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Abstract
Introduction: The study of psychological variables and factors and their role on mental health
and emotional maturity may affect the mental health of individuals and society.
Aim: This study examines the relationship between coping styles and job stress with emotional
maturity in student-athletes.
Method: The method was descriptive - correlational. The population includes all student-athletes
of Islamic Azad University, Tabriz Branch in 2017-2018. Two hundred people were selected by
the convenience sampling method. Subjects completed a questionnaire on coping styles, job
stress, and emotional maturity. Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient test
and regression analysis using SPSS-19.
Results: The results showed that there was a significant positive relationship between emotional
maturity and problem-focused coping style (0.31) and a significant positive relationship between
emotional coping style (-0.16) and job stress (-0.37). The regression analysis results also showed
that emotional maturity could positively predict problem-focused coping style and emotionfocused coping style, and job stress negatively in student-athletes (P<0.05).
Conclusion: The results showed that coping styles and job stress may be explained well by
emotional maturity in student-athletes for. Therefore, it is suggested for researchers and health
officials to consider these psychological components.
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تاریخ دریافت مقاله1044/12/40 :

تاریخ پذیرش مقاله1041/40/14 :

چکیده
مقدمه :بررسی نقش متغیرها و عوامل روانشناختی بر سالمت روان و بلوغ هیجانی افراد میتواند تأثیرات شگرفی در بهبود سالمت
روانشناختی افراد و جامعه ایجاد نماید.
هدف :مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سبکهای مقابلهای و استرس شغلی با بلوغ هیجانی در دانشجویان ورزشکار انجام شد.
روش :روش این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود .جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تبریز در سال تحصیلی  1334-1334تشکیل دادند که تعداد  244نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .آزمودنیها
پرسشنامههای سبکهای مقابلهای ،استرس شغلی و بلوغ هیجانی را تکمیل نمودند .دادهها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  13تحلیل شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد بین بلوغ هیجانی با سبک مقابله مسئلهمدار ارتباط مثبت معنادار ( )4/31و با سبک مقابله هیجانیمدار
( )-4/10و استرس شغلی ( )-4/34ارتباط منفی معناداری وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بلوغ هیجانی میتواند
سبک مقابلهای مسألهمدار را به طور مثبت و سبک مقابلهای هیجانمدار و استرس شغلی را به طور منفی در دانشجویان ورزشکار
پیشبینی کند (.)P<4/40
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان داد بلوغ هیجانی در دانشجویان ورزشکار میتواند تبیین کننده مناسبی برای سبکهای مقابلهای و
استرس شغلی در آنها باشد؛ لذا به محققان و مسئولین نظام سالمت پیشنهاد میشود این مؤلفههای روانشناختی را مدنظر قرار دهند.
کلیدواژهها :سبک مقابلهای مسئلهمدار ،سبک مقابلهای هیجانمدار ،دانشجویان ورزشکار

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.

