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 قدمهم
، 1قبال و يلمازI) باشندميها و افراد با آن مواجه استرس يکي از مشکالت کلیدی است که سازمان

به  پاسخ و ارزيابي موقعیتي، تعامل نیازهای از ما ۀطبیعي در زندگي هم طوربهاسترس  .(2: 2014

 عنوانبه را استرس 3کاتلر و استین. (288: 1978، 2الزاروس و لونیر) شودمي ناشي نیازها اين

 بخشي ،استرس که هستندمعتقد  کرده و تعريف فرد محیطي یفشارها و تقاضاها به کلي پاسخي

 4جونز (.2: 1998کاتلر،  و )استیند شومي مواجه با آن فردی هر که است از زندگي ناپذيراجتناب

 که شودمي حاصل فرد برای هاخواست از برخي آن در که داندحالتي ميرا  استرسنیز ( 1990)

کنار  شدهايجاد وضعیت با قادر باشد که دهد نشان واکنش به آن طريقيبه است نیاز آن از پس

و  تحصیل و زندگي ،، موقعیت، محل کارجايگاهلحاظ اجتماعي، فرد بهچه که هربیايد. طبیعي است 

 ۀمعرض استرس بالقودر ،توقع اجتماعي از وی باالتر باشد بوده وتری حتي سن در شرايط حساس

 وقعاتي که از افرادتدرنظرگرفتن شرايط، جايگاه و  ،بنابراين ؛(18: 1990)جونز،  بیشتری خواهد بود

 .کننده به درک میزان استرس احتمالي افراد باشدتواند از عوامل کمکمي ،رودمي انتظار

 مقطعي ،دانشگاه به ورود که هستند کشور هر اصلي هایايهسرمهای خاص و جوانان يکي از گروه

 هاآن فردی بین و اجتماعي روابط در با تغییرات زيادی غالباًو  بوده هاآن زندگي در حساس بسیار

 را کشوری متخصصان هر اصلي بخش تنهانه دانشجويان .(232: 2005، نیاديباج) باشدمي همراه

 جامعه در اقشار ساير رهبر و کشور ۀآيند ۀادار در اصلي مديران گروه، اين بلکه دهند،مي تشکیل

 دارعهده آينده در دانشجويان از ديگر، بخشيسویز. اباشندمي کشور اهداف و کمال سویبه هدايت

 دخالت جامعه بعدی هایکمال نسل در طريقايناز و بود خواهند خود از های بعدنسل آموزش

 با بايستمي دنانديشمي آينده هاینسل و سالمت خود به که جوامعي، روازاين ؛خواهند داشت

 سازانآينده سالمت حفظ نیز و رواني ـ روحي مشکالت ۀکنندايجاد و سازعوامل زمینه رفع و بررسي

دانشجويان  .(33: 2007 ،رضايي آدرياني، احمدی و عظیمي) بردارند گام هاآرمان به نیل راه در آن،

ای شده و مسائل و مشکالت متعددی در زندگي تحصیلي، وارد روند فکری تازهبه دانشگاه با ورود 

بخش مهمي از جمعیت  عنوانبه دانشجويان شود. برایمطرح مي هاآنشغلي، اجتماعي و خانوادگي 

 دانشگاهي برند، مشکالتدانشگاه به سر مي محیط را در ان خودزم از توجهيقابل که مقدار جوان

در اين (. 78: 1991 ،5برويلز و گنشافت) باشندمي استرس ۀشدگزارش منابع ترينشايع از يکي

                                                           
1. Iqbal & Yilmaz 

2. Lazarus & Launier 
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5. Genshaft & Broyles 
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توان تمامي منابع استرس را از بین برد، الزم است با شناخت منابع آن، نمي کهييجاازآن ارتباط،

فرد و پرند، خداياری) رساندات منفي آن را به حداقل کاهش و اثر نموداتخاذ  را های مؤثریکارراه

تری شناخته شوند، با آگاهي از سترس افراد در سنین پايینمنابع اچه بديهي است هر. (12: 2007

میزان کمتری ريزی کرد که افراد بهپي را هاييتوان برنامهمي هاآنکارهای تعديل اين منابع و راه

شدن به سنین اند با واردمطالعات مختلف سعي کرده ،روازاين ؛های آن قرار گیرندآسیب تأثیرتحت

بررسي قرار دهند.  انشجويان را موردآموزان و دجمله دانش مختلف اجتماعي ازهای جمعیت، پايین

 سویفشارهای وارده از  و روزانه هایچالش با هاآن هايي هستند که زندگيدانشجويان يکي از گروه

 برای توانندها ميها و خواستهچالش. باشدمي روروبه ديگر عوامل از بسیاری و جامعه فرهنگ، خود،

 اجتماعي، و هایسازمان ورزش، خانواده، کار، مانند) خارجي و داخلي عوامل به توجه با دانشجو هر

 قبیل از زااسترس عوامل از مختلفي انواع معرضدانشجويان دربراين، عالوه. باشند متفاوت غیره(

 سیستم با نآمیخت مشکالت و نامشخص ۀآيند موفقیت، برای تعهد ارتباط با در دانشگاه اساتید فشار

 توانايي است ممکن که قرار دارند خانوادگي و جسمي عاطفي، اجتماعي، برخي مشکالت و نیز

و  2چئو چراهام ؛106: 1996، 1فیش)دهد  قرار تأثیرتحت را هاآن تحصیلي عملکرد و يادگیری

شده،  رواني ـ جسمي مشکالتايجاد  باعث تواندمي حدازبیش . استرس(875: 2003 ،همکاران

، 3و واينیوماکينايمي )گذارد  تأثیر هاآن تحصیلي بر پیشرفت و را کاهش دهد دانشجويان نفسعزت

نیز  نیروی کار جامعه دانشگاه در بخش آموزش ۀدر کنار اين موضوع، اگر به وظیف(. 128: 1999

 .کندهای مقابله با استرس اهمیت بیشتری پیدا ميشود، ضرورت تجهیز افراد به راه توجه

های برنامه ،ر آندر کنا و تحصیليدلیل داشتن بار به سويکدانشجويان ورزشکار از  ،میانايندر

احساس  ،سالمت جسماني و رواني ۀزمینبودن دررو و الگوپیشدلیل ديگر بهسویای و ازحرفهورزش 

اگر نتوانند به اين نیازها  وتر و تقاضاها و نیازهای موقعیتي متفاوت و بیشتری دارند سنگین ۀوظیف

 رسالت کهبا توجه به اين. (3: 2012، 4)سیجوال درگیر استرس بیشتری خواهند شد ،پاسخ دهند

 گوناگون و شماربي قیدهای از خواهندمي که ستيي اپرتکاپو هایانسان پروراندن آموزشي، هاینظام

های دنیاز است که از تمام راهبر ،بنابراين ؛زندسا هموار راويش خ تکامل راه و شده رها خود وجودی

از تمام تکامل انسان استفاده شود و  ۀزمینهای خوشايند درايجاد تجربهکننده در مثبت و کمک

  (.771: 2015، 5)وايگلت و بل دگردموانع و مواردی که دارای اثرات منفي و بازدارنده هستند، پرهیز 
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منفي بر دستیابي به هدف نهايي دانشگاه و دانشجويان داشته  تأثیریتواند يکي از مواردی که مي

 منابع ترينشايع از يکي دانشگاهي مشکالت که دهندنشان مي مختلف مطالعاتت. اساسترس  ،باشد

 عوامل از مختلفي انواع معرضويان دردانشج در اين ارتباط، .باشندمي استرس برای شدهگزارش

 مشکالت نامشخص، ۀآيند موفقیت، برای تعهد مورددر دانشگاه اساتید فشار قبیل از زااسترس

