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شناسایی روش های مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار و غیر
ورزشکار ایرانی
علیرضا فارسی ،1و مجید مرادی
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چکیده
پژوهش حاضر باهدف شناسايي و مقايسه راهکارهای کنار آمدن با استرس در دانشجويان ورزشکار و غیر ورزشکار رشتههای
پزشکي و غیرپزشکي کشور و ارائة راهکارهای الزم برای مقابله بهتر با استرس انجام شد .لذا پس از تقسیمبندی جغرافیايي
دانشگاههای کشور به پنج منطقه ،متناسب با تراکم نسبي جمعیت دانشجويي هر منطقه ،پرسشنامه کارور بین  2000دانشجو
( 1200نفر غیرپزشکي و  800نفر پزشکي ،نیمي ورزشکار و نیمي غیر ورزشکار) توزيع و گردآوری شد .نتايج نشان داد که
دانشجويان ورزشکار و غیر ورزشکار در راهکارهای کنار آمدن با استرس اختالف معناداری دارند .دانشجويان ورزشکار از تعداد
بیشتری راهکار استفاده ميکردند که اين راهکارها در مقايسه با غیر ورزشکاران بیشتر رفتاری بودند تا شناختي .اختالف دانشجويان
پزشکي و غیرپزشکي معنادار نبود .نتايج حاضر ميتواند دانشجويان و مسئوالن امر را در برنامهريزی برای آموزش و بهکارگیری
روشهای مقابله با استرس در يک وضعیت گسترده با جزئیات کامل ياری رساند.
کلیدواژهها :استرس ،کنار آمدن ،دانشجو

Identify the Ways of Coping with Stress in Athletes and Non-Athletes
Students
Alireza Farsi, and Majid Moradi
Abstract
This study aimed to identify the strategies to cope with stress of athletes and non-athletes
Iranian students in medical and non-medical fields, and compare them to provide the
necessary solutions. For this purpose, after the geographical breakdown of the country's
universities to five regions, the Carver questionnaire were distributed among 2,000 students
(1,200 non-medical and 800 medical, half of them were athletes and half of them were nonathletes). Results showed that there were significant differences in the strategies to cope with
stress between athletes and non-athletes students. Athletic students have used a greater
number of strategies to deal with stress that these strategies In comparison with non-athletes
were more cognitive behavior. The difference between medical and non-medical students was
not significant.
Keywords: Stress, Sources of Stress, and Student
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مقدمه
زندگي هرگز بدون فشار و دغدغه نیست و انسان از

موردبررسي قرار ميگیرد (نصیرزاده و رسولزاده
طباطبائي)2009 ،؛ بهعبارتديگر ،اگرچه نميتوان

بدو تولد تا پايان عمر با مشکالت فراواني روبهرو است

استرس را بهطور کامل از بین برد ،اما با شناخت منابع
آن ،ميتوان راهکارهای مقابله مؤثری اتخاذ کرد و

که بهطور روزمره با تغییرات کمّي و کیفي و به گونه-
های خاص خود و در مراحل مختلف ،زندگي انسان را
تحت تأثیر قرار مىدهند .در اين روند ،واکنشهاى
عمومى انسان نسبت به عوامل ناسازگار و
پیشبینينشده داخلى و خارجى ،بدان گونه که تعادل
و سازگارى فرد به علت عوامل خارجى و داخلى از
میان برود ،سبب پديد آمدن استرس ميشود؛
بهعبارتديگر ،استرس واقعیتي غیرقابل انکار است که
کمتر کسي هست که آن را تجربه نکرده باشد.
الزاروس معتقد است استرس (تنیدگي) هنگامي ايجاد
ميشود که نیازها بر فرد فشار ميآورد يا از منابع
سازش يافتگي وی فراتر ميرود (روشن و شاعری،
 .)2004در جهان امروز ،استرس مسئله بزرگي
محسوب ميشود و گفتهشده که  75درصد
بیماریهای جسمي با استرس ارتباط دارند و يکي از
عوامل مؤثر در بیماریهای قلبي و سرطان ميباشد
(فروزنده و دالرام .)2003 ،ازاينرو است که استرس
توجه زيادی را در زمینة روانشناسي معاصر به خود
اختصاص داده است .متون علمي نشان ميدهند
بسیاری از پژوهشگران باور دارند که استرس بهعنوان
عامل اصلي مؤثر بر زندگي مردم ،به صورت تنگاتنگي

اثرات منفي آن را به حداقل کاهش داد (خداياریفرد
و پرند.)2007 ،

مفهوم مقابله در سال  1966توسط الزاروس معرفي
شد و ازآنپس شیوة مقابله افراد با مشکالتشان
موردبررسي قرار گرفت و ابزارهايي برای اندازهگیری
آن تهیه شد .مقابله عبارت است از تسلط يافتن ،کم
کردن يا تحمل آسیبهايي که استرس ايجاد ميکند.
نظريات زيادی درباره مقابله وجود دارد ،اما الزاروس و
فولکمن ( )1980مفهوم مقابله و روشهای مختلف
آن را بیشتر بررسي کردهاند .بر اين اساس مقابله
شامل تمام تالشهای شناختي و رفتاری است که
برای مهار ،کاهش يا تحمل درخواستهای دروني يا
بیروني به کار گرفته ميشود (حسنشاهي.)2005 ،
براساس نظرية الزاروس دو نوع مقابله اصلي (مسئله
مدار و هیجان مدار) در برابر فشار رواني وجود دارد .در
مقابلة مسئله مدار فرد بر عامل فشار آور متمرکز مي-
شود و سعي ميکند اقدامات سازندهای در راستای
تغییر شرايط فشار آور يا حذف آن انجام دهد .در
مقابل ،در روش مقابلة هیجان مدار فرد سعي ميکند
پیامدهای هیجاني واقعة فشار آور را مهار کند .کارکرد
اولیه مقابله هیجانمدار ،تنظیم و مهار هیجاني عامل

