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  چکیده 

و  ج طلبیتهیمیزان هدف از پژوهش حاضر مقایسه 
مؤلفه هاي آن در میان افراد ورزشکار در مقایسه با افراد 

پژوهش مورد نظر در مقوله غیر ورزشکار می باشد. 
مقایسه اي قرار می گیرد. جامعه آماري  -مطالعات علی

این پژوهش را کلیه دانشجویان پسر ورزشکار و غیر 
ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد تشکیل دادند. 

آزمودنی  160اي مورد مطالعه در مجموع شامل آزمودنی ه
نفر دانشجوي غیر  80نفر دانشجوي ورزشکار و  80(

سال می باشند. به منظور  22ورزشکار) با میانگین سنی 
 سنجش تهیج طلبی و مؤلفه هاي آن از مقیاس تهیج طلبی

استفاده شد. آلفاي کرونباخ براي  (SSS-V) زاکرمن
وضریب همبستگی بین  75/0پرسش هاي این مقیاس 

آزمودنی ها در دو نوبت با فاصله چهار  نمره هاي
گزارش شده است. با اعتبا براي آن که  =79/0rهفته

  بتوانیم در جهت وارسی فرضیه هاي پژوهش حرکت کرده 

  

و به بررسی این مطلب بپردازیم، که آیا بین مؤلفه هاي 
 ،ییتجربه جو ،هیجان زدگی و ماجراجوییتهیج طلبی(

مالل یا  حساسیت نسبت به یکنواختی وبازداري زدایی 
 ) در بین دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیرپذیري

 tورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد یا نه، از آزمون 

به طور کلی نتایج پژوهش نشان  مستقل بهره گرفته ایم.
دادند که سطح تهیج طلبی و مؤلفه هاي آن در  دانشجویان 

بیش از سطح تهیج طلبی دانشجویان غیر ورزشکار 
 ورزشکار است.

، دانشجویان هیجان زدگی ،پذیريج تهی :کلید واژه گان
  پسر ورزشکار و غیر ورزشکار.
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  مقدمه

که چقدر تحریک کننده و  تمام موقعیت ها از این نظر
چقدر قابل کنترل هستند، فرق می کنند. افراد نیز آمادگی 

ر نحوه پاسخدهی آنها به میزان هاي شخصیتی دارند که ب
تحریک و کنترل پذیري در این موقعیت ها تأثیر می 

یک از ما ویژگی هاي شخصیتی داریم که  گذارد. هر
باعث می شوند در موقعیت هاي یکنواخت در برابر 
تحریک کننده و غیر قابل کنترل در برابر قابل کنترل به 

د موقعیت صورت متفاوت احساس و رفتارکنیم. برخی افرا
هاي بسیار تحریک کننده را ترجیح می دهند، در حالی که 
دیگران موقعیت هاي کم تحریک کننده را ترجیح می 
دهند و برخی افراد دوست دارند برآنچه که اتفاق می افتد 

منتظر  کنترل زیادي داشته باشند، درحالی که دیگران صرفاً
ه به موقعیت می مانند تا رویدادها اتفاق بیفتند. پس با توج

هایی که در آن ها قرار می گیریم، تفاوت هاي فردي در 
انگیختگی و کنترل متغیرهاي مهمی هستند که توضیح می 
دهند چرا افراد مختلف حتی زمانی که در موقعیت 
یکسانی هستند، حالت هاي انگیزشی و هیجانی متفاوتی 
دارند. وقتی که کم انگیخته هستیم و دچار عاطفه منفی می 
شویم، معموالً فعالیت هایی را می جوییم که تحریک را 

کنند، به کاوش چیز تازه اي می پردازیم، و شاید  بیشتر
جویی بزنیم. تحقیقات محرومیت  حتی دست به مخاطره

حسی بر این واقعیت تأکید دارند که مغز و دستگاه 
عصبی، سطح مداوم و متوسط انگیختگی را که تحریک 

، ترجیح می دهند. انسان ها از نظر محیطی ایجاد می کند
  شان  2ش پذیريـو واکن 1کیـتگی ژنتیـه انگیخـطح پایـس

