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نقش مدیریت دانشگاهی در منابع استرس دانشجویان ورزشکار و راهکارهای
مقابله با آن
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 .1مربي مديريت ورزشي ،دانشگاه شهید بهشتي تهران
 .2دانشیار رفتار حرکتي ،دانشگاه شهید بهشتي تهران
 .3دانشجوی دکتری کنترل حرکتي ،دانشگاه شهید بهشتي تهران
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چکیده
پژوهش حاضر جهت شناسایی منابع استرس و راهکارهای کنارآمدن با آن در دانشجویان ورزشکار کشور با
تأکید بر نقش مدیریت دانشگاه در این موارد انجام گرفت .پس از تقسیمبندی دانشگاههای کشور به پنج
منطقۀ جغرافیایی ،متناسب با تراکم نسبی جمعیت دانشجویی هر منطقه ،پرسشنامههای منابع استرس
بورگ ( )2009و راهکارهای مقابله با استرس کارور ( )1997بین  1000دانشجوی ورزشکار توزیع گردید .نتایج
تحلیل عاملی تأییدی نشان میدهد که عمدۀ منابع استرس دانشجویان کشور نوعاً استرسهایی درکشده
(نه واقعی) هستند و راهکارهای مقابلهای در گروه پزشکی ،متنوعتر و کارآمدتر از گروه غیرپزشکی
میباشند .نتایج تی مستقل نیز حاکی از آن است که اختالف کلی منابع استرس دانشگاههای پزشکی و
غیرپزشکی معنادار میباشد؛ اما تفاوت راهکارها معنادار نیست .ازآنجاییکه منابع استرس شناساییشده
غالباً در حیطههای مدیریتی ـ اداری بودهاند ،نیاز است مدیریت دانشگاه به بازنگری روندهای اداری ـ
دانشگاهی پرداخته و از نظرات دانشجویان بهره جوید .الزمبهذکر است که دانشگاههای پزشکی بهدلیل
کسب نتایج بهتر میتوانند الگویی برای غیرپزشکیها باشند.
واژگان کلیدی :مدیریت دانشگاهی ،استرس ،دانشجویان ورزشکار

