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 مقایسه تکانشگری در دانش آموزان با و بدون سابقه رفتارهای پرخطر 

 

 2  نریمانی مدمح  ، 1محسن عبدی حمل آباد
 
 

 

 چکیده

 -پرخطر بود. روش پژژوهش لّیژ  رفتارهای سابقه بدون و با آموزان دانش در تکانشگری مقایسههدف پژوهش حاضر 

دختر و پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل در سژا  مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش کّیه دانش آموزان 

نفر با سابقه رفتارهای پرخطژر و  30نفر) 60گیری در دسترس تعداد بودند که به روش نمونه 1398-1397 تحصیّ 

نفر بدون سابقه رفتارهای پرخطر( بعد از غربالگری انتخژا  شژدند. بژرای گژرد آوری داده از مقیژاس پرسشژ امه  30

ها بژا تجزیه و تحّیل دادهاستفاده شد. (1390پرخطر احمدپور ترکمان) یرفتارهاپرسش امه ( 1994بارات) یگرتکانش

 رفتارهای ( صورت گرفت. نتایج نشان داد دانش آموزان دارای سابقهMANOVAآزمون تحّیل واریانس چ دمتغیره )

انش آمژوزان بژدون سژابقه رفتارهژای پرخطژر در مقایسه با د باالتریآن( نمرات مولفه های )و پرخطر در تکانشگری 

نتایج به دست آمده بر لزوم توجه به کارکردهای خژانوادگ  و فژردی در دانژش آمژوزان دارای سژابقه دریافت کردند. 

 تاکید دارد.رفتارهای پرخطر 

 

 پرخطر رفتارهای ، تکانشگری کلمات کلیدی:

 

 

 قدمهم
 رفتار گسترده ی مفهوم  است. پرخطر ی ، رخداد رفتارهانوجوان بسیار حائز اهمیت در دوران های  از موضوع   کی

زیان   وی  زندگ   مهم  افراد  و  رفتار این  در  درگیر  برای فرد  نه ت ها که  برم  گیرد  در  را  رفتارها از  سّسّه ای  پرخطر،

 مدرس  و  کاظمی   ) شود م   نیز  دیگر  گ اه  ب   افراد  به  غیرلمدی بالث صدمه ی  بّکه م  آورد، بار  به  جدی  های

.  اندازد   افراد را به خطر م   ستیبهز و  که سالمت  شود   گفته م  ی پرخطر، به رفتارها یرفتارها(. 1391غروری، 

   م  د یافراد را تهد  گر ید   که سالمت هست د ی  رفتارها اینامطمئن    و روابط ج س گاریالکل، مصرف س  مصرف مان د 

  نشان داده   های جهان مطالعه(. 2014، 3اله، فیتیزگراد و وای ر )هفرار از مدرسه و خانه ،یپرخاشگر ،ی مان د دزد ک د 

الکل، و   گار،یس  شامل مصرف  ی و رفتارها شوند   آغاز م   سالگ  18قبل از  نیس  اند که اغّب رفتارهای پرخطر در 

در  . (2007و همکاران،  2؛ گازمن2011و همکاران،  1؛ وولفکاروس 2011، 4تیرسا) رند یگ   مخدر را در بر ممواد 

 
 ،اردبیل،ایراندانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد اردبیل 1
 ،اردبیل،ایراناستاد دانشگاه محفقق اردبیل 2
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 نی الکل، مواد مخدر در ب ان،ی قّ گار،یمصرف س  رفتارهای پرخطر مان د  وع یش  نتایج مطالعات حاک  از  زین رانیا

 (. 1392)اسمالیل زاده و همکاران،  سا  است18تا 14نوجوانان 

 

-هرا  افتن ینو،  ی ها حس  ی جستجو ، ی به ماجراجو ل یتما ،ی فور  یها پاداش  ح یصورت ترج به  توان   را م یتکانشگر

   تی شخص ی سازهکیل وان  به  ی تکانشگر . نمودتعریف  ی به پاداش و زمان واک ش کوتاه فرد  ابیدست ساده  یها

اختالالت است و نقش     بسیاریش اس  بیهسته آس  دارد، ی ولوژینوروب ی رب ایز ی هازمیکه مکان یچ دبعد 

(. در مطالعه ای  2013و همکاران،  3ارک )پ دارد  در بین افراد به ویژه نوجوانان مشکالت    یبشیدر پ یقدرتم د 

درصد این نوجوانان   10( در خصوص نوجوانان دارای رفتار پرخطر خودآزاری بیان کردند که 2016و همکاران) 4نوک 

( در تحقیق  نشان دادند 2017)5دارای اختالالت بیرون سازی)تکانشگری، زورگوی ( بودند. بعالوه وایت   و نیکالوس 

  از لوامل موثر بر رفتارهای پرخطر در  افسردگ  و مصرف مواد، رفتار ج سورگوی  و تکانشگری، زقربان  شدن، که 

( در مطالعه ای نشان دادند میزان خصومت و تکانشگری در دختران  2015و همکاران) 6نوجوانان است. همچ ین ایوا 

سران دارای خودآسیب  نمرات باالی  در  دارای خودآسیب  در مقایسه با پسران دارای خودآسیب  باالتر بود در مقابل پ

 روانپریش  در مقایسه با دختران کسب کردند. 

