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تابآوري و سبکهاي مقابله با تنیدگی در دانشجویان ورزشکار
Resiliency and coping strategies with stress among athletic students
داوود کشاورز ،1هادی موالیی یساولی

چکيده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تابآوری و سبکهای مقابله با
تنیدگی در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام شد .بدین منظور،
 312دانشجو ( 154ورزشکار و  157غیر ورزشکار) با روش
نمونهگیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه بین المللی
امام خمینی (ره) در سال تحصیلی  1392-93انتخاب شدند .هر
دو گروه براساس متغیّرهای سن و جنس همتا شدند.
پرسشنامههای تابآوری و سبک مقابله با تنیدگی توسط هر دو
گروه تکمیل شد .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند
متغیّری تجزیه و تحلیل شد .یافتهها پژوهش نشان دادند که بین
نمرات تابآوری در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیر
ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بین سبکهای
مقابلهای مسألهمدار و هیجانمدار در دانشجویان ورزشکار و غیر
ورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد در حالی که بین سبک مقابله-
ای اجتنابی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت
معنادار وجود ندارد.
واژگان کليدي :تابآوری ،سبکهای مقابله باتنیدگی،
دانشجویان ورزشکار ،دانشجویان غیر ورزشکار
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Abstract:
The aim of this study was to compare
resiliency and coping strategies for stress
among athletic and non-athletic students in
Imam Khomeini International University.
According this, 312 students (154 athletes
and 157 non-athletes) selected by using
available sampling method from Imam
Khomeini International University in
1391-92. Two groups matched according
age and sex. They administered ConnerDavidson Resilience Scale )CD-RIS (and
coping Inventory for stress full situations
(CISS). Data were analyzed by using
descriptive statistics and multivariable
variance analysis. The results showed that
there are significant differences between
athletic and non-athletic students in
resiliency and
task-oriented and
emotional coping scores. But, there's no
significant difference between athletic and
non-athletic students in avoidance coping
scores.
Key words: resilience, coping strategy,
athletic student, no athletic student.
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افراد تاب آور سه ویژگی بدارز دارندد .تواندایی رشدد و

