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 در تأثیرگتاار و اساستی عامتل و روانشتناختی اختتالتت در تشخیصی ویژگی ، شخصیتی های تفاوت در مهم کننده  تعیین  تکانشگری یک عامل:  هدف

. دارد ادامته بزرگستایی تتا و گرفتته شتکل رفتتار اساستی های ریشه اکثر آن در که است ای دوره مهمترین کودکی دوران. است خطرناک رفتارهای  بروز

 .دشو می  محسوب  حل  راه  یافتن در  قدم  اویین ،  مختلف  های جنبه  از  بایقوه  علل  اساس  بر  یکپارچه از تکانشگری و  دقیق  تعریف  یک  به  دستیابی

مختلتف و توتوری هتای  تعتاریف ، این مباحث شامل علتل ؛ است کودکان در تکانشگری به  مربوط  مباحث  مهمترین  بررسی  مطایعه  این  از  هدف  :اهداف

 در 2020 متارس تتا کته ، فارستی یا انگلیسی زبان به  کودکان  در  تکانشگری  به  مربوط  دسترس  در  مقاتت  تمام:  ها  روشمطرح در تکانشگری می باشد.

 از: یافتههه ههها.شده بو مورد بررسی قرار گرفت منتشر OT seeker و Web of Science ، Scopus ، PubMed جمله از ، ایکترونیکی های پایگاه

 کیفیتت ،( شتواهد بتر مبتنتی پزشتکی مرکز) CEBM طبق خروج منطبق گردیدند.  معیارهای و ورودبا معیارهای    مقایه  21  ،  مقایه استخراج شده  65

 .بودند  متوسط  PEDroمعیارهای  با  مطابق  مقاتت  ،  بعالوه.  بود  خوب  بهرو  متوسط  مطایعه مورد  مقاتت

 هتای محترک بته پاست  در عمتل بتات سترعت و آینده عواقب به توجه در نقص ، ریزی برنامه در  نقص  رسد  می  نظر  به  ،  نتایج  به  توجه  با:  گیری  نتیجه

 .است  تکانشگری  مهم  دتیل  از  داخلی و  بیرونی
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Abstract 

Background: Impulsivity is an important determinant of personality differences, diagnostic character in 

psychological disorders, and basic and influential factor in occurrence of dangerous behaviors. The childhood is 

the most important period in which the majority of underlying roots of behavior is shaped and continued to 

adultness. Achieving a thorough and unanimous definition based on potential causes from the all various aspect 

is considered as the first step in finding solution.  

Objectives: The purpose of this study is to  survey of the most crucial controversies about impulsivity 

Especially in children ;the causes ,different definitions. Methods: All articles on impulsivity in children were 

available fulltext in English or Persian , published on March 2020 in electronic databases, including Web of 

Science, Scopus, PubMed, and OT seeker were studied.Results: out of 65 articles, 21 met inclusion and 

exclusion criteria. According to CEBM (the Center for Evidence-Based Medicine), the quality of the studied 

articles were medium toward good. Further, the articles were medium according to the PEDro criteria (4 and 5 

Points). 

Conclusions: According to the results, it seems that defect in planning,  defect in attention to future 

consequences and the speed of action in response to external and internal stimuli are the important causes of 

impulsivity. 
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 مقدمه

 عواقتتب  باعتتث  و  هستتتند  نامناسب  و  نابایغ  معموتً  که  است  ها  فعاییت  و  رفتارها  از  ای  گسترده  طیف  شامل  تکانشگری

دارنتتد   یکتتدیگر  بتتا  کمتتی  ارتبتتاط  کتته  استتت  صتتفات  از  وستتیعی  طیتتف  شامل  تکانشگری  ،  بعالوه.  شوند  می  ناخواسته

 دارد  بعتتدی  چنتتد  و  پیچیتتده  ستتاختاری  تکانشتتگری  هک  کرد  درک  توان  می  ،  بنابراین.  (201۷)چمبریین و همکاران ،

 .(200۹، مدا و همکاران  2011ر و توبلد )بزدجین، بیک

 تحتتت مختلتتف ستتنین در را انستتان زندگی حوزه ها ی  از  وسیعی  طیف  و  است  شخصیتی  مهم  ویژگی  یک   تکانشگری

، 201۹برینگتتر  -)فتتایکوز، نیز،دینتتو  شتتود  ختتود  از  انزجتتار  باعث  تواند  می  نیز  غیرمستقیم  طور  به  و  دهد  می  قرار  تأثیر

رو و چتتامودارنتتد ) قتترار اجتمتتاعی - روانتتی و جستتمی ، تروماتیتتک  هتتای آسیب  معرض  در  بیشتر  افراد  این.  تزوراس(

 ، ستترقت ، درگیتتری شتترو   ،  پتتروا  بتتی  راننتتدگی  جمله  از  تکانشی  (. رفتارهای2010گویا و همکاران    ،2012همکاران

 از  بیشتتتر  تکانشتتگر  افتتراد  باشد در  مضر  دیگران  یا  فرد  خود  برای  تواند  می  که  شیخودک  یا  خودزنی  و  خانگی  خشونت

 متتی  دیتتده  بیشتتتر  متتردان  و  جتتوان  افتتراد  در  تکانشی  رفتار  ،  عمومی  جمعیت  به  مربوط  مطایعات  در.  است  عادی  افراد

 .(2013)بجورکلی  شود

 افتتزای   بتتا  تکانشتتگری  دارد و اینکه  افراد  یزندگ  بر  مختلفی  تأثیرات  سنی  دوره  هر  است با توجه به اینکه  ذکر  شایان

 ، حتتال ایتتن بتتا  .  (2012)چامورو  کنتتد  متتی  پیتتدا  اهمیتتت  نوجتتوانی  و  کتتودکی  در  ویتتژه  یابد، بصورت  می  کاه   سن

 زا  ای  گستتترده  طیتتف  با  و  (2012)گویا و همکاران  بوده  مختلف  روانشناختی  اختالتت  اصلی  عالئم  از  یکی  تکانشگری

 شخصتتیت  اختتتالل  و  وابستتته  شخصتتیت  اختتتالل  ،  B  خوشتته  ،  مخدر  مواد  مصرف  سو  ویژه  به  ،  II  و  I  محور  اختالتت

 و( BPD) متترزی شخصتتیت اختتتالل ، قطبتتی دو اختتتالل ، جبتتری-وسواسی اختالل ، اوتیسم ، ADHD  ،  اسکیزوتایپ

،گویتتا و 2012، چامورو و همکتتاران  2011همکاران  ، بزدجیان و  2016ی و همکاران  د امین)بهزا  است  همراه  افسردگی

 برای  . تکانشگری(2014، استال و همکاران  2013، سباستین و همکاران  2015، همیلتون وهمکاران  2010همکاران  

 اساستتی اهمیتتت از  خودکشتتی  و  بیمارگونتته  قمتتار  ،  خشتتن  رفتارهتتای  ،  اجتمتتاعی  ضد  رفتارهای  روانی  شناسی  آسیب

 ایکتتل و مختتدر مواد مصرف با تکانشگری ، همچنین (200۹مدا و همکاران  ;، 2016و همکاران  امینی)است برخوردار

 مغتتزی  ستتانحه  از  پتت   کننتتده  ناتوان  و  شایع  آسیب  یک   تکانشگری  که  است  شده  داده  نشان(.  14  ،  13)  است  همراه

(TBI  )ایمنتتی و امنیتتت فتتردی جمله از  مختلف  های  زمینه  در  وی  زندگی  کیفیت  و  بیمار  برای  زیادی  عواقب  و  بوده ، 

 (.2014)کوکا و گاگنون  دارد  سالمتی  های هزینه و  شغلی  عملکرد  ،  توانبخشی روند  ،  اجتماعی  روابط

 ،  روانشناستتی  ،  کاردرمتتانی  جمله  از  مختلف  های  زمینه  در  محققان  از  بسیاری  که  است  رفتاری  ویژگی  یک   تکانشگری

 .هستند  مند  عالقه  آن به  روانپزشکی و  نوروژنتیک   ،  اعصاب  علوم

 چنتتدین  بتتا  کتته  استتت(  ADHD)  فعایی  بی /    توجه  نقص  اختالل  در  DSM-5  تشخیصی  اصلی  ویژگی  یک   تکانشگری

 هتتای موقعیتتت در  انتظتتار  در  نتتاتوانی  عنوان  به  غایباً  تکانشگری  ،  فعایی  بی   کودکان  است. در  همراه  شده  ادعا  نتیجه

 متتی آشتتکار پرستت  پایتتان از قبل دادن پاس  یا ، مکایمه هنگام در نصحبت دیگرا قطع به  تمایل  عنوان  به  و  مختلف

