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  چکیده
گیري  هاي تصمیم سبکبینی  هدف اصلی پژوهش حاضر پیش :مقدمه

هاي  سبک براي تعیین. هاي شخصیت است کنندگان از طریق ویژگی مصرف
هاي منطقی،  بر سبک مشتمل گیري از الگوي اسکات و بروس تصمیم

 ـهاي شخصیتی از مدل گري  شهودي، وابسته و اجتنابی و براي تعیین ویژگی
سازي رفتاري، بازداري رفتاري و  هاي فعال ویلسون مشتمل بر سیستم

نفر از  375نمونه مورد مطالعه،  :روش .گریز استفاده شده است/جنگ
گیري تصادفی  نهنور مرکز قم که به روش نمو دانشجویان دانشگاه پیام

گیري اسکات و  هاي تصمیم هاي سبک پرسشنامه. اند اي انتخاب شده طبقه
ویلسون توزیع و با استفاده از تحلیل  -هاي شخصیتی گري  بروس و ویژگی

 .بینی گردید ها پیش گیري آزمودنی هاي تصمیم رگرسیون چند متغیره، سبک
دار بین  وجود رابطه معنی هاي تحقیق نشان داد که عالوه بر یافته :هایافته
کنندگان پژوهش که داراي  گیري، شرکت هاي تصمیم هاي سبک مؤلفه

گیري  گریز هستند، از سبک تصمیم/سازي رفتاري و جنگ هاي فعال سیستم
گیري اجتنابی و شهودي  منطقی و در سیستم بازداري رفتاري از سبک تصمیم

 .نماید استفاده می

سازي رفتاري، بازداري رفتاري،  گیري، فعال مهاي تصمی سبک: کلیديواژگان
  .گریز/جنگ

  

Abstract 
 

Aim: The main aim of this study was to predict consumers' 
decision-making styles through personality traits. Method: 
The Scott and Bruce’s model which includes the rational, 
intuitive, dependent, and avoidant styles, was used to 
determine the decision-making styles. The Grey-Wilson 
model including the behavioral activation, behavioral 
inhibition, and fight/flight systems was used to determine 
the personality traits. The study sample included 375 
students of Payame Noor University of Qom who were 
selected using stratified random sampling. Scott and Bruce 
decision-making styles questionnaire and Gary-Wilson 
personality questionnaire were completed, and multivariate 
regression analysis was used to predict the subjects’ 
decision-making styles. Results: The results showed that, in 
addition to a significant relationship between the 
components of decision-making styles, participants with 
behavioral activation and fight/flight systems used rational 
decision-making style, while those with behavioral 
inhibition system used avoidant and intuitive decision-
making styles. 
 
Keywords: Decision-making style, Behavioral activation, 
Behavioral inhibition, Fight/flight. 
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  مقدمه
 در تنوع ها، هیجان برجستههاي  ویژگی از یکی

 و هیجانیهاي  انگیزه به نسبت افراد هاي واکنش
 این به. است موقعیت به نسبت ها آن حالت
 داویدسون،( دشو می گفته عاطفی سبک ،تفاوت
منجر به تنوع  هیجانیهاي  واکنش تنها). 2004

 نیز ادراك و هیجانی حافظه بلکهد شو میواکنش ن
. تأثیرگذارند فرديهاي  تفاوت گیري شکل در

 توجه و درك تجربه، شکل در فرديهاي  تفاوت
 حافظه در شده ثبت اطالعات ماهیت روي بر

 هاي دیدگاه به منجر و ندگذار می اثر مربوطه
 فرد یک بیرونی و درونی جهان به نسبت مختلفی

  .دشو می
هاي تکاملی از  رده  گیري در تمامی تصمیم

در عین . هاي شناختی مهم جانداران است فرایند
  هاي الزمی گیري از جمله مهارت حال تصمیم

. است که بشر در سراسر عمر بدان نیازمند است
دانش عمومی، اطالعات خاص، ارزش و سلیقه 

در تمامی  ها آنگیري  تواند بر تصمیم افراد می
اي بر احساس  عده. بگذارد تأثیرمراحل زندگی  

اي اولین راه حل را انتخاب  کنند، عده خود اتکا می
گیري دارند و  کنند و برخی تعلل در تصمیم می

افرادي هم هستند که دیگران برایشان 
بازاریابان براي درك واقعی  .کنند گیري می تصمیم

 ،گانکنند مصرفخرید گیري  تصمیمچگونگی 
گیري  تصمیمگیرنده و کسی که در  تصمیم ستیبای

این امر . شناسایی نمایدفرد دخالت دارد را 
ه و افزایش کنند مصرفموجب ایجاد ارزش براي 

  .)1384 ،کاتلر فیلیپ( دشو میارزش سهامداران 
 گیري تصمیم حوزه تحقیقاتی هاي زمینه از یکی

 هاي تفاوت قطعیت، عدم شرایط در گیري تصمیم
 افراد برخی داده، نشان مطالعات. است فردي

 برخی و هستند پذیرخطر ذاتی، و ژنتیکی طور به
 و وبر  ( کنند می دوري آن از ارثی طور به نیز

 زمینه این در زیادي مطالعات). 2002 همکاران،
 تأثیر اما بوده، متفاوتی نتایج داراي و شده انجام

 در افرادهاي  ویژگیو  فرهنگ ،نگرش
 وبر، و هس  ( است انکارناپذیر ها آن گیري تصمیم
1999(.  

