بررسی ارتباط بین سبکهای مقابله با استرس و کیفیت
زندگی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار
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فاطمه سادات حسینی*،1هوشیار مهرفام
* .1عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه ،دکترا روانشناسي ورزش دانشگاه هومبولت برلين
.2کارشناس ارشد رفتار حرکتي دانشگاه اروميه ،معلم تربيت بدني آموزش وپرورش.

چکیده
هدف از تحقيق حاضر ،بررسي ارتباط بين سبکهای مقابله با استرس و کيفيت زندگي در
دانشجویان ورزشکار و غير ورزشکار بود .روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود.
نمونۀ آماری پژوهش حاضر  290نفر مرد با ميانگين سني  26/11سال که از ميان دانشجویان ورزشکار
(به روش نمونهگيری در دسترس) و غير ورزشکار (به صورت نمونهگيری تصادفي منظم) دانشگاه پيام
نور پيرانشهر بودند ،انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامههای سبکهای مقابله با استرس
اندلر و پارکر ( )1990و کيفيت زندگي ) )WHOQOL-BRIEF-1991بودند .برای توصيف داده-
ها از آمار توصيفي و برای آزمون فرضيهها از تحليل واریانس یک طرفه ( )ANOVAو ضریب
همبستگي پيرسون استفاده شد .برای تجزیه و تحليل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخۀ  16استفاده
شده است .یافتههای پژوهش نشان داد ،بين سبکهای مقابله با استرس دانشجویان ورزشکار و
غيرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد .همچنين بين کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار و
غيرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد .بين سبک مقابلۀ مسألهمدار و کيفيت زندگي دانشجویان
ورزشکار رابطۀ مثبت و معنيدار ولي بين سبک مقابلۀ هيجانمدار و کيفيت زندگي دانشجویان
ورزشکار ارتباط منفي البته معنيدار وجود دارد .همچنين بين سبک مقابلۀ اجتنابمدار و کيفيت زندگي
در دانشجویان غيرورزشکار رابطۀ مثبت و معنيداری وجود دارد .نتيجه اینکه دانشجویان ورزشکار
بيشتر از سبک مسألهمدار و دانشجویان غيرورزشکار بيشتر از سبک هيجانمدار استفاده ميکنند و
دانشجویان ورزشکار ،دارای کيفيت زندگي مطلوبتری نسبت به دانشجویان غيرورزشکار هستند.
همچنين دانشجویان ورزشکاری که از سبک مقابلۀ مؤثر (مسألهمدار) استفاده ميکنند دارای کيفيت
زندگي مطلوبتری نسبت به دانشجویان ورزشکاری هستند که از روش نامؤثر (هيجانمدار) استفاده مي-
کنند .دانشجویان غيرورزشکار نيز که از سبک مقابلۀ نامؤثر اجتنابمدار استفاده ميکنند دارای کيفيت
زندگي مطلوب هستند.
واژهگان کلیدی  :مقابله با استرس ،سبک مقابلۀ مسألهمدار ،سبک مقابلۀ هيجانمدار ،سبک مقابلۀ
اجتنابمدار ،کيفيت زندگي،
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مقدمه