  

                                                             
1. Genetic Arousal 
2. Reactive 

  

نسبت به محرك هاي محیطی شدید با هم فرق دارند. 
منظور از سطح پایه انگیختگی، سطح انگیختگی بدون 
تحریک محیطی است. واکنش پذیري عبارت است از 

مواجه  3بیرونیواکنش انگیختگی فرد زمانی که با تحریک 
و واکنش پذیري  5، رفتار تکانشی4می شود. تحریک حسی

هیجانی بیش ازحد، همگی راه هایی براي تنظیم 
  ).1381انگیختگی هستند(سید محمدي، 

پی بردن به شخصیت که براي  6یکی از رگه هاي
از اوایل است.  7تهیج طلبی ،ت داردتنظیم انگیختگی اهمی

گاه دالویر در مورد رگه ي در دانش 8زاکرمن، 1970دهه 
ج طلبی به پژوهش پرداختشخصیتی تهی .یج زاکرمن ته
رگه اي است که  :گونه تعریف می نماید طلبی را این

 تازه،، ویژگی  آن جستجوي هیجان ها و تجارب متنوع
هاي جسمانی، یچیده و شدید و میل اقدام به خطرپ

تجربه به خاطر خود این است و  قانونی و مالی اجتماعی،
  ).1978 ،و همکاران زاکرمن(ها 

فردي که زیاد تهیج طلب است، تحریک مغزي 
مداوم را ترجیح می دهد، از کارهاي یکنواخت خسته می 
شود و همواره به دنبال آن است که از طریق تجربه هاي 
مهیج، انگیختگی خود را بیشتر کند. تهیج طلبان ترجیح 

دهند، کانال هاي  می دهند فعالیت هاي خود را تغییر
تلویزیون را عوض کنند، مواد مخدر خود را تغییر دهند، 
شریکان جنسی خود را عوض کنند و مواردي از این 

  ).1990، 1994قبیل(زاکرمن، 

                                                             
3. External Stimulation 
4. Sensory Stimulation 
5. Impulsive Behavior 
6. Trait 
7. Sensation Seeking 
8. Zuckerman 
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     ج طلبی باال نیاز بیشتري به از آنجایی که افراد با تهی
نوع مشاغلی را که  ،تحریک و تجربه هاي متنوع دارند

ج طلب پایین د در مقایسه با افراد تهیترجیح می دهن

ها و  تحریک می تواند در شکل فعالیت. متفاوت است

رفتارهاي پذیرفته شده اجتماعی همچون گوش دادن به 
مسافرت به  داوطلب آزمایش شدن، موسیقی هاي تند،

 هاي مهیج مناطق و مکان هاي جدید و بکر، ورزش
ردي، کوه چتر بازي، صخره نو کایت سواري، غواصی،(

 ). 1996زاکرمن،(انجام گیرد ...)نوردي و

       ج شرکت  ج طلب بیشتر در ورزشافراد تهیهاي مهی
هایی که به نوعی داراي خطرهاي ذاتی  ورزش می کنند،

مانند (هاي پر برخورد  افرادي که در ورزش .هستند
شرکت می کنند به طور  ...)فوتبال، هاکی روي یخ و 

راشته باالیی در مقیاس هیجان زدگی و معمول نمرات براف
در مجموع . بدست می آورند  SSS-V  ماجراجویی

مشخص شده است که رفتار خطر پذیري جسمانی با 
لیه خود . زاکرمن در مطالعات اوج طلبی مربوط استتهی

نتیجه گرفت که تهیج طلبی در میان افرادي که به ورزش 
یشتر می ، بهایی با سطح خطرپذیري باال می پردازند

). 1982، 2؛ استراوب 1974، 1گارت هیم بوگ وباشد(
همچنین ورزشکاران با ورزش هایی که داراي سطح 
خطرپذیري متوسط بودند، نمره هاي بیشتري در مقیاس 