 تکانشتتی  گیتتری  تصتتمیم  ADHD  بدون  نوجوانان  و  کودکان  به  نسبت  ADHD  به  مبتال  نوجوانان  و  کودکان(.  16)  شود

هماهنگی حرکات و میزان نوسانات مرکتتز حتی اختالل در  .(2016)پاتروس و همکاران دهند می نشان بیشتری نسبتاً

، 2018)امینی و همکتتاران با اختالل در کنترل و تکانشتتگری در آنهتتا دانستتتثقل این کودکان را نیز می توان همسو  

 .(2016پیشیاره و همکاران  

. (2011د)دایی و همکتتاران دار رفتاری و عصبی ، روانشناختی جمله از مختلفی های جنبه  تکانشگری  رسد  می  نظر  به

 پیچیتتدگی و هتتا دیتتدگاه بتته توجتته با. است  شده  انجام  تکانشگری  روی  بر  محیط  و  ک ژنتی  تأثیرات  مورد  در  مطایعاتی

 در نتتاتوانی از  ترکیبتتی  را  تکانشتتگری  1کلتتونینگر  ،  مثتتال  عنتتوان  بتته.  دارد  وجتتود  مختلفتتی  تعتتاریف  ،  تکانشگری  های





 ستتایر  و  یتکانشتتگر  از  بتتارات  بعتتدی  ستته  تعریتتف  کرد، یا  توصیف  جدید  جستجوی  باتی  میزان  و  آسیب  از  جلوگیری

. می توان گفت تعریف های متفاوت تکانشگری تمام جنبه های این موضو  را پوش  نتتداده (2011)بزدجیان  تعاریف

و حتی گاها مواردی از رفتارها را پوش  می دهند که نمی توان انها را رفتار تکانشتتی دانستتت. در مجمتتو  متتا بتترای 

رسی دقیتتق ایتتن تاثیرات تکانشگری بر آینده کودکان نیازمند بر  تن راه درمان و کنترل و بررسی و ارزیابی شدت ویاف 

 تعاریف هستیم تا به یک تعریف واحد برسیم.

د)پوتنزا هستتتن آن پیامتتدهای و رفتارهتتا ایتتن علتتل و تکانشی رفتارهای انوا  ارزیابی و تعاریف اصالح حال  در  محققان

 نگتتری آینتتده بتتدون و  نابایغ  اقدام  به  تمایل  را  آن  انوت  با این وجود می  ،  تکانشگری  از  معمول  تعریف  یک   در.  (2010

 (.2011)دایی  کرد تعریف

   روش

 متتورد در PRISMA دستتتورایعمل و Cochrane گتتروه  هتتای  توصتتیه  بتته  توجه  با  که  است  مروری ساده  مطایعه  یک   این

 ایتتن. استتت شتتده مانجتتا OTseeker و Web of Science ، Scopus ، Medline-PubMed هتتای داده پایگتتاه از تکانشگری

 استتاس بر جستجو. شد انجام 2020 ، مارس از قبل شده منتشر مقاتت میان در نفر  2  توسط  مستقل  طور  به  جستجو

 Theories of نظیتتر ترکیبتتاتی بتتا Impulsivity, Definitions, Children, Review, causes شتتامل MeSH کلیدی کلمات

impulsivity, Etiology of impulsivity ،  Definition of impulse and models of impulsivity ،  impulsivity in children, 

study causes of impulsivity of impulsivity in children مرکتتز مقیتتاس اساس بر مطایعه به ورود معیارهای. شد انجام 

 . بود PEDro  ارزیابی  سیستم و(  CEBM) شواهد بر  تنیمب  پزشکی

 (شواهد بر  مبتنی  پزشکی  مرکز)  CEBM اهدوش  مقیاس سطح. 1  جدول
Scale Type of research 

1a Systematic reviews of randomized 

controlled trials 
1b Individual randomized controlled trial 
1c All or none studies 
2a Systematic reviews of cohort studies 
2b Individual cohort studies or low-quality 

randomized controlled trials 
2c Outcomes research 
3a Systematic reviews of case control 

studies 
3b Individual case-control studies 

4 Case series, poorly designed cohort or 

case control studies 
5 Expert opinion without explicit critical, 

or based on physiology, bench research or 

“first principles" 
  

 ورود: معیارهای

 ورود  معیارهتتای  ،  بنتتابراین.  شد  انجام  کودکان  بر  تأکید  با  تکانشگری  های  نظریه  و  تعاریف  بررسی  هدف  با  مطایعه  این

 باشتتد  تکانشتتگری  به  مربوط  مقایه  عنوان(  2)  فارسی  یا  انگلیسی  به  مقایه  کامل  متن(  1: )اند  شده  طراحی  زیر  شرح  به

 تتتا  2010  ستتال  در  شتتده  منتشتتر  مقتتاتت(  4. )بود  تکانشگری  روی  بر  باید  ها  مدل  و  ها  نظریه  ،  تفسیرها  ،  هدف(  3)

 .بود Q2 و  Q1 مجالت  از  مقاتت(  4) 201۹  مارس

 

 





 یافته ها

 در  ،  ختتروج  و  ورود  معیارهتتای  بتته  توجتته  در ابتدا جستجوی مقاتت بصورت مجزا توسط دو محقق انجام گرفتتت و بتتا

 سریع عنوان و خالصه مقایه  مرور  از  پ .  شد  ارزیابی  اوییه  نتایج  از  و  دمآ  دست  به  موضو   به  مرتبط  مقایه  65  مجمو 

 دارای مقایتته 21 ، مقتتاتت کیفیتتت بررستتی از  پ   ،  حال  این  با.  استخراج گردید  مقایه بر اساس معیارهای ورود  26  ،

 دند انتخاب شدند.وب  برخوردار  خوبی  به  متوسط  کیفیت  از  (PEDroو )  (CEBM)  اساس  بر  و  بودند  ورود  معیارهای  تمام

 جهتتت مطایتتب ، سپ . شد استخراج نکات و گرفتند  قرار  مطایعه  مورد  کامل  طور  به  دو محقق  توسط  مقاتت  ابتدا  در

 .بررسی شد  نویسندگان دیگر  تکمیل توسط  و  تصفیه ،  بررسی

 
 

 انتشتتار سال ، نتایج ، تمقات عنوان جدول این در. است شده خالصه 2  جدول  در  مطایعه  این  در  شده  استفاده  مقاتت

 ،  جتتن   ،  ستتن  هتتای  دستتته  بتته  کلتتی  طور  به  ها  یافته.  شود  ارائه  ها  داده  از  کلی  نمای  تا  شود  می  خالصه  نویسنده  و

 .شوند  می ارائه زیر  در  و شوند  می  تقسیم  ها  دیدگاه و  تعاریف ،  ژنتیک 

 جنسیت

 مختلتتف  دتیتتل  وجود  و  است  بیشتر  دانرم  در  تکانشگری  میزان  ،  حقیقت  در.  است  متفاوت  مرد  و  زن  بین  تکانشگری

 مختلتتف  قستتمتهای  در  ستتروتونین  هتتای  گیرنده  در  تفاوت  .دهد  توضیح  را  تکانشگری  در  جنسیتی  تفاوت  است  ممکن

 در جنستتیتی تفتتاوت از علتتت بخشتتی استتت ممکتتن ،3قشتتر اوربیتوفرونتتتال و 2قتتدامی سینگوییت قشر  جمله  از  ،  مغز

 بتته  وابستتتگی  و  مجتتازات  بتته  حساسیت  کاه   به  منجر  تواند  می  مردان  در  4نتستسترو  باتی  سطح  .باشد  تکانشگری

 بین  مهم  جنبه  سه  بر  همکاران   و  کاتارین.  مردان باشد  بیشتر  تکانشگری  دتیل  از  یکی  است  ممکن  که  ،  شود  پاداش

 زاتاجتت م بتته  حساستتیت  عدم  دوم  موضو   ،  پاداش  به  حساسیت  اول  موضو .  کردند  تأکید  مرتبط  مفاهیم  و  تکانشگری

)کراس و همکتتاران بتتودن  نظتتارت  تحتتت  و  قوی  نظارت  در  مشکلی  داشتن  بر  تأکید  سوم  موضو   و(  اجتناب  در  ضعف)

 مختلتتف  انتظتتارات  و  جن   دو  بینل  عم  پیامدهای  با  انطباق  برای  متفاوت  شناختی  های  استراتژی  همچنین  .(2011

 .(2011، کراس و همکاران  2012)چامورو و همکاران  دهد  توضیح  را جن   دو بین  تفاوت تواند  می  فرهنگی