تواند بر  ي شخصیتی میها بنابراین تفاوت
 تأثیرگذارکنندگان  گیري مصرف تصمیم نحوه
رو با توجه به مطالعات انجام شده،  از این. باشد

فرد شخصیتی هاي  ویژگی تأثیرتحقیقی در مورد 
کنندگان وجود  گیري مصرف هاي تصمیم بر سبک

هاي شخصیتی  ویژگی تأثیردر این . ندارد
مورد  ها آنگیري  کنندگان بر سبک تصمیم مصرف

  .گیرد مطالعه قرار می
 بتوان شاید: تحقیقو ادبیات  مبانی نظري

 روانشناسی علم موضوع ترین اساسی را شخصیت
هاي  ویژگی). 1389 دیگران، و رضویه( دانست
 صفاتی به روزمره، زندگی در شخصیت، عمومی
 موقعیتی از که دگرد می باز زمان خالل در پایدار

 ماهیت به و دکن مین تغییر چندان دیگر موقعیت به
  .دارد اشاره فرد وجودي

 و تداوم از ترکیبی به منجر شخصیت تکامل
 پیروي خاصی الگوي از انسانی هر و شده تغییر

 طور به ،مشتركهاي  گرایش برخیو  یدنما می
 همکاران، و روبرت( ندشو می پدیدار واضح
 عوامل ژنتیک، از ناشی تحوالت و تغییر). 2006
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هاي  ویژگی بوده و فرهنگی محیط و بیولوژي
. گیرند شکل می جوانی دوران در بیشتر شخصیتی
 به نسبت تر مسن افراد دده می نشان تحقیقات

 نمره بیشتري در ویژگی شخصیتی ،تر جوانافراد 
 نمره کمتري در و شناسی وظیفه و سازگاري

 گرفتند را گشودگی و رنجوري روان گرایی، برون
  .)2012 ،راجر دالی  (

 عنوان به شخصیت بازاریابی، مطالعات در
 لزوماً بدون فرد یک رفتاري صفات از اي جلوه

 الگوهاي شخصیت،. است هنجاريهاي  قضاوت
 افراد که است مشخصی کامالًهاي  روش و رفتاري

 روزمره امور با مواجهه وها  واکنش با مقابله در
  .)1989 کارور،( ندبر می کار به زندگی

 بازداري وسازي  هاي فعال سیستم چارچوب
 افرادهاي  هیجان گستره و ماهیت روي بر رفتاري

 ،)امید( مثبت انتظارات بنابراین ؛ندگذار می اثر
 بیشتر را هدف به شخص رسیدن تعهد گرایش

 از ناشی که) ترس( منفی انتظارات و یدنما می
 گیري شکل به منجر است رفتاري بازداري سیستم

 بسیار افراد دلیل همین به. دشو می اجتنابی عمل
 دارند توجه منفی اطالعات به بیشتر مضطرب

بر اساس نظریه  .)2005 لود، مک و متیوز(
ویلسون، سه سیستم جداگانه  ـشخصیتی گري 

  .دگذار میبر رفتار انسان اثر ) باهماما در تعامل (
این سیستم ). BAS1(رفتاري  ساز فعالسیستم ـ 

و اجتناب فعال است آوري  شامل دو مؤلفه؛ روي
شرطی پاداش و حذف هاي  که نسبت به نشانه
  . تنبیه حساس است

                                                             
1. Behavioural Activation System 

 و پاداش فعاالنه جستجوي به معنی آوري روي
 از اجتناب براي خاص رفتاري ارائه ،اجتناب فعال

 .است تنبیه

این سیستم . )BIS2(سیستم بازداري رفتاري ـ 
شامل دو مؤلفه اجتناب منفعل و خاموشی است 

شرطی تنبیه و حذف هاي  ت به نشانهکه نسب
   .پاداش حساس است

 طریق از تنبیه از اجتناب معنی به ،اجتناب منفعل
 متوقف معنی موشی، بهخا وتسلیم  یا فعالیت عدم

 .ندارد پی در پاداشی که رفتارهایی ساختن

این سیستم  ).FFS3(گریز / جنگ سیستم ـ 
شامل دو مؤلفه جنگ و گریز است که به 

 .حساس است غیرشرطی آزارندهاي ه محرك

 نه و تدافعی پرخاشگري معنی به جنگ،
 سریع فرار معنی به گریزو  تهاجمی پرخاشگري

  ).1387اشرفی و همکاران، ( .است تهدید منبع از
 عنوان به هکنند مصرف گیري تصمیم شیوه

 خرید به شناختی و ذهنی یافته، الگو گرایش یک
ثیرگذار أت هکنند مصرف انتخاببر  که است

 قابل موجود، هموارهها  ویژگی این. باشد می
 گیري تصمیم در اصلی محرکه نیروي و بینی پیش

 سبک .)1393 همکار، و نسب طباطبایی( هستند
 در او شخصیتی رویکرد ،فرد هر گیري تصمیم

 است گیري تصمیم وظیفه به واکنش و درك
افراد بیانگر گیري  تصمیمسبک  ).2004تالنهوم، (