اخیراً تاب آوری به عندوان یدک مفهدوم مهدمّ در

پیشرفت با وجدود شدرایط نداگوار و پدر خطدر و بدروز

روان شناسی سالمت پدیددار شدده و پژوهشدگران بده

پیامدهای مثبت پس از تجربه کدردن آنهدا ،تواندایی

بیان و شفاف سازی این که چگونه افدراد بده صدورت

عملکرد مدؤثر دائمدی تحدت فشدار روحدی و تواندایی

مطلوب به اتّفاقات و شرایط دشوار زندگی پاسخ مدی-

بازگشت پس از ضربه روحی ناشی از تجربه موقعیّت-

دهند ،پرداختهاند ( بنت ،آدن ،بروم ،میتکل و ریکدن،1

های ناگوار در زندگی .پژوهشهای اخیر در مورد تاب

 .)2111تاب آوری به عنوان یک فرایندد پویدا کده در

آوری عوامل مختلفی را نشان می دهد که از افدراد در

برگیرنده سدازگاری مثبدت 2در شدرایط دشدوار اسدت،

مقابل تأثیرات منفی موقعیتهدای زنددگی محافظدت

تعریف شده است (الدر ،سیچتی و بکر .)2111،3نتایج

میکند .این ویژگیها که اغلب عاملهای محدافظتی

حاصل از پژوهشها نشان میدهد کده تدابآوری بدا

در تعریف تاب آوری است در سطوح فردی ،خدانواده و

سددالمت روان 4رابطدده مسددتقیمی دارد و بددالعکس

جامعه شناخته شده اندد کده شدامل مدواردی از قبیدل

(فریدلی .)2119 ،5همچنین تابآوری با ویژگدیهدای

سازگاری ،فضای مثبدت خدانواده و روابدط دلبسدتگی

دیگددر روان شددناختی از جملدده ،همدددلی ،شددادمانی و

مثبت هستند (ورنر و اسمیت.)1992 ،8

شیوههای مقابله ای موثّر با تنیدگی در زنددگی همدراه

یکی دیگر از ویژگیهای سدالمت رواندی پاسدخ

اسددت ( خدددابخش کددوالیی ،نصددیری و مصددطفایی،

مناسب به رویدادهای فشارزاست .پاسخ نامناسدب بده

 .)1389اوزبای ( )2118تاب آوری را توانایی مقابله بدا

تنیدگی تمام عملکردهای بدنی را درگیر میکندد ،بده

استرس و گرایش به خاموشسازی اسدترس بده طدور

طوری که فشار بیش از حد تنیدگی بر منابع تطدابقی

سریع و کارآمد بعد از آشکار شدن حادثه تروماتیک یا

ما می تواند منجر به خستگی و بیماریهدای مختلدف

آسیبزا میداند .تاب آوری در این تعریف در دو مقوله

شود .همچنین پاسخ نامناسب به عوامل فشارزا منجدر

شناخته میشود :اوالً شرایط دشواری کده فدرد در آن

به اختالالت و بیماریهدای قلبدی-عروقدی ،دسدتگاه

قرار گرفته است و ثانیاً سازگاری مثبتی که فرد بدا آن

گوارش ،نقص درکارکرد دستگاه ایمندی و اخدتالل در
9

شرایط دشوار نشان میدهد (مستن .)2111 ،6مطالعات

کارکردهای رفتاری در افراد میشود (آنشل .)2111 ،

مطالعات نشان می دهدد ،افدرادی کده در مواجهده بدا

پژوهشها نشان می دهد افراد برای مقابله با موقعیت-

مشکالت و مخاطرات زندگی نشدانههدای کمتدری از

های تنشزا از سه شیوه متفداوت اسدتفاده مدیکنندد.
11

اضطراب و نگرانی روانشناختی را بروز میدهند ،جدزو

سبک مقابله مسأله مدار که به فعالیّتهای رفتاری،

افراد تابآور محسدوب مدیشدوند (داموندت.)1999 ،7

شناختی و هیجانی به منظور مواجهه مستقیم با عوامل
تنیدگی زا به منظدور بهبدود بخشدیدن پیامددهدای آن

1. Bennett, Aden, Broome, Mitchell & Rigdon
2. Positive adaptation
3. Luthar, Cicchetti, & Becker
4. mental health
5. Friedli
6. Masten
7 .Dunont

8. Werner, & Smith
9. Anshel
10. Task-oriented coping
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اطالق میشود (آندلر و پارکر .)1991 ،1ایدن راهبدرد

عوامل درونی و بیرونی تحریدک مدیشدوند (کوشدافر

شامل اقداماتی اسدت کده فدرد در رابطده بدا شدرایط

 .)1381،نتایج پژوهش های زیادی مزایای مدداخالت

استرس زا کارهای سازنده و مفیدی انجام مدیدهدد و

ورزشی و فعالیّتهای بدنی مستمر را در ابعاد جسمانی

دربرگیرنده راهبردهای رویارویی فعّال ،برنامدهریدزی،

و روانی تأییدد کدردهاندد (عابددی 1388 ،و دهقدان و

خودداری از انجام فعالیّت های رقدابتی و خدودداری از

کارگرد فرد .)1389 ،دان ،تریودی ،و کارماج)2112( 4

انجام اعمال عجوالنده و جسدتجوی حمایدت ابدزاری

نیز نشان دادند که فعالیّت های ورزشی مسدتمرّ بدرای

است .سبک هیجان 2مدار که فرد مستقیماً هیجاندات

درمددان اخددتالل هددای روانددی خفیددف تددا متوسددط در

ناشی از تنیدگی را هدف قرار میدهد .راهبرد هیجان-

بزرگساالن  25تا  45ساله مفید است.