 ژنتیک

 تکانشتتگری  و  ژنتیکتتی  علتتت  متتورد  در  تحقیتتق  صتتد  از  بی   خود  سیستماتیک   مطایعه  و همکاران  در  5بزجیان  سرنا

 ایتتن بیشتتتر نتتتایج. انتتد کتترده بررستتی را م شده بتتودجافرزندخوانده ها ان و ها خانواده ، دوقلوها را که برروی  محیطی

 زمینتته  شتتود  می  بینی  پی .    (2011جیان  زد)بکند  می  پشتیبانی  تکانشگری  روی  بر  ژنتیک   محدود  تأثیر  از  مطایعات

 روی بتتر وراثتتت اثتتر که است مهم نکته این به توجه  ایبته.  باشد  تکانشگری  رفتارهای  خطر  از  ٪50-40  تقریباً  ژنتیکی

 یتتک  بتته محیطتتی و ژنتیکتتی عامل دو هر ،  کودکی  دوران  در  که  طوری  به  ،  کند  می  تغییر  زمان  گاشت  با  تکانشگری

 . (2012پاویو و همکاران  ت)اس موثرتر  ژنتیکی عوامل  نق   بزرگسایی  در  زمان مرور  به اما  ،  مهم هستند اندازه

 تکانشتتگری حرکتتتی تاثیرگتتاار استتت، امتتا روی ژنتیکی در روند رشتتد عوامل اگرچه که داد نشان نتایج ، کلی طور  به

د)بزدجیان دارنتت   یدگزن  طول  در  حرکتی  تکانشگری  رشد  در  مهمی  نق   هردو  مشترک  غیر  و  مشترک  محیطی  عوامل

 .(2014و همکاران  

 سن

 افزای   با  تکانشگری  در  کاه .  تکانشگری است  روی  بر  محیطی  و  ژنتیکی  تأثیرات  از  توجهی  قابل  کننده  تعدیل  سن

 مبتنی  کنترل  سیستم  مدت  طوتنی  رشد  بین  بلوغ  فاصله  به  ویژه  به  ،  مغز  مختلف  مناطق  رشد  زمان  در  تفاوت  به  سن

 ، دیگتتر طتترف از. شتتود متتی داده نستتبت ۷انگیزشی پی   قشری  تحت  مدارهای  تر  پیشرفته  توسعه  و  6پیشانی  قشر  بر

 کتتاه  و ، ستتن افتتزای  بتتا شتتناختی کنتتترل هتتای  استراتژی  از  استفاده  و  رضایت  انداختن  تأخیر  به  توانایی  افزای 

 دهتتد توضیح را انشگریکت و سن بین معکوس رابطه این  حدی  تا  است  ممکن  ،  افراد  شدن  بایغ  با  پاداش  به  حساسیت

 .(2012، چامورو  2011)بزدجیان  

 و  ژنتیتتک   که  گفت  توان  می.    (2014)بزدجیان  یابد  می  بهبود  باتتر  سنین  در  کودکان  عملکرد  میانگین  ،  کلی  طور  به

 بتته  مختلتتف  ستتنین  در  آن  اثتترات  بررستتی  بتترای  امتتا  ،  دارنتتد  مختلف  سنین  در  تکانه  روی  بر  متفاوتی  تأثیرات  محیط

 .است  نیاز  بیشتری  مطایعات

 تعریف

. (2015کتتاران  )همیلتون و هماست  مهم  بسیار  بایینی  شرایط  درک  و  ارزیابی  برای  تکانشگری  اصلی  های  جنبه  تعریف

در تعاریف مختلف از دیتتدگاههای گونتتاگون .  است  متفاوت  بررسی  مورد  رفتارهای  به  بسته  تکانشگری  مختلف  تعاریف

 پتتاداش بتترای اویویت ، حوصلگی بی ، کافی دتیل بدون  عمل:  مواردی مورد توجه هستند که میتوان به مواردی مانند

  (.2013)سینها  جدید  های محرک  ترجیح و  اعمال  کنترل  در ییتوانا  عدم و  پایریریسک    ، و بدون تاخیر  فوری

 تعریف  منفی  عواقب  به  عدم تفکر  یا  دادن  پاس   کردن  متوقف  یا  گااشتن  کنار  در  ناتوانی  عنوان  به  را  تکانشگری  باری 

 بتته تکانشتتگری ، مختلتتف هتتای مقایتته در ویی بصورت کلتتی .(2015، همیلتون و همکاران  2013)باری و روبین    کرد

 ایتتن  منفتتی  پیامتتدهای  بدون توجه بتته  خارجی  یا  داخلی  های  محرک  به  برنامه  بدون  و  سریع  واکن   وضعیت"  عنوان

، متتدا و 2010، گویتتا و همکتتاران  201۹)بزدجیان و همکتتارتن    "است  شده  توصیف  دیگران  یا  خود فرد  به  ها  واکن 

 .(200۹همکاران  

  ،  دوم. است عمل شامل  تکانشگری ،  اول. دارد وجود اصلی  ویژگی دو تکانشگری از  شده ذکر  تعاریف  همه  در

  ،  است نشده  ریزی برنامه واقعا  عمل   آیا اینکه  تعیین راه ، کرد  بیان  Kjome. است ریزی برنامه عدم شامل تکانشگری

  مدت  طوتنی  ضررهای  مدت کوتاه  سودهای رغم  ضعیف علی   ریزی برنامه فعاییت ها با. است جهنتی توجه به

. ضمنا بارکلی به نو  دیگری از تکانشگری به نام تکانشگری هیجانی نیز اشاره نموده و آن را   (2010)جوم دارند

 .  (2020)تیموریان و همکاران در هیجان تعریف نمود  شدید تغییر  ناگهانی  ایگوی





 تئوری ها

 جستتتجوی و مقاومتتت عتتدم ، ریتتزی برنامتته عتتدم ، فوریتتت احستتاس جملتته از دارد مشخصتتی ابعتتاد تکانشتتگری

 مختلتتف  ابعتتاد  توصتتیف  بتترای  مختلفتتی  تووریهتتای  و  متتدیها.  (2001، وایتتت ستتاید و یینتتام  2001)بجورکلی  احساس

 ریتتزی برنامتته حتتتی  و  درمتتان  ،  رفتتتار  شناسایی  ،  حوزه های ارزیابی  از  یک   هر  در  تواند  می  که  دارد  وجود  تکانشگری

 ستتن  در  کودکان  در  های خاص از تکانشگریحوزه    از وجود  مطایعات.  شود  استفاده  آموزشی  سیستم  جمله  از  ،  جامعه

 از رشتتد از دوره ایتتن در مدرستته در کتتار و فتتردی بتتین هتتای حتتوزه که دهند می نشان و کنند  می  پشتیبانی  مدرسه

 وایتتدین و معلمتتان درک بتته حتتوزه دو هتتر در تکانشتتی رفتارهتتای  نکته دیگر اینکتته.هستند  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت

 .(2013)تسوکایاما و همکاران    کند  می  کمک   کودک   8کنترل خود  ازتوانایی

 استتت ممکن ک ی هر که شوند می شامل را مختلفی های جنبه ها تکانه کنترل و تکانه ، کرد اشاره استال که  همانطور

 (.2013  و همکاران  د)استاهلباش  داشته  مویفه  چندین

 ایتتن  از  برختتی  کتته  استتت  ذکر  شایان.  کرد  بندی  دسته  مختلف  رویکردهای  در  توان  می  را  ها  نظریه  این  ،  کلی  طور  به

 .یکدیگرند  مکمل موارد  برخی  در و  دارند  همپوشانی  هم با  نظریه ها

 شناختی  –  رفتاری  دیدگاه

 فتترد  ،  بتتارات  نظتتر  زا.    (2013)سباستتتین وهمکتتاران  دانست  ریسک پتتایری  به  ناخودآگاه  تمایل  را  تکانشگری  آیزنک 

 غیتتر و حرکتتتی ، شتتناختی را تکانشتتگری اصتتلی هتتای زیرمجموعه وی. متفکر یک  نه ، است عملگرا  فرد  یک   تکانشی

 بتته  شناختی  مویفه.  شود  می  تعریف  تفکر  بدون  عمل  عنوان  به  یکتحر  مویفه.    (2013)بجورکلی  داند  می  ریزی  برنامه

 تعریتتف  آینده  عدم توجه به  یک   عنوان  به  ریزی  برنامه  بدون  جز.  شود  می  تعریف  شناختی  سریع  گیری  تصمیم  عنوان

 .(2013)سباستین وهمکاران    شود  می

  مهار با حرکتی  تکانشگری ، شناختی  سطح  یک  در. است "یحظه در  اقدام " به تمایل  دهنده  نشان  حرکتی تکانشگری