در هنگام  ها آني عادتی است که الگو
اسکات  .ندده میمورد استفاده قرار گیري  تصمیم

در مطالعات خود پیرامون ) 1995( 4و بروس
                                                             
2. Behavioural Inhibition System 
3. Fight/Flight System 
4. Scott & Bruce 
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بر آن،  مؤثرافراد و عوامل گیري  هاي تصمیم سبک
فردي افراد هاي  درونی و تفاوتهاي  ویژگیبر 

و بر این اساس چهار سبک  ندتوجه بسیار نمود
: از اند عبارتکه  ائه نمودندرا ارگیري  تصمیم
 و 3، وابسته2، شهودي1منطقیگیري  تصمیمسبک 
 ).1387هادي زاده مقدم و همکار، ( 4اجتنابی

 این سبک .منطقی گیري تصمیمسبک ـ 
به  گیرنده تصمیمبیانگر تمایل  ،گیري تصمیم

راهکارهاي ممکن، ارزیابی نتایج  شناسایی تمامی
 درنهایتختلف و م هاي جنبههر راهکار از تمامی 

انتخاب راهکار بهینه و مطلوب توسط 
 گیرنده در هنگام مواجهه با شرایط تصمیم
  .است گیري تصمیم

در این شیوه  .شهودي گیري تصمیمسبک ـ 
گیرنده منطق روشنی در  فرد تصمیم ،گیري تصمیم

رابطه با درست بودن تصمیم خود ندارد، بلکه با 
 طور بهو فراست درونی خود  تکیه بر بینش

کند درست  چیزي را که فکر می آنناخودآگاه 
/ ذاتی هاي پاسخ شهود شامل؛ .دهد میانجام  ،است

 هاي متمرکز آموزشو  تجارب عمومی ،فطري
  .است
این سبک  .هوابست گیري تصمیمسبک ـ 

 عملی و فکري استقالل عدم برگیري  تصمیم
 وها  حمایت بر تکیه و گیرنده تصمیم

این نوع در  .استمبتنی  راندیگهاي  راهنمایی
، افراد نه انگیزه براي جلوگیري از گیري تصمیم
را دارند و نه دنبال پیدا کردن راه گیري  تصمیم

                                                             
1. Rational 
2. Intuitive 
3. Dependent 
4. Avoidant 

نایکل ال وود، (هستند حل خوب براي مشکالت 
2012.(  

 انداختن تعویق به .اجتنابی گیري تصمیمسبک ـ 
 هر از رفتن طفره ممکن، حد تاگیري  تصمیم
 از اجتناب به تمایل ،مسئله هب نسبت واکنش
هاي  موقعیت از دوري وگیري  تصمیم هرگونه
اجتنابی گیري  هاي تصمیم ویژگیاز گیري  تصمیم
  ).1393 همکاران، و پویا(است 

، )2005( سادلر و اسپیسرمطالعه هاي  یافته
 نفر 200 بینگیري  هاي تصمیم سبک خصوص در
 از یکی در بازرگانی رشته دانشجویان از
هاي  سبک بیننشان داد که  انگلستان هاي نشگاهدا

نتیجه  .وجود دارد دار معنیرابطه گیري  تصمیم
نیز نشان داده که سبک ) 2001(تحقیق مائو 

شهودي و منطقی دانشجویان در گیري  تصمیم
و تنها سبک  هکشور تایوان و آمریکا مشابه بود

همچنین در  .باشد میوابسته متفاوت گیري  تصمیم
که در ترکیه روي دانش آموزان دبیرستانی  تحقیقی

نشان داد که دختران  تحقیق نتایج ،انجام شد
اي  کمتر تکانهگیري  تصمیمنسبت به پسران سبک 

هاي  سبکند به عالوه دختران بیشتر کن میرا اتخاذ 
وابسته داشتند و از عدم خودمختاري گیري  تصمیم
فرهنگی هاي  ند و دلیل آن تفاوتبر میرنج 

 مطالعه .)1391زارع و عبداهللا زاده، ( باشد می
 خصوص در )1391( مزروقی و حیدري

 شیراز دانشگاه مدیرانگیري  هاي تصمیم سبک
 آنیگیري  تصمیم سبک غالب، سبک که داد نشان
 و عقالنیگیري  هاي تصمیم سبک بین و است

 وابستگی و اجتنابی و شهودي و آنی وابستگی،
 پژوهشهاي  یافته .دارد وجود يدار معنی رابطه
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 در مردان و زنان بین که داد نشان) 2011( اسمیت
 وجود يدار معنی تفاوت شهودي سبک از استفاده

 رابطه شهودي و عقالنی سبک بین نیز و ندارد
 سچوماکر مطالعه در. دشو مین مشاهده يدار معنی

 رابطه عقالنی و اجتنابی سبک بین) 2010(
 دیگر در که حالی در شد پیدا يدار معنی
. نگردید مشاهده رابطه اینگیري  هاي تصمیم سبک

 مدیران روي بر) 1389( رضازاده پژوهش در
 غالب سبک که دریافت مشهد فردوسی دانشگاه
 سبک بین و است عقالنی ها آن گیري تصمیم
 رابطه اجتنابی سبک در مردان و زنان گیري تصمیم

 طهرانی و زاده هادي. دارد وجود داري معنی
 بین که دریافتند خود تحقیق درنیز ) 1387(

 .وجود دارد دار معنیرابطه  گیري تصمیم هاي سبک
، در )2012(احمد عمران هانجرا و همکاران 