مدار مثبت کوششهایی را شامل میشدود کده بدرای

پژوهشها نشان میدهند افرادی که ورزش

تنظیم پاسخ های هیجانی واقعه استرسزا بکار میرود

مستمرّ انجام میدهند از سبکهای مقابله با تنیدگی

و دربرگیرنددده راهبددرد جسددتجوی حمایددت اجتمدداعی

به صورت مؤثرتر از افرادی که ورزش نمیکنند،

مبتنی بدر هیجدان ،تفسدیر مجددد مثبدت ،پدذیرش و

استفاده میکنند .لذا پژوهشها نشان دادند که تفاوت

شوخی است .راهبدرد مقابلده هیجدانمددار منفدی یدا

معناداری بین سبکهای مقابله با تنیدگی در

اجتنابی 3که در برگیرندده عددم درگیدری ذهندی بدا

دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد (سیلز

مسأله ،انکار ،عدم درگیری رفتاری در جهت مسدأله و

و همکاران2116 ،5؛ حجتی و شیبانی1389 ،؛ عابدی،

تمرکز بر هیجان است (نصر .)1391 ،در ایدن سدبک

 .)1388از سوی دیگر ،از اوایل 1991تمرکز

مقابله فرد از منبع تنیدگی فدرار مدیکندد و بدا دوری

پژوهشها در بررسی تابآوری به سمت درك

گزیدن از عوامل تنیدگی زا از طریق نادیده انگاشتن و

تاب آوری به عنوان یک فرایند پویا شناخته شده است

ایجاد فاصله روانشناختی مشخص میشدود (آنددلر و

(فلچر و سارکار .)2112 ،6با وجود پیشرفتها در

پارکر.)1991 ،

مفهوم تابآوری در روانشناسی عمومی ،اهمیّت این

یکی از فعالیّتهایی که میتواند در افدزایش

مفهوم اخیراً در پژوهشهای روانشناسی ورزش

تاب آوری و استفاده از راهبردهای مقابلهای مؤثر باشد

شناخته شده است (فلچرو سارکار .)2113 ،هلت و

تحرّك بدنی و یا به عبدارتی ورزش اسدت .در دنیدای

دان )2114( 7در پژوهشی میان ورزشکاران فوتبال به

معاصر ورزش به عنوان پدیده ای مؤثر در همه جوامدع

این نتیجه رسیدند که تاب آوری یکی از چهار زمینه

جایگاه ویژهای پیدا کرده است .ورزش عبارت است از

اساسی است که در موفقیّتهای فردی فوتبال به آن

یک فعالیّت نهادینه شده که مسدتلزم کداربرد نیدروی

توجه میشود .عالوه بر این ،فلچر و سارکار ( )2113با

جسمانی شدید با اسدتفاده از مهدارتهدای جسدمانی

دوازده قهرمان المپیک مصاحبه کردند تا رابطه میان

پیچیده به وسیله شرکتکننددگانی اسدت کده توسدط
1. Endler & Parker
2 .Emotional coping
3 .Avoidance coping

4. Dunn, Trivedi & kamarch
5. Sills, Cohan & stein
6. Fletcher & Sarkar
7. Holt & Dunn
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تابآوری روانشناختی و پیشرفتهای ورزشی را مورد

روش

بررسی قرار دهند .نتایج نشان داد که عوامل

طرح تحقیدق حاضدر توصدیفی و از ندوع علّدی-

روان شناختی متعدّد از جمله شخصیت مثبت،1

مقایسهای است .جامعه آماری پژوهش حاضدر شدامل

انگیزش ،2اعتماد به نفس ،3تمرکز و حمایت اجتماعی

کلّیه دانشجویانی است که حدداقل بده مددّت  1سدال

ادراك شده ،بهترین ورزشکاران جهان را از تأثیرات

فعالیّت ورزشی انجام میدهند و عضو تیمهای ورزشی

منفی انسانی حمایت میکند .دیامانتوپوال و پاپانو

4

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) هستند .منظور از

( )2117نیز در پژوهش خود نشان دادند ،افرادی که

دانشجویان ورزشکار تمام افرادی است کده بده طدور

به صورت منظم به فعالیّت ورزشی میپردازند از

منظم به مدّت حداقل یدک سدال هفتدهای حدداقل 3

تاب آوری باالتری برخوردارند و از سبکهای مقابله با

جلسه به مدت  1ساعت یا بیشتر به ورزش کدردن در

تنیدگی به صور ت مثبت و سازگارانه استفاده میکنند.

