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Abstract
The aim of present study was the comparing
the sensation seeking, internet addiction and
interpersonal trust of girls and boys student
(Kharazmi University). The research sample
was 120 students. Implemented instruments
of this investigation were: The Zuckerman
sensatoin seeking questionnaire (1978),
Young internet addiction questionnaire
(1998) and interpersonal relationships scale
Rempel & Holms (1986) performed. The
obtained data were analyzed by independent
t test and multi-variance.In this research, it
was found that there were significant
differences between average of disinhibition
and adventure seeking in sensation seeking
of girl’s student comparison with boy’s
student. Also, the average of loyalty in
interpersonal trust within two groups
showed a significant difference. But there
was no significant difference between two
groups in terms of internet addiction. High
disinhibition and adventure seeking of boys
revealed that they tended to seek high level
of stimulation in their lives and high loyalty
of girls shows that they were more reliable
than boys in their relationships.
Keywords: Sensation seeking (adventure
seeking), Internet addiction, Interpersonal
trust
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چکیده
هدف از این پژوهش مقایسه میزان هیجان طلبی
 استفاده بیش از حد از اینترنت و روابط بین،)(ماجراجویی
 در این.شخصی دانشجویان دختر و پسر شهر تهران بود
 دانشجو به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب120 مطالعه
شدند که نیمی از آنها را دانشجویان دختر و نیمی دیگر را
 ابزار این پژوهش شامل.دانشجویان پسر تشکیل میدادند
 پرسشنامه اعتیاد،)1978 ،پرسشنامه هیجان جویی (زاکرمن
) و مقیاس اعتماد در روابط بین1998 ،به اینترنت (یانگ
) بود که به شیوه دستی توسط1986 ،فردی (رمپل و هولمز
 به.خود دانشجویان شرکت کننده در تحقیق پاسخ داده شد
 نتایج. استفاده شدSPSS منظور تحلیل داده ها از نرم افزار
بیانگر آن بود که پسران نسبت به دختران در ماجراجویی و
گریز از بازداری نمره بیشتری کسب کردند و دختران نسبت
به پسران در اعتماد در روابط بین شخصی نمره بیشتری به
 در وابستگی به اینترنت تفاوت معناداری بین.دست آوردند
.دختران و پسران مشاهده نشد
 هیجان طلبی( ماجراجویی)؛ استفاده بیش از:کلید واژه ها
حد از اینترنت؛ اعتماد در روابط بین شخصی
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مقدمه
امروزه بسیاری از تعامالت اجتماعی از طریق اینترنت انجام میشود که با داشتن محیط های جذاب و
پر هیجان از قبیل اتاق های گفت و گو ،پست الکترونیک ،فضاهای مجازی با کاربران متعدد مخاطبان
عالوه بر جنبه های مثبت خود ،اثرات زیان باری نیز به همراه دارد .روانشناسان از نوع جدیدی از اعتیاد
به نام اعتیاد اینترنتی یا اعتیاد مجازی سخن میگویند( .ین ،1ین ،2چن ،3تانگ 4و همکاران )2009 ،اختالل
اعتیاد به اینترنت یک ناهنجاری روانشناختی است که مانند اعتیاد به مواد مخدر نشانه های تحمل ،ترک
را با خود دارد .این بیماری روانشناختی عالوه بر آزار دادن خود فرد ،بر روابط و اعتماد او با دیگران نیز
تاثیر گذاشته و اختالل ایجاد میکند( .لشگر آرا ،تقوی شهری ،ماهری ،صادقی )1389 ،شواهد اخیر نشان
