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خالصه

هدف این پژوهش بررسی روایی و پایایی مقیاس رفتارهاي تکانشی :مقدمه

در دانشجویان )DAQ(ي توجه تقسیم شدهنامهآیزنک و موري و پرسش

  .دانشگاه اصفهان بود

دانشجویان دانشگاه اصفهان در  تمامي پژوهش حاضر، شامل جامعه: کارروش

گیري تصادفی نفر به روش نمونه 200بود که تعداد  1392-1393سال تحصیلی 

به منظور بررسی روایی . انتخاب شدند اي به عنوان نمونه ي پژوهش،چندمرحله

شده، از  ي توجه تقسیمنامهزمان مقیاس تکانشگري آیزنک و موري و پرسشهم

ها توسط داده. تکانشگري بارات استفاده شدي نامهي یازدهم پرسشنسخه

سازي و نیز ضرایب همبستگی پیرسون و ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ و دونیمه

  .اي مورد بررسی قرار گرفتنقطه - ايدورشته

زمان مقیاس تکانشگري آیزنک و موري و نتایج نشان داد روایی هم: هایافته

ي دار بین نمرات نسخهیاساس همبستگی معني توجه تقسیم شده برنامهپرسش

یازدهم مقیاس تکانشگري بارات با نمرات مقیاس تکانشگري آیزنک و موري و 

نامه برپایایایی دو پرسش). >05/0P(یید شداي توجه تقسیم شده، تنامهپرسش

چنین بین هم. یید گردیداسازي، تاساس نتایج ضرایب آلفاي کرونباخ و دونیمه

- یي معننامه، هیچ رابطههل با نمرات دو پرسشاسن، جنسیت، تحصیالت و ت

  ).<05/0P(داري به دست نیامد 

اساس نتایج پژوهش حاضر، مقیاس تکانشگري آیزنک و بر:گیرينتیجه

ي توجه تقسیم شده از روایی و پایایی مناسب جهت استفاده نامهموري و پرسش

  .دانشجویان ایرانی برخوردارند در جمعیت

  دانشجویانتکانشگري، توجه، :هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

دانشجویان از همکاري . ارتباطی با منافع نویسندگان ندارد شناسی دانشگاه اصفهان بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام شده وبا تایید گروه رواناین پژوهش 

.گرددمیقدردانی  کننده،شرکت
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مقدمه