با سالمت روان گرهخورده است و کامالا احتمال دارد
که با بسیاری از مشکالت در زمینة سالمت جسمي

فشار آور است تا تعادل هیجاني فرد حفظ شود

نیز ارتباط يابد (برِنان .)2001 ،حال که استرس
بهعنوان يکي از مهمترين عوامل پیدايش بیماریها

(خلعتبری و عزيززاده حقاني.)2011 ،
براساس تئوریهای روانشناختي ،راهبردهای مقابلهای

شناخته ميشود ،بنابراين نحوه پاسخ يا واکنش به
آنکه ميتواند در سازگاری فرد نقش بسزايي داشته

نقش مهمي در کاهش استرس و در نتیجه سالمت
رواني افراد دارند و مفهوم استرس به تنهايي و بدون

باشد .اين موضوع معموالا تحت عنوان مقابله

در نظر گرفتن مهارتهای مقابلهای آنان ،ارزش
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محدودی در توضیح و پیشبیني وضعیت افراد دارد .به
بیان ديگر هر چه منابع افراد برای مقابله بهتر باشد،

تحملي شود .اين موضوع نشان ميدهد که فهرست
کردن تمام منابع در تالش برای کنار آمدن با يک

کمتر احتمال دارد گرفتار موقعیتهای منجر به آسیب
شوند (آنشل و ولز .)2000 ،نتايج مطالعات نشان مي-

موقعیت خاص غیرممکن است استراتژیهای کنار
آمدن بهعنوان تکنیکها ،مهارتها ،نگرشها و

دهد افرادی که توانايي بیشتری در حل مسائل دارند

رفتارهايي توصیفشدهاند که در طول زندگي

کمتر دچار افسردگي ميشوند و کمتر در معرض
استرس قرار ميگیرند .اين افراد مهارتهای بااليي

آموختهشدهاند (الزاروس و فولکمن .)1980 ،به اين
ترتیب استراتژیهای کنار آمدن مختلف ،ممکن است

دارند و میزان اضطراب در آنان نسبت به سايرين
کمتر است (حسنشاهي و دارای)2002 ،؛ بنابراين

در موقعیتهای مختلف به کار بیايند يا شايد به کار
نیايند (اُنیل و استاين .)2007 ،در تعبیری ديگر بجای

روند کنار آمدن با استرس منحصربهفرد است و نقش
مهمي در توانايي مقابله با عوامل استرسزا ايفا مي-
کند .روشهای کنار آمدن در مراحل مختلف زندگي
متفاوت هستند و اشاره به روشهای گستردهای در

استراتژیهای کنار آمدن از سبکهای کنار آمدن
يادشده که شامل چارچوبهای رويکردی (رویآوری)
يا اجتنابي (روگرداني) ميشوند (آنشل و سي.)2008 ،
در کنار آمدن رويکردی که از آن با عنوان حساس

رابطه با يک وضعیت خاص دارند .بر اساس منابع فرد،
ويژگيهای يک موقعیت خاص و عواقب آن ،يک

شدن نیز يادشده است ،به جهتگیری فرد به سمت
عامل يا واقعهی استرسزا با تالش برای حل و

ارزيابي اولیه برای مديريت موقعیت از وضعیت قبل،
به فرايند کنار آمدن با استرس وجود دارد .در اين روند
دو مؤلفه وجود دارد که عبارتند از ارزيابي شناختي و
کنار آمدن .ارزيابي شناختي يک فرآيند ارزشگذاری
است که از طريق آن يک نفر مشخص ميکند آيا
رويارويي فرد-محیط ،تهديدی برای بِهزيستن او است
و اگر تهديد است به چه روشهايي اثر ميگذارد
(الزاروس1991 ،؛ الزاروس 1999 ،و الزاروس و

مديريت عامل استرسزا اشاره دارد .کنار آمدن
رويکردی زماني ترجیح داده ميشود که کنترل درک
شدهای از موقعیت وجود دارد ،يعني هنگامي که منبع
استرس شناختهشده است ،يا وقتيکه فرد
اعتمادبهنفس نسبتا بااليي و يا مهارتهای ارتباطي
خوبي دارد (آنشل و سي .)2008 ،در مقابل ،کنار آمدن
اجتنابي که با عنوان حساسیتزدايي هم از آن يادشده،
نوعي جهتگیری برای عقبنشیني رواني يا فیزيکي

فولکمن)1980 ،؛ بهعبارتديگر ،اين ارزيابي شامل
روند ارزيابي اولیه و ثانويه است .ارزيابي اولیه ،ارزيابي

