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 غیر ورزشکار و ورزشکار دختر آموزان خواهی دانشی هیجانمقایسه

 2دکترسید احمد جاللی ،1زادهساز آزیتا چیت

 . کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی1

 . عضو هیأت علمی دانشگاه ازاد 2 

 چکیده

 در را آن موزشیآ های نظام اغلب و شود می گرفته نظر در ضروری آموزان دانش از بسیاری برای بدنی های فعالیت و ورزش امروزه

بود. روش   ر ورزشکارغی و ورزشکار دختر آموزان خواهی دانشی هیجانمقایسههدف از انجام این پژوهش،  .اندگنجانده خود ی برنامه

آموزش   3منطقه  پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای  و جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول

نفر و با  120نفر و مجموعاً  60نفر بود. برای هر گروه  2150که تعداد آنها  می باشد 1394-95و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 

جمع ( 1978کرمن، خواهی ذاکرمن )ذاهیجانیری در دسترس انتخاب شدند. در نهایت داده های الزم از طریق پرسشنامه روش نمونه گ

یرورزشکار زشکار و غدانش آموزان دختر وربین دو گروه آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که 

تایج تحلیل های بعدی پژوهش نشان داد که ندارد. اما در ادامه وجود خواهی تفاوت معناداری ی کلی هیجانطورکلی از لحاظ نمرهبه

های . بر اساس یافتهباشندآموزان دختر غیرورزشکار دارا میآموزان دختر ورزشکار میزان ماجراجویی بیشتری را نسبت به دانشدانش

ران ورزشکار است ه خصوص ماجراجویی یکی از متغیرهای مهم در میان دختخواهی و بهای هیجانپژوهش می توان استنتاج کرد مولفه

 اموزان این مساله را مد نظر قرار دهند.و مسوالن امر می بایست در تعامل با این دانش

 خواهی ، دانش آموزان دختر، ورزشکارهیجانواژگان کلیدی:  

 

 مقدمه

ای از زندگی است که از دیرباز تاکنون مورد توجه جدی روانشناسان قرار داشته است. پژوهشگران در سراسر دنیا نشان نوجوانی دوره

نوجوانان در راه دستیابی به استقالل فردی، از والدین فاصله می اند که این دوره می تواند سرآغاز مشکالت دوران بزرگسالی باشد. داده

شوند و چون پختگی الزم برای مقابله با این فشارها شوند. در این میان آنها با فشار همساالن روبه رو میگیرند و به همساالن نزدیک می
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 2برای مثال مووس و پوترون(. 2007، 1ممکن است تحت تاثیر رفتارهای منفی و زیان بخش گروه قرار گیرند )استرنبرگ و مانهامرا ندارند 

ای است که با افزایش خطر بزهکاری، مصرف مواد، رفتارهای محافظت سالگی( دوره 20تا  11( بیان می کنند که نوجوانی )1998)

همراه است. هر چند که شاید برخی از رفتارها ریشه در کودکی داشته باشند ولی در این دوره به های خطرناک ی جنسی و ورزشنشده

(. مبادرت به این گونه رفتارهای خطرناک می تواند موجب افزایش احتمال آسیبهای جسمانی و 2008، 3استینبرگاوج خود می رسند )

های اینگونه رفتارهای خطرناک در نوجوانی هستند، یک ی پیشبینی کنندههایی که به دنبال مطالعهشناختی گردد. در بین پژوهشروان

( 2008) 5(. فیشر و اسمیت2013، 4متغیر پیشبین به طور اشکاری خودنمایی می کند و این متغیر هیجان خواهی نام دارد )استواتز و کوپر

خواهی شخصیتی و محیطی است که از این بین هیجانکنند که مصرف و سو مصرف مواد در نوجوانی تابعی از عوامل مختلف بیان می

ی مواد به طور آشکاری میزان هیجان اند که نوجوانان مصرف کنندهدارای ارزشی دوچندان است. در همین رابطه پژوهشگران نشان داده

البته در همین جا می بایست   (.2016، 6خواهی بیشتری از دیگران همساالن خود دارند ) کارلس، ریان، برای، ماتیاس، اچسون و دوگرتی

یابد برای مثال خواهی و رفتارهای پرخطر مختص نوجوانی نیست و در بزرگسالی نیز ادامه میخاطر نشان کرد که این رابطه بین هیجان

ی تواند پیشبینی کننده خواهی در دوران دانشگاه نیز میاند که هیجان( نشان داده2016) 7استیورمیل، الپورته، میلز، سستی، کالینز و 