تمامي رفتارهای انساني از جنبههای فيزیولوژیکي و روانشناختي قابل بررسي
است و با توجه به نقشي که جنبههای رواني در اعمال و رفتار بشر دارند ،اهميت دادن
به مباحث روانشناسي ارزش و اعتبار ویژهای دارد (حمایت طلب .)1382،در مورد
عقيدۀ تماميت وجود انسان و ارتباط تنگاتنگ جنبههای مختلف آن با یکدیگر ،به ویژه
رابطۀ استرس و شرایط رواني انسان با کيفيت زندگي و تأثير فعاليت بدني و ورزش بر
این رابطه تردیدی وجود ندارد .بر همين اساس رشتۀ روانشناسي ورزشي با گرایش به
بررسي جنبههای متنوع شخصيت افراد و ویژگيهای شرکتکنندگان در فعاليتهای
ورزشي شکل گرفته و ویژگي اصلي رشته ،تمرکز بر روی مطالعه رفتار فرد در
فعاليتهای حرکتي ميباشد .بنابرایي ميتوان روانشناسي ورزشي را بصورت کاربرد
اصول و مفاهيم مختلف دانش روانشناشي در یادگيری و اجرای مهارتهای حرکتي و
یا مشارکت در هر نوع فعاليت ورزشي برای عموم ،تعریف نمود .به عبارت دیگر
روانشناسي ورزشي دارای موضوعات ویژهای ميباشد که به بررسي انسان و رفتارها یا
حرکات او درجریان فعاليتهای حرکتي پرداخته و در رابطه با زمينههای رواني،
حرکتي ،یادگيری و اجرای حرکات و مهارتهای ورزشي به بحث ميپردازد (حسن،
خلجي.)1374 ،
استفاده از روشهای مقابلهای نامؤثر موجب تشدید تنيدگي و مشکالت جسمي و
روحي افراد ميشود و او را به مخاطره مياندازد .تيمبي در این زمينه مينویسد:
استراتژیهای مقابلهای ناموثر با اینکه موجب تسکين موقت و فوری ميشوند ،اما اغلب
اوقات مشکلآفرین هستند و موجب ناتواني فرد در شناسایي و برطرف کردن ضعفهای
خود و همچنين ناتواني در حل مشکالت جسمي ،رواني و اجتماعي ميشود .در حاليکه
استراتژیهای مقابلهای مؤثر موجب ميشود که خودکنترلي ،عزتنفس ،عملکرد
اجتماعي فرد ،ارتباطات بين فردی و چگونگي ایفای نقشها ،تقویت شود و سالمت
جسمي فرد نيز ارتقاء یابد که در نتيجه موجب سازگاری و بقاء فرد و ارتقاء کيفيت
زندگي او ميشود (تيمبي .)2004 ،مشخص شده است که استرس ميتواند بروز
بيماریهای جسمي و رواني ،اختالل در عملکرد و قدرت سازگاری و در نهایت پایين
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آمدن کيفيت زندگي افراد تاثير گذارد (خدادادی .)2006 ،در تحقيقي که کالينگ وود
در رابطه با استرس و بيتحرکي در پرسنل پليس انجام داد ،به این نتيجه رسيد که
یکي از منابع و عوامل استرسزا در افراد پليس بيتوجهي به فعاليت بدني و بيتحرکي
ميباشد (کولين وود .)1979 ،بر همين اساس توجه به منابع استرس و راههای مقابله
با آن در گروههای مختلف مخصوصاً دانشجویان ورزشکار مورد بررسي قرار گرفته
است و این بررسيها نشان داده است که به کار گرفتن راههای مقابلهای مؤثر نقش
مهمي درکاهش استرس دارد .از جمله عوامل مؤثر در تعدیل استرس و شيوههای
مقابله با آن ميتوان به فعاليت بدني منظم و ورزش اشاره کرد .امروزه فعاليت جسماني
منظم به گونۀ فزایندهای به عنوان وسيلهای برای حفظ و ارتقاء بهداشت رواني به
خوبي پذیرفته شده است بطور کلي نتيجۀ حاصل از پژوهشها داللت بر این دارند که
رفتار ورزشي باعث بهبود بهداشت رواني ميشود (بلير و همکاران .)2004 ،دانشجویان
ورزشکار به عنوان قشری از جامعه که پيوسته در معرض استرسها و فشارهای محيطي
و رواني از جمله مشکالت آموزشي ،خانوادگي ،اجتماعي و اقتصادی قرار دارند مورد
توجه پژوهشگران ميباشند و روشن است که پيامدهای استرس در عملکرد تحصيلي،
رضایت شخصي و از همه مهمتر سالمت رواني آنها تاثير نامطلوبي خواهد داشت  .به
همين دليل تحقيق حاضر به اهميت موضوع پي برده و سعي دارد ارتباط سبکهای
مقابله با استرس و کيفيت زندگي در دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار را تعيين کند
تا از این طریق توانسته باشد در جهت مشخص کردن سبکهای مناسب و مؤثر مقابله
با استرس و همچنين باال بردن کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار گام اساسي بردارد.
فرضیه های تحقیق
.1بين سبکهای مقابله با استرس دانشجویان ورزشکار و غير ورزشکار تفاوت وجود دارد.
.2بين کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار تفاوت وجود دارد.
.3بين سبک مقابله با استرس و کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار رابطه وجود دارد.
.4بين سبک مقابله با استرس و کيفيت زندگي دانشجویان غيرورزشکار رابطه وجود دارد.
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روش تحقیق

روش تحقيق مورد استفاده در این پژوهش ،از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ
جمعآوری و گردآوری اطالعات از نوع همبستگي است که ماهيت توصيفي دارد.
تحقيق حاضر در صدد تعيين ارتباط بين سبکهای مقابله با استرس و کيفيت زندگي
در دانشجویان ورزشکار و غير ورزشکار بوده که از آزمون تحليل واریانس یکطرفه
( )ANOVAو ضریب همبستگي پيرسون استفاده شده است .همچنين از یک طرح
تحقيق شامل دو گروه آزمایشي اصلي (ورزشکار و غير ورزشکار) و یک گروه جمعيت-
شناختي (پسر) استفاده شده است .جامعۀ آماری تحقيق عبارت است از کليۀ دانشجویان
ورزشکار پسر که در سال تحصيلي  92-93در دانشگاه پيام نور پيرانشهر مشغول به
تحصيل بوده که دارای حداقل  2سال سابقۀ ورزشي بوده و هفتهای  3جلسه ورزش
داشتهاند.کليۀ دانشجویان غيرورزشکار پسر که در سال تحصيلي  93-92در دانشگاه
پيام نور پيرانشهر مشغول به تحصيل بودهاند ،و هيچگونه سابقۀ ورزشي نداشتهاند .در
این پژوهش تعداد  290پرسشنامه در بين نمونۀ آماری توزیع گردید (کالً پسر بودند ،از
این ميان تعداد دانشجویان ورزشکار  145نفر و تعداد دانشجویان غير ورزشکار نيز 145
بودند) که تقریباً به طور کامل عودت داده شدند
ابزار اندازه گیری