شیدا رنجبری و همکاران

40

مقدمه

رویکرد فرد در توجه به عامل/عوامل استرسزا و ارزیابی و

بررسی نقش متغیرها و عوامل روانشناختی بر سالمت روان

تفسیر از آنها را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین ،مقابله

و بلوغ هیجانی افراد دارای تاریخچهای طوالنی است .در

هیجانمدار با تغییر معنی عامل استرسزا سر و کار دارد

این میان محققان ،اندیشمندان و روانشناسان در پی کشف

(فتیها و آواد .)2424 ،شن و استاتلر ( ،)2421مقابله

ارتباط عواملی هستند که با کنترل یا ارتقای آنها میتوان

هیجانمدار را نوعی جهتگیری شخصی میدانند .اگر

تأثیرات شگرفی در بهبود سالمت روانشناختی افراد و

ورزشکار پس از خطای فیزیکی در جریان مسابقه آشفته

جامعه ایجاد نمود (دانا ،رضایی و شمس .)1044 ،یکی از

شود ،خودگویی مثبت ،تجسم اجرای موفق فن و

این عوامل روانشناختی سبکهای مقابله 1است .بهطورکلی

آرامشیابی میتوانند افکار مداخلهگر را کاهش دهند و

مقابله به تالشهای رفتاری و شناختی افراد جهت

فرایند مقابله را تسهیل کنند .با توجه به اینکه ورزش کردن

پیشگیری ،نظم بخشیدن و کاهش تنیدگی شغلی ،عاطفی و

در سطح قهرمانی با دشواریهای خاص خود نیز همراه

هیجانی اطالق میشود (فتیها و آواد .)2424 ،2مقابله موفق

است ،تجربۀ مداوم استرس برای این ورزشکاران از عوامل

با حوادث استرسزا مستلزم حفظ خونسردی و

چشمگیر میتواند باشد؛ بنابراین ،در تقابل با این استرسها،

خویشتنداری ،استقرار آرامش روانی و حفظ برانگیختگی

متغیر دیگری که در اینجا میتواند قابل بحث باشد استرس

و تمرکز بهینه است .راهبردهای مقابله به شکلهای

شغلی است .فشار روانی مهمترین تأثیر را بر عملکرد فرد

مختلف طبقهبندیشدهاند .یکی از طبقهبندیهای عمومی،

میگذارد .بدین ترتیب هنگامیکه فشار روانی از حد

راهبردهای مقابله را بر حسب جهتگیری فرایند مقابله به

مشخصی فراتر برود ،باعث کاهش عملکرد میشود .میزان

سمت مشکل ادراک شده یا احساسات فرد ،به مسئله مدار

فشار روانی در حد متعادل بهترین عملکرد را به همراه

و هیجانمدار تقسیم میکند (شن و استاتلر .)2421 ،3در

خواهد داشت و اگر میزان آن از یک محدوده کمتر یا

مقابله مسئله مدار که مقابله تکلیفمدار نیز نامیده میشود

بیشتر شود ،عملکرد پایین خواهد آمد (شن و استاتلر،

(ماریناکی ،مونتونیو و دروسس ،)2414 ،0فرد برای تعدیل

2421؛ بنیاسدی و صالحی .)2421 ،براساس پژوهشهای

عامل استرسزا و رسیدن به هدف ،مستقیماً بر موقعیت

مختلف ،ثابت شده است که استرس ،سالمت جسمی و

استرسزا عمل میکند؛ بنابراین ،مقابله مسئله مدار  ،عمل

روانی انسان را به مخاطره انداخته و به عنوان عامل بسیاری

محور است و از طریق تغییر ارتباط فرد و محیط به هدف

از بیماریها ،نقش تعیینکنندهای دارد؛ بنابراین ،مدیریت

میرسد (شن و استاتلر.)2421 ،

استرس ،برای مقابله با عوارض و پیامدهای نامطلوب آن،

در مقابله هیجانمدار ،فرد برای تعدیل عامل استرسزا و

اهمیت فوقالعادهای دارد (دانا و همکاران.)1044 ،

رسیدن به هدف ،به تنظیم حالتهای هیجانی مرتبط یا

یکی از عاملی که میتواند در زمینه نوع سبکهای

ناشی از عامل استرسزا میپردازد .مقابله هیجانمدار،

مقابلهای ورزشکاران در مقابل استرس مربوط به حرفه
ورزشی را تعیین کند ،بلوغ هیجانی است .بلوغ هیجانی

1

- Coping styles
- Fteiha & Awwad
3
- Chen & Statler
4
- Marinaki, Antoniou & Drosos
2

جریانی است که طی آن شخصیت فرد به طور مداوم برای
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ارتباط سبکهای مقابلهای و استرس شغلی با ...