*نويسندۀ مسئول

Email: Majid.danaee58@yahoo.com

204

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،42خرداد و تیر 1396

مقدمه
استرس يکي از مشکالت کلیدی است که سازمانها و افراد با آن مواجه ميباشند (Iقبال و يلماز،1
 .)2 :2014استرس بهطور طبیعي در زندگي همۀ ما از تعامل نیازهای موقعیتي ،ارزيابي و پاسخ به
اين نیازها ناشي ميشود (الزاروس و لونیر .)288 :1978 ،2استین و کاتلر 3استرس را بهعنوان
پاسخي کلي به تقاضاها و فشارهای محیطي فرد تعريف کرده و معتقد هستند که استرس ،بخشي
اجتنابناپذير از زندگي است که هر فردی با آن مواجه ميشود (استین و کاتلر .)2 :1998 ،جونز4
( )1990نیز استرس را حالتي ميداند که در آن برخي از خواستها برای فرد حاصل ميشود که
پس از آن نیاز است بهطريقي به آن واکنش نشان دهد که قادر باشد با وضعیت ايجادشده کنار
بیايد .طبیعي است که هرچه فرد بهلحاظ اجتماعي ،جايگاه ،موقعیت ،محل کار ،تحصیل و زندگي و
حتي سن در شرايط حساستری بوده و توقع اجتماعي از وی باالتر باشد ،درمعرض استرس بالقوۀ
بیشتری خواهد بود (جونز)18 :1990 ،؛ بنابراين ،درنظرگرفتن شرايط ،جايگاه و توقعاتي که از افراد
انتظار ميرود ،ميتواند از عوامل کمککننده به درک میزان استرس احتمالي افراد باشد.
جوانان يکي از گروههای خاص و سرمايههای اصلي هر کشور هستند که ورود به دانشگاه ،مقطعي
بسیار حساس در زندگي آنها بوده و غالباً با تغییرات زيادی در روابط اجتماعي و بین فردی آنها
همراه ميباشد (ديباجنیا .)232 :2005 ،دانشجويان نهتنها بخش اصلي متخصصان هر کشوری را
تشکیل ميدهند ،بلکه اين گروه ،مديران اصلي در ادارۀ آيندۀ کشور و رهبر ساير اقشار جامعه در
هدايت بهسوی کمال و اهداف کشور ميباشند .ازسویديگر ،بخشي از دانشجويان در آينده عهدهدار
آموزش نسلهای بعد از خود خواهند بود و ازاينطريق در کمال نسلهای بعدی جامعه دخالت
خواهند داشت؛ ازاينرو ،جوامعي که به سالمت خود و نسلهای آينده ميانديشند ميبايست با
بررسي و رفع عوامل زمینهساز و ايجادکنندۀ مشکالت روحي ـ رواني و نیز حفظ سالمت آيندهسازان
آن ،در راه نیل به آرمانها گام بردارند (رضايي آدرياني ،احمدی و عظیمي .)33 :2007 ،دانشجويان
با ورود به دانشگاه وارد روند فکری تازه ای شده و مسائل و مشکالت متعددی در زندگي تحصیلي،
شغلي ،اجتماعي و خانوادگي آنها مطرح ميشود .برای دانشجويان بهعنوان بخش مهمي از جمعیت
جوان که مقدار قابلتوجهي از زمان خود را در محیط دانشگاه به سر ميبرند ،مشکالت دانشگاهي
يکي از شايعترين منابع گزارششدۀ استرس ميباشند (گنشافت و برويلز .)78 :1991 ،5در اين
1. Iqbal & Yilmaz
2. Lazarus & Launier
3. Stein & Cutler
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5. Genshaft & Broyles
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ارتباط ،ازآنجاييکه نمي توان تمامي منابع استرس را از بین برد ،الزم است با شناخت منابع آن،
راهکارهای مؤثری را اتخاذ نمود و اثرات منفي آن را به حداقل کاهش رساند (خداياریفرد و پرند،
 .)12 :2007بديهي است هرچه منابع استرس افراد در سنین پايینتری شناخته شوند ،با آگاهي از
اين منابع و راهکارهای تعديل آنها ميتوان برنامههايي را پيريزی کرد که افراد بهمیزان کمتری
تحتتأثیر آسیبهای آن قرار گیرند؛ ازاينرو ،مطالعات مختلف سعي کردهاند با واردشدن به سنین
پايین ،جمعیتهای مختلف اجتماعي از جمله دانشآموزان و دانشجويان را مورد بررسي قرار دهند.
دانشجويان يکي از گروههايي هستند که زندگي آنها با چالشهای روزانه و فشارهای وارده از سوی
خود ،فرهنگ ،جامعه و بسیاری از عوامل ديگر روبهرو ميباشد .چالشها و خواستهها ميتوانند برای
هر دانشجو با توجه به عوامل داخلي و خارجي (مانند کار ،خانواده ،ورزش ،سازمانهای اجتماعي ،و
غیره) متفاوت باشند .عالوهبراين ،دانشجويان درمعرض انواع مختلفي از عوامل استرسزا از قبیل
فشار اساتید دانشگاه در ارتباط با تعهد برای موفقیت ،آيندۀ نامشخص و مشکالت آمیختن با سیستم
و نیز برخي مشکالت اجتماعي ،عاطفي ،جسمي و خانوادگي قرار دارند که ممکن است توانايي
يادگیری و عملکرد تحصیلي آنها را تحتتأثیر قرار دهد (فیش106 :1996 ،1؛ چئو چراهام 2و
همکاران .)875 :2003 ،استرس بیشازحد ميتواند باعث ايجاد مشکالت جسمي ـ رواني شده،
عزتنفس دانشجويان را کاهش دهد و بر پیشرفت تحصیلي آنها تأثیر گذارد (نايمي و واينیوماکي،3
 .)128 :1999در کنار اين موضوع ،اگر به وظیفۀ دانشگاه در بخش آموزش نیروی کار جامعه نیز
توجه شود ،ضرورت تجهیز افراد به راههای مقابله با استرس اهمیت بیشتری پیدا ميکند.
دراينمیان ،دانشجويان ورزشکار از يکسو بهدلیل داشتن بار تحصیلي و در کنار آن ،برنامههای
ورزش حرفهای و ازسویديگر بهدلیل پیشرو و الگوبودن درزمینۀ سالمت جسماني و رواني ،احساس
وظیفۀ سنگینتر و تقاضاها و نیازهای موقعیتي متفاوت و بیشتری دارند و اگر نتوانند به اين نیازها
پاسخ دهند ،درگیر استرس بیشتری خواهند شد (سیجوال .)3 :2012 ،4با توجه به اينکه رسالت
نظامهای آموزشي ،پروراندن انسانهای پرتکاپويي است که ميخواهند از قیدهای بيشمار و گوناگون
وجودی خود رها شده و راه تکامل خويش را هموار سازند؛ بنابراين ،نیاز است که از تمام راهبردهای
مثبت و کمککننده در ايجاد تجربههای خوشايند درزمینۀ تکامل انسان استفاده شود و از تمام
موانع و مواردی که دارای اثرات منفي و بازدارنده هستند ،پرهیز گردد (وايگلت و بل.)771 :2015 ،5
1. Fish
2. Chew‐Graham
3. Niemi & Vainiomäki
4. Sejwal
5. Weigelt & Bell
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يکي از مواردی که ميتواند تأثیری منفي بر دستیابي به هدف نهايي دانشگاه و دانشجويان داشته
باشد ،استرس است .مطالعات مختلف نشان ميدهند که مشکالت دانشگاهي يکي از شايعترين منابع
گزارششده برای استرس ميباشند .در اين ارتباط ،دانشجويان درمعرض انواع مختلفي از عوامل
استرسزا از قبیل فشار اساتید دانشگاه درمورد تعهد برای موفقیت ،آيندۀ نامشخص ،مشکالت
آمیختن با سیستم و غیره و نیز برخي مشکالت اجتماعي ،عاطفي ،جسمي و خانوادگي قرار دارند که
ممکن است توانايي يادگیری و عملکرد تحصیلي آنها را تحتتأثیر قرار دهد .استرس بیشازحد
ميتواند باعث ايجاد مشکالت جسمي ـ رواني گشته ،عزتنفس دانشجويان را کاهش دهد و بر
پیشرفت تحصیلي آنها تأثیر بگذارد .پژوهشهايي که تاکنون دراينراستا صورت گرفتهاند ،عمدت ًا در
ارتباط با طیف خاصي از دانشجويان بوده و بهصورت تکدانشگاهي انجام شدهاند؛ بهعنوانمثال ،لو و
همکاران )2012( 1پژوهشهای خود را بر اثر استرس بر عملکرد ورزشي دانشجويان متمرکز نمودند
و بیان داشتند که تجربۀ استرس و فشارهای رواني از اجزای جداييناپذير ورزش ميباشد .يکي از
مواردی که ورزشکاران با آن مواجه ميشوند ،شرکت در رقابتهای ورزشي و کسب نتیجۀ مطلوب
است که موجب ايجاد استرسي مضاعف در آنها ميشود .اگرچه اندکي اضطراب منجر به بهبود
عملکرد فرد ميگردد؛ اما چنانچه میزان آن از حد مطلوب فراتر رود ،کارکرد ورزشکار را مختل کرده،
تأثیری منفي بر عملکرد ،مسابقه و رضايت شخصي وی بر جای ميگذارد و به سالمت رواني او
آسیب ميرساند .دراينمیان ،اگر پژوهشي نیز وارد جزئیات شده است ،به بررسي مقايسهای در
ورزشهای گروهي و انفرادی پرداخته است .الزمبهذکر است که برخي ديگر از مطالعات از قبیل
پژوهش شیخي و همکاران )2007( 2در ارتباط با دانشجويان پزشکي و پرستاری (با توجه به شرايط
کاری خاص آنها) صورت گرفتهاند.
اين روش که تنها دانشجويان يک دانشگاه خاص را برای بررسي انتخاب ميکند ،ازيکسو بهدلیل
محدوديتها و تفاوتهای خاص هر دانشگاه سبب ميشود اطالعات فراهمشده نتوانند درزمینۀ
برنامهريزیهای جامع سطوح باال مفید و مؤثر باشند و ازسویديگر ،بهدلیل عدم ارائۀ راههای مقابله
با استرس ،عمالً درزمینۀ کاربردی قابلاستفاده نميباشند؛ بنابراين ،برای پژوهشگران و برنامهريزان
مسئول در سطوح باال و میاني تحصیالت عالي کشور همچنان اين سؤاالت مطرح است که عمده
منابع استرس دانشجويان ورزشکار سراسر کشور چیست؟ راهکارهای مقابله با استرس در اين افراد
کدام است؟ مديريت دانشگاهي چه سهمي در منابع استرس داشته و چگونه ميتواند اين منابع را
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2. Shikai
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تعديل نمايد؟ و اينکه اگر قرار بر يک برنامهريزی جامع درزمینۀ کاهش منابع استرس باشد،