تکانشگري
1

شناسی بالینی است که قدمت از مباحث مهم در روان ،

توان به دو هزارسال قبل در نظریات افالطون، پردازي در آن را مینظریه

این مفهوم معموال با رفتارهاي نسنجیده یا بدون فکر، ). 1(نسبت داد 

- و به عنوان یکی از حاالت بالینی در اختالالت مختلف روان شدهتداعی 

شناختی و یا حتی به عنوان اختاللی مستقل، در نظر گرفته شده است که 

البته پاسخ آنی و بدون فکر به ) 2(باشد ی میي بالیننیازمند مداخله

- لزوما حالتی منفی نیست بلکه در بعضی از موقعیت هاي مختلف،موقعیت

هاي ها ارزش سازگاري دارد، به عنوان مثال واکنش سریع در موقعیت

مستعد تصادفات رانندگی، معموال بدون تفکر واضح قبل از عمل انجام 

در این موارد، دیگر صحبت از . دارد گیرد اما ارزش سازگارانهمی

بنابراین الزم است . آیدتکانشگري ناسازگارانه یا ناکارآمد به میان نمی

آن چه در اکثر . که بین تکانشگري کارآمد و ناکارآمد، تمییز قایل شد

شود، ابزارهاي سنجش و مباحث بالینی تحت عنوان تکانشگري مطرح می

تکانشگري ناکارآمد به تمایل براي . اغلب، تکانشگري ناکارآمد است

عمل بدون فکر قبلی اشاره دارد به طوري که منجر به اختالل در عملکرد 

در واقع افراد تکانشگر بر اساس ). 3(شود هاي مختلف میفرد در جنبه

کنند بدون این که قوانین یا مالحظات اي خود عمل میاحساسات لحظه

مفهوم مشترك بین اکثر تعاریف ). 4(خاص هر موقعیت را در نظر بگیرند 

ارایه شده از تکانشگري، عمل کردن بدون تفکر است به طوري که فرد، 

کند و در مورد پیامدهاي رفتاري خاص در مورد خود و دیگران فکر نمی

به محض تمایل براي انجام یک رفتار، آن رفتار را بدون هیچ فیلتر ذهنی 

توان تکانشگري را قطع ارتباط بین می به عبارتی. دهدیا رفتاري، انجام می

).3(هاي فرد در محیط، قلمداد کرد هاي محیطی و پاسخمحرك

تالش براي سنجش تکانشگري به صورت علمی، قدمتی بیش از پنجاه 

ترین ابزارهاي سنجش تکانشگري که از جمله شناخته شده). 3(سال دارد 

- هاي روانویژگی ،یهاي ایرانهاي مختلف از جمله پژوهشدر پژوهش

هاي آیزنک، بارات، نامهتوان به پرسشها تایید شده است، میسنجی آن

- در کنار ابزارهاي ذکر شده، در سال). 5(دیکمن و زاکرمن، اشاره کرد 

هاي شخصیت هاي اخیر، ابزار جامعی نیز ارایه شده که برگرفته از نظریه

. باشدپردازان میهاي شخصیتی این نظریهنامهآیزنک و موري و پرسش

این ابزار که مقیاس تکانشگري آیزنک و موري
2

شود، در واقع نامیده می 

باشد هاي شخصیت آیزنک و موري مینامههاي پرسشترکیبی از آیتم

روله. اندکه به طور اختصاصی به سنجش تکانشگري پرداخته
3

- ، این آیتم

ي نامهکنار هم قرار داده و به تدوین یک پرسش ،ها را به طور نظري

                                                
1Impulsivity
2Eysenck and Murray Impulsivity Inventory
3Revelle

بر  اما) 1(هاي آیزنک و موري پرداخته تکانشگري برخاسته از دیدگاه

- سنجی این پرسشهاي رواناساس جستجوي پژوهشگر، تاکنون ویژگی

در . نامه به طور تجربی و در قالب پژوهش، مورد بررسی قرار نگرفته است

نامه، در صورتی که ي نظري قوي این پرسشهحالی که با توجه به پشتوان

تواند کاربرد سنجی آن به طور مطلوبی به دست آید، میهاي روانویژگی

پژوهش حاضر، به بررسی لذا  هاي بالینی داشته باشداي در زمینهگسترده

.روایی و پایایی این ابزار در جمعیت دانشجویان پرداخته است

، مشکالت استرفتارهاي تکانشی معموال در مواردي که صحبت از 

مربوط به تمرکز و توجه نیز مطرح هستند زیرا ماهیت تکانشگري با 

به عنوان مثال در اختالل . باشدپراکندگی توجه و فقدان تمرکز، توام می

آید که مشکالت تکانشگري بدون فعالی، کمتر پیش مینقص توجه بیش

جهتو). 2،6(مشکالت نقص در توجه مشاهده گردند 
4

ي ، اولین مرحله

ساز ثبت تمام اطالعات دریافت زمینه شده وپردازش اطالعات محسوب 

این . باشدي هر انسانی میها در نظام حافظهي آنشده از محیط و ذخیره

فرآیند شناختی، از همان سنین نوباوگی و نوپایی آغاز و در مراحل 

). 7(گردد دتر میتر و کارآممختلف تحول تا بزرگسالی، به تدریج پخته

توان توجه را به ظرفیت ورود اطالعات، جهت پردازش می ،از یک منظر

به طور  آید،هنگامی که صحبت از ظرفیت به میان می. در نظر گرفت

هر گونه اطالعاتی که . گرددضمنی داللت بر محدودیت نیز مطرح می

 گیرد، بخشی از این ظرفیت را به خودهدف توجه انسان قرار می