احراز بیش از پیش سالمت هیجانی ،از لحاظ روانی و

به بلوغ هیجانی افراد فرق خواهد کرد .راتی و سینسال

فردی میکوشد (لوهار و شوکال .)2413 ،1روانشناسان

( )2412تعداد  124بازیکن هندبال در سطوح ملی،

معتقدند برای دستیابی به پیشرفتهای مهم و ارتباطات

بینالمللی و ایالتی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج بیانگر

صحیح ،افراد نیاز به بلوغ هیجانی دارند؛ لذا همانطور که

آن بود که میزان بلوغ هیجانی در ورزشکارانی که در

جسم نیاز به پرورش و تقویت قوا دارد ،ذهن و مغز نیز به

سطح بینالمللی رقابت میکردند ،بیشتر از دو گروه دیگر

بالغ شدن نیاز دارد که بخشی از آن مدیریت عواطف و در

بود .هر چند این پژوهشها نشان نداد که بلوغ هیجانی

واقع دستیابی به تصمیمگیریهای درست ،غلبه بر

چگونه با مهارتهای مقابله در ورزشکاران ارتباط دارد.

احساسات در مواقع مناسب و نشان دادن صحیح احساسات

هاشمیمتقی ،بنیاسدی ،چهارباغی و مرادی 2422 ،و

است .در این خصوص محققان بهداشت سالمت ،بلوغ

نیکولز و همکاران ( )2410نشان دادند ورزشکاران با توجه

هیجانی را براساس مؤلفههای صمیمیت ،همدلی ،ابراز

به بلوغ زیستی و رشد تقویمی خود ،انطباق بهتری در

وجود ،ثبات روانی ،استقالل ،تعادل روانی و توانایی

رخدادهای رقابتی دارند و به شکل کارآمدتری در

برقراری روابط هیجانی صحیح معرفی میکنند (شمس و

رقابتها ظاهر میشوند .به نظر میرسد نقش و ارتباط بلوغ

همکاران ،2421 ،حاجی حسینی ،جعفری و محمدی،

هیجانی در ورزشکاران به ویژه در سطوح حرفهای ورزش

 .)1330برجستهترین عالمت بلوغ هیجانی توانایی تحمل

از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به پژوهشهای

تنش و فشار است و یک عالمت دیگر ،بیتفاوتی به برخی

کمی که به نتایج آنها اشاره شد ،پژوهش منسجمی در

از انواع محرکهاست که بر فرد ،اثر میگذارد و او را

زمینه ارتباط بین بلوغ هیجانی با سبکهای مقابلهای و

بیحوصله یا دستخوش احساسات مینماید (غفاری،

استرس شغلی در جامعه دانشجویان ورزشکار در کشور ما

اسماعیلی و محمدی .)1044 ،به عالوه ،شخص بالغ از نظر

انجام نشده است .پرداختن به این موضوع در پژوهش

هیجانی پیوسته دارای گنجایش شادی و تفریح است .او از

حاضر میتواند اطالعات جامعتری را در اختیار سایر

کار و تفریح ،هر دو لذت میبرد و توازن بین آنها را

پژوهشگران قرار دهد و خأل پژوهشی در این زمینه را

حفظ مینماید (استولینک و مالکولم و فییر.)2410 ،2

مرتفع سازد .با توجه به آنچه که بیان شد مسئله اصلی

به نظر میرسد مهارت مقابله ارتباط زیادی به بلوغ

پژوهش حاضر عبارت است از اینکه آیا بلوغ هیجانی،

زیستی ،3شناختی ،0اجتماعی 0و هیجانی 0داشته باشد

سبکهای مقابلهای و استرس شغلی را در دانشجویان

(نیکولز ،پولمن ،مورلی و تیلور .)2443 ،4پژوهشهایی که

ورزشکار و غیر ورزشکار را پیشبینی میکند؟

که در مورد بلوغ هیجانی انجام شده است نشان میدهد با
افزایش سن میزان استفاده از مهارتهای مقابلهای با توجه

روش
روش پژوهش توصیفی ،از نوع مطالعات همبستگی و

1

- Luhar & Shukla
- Stevelink, Malcolm & Fear
3
- Biological
4
- Cognitive
5
- Social
6
- Emotional
7
- Nicholls, Polman, Morley & Taylor
2

جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تبریز در سال تحصیلی 1334-1334
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بود .نمونه آماری پژوهش شامل  244نفر دانشجویان

 4/43گزارش نمود .در مطالعه حاضر نیز پایایی از طریق

ورزشکار بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند.