ابزار اندازه گيری دراین تحقيق از پرسشنامۀ استاندارد اندلر و پارکر( )CISS
)(1990استفاده شد .این پرسشنامه ،سبک های مقابله با استرس افراد را در سه
سبک مسأله مدار ( 16سؤال) ،هيجان مدار ( 16سؤال) ،اجتنابي ( 16سؤال) طبقه-
بندی نموده و در حال حاضر معتبرترین پرسشنامه در این زمينه ميباشد .برای تعيين
کيفيت زندگي از پرسشنامۀ کيفيت زندگي ()WHOQOL- BRIEFکه سازندۀ آن
سازمان بهداشت جهاني با همکاری  15مرکز بين المللي سال  1991است .این
پرسشنامه دارای چهار حيطه است که شامل حيطۀ جسماني ( 7سؤال) ،حيطۀ رواني (6
سؤال) ،حيطۀ اجتماعي ( 3سؤال) ،حيطۀ محيط زندگي ( 5سؤال) است .هر دو
پرسشنامه به صورت بسته پاسخ بوده و برای پاسخگویي به آنها از مقياس پنج ارزشي
ليکرت استفاده شده است
81

روایی پرسشنامه ها

در این تحقيق از روایي مالک (مقایسۀ دادههاای پرسشانامه باا دادههاای پرسشانامۀ
تحقيقات پيشين که قبال˝ روایي آنان مورد تأیيد قرار گرفته است) استفاده شاده اسات.
برای سبکهای مقابله با استرس در ایران توسط قریشي (به نقل از سالمت )1380 ،باا
استفاده از محاسبۀ همبستگي بين سبکهای مقابله و انواع هویت به دست آمده اسات.
در این پژوهش نشان داده شد که بين سابک مقابلاۀ مساألهمادار و هویات مغشاوش
همبستگي منفي( )r=0/22وجود دارد و باين سابک هيجاانمادار و هویات مغشاوش
همبستگي ( )r=0/34وجود دارد .همچنين در این پژوهش نشاان داده شاد کاه باين
سبک مسألهمدار و افسردگي همبستگي ( )r= -0/44منفاي وجاود دارد و باين سابک
هيجانمدار و افسردگي همبستگي ( )r=0/56مثبت وجاود دارد .همچناين در پاژوهش
دیگر توسط اميد شکری و همکاران ( )1387همساو باا مطالعاۀ رافنساون و همکااران
( )2006به منظور بررسي روایي همگرای  ،CISSهمبستگي بين مقياسهای  CISSو
صفات شخصيتي رواننژندیگرایي و برونگرایي محاسبه شد .نتایج نشان داد که باين
رواننژندیگرایي و سبک مقابلهای هيجانمادار همبساتگي مثبات و معنايدار ،و باين
سبک مقابلهای اجتنابمدار و برونگرایي همبستگي مثبت و معنيدار وجاود دارد .پاس
 CISSاز روایي همگرا نيز برخوردار اسات (شاکری و همکااران .)1387 ،در تحقيقاي
یوسفي و صفری ( )1388برای تعيين روایي پرسشانامۀ کيفيات زنادگي از همبساتگي
نمره کلي هر بعد با تک تک سؤالهای تشاکيل دهناده آن بعاد اساتفاده شاد .دامناۀ
ضریبهای همبستگي بهدست آمده از  0/45تا 0/83بود و هماه ضاریبهاا در ساط
 0/01معنادار بودند .هر گویه نيز بيشترین همبستگي را با بعد مربوط به خود داشت.
پایایی پرسشنامه ها

منظور از پایایي پرسشنامه آن است که نتایج پرسشنامه در دفعات مکرر آزمون
نتایج یکساني داشته باشد .برای بررسي پایایي و هماهنگي دروني سؤاالت پرسشنامه از
آلفای کرونباخ استفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ عددی بين صفر و یک است.
ضریب آلفای کمتر از  0/6نشاندهندۀ پایایي ضعيف است .ضریب آلفای کمتر از 0/30
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نشاندهندۀ پایایي غيرقابلقبول و ضریب آلفای بين  0/30و  0/50نشاندهندۀ پایایي
متوسط و ضریب آلفای  0/50تا  0/70نشاندهندۀ پایایي قابلقبول است و ضریب
آلفای  0/70به باال نشان از پایایي باالی ابزار اندازهگيری دارد.
تجزیه تحلیل

تحقيق ما بر اساس چهار فرضيه استوار است که در این بخش آنها را مورد بررسي
قرار ميدهيم.
فرضیۀ  :1فرضيۀ آماری متناظر:
فرضيۀ صفر( ::)H0بين سبکهای مقابله با استرس دانشجویان ورزشکار و
غيرورزشکار اختالف معنيداری وجود ندارد.

H0: 

فرضيۀ پژوهش( ::)H1بين سبکهای مقابله با استرس دانشجویان ورزشکار و
غيرورزشکار اختالف معنيداری وجود دارد.

H1: 

به منظور آزمون این فرض از آزمون تحليل واریانس یک طرفه ()ANOVA
استفاده شده است .اگر از نگاه کلي (مجموع سه سبک) این فرضيه را مورد بررسي قرار
دهيم ،طبق جدول شماره()1مالحظه ميشود مقدار  Pآزمون برابر  0/015ميباشد که
از سط معنيداری  0/05کوچکتر است .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که اختالف
معني داری بين سبکهای مقابله با استرس دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار در حالت
کلي وجود دارد.
جدول شماره( )1بررسي اختالف بين سبکهای مقابله به طور کلي (مجموع سه سبک) در بين دانشجویان
ورزشکار و غيرورزشکار
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مربعات

درجات آزادی

میانگین مربعات

2217/9
106593
108811

1
288
289

2217/9
370

* معنيداری در سط P >0/05
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F
5/99

