نمود اشاره

 . است اهمیت حائا افراد

 بااالتری  عااطفی  ساازگاری  از کاه  نوجاوانی  دختاران  کاه  داشاتند  بیاان  ای مطالعه نیا( 141 ) پ هم و پیترمن همچنین

 . برخوردارند باالی اجتماعی مديريت از و است بیشتر آنها در عصبانیت و خشم کنتر  توانايی واق  در برخوردارند

 ديگار  و رنجیادگی  ناکاامی،  کناد  مای  حسااس ا روز فناوری و اجتماعی شرايط با آدمی امروزه که هیجاناتی ترين شاي  شايد

 در گاام  نخستین مهارخود، احساس. باشد می موثر افراد شادی و تکانشگری میاان بر بسیار که باشد آنها با مرتبط های احساس

 ذالا . اسات  خود های هیجان به بخشیدن نظام در باال، مديريت با احساس اين که است بودن ناشاد و منفی افکار با مقابله جهت

 و رواباط  در باااليی  ماديريت  و دارناد  خويشاتن  به تری مثبت نگرش ترند، متکی خود به دارند، باال مهارت اجتماعی که افرادی

 مشاکالت  حا   بارای  و کارده  تنهاايی  کمتراحساس زا، تنش مسائ  در و هستند شاد بیشتر افراد اين. دارند محیط با سازگاری

 . برند می را سود شترينبی خود اجتماعی و فردی مناع از موجود

 بیرونای،  و درونای  ناامطلوب  عوام  دخالت از دهدکه می را توانايی اين افراد به خود، مديريت قابلیت با باال مهارت اجتماعی

 درونای  رضاايت  و شاادکامی  ترتیاب  بادين  و نماياد  پیشاگیری  بیرونی فراهم عوام  ساير و رمگینی خستگی، و ناامیدی نظیر

 . داشت خواهند بیشتری ارتقاء اجتماعی های مهارت کسب در و کرد خواهند احساس را بیشتری

 همساو ( 4977) همکااران  و کااامی  و( 4977) رمضاانی  و شاريعتی  ،(4977)شایرعلیپور   و رجبای  پاژوهش  با يافته اين

 اجتمااعی  هاای  مهاارت  از و شادند نسبت همان به باشند داشته بااليی تکانشگری افراد مديريت چه هر دادند نشان که باشد می

 . برخوردارند باالتری

 آنهاا  باا  نحوماوثرتری  باه  و دارند اجتماعی مسائ  با مقابله برای بیشتری نفس به اعتماد باالتر اجتماعی های مهارت با افراد

 حساسا و ذهنی بهايستی احساس باع  مسئله اين و دارند بیشتری بینی خوش مسائ  ح  به نسبت افراد اين .شوند می روبرو

 پاايین  ساط   دادناد  نشاان  نیاا ( 149 ) همکااران  و نیسالن  .شاود  مای  اجتماعی مسائ  با مواجهه هنگام در بیشتر شادکامی

 شاادکامی  کااهش  اساس براين و شود می آنان در افسردگی های نشانه افاايش موجب پسران و دختران در اجتماعی های مهارت

 . شود می نانآ در اجتماعی های مهارت کاهش موجب افراد در

 ساازه  ايان  اندکاه  داده نشان روان سالمت های مولفه با های اجتماعی مهارت در شده انجام های پژوهش با پژوهش اين همچنین

 و پاالمر ) دارد منفای  همبساتگی  شاناختی   روان آشفتگی و افسردگی با و مثبت همبستگی اجتماعی سازش و زندگی از رضايت با



 در تکانشاگری  هاای  مولفاه  و شادکامی میاان دهدکه می نشان ديگر های پژوهش همسويی با پژوهش اين نتیجه (.  11  همکاران

 .دهند می افاايش را فرد اجتماعی های مهارت سط  و باشند می موثر اجتماعی های مهارت ارتقاء

-خواهی را در دانش جان، هی(رفتارهای جامعه پسند و رفتارهای ریراجتماعی)های اجتماعی  های مهارت مؤلفه :فرضیه دوم

 .کند آموزان دبیرستان پیش بینی می

شاود، در ارتبااط باا     سازی در آنان مای  آموزان با اختال  يادگیری که منجر به خود ناتوان ای از مشکالت دانش بخش عمده

باه عباارت    .های اجتمااعی اسات   آن، نقص در فراگیری و انجام مهارت  زندگی شخصی و اجتماعی آنها است که مشخصه اصلی

اناد شکسات    هايی کاه قابالً فراگرفتاه    گیرند و يا در انجام مهارت های اجتماعی را به طور ضمنی ياد نمی ديگر، اين افراد مهارت

های اجتمااعی در افاراد باا اختالالتای در دوران      از طرفی ممکن است نقص در مهارت. (141 عاشوری و همکاران، )خورند  می

های اجتمااعی باه ايان     بنابرين آموزش مهارت. (114 لیندسای و همکاران، )بارگسالی تداوم يابد  کودکی، نوجوانی و حتی در

شاناختی،  هاای   مهاارت بار  اجتمااعی  هاای   مهارتنتاي  پژوهش حاضر نشان داد که آموزش . افراد نقشی حساس و مهمی دارد

ه کنتر  که از اين آموزش اساتفاده نکردناد تاأثیر    نسبت به گرو آموزان پسر با اختالت تکانشگری خواهی دانش رفتاری، هیجان

خاواهی   شناختی، رفتااری و هیجاان  های  مهارتبر اجتماعی های  آموزش مهارتبرای توجیه اثربخشی . چشمگیری داشته است

د باه  طاور خاو  ه توانناد با   مای به اين دلی  کهکمتر  ،آموزان توان عنوان کرد که اين دانش میآموزان با اختال  تکانشگری  دانش