)پیشیاره و همکاران  ی می باشد تکانشگر ی اصل یژگیو ک ی در مهار پاس  به عنوان   د یشد نقص . است همراه پاس  

  پاس   مهار ، 10گویا  های نظریه طبق. است نامناسب  اما  قدرتمند پاس   کوب رس توانایی معنای به ۹پاس   . مهار(201۹

  گونه خاص از  به سریع حرکتی  پاس   نوعی از که نیازمند  ، کرد  بررسی  GO / NOGO های  پارادایم در  توان می  را

  با  رانمابی از گروهی  دهد  می نشان که دارد  وجود  زیادی شواهد (. 8)پاس  دیگر به نوعی دیگر می باشد  و محرک

  بین  رابطه سایم افراد که در  حایی در  ، شوند  می اختالل دچار Go / NOGO  وظایف انجام  در  بات  تکانشگری

در ارتباط با عملکرد قشر   عملکرد  با  پاس  مهار  ،  عصبی سطوح در. است برانگیز  بحث عملکردشان   و تکانشگری

  فعاییتهای  و تکانشگری بین رابطه  کمی  بسیار عاتمطای عمومی   جمعیت ویی در  .می باشد 11ونترویترال پرفرونتال 

، همیلتون و همکاران  2010، گویا و همکاران 2013)بجورکلی  کنند  می  تأیید  GO / NOGO فعاییتهای  در را مغزی

2015 .) 

از   ناکتتافی  درک)  سریع  پاس   تکانشگری(  1: )می باشد  اصلی  مجموعه  زیر  دو  که تکانشگری دارای  داد  نشان  تحقیقات

 عنتتوان بتته متتتون از برختتی  در  کتته  دوم  مویفتته(.فوری  پتتاداش  برای  اویویت)  پاداش  در  تاخیر  تکانشگری(  2)  و(  زمینه

 و استتت بعتتدی بزرگتتتر های پاداش بجای سریع پاداش انتخاب شامل ، شود می خوانده نیز  (CI)12انتخاب تکانشگری

 .(2015)همیلتون و میشل  است  تکانشگری  از  مهمی نو 

 یتتا داخلتتی هتتای محتترک بتته نستتبت ریتتزی برنامه بدون و سریع ایعمل عک  به تمایل  را  انشگریکت  همکاران  و  مویر

)سباستتتین و کردند تعریتتف دیگتتران، یتتا برای خود فرد  ها  واکن   این  منفی  پیامدهای  گرفتن  نظر  در  بدون  ،  خارجی

 شتترو  بتتا متترتبط تکانشی  اقدامات  ،  کرد  تقسیم  بخ   دو  به  در این دیدگاه می توان تکانشگری را.    (2013همکاران  





بصورت کلتتی متتی تتتوان براستتاس ایتتن .(2015)همیلتون و میشل  است  شده  آغاز  که  فعاییتی  قطع  مقابل  ، در  فعاییت

 .(2013)سباستین و همکاران  کنید تعریف  بدبینانه و عجوتنه  های  واکن   را  تکانشگری دیدگاه می توان

 توجتته ندیناخوشتتا طیبه شتترا یاز کودکان عاد  یب ADHDکه کودکان مبتال به  ندگرفت جهینت پیشیاره و همکاران 

آنها ایتتن توجتته استتتثنایی کودکتتان    (2012)پیشیاره و همکاران شود یآنها م یجانیکنند که منجر به واکن  همی 

ADHD  پیشتتیاره و همکتتاران بر صحنه های ناآشنای احساستتی را یکتتی از دتیتتل بتتروز رفتارهتتای تکانشتتی دانستند(

2015.) 

 روانشناختی  عصب  دیدگاه

 آنهتتا ، نمودنتتد اشتتاره یزیستتت و روانشتتناختی عصتتب جدید تعریف یک  به  خود  ی  مطایعه  در  همکاران   و   سباستین

ستتتین و )سبانمودند تعریف دیگران و خود به بایقوه آسیب با  تکانه  یک   برابر  مقاومت  در  ناتوانی  عنوان  به  را  تکانشگری

 "خنتتک "  ماننتتد  محققان،  توسط  مختلف  های  نام  با  رفتاری  مهار  نو   دو  شناختی،  عصبی  ادبیات  در.  (2013همکاران  

 یغتتو" مقابتتل در "عمتتل محتتدودیت"  ،"انتظتتار"  و  "توقف"  ،"بات  به  پایین"  مقابل  در  "پایین  به  بات"  ،"داغ"  مقابل  در

 استتت داده نشتتان اختصاصی  رفتاری  وظایف  از  حاصل  نتایج.  است  شده  توصیف  "انتخاب"  برابر  در  "حرکتی"  و  "اقدام

 متتی بنظتتر(.2013)باری و رتبینتتز استتت تجزیتته قابل غیر  تقریبا  سایم،  افراد  در  رفتاری  سطح  در  مهار،  نو   دو  این  که

 .باشد  هشتدا وجود  رفتاری  مهار  های  مکانیسم این  روند  در  اختالیی  تکانشی  رفتارهای  ی گونه  اختالل بروز  در  رسد

 شناختی  روانشناختی  دیدگاه

 بتته را تکانشتتگری و کرده اضافه را فیزیویوژیکی و تجربی منظر یک  شناختی روانشناختی دیدگاههای سباستین  نظر  از

 کتته اجرایتتی عملکتترد از مهمی جزء عنوان به موقعیتی امیال کنترل و رفتاری ، افکار  های  تکانه  مهار  در  ناتوانی  عنوان

 شتتناختی، های جنبه از که است وسیع ساختار یک  این. کند می  تعریف  است،  اساسی  اجتماعی  و  فردی  عملکرد  برای

 بتتر استتت ممکتتن دارنتتد را تکانه کنترل به نیاز که ای  مداخله  های  محرک  زیرا  است،  شده  تشکیل  انگیزشی  و  رفتاری

)سباستتتین و همکتتاران دهند رخ رفتتتاری خروجتتی ستتطح در یتتا شناختی پردازش طول در حسی،  ورودی  سطح  روی

2013). 

 رشدی  دیدگاه

 دوره طتتول در تکانشتتگری بتتروز میتتزان آن طبتتق بتتر کتته  است  شده  گرفته  نظر  در  موثر  تکانشگری  در  رشدی  مسائل

. یابتتد  متتی  کاه   ،  فرونتال  پره  بلوغ  با  همراه  و  شناختی  کنترل  های  ظرفیت  توسعه  با  سپ   و  یافته  افزای   نوجوانی

 احستتاس  کتتامال  دهند  نشان  سن  افزیی   با  را  تکانشگری  شیو   کاه   که  اپیدمیویوژیک   ایعاتطم  نبود  اینجا  در  ایبته

 حضتتور  و  ارتبتتاط  آن  و  کتترد  جستتتجو  بتتایینی  هتتای  یافتتته  در  تتتوان  متتی  را  رویکرد  این  ضعف  نقطه  هرچند.  شود  می

 .باشد  می  بزرگسایی  در  مختلف  اختالتت  در  تکانشگری

 مختلتتف  منتتاطق  رشتتد  امر  این  دتیل  از  یکی  که  یابد  می  کاه   سن  افزای   اب  تکانشگری  میزان  دیدگاه  این  براساس

 میتتزان  همزمتتانی  عتتدم  بر  مبتنی  را  تکانشگری  میزان  تغییرات  این  ویژه  بطور  دیدگاه  این  باشد  می  سن  افزای   با  مغز

 دیتتدگاه ایتتن براستتاس.  دانتتد متتی  جتتو انگیزشی قشری تحت مدارهای و فرونتال پره قشر کنتریی  سیستم  ی  توسعه

 مقابتتل  در  و  یافته  توسعه  سن  افزای   با  شناختی  کنترل  راهبردهای  از  استفاده  و  ها  خواسته  انداختن  تأخیر  به  توانایی

 ایبتتته(2011، فورزانو و همکتتاران  2012)چامورو و همکاران  یابد  می  کاه   بایغ  افراد  در  پاداش  دریافت  به  حساسیت

 گتتروه  در  تکانشتتگر  افتتراد  کمتتتر  حضور  بر  دیگر  دییلی  خود  تواند  می  نیز  ربیشت  تکانشگری  با  افراد  کمتر  بقای  احتمال

 (.2012)چامورو  باشد  باتتر  سنی  های

 نوروساینسی - نوروآناتومی  های  دیدگاه





 هتتای فعاییتتت از بخشتتی فرونتال پره های فعاییت است اجرایی عملکرد نقص از نتیجه یک  عنوان به عموما  تکانشگری