از منبع (منابع) و تهديد (تهديدها) است (آنشل و سي،
.)2008

فرد از اين است که آيا در رويارويي ،تهديد وجود دارد

بديهي است هر قدر افراد در سنین پايینتری با

يا سود .ارزيابي ثانويه ،ارزيابي آنچه چیزی است که
فرد ميتواند برای مديريت يا جلوگیری از تهديد يا

راهبردهای مقابله با استرس آشنا شوند ،به میزان
کمتری تحت تاثیر آسیبهای رواني و جسمي آن قرار

ارتقاء سود بالقوه انجام دهد (الزاروس و فولکمن،

خواهند گرفت .ازاينرو مطالعات مختلف سعي کردهاند
با وارد شدن به سنین پايین ،جمعیتهای مختلف

ارزيابي کند و در نتیجه منجر به عواقب غیرقابل

اجتماعي از جمله دانشآموزان و دانشجويان را

 .)1980ممکن است فرد به راحتي موقعیت را اشتباه
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موردبررسي قرار دهند (دیوارينت و همکاران،
 .)2011اگر آمادگيهای الزم برای مقابله با مشکالت

دانشجويان ورزشکار دانشگاه با فشار مضاعفي برای
دستیابي به اهداف و اجرا در باالترين سطوح ورزش

فراهم نباشد ،استرس از يک سو با تأثیری که بر
افکار ،انديشهها ،عواطف و انگیزهها دارد و از سويي

دانشگاهي خود مواجه هستند (گوکتاس 2010 ،و
ش
استیونز و همکاران .)2013 ،توانايي مديريتِ نق ِ

ديگر با اثرات فیزيولوژيکي که بر بدن دارد،

دوگانهی دانشجويي و ورزشکاری يکي از چالش

توانمندیهای رواني جسمي را کاهش داده و افراد را
در معرض انواع بیماریهای رواني و جسماني قرار

برانگیزترين نقشها است (استیونز و همکاران،
 .)2013چالش عمده زماني به وجود ميآيد که فرد

ميدهد و از دستیابي به اهداف محروم ميکند.
بنابراين استفاده از روشهای سازگاری و کنار آمدن

بخواهد به موازنه زمان برای مديريت کارهای
دانشگاهي ،زندگي اجتماعي ،رقابت ورزشي و امور

ميتواند بهعنوان نوعي تالشهای رفتاری و شناختي
برای کاهش فشار رواني ،در ايجاد اطمینان و آرامش
دروني و نهايتاا کارکرد مثبت افراد مؤثر باشد
(خداياریفرد و پرند .)2007 ،در سال های اخیر

خانواده بپردازد .به اين ترتیب توانايي کنار آمدن مي-
تواند تاثیر فوری در سطح استرس دانشجويي-
ورزشکاری داشته باشد (گوکتاس.)2010 ،
پژوهشهايي که پیش از اين انجامشده ،عمدتاا روی
طیف خاصي از دانشجويان بوده و به صورت تک
دانشگاهي انجامشدهاند .بهطور مثال آنشل (،)1990
آنشل ،ويلیامز و ويلیامز ( ،)2000گوارديو ،بلوندين و
الپیر ( ، )2002گیاکوبي و وينبرگ (( ،)2000کروهن
و هیندل ،)1988 ،نومانیس ،بیدل و دودا ( )2000و
اسکانلن ،استاين و راويزا ( )1991پژوهشهای خود را
روی اثر استرس بر عملکرد ورزشي دانشجويان
متمرکز کردهاند و بیان ميدارند تجربه استرس و
فشارهای رواني از اجزای جداييناپذير ورزش هستند.
يکي از مواردی که ورزشکاران با آن مواجه ميشوند
شرکت در رقابتهای ورزشي و کسب نتیجه مطلوب
است که موجب استرس مضاعفي در آنها ميشود.
اگرچه اندکي اضطراب باعث بهبود عملکرد فرد
ميشود ،ولي چنانچه میزان آن از حد مطلوب فراتر
رود کارکرد فرد را مختل ميکند ،همچنین تأثیر منفي
بر عملکرد ،مسابقه و رضايت شخصي ورزشکار
ميگذارد و به سالمت رواني ورزشکار نیز آسیب
ميرساند .در اين میان اگر پژوهشي وارد جزيئات شده
است به بررسي مقايسهای در ورزشهای گروهي و
انفرادی پرداخته است .برخي ديگر از پژوهشها از