هنگامی که چند موضوع به طور همزمان، هدف توجه . دهداختصاص می

گیرند، فرآیند توجه و پردازش اطالعات، تا جایی موثر و بدون قرار می

هاي الزم براي هر موضوع، بیش از اشکال خواهد بود که مجموع ظرفیت

ظرفیت تقسیم توجه به منابع مختلف، ). 8(مجموع ظرفیت توجه نباشد 

است که تحت عنوان توجه تقسیم شده ايخصیصه
5

). 9(استمطرح  

فرض بر این است که ظرفیت توجه تقسیم شده با افزایش سن، کاهش 

هاي چندانی در و پژوهش نبودهیابد ولی هنوز توافق نظر در مورد آن می

به جز این موضوع، نقش متغیر ). 10(جهت سنجش آن انجام نگرفته است 

هاي بنیادي و کاربردي د در بسیاري پژوهشتوانتوجه تقسیم شده می

هر چند . شناسی شناختی و پردازش اطالعات، مورد توجه قرار گیردروان

براي سنجش توجه تقسیم شده، بعضی از تکالیف آزمایشگاهی موجود 

ي توجه تقسیم شدهنامهاست ولی در ابزارهاي خودگزارشی، پرسش
6

از  

در مورد . پردازدجش این متغیر میجمله معدود ابزارهایی است که به سن

هاي بسیار محدودي انجام گرفته است که این ابزار تا کنون پژوهش

- بنابراین سنجش خصوصیات روان. باشدسو نمیها کامال هماطالعات آن

                                                
4Attention
5Divided Attention
6Divided Attention Questionnaire
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شناسی ي روانهاي حوزهتواند راه را براي بسیاري پژوهشمی آنسنجی 

  .هموار سازد شناختی و پردازش اطالعات،

سنجی مقیاس تکانشگري با توجه به این که تا کنون خصوصیات روان

ي تقسیم توجه در ایران، مورد نامهآیزنک و موري به طور کلی و پرسش

بررسی قرار نگرفته است لذا هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی 

  .باشدنامه در جمعیت دانشجویان میاین دو پرسش

  کارروش

باشند که تمام دانشجویان دانشگاه اصفهان میشامل ي پژوهش، جامعه

اي به عنوان نمونه، نفر به صورت تصادفی چندمرحله 200ها از میان آن

ها، سه دانشکده به این صورت که از بین دانشکده. انتخاب شدند

  هاآنبه تصادف انتخاب و از بین دانشجویان ) معارف، شیمی و مهندسی(

. تصادفی، انتخاب و مورد سنجش قرار گرفتند نفر به صورت 200تعداد 

تحصیل در دانشگاه اصفهان و داشتن رضایت : شاملمعیارهاي ورود 

عدم رضایت براي شرکت  شاملمعیارهاي خروج  وآگاهانه براي شرکت 

  .بودند در پژوهش و تکمیل ابزار پژوهش به صورت ناقص

- تکمیل پرسشمالحظات اخالقی شامل کسب رضایت آگاهانه قبل از 

  .دهنده بودها و محرمانه بودن اطالعات هویتی دانشجویان پاسخنامه

  ابزار پژوهش

 داردآیتم  23نامه این پرسش:مقیاس تکانشگري آیزنک و موري- الف

کمترین و . دنگردگذاري میاي نمرهدرجه 5که در یک مقیاس لیکرت 

باالتر نشانگر سطح ي نمره بوده و92، به ترتیب صفر وبیشترین نمره

به صورت معکوس  23و  18، 6، 5، 4هاي آیتم. باشدباالتر تکانشگري می

- هاي روانشد، ویژگی ذکرهمان طور که ). 1(شوند گذاري مینمره

  .نامه تا قبل این پژوهش، گزارش نشده استسنجی این پرسش

نامه توسط تان این پرسش:)DAQ(ي توجه تقسیم شده نامهپرسش- ب

وینگفیلد و
1

لیکرت  درکه  استآیتم  15طراحی شده و داراي  1995در  

. دنشوگذاري مینمره 5تا  1اي بر حسب میزان دشواري از درجه 5

تر نشانگر سهولت و نمرات باالتر نشانگر دشواري در توجه نمرات پایین

. باشدمی 15و کمترین نمره،  75، بیشترین نمره. باشدتقسیم شده می

آلفاي  بانامه در پژوهش تان و وینگفیلد، ایایی این پرسشضریب پ

چنین هم). 10(محاسبه شد  63/0ي بازآزمایی و به شیوه 88/0کرونباخ 

اما همبستگی ) >05/0P(محاسبه شد  25/0،ي کل با سنهمبستگی نمره

چنین در پژوهش سالتوز و هم. دار نبودبا جنسیت و تحصیالت، معنی آن

سیدلکی
2

هاي آلفاي کرونباخ و بازآزمایی روش اب آن، ضریب پایایی 

محاسبه شد  19/0نامه با سن، ي کل این پرسشو همبستگی نمره 87/0

)05/0P< (دار در حالی که همبستگی آن با جنسیت و تحصیالت، معنی

                                                
1Tun and Wingfield
2Salthouse and Siedlecki

نامه را از طریق محاسبه ضرایب زمان این پرسشروایی هم چنینهم. نبود

مرات حاصل از تکالیف آزمایشی توجه تقسیم شده، همبستگی آن با ن

  ).10(بود  آنبررسی نمودند که نتایج، حاکی از عدم تایید روایی 

ي تکانشگري باراتنامهي یازده سئوالی پرسشنسخه-ج
3

)BIS-11(:

