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تأثیر کیفیت دروس تربیتبدنی بر شادکامی دانشجویان با توجه به متغیرهای میانجی
سالمت روانی و سالمت معنوی (مطالعه موردی :دانشجویان علوم دریایی محمودآباد)
مسعود فريدوني ،6سيد حسين علوي
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چکیده
هدف اصلي تحقيق بررسي تأثير کيفيت دروس تربيتبدني بر شادکامي دانشجويان با توجه به متغيرهاي ميانجي سالمت رواني و
سالمت معنوي در بين دانشجويان علوم دريايي محمودآباد بود .اين تحقيق بهصورت ترکيبي (کيفي و کمي) انجام شد .در بخش
کيفي تحقيق بعد از مرور مباني نظري پرسشنامه اي توسط گروه تحقيق طراحي گرديد و سپس در اختيار متخصصان قرار گرفت
بهطوري در سه مرحله مورد بازبيني قرار گرفت .اعضاي گروه دلفي متخصصان مديريت ورزشي و اعضاي هيات علمي مرتبط با
موضوع پژوهش بودند که بهصورت گلوله برفي انتخاب شدند .بعد از مرحله کيفي سؤاالت در قالب پرسشنامه  22سؤالي در بين
دانشجويان دانشکده علوم دريايي دانشگاه نفت و دانشکده فني و حرفهاي محمودآباد که واحد درس تربيتبدني را گذرانده بودند
بهصورت کل شمار توزيع گرديد .بعد از تعيين پايايي ،مدل نهايي تحقيق با استفاده از مدلسازي معادالت ساختاري ترسيم گرديد.
نتايج نشان داد کيفيت دروس تربيتبدني بر سالمت رواني ،سالمت معنوي و شادکامي دانشجويان تأثيرگذار است .همچنين يافتهها
نشان داد سالمت معنوي با ضريب  0/22و سالمت رواني با ضريب  0/10بر شادکامي تأثيرگذار است .با توجه به يافتههاي مدل
پيشنهاد ميشود محتوي دروس تربيتبدني با نيازهاي دانشجويان مطابقت داشته باشد تا استعدادهاي و مهارتي دانشجويان شکوفا
شود.
واژگان کلیدی :کیفیت دروس تربیتبدنی ،شادکامی ،سالمت روانی ،سالمت معنوی.

تاريخ دريافت مقاله89/01/00 :
تاريخ پذيرش مقاله89/60/28 :

 6استاديار گروه مديريت دانشگاه مازندران (نويسنده مسئول)masoud.freydoni@gmail.com :
 2استاديار گروه تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشکده فني و حرفه اي محمودآباد ،دانشگاه فني و حرفه اي مازندران ،دانشگاه فني و حرفه اي ايران
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برنامههاي درسي آموزش عالي از جمله عوامل و عناصري هستند که در تحقق بخشيدن به اهداف آموزش عالي نقش بسزايي دارند،
ازاينرو است که برنامههاي درسي قلب مراکز دانشگاهي به شمار ميآيند و آينه نقشها و اهداف آموزش عالي ميباشند که شايسته
توجه دقيق هستند ،يکي از عناصر مهم ارتقاء کيفيت آموزش عالي و تناسب نگرش ،دانش و مهارت دانشآموختگان ،دانشگاهها با
آخرين دستاوردهاي علمي ،فناوري و نيازهاي بازار کار است (آلتباخ 6899 ،به نقل از صادقي .)6080 ،کيفيت دروس آموزشي
ميتواند به عنوان عاملي براي موفقيت تحصيلي دانشجويان محسوب گردد (وانگ .)2002 ،6مؤسسات آموزشي داراي دو نوع طرح
درسي از جمله طرح درسي برنامهريزيشده و طرح درسي برنامهريزي نشده هستند؛ طرح درسي برنامهريزيشده شامل محتوا،
اهداف و...هستند و طرح درسي برنامهريزي نشده عواملي همچون ،روابط روانشناسي ،هنجارها و ارزشها و نگرش و احساسات را
شامل ميشود (دال.)6880 ،2
فعاليتهاي انجام شده در زمينه تبيين مفهوم کيفيت در مؤسسات گوناگون ،به تميز بين دو بعد يا نوع متفاوت از آن منجر شده
است که از آنها با عنوان کيفيت دروني و کيفيت بيروني نام برده ميشود .منظور از کيفيت دروني ،بررسي مطلوبيت و وضعيت
عناصر و مؤلفههاي نظام آموزشي در جهت تحقق اهداف مفروض و معين و در عين حال منظور از کيفيت بيروني ،ميزان دستيابي به
هدفهاي معين با توجه به منابع (انساني ،مادي و مالي) در دسترس براي مؤسسات آموزش عالي است ( 2000 ،OECDبه نقل از
فتحي واجارگاه و شفيعي .)6091 ،زارع و همکاران ( )6081در تحقيقي با هدف شناسايي و اولويتبندي عوامل مؤثر بر سيستم
آموزشي مؤسسات دريايي استان بوشهر به منظور بهبود عملکرد آنان در آموزش و تربيت دريانوردان ماهر نشان دادند که اين عوامل
در قالب سه دستهي کلي کيفيت آموزش ،کيفيت ارائه خدمات و انگيزش قرار ميگيرند .همچنين نتايج فن سلسله مراتبي نشان
داده است که در ميان اين سه دسته ،کيفيت ارائه خدمات نسبت به بقيه دستهها در اولويت ميباشد ،همچنين ،در ميان
زيرمعيارهاي کيفيت ارائه خدمات ،زيرمعيار بهکارگيري تجهيزاتي همچون وسايل کمکناوبري و سيميالتور در حين تدريس
مهمترين عامل ميباشد.
