بررسی شیوه زندگی کاراته کاران نخبه کشور و اثر آن
بر کنترل استرس قبل از مسابقات
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چکیده

هدف اين پژوهش ،بررسی شیوه زندگی کاراته کاران نخبه کشور و اثر آن بر کنترل استرس پيش از مسابقه بود.

جامعه آماری اين پژوهش را همه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقههاي قهرمانی کاراته کشور ( )n=185تشکیل
داده است .با توجه به کوچک بودن جامعه آماری ،کل جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .اطالعات این
پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد شیوه زندگی ( )SF-36و پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس ورزشی
(دو بعد اصلی یعنی سبک مقابله رویارويی و اجتنابی) جمع آوری شد .اعتبار پرسشنامه از جانب بشارت ()R=0/87
گزارش شده است .دادههاي پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی اسپيرمن در سطح معنیداری  p≥0/05مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت .میانگین و انحراف استاندارد دو سبک مقابله رویارویی ( )64/9±2/8و سبک مقابله
اجتنابی ( )71/6± 3/4نشان داد که ورزشکاران کاراته كار در موقعيتهاي استرس زا بیشتر از سبک مقابله اجتنابی
استفاده میکردند .نتایج این پژوهش نشان داد که بین شیوه زندگی و مولفههای آن با روشهای مقابله با استرس در
سطح  P≥0/5ارتباط معنی داری وجود دارد .همچنین این نتایج نشان میدهد که بین شیوه زندگی با روش رویارویی
مقابله با استرس رابطه مثبت و معنی دار ( )R=0/71و با روش اجتنابی مقابله با استرس نیز یک رابطه مثبت و معنی
داري ( )R=0/78وجود دارد.
واژههای کلیدی :سبكهاي مقابله با استرس؛ سبك زندگي و ورزشكار

 -1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمي واحد جیرفت ( اين طرح با حمايت مالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت انجام گرفته است )

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال چهارم ،شماره دهم ،تابستان 1391