آیتم است که در یک  30باي خودگزارشی نامهاین ابزار، یک پرسش

تا  30توانند از نمرات می. شوندمی گذارياي، نمرهدرجه 4طیف لیکرت 

و نمرات  بیشترنمرات باالتر، نشانگر تکانشگري ). 11(متغیر باشند  120

نامه همسانی درونی این پرسش. باشندتر نشانگر تکانشگري کمتر میپایین

هاي دانشجویان، معتادین به مواد توسط سازندگان آن بر روي جمعیت

 83/0تا  79/0ي بین زندانیان، در دامنهپزشکی و مخدر، بیماران روان

و  هاي مختلف ترجمهنامه به زباناین پرسش). 4(محاسبه شده است 

سنجی آن در کشورهاي مختلف غیر انگلیسی زبان، از هاي روانویژگی

، تایید شده )11(، ژاپن و ایتالیا )12(ي جنوبی ، کره)11(جمله برزیل 

نامه را اران، ضرایب پایایی این پرسشدر ایران نیز اختیاري و همک. است

- چنین روایی پرسشهم. اندمحاسبه کرده 84/0تا  47/0ي بین در دامنه

ها و خوانی داخلی بین مقیاسهم زمان،ي بارات در قالب روایی همنامه

ي با توجه به این که نسخه). 5(تایید شد  هاي شناخته شده،ي گروهمقایسه

تکانشگري بارات به عنوان یکی از پرکاربردترین و ي نامهیازدهم پرسش

معتبرترین ابزارهاي سنجش تکانشگري در کشورهاي مختلف و از جمله 

ایران، تایید شده است و نیز با توجه به این که دشواري در توجه، یکی از 

دهد، در پژوهش حاضر جهت نامه را تشکیل میابعاد اصلی این پرسش

ي تکانشگري آیزنک و موري و نامهپرسش زمان دوبررسی روایی هم

  .ي تکانشگري بارات استفاده شدنامهتوجه تقسیم شده، از پرسش

  نتایج

ها نفر از آزمودنی 4ي پژوهش، زن بودند به طوري که تنها اغلب نمونه

ي نفر در نیمه 10از نظر میزان تحصیالت، . نفر دیگر زن بودند 196مرد و 

 51ي کارشناسی، ي دوم دورهنفر در نیمه 137ي کارشناسی، اول دوره

ي دکترا مشغول به نفر در دوره 2ي کارشناسی ارشد و نفر در دوره

  .نفر متاهل بودند 56نفر مجرد و  144از نظر تاهل، . تحصیل بودند

ي کل و ضرایب پایایی مقیاس تکانشگري آیزنک و موري براي نمره

ارایه شده  1ها در جدول مي کل در صورت حذف هر یک از آیتنمره

  .است

  

نتایج ضرایب پایایی مقیاس تکانشگري آیزنک و موري-1جدول

آلفاي کرونباخ در صورت سازيضریب دونیمه  آلفاي کرونباخ  متغیر

  حذف آیتم

  -  77/074/0  ي کل مقیاسنمره

  75/0      1آیتم 

                                                
3Barratt Impulsiveness Scale
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  77/0      2آیتم 

  76/0      3آیتم 

  77/0      4آیتم 

  78/0      5آیتم 

  77/0      6آیتم 

  77/0      7آیتم 

  77/0      8آیتم 

  78/0      9آیتم 

  75/0      10آیتم

  77/0      11آیتم 

  79/0         12آیتم 

  76/0      13آیتم

  75/0      14آیتم 

  75/0        15آیتم 

  76/0      16آیتم 

  75/0      17آیتم 

  83/0      18آیتم 

  75/0      19آیتم 

  76/0      20آیتم 

  77/0      21آیتم 

  76/0      22آیتم 

  77/0      23آیتم 

  