 که قرار دارند خانوادگي و جسمي عاطفي، اجتماعي، برخي مشکالتغیره و نیز و  سیستم با آمیختن

 ازحدبیش استرس .دهد قرار تأثیرتحت را هاآن تحصیلي عملکرد و يادگیری توانايي است ممکن

بر  و را کاهش دهد دانشجويان نفسعزت ،گشته روانيـ  جسمي مشکالتايجاد  باعث تواندمي

در عمدتًا  اند،صورت گرفته راستادراينتاکنون هايي که پژوهش .بگذارد تأثیر هاآن تحصیلي پیشرفت

و  لو ،مثالعنوانبه ؛اندشده دانشگاهي انجامتک صورتطیف خاصي از دانشجويان بوده و به ارتباط با

 نمودنداثر استرس بر عملکرد ورزشي دانشجويان متمرکز  برهای خود را پژوهش (2012) 1همکاران

. يکي از باشدميناپذير ورزش استرس و فشارهای رواني از اجزای جدايي ۀتجرب داشتند کهو بیان 

مطلوب  ۀهای ورزشي و کسب نتیجشرکت در رقابت ،شوندمواردی که ورزشکاران با آن مواجه مي

بهبود  شود. اگرچه اندکي اضطراب منجر بهمي هاآناسترسي مضاعف در ايجاد است که موجب 

، کردهرا مختل  ورزشکارکارکرد  ،چنانچه میزان آن از حد مطلوب فراتر رودگردد؛ اما عملکرد فرد مي

رواني او سالمت  گذارد و بهميبر جای  وی منفي بر عملکرد، مسابقه و رضايت شخصي یتأثیر

ای در به بررسي مقايسه ،وارد جزئیات شده استنیز پژوهشي اگر  ،میاناينرساند. درآسیب مي

 از قبیل مطالعاتبرخي ديگر از  ذکر است کهبهالزم های گروهي و انفرادی پرداخته است.ورزش

با توجه به شرايط )دانشجويان پزشکي و پرستاری  در ارتباط با (2007) 2و همکاران شیخي پژوهش

 اند.صورت گرفته (هاآنکاری خاص 

دلیل سو بهيکزا ،کندرا برای بررسي انتخاب مي دانشجويان يک دانشگاه خاصاين روش که تنها  

 ۀد درزمیننشده نتوانعات فراهمشود اطالسبب مي های خاص هر دانشگاهها و تفاوتمحدوديت

های مقابله راه ۀدلیل عدم ارائبه ،ديگرسویهای جامع سطوح باال مفید و مؤثر باشند و ازريزیبرنامه

ريزان برای پژوهشگران و برنامه ،بنابراين ؛باشندمياستفاده نکاربردی قابل ۀدرزمین عمالًبا استرس، 

همچنان اين سؤاالت مطرح است که عمده  ت عالي کشورمسئول در سطوح باال و میاني تحصیال

کارهای مقابله با استرس در اين افراد راه؟ سراسر کشور چیستورزشکار منابع استرس دانشجويان 

تواند اين منابع را مديريت دانشگاهي چه سهمي در منابع استرس داشته و چگونه مي؟ کدام است

                                                           
1. Lu 

2. Shikai 
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کاهش منابع استرس باشد،  ۀزمینريزی جامع دربرنامه اگر قرار بر يککه اينو د؟ نمايتعديل 

 ؟ ام موارد هستندها کدترين استراتژیمناسب

دلیل به سويکبیان داشتند که از با بررسي منابع استرس (2014قبال و يلماز )راستا، ادراين

که  نیاز است ،بودن بیشتر منابع استرسدلیل کاذبديگر بهسویگستردگي منابع استرس و از

ترس پیرامون اس پژوهشيدر  نیز( 2015) 1هیرونسازماني مديريت شود.  صورتبه سموضوع استر

 نیزجا در دانشگاه موفقیت مدنظر باشد و در کنار آن رقابت ککه هر دانشگاهي بیان داشت ۀدر حوز

بودن دلیل جوانتری خود را نشان خواهند داد و بهشکل گستردهمنابع استرس به ،جود داشته باشدو

د بود. نتر خواهمخرب بیشتر و ،اثرات اين منابع نسبت به موارد مشابه در سنین باالتر ،دانشجويان

دانشجويي به بررسي چگونگي کاهش استرس با  ۀدر حوز (2013) 2و همکاران ريگربراين، عالوه

شناسايي منابع استرس خود عنوان کردند کهآمدن با آن پرداختند و کارهای کنارجه به راهوت

های کاهش اثر استرس باشد و در کنار آن آشنايي با روش ۀزمینتواند کمک بسیار شاياني درمي

 ای خواهد شد.کارهای مقابلهشدن راهیت، سبب مفیدترخاص هر موقع

موجود  هایکارراه و ايراني ورزشکار دانشجويان استرس منابع هدف تعیین پژوهش حاضر با ،روازاين

صورت زمینه اينبر نقش مديريت دانشگاه در تأکیدبا استرس  با مقابله جهتاين دانشجويان  برای

 واقعي و شدهدرک منابع است الزم عملکرد ورزشيو  استرس بر آموزش رتأثیبا توجه به  گرفت؛ زيرا،

و درک شوند. گشته  بررسيورزشکار  دانشجويان در آمدن با استرسکنار هایسبکنیز  و استرس

 تأثیر است ممکنآن  با مقابله توانايي عدم يا استرساهمیت پژوهش حاضر ناشي از اين بود که 

  .(3: 2013ريگر، گلنسي و فیتز، ) داشته باشد دانشجويان بر عملکرد منفي

را به  کارکنان و مربیان يران میاني،حاضر مسئوالن سطوح باالی تحصیالت عالي، مد پژوهش نتايج

چه مواردی را  ورزشکار دانشجويان شوند کهآگاه مي هاآن آن اساسبرکند که اطالعاتي مجهز مي

زا را تبیین استرس عوامل با هاآن ۀمقابل چگونگي توانندمي شناسند ومي زااسترس عوامل عنوانبه

و  نفعتم عالقه،از  هاآن زيرا باشد؛مي پژوهشخاطبان برای م مهمي ۀلأمس امر اينشک، بي. نمايند

 معرفينتايج اين طرح با  ،بنابراين برخوردار هستند؛دانشجويان  موفقیت و سالمت در خاصي ۀوظیف

ريزی جامعي ها در برنامهبه آنن مربوطه، به مسئوال ی مقابله با آنکارهاراه از منابع استرس و برخي

ذکر است شايان. رساندياری ميد، نعوامل که در اولويت قرار داراين از يک هر نمودنبرطرف جهت

انجام شود  دانشگاهي ۀو در سطح کل جامع بوده تواند بسیار کالنخصوص مياينريزی دربرنامهکه 

 ای صورت گیرد.منطقهشکل بهيا  و

                                                           
1. Hearon 

2. Regehr 
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 شناسی پژوهشروش
بستگي هم و پیمايشي ـ توصیفيت مطالعااز نوع  کاربردی بوده و ،اساس هدفبر حاضر پژوهش

که پس از  باشدميذکر بهآوری شده است. الزمجمع نامهاز طريق پرسش های آنداده که باشدمي
 گرفت.بررسي قرار  بستگي موردروابط بین متغیرها از طريق هم، هاتحلیل داده

های ايران در رشته ولتيدهای دانشگاه ورزشکار دانشجويان ۀآماری اين پژوهش شامل کلی ۀجامع
ريزی آموزش عالي در سال تحصیلي اساس آمار دفتر پژوهش و برنامهپزشکي و غیرپزشکي بود. بر