های زیستی و ژنتیکی هستند ممکن است در خطر بیشتری برای مصرف الکل، مواد و ماریجونا باشد. نوجوانانی که دارای برخی آمادگی

رت های زیستی است که به صوخواهی نوعی صفت دارای بنیان(. هیجان2008، 8دچار شدن به پیامدهای منفی باشند )کاسی، گتز و گالوان

(. برای مثال اینگونه افراد حاضر 1994، 9ذاکرمنشود )تمایل به جستجوی محرکهای نو و برانگیزاننده از جمله رفتارهای پرخطر آشکار می

هستند تا زمان، پول و تالش فراوانی را برای برخی تجارب زودگذر مانند سقوط آزاد، سوار شدن در ترن هوایی، رانندگی با سرعت 

خواهی مورد یکی از حوزه هایی که از نظر هیجان(. 2015، 10تی خوردن غذاهای پر ادویه صرف کنند )نوربری و حسینوحشت آور یا ح

آمیز تمرکز ها در این حوزه بر شرکت در ورزشهای مخاطرههای ورزشی است. اغلب پژوهشبررسی قرار گرفته است شرکت در فعالیت

خواهی بیشتری هستند به ( در پژوهشی کالسیک نشان دادند افرادی که دارای میزان هیجان1986) 11داشته اند. رولند، فرانکن و هریسون

های آن اورند و ورزشکار تر هستند. با وجود این این پژوهش بیشتر بر مردها تمرکز داشت و یافتهمیزان بیشتری نیز به ورزش روی می

                                                           
1 Sternberg & Monaham 
2 Muuss & Porton 
3 Steinberg 
4 Stautz & Cooper 
5 Fischer &Smith 
6 Charles, Ryan, Bray, Mathias, Acheson, Dougherty 
7 Meila, LaPorte, Mills, Sesti, Collins, Stiver 
8 Casey, Getz & Galvan 
9 Zuckerman 
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داده شد که مردهای دارای هیجان خواهی باال در فعالیتهای بیشتری شرکت  ها صدق می کرد. در این پژوهش نشانبیشتر در مورد مرد

های مناسب بر روی دختران ورزشکار، هدف پژوهش ی فعالیت آنها کوتاه است. از این رو باتوجه به فقدان پژوهشمی کنند ولی دوره

 غیر ورزشکار است.  و ورزشکار دختر آموزان دانشخواهی ی هیجانحاضر مقایسه

 

 پژوهش وشر

بود با توحه به اینکه امکان « غیرورزشکار  و ورزشکار آموزان  دختر دانشخواهی هیجان مقایسه» هدف اصلی   پژوشنظر به اینکه در این 

 آموزان دانش  ی کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه. ای استفاده شددستکاری  برای اهداف تحقیق غیر ممکن بود از روش علی مقایسه

 از شده اخذ اطالعات به توجه با که بود 1394-95 تحصیلی سال در تهران شهر پرورش و آموزش  3 منطقه اول متوسطه دوره دختر

 براساس و ای مقایسه علی تحقیق طرح به توجه با تحقیق این در .بودند نفر 2150 آنها تعداد تهران شهر 3 منطقه پرورش آموزش سازمان

 انتخاب دسترس در گیری نمونه روش نفر با 120 مجموعاً و نفر 60 گروه هر برای( 1392 همکاران و نصر ترجمه) همکاران و گال توصیه

 ( مورد ارزیابی قرار گرفتند.1978خواهی ذاکرمن )ذاکرمن، ی هیجانو با پرسشنامه گردید

تهیه و تدارک گردیده  1978که در سال  برای سنجش هیجان خواهی از شکل پنجم مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن استفاده شد

توسط محوی شیرازی با تغییراتی در برخی  1376توسط خداپناهی صورت گرفته ودر سال  1374است. ترجمه فارسی این مقیاس در سال 

ته اخیر آن استفاده های آن، بر روی دانشجویان دانشکده های فنی تهران هنجاریابی شده است، که در این پژوهش از فرم تغییر یافاز سوال

شد. این مقیاس از چهار عامل فرعی ))هیجان خواهی و ماجراجویی((، ))تجربه طلبی((، ))گریز از بازداری(( و ))مالل پذیری(( تشکیل 

ماده تست دو جزیی است که در سه برگ یک  40شده و برای هر یک از عوامل ده تست در نظر گرفته شد. مجموع مواد تست شامل 

ه با یک پاسخنامه در اختیار آزمودنی قرار می گیرد. این پرسشنامه از نوع نوشتاری است و در باالی آن راهنمایی برای هدایت رو همرا