، 3کرونینی نسبت به گروه کنترل کسب کردند (تهیج طلب
  ). 1991، 4؛ فریکسانت1991

بی نشان داده مطالعات انجام شده در مورد تهیج طل
مانند: پرش از ارتفاع، است که ورزش هاي همراه با تهیج (

                                                             
1. Hymbaugh & Garrett 
2. Straub  
3. Cronin  
4. Freixanet  

کایت سواري، کایاك سواري، اسکی و کوهنوردي) 
فعالیت هایی هستند که از نظر فیزیکی هیجان انگیز و 
مستلزم فعالیت شدید می باشند(زاکرمن و همکاران، 

تحقیقی تحت عنوان  )1993( هورواث و زاکرمن ).1980
نحوه ادراك خطر و ارزیابی خطر با کارهاي  بررسی

مجرمانه، تجاوز از قوانین و ورزش هاي خطرناك انجام 
با  SSS-V نمره کلی :که. نتایج تحقیق نشان داد دادند

ارزیابی خطر در کارهاي مجرمانه، تجاوز از قوانین و 
همچنین  .هاي خطرناك همبستگی منفی دارد ورزش

وان مقایسه مؤلفه هاي ) تحقیقی تحت عن1380بشارت (
تهییج طلبی، خود پیروي و جامعه گرایی دانشجویان 
ورزشکار و غیر ورزشکار انجام داد. نتایج تحقیق نشان 
داد که اول اینکه دانشجویان ورزشکار بیش از دانشجویان 
غیر ورزشکار تهییج طلب بودند، دوم اینکه در مورد 

گروه متغیرهاي خود پیروي و جامعه گرایی بین دو 
آزمودنی ها تفاوت معنی دار مشاهده نشد و سوم اینکه 
نمره آزمودنی هاي هر دو گروه در مقیاس خود پیروي 
بیش از نمره آنها در مقیاس جامعه گرایی بود. در زمینه 
تهیج طلبی، براساس یافته هاي پیشین این پژوهش در پی 
پاسخ به این سؤال می باشد که آیا میان تهیج طلبی و 

 ،تجربه جویی ،هیجان زدگی و ماجراجوییلفه هاي آن (مؤ
مالل یا  حساسیت نسبت به یکنواختی ،بازداري زدایی

) در میان دانشجویان ورزشکار در مقایسه با پذیري
دانشجویان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد؟ در این 

 راستا فرضیه هاي زیر را مورد آزمون قرار می دهد:

ن دو گروه ورزشکار و در مؤلفه تهیج طلبی بی -1
 غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.

بین دو گروه ورزشکار و  ماجراجوییدر مؤلفه  -2
 غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.
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در مؤلفه تجربه جویی بین دو گروه ورزشکار و  -3
 غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.

بین دو گروه ورزشکار  بازداري زداییدر مؤلفه  -4
 د دارد.و غیر ورزشکار تفاوت وجو

بین دو گروه ورزشکار و  مالل پذیريدر مؤلفه  -5
 غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.

  

  روش تحقیق

 1پژوهش مورد نظر در مقوله مطالعات پس رویدادي
قرار می گیرد. جامعه آماري این پژوهش را کلیه 
دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد 

نمونه آماري  اسالمی واحد مشهد تشکیل دادند.
نفر بودند که از طریق  80دانشجویان پسر ورزشکار تعداد 

روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند. نمونه آماري 
نفر،  25بر اساس رشته ورزشی به این صورت بود: فوتبال 

نفر و  15نفر، کشتی آزاد  10نفر، هند بال 15والیبال 
رزشکار نیز نفر. نمونه دانشجویان پسر غیر و 15بدنسازي 

نفر بود که از طریق روش نمونه گیري تصادفی  80تعداد 
  انتخاب شدند.

میزان تهیج به منظور اندازه گیري در پژوهش حاضر 
 زاکرمن طلبی افراد از فرم پنجم مقیاس تهیج طلبی

(SSS-V) ج طلبی استفادهدر  زاکرمن گردید. مقیاس تهی
ارك گردیده توسط ماروین زاکرمن تهیه و تد 1978سال 

دو گزینه اي است که هر  ماده 40است. این مقیاس شامل 
آزمودنی می بایست در پاسخ به هر عبارت یکی از دو 

را که بیشتر با ویژگی هاي او  "ب"یا  "الف" گزینه
زاکرمن با به کارگیري روش همخوان است انتخاب نماید. 