مقدمه

متغیرهای مداخله گر در تعیین شیوه زندگی ورزشکاران بي شمار است و نمیتوان گفت

که کدام یک بر دیگری برتری دارند ،بنابراین ارزیابی آنها در شرایط مختلف و در ورزشکاران
رشتههای مختلف ضروری به نظر میرسد ( .)2هر ورزشکار شیوه زندگی مربوط به خود را دارد
و تالش میکند بهترین شرایط را برای خود فراهم سازد .با توجه به بروز استرس ،پيش از
مسابقهها در بیشتر ورزشکاران ،آنها ميكوشند تا با رعایت برخی از مسائل فردی و انتخاب رژیم
غذایی مطلوب از نظر روانی و کنترل استرس به آرامش برسند ( .)6بررسی عوامل شیوه زندگی
ورزشکاران ،موضوع بسیاری از پژوهشها بوده و پژوهشگران زیادی اين موضوع را زمینه فعالیت
خود قرار دادهاند .هدف آنها بررسی زوایای مختلف شیوه زندگی و به دنبال آن باالبردن آرامش
روانی همچنین بهبود تغییرات رفتاری برای کاستن از میزان فشارها و کنترل استرس پيش از
مسابقه هاست .پژوهشگران معتقدند یک برنامه مناسب غذایی و انجام دادن کارهایی برای حفظ
شرایط مطلوب روان ،از مهمترین عوامل اثر گذار بر کنترل استرس است ( 8و  .)7بی شک تجربه
استرس و فشارهای روانی از جمله عوامل جدانشدني ورزش به شمار ميايد و چگونگی رویارویی
و کنار آمدن با این عوامل در سالمت روانی ورزشکار بسیار اهميت دارد .از سويي هم ،یکی از
اهداف اصلی ورزشکاران و تیمهای مختلف ورزشی شرکت کننده در مسابقههاي قهرمانی،
دست یافتن به پیروزی و موفقیت است .ورزشکاران باید توانایی مقابله با انتقاد مربی ،باخت،
اشتباه داوری ،سر و صدای تماشاگران و روبرو شدن با آسیب را داشته باشند تا بتواند به نتیجه
دلخواه خود در مسابقههاي ورزشی دست یابند ( .)14در واقع آنها با کاهش استرس و روشهای
مناسب مقابله با آن میتوانند به پیروزی دست یابند و بر رقیبان خود غلبه کنند (4،1و .)17روبرت
و همکاران ( ،)2005معتقدند؛ یکی از مسائلی که هر ورزشکار در سطح حرفهای و قهرمانی با
آن روبرو میشود ،مسابقه است و شرکت در مسابقه و تمایل به کسب نتیجه رضایت بخش بر
ورزشكاران استرس بسياری را متحمل ميكند .گرچه اندکی اضطراب باعث بهبود عملکرد فرد
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میشود ،ولی چنانچه افزایش یابد ،میتواند کارکرد فرد را مختل کند و عالوه بر آنکه بر عملکرد
او در مسابقه اثر ميگذارد ،سالمت روان او را هم آسیب پذیر میسازد (به نقل از  .)13همه
افراد به گونهای تحت استرس مسابقه قرار میگیرند؛ اما واکنش آنها در مقابل استرسها فرق
ميكند .آشكار است که انسانهای مختلف در وضعیتهای مشابه ،پاسخهای یکسانی به استرس
نمیدهند و طرز تلقي آنها از محرک و وقایع متفاوت است ( .)9یکی از الگوی نظری در مطالعه
شیوههای مقابله با استرس ،سبکهای روی آوری -اجتنابی است .پژوهشگران در پژوهشی نشان
دادند كه بین سبکهای مقابله با استرس بازيكنان بسکتبال و غیر ورزشکاران تفاوت معنی داری
وجود ندارد .همچنین بازيكنان بسکتبال بر خالف غیر ورزشکاران شیوه رویارویانه را بیشتر از
شیوه اجتنابی بر ميگزيدند .پژوهشهای دیگر نشان دادند که نا توانی در مقابله موثر با استرس
ورزشی برای عملکرد و رضایت شخصی ورزشکار زیانبخش است.
هامر مایستر 1و برتون )2004( 2بیان کردند که گسترش ( تكنيك ) مقابله با استرس،
مهمترین عامل در برقراری توازن و تحمل استرس ورزشی است و موجب میشود که سطح
عملکرد ورزشکاران به حد بهینه نزدیک شود (به نقل از . )10انشل )2008( 3در پژوهشی نشان
داد كه استرس برعملکرد ورزشی نقش بازدارنده دارد و برعکس تقویت مهارتهای مقابلهای،
عملکرد ورزشی را بهبود میبخشد ( .)7چن و همکاران ،)2005( 4در پژوهشی نشان دادند که
کیفیت زندگی فعال و قهرمان بودن با كاهش استرس در مسابقه مرتبط است (به نقل از .)15
همین نتایج نیز در مورد آثار مثبت اجتماعی فعالیتهای ورزشی به دست آمده است (،19 ،18
 .)15 ،11ریسبرگ و جانسون )2002( 5در پژوهشهاي خود کیفیت زندگی را مترادف و متداخل
با رضایت از زندگی و كاهش استرس در كارزارهاي ورزشي تلقی کردند (به نقل از منبع .)20
1 - Hammermeister
2 - Burton
3 - Anshel
4 - Chen et al
5 - Wrisberg and Johnson
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مکلیستر )2001( 1به بررسی نتایج حاصل از مقایسه كيفيت زندگي و استرس ورزشکاران و
غیر ورزشکاران پرداخت و پي برد که افراد ورزشکار کیفیت زندگی بسیار باال و استرس كمتري
نسبت به افراد غیر ورزشکار دارند (به نقل از  .)17واعظ موسوی ( )1379نشان داد که کیفیت
زندگی زنان ورزشکار رشتههای انفرادی در مقایسه با کیفیت زندگی ورزشکاران رشتههای
گروهی بهتر بود .در مقابل؛ کیفیت زندگی مردان ورزشکار رشتههای دسته جمعی از کیفیت
زندگی مردان ورزشکار رشتههای انفرادی بهتر بود .وی با بررسی کیفیت زندگی ورزشکاران و
مقایسه آن با غیر ورزشکاران نشان داد که ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران کیفیت زندگی
بهتری دارند ( .)3حمایت طلب ( )1382در پژوهشی نشان داد که میزان رضایت از زندگی
دانشجویان ورزشکار بیشتر از دانشجویان غیر ورزشکار است (به نقل از  .)2با توجه به موارد فوق
به نظر میرسد توجه به بخشهای مختلف شیوه زندگی ورزشکار ،اهمیت بسیاری در شناخت
جنبههای روانی ورزشکار و کنترل استرس پيش از مسابقهها ،در آنها دارد .از این رو پژوهش
حاضر ميكوشد تا بر اساس اهداف طراحی شده به بررسی شیوه زندگی کارته کاران نخبه کشور
و اثر آن بر کنترل استرس پيش از مسابقه بپردازد.
روش پژوهش