مناسبترين استراتژیها کدام موارد هستند؟
دراينراستا ،اقبال و يلماز ( )2014با بررسي منابع استرس بیان داشتند که ازيکسو بهدلیل
گستردگي منابع استرس و ازسویديگر بهدلیل کاذببودن بیشتر منابع استرس ،نیاز است که
موضوع استرس بهصورت سازماني مديريت شود .هیرون )2015( 1نیز در پژوهشي پیرامون استرس
در حوزۀ دانشگاهي بیان داشت که هرک جا در دانشگاه موفقیت مدنظر باشد و در کنار آن رقابت نیز
وجود داشته باشد ،منابع استرس بهشکل گستردهتری خود را نشان خواهند داد و بهدلیل جوانبودن
دانشجويان ،اثرات اين منابع نسبت به موارد مشابه در سنین باالتر ،بیشتر و مخربتر خواهند بود.
عالوهبراين ،ريگر و همکاران )2013( 2در حوزۀ دانشجويي به بررسي چگونگي کاهش استرس با
توجه به راهکارهای کنارآمدن با آن پرداختند و عنوان کردند که خودشناسايي منابع استرس
ميتواند کمک بسیار شاياني درزمینۀ کاهش اثر استرس باشد و در کنار آن آشنايي با روشهای
خاص هر موقعیت ،سبب مفیدترشدن راهکارهای مقابلهای خواهد شد.
ازاينرو ،پژوهش حاضر با هدف تعیین منابع استرس دانشجويان ورزشکار ايراني و راهکارهای موجود
برای اين دانشجويان جهت مقابله با استرس با تأکید بر نقش مديريت دانشگاه دراينزمینه صورت
گرفت؛ زيرا ،با توجه به تأثیر استرس بر آموزش و عملکرد ورزشي الزم است منابع درکشده و واقعي
استرس و نیز سبکهای کنارآمدن با استرس در دانشجويان ورزشکار بررسي گشته و درک شوند.
اهمیت پژوهش حاضر ناشي از اين بود که استرس يا عدم توانايي مقابله با آن ممکن است تأثیر
منفي بر عملکرد دانشجويان داشته باشد (ريگر ،گلنسي و فیتز.)3 :2013 ،
نتايج پژوهش حاضر مسئوالن سطوح باالی تحصیالت عالي ،مديران میاني ،مربیان و کارکنان را به
اطالعاتي مجهز ميکند که براساس آن آنها آگاه ميشوند که دانشجويان ورزشکار چه مواردی را
بهعنوان عوامل استرسزا ميشناسند و ميتوانند چگونگي مقابلۀ آنها با عوامل استرسزا را تبیین
نمايند .بيشک ،اين امر مسألۀ مهمي برای مخاطبان پژوهش ميباشد؛ زيرا آنها از عالقه ،منفعت و
وظیفۀ خاصي در سالمت و موفقیت دانشجويان برخوردار هستند؛ بنابراين ،نتايج اين طرح با معرفي
منابع استرس و برخي از راهکارهای مقابله با آن به مسئوالن مربوطه ،به آنها در برنامهريزی جامعي
جهت برطرفنمودن هريک از اين عوامل که در اولويت قرار دارند ،ياری ميرساند .شايانذکر است
که برنامهريزی دراينخصوص ميتواند بسیار کالن بوده و در سطح کل جامعۀ دانشگاهي انجام شود
و يا بهشکل منطقهای صورت گیرد.
1. Hearon
2. Regehr
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر براساس هدف ،کاربردی بوده و از نوع مطالعات توصیفي ـ پیمايشي و همبستگي
ميباشد که دادههای آن از طريق پرسشنامه جمعآوری شده است .الزمبهذکر ميباشد که پس از
تحلیل دادهها ،روابط بین متغیرها از طريق همبستگي مورد بررسي قرار گرفت.
جامعۀ آماری اين پژوهش شامل کلیۀ دانشجويان ورزشکار دانشگاههای دولتي ايران در رشتههای
پزشکي و غیرپزشکي بود .براساس آمار دفتر پژوهش و برنامهريزی آموزش عالي در سال تحصیلي
 ،93-94تعداد دانشجويان دانشگاههای غیرپزشکي وابسته به وزارت آموزش عالي  667661نفر
( 347302دختر و  320359پسر) و تعداد دانشجويان دانشگاههای پزشکي وابسته به وزارت
بهداشت و درمان  170561نفر ( 107824دختر و  62737پسر) بود .برای انتخاب نمونه تالش بر
آن بود که نمونۀ انتخابي تاحدامکان معرف جامعۀ آماری باشد .بدينمنظور ،از روش تصادفي
خوشهای چندمرحلهای استفاده گرديد .در اين روش ابتدا کشور به پنج منطقۀ جغرافیايي شمال،
جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم شد و در هر منطقه دانشگاههای معیني انتخاب گرديد .سپس ،به
نسبت تراکم دانشجويان ورزشکار آن منطقه نسبت به تعداد کل دانشجويان ورزشکار کشور ،نمونۀ
آماری آن منطقه تعیین گشت .شهرهای انتخابي مناطق ذکرشده عبارت بودند از :شیراز و اهواز از
منطقۀ جنوب ،کرمانشاه و تبريز از منطقۀ غرب ،رشت و ساری از منطقۀ شمال ،مشهد و کرمان از
منطقۀ شرق و تهران و اصفهان از مرکز .ذکر اين نکته ضرورت دارد که در هرکدام از شهرهای
ذکرشده ،بزرگترين دانشگاه ملي آن شهر در رشتههای پزشکي و غیرپزشکي انتخاب گرديد و تنها
در شهر تهران بهدلیل تعدد دانشگاه ها و تراکم باالی دانشجو ،دو دانشگاه تهران و شهید بهشتي
بهدلیل قرارگیری در مراکز مختلف شهر و داشتن رشتههای گوناگون علوم انساني ،علوم پزشکي و
فني انتخاب شدند .همچنین ،ازآنجاييکه در هريک از پنج منطقۀ جغرافیايي ذکرشده بهطور
متوسط  400تا  500دانشجوی ورزشکار وجود داشت ،براساس فرمول کوکران ميبايست در هر
منطقه  200نفر انتخاب شود؛ لذا ،با استفاده از روش خوشهای چندمرحلهای و تصادفي1000 ،
دانشجوی ورزشکار بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند که اين تعداد براساس نسبت تراکم هر
دانشگاه به آمار کل اخذشده ،بهصورت درصد نسبي در دانشگاههای مختلف پزشکي و غیرپزشکي
کشور توزيع گرديد .عالوهبراين ،ازآنجاييکه در دانشگاههای انتخابشده 89616 ،دانشجو در
رشتههای پزشکي مشغول به تحصیل بودند و نسبت به  216232دانشجوی مشغول به تحصیل در
رشتههای غیرپزشکي بهطور نسبي جمعیتي برابر با  41/44درصد را تشکیل ميدادند؛ بنابراين40 ،
درصد از نمونۀ آماری ( 400نفر) را دانشجويان پزشکي و  60درصد ( 600نفر) را دانشجويان
غیرپزشکي تشکیل دادند .شايانذکر است که برای رندبودن اعداد ،نمونۀ آماری مربوط به هر
دانشگاه با مقدار بسیار ناچیزی تغییر ،محاسبه گرديد .نسبت جنسیت نمونۀ آماری نیز براساس
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تراکم جنسیتي موجود در دانشگاه در نظر گرفته شد که درنهايت ،تعداد دانشجويان دختر و پسر
غیرپزشکي بهترتیب  312و  288نفر و در رشتههای پزشکي بهترتیب  250و  150نفر بودند.
ورزشکاربودن دانشجويان برايناساس مشخص ميشد که حداقل در يک رشتۀ ورزشي بهصورت
تخصصي کار کرده باشند و نیز اينکه حداقل يکبار در مسابقات سطح ملي ـ منطقهای دانشجويان
و يا مسابقات کشوری ـ منطقهای باشگاهي حضور يافته باشند .با توجه به نسبت معمول تعداد
ورزشکاران رشتههای تیمي و انفرادی در دانشگاهها که بهترتیب حدود دو به يک بود؛ درنتیجه،
تعداد ورزشکاران رشتههای تیمي ،دوسوم تعداد کل ورزشکاران شرکتکننده را تشکیل ميدادند و
ورزشکاران رشتههای انفرادی ،يکسوم اين تعداد بودند.
فرم مشخصات فردی :اين فرم ضمن توضیح مختصر پژوهش ،شامل سؤاالتي درخصوص اطالعات
شخصي شامل :سن ،جنسیت ،رشتۀ تحصیلي ،میزان تحصیالت ،دانشگاه و شهر محل تحصیل،
سابقۀ رقابت ورزشي ،مسابقاتي که در آن شرکت کردهاند و مدالها و مقامهای کسبشده بود.
عالوهبراين" ،پرسشنامۀ عوامل استرسزای دانشگاهي بورگ ( ")2009که در آن نه عامل
پیشنهادی وجود دارد (موارد دانشگاهي ،موارد مرتبط با زمان /موازنۀ زمان ،موارد مرتبط با کار/
شغل ،موارد درونفردی /خود ،موارد مربوط به روابط بین فردی /اجتماعي ،موارد خانوادگي ،موارد
مرتبط با کیفیت آموزش /روابط با اساتید /پشتیباني اساتید ،موارد مالي و موارد محیطي /خوابگاهي/
اداری /انتقالي) ،ديگر ابزار مورد استفاده بود .الزمبهذکر است که روايي اين پرسشنامه در ايران مورد
تأيید متخصصان قرار گرفته و پايايي آن در يک بازآزمايي  60نفره معادل ( )0/87بهدست آمده
است .مقیاس ارزشگذاری اين پرسشنامه پنج ارزشي ميباشد .زمان گردآوری اطالعات از طريق
پرسشنامه سال تحصیلي  1393-94بود .همچنین ،در ارتباط با راهکارهای کنارآمدن با استرس از
"پرسشنامۀ مختصر کنارآمدن" استفاده شد که شامل  28سؤال بوده و با استفاده از مقیاس
پنجگانۀ لیکرت اندازهگیری ميشود .اين پرسشنامه  14مکانیزم کنارآمدن با استرس که از نظر
مفهومي متفاوت هستند را اندازهگیری ميکند (کارور .)1 :1997 ،1در اين پرسشنامه دو سؤال برای
هريک از  14مکانیزم متفاوت مقابله با استرس گنجانده شده است که شامل :تمرکز بر کار،
هدفگزيني و يافتن استراتژی ،تغییر موقعیت ،رسیدگي به خشم ،مثبتسازی ،پذيرش و کنارآمدن،
شوخيکردن ،اعتمادکردن ،بازسازی شناختي /اعتقادی ،کمک و مشاورهگرفتن ،تفسیر مجدد ،انکار،
خیالبافي و نقد و سرزنش ميشوند .اگرچه پرسشنامههای مذکور مختص دانشجويان ورزشکار
نميباشد؛ اما ازآنجاکه هدف از پژوهش حاضر بررسي منابع استرس دانشگاهي دانشجويان ورزشکار
بود (و نه منابع استرس ورزش حرفهای آنها) ،از پرسشنامههای فوق استفاده گرديد.