گیرند، قادرند سطح آسیب پذیری نسبت به  های اولیه نوجوان  شکل م در مجموع رفتارهای که معموالً در سا 

(. براین  2001، 7و اسکاتک د را تحت تأثیر قرار ده د)برگمن های مزم   که بعدها در زندگ  بزور پیدا م  بیماری

لذا پژوهش حاضر در   اساس بررس  نقش لوامل که در کاهش یا پیشگیری این رفتارها موثر باشد، بسیار مهم است.

 پرخطر صورت گرفت.   رفتارهای سابقه  بدون  و  با آموزان  دانش  در تکانشگری با هدف مقایسه این راستا و 

 

 روش پژوهش
دانش آموزان دختر و پسر مقطژع متوسژطه   بود. جامعه آماری پژوهش کّیه روش پژوهش توصیف  از نوع همبستگ 

نفر  30نفر) 60گیری در دسترس تعداد  که به روش نمونه  بودند   1398-1397 در سا  تحصیّ   لشهر اردبی  دومدوره  

د از انتخا  نمونه انتخا  شدند. بعنفر بدون سابقه رفتارهای پرخطر( بعد از غربالگری  30با سابقه رفتارهای پرخطر و 

ا بژا آزمژون تحّیژل هژ با توضیح اهداف پژوهش، برای مشارکت در پژوهش جّب رضایت شدند. تجزیژه و تحّیژل داده

 به م ظور گردآوری داده از پرسش امه های زیر استفاده شد:صورت گرفت. ( MANOVAمتغیره ) واریانس چ د 

سوا  بوده و   24 ی( ساخته شده که دارا1390) انتوسط احمدپور ترکماین پرسش امه : خطرپر یرفتارها( 1

  ری)نظ پرخطر  یرفتارها وع یش   است. پرسش امه بررس  فراد پرخطر از نظر ا یرفتارها وعیآن س جش نوع ش   هدف اصّ

  ن ی ا ی گذارنمره وهیش  نام اسب و ...(   خشونت و روابط ج س ات،یناه جار، استعما  دخان یرفتارها دز،یا اد،یالت

 
1 - Wolfcarius 
2- Guzman 
3 - Park 
4 - Nock 
5 - Whitney & Nicholas 
6 - Iva 
7- Bergman & Scott. 
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  از یبدست آوردن امت یبرا( م  باشد. 1تا کامال مخالم  5)از کامال موافقم کرت یل یدرجه ا 5 فیاساس طپرسش امه بر

   ه یخواهد داشت، بد  120تا  24از  یدام ه ا  ازیامت  نی. اد ییپرسش امه، کل سواالت پرسش امه را با هم جمع نما   کّ

احمدپور   و برلکس. استپرخطر  ی رفتارها وعیش  شتریب زانیباالتر باشد نشان ده ده م ازیامت نیچه ااست که هر

خبره   د یاسات د ییپرسش امه، نخست آن را به تا ی  و محتوا ی ظاهر ی  روا ن ییجهت تع   ( در پژوهش1390ترکمان ) 

  0/ 71پرسش امه باالتر از  ی ایکه پا د یکرونباخ استفاده گرد یآن، از آلفا ی ایبدست آوردن پا یسپس برا د،یرس 

 پرسش امه است.  نیخو  ا  ی ایپا نگرایبدست آمد که ب

( ساخته شده اسژت. ایژن مقیژاس 1994ری توسط بارات)پرسش امه تکانشگ  ری بارات:گپرسشنامه تکانش( 2

لبژارت(  11لبژارت( و تکانشژوری شژ اخت ) 11لبارت(، تکانشوری حرکتژ ) 8)برنامگ آیتم دارد سه مؤلفه ب  30

( تژا تقریبژاً 1)با امتیژاز ای از ب درت/هرگزگزی ه 4لیکرت  بزار براساس مقیاس های این اک د. گزی هگیری م اندازهراه

لبارت م ف  وجود دارد که امتیازب دی آن به صورت معکوس  11شود. در این ابزار ده  م ( نمره4همیشه )با امتیاز 

را  81/0( پایژای  حژدود 1994)باشژد. بژاراتم  120حداکثر نمره  و 30گیرد. حداقل نمره در این مقیاس انجام م 

( 1387؛ نقژل از اختیژاری، اسژمالیّ  و جاویژد، 1995برای نمره کل بدست آورده است. پاتون، است فورد و بژارات )