هاای ریرکالمای و    و از طرفی ديگر، توانايی کمی در فهام جنباه  ، های اجتماعی را بیاموزند و بدون کمك ديگران مهارتخودی 

ت دچاار مشاکال  و انتظاارات  رفتاری،هیجاانی و   هاای  شاناختی، مهاارت    های مهارتمشکالتی در کارکردهای اجتماعی دارند در 

باه برخای از    همانند همتاياان عاادی خاود   توانند  میت برخورداری از آموزش مناسب در صورآموزان  اين دانش.ندوش می زيادی

 . دست يابندشناختی، رفتاری، هیجانی و انگیاشی های  سطو  اکتسابی مهارت

پاويرازلی  ، (119 )فاری  ، (119 )پاجاارس و شاانك   ، (117 )هاای آگاالیوتیس و کاالیوا     پاژوهش   نتاي  اين پژوهش باا يافتاه  

دينر و همکاران، بوود و همکااران، آقاالیتوس و همکااران،    )همسو است  (4551)و مارش ( 111 )الف، اسمیت و کرون  يت، وا(119 )

پاجارسا و همکاران، پويرازلی و همکاران، ويتلوف و همکاران، مارش و همکاران، لین و همکاران، آلبرتی و همکاران، گیلمارتین، فاری و  

 (. 119 همکاران، 

هاای   ، که تأثیر آماوزش مهاارت  (111 )و گیلمارتین ( 114 )، آلبرتی و ايمونا (111 )نتاي  مطالعات لین همین طور با 

؛ 111 لاین و همکااران،   )اند، همخوان است  خواهی به ويژه مديريت تکانشگری را بررسی کرده های هیجان اجتماعی بر مهارت

باا مهاارت شاناختی،    اجتمااعی  ين پژوهش که به رابطاه مهاارت   آن بخش از ا (.111 ؛ گیلمارتین، 114 آلبرتی و همکاران، 

که عنوان کرده رفتار اجتماعی و رفتاار تحصایلی آن   ( 111 )مطالعه اسگرين  با نتاي پردازد  های انگیاشی و انتظارات می آمايه

ه فعالیات تحصایلی را   های تحصیلی بدون تقويت آن دسته از رفتارهاای اجتمااعی کا    اند که تقويت فعالیت چنان به هم وابسته

عالوه براين، نتاي  پژوهش حاضر در آن بخش که باه رابطاه   .(111 سگرين ، )سازند، امری مشک  است، همسوست  ممکن می

(  455)سوانسون و ماالون  و ( 111 )با نتاي  تحقی  نابورز،رينولد وويست پردازد  خواهی می و کفايت هیجاناجتماعی مهارت 

تواناد میااان    مای اجتمااعی  هاای   در پژوهش خود عنوان نمود که آموزش مهاارت ( 4977)امینی همچنینحاج ، است همخوان

همساو   نتاي  پاژوهش حاضار  که نتاي  حاص  از اين دو تحقی  با آموزان را کاهش دهد  خواهی را در دانش تکانشگری و هیجان

 .(111 شاهیم و حاجی امینی، ) است
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 هاای   سابك  و طلبای  هیجاان  باا  آن ارتبااط  نوجواناان و  در آمیاا  مخااطره  رفتارهای بینی پیش(. 4951) حسین ،رازع مهرداد، ،اکبری

 بهار او ، شماره هششم، دور روانشناختی، سالمت در پژوهش پژوهشی علمی فصلنامه. گیری تصمیم

   کوير، ترجمه علیرضا سمیعی اصفهانی، تهران ، نشر آموزان دختر و پسر شهر اراک تکانشگری در دانش( 4575)بروکر، پ. 

 (. 4954)ترجماه پريساا تجلای    . افاايش احترام به خود در کودکان و نوجوانان(.  14 )پوپ،آلیس؛ مك هی ، سوزان؛ کريهد و ادوارد

 .انتشارات رشد: تهران

  مجله علوم رفتااری،  269- 263 های هیجانی نوجوانانهای زندگی بر واکنشبررسی تأثیر آموزش مهارت(. 4977.)حاج امینی زهرا،

9 

 شاناختی   هاای  مؤلفاه  باه  توجاه  باا  اجتمااعی  اضطراب بینی الگوی پیش( 4959) .م مقدم، اصوری و م، ،شعیری،. عموزاده، حسنوند

 .379  387 ص سالم، و پژوهش تخصصی مجلۀ رفتاری،

 مجلاه  . اعی نوجواناان هاای اجتما   ای و مهاارت  هاای راياناه   بررسای رابطاه باازی   (.4971.)ای، جاواد  دوران، بهناز؛ آزاد فال ، پرويا؛ اژه

 .47-1صص.4، سا  ششم، شماره4 شناسی روان

  چاپ دوم، انتشارات (. 4959. )چکیده روانپاشکی بالینی، ترجمه نصرت اهلل پورافکاری(. 149 )سادوک، بنیامین و سادوک، ويرجینیا

 .آزاد

 ،در يادگیری اختالالت به مبتال و عادی کودکاناز  گروه دو در رفتاری مشکالت و اجتماعی های مهارت مقايسه(. 111 )سیما  شاهیم 

 .  4 -497. 99، 4های  تهران، شماره تربیتی دانشگاه علوم و روانشناسی مجله مدرسه، و خانه

  های نو  يافته. رابطه تکانشگری و احساس تنهايی با میاان استفاده از تلفن همراه در دانشجويان(.4977)شناس، فريبا  نادری، فر  و ح

 .4 4-444، ( 4)1انشناسی، در رو

 تهران، انتشارات بیکران«چگونگی رفتار با نوجوانان»شناسی ، روان4959.نجاتی، حسین ،. 
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