سازي، نشانگر ، نتایج ضرایب آلفاي کرونباخ و دونیمه1جدول  مطابق

چنین با هم. باشدپایایی مطلوب مقیاس تکانشگري آیزنک و موري می

افزایش سطح پایایی ابزار، ها تغییر چندانی در حذف هر یک از آیتم

  .شودها، پایایی آن تایید میتمام آیتم بنابراین با حفظ. گرددنمیمالحظه 

- ي کل و نمرهي توجه تقسیم شده، براي نمرهنامهضرایب پایایی پرسش

  .ارایه شده است 2ها در جدول ي کل در صورت حذف هر یک از آیتم

  

ي توجه تقسیم شدهنامهنتایج ضرایب پایایی پرسش-2جدول

آلفاي کرونباخ در صورت سازينیمهضریب دو  آلفاي کرونباخ  متغیر

  حذف آیتم

  -    ي کل مقیاسنمره

  65/0      1آیتم 

  65/0      2آیتم 

  65/0      3آیتم 

  66/0      4آیتم 

  68/0      5آیتم 

  66/0      6آیتم 

  67/0      7آیتم 

  70/0      8آیتم 

  64/0      9آیتم 

  66/0      10آیتم 

  63/0      11آیتم 

  64/0      12آیتم 

  63/0      13آیتم 

  64/0      14آیتم

  65/0      15آیتم 

  

) 70/0(، ضریب پایایی آلفاي کرونباخ به سطح مطلوب 2جدول  مطابق

فاصله  ،سازي از سطح قابل قبولنزدیک بوده ولی ضریب پایایی دونیمه

، 8دهند که با حذف آیتم چنین نتایج این جدول نشان میهم. دارد

  .رسیدضریب پایایی این ابزار به سطح مطلوب خواهد 

ي تکانشگري نامهنتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین دو پرسش

ي تکانشگري بارات، نامهآیزنک و موري و توجه تقسیم شده، با پرسش

  .ارایه شده است 3در جدول 

  

ي تکانشگري نامهنتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین دو پرسش-3جدول

تکانشگري بارات ينامهآیزنک و موري و توجه تقسیم شده با پرسش

  شاخص                                              

      متغیر              

داريمعنی  ضریب همبستگی پیرسون

مقیاس تکانشگري آیزنک و موري                           

  ي تکانشگري باراتنامهپرسش

47/000/0  

                   ي توجه تقسیم شده               نامهپرسش

  ي تکانشگري باراتنامهپرسش

41/0  02/0  

  

با نمرات  نامه، همبستگی نمرات هر دو پرسش3جدول  مطابق

  .گرددزمان هر دو تایید میروایی هم بوده لذادار تکانشگري بارات، معنی

ضرایب همبستگی جهت بررسی روابط بین متغیرهاي سن، جنس، 

ي تکانشگري آیزنک و موري نامهدو پرسش تحصیالت و تاهل با نمرات

  .ارایه شده است 4و توجه تقسیم شده در جدول 

  

اي جهت نقطه-اينتایج ضرایب همبستگی پیرسون و دو رشته-4جدول

- بررسی روابط بین متغیرهاي سن، جنس، تحصیالت و تاهل با نمرات دو پرسش

ي تکانشگري آیزنک و موري و توجه تقسیم شدهنامه

  شاخص                                              

  متغیر                  

داريمعنی  ضریب همبستگی 

    مقیاس تکانشگري آیزنک و موري

78/0  -02/0  سن

04/056/0  جنسیت

90/0  00/0  تحصیالت

  00/089/0  تاهل

      ي توجه تقسیم شدهنامهپرسش

09/0-13/0  سن

10/012/0  جنسیت

03/059/0  تحصیالت

  60/0  -03/0  تاهل

  