نفر  661667های غیرپزشکي وابسته به وزارت آموزش عالي تعداد دانشجويان دانشگاه، 94-93
وابسته به وزارت های پزشکي پسر( و تعداد دانشجويان دانشگاه 359320دختر و  302347)

پسر( بود. برای انتخاب نمونه تالش بر  73762دختر و  824107نفر ) 561170بهداشت و درمان 
منظور، از روش تصادفي آماری باشد. بدين ۀامکان معرف جامعحدانتخابي تا ۀبود که نمون آن

جغرافیايي شمال،  ۀمنطق پنج . در اين روش ابتدا کشور بهگرديدای استفاده ای چندمرحلهخوشه

به  ،. سپسگرديدهای معیني انتخاب جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد و در هر منطقه دانشگاه
 ۀکشور، نمونورزشکار آن منطقه نسبت به تعداد کل دانشجويان  يان ورزشکارنسبت تراکم دانشجو

: شیراز و اهواز از . شهرهای انتخابي مناطق ذکرشده عبارت بودند ازگشتآماری آن منطقه تعیین 
 شمال، مشهد و کرمان از ۀغرب، رشت و ساری از منطق ۀجنوب، کرمانشاه و تبريز از منطق ۀمنطق

در هرکدام از شهرهای ذکر اين نکته ضرورت دارد که شرق و تهران و اصفهان از مرکز.  منطقۀ
تنها  و دگرديخاب های پزشکي و غیرپزشکي انتترين دانشگاه ملي آن شهر در رشتهبزرگ ،ذکرشده

ها و تراکم باالی دانشجو، دو دانشگاه تهران و شهید بهشتي دلیل تعدد دانشگاهتهران به شهر در
پزشکي و  مانساني، علوعلوم های گوناگون دلیل قرارگیری در مراکز مختلف شهر و داشتن رشتهبه

 طوربهشده افیايي ذکرجغرۀ يک از پنج منطقدر هر کهييجاازآنهمچنین، انتخاب شدند. فني 
در هر  بايستمي اساس فرمول کوکرانوجود داشت، بردانشجوی ورزشکار  500تا  400متوسط 

 1000، ای و تصادفيای چندمرحلهروش خوشهاستفاده از با  ،لذا انتخاب شود؛نفر  200منطقه 
نسبت تراکم هر اساس اين تعداد بر که آماری انتخاب شدند ۀعنوان نموندانشجوی ورزشکار به

های مختلف پزشکي و غیرپزشکي صورت درصد نسبي در دانشگاهشده، بهدانشگاه به آمار کل اخذ
دانشجو در  61689، شدههای انتخابکه در دانشگاهييجاازآن براين،عالوه .گرديدکشور توزيع 

ه تحصیل در دانشجوی مشغول ب 232216های پزشکي مشغول به تحصیل بودند و نسبت به رشته
 40 ،بنابراين دادند؛را تشکیل ميدرصد  44/41طور نسبي جمعیتي برابر با به های غیرپزشکيرشته
نفر( را دانشجويان  600درصد ) 60نفر( را دانشجويان پزشکي و  400آماری ) ۀنمون از درصد

ربوط به هر آماری م ۀبودن اعداد، نمونبرای رندذکر است که شايانغیرپزشکي تشکیل دادند. 
اساس بر نیزآماری  ۀ. نسبت جنسیت نمونگرديددانشگاه با مقدار بسیار ناچیزی تغییر، محاسبه 
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دختر و پسر  تعداد دانشجويان ،تراکم جنسیتي موجود در دانشگاه در نظر گرفته شد که درنهايت
 بودند.  نفر 150و  250ترتیب پزشکي به هایرشته نفر و در 288و  312ترتیب غیرپزشکي به

صورت ورزشي به ۀشد که حداقل در يک رشتاساس مشخص مياينبودن دانشجويان برورزشکار
ای دانشجويان منطقهـ  بار در مسابقات سطح مليکه حداقل يکايننیز و  باشندکرده  تخصصي کار

داد . با توجه به نسبت معمول تعاشندای باشگاهي حضور يافته بمنطقهـ  و يا مسابقات کشوری
 ،نتیجهدر ؛بود يکبه  دوترتیب حدود ها که بههای تیمي و انفرادی در دانشگاهورزشکاران رشته

دادند و کننده را تشکیل ميسوم تعداد کل ورزشکاران شرکتدو ،های تیميتعداد ورزشکاران رشته
 سوم اين تعداد بودند.يک ،های انفرادیورزشکاران رشته

خصوص اطالعات شامل سؤاالتي در ،م ضمن توضیح مختصر پژوهشفرم مشخصات فردی: اين فر
تحصیلي، میزان تحصیالت، دانشگاه و شهر محل تحصیل،  ۀسن، جنسیت، رشت :شخصي شامل

 شده بود.های کسبها و مقاماند و مدالشرکت کردهدر آن رقابت ورزشي، مسابقاتي که  ۀسابق
 لعام نهکه در آن  "(2009نشگاهي بورگ )زای داعوامل استرس ۀنامپرسش"براين، عالوه

 زمان، موارد مرتبط با کار/ ۀموازن /موارد دانشگاهي، موارد مرتبط با زمان) دارد وجود پیشنهادی
موارد اجتماعي، موارد خانوادگي،  /فردی بین خود، موارد مربوط به روابط /فردیشغل، موارد درون

 /خوابگاهي /اساتید، موارد مالي و موارد محیطي شتیبانيپ /اساتید با روابط /آموزش کیفیت بامرتبط 
 در ايران موردنامه اين پرسشروايي ذکر است که بهالزم. (، ديگر ابزار مورد استفاده بوداليانتق /اداری
ه آمد دستبه( 87/0معادل ) نفره 60 آزماييبازدر يک و پايايي آن  هن قرار گرفتامتخصص تأيید
زمان گردآوری اطالعات از طريق  .باشدميارزشي  پنج نامهاين پرسشگذاری . مقیاس ارزشاست

آمدن با استرس از کارهای کناردر ارتباط با راههمچنین،  بود. 1393-94نامه سال تحصیلي پرسش
 مقیاس از استفاده با بوده و سؤال 28 استفاده شد که شامل "آمدنکنار مختصر ۀنامپرسش"

 که از نظر استرس آمدن باکنار مکانیزم 14 نامهد. اين پرسششوگیری ميازهاند لیکرت ۀگانپنج
 برای سؤال نامه دودر اين پرسش .(1: 1997 ،1کارور)کند مي گیریمتفاوت هستند را اندازه مفهومي

، کار برتمرکز  :شامل که است شده گنجانده استرس با متفاوت مقابله مکانیزم 14 از يکهر

آمدن، سازی، پذيرش و کنارو يافتن استراتژی، تغییر موقعیت، رسیدگي به خشم، مثبت گزينيهدف
گرفتن، تفسیر مجدد، انکار، کردن، بازسازی شناختي/ اعتقادی، کمک و مشاورهکردن، اعتمادشوخي
های مذکور مختص دانشجويان ورزشکار نامهاگرچه پرسش شوند.بافي و نقد و سرزنش ميخیال

هدف از پژوهش حاضر بررسي منابع استرس دانشگاهي دانشجويان ورزشکار  جاکهازآناما  ؛باشدمين
 .گرديد استفاده ی فوقهانامهپرسش(، از هاآنای بود )و نه منابع استرس ورزش حرفه

                                                           
1. Carver 
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های شاخص ۀمحاسب و هابندی دادهها، رسم نمودارها، طبقهفراواني ۀآمار توصیفي جهت محاسباز 
 غیرهبستگي و متغیره، هم، تحلیل واريانس چندپراکندگيدر  نیز آمار استنباطي فاده شد.است مرکزی