ثبات درون  این مقیاس را برای کل نمرات که بصورت جداگانه بژرای دانشژجویان کارش اسژ ، بیمژاران دارای  ضریب

گژزارش نمودنژد. در مطالعژه  83/0تژا  79/0کّ  و زنژدانیان بطژور متوسژط از سوء مصرف مواد، بیماران روانپزشک  

( این پرسش امه را در دو گروه افراد سالم و مصرف ک  ده مواد اجرا کردند و در گروه افراد 1387اختیاری و همکاران)

انشژوری حرکتژ  و برنژامگ ، تکهژای ب را به ترتیژب بژرای خژرده مقیاس  83/0و  79/0، 63/0سالم آلفای کرونباخ 

 تکانشوری ش اخت  گزارش دادند. 
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 ی پژوهشیافته ها
با انحراف معیار  06/17  دانش آموزان مورد مطالعه در گروه دارای سابقه خودزن  میانگین س  ها پژوهشطبق یافته

بژود. در هژر دو گژروه  883/0 بژا انحژراف معیژار 10/17و در گروه دانش آموزان بدون سابقه خژودزن  برابژر  840/0

پایه سژوم متوسژطه دوره دوم بژود. در گژروه دارای خژودزن  و کمترین  پایه او  متوسطه دوره دومبیشترین فراوان  

درصد دختر  33/53درصد دختر بودند. همچ ین در گروه نوجوانان بدون سابقه خودزن   67/56درصد پسر و  33/43

 صد پسر بودند در 67/46و 

 
 

 خطر و تکانشگریرفتار های پرمتغیرهای میانگین و انحراف معیار  :1جدو  

 

 انحراف معیار  میانگین گروه  متغیر 

 44/13 72/68 سابقه رفتارهای پرخطر   رفتارهای پرخطر                 

 32/9 09/51 بدون سابقه رفتارهای پرخطر 

 

 

 تکانشگری

 ب  برنامه گ  
 41/6 16/25 سابقه رفتارهای پرخطر  

 10/5 41/17 بدون سابقه رفتارهای پرخطر 

 تکانشگری حرکت  
 08/6 72/24 بسابقه رفتارهای پرخطر 

 80/4 15/18 بدون سابقه رفتارهای پرخطر 

 تکانشگری ش اخت 
 62/5 13/24 سابقه رفتارهای پرخطر  

 35/4 04/16 بدون سابقه رفتارهای پرخطر 

 تکانشگری کل 
 47/11 34/76 طر سابقه رفتارهای پرخ 

 93/8 22/59 بدون سابقه رفتارهای پرخطر 

مطالعژه  مژورد های گروه در پژوهش ( مشاهده م  شود میانگین و انحراف معیار متغیرهای1همانطور که در جدو  )

 ارائه شده است.
 متغیر تکانشگرینتایج آزمون لوین برای : 2جدو  

 

 ع   داری سطح م 2درجه آزادی  1درجه آزادی   F متغیر

 499/0 58 1 462/0 تکانشگری

( نشان م  دهد p>0.05ها )( مشاهده م  شود سطح مع   داری خطای آزمون برابری واریانس2چ انچه در جدو  )

 ها برابر هست د.که واریانس
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 متغیر تکانشگری : نتایج آزمون تحّیل واریانس چ دمتغیره بر روی 3جدو  

 

 متغیر وابسته 
مجموع  

 اتمجذور

درجه 

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات
F P  اتا 

 981/0 001/0 337/66 746/3558 1 746/3558 تکانشگری مد 

 207/0 001/0 112/16 677/540 1 677/540 تکانشگری گروه 

 

 رفتارهژای سژابقه بژدون و با آموزان دانش در تمانشگری ( نشان م  دهد تفاوت مع اداری بین3همانطور که جدو  )

نمرات باالتر در تکانشگری پرخطر در   رفتارهای  (. به طوری که دانش آموزان دارای سابقه>p  01/0دارد)پرخطر وجود  

 مقایسه با دانش آموزان بدون سابقه رفتارهای پرخطر کسب کردند.