مقدار P
*0/015

اما اگر جداگانه هر کدام از سبکها را بين دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار مورد
بررسي قرار دهيم ،نتيجهای که به دست ميآید طبق جدول شماره( )2حاکي از آن
است که در سبک مسئلهمدار بين دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار در سط 0/05
احتالف معنيداری وجود دارد .همچنين در سبک هيجانمدار بين دانشجویان ورزشکار
و غيرورزشکار در سط  0/05احتالف معنيداری وجود دارد .اما در سبک اجتنابمدار
بين دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار احتالف معنيداری وجود ندارد.
جدول ( )2بررسي اختالف سبکهای مقابله به طور جداگانه بين دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار
مجموع

درجۀ

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

F

مقدار P

بين گروهي
درون گروهي
کلي

4202/81
18695/26
22898/08

1
288
289

4202/81
64/91

64/7

*0/000

هیجان-

بين گروهي
درون گروهي
کلي

611/17
32066/70
32677/87

1
288
289

611/17
111/43

5/48

اجتناب-

بين گروهي
درون گروهي
کلي

48/83
23058/13
23106/96

1
288
289

48/83
80/06

مسئلهمدار

مدار

مدار

*0/020

/610
0

0/43

* معنيداری در سط P >0/05

فرضيۀ  : 2فرضيۀ آماری متناظر:
فرضيۀ صفر( :: )H0بين کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار
اختالف معنيداری وجود ندارد.

H0: 

فرضيۀ پژوهش( :: )H1بين کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار
اختالف معنيداری وجود دارد.

H1: 

به منظور آزمون این فرض از آزمون تحليل واریانس یک طرفه ()ANOVA
استفاده شده است که نتيجۀ آن در جدول شماره()3آمده است .اگر از نگاه کلي (مجموع
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چهار مؤلفۀ کيفيت زندگي) این فرضيه را مورد بررسي قرار دهيم ،در مجموع بين
کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار وغيرورزشکار اختالف معنيداری وجود دارد.
جدول شماره ( )3بين کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار اختالف معنيداری وجود دارد.
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مربعات

درجات آزادی

میانگین مربعات

F

مقدار P

7390/6
26988/3
34379

1
288
289

7390/6
93/7

78/88

*0/00

* معنيداری در سط P >0/05

همانطور که در جدول شماره()4مالحظه ميشود مقدار  Pآزمون برابر 0/000مي-
باشد که از سط معنيداری آزمون ()0/05کوچکتر است .بنابراین نتيجه ميگيریم که
اختالف معنيداری بين کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار در حالت
کلي وجود دارد و ميتوان گفت که فرضيۀ صفر رد شده است .اما اگر جداگانه اختالف
هر کدام از مؤلفهها یا حيطههای مقياس کيفيت زندگي (فيزیکي ،رواني ،اجتماعي و
محيطي) را در بين دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار مورد بررسي قرار دهيم ،مي-
بينيم که دو مؤلفۀ (فيزیکي و رواني) در بين دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار دارای
اختالف معنيدار در سط ( )P= 0/05هستند ،اما دو مؤلفۀ دیگر (اجتماعي و محيطي)
اختالف معنيداری بين دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار ندارند.
جدول شماره(: )4اختالف کيفيت زندگي بين دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار
مجموع

درجۀ

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

بين گروهي
درون گروهي
کلي

2988/83
2673/20
2662/03

1
288
289

2988/83
9/28

322/00

بين گروهي
درون گروهي
کلي

446/89
2375/58
2822/48

1
288
289

446/89
8/24

54/17

*0/000

بين گروهي
درون گروهي
کلي

2/15
1269/66
1271/82

1
288
289

0/48

0/48

حیطهها

فیزیکی

روانی

اجتماعی
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2/15
4/40

F

مقدار p
*0/000

محیطی

بين گروهي
درون گروهي
کلي

75/53
5147/72
5223/25

1
288
289

75/53
17/87

4/22

0/41

* معنيداری در سط P >0/05

فرضيۀ  :3فرضيۀ آماری متناظر:
فرضيۀ صفر( :: )H0بين سبکهای مقابله با استرس و کيفيت زندگي دانشجویان
ورزشکار ارتباط معنيداری وجود ندارد.

H0: 

فرضيۀ پژوهش(:: )H1بين سبکهای مقابله با استرس و کيفيت زندگي دانشجویان
ورزشکار ارتباط معنيداری وجود دارد.

H1: 

به منظور آزمون این فرض از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است .نکتۀ
قابل مالحظه این است که در حالت کلي یعني وقتي که مجموعۀ سه سبک (مسئله-
مدار ،هيجانمدار و اجتنابمدار) را با کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار بررسي مي-
کنيم ارتباط معنيداری بين آنها وجود ندارد ،اما وقتي که ارتباط هر سبک را جداگانه با
کيفيت زندگي بررسي کنيم ،نتيجه ميگيریم که دو سبک (مسئلهمدار و هيجانمدار) با
کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار ارتباط معنيداری دارند ،اما سبک اجتنابمدار
ارتباط معنيداری با کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار ندارد .با توجه به جدول شماره
( )5بين سبک مسئلهمدار و کيفيت زندگي در سط (  )P= 0/05ارتباط معنيداری
وجود دارد .چون مقدار  Pکوچکتراز  0/05است .ضریب همبستگي بين دو متغير برابر
است با  .)r=0/05( ،0/39با توجه به ميزان همبستگي دو متغير فوق ضریب تعيين
برابر با  15درصد ( ) R2=%15ميباشد.
جدول شماره (: )5ارتباط سبک مسئلهمدار وکيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار
متغیر