راهبردهای مقابلهای در گروه های مختلف مورد توجه
و بررسي قرارگرفته است که يکي از اين گروهها
دانشجويان ميباشند .اين گروه ضمن اين که بخشي
از جمعیت فعال کشورها بهويژه کشور ما را تشکیل
ميدهند ،در عین حال به نظر ميرسد عوامل
استرسزای خاص و روشهای مقابلهای ويژهای در
میان آنها وجود دارد (روشن و شاعری.)2004 ،
زندگي دانشجويان با چالشهای روزانه و فشارهای
وارده از طرف خود ،فرهنگ ،جامعه و بسیاری از
عوامل ديگر روبهرو است .چالشها و خواستهها مي-
توانند برای هر دانشجو با توجه به عوامل داخلي و
خارجي مانند کار ،خانواده ،ورزش ،سازمانهای
اجتماعي ،نگرش و عزتنفس متفاوت باشند (دی-
بارتولي و شافر 2002 ،و استیونز ،يوو ،بوودن و
همافری .)2013 ،برنامهی خواستها و انتظارات
دانشگاهي دانشجويان ميتواند خود را در شکل
استرس نشان دهد .اين موضوع در ارتباط با
دانشجويان ورزشکار اهمیت ويژهتری مييابد چراکه
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قبیل اينانلو ( ،)2012رضايي ،شريفيپور و دربان،
(( ،)2012اسنايدر ،ساالمرو ،والز و والدز (،)2009
چانگ ،بیدوول ،هانتیگتون ،دالي ،جانسون ،ويلسون و
لمبرت )2007( ،و شیخي ،يوجي ،چن ،هیرامورا،
تاناکا ،شونو و کیتامورا ( )2007روی دانشجويان
پزشکي و پرستاری با توجه به شرايط کاری خاص
آنها انجامشدهاند.
اين روش که تنها طیف خاصي را برای بررسي
انتخاب ميکند از يک سو به جهت محدوديتها و
تفاوتهای خاص هر دانشگاه ،سبب ميشود اطالعات
فراهمشده نتوانند درزمینة برنامهريزیهای جامع
سطوح باال مفید و مؤثر باشند و از سوی ديگر به دلیل
عدم ارائه راههای مقابله با استرس عمالا در زمینة
کاربردی قابل استفاده نیستند؛ بنابراين برای محققین
و برنامهريزان مسئول در سطوح باال و میاني
تحصیالت عالي کشور ،همچنان اين سؤاالت مطرح
است که استراتژیهای بکار رفته توسط دانشجويان
در مقابله با استرس کدماند و چقدر کارآمد و منطبق با
نیاز دانشجويان هستند؟ اگر قرار بر يک برنامهريزی
جامع درزمینة آموزش روشهای کنار آمدن با استرس
باشد ،مناسبترين استراتژیهای قابلآموزش کدماند؟
آيا بین دانشجويان ورزشکار و غیر ورزشکار در اين
استراتژیها تفاوتي وجود دارد؟ ازاينرو پژوهش حاضر
باهدف شناسايي راهکارهای کنار آمدن با استرس
دانشجويان ورزشکار و غیر ورزشکار ايراني و مقايسه
آنها برای ارائه راهکارهای الزم انجام شد.
روش پژوهش
روش پژوهش از نوع توصیفي پیمايشي ميباشد که با
جمعآوری دادهها از طريق پرسشنامهها ،دادههای
مربوطه تحلیل و روابط بین متغیرها از طريق
همبستگي موردبررسي قرار گرفت.
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شرکت کنندگان
جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه دانشجويان
دانشگاههای ملي ايران در رشتههای پزشکي و
غیرپزشکي بود .بر اساس آمار دفتر پژوهش و برنامه-
ريزی آموزش عالي در سال تحصیلي  93-94تعداد
دانشجويان دانشگاههای غیرپزشکي وابسته به وزارت
آموزش عالي  667,661نفر ( 347,302دختر و
 320,359پسر) و تعداد دانشجويان دانشگاههای
پزشکي وابسته به وزارت بهداشت و درمان 170,561
نفر ( 107,824دختر و  62,737پسر) بود .برای
انتخاب نمونه تالش بر اين بود که نمونه انتخابي تا
حد امکان معرف جامعه آماری باشد .بدين منظور ،از
روش تصادفي خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .در
اين روش ابتدا کشور را به  5منطقه جغرافیايي شمال،
جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم شد و در هر منطقه
دانشگاههای معیني انتخاب شدند .سپس به نسبت
تراکم دانشجويي آن منطقه نسبت به تعداد کل
دانشجويان کشور ،نمونه آماری آن منطقه تعیین شد.
شهرهای انتخابي مناطق ذکرشده عبارت بودند از:
شیراز و اهواز از منطقه جنوب ،کرمانشاه و تبريز از
منطقه غرب ،رشت و ساری از منطقه شمال ،مشهد و
کرمان از شرق و در نهايت تهران و اصفهان از مرکز.
در هرکدام از شهرهای ذکرشده بزرگترين دانشگاه
ملي آن شهر در رشتههای پزشکي و غیرپزشکي
انتخاب شد .تنها در تهران به دلیل تعدد دانشگاهها و