رشتههای مختلدف ورزشدی مدیپردازندد .بده منظدور

همچنین ،هامر ،تیلر و اتپتو )2116( 5در فراتحلیل خود

دستیابی به هدف پژوهش تعداد  312نفدر ( 154نفدر

خود تحت عنوان اثر تمرین هوازی کوتاه مدّت بر

ورزشکار و  157نفر غیر ورزشکار) با روش نمونهگیری

تنیدگی ناشی از افزایش فشار خون به این نتایج دست

در دسترس از د انشجویان دانشگاه بدین المللدی امدام

یافتند که در  11پژوهش این فراتحلیل گروه آزمایشی

خمینددی(ره) انتخدداب شدددند .بددرای شناسددایی افددراد

در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری را در

ورزشکار اسامی افراد ورزشکار از بخش تربیدت بددنی

میزان تنیدگی مرتبط با افزایش فشار خون نشان

دانشگاه دریافت شد و با مراجعه به سالنهای ورزشی

دادند .بر این اساس ،پژوهش حاضر با هدف مقایسه

دانشگاه ،خوابگاهها و همچنین کالسهای دانشکدهها

تابآوری و سبکهای مقابله با استرس در دانشجویان

نمونه مورد نظر از بین آنهدا انتخداب گردیدد .سدپس

ورزشکار و غیر ورزشکار در نظر گرفته شده است تا به

دانشجویان غیر ورزشکاری که با گروه ورزشکار همتا

این سؤال اساسی پاسخ دهد که آیا بین تابآوری و

بودند بدرای شدرکت در گدروه غیدر ورزشدکار از بدین

سبکهای مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار و

دانشجویان دانشگاه انتخاب شدند .همتاسازی براساس

غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد؟ و با توجه به

جنس و سن انجام گرفت .داده ها بدا اسدتفاده از آمدار

پژوهش های انجام شده در این حوزه این فرضیه

توصیفی ( میانگین ،انحراف معیار ،درصدهدا و  ) . . .و

مطرح می شود که دانشجویان ورزشکار از تابآوری

تحلیل واریدانس چنددمتغّیری و تدکمتغّیدری انجدام

باالتر و سبک های مقابله با تنیدگی مؤثرتری نسبت

گرفت .برای انجام پدژوهش حاضدر از ابزارهدای زیدر

به دانشجویان غیر ورزشکار استفاده میکنند.

استفاده شد:
• پرسشنامه تاب آوري

1

این پرسشنامه توسط کانر و دیویدسون)2113( 1
1. positive personality
2. motivation
3. self confidence
4. Diamantopoulou &papaiannou
5. Hamer, Taylor & Steptope

( )2113برای بررسی میزان تاب آوری افراد تهیّه شده
(6. Conner-Davidson Resilience Scale )CD-RIS
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اسددت .ایددن پرسشددنامه  25عبددارتی در یددک مقیدداس

عبارت است که سه سبک مقابله افراد با موقعیتهای

لیکرتی بین صفر (کامالً نادرسدت) تدا چهدار (کدامالً

سخت را مورد سنجش قرار مدیدهدد .سدبک مقابلده

درسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت)

مسأله مدار که به معنای کنترل هیجانات و برنامهریزی

نمرهگذاری میشود .بنابراین طیف نمرات آزمون بین

برای حل گام به گام مسأله است ( 16عبارت) ،مقابله

صفر تا صد قرار دارد .نمرات باالتر بیدانگر تدابآوری

هیجان مدار که در آن فرد بده جدای تمرکدز بدر خدود

بیشتر آزمودنی است .بررسی ویژگیهای روان سنجی

مسددأله بددر هیجانددات ناشددی از آن تمرکددز مددیکنددد

ایددن مقیدداس در شددش گددروه جمعیّددت عمددومی،

(16عبارت) و سبک مقابله اجتنابی کده در آن فدرد از

مراجعهکنندگان به بخش مراقبتهای اولیّده ،بیمداران

روبرو شدن با مشکل اجتنداب مدیکندد (16عبدارت).