کارهای مقابله راه و جهت تعیین منابع استرسهمچنین،  .کار رفتبهمتغیرهای پژوهش ارتباط با در 
اوت منابع آزمون تي مستقل برای بررسي تف و از مورد استفاده قرار گرفتها تحلیل عاملي داده آنبا 

ها با استفاده تحلیل ذکر است کهشايان. بهره گرفته شدهای پزشکي و غیرپزشکي استرس بین رشته
 .صورت گرفت 21 ۀنسخ اس.اس.پي.اسافزارهای آماری آموس و از نرم

 

 

 نتایج
کنندگان طرح در مقاطع مختلف کارداني، کارشناسي، میانگین سني شرکتبراساس نتايج، 

بود. در ارتباط با ( 2/22±37/37) معادل علوم پزشکيی غیرپزشکي و شد و دکترارکارشناسي
بیشترين حجم نمونه را  ،درصد 40دانشجويان علوم پزشکي با  نیز کنندگانمقاطع تحصیلي شرکت

بیشترين درصد مربوط به مقطع  ،در بخش دانشجويان غیرپزشکيهمچنین، خود اختصاص دادند. به
 .درصد( بود چهاردانشجويان مقطع دکتری ) از آند( و کمترين درصد درص 27کارشناسي )

 درصد از حجم نمونه بودند. 12و  17 دارای ترتیببه نیزارشد دانشجويان کارداني و کارشناسي
 توسطشده انجام ليتحلیل عامبررسي نتايج  ،در ارتباط با منابع استرس دانشجويان ورزشکار

ذکر است که بهالزمارائه شده است.  شمارۀ يکدر جدول  آموسو  اس.اس.پي.اسافزارهای نرم
عامل  شش نشان داد کهاما نتايج  صورت گرفت؛نامه عامل پرسش نهروی بر  هاتحلیلاگرچه 

به باال  50/0در اين بررسي بارهای عاملي  کنند.مي تبیینرا  هاواريانس از درصد 39/55 ،مجموعدر
 قرار گرفت و موارد کمتر مورد پذيرش نبود. ی هر گويه مورد پذيرشبرا

 
 

 

 

 منابع استرس در دانشجویان ورزشکار ۀنامپرسش مختلف هایعامل ۀوسیلشده بهواریانس تبیین ـ1 جدول

 کل عامل )مؤلفه(
 شدهواریانس تبیین

 )درصد(

واریانس تجمعی 

 )درصد( شدهتبیین

 26/12 27/14 14/6 موارد مرتبط با زمان/ توازن زماني

 79/22 53/10 42/5 موارد محیطي/ خوابگاهي/ اداری/ انتقالي

 12/32 83/9 78/4 موارد درسي و تحصیلي دانشگاه

 29/41 17/9 26/4 کیفیت آموزش/ روابط با استادان/ پشتیباني اساتید

 03/49 74/7 58/3 موارد مرتبط با کار و شغل

 39/55 16/6 73/2 موارد مالي



 203-222،. صص 1396،. خرداد و تیر 42شماره                                                 مطالعات مدیریت ورزشی
 

سه  ،گیری بوداندازهنامه قابلپرسش ۀوسیلاسترس ممکن که بهمنبع  نهکه از بین  شودمشاهده مي

مرتبط  خانوادگياجتماعي و موارد  /فردی بین خود، موارد مربوط به روابط /فردیعامل موارد درون

 در جدول ديگر عامل شش. باشندنميزا يک عامل استرس عنوانبهمعناداری  بار عاملي دارای با فرد

استراتژی  14به تحلیل عاملي با استرس  آمدنکنارهای در ارتباط با روشدرادامه،  .اندشدهمشخص 

 طورهماناست.  ارائه شده شمارۀ دونتايج حاصل در جدول  که نامه پرداخته شدموجود در پرسش

 ؛انداستراتژی موجود بیشتر استفاده کرده 10از  دانشجويان ورزشکار ،شودکه مشاهده مي

 کنند. های مربوطه را تبیین ميکل واريانساز درصد(  73/59درصد ) 60نزديک به  کهطوریبه

 
 مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار های مختلفاستراتژی ۀوسیلشده بهواریانس تبیین ـ2 جدول

 کل آمدن(نوع استراتژی )روش کنار
شده واریانس تبیین

 درصد()

  واریانس تجمعی

 )درصد(شده نتبیی

 29/7 29/7 83/2 چینيکاريابي/ هدفراه

 33/14 04/7 76/2 تمرکز روی کار/ کنترل منبع

 12/21 79/6 51/2 گرفتن )از فرد يا چیز ديگری(کمک و مشاوره

 70/27 58/6 24/2 پذيرش/ کنارآمدن

 07/34 37/6 09/2 کردنشوخي

 92/39 85/5 97/1 سازیمثبت

 33/45 41/5 66/1 فرد يا چیز ديگری(کردن )به اعتماد

 46/50 13/5 43/1 نقد و سرزنش خود

 21/55 75/4 25/1 رسیدگي به خشم

 73/59 52/4 14/1 بافيخیال

 

بررسي اختالف احتمالي بین دو گروه دانشجويان پزشکي و ، در اين پژوهشموردنظر  يکي از موارد

دهد. های دو گروه را نشان ميو میانگین تينتايج آزمون  شمارۀ سهغیرپزشکي بود. جدول 

اختالف دو گروه دانشجويان پزشکي و غیرپزشکي در منابع استرس  ،شودکه مشاهده مي طورهمان

منابع  که توان اظهار داشتهای دو گروه مي. با توجه به میانگین(05/0)آلفای کمتر از  معنادار است

در بررسي عامل به ذکر است که بهالزم. باشدمياسترس گروه غیرپزشکي بیشتر از گروه پزشکي 

فردی، کیفیت های درسي و تحصیلي، زمان، کار و شغل، دروندر عامل (،با توجه به جدول) عامل

انتقالي  اداری/ خوابگاهي/ پشتیباني اساتید، موارد مالي و موارد محیطي/ /آموزش/ روابط با استادان

 پزشکي و غیرپزشکي وجود دارد.شکار ورز داری بین دانشجوياناتفاوت معن
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مستقل برای بررسی اختالف دو گروه دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی در  تیآزمون آماری  ـ3جدول 

 (≥05/0α) منابع استرس

 شاخص
سطح 

 معناداری

میانگین 

 پزشکی

میانگین 

 غیرپزشکی

 17/3 35/3 039/0* موارد درسي و تحصیلي دانشگاه

 17/3 51/3 02/0* توازن زماني /موارد مرتبط با زمان

 63/3 21/2 001/0* موارد مرتبط با کار و شغل

 56/3 32/3 035/0* خود /فردیموارد درون

 73/2 62/2 083/0 اجتماعي /روابط بین فردی

 90/2 36/3 001/0* کیفیت آموزش/ روابط با استادان/ پشتیباني اساتید

 53/2 45/2 078/0 موارد خانوادگي

 09/3 64/2 002/0* رد ماليموا

 44/3 58/3 06/0 محیطي/ خوابگاهي/ اداری/ انتقالي

 18/3 98/2 041/0* کل
 

پزشکي و  به بررسي دو گروه دانشجويان علوم آمدن با استرسکارهای کناردر ارتباط با راهدرادامه و 

ارهای کنارآمدن با کغیرپزشکي پرداخته شد و موضوع اختالف يا عدم اختالف دو گروه در راه

مستقل برای بررسي اختالف دو گروه استفاده شد. نتايج اين تي از آزمون گرديد و استرس بررسي 

 سطح معناداریذکر است که شايانآمده است.  شمارۀ چهارهای دو گروه در جدول آزمون و میانگین