داده اند که اعتماد در روابط بین فردی در شکل مستقیم یا غیر مستقیم آن روی پیامدهای خوشایند زیادی
اثر گذار است :عملکرد شغلی افراد ،تعهد سازمانی ،عمکرد گروهی فرد در کار( .فرین ،5دیرکس ،6شاه،7
)2006
هیجان خواهی رابطه باالیی با خطر پذیری یا رفتارهای ماجراجویانه دارد و جستجوی اینترنتی به نظر
میرسد یک ماجراجویی در اطراف جهان با ابزارهای فوق العاده باشد بنابراین میتواند با هیجان خواهی
ارتباط داشته باشد و به دلیل آنکه افراد هیجان خواه به دنبال تجربه های جدید هستند ،محیط جذاب و
متنوع اینترنت میتواند این امکان کاوش را برای آنها فراهم کند( .آرمسترانگ ،8فیلیپس ،9سالینگ)2006 ،10
بر اساس نظر زاکرمن هیجان خواهی صفتی است که با نیاز به احساسات و تجارب متغیر ،تازه و پیچیده
و نیز خطر کردن برای کسب چنین تجاربی تعریف میشود( .فرانکن )2008 ،11مقایسه ها در آمریکا و
انگلستان نشان میدهد که مردان در هیجان خواهی همواره نمره ی بیشتری نسبت به زنان کسب میکنند.
بر اساس نظر زاکرمن و همکارانش ( )1991جنسیت یکی از منابع عمده در تفاوت میزان هیجان خواهی
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زیادی را به خود اختصاص داده است( .سلطانی ،فوالدوند ،فتحی آشتیانی )1389 ،این ابزار نوین ارتباطی
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است( .اونگن )2007 ،1دو عامل مهم در هیجان خواهی افراد سن و جنس است .مطالعات نشان داده است
که هیجان خواهی از جوانی تا بزرگسالی افزایش می یابد و سپس با پیر شدن انسان کاهش می یابد.
تحقیقات گذشته گزارش میکنند که مردان هیجان خواهی بیشتری نسبت به زنان دارند که این یافته در
به نظر میرسد که اعتیاد به اینترنت در بین قشر جوان از همه بیشتر شایع است اما در میان زنان و مردان
به یک میزان دیده میشود و تفاوت جنسیتی چندانی وجود ندارد (شک ،4تانگ ،5لو2008 ،6؛ وانئا.)2011 ،7
مطالعات انجام شده بر روی معتادان به اینترنت ،بیان میکنند که اعتیاد به اینترنت با خلق پایین،
روانجورخویی و عالئم اختالل  ADHDرابطه دارد ( اسماعیلی1386،؛ شایق 1388؛ ین و همکاران،
 .)2009اعتیاد به اینترنت بر مسائلی همچون عزت نفس پایین ،انزوا طلبی و افزایش احساس تنهایی،
فرار از واقعیت و تضعیف موقعیت شغلی و تحصیلی تاثیرات چشمگیری دارد (قاسم زاده1385 ،؛
استاوراپولوس ،8الکسانداراکی ،9موتی استفانیدی.)2013 ،10
یافته ها در ارتباط با میزان هیجان خواهی زنان و مردان متناقض است به این صورت که تعدادی از
پژوهش ها هیجان جویی مردان را بیشتر از زنان برآورد میکنند و تعدادی دیگر زنان را هیجانجوتر از
مردان میدانند و تحقیقاتی هم وجود دارد که در حوزه هیجان جویی ،تفاوتی بین مردان و زنان گزارش
نمیکند (جاف2004 ،11؛ اونگن2007 ،؛ بونیال ،بونیال2011 ،؛ رحمانی 12و لواسانی.)2013 ،13
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مطالعات اخیر تکرار نشده است (بونیال ،2بونیال.)2011 ،3
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یافته های مطالعات نشان میدهند که مردان بیشتر از زنان به دیگران اعتماد میکنند این مساله در زمینه های
مختلفی همچون محیط کار نیز صادق است .نکته جالب توجه آنکه زنان نیز بیشتر از مردان صادق بوده و
افراد قابل اعتماد تری هستند (ساتر ،1چیرن2008 ،2؛ کرسون ،3بوچان ،4سولنیک)2008 ،5
روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش از لحاظ گرد آوری داده ها توصیفی – مقایسه ای و از نظر