1. Carver
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از آمار توصیفي جهت محاسبۀ فراوانيها ،رسم نمودارها ،طبقهبندی دادهها و محاسبۀ شاخصهای
مرکزی استفاده شد .آمار استنباطي نیز در پراکندگي ،تحلیل واريانس چندمتغیره ،همبستگي و غیره
در ارتباط با متغیرهای پژوهش بهکار رفت .همچنین ،جهت تعیین منابع استرس و راهکارهای مقابله
با آن تحلیل عاملي دادهها مورد استفاده قرار گرفت و از آزمون تي مستقل برای بررسي تفاوت منابع
استرس بین رشتههای پزشکي و غیرپزشکي بهره گرفته شد .شايانذکر است که تحلیلها با استفاده
از نرمافزارهای آماری آموس و اس.پي.اس.اس نسخۀ  21صورت گرفت.
نتایج
براساس نتايج ،میانگین سني شرکتکنندگان طرح در مقاطع مختلف کارداني ،کارشناسي،
کارشناسيارشد و دکتری غیرپزشکي و علوم پزشکي معادل ( )22/37±2/37بود .در ارتباط با
مقاطع تحصیلي شرکتکنندگان نیز دانشجويان علوم پزشکي با  40درصد ،بیشترين حجم نمونه را
بهخود اختصاص دادند .همچنین ،در بخش دانشجويان غیرپزشکي ،بیشترين درصد مربوط به مقطع
کارشناسي ( 27درصد) و کمترين درصد از آن دانشجويان مقطع دکتری (چهار درصد) بود.
دانشجويان کارداني و کارشناسيارشد نیز بهترتیب دارای  17و  12درصد از حجم نمونه بودند.
در ارتباط با منابع استرس دانشجويان ورزشکار ،نتايج بررسي تحلیل عاملي انجامشده توسط
نرمافزارهای اس.پي.اس.اس و آموس در جدول شمارۀ يک ارائه شده است .الزمبهذکر است که
اگرچه تحلیلها بر روی نه عامل پرسشنامه صورت گرفت؛ اما نتايج نشان داد که شش عامل
درمجموع 55/39 ،درصد از واريانسها را تبیین ميکنند .در اين بررسي بارهای عاملي  0/50به باال
برای هر گويه مورد پذيرش قرار گرفت و موارد کمتر مورد پذيرش نبود.
جدول 1ـ واریانس تبیینشده بهوسیلۀ عاملهای مختلف پرسشنامۀ منابع استرس در دانشجویان ورزشکار
واریانس تبیینشده