: ج طلبی را مشخص کردچهار مؤلفه تهی ،تحلیل عاملی

                                                             
1. Ex Post Facto 

 3تجربه جویی ،(TAS) 2ان زدگی و ماجراجوییهیج
(ES)، 4بازداري زدایی (D)،  حساسیت نسبت به

زاکرمن، آیزنک، و (  5(BS))مالل پذیري( یکنواختی
 ؛ آیزنک و1993، زاکرمن و همکاران ؛1978آیزنک، 

). مقیاس 1999 تاسچ بیودوسل، بروك،؛ 1985همکاران، 
ندازه گیري یک ابزار ا (SSS-V) زاکرمن تهیج طلبی

معتبر و روا براي سنجش تظاهرات رفتاري این رگه ي 
) همسانی درونی 1994. زاکرمن (شخصیتی در افراد است

و براي  86/0تا  83/0براي کل مقیاس را در دامنه اي از 
گزارش  82/0تا  56/0خرده مقیاس ها در دامنه اي از 

 87/0کرده است. ضرایب آلفاي کرانباخ براي مقیاس کلی 
به  BSو   TAS، ES،Disو براي خرده مقیاس هاي 

گزارش شده است(براتکو  5/0و  8/0، 63/0، 83/0ترتیب 
). در یک مطالعه مقدماتی، آلفاي 2003، 6و بوتکوویچ

و ضریب  75/0کرونباخ پرسش هاي این مقیاس 
آزمودنی ها در دو نوبت با فاصله  همبستگی بین نمره هاي

). به 1380ده است(بشارت، محاسبه ش =79/0rچهار هفته 
 استفاده  مستقل   T از روش  ها داده  تحلیل  و  تجزیه  منظور

  گردید. 

  یافته ها

شاخص هاي توصیفی مربوط به  1جدول شماره 
 ،وییـان زدگی و ماجراجـهیجش (ـرهاي پژوهـمتغی
 هـبت بـیت نسـحساس وی ـازداري زدایـب، ییربه جوـتج

دانشجویان ا در دو گروه ) رمالل پذیريیا  یکنواختی
  ورزشکار و غیر ورزشکار نمایان می سازد.

                                                             
2. Thrill and adventure seeking 
3. Experience seeking 
4. Disinhibition 
5. Boredom susceptibility 
6. Bratko.D & Butkovic .A 
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  . شاخص هاي توصیفی متغیر هاي پژوهش1جدول شماره 

  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  گروه  متغیر

  تجربه جویی
  26/1  91/6  80  ورزشکار

 70/1 86/4  80 غیر ورزشکار

  مالل پذیري
  10/1  45/3  80  ورزشکار

 35/1 58/2  80 ارغیر ورزشک

  ماجرا جویی
  39/1  30/3  80  ورزشکار

 18/1 70/2  80 غیر ورزشکار

  بازداري زدایی
  729/0  50/3  80  ورزشکار

 08/1 16/2  80 غیر ورزشکار

  تهییج طلبی
  729/0  98/21  80  ورزشکار

 08/1 87/11  80 غیر ورزشکار

براي آن که بتوانیم در جهت وارسی فرضیه هاي 
ت کرده و به بررسی این مطلب بپردازیم، که پژوهش حرک
هیجان زدگی (ؤلفه هاي تهیج طلبی آیا بین م
حساسیت وبازداري زدایی ، ییتجربه جو ،وماجراجویی

) در بین دو گروه مالل پذیريیا  نسبت به یکنواختی
دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنادار 

 مستقل بهره گرفته ایم. tوجود دارد یا نه، از آزمون 

 

  تهیج طلبی در دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار . مقایسه میانگین2جدول شماره 