 

 نتیجه گیری
 تغییژرات ،گژذار ایژن. دهژد م  روی جوان  و کودک  میان که است انسان روان  و فیزیک  رشد  گذارمرحّه  نوجوان ،

 از ای مرحّه (. این دوران2003، 1گیرد)آخ باخ و گیتّمنم  بر در را روانش اخت  و اجتمال ، ،(ج س  بّوغ) زیست 

 و مشژکالت ج سژ  پرخطژر رفتارهای مواد، مصرف سوء قبیل از رفتارهای  بسیاری برای خطر احتما  که است رشد 

 آورد مژ  وجژود بژه را زیادی مشکالت نوجوان  س ین پرخطر در یرفتارها گونه این با درگیری. دارد وجود سازگاری

 مژ  زودرس  حژامّگ  و بژه الکژل وابسژتگ  مصژرف، سژوء قبیژل از آی ده در بسیاری م ف  به پیامدهای م جر زیرا

با این حا  لّیرغم تالش بسژیاری کژه در دو دهژه اخیژر در جهژت افژزایش آگژاه  (. 2005، 2شود)شیئر و زالسمن

به آسیب و خطر رفتارهای پرخطر در این دوران صورت گرفته است، همچ ان افزایش روز افژزون ایژن  لموم  نسبت

 آموزان دانش در تکانشگری این اساس این مطالعه با هدف مقایسه بر (.1384رفتارها مشاهده م  گردد)سّیمان  نیا، 

 پرخطر انجام گردید. رفتارهای سابقه بدون و با

 سژابقه بدون و با آموزان دانش درو مولفه های آن  تکانشگری ن داد که تفاوت مع اداری بیننتایج به دست آمده نشا

و پرخطژر در تکانشژگری  رفتارهژای به طوری که دانش آموزان دارای سابقه (.>p 01/0پرخطر وجود دارد) رفتارهای

مقایسه با دانش آمژوزان بژدون نمرات باالتری در مولفه های ب  برنامه گ ، تکانشگری حرکت  و تکانشگری ش اخت  

(، نژوک و 2017سابقه رفتارهای پرخطر کسب کردند. نتایج به دست آمده با یافته های مطالعات وایت   و نیکژالوس )

( همسوی  داشت. در این خصوص نتژایج مطالعژه 2005( و شیئر و زالسمن )2015(، ایوا و همکاران)2016همکاران)

 
1-  Aughinbaugh & Gittleman 
2-  Sher Zalsman 
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درصژد ایژن نوجوانژان  10( در رابطه با نوجوانان دارای رفتار پرخطر خودآزاری نشان داد کژه 2016)نوک و همکاران

قربژان  ( در تحقیق  نشان دادند که 2017دارای اختالالت بیرون سازی)تکانشگری( بودند. بعالوه وایت   و نیکالوس )

رفتارهژای پرخطژر در نوجوانژان اسژت.    از لوامژل مژوثر بژرافسژردگ  و مصرف مواد، رفتار ج ستکانشگری، شدن، 

( در مطالعه ای نشان دادند میزان خصومت و تکانشگری در دختران دارای خودآسیب  2015همچ ین ایواو همکاران)

در مقایسه با پسران دارای خودآسیب  باالتر بود در مقابل پسران دارای خودآسیب  نمژرات بژاالی  در روانپریشژ  در 

 کردند. مقایسه با دختران کسب

وجود رفتارهای پرخطر در دانش آموزان به نول  نشژانگر دیژدکوتاه در خصوص تبیین این نتیجه م  توان بیان نمود 

 لمل تفکر و لمل بدون انسان بی انه در این دانش آموزان م  باشد. چ انکه یک  از تعاریف مربوط به تکانشگری رفتار

( کسژان  1994براساس نظر بارات )در این راستا  (.2009حق ش اس، نادری و م  باشد) 1ایگو به توسل بدون غریزی

ک  د و توجه کم  بژه آی ژده دارنژد. لژالوه گیرند، در زمان حا  زندگ  م برنامگ  نمره باال م که در تکانشوری ب 

صژاص مژ  براین دانش آموزان دارای رفتارهای پرخطر بسیار کم حوصّه بوده و وقت کم  برای کارهای زمان بر اخت

گیرنژد، افرادی که در تکانشوری حرکت  نمره باال مژ ( بیان م  دارد که 1994بارات)  در این خصوصده د چ انچه 

-ک  د، کارهای سخت را مشکل به اتمام م ک  د، وقت  لصبان  هست د به دیگران پرخاش م کارها را ناتمام رها م 

ی پرخطر و تکانشگری به نول  در هژم ت یژده مژ  باشژ د و افژراد براین اساس وجود رفتارها(. 1994رسان د )بارات، 

دارای رفتارهای پرخطر رفتارهای نظیر ب  برنامگ  رفتاری، لدم توجه به آی ده و ... که از همبسته هژای تکانشژگری 

 م  باشد را بیشتر نشان م  ده د.

لعه و بهره گیری از روش نمونه گیری  فره گ  گروه های مورد مطا -در این پژوهش لدم ک تر  متغیرهای اجتمال 

دردسترس از جمّه محدودیت های پژوهش  بودند که براین اساس پیش هاد م  گردد تا پژوهشگران آت  در مطالعات 

خود این محدودیت را مورد توجه قرار ده د. در نهایت نتایج به دست آمده بر لزوم توجه به کارکردهای خانوادگ  و  

 دارای سابقه رفتارهای پرخطر را نشانگر م  باشد.  فردی در دانش آموزان
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