هدف بنیادی بود.
حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش  120نفر ،از میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه
خوارزمی تعیین شده بود .نمونه ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .معیار ورود به تحقیق
استفاده از اینترنت بیشتر از  4ساعت در هر روز در نظر گرفته شد تا استفاده بیش از حد از اینترنت را در
دانشجویان محرز سازد.
جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانشجویان روزانه و شبانه سال تحصیلی  90-91دانشگاه خوارزمی
(تهران و کرج) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تشکیل میدادند که بیش از حد نیازشان از اینترنت
استفاده میکردند.

6

به منظور جمع آوری اطالعات مورد نیاز پژوهش از سه پرسشنامه زیر استفاده شده است:
پرسشنامه هیجان جویی زاکرمن ( :)1978دکتر ماروین زاکرمن ( )1978اشکال مختلفی برای تعیین
میزان هیجلن خواهی افراد پیشنهاد کرده است و به طور کلی  6شکل هیجان خواهی زاکرمن وجود دارد.
در این پژوهش از شکل پنجم استفاده شده است .قابلیت اعتبار درونی که توسط زاکرمن و هماکارانش
در خارج از ایران صورت گرفته است ،همسانی درونی مناسبی را در محدوده  0/83تا  0/86نشان میدهد.
پایایی این پرسشنامه برای استفاده در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .رضازاده ( )1370ضریب اعتبار
مقیاس شکل پنجم را برای مردان  0/52و برای زنان  0/55محاسبه کرده است.
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ ( :)IAT-20) -)1998در آزمون اعتیاد به اینترنت خواننده باید به
هریک از  20سوال روی مقیاس لیکرت پنج درجه ای شامل هرگز ،به ندرت ،گاهی ،اغلب و همیشه پاسخ
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بدهد .روایی و پایایی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ در سوئد ،پس از حذف  7سوال بر اساس آلفای
کرونباخ  0/95به دست آمد( .انگلبرگ و سوبرگ .)2004 ،در ایران نیز نتایجی از اعتبار وروایی این آزمون
به دست آمده است که پایایی قابل قبول برابر با  0/88بود( .درگاهی )1386 ،در پژوهش بیگی ()1389
پرسشنامه اعتماد در روابط بین فردی رمپل و هولمز ( : )1986رمپل و هولمز اعتماد را اینگونه
تعریف کرده اند :میزان اطمینانی که هنگام فکر کردن به رابطه تان ،احساس میکنید .مقیاس اعتماد در
روابط بین فردی دارای سه زیر مقیاس پیش بینی پذیری ،قابلیت اعتماد و وفاداری است .پیش بینی پذیری
و قابلیت اعتماد هر کدام با  5عبارت و وفاداری با  8عبارت سنجیده میشوند .ضریب آلفای کرونباخ کل
آزمون برابر با  ./81و ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس ها برابر  0/72 ،0/7و  0/8است( .موسسه آزمون
یار پویا)1391 ،
برای به دست آوردن اطالعات و نتایج پژوهش ،پس از جمع آوری داده ها از نرم افزار آماری
 17SPSSاستفاده شد و با استفاده از آزمون های  tدو گروه مستقل و تحلیل واریانس چند متغیری مورد
تحلیل قرار گرفت .سطح معناداری آزمون ها  0/05در نظر گرفته شد.

یافته ها
یافته ها در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در
بخش توصیفی فروانی پاسخ های شرکت کنندگان در پژوهش به سواالت پیرامون وابستگی به اینترنت
به صورت زیر بررسی شده است:
جدول  -1احساس وابستگی روانی به اینترنت از نظر خود دانشجویان
پاسخ

فراوانی

درصد

بلی

6

5%

خیر

114

95%

بر اساس جدول  %95 ،1از دانشجویان احساس وابستگی به اینترنت را نپذیرفته و فقط  %5احساس
میکردند که به اینترنت معتاد شده اند.
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نیز ضریب پایاییآلفای کرونباخ برابر با  0/934محاسبه شد.