تراکم باالی دانشجو ،دو دانشگاه تهران و شهید
بهشتي انتخاب شدند .در اين پژوهش تعداد 2000
دانشجو بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .اين تعداد
بر اساس نسبت تراکم هر دانشگاه به آمار کل
اخذشده ،به صورت درصد نسبي در دانشگاههای
مختلف پزشکي و غیرپزشکي کشور توزيع شد.
ازآنجاکه در دانشگاههای انتخابشده در پژوهش،
 89,616دانشجو در رشتههای پزشکي مشغول به
تحصیل بودند و نسبت به  216,232دانشجوی
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مشغول به تحصیل در رشتههای غیرپزشکي ،بهطور
نسبي جمعیتي برابر با  41/44درصد بودند ،بنابراين
 40درصد نمونه آماری ( 800نفر) را دانشجويان
پزشکي و  60درصد ( 1200نفر) را دانشجويان
غیرپزشکي تشکیل دادند .نمونه آماری مربوط به هر
دانشگاه با مقدار بسیار ناچیزی تغییر ،برای رُند بودن
اعداد ،محاسبه شد .نسبت جنسیت نمونه آماری هم بر
اساس تراکم جنسیتي موجود در دانشگاه در نظر
گرفته شد که در نهايت تعداد دانشجويان دختر و پسر
غیرپزشکي به ترتیب  625و  575نفر و در پزشکي
هم به ترتیب  500و  300نفر بودند .نیمي از تعداد هر
يک از گروهها ورزشکار و نیم ديگر غیر ورزشکار
بودند .ورزشکار بودن دانشجويان بر اين اساس
مشخص ميشد که حداقل در يک رشته ورزشي به
صورت تخصصي کارکرده بودند و همچنین اينکه
حداقل يکبار در مسابقات سطح ملي-منطقهای
دانشجويان و يا مسابقات کشوری-منطقهای باشگاهي
حضور يافته بودند .با توجه به نسبت معمول تعداد
ورزشکاران رشتههای تیمي و انفرادی در دانشگاهها
که به ترتیب حدود  2به  1بود ،در نتیجه تعداد
ورزشکاران رشتههای تیمي دو سوم تعداد کل
ورزشکاران شرکت کننده را تشکیل ميدادند و
ورزشکاران رشتههای انفرادی يک سوم اين تعداد
بودند .در مجموع میانگین سني شرکتکنندگان طرح
در مقاطع مختلف کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي
ارشد و دکترای غیرپزشکي و همچنین علوم پزشکي
پژوهش حاضر  22/37±2/37بود که بهطور کلي،
دانشجويان علوم پزشکي با  40درصد بیشترين درصد
حجم نمونه را به خود اختصاص دادند .در بخش
دانشجويان غیرپزشکي هم بیشترين درصد مربوط به
مقطع کارشناسي ( 27درصد) و کمترين درصد مربوط
به دانشجويان مقطع دکتری ( 4درصد) بود،
دانشجويان کارداني و کارشناسي ارشد هم به ترتیب
 17و  12درصد از حجم نمونه بودند.
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ابزارهای گردآوری اطالعات
فرم مشخصات فردی :اين فرم ضمن توضیح مختصر
پژوهش شامل سؤاالتي در خصوص اطالعات
شخصي شامل سن ،جنسیت ،رشته تحصیلي ،میزان
تحصیالت ،دانشگاه و شهر محل تحصیل ،سابقه
رقابت ورزشي ،مسابقاتي که شرکت کردهاند و مدالها
و مقامهای کسبشده بود.
پرسشنامة مختصر کنار آمدن :شامل  28سوال ،با
استفاده از مقیاس پنجگانه لیکرت که  14مکانیزم کنار
آمدن با استرس که از نظر مفهومي متفاوت هستند را
اندازهگیری ميکند (کارور .)1997 ،در اين پرسشنامه
دو سؤال برای هر يک از  14مکانیزم متفاوت مقابله با
استرس گنجاندهشده است .اين مکانیزمها شامل
تمرکز برکار ،هدفگزيني و يافتن استراتژی ،تغییر
موقعیت ،رسیدگي به خشم ،مثبت سازی ،پذيرش و
کنار آمدن ،شوخي کردن ،اعتماد کردن ،بازسازی
شناختي /اعتقادی ،کمک و مشاوره گرفتن ،تفسیر
مجدد ،انکار ،خیالبافي و نقد و سرزنش ميشوند.
روش آماری
از آمار توصیفي جهت محاسبه فراوانيها ،رسم
نمودارها ،طبقهبندی دادهها و محاسبه شاخصهای
مرکزی استفاده شد .جهت تعیین روشهای کنار
آمدن با استرس از تحلیل عاملي دادهها استفاده شد.
آزمون تي مستقل برای بررسي تفاوت بین زنان و
مردان ورزشکار و غیر ورزشکار و همچنین تفاوت
رشتههای پزشکي و غیر پزشکي استفاده شد .همه
تحلیلها با استفاده از نرم افزارهای آماری آموس و
اس.پي.اس.اس نسخة  21انجام شد.
یافتهها
در ارتباط با راهکارهای کنار آمدن با استرس در دو
گروه غیر ورزشکار و ورزشکار پس از بررسي شرايط
نرمال بودن دادهها و امکان استفاده از آزمونهای
پارامتريک ،از آزمون تي مستقل برای بررسي اختالف