ضریب آلفای کرونباخ  4/41بدست آمد.

معیارهای ورود به مطالعه شامل :حداقل  3سال سابقه

پرسشنامه استرس شغلی کوهن :4جهت ارزیابی استرس

فعالیت در رشتههای ورزشی دانشگاهها به صورت منظم،

شغلی دانشجویان ورزشکار از پرسشنامه استرس شغلی

تکمیل فرم رضایتنامه جهت شرکت در پژوهش و دارا

کوهن ( )1300استفاده شد .این پرسشنامه دارای  10سؤال

بودن سن بین  22تا  24سال بود .معیارهای خروج شامل:

در مقیاس  0گزینهای لیکرت است .روایی و پایای این

تکمیل ناقص پرسشنامهها و نداشتن تمرین ورزشی منظم

پرسشنامه در مطالعات خارجی در حد قابل قبولی بدست

طی سه ماه گذشته بود .پس از اخذ مجوز از معاونت

آمده است (اوانز-الکو و همکاران2413 ،0؛ بوی و

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی ،پرسشنامههای تحقیق در

همکاران .)2410 ،0در داخل کشور نیز حاجیزاده و نقش

بین دانشجویان ورزشکار دانشگاه توزیع و جمعآوری شد.

( )1334پایایی این پرسشنامه را  4/44گزارش نمودند .در

همچنین در روند جمعآوری دادهها ،موضوع داوطلبانه

مطالعه حاضر نیز پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ

بودن شرکت در تحقیق و محرمانه بودن اطالعات آن ،به

 4/44بدست آمد.

تمامی آزمودنیها ارائه شد .جهت تحلیل دادهها از آزمون

سیاهه بلوغ هیجانی  :جهت ارزیابی بلوغ هیجانی از سیاهه

ضریب تحلیل رگرسیون و آزمون ضریب همبستگی

سیاهه بلوغ هیجانی یاشویر ،سینگ و بهارگاوا)1333( 4

پیرسون استفاده شد .همچنین جهت بررسی نرمال بودن

استفاده شد .این سیاهه دارای  04سؤال در مقیاس 0

دادهها از آزمون کلوموگروف -اسمیرنوف استفاده و

گزینهای لیکرت (از هرگز تا خیلی زیاد) است .روایی و

تمامی عملیات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه

پایای این پرسشنامه در مطالعات خارجی در حد قابل قبولی

 13انجام پذیرفت.

بدست آمده است (هرواندها و پراستوتی .)2424 ،3در
داخل کشور نیز دهستانی و همکاران ( )1334پایایی این

ابزار

پرسشنامه را در حد مطلوبی گزارش نمودند .در مطالعه
1

پرسشنامه سبکهای مقابلهای  :جهت ارزیابی سبکهای

حاضر نیز پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ 4/32

مقابلهای از پرسشنامه سبکهای مقابلهای الزاروس و

بدست آمد.

فولکمن )1344( 2استفاده شد .این پرسشنامه دارای 00
سؤال در مقیاس  0گزینهای لیکرت است .روایی و پایای
این پرسشنامه در مطالعات خارجی در حد قابل قبولی
بدست آمده است (شن و استاتلر .)2421 ،3در داخل کشور
کشور نیز عطاران ( )1331پایایی این پرسشنامه را  4/01تا

یافتهها
نتایج مربوط به اطالعات دموگرافیک آزمودنیها نشان داد
دارای دامنه سنی  22تا  24سال بودند .همچنین میانگین
وزن آنها  04±3/0و قد آنها  100±0/24سانتیمتر بود.
- Cohen’s Perceived Stress Scale
- Evans-Lacko & et al.
- Bhui & et al.
7
(- Emotional Maturity Scale )EMS
8
- Yashoir, Sing & Behargava
9
- Herwandha & Prastuti
4
5
6

1

- Coping strategies questionnaire
- Lazarus & Folkman
3
- Shen & Stastler
2
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همچنین  124نفر ( 04درصد) در مقطع کارشناسی و 44

متأهل و  134نفر ( 00درصد) مجرد بودند .در جدول 1

نفر ( 04درصد) در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به

شاخصهای آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

تحصیل بودند .تعداد  44نفر ( 30درصد) از آزمودنیها

گزارش شده است.