 (OFC) اوربیتوفرونتتتال قشتتر و ونترومتتدیال قشتتر. استتت تکانشتتی تهتتاجمی رفتارهای با مرتبط که است قشری تحت

 بتتا بیماران. اند گرفته قرار مطایعه مورد بیشتر احساسات تنظیم و تکانشگری با ارتباط در که هستند PFC از بخشهایی

 در  شکستتت  و  پرخطتتر  ایارهتت رفت  تغییتتر  در  توانایی  عدم  و  آینده  عواقب  به  حساسیت  کاه   عالیم  ونترومدیال  آسیب

 ستتیگنال درک در نقتت  کتته شود می فرض OFC ترتیب، همین به. دهند می نشان را مجازات به خودکار های پاس 

 تکانتته کنتتترل OFC عملکتترد اختتتالل بتته مبتال بیماران. کند بازی را منفی احساسات تنظیم توانایی و اجتماعی های

 اختتتالل بتتین ارتباط برای قویتر شواهد. دهند می نشان را فردی نبی حساسیت  کاه   و  تهاجمی  های  فوران  ضعیف،

 بختت   از  مشتتترک  عملکردهای  از  یکی.  دارد  وجود  تهاجمی  رفتار  از  ای  تکانه  زیرگونه  یک   با  آمیگدال  و  فرونتال  پی 

 .ستتهم (2012)گویا و همکتتاران استتت احساستتی رفتارهتتای هنگام آمیز خشونت های طغیان و تکانه کنترل PFCهای

 تکانشگری  مانند  رفتاری  های  سندرم  درمان  و  علل  در  را  سروتونین  های  سیستم  و  مغز  دوپامین  های  یستمس  محوری

 (2012ت)دایی و همکاران  اس  تاکید  مورد

 اهتتداف به هتوج با رفتار تنظیم منظور به پیشانی های  یوب  که  رسد  می  بنظر  اینطور  که،  میکند  بیان  باری  طور  همین

 کتتاری  هتتای  دستتتورایعمل  انجام  به  قادر  مناطق  این  در  آسیب  با  بیماران  و  بوده  اهمیت  حائز  شده  گرفته  نظر  در  فعلی

 هتتای یتتوب یکپارچگی مستلزم رفتاری مهار. کنند می درک را  ها  دستورایعمل  معنای  صراحت  به  آنها  چه  اگر  نیستند،

 تکانشتتی  رفتتتار  حتتال،  این  با.  کند  می  ایجاد  اختالل  پیشانی  ضایعات  با  حیوانات  و  بیماران  در  شدت  به  و  است  پیشانی

 پتتی  و فرونتتتال پتتره حوزه مناطق حیاتی اهمیت مهاری، کنترل کنونی های مدل.  نیست  پیشانی  آسیب  نتیجه  تنها

 فعلتتی  اهتتداف  و  محیطی  متغیرهای  به  حساس  که  مغزی  ساقه  –  قشری  مدارهای  توسط  که  را  های  واکن   و  حرکتی

 مراتبتتی  سلستتله  شیوه  به   اجرایی  کنترل  کلی،  طور  به.  دانند  می  اهمیت  دارای  واکن   مهار  برای  را  نیز  را  هستند  دفر

 برختتی ADHD کودکتتان حتتوزه در. استتت پتتایین سطح ساختارهای بر رهبری اصلی نق  دارای PFC  و  کند  می  عمل

 و  دانستتته  مغز  فرونتال  پره  های  بخ   عملکرد  در  اختالل  با  مرتبط  را  کودکان  این  حرکتی  کنترل  در  اختالل  محققین

، بتتاری و 2016)امینی و همکاران  دانند  می  توجه  شایسته  را  حرکتی  کنترل  و  رفتاری  کنترل  در  اختالل  همبودی  این

 .(2013رابینز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 مطایعه  مورد مقاتت خالصه  یک جدول

 

 منابع
سال 
 چاپ 

 گروه

 کنترل
گروه 
 شاهد

 سن
 PEDro نتایج روش اجرا 

SCALE 
Level of 
Evidence 

Stål Bjørkly 2013 
-- 
 

- - 

)مروری سیستماتیک( در این 
 سازی  مدل  روش  یک  مطایعه

 بتترای ستتاختاری معتتادتت
 مؤیفته  پنج  بین  روابط  بررسی
 استتتفاده تکانشتتگری رفتتتاری
 شده است.

 همبستته  مویفته  5  از وجود  نتایج
 را تکانشی رفتار  از هم در  مجزا  اما

 .کند پشتیبانی
7 2a 

Jaime 
Chamorro & 
et al 

2012 34653 - 
باتی 
 سال18

 بتزر   نمونته  یتک  های  داده
 18جمعیتتت بتتاتی  از ملتتی
در بتین   متحتده  ایتاتت  سال

 2005تتتا  2004ستتال هتتای
 .شتده استت  تحلیتل  و  تجزیه

اختتالتت  ،  خلقتی  تشخیص 
 متتواد اختتتالتت و اضتتطراب
 مصتتاحبه استتاس بتتر مختتدر
 و ایکتتل مصتترف در اختتتالل

 تتاختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال
-ScheduledDSMمرتبط)

IV Version) انجتام آن بتا 
 .است شده

 از ٪1۷) بتتود شتتایع تکانشتتگری
 افراد  و  مردان  در  ویژه  به  ،(  نمونه
 گسترده  طیف  با  همراه  و  ،  جوانتر
 بته  ،  II  و  I  محور  اختالتت  از  ای
 ، مختدر  متواد  بته  وابستتگی  ویژه
 شخصتیتی  اختتالتت  ،  B  خوشه
 اختتالل  ،  ایپالاسکیزوت  و  وابسته
 .ADHD و قطبی دو

4 2b 

Andrea Bari*, 
Trevor W. 
Robbins 

2013 - - - 

)متتروری سیستتتماتیک( ایتتن 
 از  مهتار  مفهتوم  مطایعه ابتتدا
 اوییتتته گمانهتتتای و حتتتدس

 استتاس بتتر را روانشتتناختی
 ذهتتن فلستتفی هتتای نظریتته
 کند می معرفی انسان

 

 بتتر مهتتاری نقتص در فرآینتتدهای
 و  گتاارد  می  تأثیر  روزمره  زندگی
. شود  می  تکانشی  رفتارهای  باعث

 انتوا   با  مداوم  طور  به  تکانشگری
/   توجته  کمبتود  ،  اعتیتاد  مختلف
 ستتایر و شتتیدایی ، فعتتایی بتتی 
 .است مرتبط روانی شرایط

7 2a 

Patros, 
Connor HG 
Alderson, & et 
al 

2016 
مطایعه   26
  4320شامل 

 کودک 
  

پیشتتنهاد متتی کنتتد کودکتتان و  متاآناییز
در مقایسه بتا   ADHD  نوجوانان

نسبتا تکانشگری  نرمال  همساتن 
تصمیم گیری بیشتری نشان متی 

 دهند.

5 1a 

Serena 
Bezdjian, 
Laura A. 
Baker, 
Catherine 
Tuvblad 

2011 
2۷14۷ 
 سیستماتیک 

 ماه به بات 14 -

 مطایعتتات )متاآنتتاییز( همتته
 از حاضتتر مطایعتته در موجتتود
 عنتوان  بته  متداوم  متغیر  یک
 تکانشگری  میزان  یگیرزهداان

 همبستتتگی و کتترده استتتفاده
 همبستتتتتگی یتتتتا داخلتتتتی

Pearson-  یحظته  -محصول 
 . است کرده گزارش را

 اثرات  ژنتیکی و  اثرات  نسبی  سهم
 نیز محیطی زیست فرد  به  منحصر
 تتتا کتتودکی از رشتتد طتتول در

 اثترات.  بودنتد  مهم  نیز  بزرگسایی
 مهم  سنین  همه  برای  کل  ژنتیکی
 در رستتد متتی نظتر هبتت امتتا ، بتود

 و  تجزیته.  استت  تتر  قوی  کودکان
 رسد  می  نظر  به  همچنین  تحلیلها
 زنتان  از  متردان  در  ژنتیکی  اثرات
 .است  تر قوی

4 2a 

Tsukayama& 
et al 

2013 
دان   561

 آموز 
 وایدین  166

- 12.5 

 تکانشتتگری مقیتتاس توستتعه
 کودکان برای  خاص -دامنه

 حتوزه  در  که  کودکانی  از  بسیاری
  کنند می عمل  تکانشی فردی بین
 بیشتتر  مدرسه  کارهای  حوزه  در  ،

 بایعک  و میکنند کنترل خود را

6 3a 

Samuel R. 
Chamberlain 
& et al 

 میانسال  - 423 2017

 ستال در  کته  ،  بزرگسال  423
 قمتار  بار یا بیشتتر  5  گاشته
 از استتتفاده بتتا ، بودنتتد کتترده