ي بین دار معنیتحقیق خود دریافتند که رابطه 
زن و مرد وجود دارد و گیري  تصمیمسبک 

تحت گیري  هاي تصمیم سبکادعا نمود  توان می
تحقیق  .دگیر میگان قرار کنند مصرفرفتار  تأثیر

د که آموزش ده مینشان ) 1391(تابش و همکار 
گیري  تصمیمهوش هیجانی بر شیوه هاي  مهارت
که باعث افزایش  يطور به. است مؤثرافراد 

شهودي و کاهش گیري  تصمیم یوهش یريکارگ به
اجتنابی، وابسته گیري  تصمیمهاي  شیوه یريکارگ به

) 1394(آهنچیان و همکار  تحقیق. دگرد میو آنی 
غالب در گیري  تصمیمد که سبک ده مینیز نشان 

منطقی بوده و گیري  تصمیمبیشتر افراد سبک 
هاي  سبکمنطقی با گیري  تصمیمسبک 

اجتنابی و آنی همبستگی منفی گیري  تصمیم
  .دارد دار معنی

در ) 2013(آالم مونزورال نتایج مطالعه 
شخصیت در فرایندهاي خصوص نقش 

 در شش مزرعه سوئداستراتژیک گیري  تصمیم
شهودي را گیري  تصمیمسبک داد که مدیران نشان 
گیري  تصمیمند و شخصیت در رفتار بر میبکار 

، )2014(بهرامی و همکاران  .نقش دارد ها آن
هاي  سبکشخصیتی و هاي  ویژگیرابطه بین 

مدیران دانشگاه حکیم سبزواري را گیري  تصمیم
د که ده میتحقیق نشان  نتایج. بررسی نمودند

گرایی و هشیاري  شخصیتی برونهاي  ویژگی
 منطقیگیري  تصمیمبا سبک  دار معنیرابطه مثبت 

 دار معنییک رابطه منفی  رنجوري روانو ویژگی 
آنی و ویژگی هشیاري رابطه گیري  تصمیمبا سبک 

. آنی داردگیري  تصمیمبا سبک  دار معنیمنفی 
با  دار معنیابطه مثبت ، ررنجوري روانویژگی 

صیت برونگرایی خاجتنابی و شگیري  تصمیمسبک 
با سبک  دار معنیو هشیاري رابطه منفی 

 یک هیچعالوه بر این، . اجتنابی داردگیري  تصمیم
هاي  سبکي با دار معنیاز صفات شخصیتی رابطه 

 .ندارد ابستهشهودي و وگیري  تصمیم

در مطالعه ) 1391(شاهنده و آقایوسفی 
بازداري  /سازي فعالمغزي هاي  سیستم مقایسه

رفتاري و منبع کنترل درونی و بیرونی دانشجویان 
دانشگاه پیام نور اهواز دریافتند که میزان سیستم 

با منبع کنترل هاي  رفتاري در آزمونیسازي  فعال
در پسران بیشتر از دختران بوده و  ،درونی بیشتر

در  میزان فعالیت سیستم بازداري رفتاري
با منبع کنترل بیرونی بیشتر در هاي  آزمونی
 شاهسوارزهی .بیشتر از پسران بوده است ،دختران

هاي  ویژگی، ارتباط بین )2015( و همکار
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و نگرش به گیري  تصمیمشخصیت و سبک 
هاي  ویژگیبراي . زندگی را بررسی نمودند

بزرگ استفاده شد و  5 شخصیت از پرسشنامه
که بین ویژگی شخصیتی  تحقیق نشان دادهنتایج 

اجتنابی رابطه گیري  تصمیمو سبک  روان رنجوري
و گرایی  ، برونشناسی وظیفهبین گشودگی، ، منفی

منطقی و شهودي گیري  تصمیمسازگاري با سبک 
همچنین بین . وجود دارددار  معنیرابطه مثبت 

ویژگی شخصیتی گشودگی، رابطه منفی با سبک 
رابطه منفی با  وابسته و سازگاريگیري  تصمیم

نتایج مدل . اجتنابی داردگیري  تصمیمسبک 
هاي  ویژگینشان داد که  ها آنرگرسیون تحقیق 

گیري  هاي تصمیم سبککننده  بینی پیششخصیتی 
نتایج تحقیق آقایوسفی و همکاران  .ندباش می

د که سیستم بازداري رفتاري ده می، نشان )1394(
و سیستم گیري  هاي تصمیم سبکبا همه 

گیري  تصمیمرفتاري به غیر از سبک سازي  فعال
؛ اجتنابی، گیري تصمیموابسته با هر سه نوع سبک 
دارد و هر دو  دار معنیمنطقی و شهودي، رابطه 

هاي  سبکبینی  سیستم مغزي رفتاري، قادر به پیش
  .بودندگیري  تصمیم

یک فرایند شناختی گیري  تصمیمکه از آنجا 
احی ساب محصول فعالیت کورتکس و نو

 ـ، از پرسشنامه شخصیتی گري استکورتیکال 
ویلسون که مبناي نوروفیزیولوژیک دارد در این 
مطالعه استفاده شد تا مبناي نظري نورولوژیک 

دو ردیف متغیرهاي شخصیتی و یکسانی براي هر 
و گري . بکار گرفته شودگیري  هاي تصمیم سبک

مغزي  هاي دستگاهبا مطالعه ) 2000( همکاران
هیجانی  ـذهنی هاي  رگیر انواع رفتار و تجربهد