سرپایی روان پزشدکی و بیمداران بدا مشدکل اخدتالل

پرسشنامه مقابله با شرایط تنیدگیزا یدک ابدزار خدود

اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران تنیدگی پدس از

گزارشدهی است و آزمودنیهدا بایدد در یدک طیدف

سانحه انجام شده است .تهیّهکنندگان این مقیاس بدر

لیکرت پنج درجدهای (هرگدز = 1تدا بسدیار زیداد=)5

این باورند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک

مشخص کنند تا چه حد از هر یک از راهبردهای ارائه

افراد تابآور از غیر تابآور در رده های بالینی بدوده و

شده استفاده میکنند .ضریب آلفای کرونباخ سه زیدر

میتواند در موقعیدت هدای پژوهشدی و بدالینی مدورد

مقیاس اصلی آزمون ( مقابله مسأله مدار ،هیجان مدار

استفاده قرار گیرد .اعتبار 2آزمون را کانر و دیویدسدون

و اجتنابی) در نمونههای مختلدف از جملده نوجواندان،

( )2113براساس ضریب آلفای کرونباخ  1/89گزارش

دانشجویان و بزرگسداالن بداالی 1/81گدزارش شدده

کددردهانددد .همچنددین ضددریب اعتبددار حاصددل از روش

است (اندلر و پارکر .)1991،در ایران در فدرم فارسدی

بازآزمایی در یک فاصله  4هفتهای  1/87بوده اسدت.

نیز شکری ،مرادی ،فرزاد ،غندایی ،و رضدایی ()1384

در ایران نیز این پرسشنامه بوسدیله محمددی ()1384

ضریب آلفای زیر مقیاس مقابله مسدألهمددار را ،1/75

مورد آزمون قرار گرفدت و بدرای تعیدین اعتبدار آن از

هیجان مدار را  1/82و مقابله اجتنابی را  1/73گزارش

روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب اعتبار 1/89

کردند.

گزارش شده است .همچنین روایی 3این پرسشنامه در
يافتهها

این پژوهش مطلوب گزارش شد.
• پرسشنامه مقابله با شرايط تنيدگیزا

4

شدداخصهددای توصددیفی ( میددانگین و انحددراف

ایددن پرسشددنامه در سددال  1991توسددط اندددلر و

استاندارد) نمرات پرسشنامه تدابآوری و سدبکهدای

پارکر 5به منظدور ارزیدابی نحدوه رویدارویی افدراد بدا

مقابله با تنیدگی در دو گدروه افدراد ورزشدکار و غیدر

مشکالتشان ساخته شده است .این آزمون دارای 48

ورزشکار نشان می دهد که میانگین نمرات تابآوری و
سبک مقابلهای مسألهمددار در دانشدجویان ورزشدکار

1. Conner & Davidson
2. reliability
3 .validity
)4. coping Inventory for stress full situations (CISS
5. Endler & Parker

باالتر از دانشجویان غیر ورزشکار است.

تاب آوري و سبکهاي مقابله با تنیدگي در47 ...
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جدول.1
شاخصهای توصیفی نمرات سبکهای مقابلهای با تنیدگی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

M

SD

Min

Max

12/79
12/35
9/83
9/59
7/28

45/11
29/11
38/11
32/11
24/11

96/11
85/11
81/11
74/11
62/11

33/11
27/11

66/11
71/11

28/11

73/11

سبک مقابله اي

متغیر

تاب آوري

هيجان مدار

ورزشکار
غیر ورزشکار
ورزشکار
غیر ورزشکار
ورزشکار

65/19
57/61
57/51
51/48
42/13

اجتناب مدار

غیر ورزشکار
ورزشکار

45/59
49/74

7/58
9/21

غیر ورزشکار

47/83

9/68

مسأله مدار

به منظور مقایسه تابآوری و راهبردهای مقابلدهای

در نتیجه برای ارزیابی اثر چند متغیّری ،اسدتفاده از اثدر

بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشدکار از تحلیدل

پیالیی ضرورت یافت .نتیجده حاصدل از کاربسدت اثدر

واریانس چندمتغیّری استفاده شد .معنادار شددن آمداری

پیالیی (جدول  )2نشان می دهد که متغیّرهای وابسدته

 Mبدداکس (  )p<0/001نددابرابری مدداتریسهددای

یعنی شیوههای مقابله و تابآوری از ورزشکار بودن یدا

واریانس -کوواریانس متغیّرهای وابسته را نشدان داد و

نبودن شرکت کنندگان تأثیر می پذیرد.