سبک مسئلهمدار

ارتباط

کیفیت زندگی

ضریب همبستگي

0/39
0/00
145

مقدار p
تعداد

* معنيداری در سط P >0/05
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جدول شماره ( :)6ارتباط سبک هيجانمدار با کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار
کیفیت زندگی

متغیر
ضریب همبستگي
سبک هیجانمدار

مقدار p
تعداد

- 0/32
0/00
145

* معنيداری در سط P >0/05

با توجه به جدول شماره( )6بين سبک هيجانمدار و کيفيت زندگي در سط
( )P=0/05ارتباط معنيدار وجود دارد .چون مقدار  Pکوچکتراز  0/05است .ميتوان
گفت که فرض صفر رد شده و در نتيجه رابطۀ منفي معنيداری بين دو متغير سبک
هيجانمدار و کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار وجود دارد .ضریب همبستگي بين دو
متغير برابر است با  .)r=-0/32( -0/32با توجه به ميزان همبستگي دو متغير فوق
ضریب تعيين برابر است با  10درصد ( )R2=10%ميباشد.
جدول شماره ( : )7ارتباط سبک اجتنابمدار با کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار
کیفیت زندگی

متغیر
ضریب همبستگي
سبک اجتنابمدار

مقدار p
تعداد

0/06
0/46
145

با توجه به جدول شماره ( )7بين سبک اجتنابمدار و کيفيت زندگي ورزشکاران در
سط ( )P=0/05ارتباط معنيداری وجود ندارد .چون مقدار  Pبزرگتر از  0/05است.
تا اینجا سه سبک مقابله با استرس (مسئلهمدار ،هيجانمدار و اجتنابمدار) را با
کيفيت زندگي در حالت کلي در ورزشکاران بررسي کردیم ،اما این بار طبق جدول
شماره()8سه سبک را با حيطههای کيفيت زندگي (جسمي(فيزیکي) ،رواني ،اجتماعي و
محيطي) با ماتریس همبستگي مورد بررسي قرار دادیم .متوجه شدیم که سبک مسئله-
مدار با همۀ حيطههای کيفيت زندگي در سط  P=0/05ارتباط معنيداری دارد .چون
مقدار  pبدست آمده کوچکتر از  0/05است .حيطۀ هيجانمدار با سه حيطه (فيزیکي،
رواني ،اجتماعي) در سط  P=0/05ارتباط معنيداری دارد ،اما با حيطۀ محيطي
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ارتباط معنيداری ندارد .و سبک اجتنابمدار ارتباط معنيداری با هيچ یک از حيطههای
کيفيت زندگي ندارد.
جدول شماره ( :)8ارتباط سه سبک مقابله با استرس با چهار حيطۀ کيفيت زندگي به طور جداگانه با هم در
دانشجویان ورزشکار
سبکها

مسئلهمدار

حیطۀ

حیطۀ

روانی

اجتماعی
0/28

0/22

*0/001
145

*0/008
145

ضریب همبستگي

-0/27

-0/38

-0/24

مقدار p

*0/001
145

*0/001
145

*0/004
145

-0/14
0/075
145

-0/002
0/97
145

0/11
0/16
145

ارتباط

حیطۀ فیزیکی

ضریب همبستگي

0/30

0/42

مقدار p

*0/001
145

*0/001
145

تعداد

حیطۀ محیطی

* معنیداری در سطح P >0/05

هیجانمدار

تعداد

* معنیداری در سطح P >0/05

ضریب همبستگي
اجتنابمدار

مقدار p
تعداد

0/04
0/56
145

-0/01
0/85
145

فرضيۀ  :4فرضيۀ آماری متناظر:
فرضيۀ صفر( :: )H0بين سبکهای مقابله با استرس و کيفيت زندگي دانشجویان
غيرورزشکار ارتباط معنيداری وجود ندارد.

 H0: 

فرضيۀ پژوهش(:: )H1بين سبکهای مقابله با استرس و کيفيت زندگي دانشجویان
غيرورزشکار ارتباط معنيداری وجود دارد.

H1: 

به منظور آزمون این فرض از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است .در
حالت کلي یعني وقتي که مجموعۀ سه سبک (مسئله مدار ،هيجان مدار و اجتناب مدار)
را با کيفيت زندگي دانشجویان غير ورزشکار بررسي ميکنيم ارتباط معنيداری بين آنها
وجود ندارد ،اما وقتي که ارتباط هر سبک را جداگانه با کيفيت زندگي بررسي کنيم،
نتيجه ميگيریم که تنها سبک اجتنابمدار ارتباط معنيداری با کيفيت زندگي
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دانشجویان غيرورزشکار دارد اما دو سبک (مسئلهمدار و هيجانمدار) با کيفيت زندگي
دانشجویان غيرورزشکار ارتباط معنيداری ندارند .با توجه به جدول شماره( )9بين
سبک مسئلهمدار و کيفيت زندگي در سط ( )P=0/05ارتباط معنيدار وجود ندارد.
چون مقدار  Pبزرگتر از  0/05است.
جدول شماره ( :)9ارتباط سبک مسئلهمدار وکيفيت زندگي دانشجویان غيرورزشکار
کیفیت زندگی