مختلفی هاي  از طریق بخشها  بیان کرد که هیجان
وي دستگاه درگیر در انواع . ندشو میاز مغز تنظیم 

مثبت را دستگاه گرایش و دستگاه هاي  هیجان
درگیر در اضطراب را دستگاه بازداري رفتاري یا 

در افراد ها  این سیستممیزان و غلبه . توقف نامید
مختلف، متفاوت است و این امر زیربناي 

  .شخصیتی در افراد استهاي  تفاوت
هاي فردي  ، تفاوت)2010(اپلت و همکاران 

گیري  مورد استفاده در بررسی قضاوت و تصمیم
دریافتند که  ها آن. را مورد مطالعه قرار دادند

سه  تأثیرتصمیم اتخاذ شده توسط فرد تحت 
هاي  یی شده؛ ویژگیسري از عوامل شناسا

هاي فردي قرار  تصمیم، عوامل موقعیتی و تفاوت
آنان نشان دادند که تحقیقات انجام شده . گیرد می

هاي فردي، غیرنظامند بوده و  در خصوص تفاوت
هاي متفاوتی براي ساختار تفاوت فردي  سنجش

بنابراین مجموعه  ؛بکار گرفته شده است
ده در ها براي استفا استانداردي از سنجش

در واقع . گیري وجود ندارد تحقیقات تصمیم
هاي فردي بر  مشخص نیست که چگونه تفاوت

دارد؛ بنابراین،  تأثیرگیري رفتاري  عملکرد تصمیم
رفتاري یکی از  ـهاي مغزي  از آنجایی که سیستم

گیري  زاد مؤثر بر تصمیم ترین عوامل درون مهم
ی ، این پژوهش با هدف بررس)2008کار، (هستند 

هاي  گیري با سیستم هاي تصمیم ارتباط سبک
سازي رفتاري انجام گرفت تا  بازداري و فعال

هاي بازداري و  مشخص شود که سیستم
بینی  سازي رفتاري تا چه حد قادر به پیش فعال
؟هستندکنندگان  گیري مصرف هاي تصمیم سبک
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  روش 
جامعه  و بودههمبستگی  حاضر پژوهشروش 
جویان دانشگاه پیام نور مرکز دانش کلیه آن آماري

. باشد می 93-94در نیمسال تحصیلی  قم
مشغول مذکور  تحصیلی در نیمسالنفر  219/10

تصادفی  گیري نمونهبه روش  که اند تحصیل بوده
اي با استفاده از فرمول کوکران با سطح  طبقه

نمونه انتخاب گردیده نفر  375درصد،  5خطاي 
  .است

 265نفر مرد و  110 ،ها آزمودنیجنسیت 
 تعیین روابط ايمطالعه بر در این .باشد مینفر زن 

چندگانه از هاي  همبستگی متغیرهاي تحقیق از
استفاده شده طریق تحلیل رگرسیون چند متغیري 

شخصیت هاي  ویژگیمتغیرهاي همچنین  .است
گیري  هاي تصمیم سبککننده  بینی پیشبه عنوان 

  .مورد استفاده قرار گرفته است
گیري  هاي تصمیم سبک بینی پیشبه منظور 

اسکات و بروس پرسشنامه گان از کنند مصرف
وابسته شهودي، شامل ابعاد منطقی،  که) 1995(

این پرسشنامه  .استفاده شده استاجتنابی و 
که زارع و اعراب  باشد می سؤال 23حاوي 
روایی و پایایی آن را بین ) 1390(شیبانی 

نمودند که ضریب دانشجویان ایرانی بررسی 
در این تحقیق . آمد دست به 75/0آلفاي کرونباخ 

بین  متوسط طور به کرونباخ نیز ضریب آلفاي
 گیري اندازه 77/0گیري  هاي تصمیم سبکابعاد 

بیانگر قابلیت اعتماد و اعتبار  گردید که
فعالیت به منظور تعیین . پرسشنامه است

از گان کنند مصرف مغزي و رفتاريهاي  سیستم
ه دشخصیتی طراحی شهاي  ویژگیپرسشنامه 

استفاده ) 1989(ویلسون، بارت و گري توسط 
این پرسشنامه میزان فعالیت  .شده است

آن را هاي  رفتاري و مؤلفه/مغزيهاي  سیستم
د و یک پرسشنامه خود ارزیابی کن میارزیابی 

شخصیتی است که در انگلستان طراحی شده 
ده است که ما 120این پرسشنامه شامل . است

هاي  سیستمهر یک از هاي  براي ارزیابی فعالیت
 /رفتاري، بازداري رفتاري و جنگسازي  فعال

این . ماده در نظر گرفته شده است 40گریز، 
) 1378(پرسشنامه توسط آزاد فالح و همکاران 

 211به فارسی برگردانده شده و در یک گروه 
 نفري از دانشجویان ایرانی اجرا شده است

در این پژوهش از ). 1387فی و همکاران، اشر(
نسخه فارسی پرسشنامه استفاده شده و ضریب 

 طور بهمغزي هاي  سیستمبراي کرونباخ  آلفاي
  .است 70/0متوسط 

  

  هایافته
 ،رفتارسازي  هاي فعال سیستمدر این تحقیق  

متغیرهاي  عنوان بهگریز  /و جنگبازداري رفتاري 
گیري  هاي تصمیم کسبو متغیر کننده  بینی پیش