 ،اندخص شده( مش*مواردی که در جدول با عالمت ستاره ) ه ودر نظر گرفته شد( 05/0)

 .باشندمياختالف معنادار  ۀدهندنشان

 
کارهای مستقل برای بررسی اختالف دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی در راه تیآزمون آماری  ـ4 جدول

  (≥05/0α) کنارآمدن با استرس

 تیمقدار  آمدن(نوع استراتژی )روش کنار
سطح 

 داریامعن

میانگین علوم 

 پزشکی

میانگین 

 غیرپزشکی

 83/2 39/2 001/0 46/8 کز روی کار/ کنترل منبعتمر

 61/2 18/3 001/0 39/2 چینيکاريابي/ هدفراه

 75/2 96/2 040/0 21/15 پذيرش/ کنارآمدن

 51/2 93/2 002/0 05/22 کردن )به فرد يا چیز ديگری(اعتماد

 47/2 81/2 001/0 64/5 گرفتن )از فرد يا چیز ديگری(کمک و مشاوره

 19/2 13/2 072/0 39/11 ن موقعیتتغییرداد

 57/2 66/2 084/0 28/17 بازسازی شناختي/ اعتقادی
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آزمون آماری تی مستقل برای بررسی اختالف دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی در  ـ4 جدولادامه 

  (≥05/0αکارهای کنارآمدن با استرس )راه

 مقدار تی آمدن(نوع استراتژی )روش کنار
سطح 

 معناداری

انگین علوم می

 پزشکی

میانگین 

 غیرپزشکی

 18/2 11/2 076/0 66/4 سازیمثبت

 53/2 21/2 008/0 12/9 کردنشوخي

 17/2 43/2 013/0 35/16 نقد و سرزنش

 52/2 23/2 016/0 89/1 رسیدگي به خشم

 46/2 14/2 011/0 33/16 تفسیر مجدد

 63/2 59/2 142/0 41/18 بافيخیال

 64/2 42/2 043/0 26/4 انکار

 49/2 52/2 450/0 58/12 کل

 

دهد که کارهای مقابله با استرس نشان ميراه ارتباط با نتايج کلي بررسي اختالف دو گروه در

در بررسي  ،حالاينبا ؛ندارند يکديگرتفاوت معناداری با  زمینهايندانشجويان پزشکي و غیرپزشکي در

بافي، تغییر موقعیت، کار خیالراه چهارنها در دو گروه ت مشخص شد که کارهايک راهبهيک

کار ديگر راه 10و در  يکديگر ندارندتفاوت معناداری با سازی و بازسازی شناختي/ اعتقادی مثبت

کار تفسیر مجدد، انکار، راه پنجگروه غیرپزشکي در  ،از اين تعداد باشد کهها معنادار ميآن اختالف

 پنجو گروه پزشکي در  استمیانگین بیشتری دارای کار  برتمرکز کردن، رسیدگي به خشم و شوخي

ها گروه دانشجويان پزشکي عامل از موضوع که در برخي اينمورد ديگر برتری میانگین دارد. 

باشد، مي میانگین باالتردارای ديگر گروه غیرپزشکي  واملعاز میانگین باالتری دارند و در برخي 

 دو گروه معنادار نباشد.سبب شده است که تفاوت کلي 
 

 گیری بحث و نتیجه
های پزشکي و رشته ورزشکار دانشجويان در منظور شناسايي منابع استرسحاضر به پژوهش

 ،هدف کهييجاازآنانجام شد. در دو گروه آمدن با استرس کارهای کنارراه ۀمقايس نیزغیرپزشکي و 

نیاز بود تمامي مناطق کشور مورد بررسي  ،اگیر بودکارهايي فرراه ۀيک بررسي جامع برای ارائانجام 

های کشور، طبق تراکم نسبي بندی جغرافیايي دانشگاهپس از تقسیم ،منظوربدينقرار گیرد. 

متناسب با هر يک از مناطق مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب کشور، جمعیت دانشجويي در هر

اين ) اقدام شدها از طريق آن هاآوری دادهمعو به ج گشت های مربوطه توزيعنامهپرسش ،منطقه
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پیشین  مطالعات کهبا توجه به اين ،. همچنینباشد(ميپژوهش حاضر  ۀبرجست کاتموضوع از ن

همزمان به  صورتبهپژوهشي و کمتر  اندصورت گرفتهپیرامون شناسايي منابع استرس  طور عمدهبه

 دو اين پژوهش حاضردر است، ارآمدن( با آن پرداخته کارهای مقابله )کنبررسي منابع استرس و راه

کند که بیش يا اين مجال را فراهم ميخود که  اندشکل همزمان مورد بررسي قرار گرفتهبهموضوع 

 نمودتحلیل  را هدف ۀرفته توسط جامعکارهکارهای ببودن استرس و منابع آن در ارتباط با راهکم

 .باشد(پژوهش حاضر مي ۀاز نقاط برجست نیز اين موضوع)

عامل  ششنشان داد که  ليتحلیل عامبررسي نتايج در بررسي منابع استرس دانشجويان ورزشکار، 

دانشگاه،  تحصیلي و درسي انتقالي، موارد /اداری /خوابگاهي /محیطيزماني، موارد  توازن /زمان

 مالي و مواردشغل  و کار ا، موارد مرتبط باساتید پشتیباني /استادان با روابط /آموزش کیفیت

ذکر است شايان کنند.مي تبیینرا  هاواريانس از درصد 39/55درمجموع ترتیب اهمیت و ارزش، به

يعني در حد متوسط قرار  (؛5/3ا ت 5/2ۀ )شده در دامنعمده وضعیت میانگین استرس عوامل ذکرکه 

 ند.داشت

 هایفعالیتکردن آن برای زمان و موازنه ،دانشجويان ورزشکار براینکته اين است که  ترينبرجسته

تواند . اين موضوع ميباشدمطرح ميمنبع استرس  ترينمهم عنوانبهمختلف تحصیلي و ورزشي 

نظمي و شايد عدم بي ،ديگرعبارتبهبیانگر عدم وجود جايگاه منظم ورزش در سطح دانشگاه باشد. 

برای  زااسترسبخشي  عنوانبهاين حیطه  که سبب شده است وييدانشجهای تعیین جايگاه ورزش

دانشجويان  برای نمودنجهت ورزش يافتن زمان مناسب زيرا، ؛باشدمطرح دانشجويان ورزشکار 

گرفتن عامل مرتبط با موارد درسي تحصیلي دانشگاه در میان منابع استرس دارای . قرارسخت است

اين موضوع برای دانشجويان غیرورزشکار منبع  زيرا، ؛ب استاين مطل مؤيد ،اهمیت و ارزش عاملي

اشاره داشت  وی .همخواني دارد( 2012سیجوال ) نتايج پژوهشاين يافته با استرس نبود. 

 ،ایهای ورزش حرفهداشتن بار تحصیلي و در کنار آن برنامه دلیلبه سويکدانشجويان ورزشکار از 

درگیر  ،تقاضاها و نیازهای موقعیتي متفاوت و بیشتری دارند که اگر نتوانند به اين نیازها پاسخ دهند

و تعیین جايگاه زماني و مکاني  قراردادنريزی برای برنامه ،روازاين؛ استرس بیشتری خواهند شد

کشورهايي  کهبا توجه به ايننمايد. ها ضروری ميو قهرماني در دانشگاه ایحرفهورزش در سطح 

از اين  توانمي ،اندزمینه ارائه کردهايندر را بسکتبال الگوی خوبي انندم يدر ورزشآمريکا  انندم

 الگوها برای کاهش يا حذف اين منبع استرس بهره برد.

