
 مرد رشته های گروهي و انفرادیورزشكاران دانشگاهي زن وشناسايي منابع استرس 

 بهروز عبدلیمجری: 

3131-عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی  

و  يگروه یرشته ها و مردشناسايي منابع استرس ورزشكاران دانشگاهي زن تحقیق حاضر به منظور هدف: 

 ی انجام شد.انفراد

روش شناسي تحقیق: بدين منظور و با استفاده از منابع تحقیق و نظر پنل نخبگان پرسشنامه هايي بر اساس 

کتي منابع استرس برای ورزش های فوتبال، فوتسال، رشته های رزمي، بسكتبال، والیبال، شناو رشته های را

فری از ورزشكاران دانشگاهي از ن 077قرار گرفت. آزمودني های تحقیق شامل يک نمونه  ديیتأتهیه و مورد 

ذکر شده بود که پرسشنامه منابع استرس مربوط به رشته خود و پرسشنامه اطالعات دموگرافیک را شته های ر

کرونباخ همبستگي  یآلفاتحلیل عامل اکتشافي و تايیدی،  یآمارداده ها با استفاده از روش های تكمیل کردند. 

 تحلیل شدند.  70/7ح معناداری يو من ويتني در سط آزمونپیرسون و 

يافته های تحقیق: نتايج نشان داد که پرسشنامه های طراحي شده برای رشته های مختلف از قابلیت های عاملي 

عامل بارگزاری شدند. در  8تا6از گويه های پرسشنامه ها در کدام هر شدن خوبي برخوردارند به طوری که 

تحلیل عاملي تايیدی نیز آن را اثبات کرد. همچنین پايايي دروني پرسشنامه ها با استفاده از مرحله دوم نتايج 

برای همه خورده مقیاس های با کل مقیاس ها نشان داد که پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ  یآلفا

ارش شد. عالوه بر اين نتايج گز مطلوب( در حد 68/7)به غیر از يک مورد کرونباخ برای همه خورده مقیاس های 

با کل مقیاس نشان داد که پرسشنامه تهیه شده در هر ورزش از روايي سازه همبستگي بین خورده مقیاس های 

در منابع  . همچنین تفاوت هايي(r≥620/7  70/7=P≤826/7. )برخوردارنداز نوع همساني دروني قابل قبولي 

 استرس ورزش های فوتبال و فوتسال، رشته های رزمي، شنا، و والیبال بین زنان و مردان وجود داشت. 

قرار  ديیتأاز روش های آماری مورد  استفادهنتیجه گیری: پرسشنامه طراحي شده با حذف برخي گويه ها و با 

 گرفت. 
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