شناسايی منابع استرس ورزشكاران دانشگاهی زن ومرد رشته های گروهی و
انفرادی
مجري :بهروز عبدلي
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي1313-
هدف :تحقیق حاضر به منظور شناسایی منابع استرس ورزشکاران دانشگاهی زن و مرد رشته های گروهی و
انفرادی انجام شد.
روش شناسی تحقیق :بدین منظور و با استفاده از منابع تحقیق و نظر پنل نخبگان پرسشنامه هایی بر اساس
منابع استرس برای ورزش های فوتبال ،فوتسال ،رشته های رزمی ،بسکتبال ،والیبال ،شناو رشته های راکتی
تهیه و مورد تأیید قرار گرفت .آزمودنی های تحقیق شامل یک نمونه  300نفری از ورزشکاران دانشگاهی از
رشته های ذکر شده بود که پرسشنامه منابع استرس مربوط به رشته خود و پرسشنامه اطالعات دموگرافیک
را تکمیل کردند .داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی ،آلفای کرونباخ
همبستگی پیرسون و آزمون یو من ویتنی در سطح معناداری  0/0،تحلیل شدند.
یافته های تحقیق :نتایج نشان داد که پرسشنامه های طراحی شده برای رشته های مختلف از قابلیت های
عاملی شدن خوبی برخوردارند به طوری که هر کدام از گویه های پرسشنامه ها در 7تا 0عامل بارگزاری
شدند .در مرحله دوم نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز آن را اثبات کرد .همچنین پایایی درونی پرسشنامه ها با
استفاده از آلفای کرونباخ برای همه خورده مقیاس های با کل مقیاس ها نشان داد که پرسشنامه ها با
استفاده از آلفای کرونباخ برای همه خورده مقیاس های به غیر از یک مورد ( )0/70در حد مطلوب گزارش
شد .عالوه بر این نتایج همبستگی بین خورده مقیاس های با کل مقیاس نشان داد که پرسشنامه تهیه شده
در هر ورزش از روایی سازه از نوع همسانی درونی قابل قبولی برخوردارند.)P=0/06 0/793≥r≥0/097( .
همچنین تفاوت هایی در منابع استرس ورزش های فوتبال و فوتسال ،رشته های رزمی ،شنا ،و والیبال بین
زنان و مردان وجود داشت.
نتیجه گیری :پرسشنامه طراحی شده با حذف برخی گویه ها و با استفاده از روش های آماری مورد تأیید
قرار گرفت.
واژه های کلیدی :منابع استرس ،ورزش دانشگاهی ،ورزش گروهی ،ورزش انفرادی.
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