٣٧٨
مقایسه میزان هیجان طلبی (ماجراجویی) ،استفاده بیش از حد از اینترنت و اعتماد در روابط بین شخصی دانشجویان دختر و
Comparison of sensation seeking (adventure seeking), internet addiction and interpersonal

در بخششش یافتششه هششای اسششتنباطی بششا توجششه بششه اطالعششات بششه دسششت آمششده از پرسشششنامه و نششرم افششزار
 SPSSفرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار میدهیم.
بین ابعاد مختلف هیجان خواهی دانشجویان دختر و پسر شهر تهران تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول -2نتایج آزمون تک متغیره برای ابعاد مختلف هیجان جویی
منابع تغییرات

متغیر وابسته

F

Sig

ابعاد هیجان

ماجراجویی

3/22

0/044

خواهی
تجربه طلبی

0/542

0/462

گریز از بازداری

4/173

0/032

مالل پذیری

0/009

0/925

همششانطور کششه در جششدول  2مشششاهده میشششود ،تفششاوت نمششرات پسششران و دختششران در دو عامششل
گریششز از بششازداری و مششاجراجویی دارای تفششاوت معنششی دار بششوده و در واقششع پسششران نسششبت بششه
دختران دارای گریز از بازداری و ماجراجویی بیشتری هستند.
آیا تفاوتی بین میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر شهر تهران وجود دارد؟
جهت پاسخ به این سوال ازآزمون  tدو نمونه مستقل استفاده شد.
جدول  -3آزمون  tدو نمونه مستقل جهت مقایسه پسران و دختران در اعتیاد به اینترنت
گروه

t

d.f

Sig

دختران

0/88

129

0/45

پسران

با توجه به جدول  3مشاهده میشد که در متغیر وابستگی به اینترنت تفاوت معناداری بین دختران و
پسران وجود نداشت.
چه تفاوتی بین ابعاد اعتماد در روابط بین فردی دانشجویان دختر و پسر شهر تهران وجود دارد؟
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برای آزمون درستی یا نادرستی گزاره باال باید از آزمون چند متغیری استفاده کنیم.
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جهت پاسخ به این سوال هم مانند سوال اول از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.
جدول  -4نتایج آزمون تک متغیره برای بررسی ابعاد مختلف اعتماد در روابط بین فردی
پیش بینی پذیری

1/758

0/187

وفاداری

7/074

0/01

قابلیت اعتماد

1/066

0/303

با توجه به جدول  4مشخص است که میزان متغیر اعتماد در روابط بین فردی در دختران و پسران
با یکدیگر تفاوت معناداری دارد ،به این صورت که دختران وفادارتر از پسران میباشند.

بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد که میزان وابستگی به اینترنت در بین دختران و پسران تفاوت معناداری ندارد .این
یافته با نتایج تحقیقات بونیال و بونیال ( )2011و وانئا ( )2011همسو میباشد در حالیکه استاوروپولوس و
همکارانش ( )2013در پژوهشی نشان دادند که مردان بیشتر از زنان به اینترنت وابسته میشوند .با توجه
به اینکه نمونه های این پژوهش همه دانشجو بوده اند شاید بتوان گفت به دلیل نیازهای یکسان دختران
و پسران شرکت کننده در پژوهش و همچنین میزان تحصیالت ،مهارت و پایگاه اجتماعی تقریبا برابر آنها
باعث شده است تا زمان صرف شده در استفاده از اینترنت بین این دو گروه تفاوت معناداری نداشته باشد.
همچنین به دلیل حضور دختران و پسران در دانشگاه و به تبع آن دسترسی آسان و یکسان آنها به اینترنت،
به نظر میرسد عدم تفاوت معنادار در وابستگی به اینترنت در بین دختران و پسران دانشجو چندان دور از
ذهن نیست .استفاده صحیح از اینترنت به این معنا است که برای دستیابی به یک هدف مشخص در
محدوده ی زمانی مشخصی از آن استفاده شود بدون آنکه به رفتار یا فعالیت های ذهنی ما صدمه ای
برسد .بعضی از افراد استفاده از اینترنت را به میزان رسیدگی به نیازهایشان محدود میکنند در حالیکه عده
ای نمیتوانند این محدودیت را برای خود قائل شوند (ارسال ،1ارسال ،2آنسال ،3ازالپ .)2013 ،4به نظر
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اوزاک ( ) 2004مردم ارتباط با صفحه رایانه را جذاب تر از واقعیت زندگی روزمره میدانند در نتیجه هر
کسی که رایانه دارد ،چه زن چه مرد در معرض اعتیاد است .متخصصان عوامل تحریک کننده وابستگی به
اینترنت را نزدیکی مضاعف ،بی قید و بندی ،فقدان محدودیت و احساس خارج ازکنترل بودن میدانند که
 . )2006دلیل دیگر افزایش یافتن اعتیاد به اینترنت در میان جوانان دسترسی راحت به آن است که در پی
آن فرصت هایی برای دسترسی به مسائل ممنوعه و رفتارهای پر خطر (ریسک کردن) برای افراد ایجاد
میشود .متاسفانه شیوع وابستگی به اینترنت در میان جوانان بسیار باال است (ارسال و همکاران.)2013 ،
رویارویی با وقایع استرس آور زندگی برای جوانان یکی دیگر از علل گرایش به اینترنت است .در واقع
وقتی افراد کنترل و مدیریت استرس داشته باشند میتوانند بر تکانه هایشان مسلط شده و آنها را بازداری
کنند همین امر سبب میشود تا افراد از راهکارهای مقابله ای کارآمد استفاده کنند و احتمال پناه بردن به
اینترنت و استفاده ی بی رویه از آن کاهش می یابد اما در شرایطی که افراد قادر به مدیریت استرس نباشند
و نتوانند توجه خود را از محرک های منفی منحرف سازند ،دچار ناهنجاری های شناختی شده و در
شرایط نامساعد و تنش زا دست به رفتارهای پر خطر و آسیب زا میزنند (لی ،2ژانگ ،3لی ،4ژن 5و همکاران،
)2010
نتایج نشان داد که هم دختران و هم پسران نمرات باالیی در هیجان جویی کسب کردند .با توجه به
اینکه نیمی از نمونه ها بیان کرده اند که در هنگام استفاده از اینترنت بیشتر وقت خود را با هدف سرگرمی
صرف میکنند و نه دالیلی چون استفاده از پایگاههای خبری یا علمی ،شاید بتوان این یافته را با میزان
باالی هیجان خواهی هر دو گروه مرتبط دانست به این معنی که دانشجویان حاضر در پژوهش از طریق
جستجو در دنیای مجازی به نوعی به نیاز هیجان خواهی خود پاسخ میگویند .همچنین بر اساس یافته ها
مشخص شد که در میزان ماجراجویی و گریز از بازداری بین پسران و دختران تفاوت معناداری وجود
دارد و پسران نسبت به دختران در ماجراجویی و گریز از بازداری میانگین بیشتری کسب کردند .این یافته