متغیر
ضریب همبستگي
سبک مسئلهمدار

مقدار p
تعداد

0/14
0/078
145

با توجه به جدول شماره ()10بين سبک هيجانمدار و کيفيت زندگي در سط
( )P=0/05ارتباط معنيدار وجود ندارد .چون مقدار  Pبزرگتر از  0/05است.
جدول ( : )10ارتباط سبک هيجانمدار با کيفيت زندگي دانشجویان غيرورزشکار
کیفیت زندگی

متغیر
ضریب همبستگي
سبک هیجانمدار

مقدار p
تعداد

-0/039
0/64
145

با توجه به جدول شماره( )11بين سبک اجتنابمدار و کيفيت زندگي دانشجویان
غيرورزشکار در سط ( )P=0/05ارتباط معنيدار وجود دارد .چون مقدار  Pکوچکتر از
 0/05است .ضریب همبستگي بين دو متغير برابر است با  .)r =0/20( ،0/20با توجه
به ميزان همبستگي دو متغير فوق ضریب تعيين برابر است با  4درصد ()R2=0/04
ميباشد.
جدول شماره( : )11ارتباط سبک اجتناب مدار با کيفيت زندگي دانشجویان غير ورزشکار
کیفیت زندگی

متغیر
ضریب همبستگي
سبک اجتنابمدار

مقدار p
تعداد

* معنيداری در سط P >0/05
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0/20
0/013
145

جدول شماره( :)12ارتباط سه سبک مقابله با استرس با حيطههای کيفيت زندگي به طور جداگانه با هم در
دانشجویان غيرورزشکار
زیر مؤلفهها

ارتباط
ضریب
همبستگي

مسئلهمدار

مقدار p
تعداد

حیطۀ
فیزیکی
0/04
0/62
145

حیطۀ روانی

حیطۀ
اجتماعی

0/16

0/16

*0/048
145

*0/043
145

حیطۀ محیطی
0/12
0/14
145

* معنیداری در سطح P >0/05

ضریب
همبستگي
هیجانمدار

مقدار p
تعداد
ضریب
همبستگي

اجتنابمدار

مقدار p
تعداد

0/025
0/77
145

0/037
0/65
145

-0/13
0/10
145

-0/065
0/44
145

0/23

0/25

*0/005
145

*0/002
145

0/027
0/74
145

0/12
0/12
145

* معنيداری در سط P >0/05

طبق جدول شماره()12ین بار سه سبک را با هر چهار حيطۀ کيفيت زندگي
(فيزیکي ،رواني ،اجتماعي و محيطي) به طور جداگانه در دانشجویان غيرورزشکار مورد
بررسي قرار ميدهيم .نتيجه ميگيریم که سبک مسئلهمدار با دو حيطۀ رواني و
اجتماعي در سط  0/05ارتباط معنيداری دارد .سبک هيجانمدار با هيچ یک از
حيطههای کيفيت زندگي ارتباط معنيداری ندارد .سبک اجتنابمدار با دو حيطۀ
فيزیکي و رواني در سط  0/05ارتياط معنيداری دارد ،چون مقدار  pبدست آمده
کوچکتر از  0/05است.
نتیجه گیری

طبق فرضيۀ اول بين سبکهای مقابله با استرس دانشجویان ورزشکار و
غيرورزشکار تفاوت معنيداری وجود دارد .لذا فرضيۀ پژوهشي تحقيق تأیيد ميگردد.
هنگام بررسي یافتههای پژوهش به این نتيجه دست ميآبيم که دانشجویان ورزشکار
بيشتر از سبک مقابلۀ مسئلهمدار و دانشجویان غيرورزشکار بيشتر از سبک مقابلۀ
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هيجانمدار استفاده ميکنند .این مطالعه با مطالعات رمضانينژاد که در تحقيق خود با
عنوان " بررسي مقایسۀ روشهای مقابله با استرس در ورزشکاران رشتههای انفرادی در
تيمهای ملي ایران" به این نتيجه رسيد که روش مقابله با استرس مسئلهمحور در کل
ورزشکاران تيمهای ملي انفرادی متداولتر از روش مقابله با استرس هيجانمحور بود
(رمضانينژاد ،رحيم )1390 ،مطابقت دارد .همچنين در مطابقت این تحقيق با تحقيقات
دیگر ميتوان به تحقيق حکيمه دهقاني اشاره کرد .ایشان در پژوهشي تحت عنوان
"ت أثير فعاليت منظم ورزشي بر شيوۀ مقابله با استرس مسئلهمدار در دانشجویان
پرستاری دانشگاه علوم پزشکي گيالن" به این نتيجه رسيد که ورزش منظم ميتواند با
تأثير بر شيوۀ مقابله با استرس مسئلهمدار و کاهش پيامدهای منفي استرس در تأمين
سالمت روان دانشجویان نقش مهمي داشته باشد (دهقاني ،حکيمه .)1391 ،همچنين
تحقيقات گياکوبي ( )2004نيز تقریباً همسو با تحقيق حاضر است .ایشان نشان دادند
که ورزشکاران با سابقه از روش مقابلۀ مسئلهمحور و ورزشکاران کم سابقه از روش
مقابلۀ هيجانمحور استفاده ميکنند (پاور ترور.)1377،
به نظر ميرسد یافتههای تحقيق حاضر ناشي از این استدالل باشد که شرکت در
فعاليت بدني به صورت منظم با توجه به ترش آندورفين این فرصت را در اختيار فرد
ميگذارد که در برخورد با موقعيتهای استرسزا ،اضطراب و آشفتگي را کاهش داده و
منبع استرس بهتر شناسایي شود و فرد از شيوۀ کارآمدتری در مقابله استفاده کند .به
عبارتي دیگر افراد ورزشکار دارای انرژی و شادابي بيشتری بوده و جهت مقابله با
استرسهای ناشي از مسائل و مشکالت با تمرکز بر حل مسئله برخورد ميکنند تا
مسئله را برطرف نمایند و بدنبال آن ،استرس ناشي از آن را مرتفع نمایند .اما در
دانشجویان غير ورزشکار چنين نيست و بيشتر روش مقابلۀ هيجانمدار را انتخاب مي-
کنند که نسبت به روش مقابلۀ مسئلهمدار ناکارآمدتر است .یافتههای تحقيق با مدل-
های نظری مقابله با استرس نيز همخواني دارد برای مثال ،از نظر اندلر و پارکر
( )2003روش مقابله با استرس مسألهمحور راهي سازگار و کارآمد برای ادارۀ شرایط و
مقابله است .پس ،ورزشکاران از روشهای مناسب و مفيدی برای مقابله با استرس
استفاده کردهاند .همچنين یافتههای تحقيق ،با نظریۀ الزاروس( )1984مطابقت دارد که
91