يک  عنوانبهنقش مهمي را انتقالي  /اداری /خوابگاهي /اين است که عامل محیطيتوجه قابلاز موارد 

هايي از خالصه، اين عامل شامل گويه طوربه. داردبرعهده منبع استرس برای دانشجويان ورزشکار 

 کند، عدممي کار اين موضوع که دانشگاه چگونه کردنقبیل انتقال بین دانشگاهي، پیدا
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دانشگاه،  اداری بخش با داشتندانشگاه، سروکار امکانات های تحصیلي، کمبودرشته در پذيریانعطاف

منابع  بیشتر شود که رفع و حذف اثر. مشاهده ميباشدمي غیرهاينترنت و  و کامپیوتر به دسترسي

 طور عمدهبهبلکه  باشد؛ۀ مالي نمينیازمند هزين هاآنيا کاهش  و در اين بخششده استرس ذکر

اين يا اتخاذ تصمیمات کارگشا در روندهای اداری است.  و محورنیازمند مديريت صحیح و برنامه

، ع استرس ذکر کرده بودموارد اداری دانشگاهي را از مناب که (2012) 1هیکز پژوهش يافته با نتايج

 .باشدهمخوان مي

منابع  اثراتست که با هدف بررسي ا (2012) و همکاران لو پژوهشهمسو،  هایپژوهشاز ديگر 

و  هاآنتحصیلي  هایسال ۀکننده در طول دورنتحصیالت ورزشکاران تمري براسترس زندگي 

رفتاری( استرس از منابع مختلف استرس انجام شد. جي و  جسماني بررسي شش عالمت )شناختي،

منبع عظیم استرس  ۀدهندهای تحصیلي نشانکه نگراني ندبه اين نتیجه رسید نیز و همکاران

با هدف بررسي  پژوهشير د (2012) 2و همکاران کولي ،. همچنینباشدميورزشکاران دانشجو 

به اين نتیجه  و ورزش بدنيتربیتمربیان  میاندر استرسورهای فردی( شغلي ) زایاسترسعوامل 

هستند و عوامل  مواجهزا بدني بیشتر از حد متوسط با عوامل استرسکه مربیان تربیت دست يافتند

عوامل  ترينشايعترتیب زای حساسیت کار، حجم کار و فشار زماني )کمبود وقت( بهاسترس

شود که فشار زماني برای ورزشکاران از جمله مواردی مشاهده مي .باشندميزا در بین مربیان استرس

  .تواند منبع استرس باشداست که مي

 14به تحلیل عاملي های کنارآمدن با استرس در ارتباط با روشدر پژوهش حاضر براين، عالوه

استراتژی  10ار از نشان داد دانشجويان ورزشکنامه پرداخته شد. نتايج استراتژی موجود در پرسش

، (ديگری چیز يا فرد از) گرفتنمشاوره و منبع، کمک کنترل /کار بر چیني، تمرکزهدف /کاريابيراه

 سرزنش و ، نقد(ديگری چیز يا فرد به) کردنسازی، اعتمادکردن، مثبتکنارآمدن، شوخي /پذيرش

 60 حدود استراتژی 10که اين یطوربه ؛اندبافي بیشتر استفاده کردهخشم و خیال به خود، رسیدگي

 کنند.های مربوطه را تبیین ميکل واريانساز درصد(  73/59درصد )

اين رفته از سبک بارور هستند که کارههای بعمده استراتژی ها حاکي از اين بود کهبراين، يافتهعالوه

های مفید و سازنده ژیآمدن با استرس از استراتدهد دانشجويان ورزشکاران برای کنارنشان ميامر 

در های مقابله با استرس کارکه راه( 2015) هیرون پژوهش با نتايج اين يافته کنند.استفاده مي

زمینه اينغیرهمسو در مطالعاتاز  ،مقابل. درباشد، همراستا ميسازنده اعالم کرده بود را دانشجويان

                                                           
1. Hicks 

2. Collie, Shapka & Perry 
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آمدن با فشار رواني بین های کنارشیوه ۀمقايس"با عنوان  (2013) 1ژين پژوهشتوان به مي

 2آمدن الزاروسهای کنارکه از مقیاس شیوه پژوهشاين اشاره کرد. در  "ورزشکاران بسکتبالیست

 ،آمدن رويارويانهکنار ،ارزيابي مجدد مثبت هایروش ،بودها استفاده شده آوری دادهبرای جمع

اجتناب در گروه گريز پذيریمسئولیت هایروش و ارجويي در گروه ورزشکداری و دوریخويشتن

يکي از داليل اين  رسدمينظر گروه ديگر بود. به آماری بیشتر از دارامعنورزشکار بدون اختالف غیر

مقايسه با شده درذکر پژوهش کنندگانشرکتبودن ورزشکار يا غیرورزشکار صرفاًاختالف مربوط به 

  حاضر باشد. وهشپژ کنندگانشرکتبودن محصل

که پزشکي نتايج نشان داد دو گروه دانشجويان پزشکي و غیر ۀدر ارتباط با مقايسبراين، عالوه

توان اظهار های دو گروه مي. با توجه به میانگینباشددو گروه در منابع استرس معنادار مياختالف 

در بررسي عامل به چنین، همبیشتر از گروه پزشکي است.  ،منابع استرس گروه غیرپزشکي که داشت

فردی، توازن زمان، کار و شغل، درون های درسي/ تحصیلي، زمان/در عامل که مشاهده شد عامل

پشتیباني اساتید، موارد مالي و موارد محیطي/ خوابگاهي/ اداری/  /کیفیت آموزش/ روابط با استادان

 ود دارد.داری بین دانشجويان پزشکي و غیرپزشکي وجاتفاوت معن ،انتقالي

. با توجه به باشدميبیشترين اختالف معنادار دو گروه مربوط به عامل کار و شغل میان، که دراين

 و شغلي در دانشجويان پزشکي و اطمینان نسبتاً باال و مثبت برای يافتن شغل مناسب ۀوضعیت آيند

اين اختالف  ،مقابل و منفي آن در دانشجويان غیرپزشکي ۀمرتبط با تحصیل دانشگاهي و نقط

( 63/3) اين است که میانگین ،از آن غافل شد بیناينرسد. آنچه نبايد درنظر ميمنطقي و طبیعي به

دهد و کار و شغل را منبعي حد بسیار بااليي از استرس را نشان مي ،برای دانشجويان غیرپزشکي

ه نیازمند ايجاد شغل لأ. حل اساسي و کامل بخشي از اين مسکندمعرفي ميبسیار قوی از استرس 

ن وزارت علوم و اما آنچه به مسئوال باشد؛مين امر توسط مسئوال غیرپزشکيهای مختلف برای رشته

است که بتوانند شرايط موجود را از همان بدو ورود دانشجويان به  آن ،شودها مرتبط ميدانشگاه

 را تعديل کنند.ها آنوضعیت و انتظار و  نمايندتوجیه  هاآنهايي برای چنین رشته

شغل حد بااليي از اختالف معنادار را بین دو گروه پزشکي و غیرپزشکي  از کار/ پسعامل ديگری که 

مورد اين عامل وضعیت . دربودعامل کیفیت آموزش/ روابط با استادان/ پشتیباني اساتید  داد،نشان 

جا گروه پزشکي در اين ،ديگرعبارتشغل حالت معکوسي دارد. به ها نسبت به عامل کار/میانگین

دارای گروه غیرپزشکي  ،مقابلدهد و در( از استرس را نشان مي36/3است که میانگین بسیار بااليي )

در دانشجويان  هاآندادن اين دو عامل و وضعیت . کنار هم قرارباشدميحد متوسطي از استرس 
                                                           
1. Xin 

2. Lazarus 
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. اين وضعیت دهدنشان ميويان وضعیت متناقضي را در نوع نگاه دانشج ،پزشکي و غیرپزشکي

نسبت به کیفیت  ،غیرپزشکي با وجود داشتن استرس شغلي صورت است که دانشجويانبدين

استرس کمتر در ارتباط با داشتن اما دانشجويان پزشکي با وجود  ؛آموزش استرس کمتری دارند

است  آن امرين . دلیل احتمالي اباشندمياسترس بیشتری  دارای نسبت به وضعیت آموزش ،شغل

شغلي مرتبط با تحصیالت  عنوانبهاگر استرس مربوط به عامل شغل در دانشجويان غیرپزشکي  که

اين مطلب باشد که دانشجويان  ۀدهندتواند نشاندر کیفیت آموزش مي ها، استرس کمتر آناستآن 

 هاشغلي آن ۀينددر آ تأثیری ،باشد که در هر حدی هااند که آموزش آنبه اين درماندگي رسیده

خطر و هشداری برای مسئوالن آموزش تواند زنگو مي بودهچنین وضعیتي مطلوب ن نخواهد داشت.