وارد  ای رستتتتانه تبلیغتتتتات
 ارزیتتتابی و مطایعتتته شتتتدند

 مصتتاحبه لتتهمج از یصتتل مف
 ، یافتتته ستتاخت روانپزشتتکی
 هتای  تستت  و  هتا  پرسشنامه
 انجتتام را شتتناختی عصتتبی
 .دادند

 نمونه  ٪20.3  در  ADHD  عالئم
 با  ADHD  عالئم.  ،  شد  مشاهده
 عتتزت ، زنتتدگی کیفیتتت کتتاه 
 کنتترل  در  اختتالل  ،  پایین  نف 

 پرسشنامه  نمرات  ،  باتتر  هیجانی
 بیشتتتر بتتروز و بتتاتتر تکانشتگری
 .بود همراه روانپزشکی اختالتت

4 2b 





 منابع
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 گروه

 کنترل
گروه 
 شاهد
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SCALE 
Level of 
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Ramona Dinu-
Biringer & et 
al 

2016 
فرد   42

 تکانشی 
 نرمال 13

میانگین  28
 سنی 

 FMRI از ، مطایعتته ایتتن در
 عصتبی  ارتبتاط   بررستی  برای
 خطر معرض در گیری  تصمیم
 کتته ، متترد تکانشتتی 12 در

 پایری  تحریک  مقیاس  توسط
 معیین گردیدنتدو  11-  بارات
 .دش تفادهسا ، مرد  13

 هنگتام بتازی  در  تکانشتی و  افراد
 ستازی  ، فعتال  بایقوه  منافع  برای
ونترومدیال پره   قشر  در  تری  قوی

 کمتری کردن فعال فرونتال و غیر
 نشان orbitofrontal قشر را در
 دادند.

5 1b 

L. B. Forzano 
& et al 2011 30 سال 4 - کودک 

 اقتتتتدامات بتتتتین رابطتتتته
 و آزمایشتتگاهی کنتتترل ختتود

 در تمندیایرضتتتتت تتتتتتأخیر
 کتتتودک 30 را در کودکتتتان

 بارهتا  و  بارهتا  سایه کته  چهار
 پ  که  کننده تقویت سه بین
 و  متی شتد  دریافتت  تاخیر  از

 کته فتوراً کننتده  یک تقویتت
 بررسی شد  ، کردند انتخاب

 بتتین قتتوی و مثبتتت همبستتتگی
 در ختتود کنتتترل انتختتاب نستتبت
 زمتتان و کنتتترل - ختتود پتتارادایم
دریتات   رتتاخی  ایمپاراد  در  انتظار
 2b 4 شد مشاهده

Kristen R. 
Hamilton & et 
al 

2015 - - - 

 ساده( )مروری
جامعه ی بین ایمللی تحقیتق 

 بر تکانشگری

 ها نشانه و انتخابی نو  تعریف

6 3a 

Kristen R. 
Hamilton & et 
al 

2015 - - - 

 )مروری ساده(
خبرگان جامعه ی بین ایمللی 

 تحقیق بر تکانشگری

 ها نشانه و سریع س پا نو   فتعری

6 3a 

Roberto Goya-
Maldonado & 
et al 

 - فرد نرمال 24 2010
میانگین 

 سال2۷

FMRI فعاییت یک در Go 

/ Nogo رابطته بررسی برای 
 سازی  فعال  و  تکانشگری  بین
 پاستت  مهتتار طتتول در مغتتز
 شد. استفاده حرکتی

 بتتین مثبتتت همبستتتگی یتتک
 شتدن  فعال  و  حرکتی  تکانشگری

 ونترویتتترال پتتره قشتتر هانبتتدوج
موفق دیده   مهار  طول  در  فرونتال
 شد.

4 2b 

Bezdjian, 
Serena 
Tuvblad, 
Catherine 
Wang, & et al 
 

2014 

 نمونه این
 شرکت شامل

 در کنندگان
  مطایعه
 دوقلوی
  دانشگاه
 کاییفرنیای
  جنوبی

(USC )در  
  عوامل مورد
  برای خطر
 ضد رفتار

  اجتماعی
(RFAB  )

 . بود

- 

  موج اویین
  در ابیارزی

  سایهای
  تا 2000
 زمانی 2004
  کودکان که
 سایه 10 تا ۹

 انجام بودند
 _ N) شد

614) 

 استفاده  با  حرکتی  تکانشگری
 no-go)  انجتام خطاهای از

errors  )کتتتتتار یتتتتتک در 
 تصویری  ممنوعیت/    تصویری

 ، 10-۹ ستتنین: زمتتان 4 در
 18-16  و  14-15  ،  11-13
 شد. ارزیابی سال

 اشتراکی رغی و یکیژنت  مهم اثرات
 حرکتی  تکانشگری  روی  بر  محیط
 پیتدا  ارزیابی  موج  4  از  یک  هر  در
 عملکترد  ،  معمتول  طتور  بته.  شد

 ستتنی هتتر در کودکتتان متوستتط
 یابد می بهبود

5 2b 

Christoph 
Stahl & et al 

 - نفر1۹8 2014
  48تا  18

 سال 

 هتتای مویفتته بتتین رابطتته عتتدم   
 گزارش  خود  و  تکانشگری  رفتاری
جز همبسته اما مجزا  5  تایید و ها

 در تکانشگری

4 2b 

J. W. 
DALLEY a,b* 
AND J. P. 
ROISER 

2012 
- 
 

- - 

 رفتتاری  ویژگتی  یتک  تکانشگری مروری ساده
 شتتامل کتته استتت وجهتتی چنتتد
عصبی و   یحاظ   از  مختلفی  عناصر

 است روانشناختی

6 3a 

Jeffrey W. 
Dalley, Barry 
J. Everitt, and 
Trevor W. 
Robbins 
 

2011 
 - -  

 اعتیتاد  معترض  در  پایری  آسیب ساده مروری
 یتک بته استت  ممکتن  محرک ها

 بستتگی  تکانشتگری  فنوتیپ  آندو
 .باشد داشته
 

6 3a 

Whiteside, 
Stephen P 
Lynam, 
Donald R 

2001 
- 
 

- 
-43۷  

  دانشجوی
 کارشناسی 

 رستاندن  حداکثر  به  منظور  به
 مقیاس  در  مقایسه  و  واریان 
 جملتته از) متتوارد همتته ، هتتا

 یتک  در  اصتل  در  که  مواردی
 بته(  بودند  غلط/    درست  قایب

 اکتشتافی  عامتل  تحلیتل  و  تجزیه
 را  متمتایز  شخصتیتی  جنبه  چهار
 مترتبط  مانند  تکانشی  رفتار  با  که
 آنهتا  به  که  دکر  شناسایی  ،  بودند
 ،  شترط   پتی (  فقتدان)  ،  فوریت

6 1a 





 

 بحث

 بتتین. دارد معکتتوس رابطه نس با و ودش می دیده بیشتر مردان بین در تکانشگری که کرد ادعا توان می ، کلی طور  به

 جتتز  بتته.  دارد  وجتتود  قوی  ارتباط  یک   شخصیت  اختالل  و  مخدر  مواد  مصرف  جمله  از  اضطرابی  اختالتت  و  تکانشگری

 ، کتتردن ختتانواده  تتترک  مانند  رفتارهایی  با  پایری  کج خلقی و تحریک   ،  روانپزشکی  اختالتت  و  تکانشگری  بین  رابطه

عواقتتب   بعنتتوان  کتتار  ترک  و  کار  مشکالت  ،  زیاد  هزینه  صرف  یا  قمار  مانند  تیمشکال  و  زیری  برنامه  عدم  و  توجه  نقص

 بیشتتترین  مثتتال  عنوان  به  ،  کنند  می  تجربه  را  عجیبی  حوادث  تکانشگری  با  افراد.  است  شده  گرفته  نظر  در  تکانشگری

 . (2012)چامورو و همکاران  بیشتر وی.آی.اچ  های عفونت  بیشتر شیو   ،  بیشتر زندان  ،  در طول عمر  تلفات

 نظریتته  دیتتدگاه  از.    (2014استتتاهل  )مهتتم و تاثیرگتتاار است  انسان  رفتار  و  شناخت  مختلف  یها  جنبه  در  تکانشگری

 کتته می کنند بیان محققان این. دارد  وجود  شخصیتی  زمینه  یا  پایه  یک   تکانشی  صفات  و  رفتارها  در  شخصیت  پردازان

 .(2011بزدجبان و همکاران  )گیرند  می جای  تکانشگری  وسیع  دامنه  در  مختلفی  صفات و  ساختارها