جدول:2
تحلیل واریانس چند متغیّری برای مقایسه تابآوری و سبکهای مقابله با تنیدگی در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار
آزمون

V

df1

df2

F

Sig

Eta

پياليی ا بارتلت

1/115

5/396

4/111

125/111

1/112

1/42

المبداي ويلکز

1/885

5/396

4/111

125/111

1/112

1/42

اثر هتلينگ

1/131

5/396

4/111

125/111

1/112

1/42

بزرگترين ريشه وري

1/131

5/396

4/111

125/111

1/112

1/42

همانطور که در جدول فوق مشداهده مدیشدود،

تعیین میشود .برای تعیین مکان معنادار شددن آمداری

تفدداوت معنددیداری در ترکیددب خطددی تددابآوری و

اثر چند متغیّدری روی هدر یدک از متغیّرهدای وابسدته

سبکهای مقابلهای با توجه به گروه وجود دارد (1/112

تحلیل واریانس تک متغیّری به طور جداگانه اجرا شدد.

= F= 125/111 ،Pو  = 1/885المبددددای ویلکدددز).

برای بررسی الگوهای تفاوت در هر کدام از متغیّرهدای

مجذور اتا نیز نشان میدهد که  42درصدد از واریدانس

وابسته از تحلیل واریانس تدک متغیّدری اسدتفاده شدد

متغیّرهای وابسته یعنی تابآوری و سبکهای مقابلهای

(جدول .)3

توسط متغیّرهای گروهبندی (ورزشکار و غیر ورزشدکار)
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جدول.3
نتایج اثرات بین آزمودنیها برای تحلیل هر متغیر وابسته
منبع تغييرات
گروه

متغیّرهای وابسته

مجموع مجذورات

Df

F

Sig

تابآوری

684/422

1

8/229

1/111

مسألهمدار

1169/321

1

12/411

1/111

هیجانمدار

418/311

1

7/379

1/118

اجتنابمدار

117/921

1

1/345

1/248

نتایج جدول فوق نشان می دهدد کده بدین نمدرات

غیددر ورزشددکار اسددتفاده مددیکننددد .ایددن یافتددههددا بددا

تابآوری ،سبک مقابلهای مسألهمدار و هیجانمددار در

بررسیهدای (دیامدانتوپوال و پاپیدانو2117 ،؛ حجتدی و

دو گددروه افددراد ورزشددکار و غیددر ورزشددکار تفدداوت

شیبانی1389 ،؛ دهقان و کارگرد فرد 1389 ،و عابددی،

معنددیداری در سددطح  p<1/1115وجددود دارد .امددا در

 )1388همخوانی دارد .آنان نیز نشان دادند دانشجویان

سددبک اجتنددابمدددار تفدداوت معندداداری بددین دو گددروه

ورزشکار نسبت به دانشجویان غیر ورزشدکار از راهبدرد

مشاهده نشد.