پاسخگویان در مورد چگونگی پاسخگویی به مواد تست درج گردیده است. در مقابل هر سوال دو گزینه ))الف(( و ))ب(( قرار دارد که 

مشخص )×( ز دو گزینه را که به احساس او نزدیک تر است، انتخاب کند و در صفحه پاسخ نامه با عالمت آزمودنی مستلزم است یکی ا

 (.1374نشان می دهد. )خداپناهی،  86/0تا  83/0ماده ای در شکل پنجم، هماهنگی درونی مناسبی را در محدودۀ  40کند. مقیاس کلی 

گریز از تجربه( و یک متغیر مستقل  طلبی، ماجراجویی، مالمت پذیری و وابسته )تجربهبرای بررسی این سوال با توجه به وجود چهار متغیر 

 ( استفاده گردید.MANOVAورزشکار( از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری )آموزان ورزشکار و غیردارای دو سطح )دانش
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 ی پژوهشهایافته

تفکیک گروه ورزشکار و غیر ورزشکار ارائه شده است. همچنین به  1توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول در این بخش شاخص های 

گیری شده نیز به تفکیک برای گروه دختران های هر یک از متغیرهای اندازهمقادیر مربوط به میانگین و انحراف استاندارد زیرمقیاس

 ورزشکار و غیر ورزشکار ارائه شده است.

 

 ورزشکار  یرورزشکار و غدختران گروه : آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه 1جدول 

 گروه متغیر

 ورزشکار غیر ورزشکار

M SD M SD 

 5.01 18.83 5.58 18.53 هیجان خواهی کل

 1.64 4.11 1.64 4.56 تجربه طلبی

 2.11 7.53 2.31 6.54 ماجراجویی

 1.72 3.72 1.74 3.90 مالمت پذیری

 1.83 3.46 2.28 3.52 گریز از بازداری

 

های و غیرورزشکار از نظر هیجان خواهی کل و مولفهبین دو گروه دختران ورزشکار توان مشاهده کرد که با توجه به جدول فوق می

میانگین باالتری را در طلبی، مالمت پذیری و گریز از بازداری تفاوت چندانی وجود ندارد ولی دانش آموزان دختر ورزشکار تجربه

 ماجراجویی کسب کرده اند.

گریز از تجربه( و  طلبی، ماجراجویی، مالمت پذیری و با توجه به وجود چهار متغیر وابسته )تجربه هدف پژوهشبرای بررسی در ادمه 

تغیری استفاده گردید که نتایج آزمون تحلیل واریانس چندم ورزشکار( ازآموزان ورزشکار و غیریک متغیر مستقل دارای دو سطح )دانش

 ان در جداول زیر ارائه شده است.
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و   یریمالمت پذ یی،ماجراجو طلبی،تجربه) یخواه یجانه. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نمرات 2جدول 

 یرورزشکاردانش آموزان دختر ورزشکار و غ (از تجربه یزگر

درجه آزادی  F Df ارزش 

 خطا

 ایتا سطح معناداری

 106. 010. 115 4.000 3.475 106. اثر پیالیی

 106. 010. 115 4.000 3.475 894. المبادای ویلکز

 106. 010. 115 4.000 3.475 119. اثر هتلینگ

 106. 010. 115 4.000 3.475 119. بزرگترین ریشه خطا

 

ی همگنی ماتریس واریانس و کوراریانس، ( و برقراری مفروضهP=0/522 ،F=0/911باکس) Mباتوجه به معنادار نبودن آزمون 

دانش آموزان دختر ورزشکار و دو گروه  آید، مقدار آزمون المبدای ویلکز بیانگر آن است که بینبرمی 2جدول طور که از نتایج همان

تفاوت معنادار وجود  گریز از تجربه( طلبی، ماجراجویی، مالمت پذیری و تجربهی )خواه یجانهطورکلی از لحاظ نمرات بهیرورزشکار غ

 ها به تفکیک متغیر وابسته آمده است.ها برای مشخص شدن تفاوتنتایج حاصل از آزمون اثرات بین آزمودنی 3دارد. جدول 

 یریمالمت پذ یی،ماجراجو طلبی،)تجربه یخواه یجانهها بر روی نمرات . آزمون اثرات بین آزمودنی3جدول 