نامه با هیچ یک از متغیرهاي ، بین نمرات هر دو پرسش4جدول مطابق 

  .داري وجود نداردسن، جنسیت، تحصیالت و تاهل، همبستگی معنی

  بحث

ي نامههدف پژوهش حاضر، بررسی پایایی و روایی دو پرسش

تکانشگري آیزنک و موري و توجه تقسیم شده در دانشجویان دانشگاه 



129 Fundamentals of Mental Health, 18(3), May-Jun 2016 روایی و پایایی مقیاس هاي تکانشگري آیزنک و توجه تقسیم شده                      

نامه، از پایایی و روایی قابل نتایج نشان داد که هر دو پرسش. اصفهان بود

ي توجه تقسیم شده، بهتر است نامهاما در مورد پرسش ندقبولی برخوردار

  .نامه حذف گرددکه آیتم هشتم پرسش

ي تکانشگري آیزنک و موري، نامه، پرسشاشاره شد قبالهمان طور که 

سنجی قرار گرفت و هاي رواناولین بار در همین پژوهش مورد بررسی

هاي پژوهشی مبنی بایست از نخستین گزارشلذا نتایج این پژوهش را می

ي توجه نامهسنجی این ابزار در نظر گرفت اما پرسشهاي روانبر ویژگی

هاي تان و پژوهش از جمله پژوهش تقسیم شده، پیش از این در چند

نتایج پژوهش . بود شده، بررسی )10(وینگفیلد و سالتوز و سیدلکی 

سوحاضر، به لحاظ تایید پایایی این ابزار با نتایج دو پژوهش پیشین، هم

کمتر از میزان  ولی میزان ضرایب پایایی به دست آمده در این پژوهش،

دوم این که نتایج پایایی به دست  وبودهبه دست آمده در دو پژوهش قبل 

  بهترمقیاس،اینهشتمآیتمکهکندمیپیشنهادپژوهش،ایندرآمده

، از )10(سالتوز و سیدلکیپیش از این، در پژوهش. است حذف گردد

نامه استفاده شده بود زمان براي سنجش روایی این پرسشروش روایی هم

ابزار بود اما نتایج پژوهش حاضر،  که نتایج، نشانگر عدم تحقق روایی این

  .ي توجه تقسیم شده بودنامهزمان پرسشروایی هم موید، آنسو با ناهم

چنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هیچ یک از متغیرهاي سن، هم

هاي نامهتحصیالت و تاهل با نمرات حاصل از پرسش جنسیت،

در . باشددار نمییتکانشگري آیزنک و موري و توجه تقسیم شده، معن

ي توجه تقسیم شده، این یافته براي متغیرهاي جنسیت و نامهمورد پرسش

باشد اما در مورد متغیر سو میهاي پیشین، همتحصیالت، با نتایج پژوهش

سن، این نتایج در تضاد با نتایج دو پژوهش قبلی در این زمینه قرار دارد 

ت توجه تقسیم شده بودند البته دار سن با نمراکه حاکی از ارتباط معنی

ي سنی پژوهش حاضر از باید این نکته را در نظر داشت که دامنه

هاي سنی مختلف، برخوردار گستردگی کافی براي پوشش دادن به دوره

هاي چنین ناهمگنی توزیع جمعیتی جنسیت، یکی از محدودیتهم. نبود

ي سنی ، دامنههاي قبلیدر حالی که در پژوهش. پژوهش بوداین بزرگ 

تري نسبت به این پژوهش انتخاب شده بود و پراکندگی جنسیتی گسترده

ي توان این طور استنباط کرد که احتماال در دورهبنابراین می). 10،13(

داري بین سن ي معنیي جوانی، رابطهسنی اوایل بزرگسالی یا همان دوره

این فرضی است که وجود ندارد البته  و دشواري در توجه تقسیم شده،

با توجه به این که هر .  باشدهاي بیشتر میبراي تایید آن، نیاز به پژوهش

هاي سنی و ارتباط با دورهدو متغیر تکانشگري و توجه تقسیم شده، بی

هاي هاي آتی، ویژگیشود که در پژوهشتحولی نیستند، پیشنهاد می

  .ررسی قرار بگیردهاي سنی مختلف، مورد بسنجی این دو در دورهروان

  گیرينتیجه

رسد مقیاس آیزنک و موري در بر اساس نتایج این پژوهش، به نظر می

تواند به عنوان هاي علمی قرار بگیرد، میصورتی که مورد توجه پژوهش

- ي علمی رواني سنجش تکانشگري در جامعهکارآمد در زمینه يابزار

چنین مقیاس توجه تقسیم شده نیز با وجود هم. گرددشناسی استفاده 

تواند به می ،سنجیي پژوهشی، بر اساس نتایج روانپیشینه محدود بودن

هاي مربوطه، مورد استفاده قرار بگیرد البته کارآمد در حوزه يعنوان ابزار

  .هاي بیشتر استاین موضوع مستلزم انجام پژوهش
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