استرس باالی دانشجويان پزشکي نسبت به کیفیت آموزش  ،ديگرسویوزارت علوم باشد. از

که اين  تواند گويای اين موضوع باشدمي (اين استرس را ندارند خود که نسبت به شغلحاليدر)

در را اين کیفیت نقش مهمي  ودانند خود مي ۀپايه و بنیاد شغل آيند را دانشجويان کیفیت آموزش

که نوع ارتباط  ناشي از اين باشدتواند اين نتیجه مي، . همچنینخواهد داشت هاکاری آن ۀآيند

و سبب استرس  بودهکیفیت آموزش مطلوب ن نیزاز دانشجويان و  هاآنپشتیباني  واساتید پزشکي 

اين منبع و میزان استرس آن برای دانشجويان پزشکي غیرمعمول  ،حالهرردانشجويان شده است. د

نايمي  پژوهش ايجاين يافته با نتذکر است که شايان ن امر قرار گیرد.مدنظر مسئوال بايستميو  بوده

 حدی از بیش استرس ند کهبیان داشت پژوهش خوددر  هاآنهمخواني دارد. ( 1999و واينیوماکي )

 ،شود رواني و جسمي مشکالت منجر به ايجاد تواندمي ه استدر دانشجويان پزشکي گزارش شدکه 

 بگذارد. تأثیرها آن تحصیلي بر پیشرفت و را کاهش دهد دانشجويان نفسعزت

بین دو گروه  را که اختالف زيادی قرار داردعامل مرتبط با موارد مالي  ،بعدی ۀدر مرتببراين، عالوه

 اين. وجود را در پي داشته استايجاد کرده و در دانشجويان غیرپزشکي حد باالتری از استرس 

ني و تواند جای نگرامیزان از استرس در دانشجويان غیرپزشکي در ارتباط با عامل موارد مالي مي

دادن اين استرس در کنار استرس ناشي از شغل برای دانشجويان اما با قرار ؛توجه نظر مسئوالن باشد

اگر اين دو مورد تعديل  و کندتر ميو رسیدگي به موضوع را مهم شدهحادتر له أمس ،غیرپزشکي

 کهرپزشکي دانشجويان غی استرس شغل آينده برای آورد که در آنوجود ميوضعیتي را به ،نشود

رفت از وضعیت ب ناامیدی اين دانشجويان برای برونبتواند سمي باشند،مي نیز استرس مالي دارای

  نمايد.تعديل وضعیت در اين دو عامل ضروری مي ،بنابراين ؛دگردنامساعد 

کارهای در راه اختالف يا عدم اختالف دو گروهآمدن با استرس و کارهای کنارا راهدر ارتباط ب

دو گروه دانشجويان پزشکي و  ،کليطوربهد که ادمستقل نشان  تيآزمون کنارآمدن با استرس، 

شد که دو  مشاهدهکارها يک راهبهندارند. در بررسي يک يکديگرمعناداری با  اختالفغیرپزشکي 
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دارای دی سازی و بازسازی شناختي/ اعتقابافي، تغییر موقعیت، مثبتکار خیالراه چهارگروه تنها در 

يافتن دلیل عدم  منظوره. بها معنادار استآن اختالفکار ديگر راه 10و در  باشندميتفاوت معنادار ن

بايد به  کار مقابله با استرسراه 10دو گروه با وجود اختالف معنادار در میان وجود اختالف معنادار 

کار تفسیر مجدد، انکار، راه پنجمورد، گروه غیرپزشکي در  10که از اين  کرد اين نکته توجه

 پنجو گروه پزشکي در  استمیانگین بیشتری  دارای کار برکردن، رسیدگي به خشم و تمرکز شوخي

ها گروه دانشجويان پزشکي میانگین مورد ديگر برتری میانگین دارد. اين موضوع که در برخي عامل

که تفاوت کلي دو گروه معنادار  سبب شده است ،باالتری دارند و در برخي ديگر گروه غیرپزشکي

های میانگین دو گروه در دو سوی وضعیت اختالف زيرا، اين امر منجر به اين شده است که ؛نباشد

 . باشدنمياختالف کلي دو گروه معنادار  ،نتیجهدر نمايند؛ديگر را تعديل يکو  میاني پراکنده شوند

 (کليطوربه)پزشکي در منابع استرس شکي و غیره دو گروه دانشجويان پزدر شرايطي کبراين، عالوه

معنادار در میان  اختالف اينکارهای مقابله با استرس اما در راه ؛داشتند یاختالف معنادار يکديگربا 

و کیفیت اثربخشي آن در  هاستفادکارهای موردنوع راهکه توان دريافت مي وجود نداشت و لذا، هاآن

کارهای گروه پزشکي توان گفت که راهديگر، ميعبارتکرده است. به شکل متفاوتي عملدو گروه به

 د؛میانگین اين گروه را در منابع استرس کاهش ده است توانستهو  عمل کرده مؤثرتریشکل به

که حتي اگر قادر به  اين است ،بايست مدنظر مسئوالن قرار گیرديکي از مواردی که مي ،بنابراين

در کاهش  مؤثرکارهای توانند با آموزش راهمي باشند،ابع استرس نميف يا کاهش اثر خود منحذ

و وضعیت سالمت بهتری را برای دانشجويان رقم بزنند.  کردهاسترس، اثر اين منابع را تعديل 

 بايستمياين موضوع  باشند،مطرح ميه رو و آگاه جامعقشر پیش عنوانبهدانشجويان  کهييجاازآن

در مقابله با استرس، اثر منابع  مؤثرکارهای قرار گیرد تا با فراگیری راه نیزن دانشجويا دمدنظر خو

يعني  ؛کار برتر در گروه پزشکيراه پنجرسد نظر ميبه راستا،دراينمختلف استرس را کاهش دهند. 