 منابع
سال 
 چاپ 

 گروه

 کنترل
گروه 
 شاهد

 سن
 PEDro نتایج روش اجرا 

SCALE 
Level of 
Evidence 

 جستتجوی  هتای  مقیاس  جز
 یتتک بتتا زاکتترمن احساستتات

 از  ای  نقطه  چهار  ییکرت  قایب
 داده تطبیتتق چهتتار تتتا یتتک
 .شدند

 جستتتتجوی و پشتتتتکار( عتتتدم)
 .شد زده برچسب احساس

Catharine P. 
Cross, Lee T. 
Copping, and 
Anne 
Campbell 

2011 - - - 

بررسی متاآناییز(   متا  )مروری 
 تمتایز  متورد  در  تکانشگری  از

 بتتتین جانبتتته ستتته نظتتتری
 حساسیت  ،  پاداش  حساسیت

 وششتیک کنترل و مجازات  به
 .است ناکافی

 بته  نستبت  متداوم  طتور  بته  زنان
 امتا ،  بودنتد  تتر  حستاس  مجازات
 نستبت  بیشتری  حساسیت  مردان
 1a 8 .دادند نمی نشان پاداش به

Swann, Alan 
C 
Bjork, James 
M 
Moeller, F 
Gerard 
Dougherty, 
Donald M 

2002 

  1۹) نفر 22
  ، مرد 3 و زن

  سنی میانگین
 ، سال 43
  55-34 دامنه
  وایدین( الس

  شاهد افراد
  10 و  بودند
 2 و زن 8) نفر
  متوسط ، مرد
  ، 3۹.۷ سن
-32) دامنه
  وایدین(( 4۷
 دارای افراد

DBD. 

- - 

 و  شخصیت  بین  روابط  بررسی
 انگیزش  آزمایشگاهی  اقدامات

 ویژگی  و  اقدامات  این  بین  و  ،
 افتراد وایدین در  ،  بایینی  های

 رفتتاری  اختتالتت  با  نوجوان
 و( DBDs) کننتتده لمختتت
 همسان کنترل افراد

 نته  امتا  ،  ستریع  پاس   تکانشگری
 بتتا افتتراد در ، پتتاداش در تتتأخیر
 به  II  محور  یا  اول  محور  تشخیص
 در طتتول  تتتوجهی قابتتل طتتور
 بود باتتر زندگی

6 1b 

Andrea Kocka 
and Jean 
Gagnon 

2014 - - - 

 )متتروری ستتاده( جستتتجوی
 منظتور  به  مختلف  پایگاههای

 تحریک  تعریف  یمقاتت  نیافت
 کنتترل  ،  تمایل  عدم  ،  پایری
 و ، تنظتتتیم نقتتتص ، تکانتتته
 شتده  انجام  پرخطر  رفتارهای
 .است

 چندبعتدی  مفهوم  یک  تکانشگری
 مجتتزا بعتتد چهتتار از کتته استتت
 و پیشتتبرد ، پشتتتکار ، فوریتتت)

 شده  تشکیل(  جستجوگر  احساس
 .است

6 
3a 
 

JOHANNES 
BUCHMANN 
,WOLFGANG 
GIEROW , 
OLAF REIS 
& FRANK 
HAESSLER 

2011 

15 with 
ADHD, 
15 with 
learning 

disabilities 
(LD), 15 

with 
ADHD 

and 
learning 

disabilities 

 - نرمال 42

 یک  در  کودک  45  مجمو   در
 42 بتتا همستتان جفتتت طتترح
 از استتفاده بتا شتاهد کتودک
 go / no go پتتتارادایم

( بصتتتری متتتداوم مقایستتته)
 .شدند مقایسه

 در P3 هدامنتت در تفتتاوتی هتتی 
 مشتاهده  مقایسه-ADHD  گروه
 در  LD  گتروه  در  P3  دامنه.  نشد

 و شتاهد کتاه  یافتت با  مقایسه
 کتاه   در  توجه  قابل  تعامل  یک
 ADHD مقایسته در P3 دامنه

LD شد مشاهده کنترل گروه با . 

5 2b 





 بتتر استتاس ایتتن ایبتتته و داد نستتبت آن مختلتتف های جنبه به توان می  را  تکانشگری  از  واحدروشن و    تعریفی  فقدان 

 تکانشگری ایجاد شده است.  ارزیابی برای نیز  ختلفیم های  روش ،  مختلف  های  جنبه

 ،  اطالعتتات  ستتریع  پتتردازش  ،  مختلتتف  احساستتات  متتدیریت  ،  رفتتتار  مهتتار  ،  تکانتته  کنترل  های  سیستم  با  تکانشگری 

 ،  تکانشتتگری  تعتتاریف مختلتتف  استتاس  بر.  (2013بجورکلی  )است  مرتبط  یات  در  تأخیر  و  جدید  موضوعات  جستجوی

مهم تمتتام  ویژگیهای از داخلی و خارجی محرکهای به سریع و پاس  آینده پیامدهای به توجه عدم و  ریزی  برنامه  عدم

 بتته ستتریع و نشتتده  ریتتزی  متتهبرنا  شتتهایواکن  بتته  تمایتتل  توان  می  را  تکانشگری  ،  بنابراین  .هستند  تکانشگری  تعاریف

پتتوتنزا و )کرد تعریف دیگران یا فرد خود برای واکن   منفی  پیامدهای  به  توجه  کمترین  با  خارجی  و  داخلی  محرکهای

  . (2010دویت  

 ،  مختلتتف  احساستتات  متتدیریت  ،  رفتتتار  مهار  ،  تکانه  کنترل  های  سیستم  با  و  است  عدیب  چند  تارساخ  یک   تکانشگری

 .(2013بجورکلی  )است  مرتبط  یات  در تأخیر  و  جدید  مسائل  جستجوی ،  اطالعات سریع  پردازش

بتتاهم  همیشتته کتته را رفتارهتتا از ای گستتترده طیتتف  وضتتوح  به  و  نیستند  تکانشگری جامع  باید در نظر داشت تعاریف

 مشتتخص ، مثتتال عنتتوان بتته. دهنتتد می ش پو ، ستنده ناسازگار مفهومی نظر از اوقات گاهی  حتی  و  نیستند  سازگار

 برختتی طبتتق) احتمتتایی منفتتی عواقب گرفتن نظر در بدون شده ریزی برنامه غیر و خودجوش رفتار چگونه  که  نیست

 ماننتتد پرخطتتر رفتارهتتای دنبتتال بتته کتته شود افرادی شده ریزی برنامه فعاییت به منجر تواند می(  تکانشگری  تعاریف

 (.2013)باری و رابینز  روند  می سواری  اسکیت  یا  چتربازی

 متتی  تلقتتی  غیرمویتتد  کلتتی  طتتور  بتته  امتتا  ،  نباشتتند  آستتیب زننتتده  استتت  ممکتتن  تکانشگری  رفتارهای  از  برخی  اگرچه

 غیرعملکتتردی  تکانشتتگری  و  عملکتتردی  تکانشتتگری  بتته  توان  می  را  ریتکانشگ  ،  کلی  طور  به  .(2013بجورکلی  )شوند

 با  که  است  شده  مشخص  و  دارد  اشاره  مثبت  عواقب  با  و  سریع  اقدام  برای  گرای   به  عملکردی  تکانشگری.  کرد  تقسیم

ال بتتا اعمتت  به یلتما به غیرعملکردی تکانشگری ، دیگر طرف  از.  دارد  مثبت  ارتباط  گرایی  برون  و  ماجراجویی  ،  اشتیاق

 خشتتونت و انحرافی رفتار ، تجاوز مانند منفی عواقب  با  تکانشگری  ،  مطایعات  در.  دارد  اشاره  منفی  پیامدهای  وبا    عجله

 .می باشد مورد توجه نمی باشد  عملکردی  تکانشگری  که همان تکانشگری مثبت و مورد نظر است

 عنتتوان بتته. استتت متترتبط ناسایم اجتمتتاعی رهایرفتا از یبرخ  با  تکانشی  صفات  در  فردی  باید درنظر داشت اختالفات

 ایتتن بتته توجتته بتتا. دارنتتد  آمیز  خشونت  و  جنایتکارانه  رفتارهای  در  اساسی  نق   تکانشی  های تهاجمی  واکن   ،  مثال

بتترای پیشتتگیری و   کودکتتان  در زمینه تکانشگری  درمانی  ایبته  و  رفتاری  ،  آموزشی  های  برنامه  ، میتوان گفت  موضو 