 سطح معناداري tمقدار  درجه آزادي  انحراف استاندارد  میانگین  هیجان طلبی

  ورزشکار

  غیر ورزشکار

98/21  

81/11  

36/2  

81/4  
158  84/16  004/0  

 

 می دهد که در مؤلفه هیجان طلبی  نتایج جدول فوق نشان

 

  معنادار وجود دارد. ورزشکارتفاوت غیر و ورزشکار گروه بین
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  در دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ماجراجویی . مقایسه میانگین3جدول شماره 

 سطح معناداري tمقدار  درجه آزادي  انحراف استاندارد  میانگین  ماجراجویی

  ورزشکار

  زشکارغیر ور

30/3  

70/2  

39/1  

18/1  
158  927/2  004/0  

  

  نتایج جدول فوق حاکی از وجود تفاوت معنادار در مؤلفه 

  

  ماجراجویی بین گروه ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد.

  . مقایسه میانگین تجربه جویی در دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار4جدول شماره 

 سطح معناداري tمقدار  درجه آزادي  اف استانداردانحر  میانگین  تجربه جویی

  ورزشکار

  غیر ورزشکار

91/6  

86/4  

26/1  

70/1  
158  635/8  000/0  

  وجود دارد. معنادار ورزشکارتفاوت  غیر ورزشکارو  گروه بیننتایج جدول فوق نشان می دهد که در مؤلفه تجربه جویی 

  دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار. مقایسه میانگین بازداري زدایی در 5جدول شماره 

 سطح معناداري tمقدار  درجه آزادي  انحراف استاندارد  میانگین  بازداري زدایی

  ورزشکار

  غیر ورزشکار

50/3  

16/2  

729/0  

08/1  
158  15/9  000/0  

  ر ورزشکار می باشد.و غی گروه ورزشکار بین زدایی بازدارينتایج جدول فوق حاکی از وجود تفاوت معنادار در مؤلفه 

  . مقایسه میانگین مالل پذیري در دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار6جدول شماره 

 سطح معناداري tمقدار  درجه آزادي  انحراف استاندارد  میانگین  مالل پذیري

  ورزشکار

  غیر ورزشکار

45/3  

58/2  

10/1  

35/1  
158  415/4  000/0  

د تفاوت معنادار در مؤلفه نتایج جدول فوق حاکی از وجو
 ورزشکار می باشد.             مالل پذیري بین گروه ورزشکار و غیر

  بحث و نتیجه گیري

نتایج به دست آمده در فرضیه هاي پژوهش حاضر 
مطابقت می کند. نتایج به  با نتایج پژوهش هاي پیشین 

نشان داد که در مؤلفه تهییج   دست آمده در فرضیه اول
ورزشکاران و افراد غیر ورزشکار تفاوت معنادار طلبی بین 
، 1996 نتایج پژوهش هاي زاکرمن. این یافته با وجود دارد

، کرونین 1982؛ استراوب 1974گارت  ؛ هیم بوگ و1994
) مطابقت می 1380و بشارت  1991؛ فریکسانت 1991

کند. در فرضیه هاي دوم تا پنجم در پی این فرضیه ها 
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ژگی شخصیتی تهیج طلبی  هاي وی بودیم که بین مولفه
مالل  و بازداري زدایی ،تجربه جویی ،ماجراجویی(

بین ورزشکاران و افراد غیر ورزشکار تفاوت ) پذیري
. یافته هاي به دست آمده بر اساس این معنادار وجود دارد

تجربه  ،ماجراجوییویژگی هاي  فرضیه ها نشان دادند که
در دانشجویان  مالل پذیري و بازداري زدایی ،جویی

ورزشکار بیش از دانشجویان غیر ورزشکار است. این 
یافته که مؤید فرضیه هاي تحقیق می باشند، با نتایج 

 زاکرمن، 1993 هورواث و زاکرمن( پژوهش هاي پیشین
، 1982؛ استراوب 1974گارت  ، هیم بوگ و1994، 1996

) نیز 1380و بشارت  1991؛ فریکسانت 1991کرونین 
رد. چند تبیین احتمالی براي این یافته هاي همسویی دا

) در 1985پژوهش مطرح می شود. طبق فرضیه آیسنک (
مورد سطح پایه انگیختگی مغزي، پایین بودن سطح 
انگیختگی مغزي که در نظریه آیسنک با بعد شخصیتی 
برون گردي مطابقت می کند، فرد را بر آن می دارد تا با 

انگیختگی مغزي را  تهیج طلبی و تحریک طلبی، سطح
افزایش دهد. این معادله در ورزشکاران از طریق فعالیت 

  هاي ورزشی برقرار می شود.