هدف کلی این پژوهش ،بررسی شیوه زندگی کارته کاران نخبه کشور و اثر آن بر کنترل

استرس پيش از مسابقه بود .بنابراین با توجه به چنین هدفی ،روش پژوهش از نوع توصیفی و
همبستگي بوده و جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است .جامعه آماری
مورد مطالعه در این پژوهش را همه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقههاي قهرمانی کاراته
کشور ( )n=185با حداقل يك سال سابقه قهرماني تشکیل داده است .با توجه به کوچک
بودن جامعه آماری کل جامعه به عنوان نمونه آماری ،انتخاب شدند .آمار تعداد کل ورزشکاران
1 - Mclister
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از فدراسيون ورزشهاي رزمي و كميته مسابقههاي كاراته كشور به دست آمده است .برای
جمعآوری اطالعات مورد نیاز در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد شیوه زندگی )SF- 36(1
و پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس ورزشی (دو بعد اصلی یعنی سبک مقابله روی آوری
و اجتنابی) استفاده شد .و اعتبار آن از جانب بشارت ()R=0/87گزارش شده است .مقیا س
سبکهای مقابله در ورزش ،یک آزمون  40پرسشي است که سبکهای مقابله با استرس
ورزشی را در دو بعد اصلی در مقیاس  5ارزشی لیکرت (از کامال نادرست= نمره 1تا کامال
درست= نمره  )5ارزیابی میکند .پس از اظهار نظر تخصصی توسط ده تن از استادان با تجربه
رشته روانشناسی و مدیریت ورزشی و پس از پرسشنامهها در ميان ورزشکاران توزیع شد،
اعتبار هر یک از آنها با آزمون آلفاي كرونباخ به ترتیب  r=0/81، r=0/71، r=0/79برآورد شد،
همچنين ثبات درونی روشهای مقابله با استرس نیز بین  R=0/71تا  R=0/83متغیر بود از
نشانه همسانی درونی 2باالی ابزار پژوهش حكايت ميكرد .همچنين پيش از اينكه ورزشكار
پرسشنامه را تكميل كند پژوهشگر نکات مهم و قابل توضیح پرسشنامه را برای ورزشکاران
توضیح داد .براي اندازه گيري كيفيت زندگي نيز از پرسشنامه استاندارد شده كيفيت زندگي
 SF-36استفاده شد .اين پرسشنامه شامل  8بعد (عملكرد جسمي و فيزيكي ،محدوديت نقش
فيزيكي و جسمي ،درد بدني ،سالمت عمومي ،نيرو ،عملكرد اجتماعي ،محدوديت نقش روحي
و سالمت رواني و ذهني) است .اعتبار و روايي آن در بسياري ازپژوهشها باال گزارش شده
است ( .)R=0/78برای امتیاز گذاری و تعیین نمره نهایی كيفيت زندگي آزمودنیها از مدل
ساده لیکرت 3استفاده شد ،همچنين جهت تجزیه و تحلیل اطالعات در آغاز آمار توصیفی برای
طبقه بندی ،تنظیم داده ها ،تعیین میانگین ،انحراف معیار و ترسیم نمودارها مورد استفاده قرار
گرفت .سپس در بخش آمار استنباطی به دلیل نرمال نبودن توزیع دادهها ( با استفاده از آزمون
1 - Short form 36
2 - Internal consistency
3 - Sample Likert Model
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کولموگروف -اسمیرنوف یک گروهی) از روشهای آماری غیر پارامتریک به منظور تعیین
ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپيرمن در سطح معنیداری  p≥0/05استفاده شده
است.
یافته ها

در این پژوهش ،میانگین سنی آزمودنیها  22/6± 3/8و سابقه ورزشی آنها 8/7± 2/8

بود .میانگین و انحراف استاندارد دو سبک مقابله رویارویی ( )64/9± 2/8و سبک مقابله اجتنابی
( )71/6± 3/4نشان داد که ورزشکاران کاراته كار بیشتر از سبک مقابله اجتنابی در موقعیتهای
استرس زا استفاده میکردند.

جدول ( ،)1مقایسه روشهای مقابله با استرس كاراته كاران
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معنیداری در سطح  p ≥ 0/05است.

نتایج این پژوهش نشان داد که بین شیوه زندگی و مولفههای آن با روشهای مقابله با
استرس در سطح P≥0/5ارتباط معنی داری وجود دارد .همچنین این نتایج نشان میدهد که بین
شیوه زندگی با روش رویارویی مقابله با استرس رابطه مثبت و معنی دار ( )R=0/71و با روش
اجتنابی مقابله با استرس نیز یک رابطه مثبت و معنی داري ( )R=0/78وجود دارد.
جدول ( ،)2ارتباط بين سبكهاي مقابله با استرس و شيوه زندگي
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جدول ( ،)3نمرات مربوط به ابعاد هشتگانه شيوه زندگي ورزشكاران
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بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه بین شیوه زندگی ورزشکاران و شیوههای مقابله با استرس