با نتایج به دست آمده از تحقیقات (قاسم زاده1385 ،؛ اسماعیلی1386 ،؛ ولیس2003 ،؛ شرودر2004 ،؛
بولن و هری2005 ،؛ اونگن2007 ،؛ رحمانی و لواسانی )2012 ،همسو میباشد .عالقه به فعالیت های
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هیجانی یک صفت شخصیتی است که در بین افراد به میزان متفاوتی وجود دارد .مردان نسبت به زنان به
طور کلی تمایل بیشتری به هیجان جویی دارند .تمایل به رفتارهای هیجانی رابطه نزدیکی با رفتارهای پر
خطر دارد نکته حائز اهمیت این است که به نظر میرسد زنان مردانی را که دست به رفتارهای پر خطر
هیجان خواهی با جذابیت فیزیکی و ظاهری مردان رابطه مثبتی دارد .از این رو میتوان گفت مردان به شکل
غیر مستقیم برای ابراز هیجان خواهی و یا تقویت این صفت در وجود خود انگیزه داشته و مورد تایید
قرار میگیرند (جونز ،1دبروین ،2لیتل ،3کانوی 4و همکاران)2007 ،
آیسینگ چندین توضیح برای تفاوت های جنسی در میزان هیجان خواهی ارائه کرده است :او پیشنهاد
کرد که تفاوت های جنسی در جستجوی هیجان میتواند به دلیل تفاوت در هورمون های جنسی باشد؛
هورمون های جنسی در مردان با هیجان جویی و طغیان گری ارتباط دارند .مدل مقدار هورمون تستوسترون
در مردان جوان خیلی شبیه به مدل مقدار هورمون تستوسترون در هیجان جویی است که در نتیجه افزایش
مقدار این هورمون در خون ،به تحریک و افزایش هیجان جویی منجر میشود( .خداپناهی )1388 ،به نظر
میرسد عالوه بر عوامل زیستی ،عوامل اجتماعی نیز در هیجان خواهی بیشتر مردان نسبت به زنان موثر
باشد .عواملی همچون عرف جامعه یا تاثیرات دوستان (روبرتی ،5استورچ ،6براواتا2004 ،7؛ رحمانی و
لواسانی .)2012 ،از سویی دیگر الگوهای رفتاری زنانه رابطه منفی با خطرپذیری و هیجان جویی دارد
این الگو شامل سنت گرایی ،کنترل کردن و اجتناب از آسیب میباشد ( ساکسویک ،8جویرمن.)2005 ،9
این پژِوهش نشان داد که در مولفه اعتماد در روابط بین فردی بین دختران و پسران تفاوت معناداری
وجود دارد به این صورت که دختران وفاداری بیشتری از پسران نشان دادند .هرتیک ( )1984بیان میکند
که اعتماد دارای معانی متفاوتی است .عده ای اعتماد را برابر با میزان اطمینانی میدانند که یک فرد به فرد
دیگر دارد .تعریف دیگری که میتوان برای اعتماد در نظر گرفت میزان توقعی است که از یک فرد براساس
نیازها و نیات درونی اش میتوان از وی انتظار داشت .بین وفاداری و اعتماد پیوند وثیقی وجود دارد ،بدین
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شکل که یکی از راههای ایجاد و حفظ اعتماد وفاداری است( .نقیبی و زمانی )1390 ،این در حالی است
که پژوهش ها بیان میدارند مردان به توانایی افراد بیشتر از زنان اعتماد میکنند این مساله ممکن است به
این دلیل باشد که زنان در یک تکلیف خاص بیشتر از مردان تالش میکنند و به بقیه اعتماد کمتری دارند
همکاری تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند (اسچاویرن و ساتر .)2008 ،به طور کلی مردان و زنان بیشتر
به زنان اعتماد میکنند (رایت ،شارپ .)1979 ،نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که در یک
جامعه جمع گرا همچون ایران ،تاثیرات اجتماع و عرف را نمیتوان نادیده انگاشت چرا که انتظارات جامعه
از دختران و پسران میتواند تا حدی تعیین کننده ی بخشی از رفتارها آنها در تعامالتشان باشد .شاید به
توان گفت در تربیت دختران وفاداری نوعی ارزش تلقی شده و به عبارت دیگر دخترها برای وفادار بودن
تحسین و تایید میشوند و یا حتی در صورت عدم تعهد و وفاداری مورد سرزنش ،تنبیه و بازخواست
بیشتری نسبت به پسران قرار میگیرند.
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