به دامنه تهیج طلبی به عنوان یک رگه شخصیتی 
وسیعی از متغیرهاي رفتاري، شناختی، شخصیتی و 

این رگه ي شخصیت  .فیزیولوژیکی مربوط شده است
مختلف، اشکال  هاي اطالعات ارزشمندي درباره رجحان

ه ب. بدست می دهد انگیختگیخطرناك و غیر خطرناك بر
عالوه این رگه ي شخصیت تعیین کننده بسیار قوي درباره 

 آمیز فعالیت هاي تحریک ق، بازخوردها، رفتارها ویعال

 

 

ج طلبی بر می آید همانطور که از تعریف تهی. می باشد 

اي هم رفتارهاي خطرناك و هم رفتاره ،این تعریف

(مانند مصرف الکل، مواد  غیرخطرناك را در بر می گیرد
بنابراین جایگزینی مخدر، دخانیات، رفتارهاي جنسی و...) 

(ورزش هاي  رفتارهاي تحریک آمیز و مهیج غیرخطرناك
به جاي رفتارهاي خطرناك می تواند یک راهبرد  مهیج)

ن بر کید زاکرمأت. ج طلبی باال باشدمناسب براي افراد با تهی
ج طلبی، کار او را در طبقه متفاوتی با قابلیت ارثی تهی

رویکردهاي رفتاري و یادگیري اجتماعی به شخصیت که 
کید دارند قرار می أثیرات عوامل موقعیتی و یادگیري تأبر ت
، انگیختگیپذیرفتن این عقیده که ما از نظر نیاز به بر. دهد

ریم آسان ریسک، تغییر و ماجراجویی با یکدیگر فرق دا
ج طلبی خودمان را توصیف ما می توانیم سطح تهی. است

کنیم و با توجه به فعالیت هایی که دوستان و خویشاوندان 
ما از آنها لذت می برند و فعالیت هایی که از آنها اجتناب 

در ج طلبی آنها را دقیقاًَََ ارزیابی کنیممی کنند، سطح تهی .
نمود این است  پیشنهاد امرآنچه می توان به متولیان پایان، 

که برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي مبتنی بر جامعه که 
خود دارند می تواند  سطح باالیی از تهیج طلبی را در

راهبرد مناسبی براي استفاده مناسب و پذیرفتنی از این 
 به عبارت دیگر مدیریت هیجان ود. رگه ي شخصیتی باش

سطح تهیدر راستاي اهداف ج طلب ج طلبی افراد تهی
پذیرفتنی جامعه باعث می گردد تا از یک سو بتوان در 
سطح جامعه به بهترین شکل ممکن از این توان بالقوه 
استفاده نمود و از سوي دیگر مشکالت و خطرهاي 

  م.کمتري را درسطح جامعه شاهد باشی
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Cronbach's alpha for this scale questions 
0/75 and correlation between subjects 
score twice in the space of four weeks 
r=0/79 reported.Data analysis using t test, 
revealed that sensation seeking trait and 
their components in athlete’s individual 
higher than non athletes individual. 
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seeking, and non-athlete student athlete 
son. 

  
Abstract 

The main aim of the study was to 
compare sensation seeking trait and their 
components in athletes individual and non 
athlete’s individual. The research method 
was the casual-comparative study.All 
subjects studied included 160 subjects (80 
students, 80 student athletes and non 
athletes) with a mean age of 22 years. For 
assessment of sensation seeking and their 
components politics Zuckerman scale 
(SSS-V) was used. 
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