در آنها رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد ( .)R=0/73این نتایج نشان میدهد كه ورزشکاران
برخوردار از شیوه زندگی بهتر (نمره شیوه زندگی) به همان میزان در نمرات شیوههای مقابله با
استرس (رویارویی -اجتنابی) از موقعیت مناسب تری برخوردارند؛ به عبارت دیگر ورزشکاران با
نمرات باالتر در شیوه زندگی ،استرس کمتری دارند .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که
ورزشکاران در سبک اجتنابی نسبت به سبک رویارویی میانگین باالتری به دست آوردند که
با یافتههای بشارت ( )1384و کرون هیندل ( )1993همخوانی دارد و با یافتههای افالطونی
( )1380همخوانی ندارد که این اختالف میتواند به دلیل تفاوت در ابزار اندازه گیری و نمونه
آماری باشد .از آنجايی که متغیرهای مداخله گر در تعیین شیوه زندگی ورزشکاران بي شمار
است و نمیتوان گفت که کدام یک بر دیگری برتری دارند ،بنابراین ارزیابی آنها در شرایط
مختلف و در ورزشکاران رشتههای مختلف متفاوت به نظر میرسد .بنابر اعتقاد پژوهشگران،
هیچ توافقی وجود ندارد که کدام روش مقابله ،اثربخشتر است؟ به نقل از چند مطالعه که رابطه
مقابله با برخی پیامدها را بررسی کرده اند ،نتایج متناقضی به دنبال داشته است.
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کمپن و همکاران )2001( 1بیان کردند كه دوندگان ماراتن حرفهای و با تجربه روشهای
مقابله متفاوتی را به کار میبرند که این روشها به نوع و موقعیت استرسزا بستگی دارد .ازگلد
و همکارانش ( )1993متوجه شدند كه ورزشکاران حرفهای براي مقابله با استرس از تفکر مثبت،
دعا ،جلوگیری از حواس پرتی ،کنترل و تمرکز برروی هدف ،تغییر یا کنترل محیط استرسزا،
کنترل هیجانات ،احساسات و تحریکات استفاده میکنند.
بلیغی ( )1386نشان داد گروهی یا انفرادی بودن رشته ورزشی ،به کارگیری روشهای
مقابله با استرس را متفاوت میسازد و ورزشکاران رشته گروهی بیشتر از ورزشکاران انفرادی از
روش مقابله اجتنابمدار استفاده میکنند .پارک ( )2000در پژوهشی بر روی ورزشکاران تیمی
و انفرادی متوجه شد که ورزشکاران تیمی نسبت به ورزشكاران انفرادي به علت تفاوت در
منابع استرسزا از روشهای مقابله متفاوتتری استفاده میکنند (به نقل از 18و .)17برخي از
پژوهشها نشان دادهاند که در شرایط غیرقابل پیش بینی ،استفاده از روش ،مقابله اجتنابمدار
مؤثرتر است؛ زیرا در این روش محرکهای احساسی تعدیل میشود و در مقایسه ورزش-های
گروهی و انفرادی ،رشتههای گروهی شرایط غیرقابل پیشبینیتری نسبت به رشتههای انفرادی
دارند ،چرا که بیشتر این ورزشها ،از نوع مهارتهای باز هستند ،لذا به نظر میرسد كه استفاده
بازیکنان رشتههای گروهی ،از روش مقابله اجتنابمدار موجه باشد .پژوهشگران نتایج متفاوتي
را در مورد اولویت به کارگیری روشهای مقابله با استرس در ورزشکاران با توجه به جنسیت،
گروهی و انفرادی بودن ،سطح مقامهای کسب شده بیان کردند .از جمله پژوهشهاي ریچارد
و همکاران ،)2006( 2نیکالس ،)2006( 3کمپن و همکاران ،)2001( 4میلر ،)1992( 5و گیاکوبی

6

( )2004نشان میدهد كه استفاده از روشهای مقابله وابسته به نوع عامل استرسزاست و افراد
1 - Kempten et al
2 - Richard et al
3 - Nicholas
4 - Campen et al
5 - Miller
6 - Giacobbi
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در شرایط و موقعیتهای مختلف پاسخهای گوناگونی به استرس میدهند (به نقل از .)3به طور
کلی و با توجه به جزئیات بحث و جدا از عوامل تاثیر گذار بر به کار گیری هر یک از سبکهای
استرس از جانب ورزشکار به نظر میرسد که داشتن کیفیت بهتر در شیوه زندگی ،ورزشکار را در
شیوههای مقابله با استرس موفق تر ميكند و به هنگام مسابقه او را با استرس کمتری مواجه
میسازد؛ لذا این امر ضرورت توجه به شیوه زندگی ورزشکار را با توجه به اثر گذار بودن آن بر
میزان استرس پيش از مسابقه به مربیان گوشزد ميكند؛ همچنین استفاده از روش مقابله مؤثر
و کاهش استرس به ورزشكاران توانايي ميدهد تا براي حفظ انگیزه و افزایش رضایت از خود
در ورزش مورد نظر ،پايه و اساس محكمي را بنا سازند و کیفیت زندگی حرفهای و شخصی
خود را باال ببرند (.)1
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