واریانس تجمعی

(درصد)

تبیینشده (درصد)
12/26

عامل (مؤلفه)

کل

موارد مرتبط با زمان /توازن زماني

6/14

14/27

موارد محیطي /خوابگاهي /اداری /انتقالي

5/42

10/53

22/79

موارد درسي و تحصیلي دانشگاه

4/78

9/83

32/12

کیفیت آموزش /روابط با استادان /پشتیباني اساتید

4/26

9/17

41/29

موارد مرتبط با کار و شغل

3/58

7/74

49/03

موارد مالي

2/73

6/16

55/39
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مشاهده ميشود که از بین نه منبع استرس ممکن که بهوسیلۀ پرسشنامه قابلاندازهگیری بود ،سه
عامل موارد درونفردی /خود ،موارد مربوط به روابط بین فردی /اجتماعي و موارد خانوادگي مرتبط
با فرد دارای بار عاملي معناداری بهعنوان يک عامل استرسزا نميباشند .شش عامل ديگر در جدول
مشخص شدهاند .درادامه ،در ارتباط با روشهای کنارآمدن با استرس به تحلیل عاملي  14استراتژی
موجود در پرسشنامه پرداخته شد که نتايج حاصل در جدول شمارۀ دو ارائه شده است .همانطور
که مشاهده ميشود ،دانشجويان ورزشکار از  10استراتژی موجود بیشتر استفاده کردهاند؛
بهطوریکه نزديک به  60درصد ( 59/73درصد) از کل واريانسهای مربوطه را تبیین ميکنند.
جدول 2ـ واریانس تبیینشده بهوسیلۀ استراتژیهای مختلف مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار
نوع استراتژی (روش کنارآمدن)
راهکاريابي /هدفچیني
تمرکز روی کار /کنترل منبع
کمک و مشاورهگرفتن (از فرد يا چیز ديگری)
پذيرش /کنارآمدن
شوخيکردن
مثبتسازی
اعتمادکردن (به فرد يا چیز ديگری)
نقد و سرزنش خود
رسیدگي به خشم
خیالبافي

کل
2/83
2/76
2/51
2/24
2/09
1/97
1/66
1/43
1/25
1/14

واریانس تبیینشده

واریانس تجمعی

(درصد)

تبیینشده (درصد)

7/29
7/04
6/79
6/58
6/37
5/85
5/41
5/13
4/75
4/52

7/29
14/33
21/12
27/70
34/07
39/92
45/33
50/46
55/21
59/73

يکي از موارد موردنظر در اين پژوهش ،بررسي اختالف احتمالي بین دو گروه دانشجويان پزشکي و
غیرپزشکي بود .جدول شمارۀ سه نتايج آزمون تي و میانگینهای دو گروه را نشان ميدهد.
همانطور که مشاهده ميشود ،اختالف دو گروه دانشجويان پزشکي و غیرپزشکي در منابع استرس
معنادار است (آلفای کمتر از  .)0/05با توجه به میانگینهای دو گروه ميتوان اظهار داشت که منابع
استرس گروه غیرپزشکي بیشتر از گروه پزشکي ميباشد .الزمبهذکر است که در بررسي عامل به
عامل (با توجه به جدول) ،در عاملهای درسي و تحصیلي ،زمان ،کار و شغل ،درونفردی ،کیفیت
آموزش /روابط با استادان /پشتیباني اساتید ،موارد مالي و موارد محیطي /خوابگاهي /اداری /انتقالي
تفاوت معناداری بین دانشجويان ورزشکار پزشکي و غیرپزشکي وجود دارد.
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جدول 3ـ آزمون آماری تی مستقل برای بررسی اختالف دو گروه دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی در
منابع استرس ()α≤0/05
سطح