جدول  1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

بلوغ هیجانی

44/03

14/00

استرس شغلی

20/21

14/33

مسئله مدار

142/31

22/30

هیجان مدار

32/40

20/43

سبکهای مقابلهای

براساس نتایج ارائه شده در جدول  1میانگین بلوغ هیجانی

کلوموگروف-اسمیرنف استفاده شد .نتایج این آزمون در

آزمودنیها  44/03و میانگین استرس شغلی آنها 20/21

جدول  2ارائه شده است.

بود .جهت بررسی توزیع طبیعی آزمودنیها از آزمون
جدول  2نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش
متغیر

کلوموگروف -

سطح معناداری

اسمیرنوف
بلوغ هیجانی

2/40

4/124

استرس شغلی

0/34

4/204

سبکهای

مسئله مدار

2/43

4/100

مقابلهای

هیجان مدار

1/23

4/244

با توجه به نتایج حاصل از جدول  ،2سطح معناداری برای

شغلی و سبکهای مقابلهای مسئله مدار و هیجان مدار از

متغیرهای این پژوهش باالتر از ( )4/40است؛ لذا نتیجه

آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج این

دادههای جمعآوری شده از توزیع طبیعی برخوردار

آزمون در جدول  3ارائه شده است.

میباشند .جهت بررسی ارتباط بلوغ هیجانی با استرس
جدول  3نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین بلوغ هیجانی با استرس شغلی و سبکهای مقابلهای
بلوغ هیجانی

متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معناداری

- 4/34

4/441

سبکهای

مسئله مدار

4/31

4/432

مقابلهای

هیجان مدار

- 4/10

4/401

استرس شغلی

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال نهم ،شماره 40- 40 ،1041 ،3

شیدا رنجبری و همکاران

44

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین

هیجانی و سبک مقابلهای مسئله مدار ( )4/31بدست آمد؛

متغیرهای پژوهش همبستگی معناداری وجود دارد

لذا براساس این نتایج میتوان از آزمون رگرسیون برای

بهطوریکه ارتباط منفی و معناداری بلوغ هیجانی با استرش

متغیرها استفاده نمود .نتایج آزمون تحلیل رگرسیون خطی

شغلی ( )-4/34و سبک مقابلهای هیجان مدار ()-4/10

در جدول  0ارائه شده است.

وجود دارد .همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین بلوغ
جدول  4نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی سبکهای مقابلهای و استرس شغلی براساس بلوغ هیجانی
متغیر