 جداولدر . شددر نظر گرفته  متغیر مالك عنوان به
میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب  ،1

  .شده است نشان همبستگی متغیرهاي پژوهش
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  انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهشمیانگین،  .1 جدول

  میانگین  متغیرها
انحراف 
  استاندارد

1  2  3  4  5  6  7  

86/3 34/31  نطقیم - 1  1             
64/16  شهودي - 2  70/2  **36/0  1           
03/19  وابسته - 3  77/2  **48/0  **29/0  1         
11/24  اجتنابی - 4  67/3  **40/0  **63/0  **44/0  1       
97/42  يرفتار يساز فعال یستمس - 5  69/5  **99/0  06/0  08/0  09/0  1     
44/33  سیستم بازداري رفتاري - 6  18/9  11/0-  **17/0  05/0  16/**0  03/0  1   
13/36  گریز/سیستم جنگ - 7  05/9  **23/0 -  08/0  01/0-  09/0  13/0  **50/0  1  

  

هاي  سبکرگرسیون نتایج تحلیل  2 در جدول
بین با  متغیرهاي پیش عنوان بهگیري  تصمیم

رفتاري، بازداري سازي  هاي فعال سیستممتغیرهاي 
همچنین . تحلیل شده است گریز/رفتاري و جنگ

تقالل خطاي متغیرها از آزمون براي آزمون اس
تا  5/1واتسون استفاده شده که در بازده  ـدوربین 

  .قرار دارند 5/2

  

بازداري رفتاريوسازي  هاي فعال گیري از طریق سیستم هاي تصمیم بینی سبک خالصه نتایج رگرسیون چند متغیره جهت پیش .2جدول 
 واتسونـ  دوربین مارهآ .F B T Sig  بین متغیرهاي پیش  گیري هاي تصمیم سبک

  
  منطقی

BAS   
44/3  

17/0 60/2 01/0 

89/1 BIS 04/0 05/0  96/0 

FFS 24/0- 23/3-  00/0 

  
  شهودي

BAS   
91/1  

08/0 21/1 23/0 

72/1 BIS 18/0 43/2 02/0 

FFS 01/0- 12/0- 91/0 

  
  وابسته

BAS   
84/0  

09/0 28/1 20/0 

99/1 BIS 06/0 75/0 45/0 

FFS 04/0- 49/0- 62/0 

  
  اجتنابی

BAS    
45/2  

  

10/0 51/1 13/0 
  
94/1 

BIS 17/0 32/2 02/0 

FFS 03/0 38/0 71/0 
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  و بحث گیري نتیجه
گیري  هاي تصمیم سبکدر پژوهش حاضر، 

هاي  سیستمگان با استفاده از کنند مصرف
و  بازداري رفتاري رفتاري،سازي  فعال
  .شده است بینی پیشمغز  گریز/جنگ

نشان دادند که بین  تحقیقهاي  یافته
منطقی، (گان کنند گیري مصرف هاي تصمیم سبک

ي دار معنیرابطه ) شهودي، وابسته و اجتنابی
پیشین هاي  با پژوهشها  این یافته. وجود دارد

، هادي )2001(، مائو )2005(اسپیسر و سادلر 
  .همخوان دارد) 1387(زاده و طهرانی 
این پژوهش نشان داده هاي  افتههمچنین ی

رفتاري و سازي  هاي فعال سیستمکه در 
گان از سبک کنند مصرفگریز، /جنگ

ند و در سیستم کن میمنطقی استفاده گیري  تصمیم
اجتنابی و گیري  تصمیمبازداري رفتاري از سبک 

گیري  تصمیمسبک  .دشو میشهودي استفاده 
طه مغزي رابهاي  سیستماز  یک هیچوابسته با 

نتایج تحقیق شاهسوارزهی ناروي . ندارد دار معنی
متفاوت  گیري اندازهبا مقیاس ) 2015(

که فقط ویژگی ) بزرگ 5(شخصیت هاي  ویژگی
وابسته رابطه گیري  تصمیمگشودگی با سبک 

  .داشته، همخوانی دارد دار معنی
در تبیین نتایج این پژوهش که مبتنی بر 

) 2000(ن نظریه تقویت حساسیت گري و ناقتو
گفت که دیدگاه فرایند دوگانه  توان می ،است

و بازداري رفتاري مبتنی سازي  هاي فعال سیستم
هاي  بر دو نظام عصبی رقیب براي قضاوت

 ).2004گرین و همکاران، (اخالقی است 

هاي  رفتاري به محركسازي  فعالسیستم 

لذت «د و مسئول ده میاشتهاآور واکنش نشان 
وش بینی، پاداش مداري و مانند خ »1انتظاري

حساسیت باالي این سیستم . باشد میبرونگرایی 
جدید، هاي  د افراد به دنبال مشوقشو میباعث 

تداوم در جستجوي انگیزه و پاسخ به احساسات 
تري پس از رسیدن به اهداف داشته  مثبت قوي

، گرایش )امید(بنابراین انتظارات مثبت  ؛باشند
را بیشتر تعهد رسیدن شخص به اهداف 

سازي  فعالبه عبارت دیگر در سیستم  ؛یدنما می
د و فرد شو میهدف محور ها  رفتاري، رفتار