میانگین

میانگین

معناداری

پزشکی

غیرپزشکی

موارد درسي و تحصیلي دانشگاه

*0/039

3/35

3/17

موارد مرتبط با زمان /توازن زماني

*0/02

3/51

3/17

موارد مرتبط با کار و شغل

*0/001

2/21

3/63

موارد درونفردی /خود

*0/035

3/32

3/56

روابط بین فردی /اجتماعي

0/083

2/62

2/73

کیفیت آموزش /روابط با استادان /پشتیباني اساتید

*0/001

3/36

2/90

موارد خانوادگي

0/078

2/45

2/53

موارد مالي

*0/002

2/64

3/09

0/06

3/58

3/44

*0/041

2/98

3/18

شاخص

محیطي /خوابگاهي /اداری /انتقالي
کل

درادامه و در ارتباط با راهکارهای کنارآمدن با استرس به بررسي دو گروه دانشجويان علوم پزشکي و
غیرپزشکي پرداخته شد و موضوع اختالف يا عدم اختالف دو گروه در راهکارهای کنارآمدن با
استرس بررسي گرديد و از آزمون تي مستقل برای بررسي اختالف دو گروه استفاده شد .نتايج اين
آزمون و میانگینهای دو گروه در جدول شمارۀ چهار آمده است .شايانذکر است که سطح معناداری
( )0/05در نظر گرفته شده و مواردی که در جدول با عالمت ستاره (*) مشخص شدهاند،
نشاندهندۀ اختالف معنادار ميباشند.
جدول 4ـ آزمون آماری تی مستقل برای بررسی اختالف دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی در راهکارهای
کنارآمدن با استرس ()α≤0/05
نوع استراتژی (روش کنارآمدن)
تمرکز روی کار /کنترل منبع
راهکاريابي /هدفچیني
پذيرش /کنارآمدن
اعتمادکردن (به فرد يا چیز ديگری)
کمک و مشاورهگرفتن (از فرد يا چیز ديگری)
تغییردادن موقعیت
بازسازی شناختي /اعتقادی

مقدار تی
8/46
2/39
15/21
22/05
5/64
11/39
17/28

سطح

میانگین علوم

میانگین

معناداری

پزشکی

غیرپزشکی

0/001
0/001
0/040
0/002
0/001
0/072
0/084

2/39
3/18
2/96
2/93
2/81
2/13
2/66

2/83
2/61
2/75
2/51
2/47
2/19
2/57
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ادامه جدول 4ـ آزمون آماری تی مستقل برای بررسی اختالف دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی در
راهکارهای کنارآمدن با استرس ()α≤0/05
سطح

میانگین علوم

میانگین

معناداری

پزشکی

غیرپزشکی

مثبتسازی
شوخيکردن
نقد و سرزنش
رسیدگي به خشم
تفسیر مجدد
خیالبافي
انکار

4/66
9/12
16/35
1/89
16/33
18/41
4/26

0/076
0/008
0/013
0/016
0/011
0/142
0/043

2/11
2/21
2/43
2/23
2/14
2/59
2/42

2/18
2/53
2/17
2/52
2/46
2/63
2/64

کل

12/58

0/450

2/52

2/49

نوع استراتژی (روش کنارآمدن)