شناسایی روش های مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار...

دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار استفاده شد .جدول
 1نتايج اين آزمون را نشان ميدهد .سطح معناداری
 0/05در نظر گرفته شد.
با توجه به جدول مشاهده ميشود که دو گروه
ورزشکار و غیر ورزشکار در راهکارهای کنار آمدن با
استرس به صورت معناداری متفاوت از هم عمل مي-
کنند .با توجه به میانگین کل بیشتر در گروه ورزشکار
ميتوان گفت که اين گروه بیشتر از گروه غیر
ورزشکار از راهکارهای مقابله با استرس سود ميبرند.
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بهطور کلي در  5مورد از راهکارها که شامل انکار،
خیالبافي ،نقد و سرزنش ،رسیدگي به خشم و اعتماد
کردن ميشود تفاوت معناداری بین دو گروه وجود
ندارد .دو گروه در ساير  9راهکار به صورت معناداری
متفاوت از هم عمل کردهاند .از اين  9حالت گروه غیر
ورزشکار تنها در دو راهکار تفسیر مجدد و بازسازی
شناختي/اعتقادی میانگین بیشتری دارد و در  7مورد
ديگر برتری میانگین با گروه ورزشکار است.

جدول  .1آزمون آماری تی مستقل برای بررسی اختالف دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار در راهکارهای کنار آمدن
با استرس
نوع استراتژی (روش کنار آمدن)

تمرکز روی کار /کنترل منبع
راهکار يابي /هدفگزيني
پذيرش /کنار آمدن
اعتماد کردن (به فرد يا چیز ديگری)
کمک و مشاوره گرفتن (از فرد يا چیز
ديگری)
تغییر دادن موقعیت
بازسازی شناختي /اعتقادی
مثبت سازی
شوخي کردن
نقد و سرزنش
رسیدگي به خشم
تفسیر مجدد
خیالبافي
انکار
کل

مقدار

میانگین غیر

میزان معناداری

میانگین ورزشکاران

4/72
-1/48
19/14
6/37

*0/001
*0/001
*0/003
0/064

3/21
2/91
2/92
2/68

2/76
2/44
2/64
2/73

18/12

*0/001

2/84

2/41

5/97
17/20
3/62
19/41
8/56
14/91
17/59
5/26
11/49
14/32

*0/001
*0/002
*0/007
*0/002
0/230
0/081
*0/041
0/083
0/076
*0/021

2/81
2/36
2/51
2/48
2/23
2/46
2/16
2/54
2/55
2/63

2/39
2/64
2/33
2/16
2/29
2/37
2/34
2/61
2/49
2/45

تی

در ارتباط با راهکارهای کنار آمدن با استرس در دو
گروه دانشجويان علوم پزشکي و غیر پزشکي ،از
آزمون تي مستقل برای بررسي اختالف دو گروه
استفاده شد .نتايج اين آزمون و میانگینهای دو گروه
در جدول  2آمده است .سطح معناداری  0/05در نظر
گرفته شد .نتايج نشان ميدهد که بهطور کلي دو

ورزشکاران

گروه دانشجويان پزشکي و غیرپزشکي در راهکارهای
کنار آمدن با استرس تفاوت معناداری باهم ندارند .با
اين حال در بررسي يکبهيک راهکارها ،دو گروه تنها
در  4راهکار خیالبافي ،تغییر موقعیت ،مثبت سازی و
بازسازی شناختي/اعتقادی تفاوت معناداری باهم
ندارند و در  10راهکار ديگر اختالفمعناداری باهم
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دارند .از اين تعداد گروه غیرپزشکي در  5راهکار
تفسیر مجدد ،انکار ،شوخي کردن ،رسیدگي به خشم و
تمرکز روی کار میانگین بیشتری دارد و گروه پزشکي
در  5مورد ديگر برتری میانگین دارد .همین موضوع

که در برخي عاملها گروه دانشجويان پزشکي
میانگین باالتری دارند و در برخي عاملهای ديگر
گروه غیرپزشکي سبب شده است که تفاوت کلي دو
گروه معنادار نباشد.

جدول  .2آزمون آماری تی مستقل برای بررسی اختالف دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی در راهکارهای کنار آمدن
با استرس
نوع استراتژی (روش کنار آمدن)

میانگین
پزشکي

میانگین
غیرپزشکي
2/83
2/61
2/75
2/51
2/47
2/19
2/57
2/18
2/53
2/17
2/52
2/46
2/63
2/64
2/49

مقدار تي

میزان معناداری

تمرکز روی کار /کنترل منبع

8/46

*0/001

2/39

راهکاريابي /هدفگزيني
پذيرش /کنار آمدن
اعتماد کردن (به فرد يا چیز ديگری)
کمک و مشاوره گرفتن (از فرد يا چیز ديگری)
تغییر دادن موقعیت
بازسازی شناختي /اعتقادی
مثبت سازی
شوخي کردن
نقد و سرزنش
رسیدگي به خشم
تفسیر مجدد
خیالبافي
انکار
کل

2/39
15/21
22/05
5/64
11/39
17/28
4/66
9/12
16/35
1/89
16/33
18/41
4/26
12/58

*0/001
*0/040
*0/002
*0/001
0/072
0/084
0/076
*0/008
*0/013
*0/016
*0/011
0/142
*0/043
0/450

3/18
2/96
2/93
2/81
2/13
2/66
2/11
2/21
2/43
2/23
2/14
2/59
2/42
2/52

بحث و نتیجهگیری
نتايج بررسي اختالف يا عدم اختالف دو گروه
دانشجويان ورزشکار و غیر ورزشکار در راهکارهای
کنار آمدن با استرس نشان داد که دو گروه در
راهکارهای کنار آمدن با استرس به صورت معناداری
متفاوت از هم عمل ميکنند .با توجه به میانگین کل
بیشتر در گروه ورزشکار ميتوان گفت که اين گروه
بیشتر از گروه غیر ورزشکار از راهکارهای مقابله با
استرس استفاده کرده و از آنها بهره ميبرند .بهطور
کلي دو گروه از راهکارهای انکار ،خیالبافي ،نقد و
سرزنش ،رسیدگي به خشم و اعتماد کردن به شکل

يکساني بهره ميبرند اما در راهکارهای ديگر ،يعني
تمرکز روی کار /کنترل منبع ،راهکاريابي/
هدفگزيني ،پذيرش /کنار آمدن ،کمک و مشاوره
گرفتن (از فرد يا چیز ديگری) ،تغییر دادن موقعیت،
بازسازی شناختي/اعتقادی ،مثبت سازی ،شوخي
کردن ،رسیدگي به خشم و تفسیر مجدد به شکل
يکساني عمل نميکنند .گروه غیر ورزشکار تنها در دو
راهکار تفسیر مجدد و بازسازی شناختي/اعتقادی
میانگین بیشتری دارد و در ساير موارد برتری میانگین
با گروه ورزشکار است .با دقت در راهکارهای
مطرحشده ديده ميشود که دانشجويان ورزشکار

شناسایی روش های مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار...