صبري ( دکن میهدفمند را پیگیري هاي  رفتار
د ارزیابی افرا ).1391و همکاران،  زاده نظر

گیري  تصمیمهاي  هشیارانه و منطقی از موقعیت
نه سوداگرایاهاي  د که منجر به پاسخده میانجام 

هیجانی با /رو درگیري شخصی از این. دشو می
امیري و (یابد  کاهش میگیري  تصمیمفرایند 

گیري  تصمیمکه با سبک  )1394همکاران، 
  .استمنطقی سازگار 

سیستم بازداري رفتاري با اضطراب رابطه 
و ها  د بیشتر تعارضافراو ) 2004کر، (دارد 

 دکن میتهدیدات را ارزیابی و از آن اجتناب 
در این سیستم، ). 2008آمودیو و همکاران، (

گان با محرك آزاردهنده کنند مصرفاقدامات 
و  )1392لئون زواریکی، (شرطی حساس بوده 

به تنبیه حساسیت دارد و مستعد نسبت 
هیجانی نامساعد مانند اضطراب و هاي  گرایش

افسردگی بوده و براي نجات خود عوامل 
داند که  خود میبیرونی را دلیل بر عدم موفقیت 

                                                             
1. Anticipatory Pleasure 
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همچنین انتظارات منفی  .استاجتناب منفعل 
که ناشی از سیستم بازداري رفتاري ) ترس(

اجتنابی  گیري عمل است، منجر به شکل
به همین دلیل افراد بسیار مضطرب  .دشو می

میتوز و (بیشتر به اطالعات منفی توجه دارند 
متمایل هاي  از این رو پاسخ). 2005مک لود، 
که با  باشد میوداگرایانه و غیرمنطقی به غیر س

مبتنی بر (شهودي گیري  هاي تصمیم سبک
طفره رفتن از (و اجتنابی ) قضاوت فردي

نتایج این تحقیق با . سازگاري دارد) گیري تصمیم
  .همخوانی دارد )2005( تحقیق میتوز و مک لود

گریز، نسخه اصالح شده /سیستم جنگ
ر کنار نظریه تقویت حساسیت گري است که د

و بازداري رفتاري سازي  هاي فعال سیستم
این سیستم نسبت به خطر . دشو میاستفاده 

 بهاحساس شده بسیار حساس بوده و ترس را 
منطقی گیري  تصمیمکه با سبک  آورد می وجود

بدین صورت که در موقعیت . باشد میمنطبق 
نسبت به مبارزه یا دوري از گیري  تصمیم

 .دکن میاتخاذ  طقیمنگیري  تصمیم ،موقعیت

از لحاظ عصب شناختی نیز سه سیستم 
هاي  تفاوت ساز زمینهرفتاري گري که  /مغزي

سیستم . دگرد میشخصیتی است، تبیین 
رفتاري، شامل آن نواحی از مغز سازي  فعال

است که براي جستجوي پاداش انگیزش داشته 
. است) 1تکانشگري(باال  پذیري واکنشو عامل 

مغز،  3و دستگاه لیمبیک 2یندوپام آزادسازي
سیستم . دشو میاین سیستم سازي  فعالمنجر به 

                                                             
1. Impulsivity 
2. Dopamine 
3. Limbicum 

بازداري رفتاري، شامل آن نواحی از مغز است 
 قرار تأثیرکه فرد را نسبت به تنبیه تحت 

این سیستم . یدنما مید و از آن اجتناب ده می
تنبیه هاي  منجر به اضطراب و اجتناب به نشانه

 4شر اوربیتو فرونتالق. دشو میجدید هاي  محرك
مسئول بازداري  5و دستگاه پاراهیپوکامپی

گریز، در پاسخ به  /سیستم جنگ .رفتاري هستند
ناخوشایند شرطی و غیرشرطی، هاي  محرك

و هیجان  سازد میرفتار فرار و اجتناب را فعال 
و  6بادامه مغز. ندده میو ترس را به آن نسبت 

سیستم این  7)دم اسبی(کامپ  هیپوهاي  ساخت
  .ندکن میرا تعدیل 

مطالعات کافی در  که اینبا توجه به 
خصوص روابط بین متغیرهاي شخصیت و 

وجود ندارد، تحلیل گیري  هاي تصمیم سبک
این مطالعه آسان نیست و به همین هاي  یافته

مطالعات بیشتر در این قلمرو پیشنهاد دلیل 
نمونه پژوهش حاضر متشکل همچنین، . دشو می

بوده، به قم یان دانشگاه پیام نور از دانشجو
منظور اطمینان از تعمیم نتایج، بهتر است 

مختلف هاي  مشابه در دانشگاههاي  پژوهش
به منظور  بعالوه،. انجام و مقایسه گردد

گیري  هاي تصمیم سبک بینی پیش
د تحقیقی از شو میگان، پیشنهاد کنند مصرف
سنی هاي  گان با جنسیت و گروهکنند مصرف

گان کاالهاي کنند مصرفت از جامعه متفاو
.اي انجام شود مصرفی و سرمایه

                                                             
4. Orbitofrontal Cortex 
5. Parahippocampus 
6. Omygdala 
7. Hippocampus 
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  نابع م
 رابطه«). 1394(و رقیه، م . ؛ اورکی، م.آقایوسفی، ع - 