مقدار تی

نتايج کلي بررسي اختالف دو گروه در ارتباط با راهکارهای مقابله با استرس نشان ميدهد که
دانشجويان پزشکي و غیرپزشکي دراينزمینه تفاوت معناداری با يکديگر ندارند؛ بااينحال ،در بررسي
يکبهيک راهکارها مشخص شد که دو گروه تنها در چهار راهکار خیالبافي ،تغییر موقعیت،
مثبتسازی و بازسازی شناختي /اعتقادی تفاوت معناداری با يکديگر ندارند و در  10راهکار ديگر
اختالف آنها معنادار ميباشد که از اين تعداد ،گروه غیرپزشکي در پنج راهکار تفسیر مجدد ،انکار،
شوخيکردن ،رسیدگي به خشم و تمرکز بر کار دارای میانگین بیشتری است و گروه پزشکي در پنج
مورد ديگر برتری میانگین دارد .اين موضوع که در برخي از عاملها گروه دانشجويان پزشکي
میانگین باالتری دارند و در برخي از عوامل ديگر گروه غیرپزشکي دارای میانگین باالتر ميباشد،
سبب شده است که تفاوت کلي دو گروه معنادار نباشد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور شناسايي منابع استرس در دانشجويان ورزشکار رشتههای پزشکي و
غیرپزشکي و نیز مقايسۀ راهکارهای کنارآمدن با استرس در دو گروه انجام شد .ازآنجاييکه هدف،
انجام يک بررسي جامع برای ارائۀ راهکارهايي فراگیر بود ،نیاز بود تمامي مناطق کشور مورد بررسي
قرار گیرد .بدينمنظور ،پس از تقسیمبندی جغرافیايي دانشگاههای کشور ،طبق تراکم نسبي
جمعیت دانشجويي در هر يک از مناطق مرکز ،شمال ،جنوب ،شرق و غرب کشور ،متناسب با هر
منطقه ،پرسشنامههای مربوطه توزيع گشت و به جمعآوری دادهها از طريق آنها اقدام شد (اين
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موضوع از نکات برجستۀ پژوهش حاضر ميباشد) .همچنین ،با توجه به اينکه مطالعات پیشین
بهطور عمده پیرامون شناسايي منابع استرس صورت گرفتهاند و کمتر پژوهشي بهصورت همزمان به
بررسي منابع استرس و راهکارهای مقابله (کنارآمدن) با آن پرداخته است ،در پژوهش حاضر اين دو
موضوع بهشکل همزمان مورد بررسي قرار گرفتهاند که خود اين مجال را فراهم ميکند که بیش يا
کمبودن استرس و منابع آن در ارتباط با راهکارهای بهکاررفته توسط جامعۀ هدف را تحلیل نمود
(اين موضوع نیز از نقاط برجستۀ پژوهش حاضر ميباشد).
در بررسي منابع استرس دانشجويان ورزشکار ،نتايج بررسي تحلیل عاملي نشان داد که شش عامل
زمان /توازن زماني ،موارد محیطي /خوابگاهي /اداری /انتقالي ،موارد درسي و تحصیلي دانشگاه،
کیفیت آموزش /روابط با استادان /پشتیباني اساتید ،موارد مرتبط با کار و شغل و موارد مالي
بهترتیب اهمیت و ارزش ،درمجموع  55/39درصد از واريانسها را تبیین ميکنند .شايانذکر است
که عمده وضعیت میانگین استرس عوامل ذکرشده در دامنۀ ( 2/5تا )3/5؛ يعني در حد متوسط قرار
داشتند.
برجستهترين نکته اين است که برای دانشجويان ورزشکار ،زمان و موازنهکردن آن برای فعالیتهای
مختلف تحصیلي و ورزشي بهعنوان مهمترين منبع استرس مطرح ميباشد .اين موضوع ميتواند
بیانگر عدم وجود جايگاه منظم ورزش در سطح دانشگاه باشد .بهعبارتديگر ،بينظمي و شايد عدم
تعیین جايگاه ورزشهای دانشجويي سبب شده است که اين حیطه بهعنوان بخشي استرسزا برای
دانشجويان ورزشکار مطرح باشد؛ زيرا ،يافتن زمان مناسب جهت ورزشنمودن برای دانشجويان
سخت است .قرارگرفتن عامل مرتبط با موارد درسي تحصیلي دانشگاه در میان منابع استرس دارای
اهمیت و ارزش عاملي ،مؤيد اين مطلب است؛ زيرا ،اين موضوع برای دانشجويان غیرورزشکار منبع
استرس نبود .اين يافته با نتايج پژوهش سیجوال ( )2012همخواني دارد .وی اشاره داشت
دانشجويان ورزشکار از يکسو بهدلیل داشتن بار تحصیلي و در کنار آن برنامههای ورزش حرفهای،
تقاضاها و نیازهای موقعیتي متفاوت و بیشتری دارند که اگر نتوانند به اين نیازها پاسخ دهند ،درگیر
استرس بیشتری خواهند شد؛ ازاينرو ،برنامهريزی برای قراردادن و تعیین جايگاه زماني و مکاني
ورزش در سطح حرفهای و قهرماني در دانشگاهها ضروری مينمايد .با توجه به اينکه کشورهايي
مانند آمريکا در ورزشي مانند بسکتبال الگوی خوبي را دراينزمینه ارائه کردهاند ،ميتوان از اين
الگوها برای کاهش يا حذف اين منبع استرس بهره برد.
از موارد قابلتوجه اين است که عامل محیطي /خوابگاهي /اداری /انتقالي نقش مهمي را بهعنوان يک
منبع استرس برای دانشجويان ورزشکار برعهده دارد .بهطور خالصه ،اين عامل شامل گويههايي از
قبیل انتقال بین دانشگاهي ،پیداکردن اين موضوع که دانشگاه چگونه کار ميکند ،عدم
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انعطافپذيری در رشتههای تحصیلي ،کمبود امکانات دانشگاه ،سروکارداشتن با بخش اداری دانشگاه،
دسترسي به کامپیوتر و اينترنت و غیره ميباشد .مشاهده ميشود که رفع و حذف اثر بیشتر منابع
استرس ذکرشده در اين بخش و يا کاهش آنها نیازمند هزينۀ مالي نميباشد؛ بلکه بهطور عمده
نیازمند مديريت صحیح و برنامهمحور و يا اتخاذ تصمیمات کارگشا در روندهای اداری است .اين
يافته با نتايج پژوهش هیکز )2012( 1که موارد اداری دانشگاهي را از منابع استرس ذکر کرده بود،
همخوان ميباشد.
از ديگر پژوهشهای همسو ،پژوهش لو و همکاران ( )2012است که با هدف بررسي اثرات منابع
استرس زندگي بر تحصیالت ورزشکاران تمرينکننده در طول دورۀ سالهای تحصیلي آنها و
بررسي شش عالمت (شناختي ،جسماني و رفتاری) استرس از منابع مختلف استرس انجام شد .جي
و همکاران نیز به اين نتیجه رسیدند که نگرانيهای تحصیلي نشاندهندۀ منبع عظیم استرس
ورزشکاران دانشجو ميباشد .همچنین ،کولي و همکاران )2012( 2در پژوهشي با هدف بررسي
عوامل استرسزای شغلي (استرسورهای فردی) در میان مربیان تربیتبدني و ورزش به اين نتیجه
دست يافتند که مربیان تربیتبدني بیشتر از حد متوسط با عوامل استرسزا مواجه هستند و عوامل
استرس زای حساسیت کار ،حجم کار و فشار زماني (کمبود وقت) بهترتیب شايعترين عوامل
استرسزا در بین مربیان ميباشند .مشاهده ميشود که فشار زماني برای ورزشکاران از جمله مواردی
است که ميتواند منبع استرس باشد.
عالوهبراين ،در پژوهش حاضر در ارتباط با روشهای کنارآمدن با استرس به تحلیل عاملي 14
استراتژی موجود در پرسشنامه پرداخته شد .نتايج نشان داد دانشجويان ورزشکار از  10استراتژی
راهکاريابي /هدفچیني ،تمرکز بر کار /کنترل منبع ،کمک و مشاورهگرفتن (از فرد يا چیز ديگری)،
پذيرش /کنارآمدن ،شوخيکردن ،مثبتسازی ،اعتمادکردن (به فرد يا چیز ديگری) ،نقد و سرزنش
خود ،رسیدگي به خشم و خیالبافي بیشتر استفاده کردهاند؛ بهطوریکه اين  10استراتژی حدود 60
درصد ( 59/73درصد) از کل واريانسهای مربوطه را تبیین ميکنند.
عالوهبراين ،يافتهها حاکي از اين بود که عمده استراتژیهای بهکاررفته از سبک بارور هستند که اين
امر نشان ميدهد دانشجويان ورزشکاران برای کنارآمدن با استرس از استراتژیهای مفید و سازنده
استفاده ميکنند .اين يافته با نتايج پژوهش هیرون ( )2015که راهکارهای مقابله با استرس در
دانشجويان را سازنده اعالم کرده بود ،همراستا ميباشد .درمقابل ،از مطالعات غیرهمسو دراينزمینه