روشهای مقابلۀ انطباق (تمرکز بر جنبههای مثبت) ،تمرکز بر مسئله ،خودیاری ،و جلب
حمایت اجتماعي ،و ارتباط با دیگران را سبک بارور یا کارآمد ناميده است .از طرف
دیگر ،روشهای خودتنبيهي ،اجتناب ،و مخفي کردن مسئله از نظر دیگران ،نادیده
گرفتن استرس ،دور شدن از استرس و فراموش کردن آن را سبکهای نابارور و
ناکارآمد ميداند .پس استفاده نکردن از روش مقابلۀ ناکارآمد که برای عملکرد زیان-
بخش است بهتر از استفاده کردن آن است .بر اساس این تقسيمبندی و به دليل
اولویت روشهای مقابلۀ انطباق و خودیاری در دانشجویان ورزشکار ،ميتوان نتيجه-
گيری کرد که سبک بارور و کارآمد را بر سبک نابارور و ناکارآمد ترجيع دادهاند.
الزاروس که یکي از اولين بنيانگذاران نظریههای ورزشي است ،معتقد است که
ورزشکاران بيشتر از روش مسألهمحور استفاده ميکنند .بر این اساس ،راههای مقابلۀ
مسئلهمدار از قبيل حل مدبرانه و مسئوليتپذیری و ارزیابي مجدد و جستجوی حمایت
اجتماعي معموالً با یافتن راهحلهای مناسب برای مشکل ،رضایت روانشناختي را
بدنبال دارد .از سوی دیگر این وضعيت ،باعث نظم و انسجام فکری ميشود و
آشفتگي هيجاني را کاهش ميدهد .در سایۀ انسجام فکری ،منبع استرس نيز بهتر
شناسایي ميشود و قابل کنترل و ارزیابي ميشود (الزاروس و فولکمن .)1984 ،از
طرف دیگر تحقيقاتي وجود دارد که تقریباً با تحقيق حاضر همسو نيستند..طبق فرضيۀ
 2بين کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار و غيرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد.
بدین معني که کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار در سط مطلوبتری نسبت به
دانشجویان غيرورزشکار قرار دارد .یافتههای تحقيق حاکي از آن هستند که کيفيت
زندگي دانشجویان ورزشکار مخصوصاً در حيطههای جسماني و رواني ،باالتر از
دانشجویان غيرورزشکار است .سروری خراشاد طي تحقيقي به "مقایسۀ کيفيت زندگي
مرتبط با تندرستي و فعاليت بدني در اعضاء هيأت علمي دانشگاههای مشهد" پرداخت
و نتيجه گرفت که کيفيت زندگي مرتبط با تندرستي اعضاء هيأت علمي فعال یعني
کساني که حداقل  3ساعت در هفته به مدت  4تا  6ماه در سال ورزش ميکنند از
اعضاء هيأت علمي غيرفعال بهتر است ( سروری خروشاد ،رضا .)1384 .مختاری
( )1386طي تحقيقي به "بررسي کيفيت زندگي افراد شرکتکننده و غيرشرکتکننده در
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ورزش همگاني" پرداخت .نتایج تحقيق نشان داد که کيفيت زندگي افراد شرکتکننده
در ورزش همگاني از کيفيت زندگي افراد غيرشرکتکننده در ورزش همگاني بهتر
است .نتایج ادوارد و همکاران )2005( ،نيز حاکي از آن است که فعاليت بدني بر بعد
جسماني و رواني کيفيت زندگي و اعتماد به نفس تأثيرگذار است .آنها دریافتند که
فعاليت بدني نه تنها موجب افزایش طول سالهای زندگي ميگردد بلکه کيفيت زندگي
نيز به وسيله تمرینات منظم بهبود ميیابد .همچنين افراد فعال (زن و مرد) از کيفيت
زندگي بهتری نسبت به افراد غيرفعال برخوردار بودند .هاتمن و همکاران ( )2005نيز
در تحقيق خود بر روی افراد ميانسال بر این موضوع تأکيد داشتند .ميزان انجام فعاليت-
های ورزشي توسط اکثریت نمونه مبين این نکته است که ضرورت کاربرد ورزش و
اهميت آن در جنبههای تأمين و تجدید سالمت و روان و ایجاد نشاط در نزد افراد
شناخته شده است .یافتهها نشان ميدهند که عليرغم متفاوت بودن سن ،جنس ،شغل
و فرهنگ در تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ،ورزش و فعاليت بدني به
عنوان یک عامل تأثيرگذار بر کيفيت زندگي معرفي ميگردد .تحقيقات بسياری بر این
موضوع تأکيد داشتند و اغلب ،تمرینات بدني را جهت حفظ تندرستي و سالمت
جسماني پيشنهاد نمودند ،هرچند در بعضي از تحقيقات نيز نوع و شدت ورزشها بر
ميزان کيفيت زندگي اثرگذار است .بنابراین اکثر قریب به اتفاق مطالعات نشان از تأثير