مقابلهای مسألهمدار بیشتر استفاده میکنند و تابآوری
باالتری دارند .در تبیین یافتههای باال میتدوان نتیجده

بحث

گرفت که فعالیّتهای مدنظم ورزشدی باعدث افدزایش

یافتههای پژوهش حاضر نشان مدیدهدد کده بدین

سالمت روان افراد بده خصدوص تدابآوری و ارزیدابی

تددابآوری در دانشددجویان ورزشددکار و غیددر ورزشددکار

مناسب از رخدداد تنیددگیزا و اسدتفاده از سدبکهدای

تفاوت معناداری وجود دارد .بدین معنی که دانشجویان

مقابله سازگارانه در مواجه با رخداد تنیددگیزا در افدراد

ورزشکار از تابآوری باالتری نسبت به دانشجویان غیر

میشود .بده نظدر مدیرسدد در فعالیّدتهدای ورزشدی

ورزشکاران برخوردارند .این یافتدههدا بدا بررسدیهدای

بسددترهایی وجددود دارد کدده مددیتوانددد زمینددهسدداز و

پیشین مانندد بررسدیهدای (فلچدر و سدارکار 2113 ،و

تقویتکننده تابآوری باشد .یکدی از ایدن زمیندههدا و

کوالیی ،ملکی تبار و همتدیمدنش )1389 ،همخدوانی

بسترها حمایتهای شبکههدای ارتبداطی اسدت .مدثالً،

دارد .نتایج در سبکهای مقابلهای تنیدگیزا نیز نشدان

عضویت در تیم ورزشی یک باشدگاه مدیتواندد چرخده

داده است که بین سبکهدای مقابلدهای مسدألهمددار و

زندگی اجتماعی افراد را گستردهتر سدازد و در پدی آن،

هیجانمدار در دانشدجویان ورزشدکار و غیدر ورزشدکار

فرد ورزشدکار مدیتواندد دوسدتان نزدیکدی مثدل هدم

تفاوت معناداری وجود دارد .اما بدین سدبک مقابلدهای

تیمیها ،مربی ،رقیدب و طرفددارانی داشدته باشدد کده

اجتنابی بین ایدن دو گدروه تفداوت معندیداری وجدود

همواره او را در موقعیتهای سدخت و دشدوار حمایدت

ندارد .بدین معنی کده دانشدجویان ورزشدکار بیشدتر از

میکنند تا بهتر بتواند بر مشکالت غلبه کند .همچندین

سبک مقابله با تنیدگی مسدئالهمددار و کمتدر از سدبک

آمادگی بددنی بداال و یدادگیری مهدارتهدای مختلدف

مقابله با تنیدگی هیجان مدار در مقایسه با دانشدجویان

ورزشی میتواند توان جسمی و فکری ورزشکاران را در

تاب آوري و سبکهاي مقابله با تنیدگي در49 ...
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حل مسائل تنیدگیزا افزایش دهدد و بده ندوعی زمینده

ورزشی منظم مؤلفههدای سدالمت روان بده خصدوص

ایجاد تابآوری باال و مهارتهای مقابلهای سازگارانه و

تابآوری و مقابله مؤثر با تنیدگی را افزایش مدیدهدد،

مثبت را در ورزشکاران ایجاد کند .به نظر میرسد چنین

که به افراد اجازه میدهد با موفقیت چالشهای زندگی

شرایطی ندوعی خدودتنظیمی و خدود مددیریتی را کده

را پشت سر بگذارند.