 و ، کمک(ديگری چیز يا فرد به) کردنکنارآمدن، اعتماد /چیني، پذيرشهدف /کاريابيراه

يعني  ؛کارهای گروه غیرپزشکيسرزنش نسبت به راه و و نقد (ديگری چیز يا فرد از) رفتنگمشاوره

در تعديل  مؤثرتریشکل کار به برکردن، رسیدگي به خشم و تمرکز تفسیر مجدد، انکار، شوخي

 اند.استرس نقش داشته

ا آن مشاهده شد که کارهای مقابله بهای مربوط به منابع استرس و راهدر بررسي داده ،کليطوربه

میزان  نند،کارهای بیشتری برای مقابله با استرس استفاده کدانشجويان ورزشکار از راه چههر

از  طور عمدهبهدانشجويان ورزشکار علوم پزشکي که  ،مثالعنوانبه شود؛ميکمتر  هاآناسترس 

کار راه ششاز طور عمده به مقايسه با دانشجويان غیرپزشکي کهدر ،کار استفاده کرده بودندراه هشت

پیشنهاد  ،بنابراين ؛داشتند را تری از استرسمیزان پايین ،بودند بهره بردهمقابله با استرس برای 
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 ۀزمینهای مختلف درمنابع استرس دانشگاهي، دانشجويان رشته ۀشود با توجه به طیف گستردمي

قالب درس تواند دراين آموزش ميکارهای مقابله با استرس آموزش داده شوند. فراگیری راه

 درون خوابگاه يا دانشگاه انجام شود. های رايگاندروس اختیاری و يا حتي دوره ،شناسي عموميروان

برخي موارد )مانند در بررسي نتايج مشاهده شد که از میان منابع استرس موجود در دانشگاه، 

 عنوانبهشکي و غیرپزشکي در حد بااليي پز حیطۀدر هر دو  (انتقالي /اداری /خوابگاهي /محیطي

 ،مالي باشد ۀکه نیازمند هزينکردن اين موانع بیش از آنبرطرف باشند ومطرح ميمنبع استرس 

يا اتخاذ تصمیمات کارگشا در روندهای اداری  و محورنیازمند مديريت صحیح و برنامه طور عمدهبه

جهت علوم و بهداشت  ۀح ستادی دو وزارتخاندر سط يشود کارگروهپیشنهاد ميرو، ازاين ؛است

موارد  جا که ممکن استتا آنکارگروه بايد . همچنین، اين شودتشکیل رسیدگي به اين امر 

دسترس پاگیر اداری را کاهش دهد و امور خوابگاه و تغذيه را در يک قالب ملي ساده و قابلودست

  .نمايدوب طراحي های تحتدر سیستم

صورت های پیشین که منابع استرس دانشجويان را بهبرخالف پژوهش د عنوان نمود کهباي درنهايت،

خاص  ۀنام، در اين پژوهش با استفاده از يک پرسشبودند کردهکلي و در ديدگاهي عمومي بررسي 

ای از موارد آموزشي، اداری، مديريتي، محیطي، فردی، گسترده ۀاسترس دانشگاهي که دامن

گرفتن تمام نظربه بررسي موضوع پرداخته شد و با در ،دادو شغلي را پوشش مي عيخانوادگي، اجتما

بررسي قرار گرفت تا  سطح ملي مورداسترس در  ۀلأهای دانشگاهي و امور مربوط به آن، مسحیطه

 ها مؤثر باشد.ای برای تمام دانشگاهگیری وزارتخانهبتواند در سطح کالن تصمیم از آن حاصل ايجنت

منابع  ۀحاضر با پوشش تمام دانشجويان کشور و کشف اين نکته که عمد پژوهش هایيافته ،روازاين 

ای هستند که غالباً در شدهدرک هایبودن، نوعاً استرساسترس دانشجويان کشور بیش از واقعي

باالی کند که مسئوالن سطوح ، اين قابلیت را فراهم مياندرخ دادهاداری ـ  های مديريتيحیطه

بتوانند  ييگیری و اجراتصمیم ۀوزارت بهداشت با انجام برخي موارد ذکرشده در حوزوزارت علوم و 

سترس دانشجويان کشور ای در تعديل منابع اهای اقتصادی، نقش گستردهکمترين هزينهصرف با 

که  آن است نمايد،مي حاضر کاربردی پژوهشترين نکاتي که در يکي از مهم داشته باشند.

دلیل استفاده از به ،های پزشکي با وجود داشتن منابع استرس بیشتردانشجويان ورزشکار رشته

 ۀشیو ،تر از خود استرسمهم ،بنابراين ؛با استرس کنار بیايند اندکارهای مفیدتر، بهتر توانستهراه

دلیل به ،یرپزشکيهای غويژه در رشتهبه ،دانشجوياناز رسد برخي نظر ميکنارآمدن با آن است. به

هايي را صورت ناآگاهانه و ناخواسته استرسبه ،آمدن با استرسکارهای مفید کنارعدم آشنايي با راه

راحتي از چنین توانند بهمي هاآنکارهای مقابله با صورت آشنايي با راهدرکنند که تحمل مي

 هايي رها شوند.استرس
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صورت دانشجويان دو گروه بهبیشتر وضوع بود که حاضر اين م پژوهشاز ديگر نکات کاربردی 

اساس تجربیات فردی و بر ،گرفتندکار ميبه را چهکردند و هرکارها استفاده نميآگاهانه از راه

 را در پي تواند نتايج بسیار مفیدیمي نیزها کمترين آموزش ،بود. در چنین وضعیتي هاآن اجتماعي

 ۀخارج از حوز گرفته درمطالعات صورتمقايسه با در که ين استا آخرکاربردی  ۀنکت داشته باشد.

کارهای مقابله با راهعمومیت يا حتي و شده( )درککاذب منابع استرس برخي عمومیت دانشگاهي، 

 تأثیرتحت ،کارهامنابع يا راهشیوع عمومي نشان از ، ييدانشجوهای مختلف گروهدر تنها  استرس

های شبکه در يا از طريق روابط اين افرادجويي در محیط دانشگاه و روابط خاص دانش از نوعي

کارهای مقابله با استرس شود آموزش راهپیشنهاد ميراستا، دراينداشت.  دانشجويياجتماعي خاص 

های شدگي منابع استرس از طريق همین شبکهتصنعي و درک ۀزمینبخشي درو حتي آگاهي

هم بخش  وسیلهبدينها قرار گیرد تا فرهنگي دانشگاهـ  آموزشيهای فعالیت ۀاجتماعي در برنام

ای مؤثرتر کارهای مقابلهراه کارگیریبهد و هم از طريق حذف شو خودخودبههای کاذب استرس

 دانشجويان بتوانند با استرس کمتری به امور دانشگاهي و معمول زندگي خود در جامعه بپردازند.

ه منابع استرس به صورت بسیار مقطعي و در محدوده کوچکي از افراد های پیشین عمدبنابر يافته

م شده بود و لذا قابلیت تعمیم اندکي داشتند، اما اين تحقیق جامعه دانشجويان سراسر کشور را انجا

کند. همچنین بیشتر تحقیقات پیشین تر ميداد که قابلیت تعمیم نتايج آن را گستردهپوشش مي

های کردند که اين تحقیق به تمام حوزهیطه عمدتا فردی بررسي ميمنابع استرس را در ح

دانشگاهي پرداخته است. در نهايت اينکه تحقیق حاضر نشان داد، استرس و راهکارهای مقابله با آن 

بر باشد نیازمند مديريت صحیح های هزينهها و فعالیتدر دانشجويان بیش از آنکه نیازمند برنامه

 تر کند.ها را روشنتواند اين گونه مديريتتحقیقات آينده مياست که سمت و سوی 
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Abstract 

 

This study aimed to identify sources of stress and strategies to cope with stress 

of Iranian athletes’ students, with emphasis on the role of universities 

management. After breakdown of the country's universities to five geographical 

regions, the Borg stressors scale (2009) and Carver coping strategies 

questionnaire (1997) were distributed between 1,000 athletes-student. Results of 

confirmative factor analysis showed that the major sources of stress 

in students are typically perceived (not real) Stresses and the coping strategies 

used in medical group were more diverse and efficient. Independent t-test 

results, showed that medical and non-medical groups have an overall significant 

difference in sources of stress but their strategies to cope with stress had no 

significant differences. It is need that university administration to review 

administrative processes and take advantage from the students’ comments, since 

the detected resources was mainly in the managerial-administrative area. 

Medical universities can be a model for non-medical universities, because of 

better results. 
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