بهطور معناداری بیشتر از دانشجويان غیر ورزشکار از
راهکارهايي از قبیل کنترل منبع ،هدفگزيني ،کمک
و مشاوره گرفتن ،شوخي کردن و رسیدگي به خشم
استفاده کردهاند که نوعاا راهکارهايي رفتاری هستند و
نه شناختي .اگر اين اطالعات را در کنار بخش ديگری
از اطالعات همین پژوهش قرار دهیم که در ارتباط با
منابع استرس دو گروه ديده شد که منابع استرس
دانشجويان ورزشکار گستردهتر از دانشجويان غیر
ورزشکار است ،ميتوان نتیجه گرفت که ورزش در
عین گسترده کردن منابع استرس ،فرد را به
راهکارهايي رفتاری مجهز ميکند که در شرايط عادی
و غیرورزشي هم به کمک او آمده و میزان استرس
واردشده به فرد را تعديل ميکند .همچنین بهرهگیری
بیشتر دانشجويان ورزشکار از راهکارهای عمدتاا
رفتاری (و نه شناختي) ميتواند بیانگر اين مطلب باشد
که ورزش به سبب طبیعت عمدتاا رفتاری خود ،فرد را
برای زندگي در شرايط عادی هم به ابزارهايي
عملیاتي و کاربردی مجهز ميکند.
اگر براساس نظريه آنشل و ولز ( )2000يا الزاروس و
فولکمن ( )1980به تقسیمبندی راهکارهای مقابله با
استرس نگاه کنیم ميتوان گفت که دانشجويان
ورزشکار بیشتر از سبک مقابلهای مسئله مدار استفاده
ميکنند و غیر ورزشکاران از سبک مقابلهای هیجان-
مدار .در مقابله مسئله مدار فرد بر عامل فشار آور
متمرکز ميشود و سعي ميکند اقدامات سازندهای در
راستای تغییر شرايط فشار آور يا حذف آن انجام دهد.
در مقابل ،در روش مقابله هیجانمدار فرد سعي مي-
کند پیامدهای هیجاني واقعه فشار آور را مهار کند .بر
همین اساس راهکارهايي مثل کنترل منبع،
هدفگزيني ،کمک و مشاوره گرفتن ،شوخي کردن و
رسیدگي به خشم که مورد استفاده ورزشکاران بودهاند
مسئله مدار و راهکارهايي مثل تفسیر مجدد و
بازسازی شناختي/اعتقادی که مورد استفاده غیر
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ورزشکاران بودهاند هیجانمدارند .اگر سبکهای کنار
آمدن از ديدگاه آنشل و سي ( )2008يا راث و کوهن
( )1986بررسي شود و يکي از چارچوبهای رويکردی
(رویآوری) يا اجتنابي (روگرداني) مدنظر قرار گیرد،
ديده ميشود که بازهم ورزشکاران در يک چارچوب
رویآوری (رويکردی)تر از دانشجويان غیر ورزشکار
رفتار ميکنند که چارچوبي عمدتاا اجتنابي (روی-
گرداني) دارند.
با کنار هم قرار دادن اطالعات ديده ميشود که
ورزشکاران راهکارهای کنار آمدن بیشتر و برتری در
مواجهه با استرس دارند و ازآنجاکه هیچ يک از دو
گروه دانشجويان ورزشکار و غیر ورزشکار در سطح
عمومي دانشگاه از برنامه خاصي در جهت مقابله با
استرس بهره نبردهاند و حتي در صورت وجود چنین
برنامهای هر دو گروه به يک میزان تحت پوشش و
بهره بودهاند ،به نظر ميرسد که ورزش کردن مواردی
را در خود دارد که سبب زيادشدن تعداد راهکارهای
مقابله با استرس ميشود .از سويي ديگر ازآنجاکه
دانشجويان ورزشکار از لحاظ اضافه شدن برنامه
ورزش و موارد مرتبط با آنکه يک کار مضاعف در
کنار موارد آموزشي مشترک با دانشجويان غیر
ورزشکار است ،خودبهخود در معرض منابع استرس
بیشتری قرار ميگیرند ،لذا ميتوان اين گونه برداشت
کرد که ورزش کردن خود ميتواند يک تعديلکننده و
کاهشدهندهی استرس و به عبارتي راهکار مقابله با
استرس هم باشد .لذا روی آوردن به ورزش در کاهش
استرس متوسط مفید مينمايد.
در ارتباط با راهکارهای کنار آمدن با استرس دو گروه
دانشجويان پزشکي و غیرپزشکي ،آزمون تي مستقل
نشان ميدهد که بهطور کلي در راهکارهای کنار
آمدن با استرس تفاوت معناداری باهم ندارند .در
بررسي يکبهيک راهکارها ديده شد که دو گروه تنها
در  4راهکار خیالبافي ،تغییر موقعیت ،مثبت سازی و
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بازسازی شناختي /اعتقادی تفاوت معناداری باهم