ویژگی افراد تابآور است در ورزشکار بوجود مدیآورد

به دلیل آنکده تدابآوری و سدبکهدای مقابلده بدا

(جلیلی و حسینچاری .)1391 ،از سوی دیگر ،بررسدی

تنیدگی را باید در ارتباط با طیف وسدیعی از متغیّرهدای

متون مربدوط بده اثدر فعالیّدت بددنی بدر ویژگدیهدای

شخصیتی ،فردی و جمعیّتشناختی بررسی کدرد ،بایدد

روانشناختی مانند تنیدگی ،افسردگی نشان میدهد کده

متذّکر شد که یافتههای به دست آماده از این پدژوهش

همواره فعالیّت بدنی تدأثیر معنداداری در کداهش ایدن

باید با احتیاط تعمیم داده شود .همچنین برای این کده

ویژگیها دارد (شیخ و افشاری .)1391 ،از سوی دیگدر،

نتایج دارای اعتبار بیشتری باشد بهتر است این پژوهش

ورزش باعددث افددزایش تددوان مقابلدده افددراد در شددرایط

به جز جامعه دانشدجویی در داندشآمدوزان ورزشدکار و

تنیدگیزا میشود که این به نوبه خود باعث مبدارزه بدا

دیگر افراد ورزشکار نیز مورد بررسی قرار گیرد .همدین

شرایط سرسخت رخددادهای تنیددگیزا مدیشدود .هدر

طور نوع طدرح پدژوهش ،نمونده مدورد بررسدی ،روش

ورزشکار باید به صورت روزانه یا هفتگی برای حفدظ و

اجددرای پددژوهش نیددز هددر یددک بدده سددهم خددود

آمادگی و افزایش مهارت خود ،ساعاتی را به طور منظم

محدددودیتهددایی را بددر نتیجدده گیددریهددای قطعددی از

به ورزش اختصداص دهدد ،بده نظدر مدیرسدد چندین

یافتههای آن تحمیل میکنند که بایدد مددّ نظدر قدرار

شددرایطی نددوعی خددودتنظیمی و خددود مدددیریتی را در

گیرند.

ورزشکاران بده وجدود مدیآورد .ورزشدکاران بده دلیدل
رخدادهای تنیدگیزا و رقابتهای ورزشی پرتنش کده

منابع

در مسابقات با آنها مواجه میشوند ،سازگاری بیشتری

عابدي ،بهرام .) 833( .مقایسه سطح تنیدگی ورزشکاران

با موقعیتهای تنیدگیزا کسب میکنند و زمانی که بدا

و غیر ورزشکاران .فصلنامه روانشناسی تحدولی-268 ،23 .

رخدادی مواجه میشوند تمام تالش خود را میکنند که

.263

به بهترین وجده بده موفقیدت برسدند .بدر ایدن اسداس
میتوان این فرضیه را مطرح کرد کده ورزش از طربدق
افددزایش ش ددّت مقابلدده ورزشددکاران موجددب افددزایش

سادات حجتی،

 .و اعراب شيبانی  ،خ.) 831( .

بررسی سطوح سازگاری روانی در نوجوانان ورزشکار و غیدر
ورزشکار .همایش ورزش و سالمت روانی .تهدران ،آکدادمی
ملی المپیک و پاراالمپیک.

سددالمت روان آنهددا مددیشددود .دیامددانتوپولو و پاپددانو

خدابخشی کواليی ،آ .ملکی تبار ،ع .و همتی مانش،

( )2117عنوان مدیکنندد کده فعالیّدت ورزشدی باعدث

ا .) 831( .مقایسه تابآوری در برابر تنیدگی و سدالمت

افزایش تابآوری و مقابله موفّق با رخدادهای تنیدگیزا

روانشناختی در دانشجویان پسر ورزشکار و غیدر ورزشدکار.

در افراد میشود ،که با یافتههای این پدژوهش همسدو

همددایش ورزش و سددالمت روانددی .تهددران ،آکددادمی ملددی

است .در کل میتوان به این نتیجه رسدید کده فعالیّدت

المپیک و پاراالمپیک.
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خدابخشی کواليی  ،آ .نصيري ،ز .و مصاطفايی ،ف.

Bennett, J. B., Aden, C. A., Broome, K.,

( .) 831رابطه تابآوری در برابر تنیدگی با معنای زندگی

Mitchell, K., & Rigdon, W. D .(2010).

در دانشجویان دختر و پسر .سمینار سراسری بهداشت روانی

Team resilience for young restaurant

دانشجویان .تهران ،دانشگاه شاهد.

workers: research-to-practice adaptation

دهقانی ،م .و کارگر فرد ،م .) 831( .ورزش مدنظم و
سالمت روانی دانشجویان .سمینار سراسری بهداشت رواندی

Journal

of

and

assessment.

Occupational Health Psychology, 15,

دانشجویان .تهران ،دانشگاه شاهد.

223-236.

شااکري ،ا .ماارادي ،ع .فاارزاد ،و .غنااايی ،ع  .و

Black, S. & Black, V. A. (1980). The

رضايی ،ا .) 834( .نقش صفات شخصدیّت و سدبک-

critical

های مقابله در سالمت روانی دانشجویان .فصلنامه تازههدای
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