1. Hicks
2. Collie, Shapka & Perry
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ميتوان به پژوهش ژين )2013( 1با عنوان "مقايسۀ شیوههای کنارآمدن با فشار رواني بین
ورزشکاران بسکتبالیست" اشاره کرد .در اين پژوهش که از مقیاس شیوههای کنارآمدن الزاروس2
برای جمعآوری دادهها استفاده شده بود ،روشهای ارزيابي مجدد مثبت ،کنارآمدن رويارويانه،
خويشتنداری و دوریجويي در گروه ورزشکار و روشهای مسئولیتپذيری گريزاجتناب در گروه
غیرورزشکار بدون اختالف معنادار آماری بیشتر از گروه ديگر بود .بهنظر ميرسد يکي از داليل اين
اختالف مربوط به صرفاً ورزشکار يا غیرورزشکاربودن شرکتکنندگان پژوهش ذکرشده درمقايسه با
محصلبودن شرکتکنندگان پژوهش حاضر باشد.
عالوهبراين ،در ارتباط با مقايسۀ دو گروه دانشجويان پزشکي و غیرپزشکي نتايج نشان داد که
اختالف دو گروه در منابع استرس معنادار ميباشد .با توجه به میانگینهای دو گروه ميتوان اظهار
داشت که منابع استرس گروه غیرپزشکي ،بیشتر از گروه پزشکي است .همچنین ،در بررسي عامل به
عامل مشاهده شد که در عاملهای درسي /تحصیلي ،زمان /توازن زمان ،کار و شغل ،درونفردی،
کیفیت آموزش /روابط با استادان /پشتیباني اساتید ،موارد مالي و موارد محیطي /خوابگاهي /اداری/
انتقالي ،تفاوت معناداری بین دانشجويان پزشکي و غیرپزشکي وجود دارد.
که دراينمیان ،بیشترين اختالف معنادار دو گروه مربوط به عامل کار و شغل ميباشد .با توجه به
وضعیت آيندۀ شغلي در دانشجويان پزشکي و اطمینان نسبتاً باال و مثبت برای يافتن شغل مناسب و
مرتبط با تحصیل دانشگاهي و نقطۀ مقابل و منفي آن در دانشجويان غیرپزشکي ،اين اختالف
منطقي و طبیعي بهنظر ميرسد .آنچه نبايد دراينبین از آن غافل شد ،اين است که میانگین ()3/63
برای دانشجويان غیرپزشکي ،حد بسیار بااليي از استرس را نشان ميدهد و کار و شغل را منبعي
بسیار قوی از استرس معرفي ميکند .حل اساسي و کامل بخشي از اين مسأله نیازمند ايجاد شغل
برای رشتههای مختلف غیرپزشکي توسط مسئوالن امر ميباشد؛ اما آنچه به مسئوالن وزارت علوم و
دانشگاهها مرتبط ميشود ،آن است که بتوانند شرايط موجود را از همان بدو ورود دانشجويان به
چنین رشتههايي برای آنها توجیه نمايند و وضعیت و انتظار آنها را تعديل کنند.
عامل ديگری که پس از کار /شغل حد بااليي از اختالف معنادار را بین دو گروه پزشکي و غیرپزشکي
نشان داد ،عامل کیفیت آموزش /روابط با استادان /پشتیباني اساتید بود .درمورد اين عامل وضعیت
میانگینها نسبت به عامل کار /شغل حالت معکوسي دارد .بهعبارتديگر ،در اينجا گروه پزشکي
است که میانگین بسیار بااليي ( )3/36از استرس را نشان ميدهد و درمقابل ،گروه غیرپزشکي دارای
حد متوسطي از استرس ميباشد .کنار هم قراردادن اين دو عامل و وضعیت آنها در دانشجويان
1. Xin
2. Lazarus
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پزشکي و غیرپزشکي ،وضعیت متناقضي را در نوع نگاه دانشجويان نشان ميدهد .اين وضعیت
بدينصورت است که دانشجويان غیرپزشکي با وجود داشتن استرس شغلي ،نسبت به کیفیت
آموزش استرس کمتری دارند؛ اما دانشجويان پزشکي با وجود داشتن استرس کمتر در ارتباط با
شغل ،نسبت به وضعیت آموزش دارای استرس بیشتری ميباشند .دلیل احتمالي اين امر آن است
که اگر استرس مربوط به عامل شغل در دانشجويان غیرپزشکي بهعنوان شغلي مرتبط با تحصیالت
آن است ،استرس کمتر آنها در کیفیت آموزش ميتواند نشاندهندۀ اين مطلب باشد که دانشجويان
به اين درماندگي رسیدهاند که آموزش آنها در هر حدی که باشد ،تأثیری در آيندۀ شغلي آنها
نخواهد داشت .چنین وضعیتي مطلوب نبوده و ميتواند زنگخطر و هشداری برای مسئوالن آموزش
وزارت علوم باشد .ازسویديگر ،استرس باالی دانشجويان پزشکي نسبت به کیفیت آموزش
(درحاليکه نسبت به شغل خود اين استرس را ندارند) ميتواند گويای اين موضوع باشد که اين
دانشجويان کیفیت آموزش را پايه و بنیاد شغل آيندۀ خود ميدانند و اين کیفیت نقش مهمي را در
آيندۀ کاری آنها خواهد داشت .همچنین ،اين نتیجه ميتواند ناشي از اين باشد که نوع ارتباط
اساتید پزشکي و پشتیباني آنها از دانشجويان و نیز کیفیت آموزش مطلوب نبوده و سبب استرس
دانشجويان شده است .درهرحال ،اين منبع و میزان استرس آن برای دانشجويان پزشکي غیرمعمول
بوده و ميبايست مدنظر مسئوالن امر قرار گیرد .شايانذکر است که اين يافته با نتايج پژوهش نايمي
و واينیوماکي ( )1999همخواني دارد .آنها در پژوهش خود بیان داشتند که استرس بیش از حدی
که در دانشجويان پزشکي گزارش شده است ميتواند منجر به ايجاد مشکالت جسمي و رواني شود،
عزتنفس دانشجويان را کاهش دهد و بر پیشرفت تحصیلي آنها تأثیر بگذارد.
عالوهبراين ،در مرتبۀ بعدی ،عامل مرتبط با موارد مالي قرار دارد که اختالف زيادی را بین دو گروه
ايجاد کرده و در دانشجويان غیرپزشکي حد باالتری از استرس را در پي داشته است .وجود اين
میزان از استرس در دانشجويان غیرپزشکي در ارتباط با عامل موارد مالي ميتواند جای نگراني و
توجه نظر مسئوالن باشد؛ اما با قراردادن اين استرس در کنار استرس ناشي از شغل برای دانشجويان
غیرپزشکي ،مسأله حادتر شده و رسیدگي به موضوع را مهمتر ميکند و اگر اين دو مورد تعديل
نشود ،وضعیتي را بهوجود ميآورد که در آن استرس شغل آينده برای دانشجويان غیرپزشکي که
دارای استرس مالي نیز ميباشند ،ميتواند سبب ناامیدی اين دانشجويان برای برونرفت از وضعیت
نامساعد گردد؛ بنابراين ،تعديل وضعیت در اين دو عامل ضروری مينمايد.
در ارتباط با راهکارهای کنارآمدن با استرس و اختالف يا عدم اختالف دو گروه در راهکارهای
کنارآمدن با استرس ،آزمون تي مستقل نشان داد که بهطورکلي ،دو گروه دانشجويان پزشکي و
غیرپزشکي اختالف معناداری با يکديگر ندارند .در بررسي يکبهيک راهکارها مشاهده شد که دو
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گروه تنها در چهار راهکار خیالبافي ،تغییر موقعیت ،مثبتسازی و بازسازی شناختي /اعتقادی دارای
تفاوت معنادار نميباشند و در  10راهکار ديگر اختالف آنها معنادار است .بهمنظور يافتن دلیل عدم
وجود اختالف معنادار میان دو گروه با وجود اختالف معنادار در  10راهکار مقابله با استرس بايد به
اين نکته توجه کرد که از اين  10مورد ،گروه غیرپزشکي در پنج راهکار تفسیر مجدد ،انکار،
شوخيکردن ،رسیدگي به خشم و تمرکز بر کار دارای میانگین بیشتری است و گروه پزشکي در پنج
مورد ديگر برتری میانگین دارد .اين موضوع که در برخي عاملها گروه دانشجويان پزشکي میانگین
باالتری دارند و در برخي ديگر گروه غیرپزشکي ،سبب شده است که تفاوت کلي دو گروه معنادار
نباشد؛ زيرا ،اين امر منجر به اين شده است که اختالفهای میانگین دو گروه در دو سوی وضعیت
میاني پراکنده شوند و يکديگر را تعديل نمايند؛ درنتیجه ،اختالف کلي دو گروه معنادار نميباشد.
عالوهبراين ،در شرايطي که دو گروه دانشجويان پزشکي و غیرپزشکي در منابع استرس (بهطورکلي)
با يکديگر اختالف معناداری داشتند؛ اما در راهکارهای مقابله با استرس اين اختالف معنادار در میان
آنها وجود نداشت و لذا ،ميتوان دريافت که نوع راهکارهای مورداستفاده و کیفیت اثربخشي آن در
دو گروه بهشکل متفاوتي عمل کرده است .بهعبارتديگر ،ميتوان گفت که راهکارهای گروه پزشکي
بهشکل مؤثرتری عمل کرده و توانسته است میانگین اين گروه را در منابع استرس کاهش دهد؛
بنابراين ،يکي از مواردی که ميبايست مدنظر مسئوالن قرار گیرد ،اين است که حتي اگر قادر به
حذف يا کاهش اثر خود منابع استرس نميباشند ،ميتوانند با آموزش راهکارهای مؤثر در کاهش
استرس ،اثر اين منابع را تعديل کرده و وضعیت سالمت بهتری را برای دانشجويان رقم بزنند.
ازآنجاييکه دانشجويان بهعنوان قشر پیشرو و آگاه جامعه مطرح ميباشند ،اين موضوع ميبايست
مدنظر خود دانشجويان نیز قرار گیرد تا با فراگیری راهکارهای مؤثر در مقابله با استرس ،اثر منابع
مختلف استرس را کاهش دهند .دراينراستا ،بهنظر ميرسد پنج راهکار برتر در گروه پزشکي؛ يعني
راهکاريابي /هدفچیني ،پذيرش /کنارآمدن ،اعتمادکردن (به فرد يا چیز ديگری) ،کمک و
مشاورهگرفتن (از فرد يا چیز ديگری) و نقد و سرزنش نسبت به راهکارهای گروه غیرپزشکي؛ يعني
تفسیر مجدد ،انکار ،شوخيکردن ،رسیدگي به خشم و تمرکز بر کار بهشکل مؤثرتری در تعديل
استرس نقش داشتهاند.
بهطورکلي ،در بررسي دادههای مربوط به منابع استرس و راهکارهای مقابله با آن مشاهده شد که
هرچه دانشجويان ورزشکار از راهکارهای بیشتری برای مقابله با استرس استفاده کنند ،میزان
استرس آنها کمتر ميشود؛ بهعنوانمثال ،دانشجويان ورزشکار علوم پزشکي که بهطور عمده از
هشت راهکار استفاده کرده بودند ،درمقايسه با دانشجويان غیرپزشکي که بهطور عمده از شش راهکار
برای مقابله با استرس بهره برده بودند ،میزان پايینتری از استرس را داشتند؛ بنابراين ،پیشنهاد
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ميشود با توجه به طیف گستردۀ منابع استرس دانشگاهي ،دانشجويان رشتههای مختلف درزمینۀ
فراگیری راهکارهای مقابله با استرس آموزش داده شوند .اين آموزش ميتواند درقالب درس
روانشناسي عمومي ،دروس اختیاری و يا حتي دورههای رايگان درون خوابگاه يا دانشگاه انجام شود.
در بررسي نتايج مشاهده شد که از میان منابع استرس موجود در دانشگاه ،برخي موارد (مانند
محیطي /خوابگاهي /اداری /انتقالي) در هر دو حیطۀ پزشکي و غیرپزشکي در حد بااليي بهعنوان
منبع استرس مطرح ميباشند و برطرفکردن اين موانع بیش از آنکه نیازمند هزينۀ مالي باشد،
بهطور عمده نیازمند مديريت صحیح و برنامهمحور و يا اتخاذ تصمیمات کارگشا در روندهای اداری
است؛ ازاينرو ،پیشنهاد ميشود کارگروهي در سطح ستادی دو وزارتخانۀ علوم و بهداشت جهت
رسیدگي به اين امر تشکیل شود .همچنین ،اين کارگروه بايد تا آنجا که ممکن است موارد
دستو پاگیر اداری را کاهش دهد و امور خوابگاه و تغذيه را در يک قالب ملي ساده و قابلدسترس
در سیستمهای تحتوب طراحي نمايد.
درنهايت ،بايد عنوان نمود که برخالف پژوهشهای پیشین که منابع استرس دانشجويان را بهصورت
کلي و در ديدگاهي عمومي بررسي کرده بودند ،در اين پژوهش با استفاده از يک پرسشنامۀ خاص
استرس دانشگاهي که دامنۀ گستردهای از موارد آموزشي ،اداری ،مديريتي ،محیطي ،فردی،
خانوادگي ،اجتماعي و شغلي را پوشش ميداد ،به بررسي موضوع پرداخته شد و با درنظرگرفتن تمام
حیطههای دانشگاهي و امور مربوط به آن ،مسألۀ استرس در سطح ملي مورد بررسي قرار گرفت تا
نتايج حاصل از آن بتواند در سطح کالن تصمیمگیری وزارتخانهای برای تمام دانشگاهها مؤثر باشد.
ازاينرو ،يافتههای پژوهش حاضر با پوشش تمام دانشجويان کشور و کشف اين نکته که عمدۀ منابع
استرس دانشجويان کشور بیش از واقعيبودن ،نوعاً استرسهای درکشدهای هستند که غالباً در
حیطههای مديريتي ـ اداری رخ دادهاند ،اين قابلیت را فراهم ميکند که مسئوالن سطوح باالی
وزارت علوم و وزارت بهداشت با انجام برخي موارد ذکرشده در حوزۀ تصمیمگیری و اجرايي بتوانند
با صرف کمترين هزينههای اقتصادی ،نقش گستردهای در تعديل منابع استرس دانشجويان کشور
داشته باشند .يکي از مهمترين نکاتي که در پژوهش حاضر کاربردی مينمايد ،آن است که
دانشجويان ورزشکار رشتههای پزشکي با وجود داشتن منابع استرس بیشتر ،بهدلیل استفاده از
راهکارهای مفیدتر ،بهتر توانستهاند با استرس کنار بیايند؛ بنابراين ،مهمتر از خود استرس ،شیوۀ
کنارآمدن با آن است .بهنظر ميرسد برخي از دانشجويان ،بهويژه در رشتههای غیرپزشکي ،بهدلیل
عدم آشنايي با راهکارهای مفید کنارآمدن با استرس ،بهصورت ناآگاهانه و ناخواسته استرسهايي را
تحمل ميکنند که درصورت آشنايي با راهکارهای مقابله با آنها ميتوانند بهراحتي از چنین
استرسهايي رها شوند.
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از ديگر نکات کاربردی پژوهش حاضر اين موضوع بود که بیشتر دانشجويان دو گروه بهصورت
آگاهانه از راهکارها استفاده نميکردند و هرچه را بهکار ميگرفتند ،براساس تجربیات فردی و
اجتماعي آنها بود .در چنین وضعیتي ،کمترين آموزشها نیز ميتواند نتايج بسیار مفیدی را در پي
داشته باشد .نکتۀ کاربردی آخر اين است که درمقايسه با مطالعات صورتگرفته در خارج از حوزۀ
دانشگاهي ،عمومیت برخي منابع استرس کاذب (درکشده) و يا حتي عمومیت راهکارهای مقابله با
استرس تنها در گروههای مختلف دانشجويي ،نشان از شیوع عمومي منابع يا راهکارها ،تحتتأثیر
نوعي از روابط خاص دانشجويي در محیط دانشگاه و يا از طريق روابط اين افراد در شبکههای
اجتماعي خاص دانشجويي داشت .دراينراستا ،پیشنهاد ميشود آموزش راهکارهای مقابله با استرس
و حتي آگاهيبخشي درزمینۀ تصنعي و درکشدگي منابع استرس از طريق همین شبکههای
اجتماعي در برنامۀ فعالیتهای آموزشي ـ فرهنگي دانشگاهها قرار گیرد تا بدينوسیله هم بخش
استرسهای کاذب خودبهخود حذف شود و هم از طريق بهکارگیری راهکارهای مقابلهای مؤثرتر
دانشجويان بتوانند با استرس کمتری به امور دانشگاهي و معمول زندگي خود در جامعه بپردازند.
بنابر يافتههای پیشین عمد ه منابع استرس به صورت بسیار مقطعي و در محدوده کوچکي از افراد
انجا م شده بود و لذا قابلیت تعمیم اندکي داشتند ،اما اين تحقیق جامعه دانشجويان سراسر کشور را
پوشش ميداد که قابلیت تعمیم نتايج آن را گستردهتر ميکند .همچنین بیشتر تحقیقات پیشین
منابع استرس را در حیطه عمدتا فردی بررسي ميکردند که اين تحقیق به تمام حوزههای
دانشگاهي پرداخته است .در نهايت اينکه تحقیق حاضر نشان داد ،استرس و راهکارهای مقابله با آن
در دانشجويان بیش از آنکه نیازمند برنامهها و فعالیتهای هزينهبر باشد نیازمند مديريت صحیح
است که سمت و سوی تحقیقات آينده ميتواند اين گونه مديريتها را روشنتر کند.
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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.
Keywords: University Management, Stress, Athlete’s Students
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