مثبت ورزش در کيفيت زندگي دارند .بنابراین نتيجه ميگيریم که کيفيت زندگي
دانشجویان ورزشکار باالتر از کيفيت زندگي دانشجویان غير ورزشکار است.طبق فرضيۀ
 3بين سبکهای مقابله با استرس و کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار رابطه وجود
دارد .بدین معني که سبک مسئلهمدار با کيفيت زندگي دانشجویان ورزشکار دارای
همبستگي  0/39است که مثبت و معنيدار است .همچنين سبک هيجانمدار با کيفيت
زندگي دانشجویان ورزشکار دارای همبستگي  -0/32است که منفي و معنيدار است.
البته الزم به ذکر است که سبک اجتنابمدار ارتباط معنيداری با کيفيت زندگي در
دانشجویان ورزشکار ندارد .تحقيقات انجام شده در تأیيد یافتههای تحقيق حاضر به
شرح زیر ميباشد :قمری ( )1392به "پيشبيني کيفيت زندگي دانشجویان از طریق
ميزان به کارگيری انواع شيوههای مقابله با استرس" پرداختند .نتایج پژوهش نشان
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دادند که بين شيوۀ شناختي مقابله با استرس (مسئلهمدار) و کيفيت زندگي رابطه مثبت
و معنادار و بين شيوۀ هيجاني مقابله با استرس (هيجانمدار) و کيفيت زندگي رابطۀ
منفي و معنادار وجود دارد .همچنين نتيجۀ پژوهش نشان داد که شيوۀ هيجاني و
شناختي مقابله با استرس حدود  45درصد از تغييرات کيفيت زندگي در دانشجویان را
تبيين ميکند .تميزی ( )1391به "بررسي رابطۀ بين کيفيت زندگي و راهبردهای
مقابلهای در بيماران اسکيزوفرنيک" به این نتيجه رسيدند که بين کيفيت زندگي و
راهبردهای مقابلهای رابطۀ معنيداری وجود دارد .شيال ( )2001استرسها و رفتارهای
مقابلهای را در  613دانشآموز مدارس متوسطه با ميانگين سني  18/4ساله در تایوان
ارزیابي کرد .نتایج شيال نشان داد که رفتار اجتنابي اثر منفي در سالمت رواني دارد در
حاليکه رفتار مقابلهای حل مسأله که جزء شيوۀ فعال محسوب ميشود اثر مثبتي در
سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي دارد (شيال .)2001 ،شعبان زاده ( )1392به "بررسي
رابطه ميان سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعي با کيفيت زندگي زنان
سرپرست خانوار شهر تهران" پرداخت .نتایج نشان داد که توانایي مقابله با رویدادهای
استرسزا بویژه از طریق مقابلۀ اجتنابي و برخورداری از حمایت خانواده ميتواند کيفيت
زندگي را تحت تاثير قرار دهد .همچنين هيجانمداری تاثير منفي بر کيفيت زندگي
دارد .در همين تحقيق شعبانزاده تناقضي با تحقيق حاضر دیده ميشود و آن این است
که مقابلۀ اجتنابي با کيفيت زندگي رابطۀ مثبت نشان داده است که مغایر با تحقيق
حاضر است که این ميتواند به دليل تفاوت در جامعۀ آماری دو تحقيق باشد چون در
تحقيق ایشان زنان سرپرست خانوار ارزیابي شدهاند نه ورزشکاران .با این حال در بخش
دوم تحقيق شعبانزاده مبني بر ارتباط منفي بين سبک مقابلۀ هيجانمدار و کيفيت
زندگي همسویي با تحقيق دیده ميشود .تيمبي ( )2004پس با توجه به یافتههای
تحقيق نتيجه ميگيریم که دانشجویان ورزشکار که از سبک مقابلهای مسئلهمدار
استفاده ميکنند دارای کيفيت زندگي باالتری نسبت به دانشجویان ورزشکاری است
که از روش مقابلهای هيجانمدار استفاده ميکنند.طبق فرضيۀ  4بر اساس همبستگي
پيرسون ارتباط بين سبک اجتنابمدار با کيفيت زندگي دانشجویان غيرورزشکار مثبت و
معنيدار است .همبستگي سبک اجتنابمدار با کيفيت زندگي در دانشجویان
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غيرورزشکار 0/20ميباشد .ارتباط سبک مسئلهمدار با کيفيت زندگي دانشجویان
غيرورزشکار معنيدار نيست (البته سبک مسئلهمدار در سط حيطههای کيفيت زندگي
با آن ارتباط دارد) .و سبک هيجانمدار با کيفيت زندگي و هيچ یک از حيطههای آن در
دانشجویان غيرورزشکار ارتباط معنيداری ندارد.
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