مدل

مسئله مدار

رگرسیون

041/21

خطا

13302/00

134

کل

13403/44

رگرسیون

043/04

133
1

خطا

14030/33

134

کل

14440/40

رگرسیون

042/21

133
1

خطا

10441/30

134

کل

14003/00

133

هیجان مدار

استرس شغلی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی
1

مجذورات
041/21

F
14/34

سطح

ضریب

ضریب

معناداری

همبستگی

تعیین

4/4412

4/24

4/40

011/03
043/04

13/00

4/4411

4/14

4/432

344/42
042/21

11/34

4/4424

4/22

4/400

302/34

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود با توجه به

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سبکهای مقابلهای

ضریب همبستگی بلوغ هیجانی با استرس شغلی ،این متغیر

و استرس شغلی با بلوغ هیجانی دانشجویان ورزشکار انجام

توانسته است  22درصد از تغییرات استرس شغلی را در

شد .براین اساس نتایج پژوهش نشان داد که بلوغ هیجانی

دانشجویان ورزشکار تبیین نماید که این مقدار در سطح

میتواند به طور معناداری سبک مقابلهای مسئله مدار را در

اطمینان  30درصد ( P=4/4424و  )F=11/34معنادار

دانشجویان ورزشکار تبیین نماید؛ به عبارت دیگر نتایج

است .با توجه به ضریب همبستگی بلوغ هیجانی با سبک

تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که هر چقدر میزان بلوغ

مقابلهای ،این متغیر توانسته است  24درصد از تغییرات

هیجانی در دانشجویان ورزشکار بیشتر باشد ،استفاده از

مسئله مدار و  14درصد هیجانمدار را در دانشجویان

سبک مقابلهای مسئله مدار در آنان افزایش یابد .نتایج این

ورزشکار تبیین نماید که این مقدار در سطح اطمینان 33

قسمت از پژوهش با نتایج یافتههای شن و همکاران

درصد به ترتیب ( P=4/4412و  )F=14/44و (P=4/4411

( )2421و نیکولز و همکاران ( )2410همسو بود .در این

و  )F=13/00معنادار میباشد.

خصوص نیکولز و همکاران ( )2410نشان دادند که رابطه
مثبت معناداری بین بلوغ هیجانی و استفاده از راهبرد

بحث

مقابلهای مسئله مدار در ورزشکاران وجود دارد .در تبیین
این قسمت از یافتهها میتوان به برجستهترین عالمت بلوغ
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هیجانی یعنی توانایی تحمل تنش اشاره کرد .فردی که

(شارما .)2412 ،1در واقع ،یک فرد با بلوغ عاطفی بهینه

دارای بلوغ هیجانی است به حدی از پختگی احساسی

فردی است که زندگی عاطفی وی به خوبی تحت کنترل

میرسد که راه حلهای پیچیدهتری برای مشکالت روزمره

است (شین و استاتلر .)2421 ،برجستهترین عالمت بلوغ

هیجانی خود پیدا میکند و از احساس خود به صورت

عاطفی توانایی تحمل تنش و در کنار آن ،بیتفاوتی به

مؤثرتری برای حل این مشکالت استفاده میکند و توانایی

برخی از محرکهایی است که بر فرد اثر میگذارد و او

کنترل نوسانات شدید را دارد و یاد گرفته که احساسات

را دستخوش احساسات مینماید (دانا و شمس1334 ،؛

خود را کنترل کند (نافیان ،مرادی و شمس1330 ،؛

دهستانی و همکاران .)1334 ،در تبیین این نتایج میتوان

دهستانی ،ابراهیمی و ابوهاشمیمقدم .)1334 ،که این امر

اظهار نمود افراد دارای توانایی بازداری مستقیم عواطف

به نوبه خود میتواند متضمن موفقیت فرد در زندگی

منفی ،توانایی پرورش عواطف مثبت را دارند؛ لذا قادر به

حرفهای و خانوادگی وی باشد؛ لذا در مورد دانشجویان

سازگاری با شرایط نامطلوب هستند .از اینکه مرتکب

ورزشکار نیز میتوان گفت آنها افرادی هستند که

اشتباه شوند نمیهراسند و آن را پلۀ موفقیت میانگارند.

مشکالت زیادی را تحمل کردهاند و برای رسیدن به

یافته دیگر پژوهشها نشان داد که بلوغ هیجانی استرس

جایگاه باال در ورزش حرفهای ،با مشکالت زیادی روبرو

شغلی را در دانشجویان ورزشکار پیشبینی میکند؛ به

بودهاند که توانستهاند با همه آنها به طور مثبت برخورد

عبارتی نتایج پژوهش نشان داد بلوغ هیجانی میتواند به

کنند و در نهایت با غلبه بر دشواریهای مسیر حرفهای

طور معکوس و معناداری استرس شغلی را در دانشجویان

خود ،در تالش برای کسب موفقیت بیشتر در آینده باشند.