 رفتاري يساز فعال و بازداري مغزي سیستمهاي

(BIS/BAS)  نقش: گیري هاي تصمیم سبک با 
 تخصصی علمی فصلنامه. »دست برتري تعدیل کننده

  .7- 31: ، ص)2(1، شناسیروان عصب

). 1394(ي، ع عصار رود ؛.ر. آهنچیان، م -
 راهبر خود یادگیري گیري و تصمیم سبک ارتباط«

 ،نظامی مراقبتی علوم. »هوشبري دانشجویان در
  .3-24: ، ص)3(1 شماره

آزاد  و. ك ،طباطبایی زاده رسول ؛.ع ،اشرفی -
 عاملی روایی بررسی« .)1387( پ ،فالح

 علوم .»ویلسونـ  گري شخصیتی پرسشنامه
 .310-326: ص، )27(7 ،یشناخت روان

 ح. عبداللهی، م و . حسنی، ج ؛.امیري، س -
 یرشخصیغ و شخصی اخالقی قضاوت« .)1394(

 بازداري نظام و رفتاري ساز فعال نظام اساس بر
 .22-36 ،73، شناسیروان مجله .»رفتاري

 ا ،طامه ایزدي و .م.ا ،اخروي؛ .ر .ع ،پویا -
گیري  تصمیم سبک و شخصیت تأثیر« .)1393(

هاي  ویژگی از ها آن درك بر دفاعی صنایع مدیران
، )18(5 دوره ،نظامی شناسیروان فصلنامه .»شغلی

 .15-32: ص

 آموزشیر تأث«). 1391(ح  ،زارع و. ، فتابش -
 هاي سبک هیجانی بر هوش هاي مهارت
  و وابسته اجتنابی، شهودي، عقالیی، گیري تصمیم

 

  .323-329: ص، )4(6، رفتاري علوم مجله .»نیآ

 بررسی« .)1391( ا.، رمزروعی و. ، احیدري -
: دانشگاه گیري مدیران تصمیم هاي عمومی سبک

 در نو رهیافتی .»شیراز دانشگاه موردي مطالعه
 .63-78: ص ،)12(3 ،آموزشی مدیریت

 بازاریابی طالیی کلیدهاي .)1392(. ، ردالی -
 بینی پیش خرید در ما صمیمت چگونه شناختی،

 میرمبین، سارا ؛.م حال، افتاده: مترجمان کنیم؟ می
 صنعت و علم اندیشگاه: تهران ،.ل غالمی،و . س

  .معاصر جهان

 يها سبک رابطه بررسی«). 1389(. ، سرضازاده -
 مدیران معنوي هوش و گیري تصمیم عمومی
 در مشهد پزشکی علوم و فردوسی يها دانشگاه

کارشناسی ارشد، دانشکده  نامه یانپا، »1389 سال
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی 

 .مشهد

 نقش« .)1389( ، فاصل یبهلول و. م رضویه، -
 بر زناشویی رضایت و شخصیتی هاي ویژگی

 امور و شهید بنیاد متأهل کارکنان شغلی رضایت
 ،جامعه و زن فصلنامه .»شیراز شهر ایثارگران

  .1-17: ص، )4(1

 بررسی« .)1390( ، خشیبانی اعراب و. ح ،زارع -
 گیري تصمیم هاي سبک پرسشنامه روایی و پایایی

 يها پژوهش فصلنامه دو .»ایرانی دانشجویان در
  .112-121: ص، )28(2، یشناخت روان
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هاي  مقیاس .)1391( ، حه زادهلعبدا و .، حزارع -
 ژ،آیی نشر: تهران ،شناختی شناسیروان یريگ اندازه

 .146-147: ص

 کنکاش عصبی بازاریابی). 1392( ، لزوراویکی -
و . ، كزاده یدرح ترجمه ه،کنند مصرف مغز در

 .علم نشر: تهران ،ع.، حسلطانی

 مقایسه« .)1391( ر .، عقایوسفیو آ. ، مشاهنده -
 و رفتاري بازداري /سازي فعال مغزي سیستمهاي

 هفصلنام .»پسر و دختر دانشجویان کنترل منبع
  .7- 26: ص ،)23(3 ،کاربردي شناسیروان

احتشام  و. ، ماول یمعمارباشر؛  نظرزاده، صبري -
 هاي مغزي سیستم رابطه« .)1391( ، پزاده

 با تنظیمی خود سازي رفتاري، فعال و بازداري

 ،شناسیروان در نوهاي  یافته .»دانشجویان در تعلل
 .71-84: ص، )25(8

 .)1393( ، خارجمند و. ، منسب ییطباطبا -
 و خرید سبک اساس بر مشتریان يبند خوشه«

 ابعاد و ذاتی نوجویی ابعاد با آن ارتباط بررسی
: ص، )2(6 ،بازرگانی مدیریت ،»نئو شخصیتی

358-337.  

 و تجزیه: بازاریابی مدیریت .)1384( ، فکاتلر -
 ترجمه ،کنترل و اجرا ،یزير برنامه تحلیل،

 .دوم چاپ. آتروپات: تهران .ب فروزنده،

 .)1387( ، مطهرانی و. ، ازاده مقدم يهاد -
 گیري تصمیم عمومی هاي سبک بین رابطه بررسی«

 مدیریت نشریه .»دولتی هاي سازمان در مدیران
  .123-138: ص، )1(1 ،دولتی
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