 .بسیار کاربردی خواهد بود  هایی در جامعهنین رفتارکاه  چ

 برانگیختگی  و  هامحرک    ،  ها  خواسته  خودتنظیمی در مقابل  نقایص  تکانشی را در ارتباط با  رفتاری  صفات  ها  پژوه 

 و نگتتری آینتتده ، درک شامل معموتً که  ،  بات  سطح  شناختی  عملکردهای  و  فعال  حافظه  ،  این  بر  عالوه.  دانسته اند  ها

تنظتتیم هیجتتان نیتتز بتتا . شتتوند متتی نیز در اختالل تکانشگری مختتتل ، هستند گرا هدف  رفتارهای  و  گیرانهپیش  رفتار

 آن  بیتتان  و  احساستتات و هیجانتتات  تجربتته  افتتزای   و  کنتتترل  ،  حفظ  برای  تالشتکانشگری مرتبط می باشد که، آنرا  

 .(2013بجورکلی  )تعریف می کنند

 معیارهتتای  جتتویی همتته  حتت   کتته  آنجتتا  از  امتتا  ،  دانند  می  مرتبط  13ح  جویی  به  را  تکانشگری  ،  مطایعات  از  برخی

کراس )گرفتتت نظتتر در تکانشتتگری شخصتتیتی دیگتتر  ابعتتاد  عنتتوان  به  را  آن  توان  می  ،  کند  نمی  برآورده  را  تکانشگری

 رفتتتاری دیتتدگاه. دارد وجود تکانشی رفتارهای در تأثیرگاار عوامل و علت توضیح برای مختلفی های  . دیدگاه  (2011

 و  شتتناختی  هتتای  حوزه  به  را  تکانشگری  و  است  گرایی  عمل  و  خطرپایری  مانند  رفتاری  خصوصیات  بیانگر  شناختی  -

 در پتتاداش تأخیر تکانشگری و سریع  پاس   تکانشگری  ازمون های  که  دهد  می  نشان  مطایعات.  کند  می  تقسیم  رفتاری





 . بر همتتین استتاس در(2002سوان و همکاران  )شوند  می  مربوط  تکانشگری  به  شخصیتی  های  ویژگی  عنوان  به  دو  هر

 .شود  می  تقسیم  پاداش تأخیر  یتکانشگر و  سریع  پاس   تکانشگری به تکانشگری  دیدگاه، جدید این  مدیهای

تکانتته  کنتتترل در توانایی عدم ، شناختی روانشناختی نظر از. است عصبی  هایتکانه    بر  تأکید  ،  اعصاب  علوم  دیدگاه  از

 بلتتوغ بتته علتتت عتتدم    را  تکانشتتگری  ،  تکاملی  دیدگاه.  شود  می  سبب ایجاد تکانشگری  14میلی  و  فکری  ،  رفتاری  های

 بتته ، لپرفرونتا فرونتال و عملکرد اختالل ، نوروآناتومیکی و شناختی عصب های دیدگاه همچنین ، داند می  پرفرونتال

در  را مغتتز ستتروتونین و دوپتتامین هتتای گیرنتتده  عملکتترد  اختتتالل  بتتا  همتتراه  ،  ونترومدیال و اوربیتوفرونتال  قشر  ویژه

 .دانند  می  تکانشگری مهم

 از. فتتردی بتتین تکانشتتگری و مدرسه در کار  تکانشگری:  از  عبارتند  مدرسهتکانشی در سنین    رفتارهای  اصلی  حوزه  دو

 و  ،  دارد  رابطتته  بتتودن  15قبتتول  قابتتل  بتتا  معکتتوس  طتتور  بتته  فردی  بین  تکانشگری  که  ودش  می  بینی  پی   تووری  نظر

 .(2012تسوکاما و همکاران  )دارد  معکوس رابطه  16شناسی  وظیفه  با  شدت به  مدرسه  در  تکانشگری

 نتیجه گیری

 بتتا  اختتتالل  ایتتن.  انتتد  داده  ارائتته  تکانشی  رفتارهای  توضیح  برای  را  خود  خاص  ایگوهای  و  تعاریف  مختلف  ایه  دیدگاه

 اوییتته  سنین  در  که    (2012کاران  چامورو و هم)است  همراه  ریزی  برنامه  عدم  و  توجه  کمبود  اختالل  ،  رفتاری  تخریب

 روابتتط  و  یآموزشتت   هتتای  برنامتته  انجتتام  ،  روابتتط  و  یابی  دوست  ،  همساتن  بندی  گروه  ،  آموزشی  های  زمینه  تواند  می

 یکتتدیگر  مکمتتل  تکانشگری  اختالل  به  مبتال  کودکان  توانبخشی  و  شناسایی  در  رویکردها  این.  کند  مختل  را  خانوادگی

 ایگوهتتای از تتتوان متتی ، نوجتتوانی و کودکی دوران در پاداش به حساسیت افزای  به توجه با ، مثال عنوان به.  هستند

 استتت کودکتتان در برجسته فردی تفاوت یک  تکانشگری. کرد استفاده  کودکان  نای  رفتار  اصالح  برای  شناختی-رفتاری

 ..(2012تسوکاما و همکاران  )باشد آنها  زندگی  نتایج برای خوبی  بینی  پی  تواند  می و

 باید  را  پسران  در  خصوصا  نوجوانان  و  کودکان  حوزه  سن، تکانشگری در  افزای   با  تکانشی  رفتارهای  کاه   به  توجه  با

 اهتتدخو رفتارهتتا ایتتن تتتاثیر تحت شدت به آموزشی وفعاییت های رشد  دوران  این  زیرا در  داد  قرار  بررسی  مورد  بیشتر

 مفهتتوم استتت واضتتح.  نمود  طراحی  را  اند  برده  بهره  خود  های  برنامه  در  متعددی  های  دیدگاه  از  که  رویکردهایی  و  بود

گتتردد تتتا بتتتوان   تحلیل  و  تجزیه  کامل  متفاوت  نظری  های  دیدگاه  از  گیری  بهره  با  بایست  می  تکانشگری  وجهی  چند

 ار داد.جنبه های مختلف تکانشگری را مورد ارزیابی و درمان قر

 مختلتتف  هتتای  جمعیتتت  بتته  شده  ارائه  بایینی  های  مراقبت  بهبود  به  است  ممکن  تکانشگری  از  واضحی  و  دقیق  رزیابیا

 ایتتن و بتتوده آن اصلی عالیم از که توجه کمبود و پایری  تحریک   که  ADHD  کودکان  در  بویژه  کند،  کمک   روانپزشکی

. گردنتتد متتی تعتتدیل اوییتته  هوش  توسط  موارد  این  مجنینه  شوند  می  گرفته  نظر  در  رفتاری  کنترل  نقایص  بعنوان  دو

 متتی بتتروز توجتته عتتدم بتته نستتبت بیشتتتری تکانشتتگری عالیتتم با ADHD باشد تر پایین هوشی  سطح  هرچه  بنابراین

 متتورد بیشتتتر تکانشتتگری های جنبه پایینتر هوشی سطح با ADHD کودکان در پ . ( 2011د)فورزانو و همکاران  کن

 .بود خواهد توجه

قتترار رخی از مطایعات به زبان چینی در این زمینه موجود می باشد که متاستتفانه متتورد مطایعتته متتا  ب  :ها  دیتمحدو

 نگرفت.

 انجتتام کودکتتان عمتتومی جمعیتتت طور همین و کودکان  حوزه  در  تکانشگری  مطایعات  کم  تعداد  به  توجه  با:  ها  توصیه

 .گردد  می توصیه  مطایعات این

 بتترای  ما  از  حمایت  جهت  توانبخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  کاردرمانی  وهگر  از  ما  مطایعاتی  تیم:  قدردانی   و  تشکر

 نماید  می  تشکر  مطایعه این  انجام





 نسخه نهایی مقایتته  ،  کردند  شرکت  کامل  های  نسخه  بررسی  و  مقاتت  مرور  در  نویسندگان  همه:  نویسندگان  مشارکت

 .کردند  موافقت آن  ارسال با  و  کردند تأیید  را

 است.  نشده گزارش  ها خانواده  یا  نویسندگان توسط  منافع  تضاد گونه  هی   مقایه  نای  در:  فعمنا  تضاد

 یادداشت ها:

 
1 Cloninger 
2 Anterior cingulate cortex 
3 Orbitofrontal cortex 
4 Testosterone 
5 Serena Bezdjian 
6 Prefrontal cortex 
7 Pro-motivational circuitry 
8 Self-control 
9 Response inhibition 
10 Goya 
11 Ventrolateral Prefrontal Cortex (VLPFC) 
12 Choice impulsivity 
13 Sensory seeking 
14 Desire impulses 
1515 Agreeableness 
16 Conscientiousness 
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