 یرورزشکارن دختر ورزشکار و غدانش آموزا دراز تجربه(  یزو  گر

مجموع  متغیر وابسته

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

 014. 195. 1.702 4.571 1 4.571 تجربه طلبی

 049. 014. 6.186 31.359 1 31.359 ماجراجویی

 001. 703. 146. 424. 1 424. مالمت پذیری

 001. 931. 008. 033. 1 033. گریز از تجربه
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فاوت معنادار وجود دارد ت از لحاظ متغیر ماجراجوییورزشکار آموزان دختر ورزشکار و غیردانشبین  3نتایج حاصل از جدول با توجه به 

 ند.باشآموزان دختر غیرورزشکار دارا میآموزان دختر ورزشکار میزان ماجراجویی بیشتری را نسبت به دانشو دانش

 

 گیریبحث و نتیجه

آموزان دختر ورزشکار از نظر هیجان خواهی و به خصوص ماجراجویی تفاوت معناداری با در این پژوهش نشان داده شد که دانش

( است که در پژوهشی 1986رولند، فرانکن و هریسون )های اموزان دختر غیر ورزشکار دارند. یافته های این پژوهش همسو با یافتهدانش

اورند و ورزشکار تر خواهی بیشتری هستند به میزان بیشتری نیز به ورزش روی میی که دارای میزان هیجانکالسیک نشان دادند افراد

ای، ورزشکاران خواهی ورزشکاران حرفهی هیجانهستند. در همین راستا و همسو با پژوهش حاضر پژوهشگران در پژوهشی که به مقایسه

ای و هم ورزشکاران آماتور میزان هیجان خواهی بیشتری را دند که هم ورزشکاران حرفهآماتور و افراد غیرورشکار پرداختند، نشان دا

ای نسبت به افراد ورزشکار در این پژوهش همچنین نشان داده شد که افراد ورزشکار حرفه .نسبت به گروه افراد غیر ورزشکار داشتند

پژوهشگران بر این باورند که (.  2011، 1گان)صمدزاده، عباسی، شهباز زاده کردندخواهی بیشتری را تجربه میآماتور نیز میزان هیجان

گیرند. فعالیت های خواه ورزش را به عنوان عاملی برای افزایش و ارتقای احساس مثبت و ارامش روانشناختی در نظر میافراد هیجان

 1991) 2کرونین .بت گرددتواند موجب احساس اجتماعی مثورزشی ورزشکاران، عالوه بر به ارمغان اوردن سالمت جسمانی و روانی، می 

خواهی باالتری ای که بر روی کوهنوردان انجام داد، نشان داد که این افراد میزان هیجان( در مطالعه2011به نقل از صمد زاده و همکاران، 

( بر این 1994) 3میولی و گروس ی تکرار شد.نسبت به افراد بهنجار کسب می کنند. این نتایج درمورد اسکی بازان نیز به طور مشابه

های بدنی به منظور عاملی برای افزایش هیجان مثبت استفاده می کنند.  پژوهشگران همچنین اند که افراد هیجان خواه از فعالیتعقیده

توان یافته پژوهش را تبین میلذا خواهی و درجه خطرپذیری فعالیت ورزشی وجود دارد. نشان داده اند که یک رابطه و پیوند بین هیجان

 تحریکات کسب به دنبال بیشتر افرادی چنین زیرا است بیشتر دختران غیر ورزشکار  به نسبت دختران ورزشکار  پذیری کرد  که هیجان

 .باشد خطرآفرین هم بدنی و جسمی نظر از که کنند انجام کارهایی به اقدام است ممکن گاهی حتی و هستند متنوع و پیچیده
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The comparison of sensation seeking in athlete and non-athlete female students 

 

Abstract 

Today, sport and physical activities are considered essential for many students and most of 

academic systems have included in their own programs. The aim of this study was to the 

comparison of sensation seeking in athlete and non-athlete female students. This is a casual 

comparative study. The study population consisted of all ninth-grade high school female students 

of Tehran’s 3 district education in 2015-2016 whose number was about 2150. A total of 120 

students (60 students in each group) was selected by the convenience sampling method. Finally, 

data were collected by the Zuckerman’s Sensation Seeking Scale (SSS; Zuckerman, 1978) and 

then were analyzed. Findings from multivariate analysis showed that there is a significant 

difference between the two groups of female students (athlete and non-athlete) in terms of 

sensation seeking. Furthermore, It was also shown that, among sensation seeking components, 

there is a significant difference between the two groups in terms of the thrill adventure seeking 

aspect. According to the findings, it can be concluded that adventure seeking are important 

variables among female athletes and the authorities should consider these variables during 

interactions with students.  

 

Key words: sensation seeking, female students, athlete 
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