ندارند و در  10راهکار ديگر اختالفمعناداری باهم
دارند .برای يافتن دلیل عدم وجود اختالف معنادار دو
گروه با وجود اختالف معنادار در  10راهکار مقابله با
استرس ،بايد به اين نکته توجه شود که از اين 10
مورد ،گروه غیرپزشکي در  5راهکار تفسیر مجدد،
انکار ،شوخي کردن ،رسیدگي به خشم و تمرکز روی
کار میانگین بیشتری دارد و گروه پزشکي در  5مورد
ديگر يعني تمرکز روی کار/کنترل منبع،
راهکاريابي/هدفگزيني ،پذيرش/کنار آمدن ،اعتماد
کردن (به فرد يا چیز ديگری) ،کمک و مشاوره گرفتن
(از فرد يا چیز ديگری) و نقد و سرزنش برتری
میانگین دارد .اين موضوع که در برخي عاملها گروه
دانشجويان پزشکي میانگین باالتری دارند و در برخي
عاملهای ديگر گروه غیرپزشکي ،سبب شده است که
تفاوت کلي دو گروه معنادار نباشد چراکه باعث شده
است اختالفهای میانگین دو گروه در دو سوی
وضعیت میاني پراکنده شوند و همديگر را تعديل کنند.
در نتیجه اختالف کلي دو گروه معنادار نشده است.
در شرايطي که نتايج همین پژوهش در بخش منابع
استرس نشان داد دو گروه دانشجويان پزشکي و غیر
پزشکي در منابع استرس بهطور کلي باهم اختالف
معنادار داشتند اما در راهکارهای مقابله با استرس
بهطور کلي باهم اختالف معناداری ندارند ميتوان
دريافت نوع راهکارهای مورد استفاده دو گروه و
کیفیت اثربخشي آن در دو گروه به شکل متفاوتي
عمل کرده است؛ بهعبارتديگر ،ميتوان گفت که
راهکارهای گروه پزشکي به شکل موثرتری عمل
کردهاند که توانستهاند میانگین اين گروه را در منابع
استرس کاهش دهند؛ بنابراين يکي از مواردی که
ميبايست مدنظر دانشجويان و يا مسئوالن برنامهريز
قرار گیرد اين است که حتي اگر قادر به حذف يا
کاهش اثر خود منابع استرس نیستند ميتوانند با
آموزش راهکارهای مؤثر در کاهش استرس ،اثر اين
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منابع را تعديل کنند و وضعیت سالمت بهتری را برای
دانشجويان رقم بزنند .ازآنجاکه دانشجويان بهعنوان
قشر پیشرو و آگاه جامعه هستند اين موضوع بايد
مدنظر خود دانشجويآنهم قرار گیرد تا با فراگیری
راهکارهای مؤثر در مقابله با استرس ،اثر منابع
مختلف استرس را کاهش دهند .در اينجا به نظر مي-
رسد  5راهکار برتر در گروه پزشکي ،يعني
راهکاريابي/هدف چیني ،پذيرش/کنار آمدن ،اعتماد
کردن (به فرد يا چیز ديگری) ،کمک و مشاوره گرفتن
(از فرد يا چیز ديگری) و نقد و سرزنش نسبت به
راهکارهای گروه غیرپزشکي ،يعني تفسیر مجدد،
انکار ،شوخي کردن ،رسیدگي به خشم و تمرکز بر کار
به شکل مؤثرتری در تعديل استرس نقش داشتهاند.
در نهايت اينکه عمده پژوهشهای گذشته ،همانطور
که بررسي شد يا روی بررسي منابع استرس در گروه-
های مختلف تاکید داشتند يا روی بررسي راهکارهای
استرس در دو بُعد مسئله مدار-هیجانمدار  /روی-
آوری-اجتنابي کارکردهاند .بههرروی کمتر پژوهشي
ديده شد که روشهای مقابله با استرس را به صورت
جزئي در چهارده راهکار و آنهم در يک حجم
گسترده از دانشجويان سراسر کشور بررسي کند .اين
پژوهش با پوشش اين ضعفها ،کار را به صورت
جزئي و در دانشجويان سراسر کشور انجام داد.
نتايج حاضر ميتواند دانشجويان و مسئوالن امر را در
برنامهريزی برای آموزش و بهکارگیری روشهای
مقابله با استرس در يک وضعیت گسترده با جزئیات
کامل ياری رساند .ازآنجاکه موارد و راهکارهای مؤثر
ذکرشده در پژوهش نهايتاا  10مورد از  14مورد تحت
بررسي بود ،پیشنهاد ميشود مسئوالن وزارت علوم و
همچنین وزارت بهداشت برنامهريزی جامعي برای
آموزش اين  10راهکار مفید و مؤثر در مقابله با
استرس داشته باشند .به اين صورت اگر حتي قادر به
حذف و تعديل منابع استرس دانشجويان نیستند قادر
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