ورزشکار تبیین کند؛ بهعبارتدیگر نتایج تحلیل رگرسیون

همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد که بلوغ هیجانی میتواند

حاکی از آن بود که هر چقدر میزان بلوغ هیجانی در

به طور معکوس و معناداری سبک مقابلهای هیجانمدار را

دانشجویان ورزشکار بیشتر باشد ،انتظار میرود که استرس

در دانشجویان ورزشکار تبیین کند؛ به عبارت دیگر نتایج

شغلی در آنان کاهش یابد .با توجه به رابطه معنادار بین

تحلیل رگرسیون نشان داد هر چقدر میزان بلوغ هیجانی در

بلوغ هیجانی و استرس شغلی ،میتوان اظهار نمود بلوغ

دانشجویان ورزشکار بیشتر باشد ،انتظار میرود که استفاده

هیجانی باال در افراد باعث برخورداری از مهارتهای

از سبک مقابلهای هیجانمدار و اجتنابی در آنان کاهش

مقابله با تنش و فشار کار خواهد شد که با توجه به نتایج

یابد .نتایج این قسمت از پژوهش نیز با نتایج دهستانی و

پژوهش این امر در دانشجویان ورزشکار به خوبی نشان

همکاران ( )1334و ماریناکی و همکاران ( )2414همسو

داده شده است .همچنین با نتایج نیسی ،ارشدی و رحیمی

بود .از سوی دیگر بلوغ عاطفی به توانایی هدایت و

( )1331مبنی بر رابطه سرمایۀ روانشناختی با عملکرد شغلی

تسهیل تمایالت عاطفی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

و التزام شغلی همسو است؛ زیرا بلوغ هیجانی به عنوان یک

اشاره دارد .بلوغ عاطفی به معنای توانایی خودکنترلی در

سرمایۀ روانشناختی مهم محسوب میشود و میتواند منجر

فرد درک میشود که محصول تفکر و یادگیری است

به اثر مستقیم بر عملکرد شغلی ،هیجانات مثبت و بهزیستی

- Sharma
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روانشناختی شود .در تبیین این قسمت از یافتهها میتوان

محدودیتهای مطالعه حاضر عدم بررسی ورزشکاران

گفت افراد دارای بلوغ هیجانی باال چون از نظر شناسایی

دختر بود که پیشنهاد میشود در مطالعات آینده به مسئله

مشکل و طراحی و اجرای مداخلههای مثبت موفق هستند؛

جنسیت پرداخته شود .همچنین ورزشکاران مطالعه حاضر

لذا دانشجویان ورزشکار نیز با توجه به برخورداری از بلوغ

در سطح دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند؛ لذا پیشنهاد

هیجانی توانستهاند در برخورد با تنشهای حرفهای خود

میشود ورزشکاران استانی ،کشوری و بینالمللی نیز در

موفق عمل کنند؛ زیرا برجستهترین عالمت بلوغ هیجانی

آینده مطالعه شوند.

توانایی تحمل تنش است .عالمت دیگر بیتفاوتی نسبت به
برخی از انواع محرکات است که فرد را بیحوصله یا

سپاسگزاری

دستخوش احساسات مینماید .همچنین ازآنجایی که

این پژوهش با تائید معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی

شخص بالغ از نظر هیجانی پیوسته دارای گنجایش شادی و

واحد نقده اجرا و دارای مجوز پژوهشی به شماره

تفریح است؛ لذا افرادی که از نظر هیجانی بالغ هستند قادر

 243041/041از گروه تخصصی تربیتبدنی و علوم

به درک نگرش و رفتار دیگران بوده و قابلیت تأخیر

ورزشی است .بدینوسیله نویسندگان مقاله از تمامی

پاسخهای خود را دارند .در نتیجه این افراد در مقابله با

شرکتکنندگان در پژوهش حاضر کمال تشکر و قدرانی

استرسها و تنشهای شغلی خود ،اغلب از راه حلهای

خود را ابزار میدارند.

منطقی استفاده میکنند و توانایی کنترل نوسانات شدید را
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