مفهوم ديگر مورد بررسي در اين تحقيق سالمت معنوي است که شامل سه بعد شناخت ،عواطف و کنش است .بعد شناختي،
برخورداري از شناخت يا معرفت ويژه نسبت به خدا ،انسان و خلقت و پذيرش خدا و قوانين الهي بوده و اولين گام درحرکت بهسوي
خداوند است .اولين قدم در اين بعد شناخت خود است؛ اين گام مهمترين گام براي دستيابي به شناخت خداوند است .گام بعد
عواطف ،احساس آرامش ،نشاط ،اميد و محبتورزي نسبت به خدا و انبياي الهي است .از مهمترين شاخصهاي سالمت معنوي و
حاالت انسان معنوي ،عواطف مثبت (محبتورزي نسبت به خدا و انبياي الهي و تجربه معنوي) است .بعد کنش ،روشي است که فرد
عقايد معنوي دروني خود را در جهان خارج آشکار ميکند (ساالرفر به نقل از مظفرنيا و همکاران .)6080 ،مينگ و هيوو )2069( 0با
هدف بررسي تأثير سالمت معنوي ،استراتژيهاي مقابلهاي ،درآمد و مصرف الکل بر روي رفاه روانشناختي دانشجويان کالج در اياالت
متحده آمريکا نشان دادند که سالمت معنوي بر رفاه روانشناختي دانشجويان تأثير گذار است.
سالمت رواني به نحوه تفکر ،احساس و عمل اشخاص بستگي دارد .بهطوري که افرادي که از سالمت رواني برخوردارند و نسبت به
زندگي ديد مثبتي دارند ،آماده برخورد با مشکالت زندگي هستند ،در مورد خود و ديگران احساس خوبي دارند و در محيط کار و
روابطشان مسئوليتپذير هستند .زيرا وقتي از سالمت رواني برخوردار باشند از زندگي انتظار بهترينها را خواهند داشت و آماده
برخورد با هر حادثهاي هستند .با شناخت ويژگيهاي سالمت رواني بهتر ميتوان به روح و روان متعادل و شاد دست يافت .سالمت
رواني و جسماني هر دو براي خوشبختي انسان ضرورياند ،اين در حالي است که دستيابي به سالمت روان تصادفي نيست و نيل به
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اين هدف با صرف زمان و تالش و انرژي به دست خواهد آمد (بنيامين 6090،به نقل از سلمان .)6080 ،بهنوعي سالمتي پاسخ
سهگانه وضعيتهاي جسمي ،رواني و اجتماعي نسبت به محرکهاي داخلي و خارجي در جهت نگهداري ثبات و راحتي ميباشد
(شريعتي و همکاران .)6096 ،انجمن کانادايي بهداشت رواني نيز اين مفهوم را در سه قسمت تعريف کرده است :قسمت اول ،شاملِ
نگرشهاي مربوط به خود که در بر دارنده تسلّط بر هيجانهاي خود ،آگاهي از ضعفهاي خود و رضايت از خوشيهاي ساده است؛
قسمت دوم ،نگرشهاي مربوط به ديگران که شامل عالقه به دوستيهاي طوالني و صميمي ،احساس تعلّق به يک گروه و احساس
مسئوليت در محيط انساني و مادي است؛ قسمت سوم ،نگرشهاي مربوط به زندگي که شامل پذيرش مسئوليتها ،انگيز توسعه
امکانات و عالي خود ،توانايي اخذ تصميمهاي شخصي و انگيز خوب کار کردن است (يعقوبي و برادران.)6080 ،
يکي ديگر از سازههاي همگام با سالمت روانشناختي ،شادکامي ميباشد .طي سالهاي اخير پژوهشگران حوزه سازماني توجه خود را
به منابع بالقوه احساسهاي مثبت نظير شادکامي معطوف کردهاند ،اين سازه دو جنبه دارد :يکي عوامل عاطفي که نمايانگر تجربه
هيجاني شادي ،سرخوشي ،خشنودي و ساير هيجانهاي مثبت است و ديگري ارزيابي شناختي رضايت از قلمروهاي مختلف زندگي
که بيانگر شادکامي و بهزيستي رواني است (يعقوبي و برادران.)6080 ،
شادکامي پيامدهاي مثبتي بر روي سبک زندگي و موفقيت تحصيلي دانشجويان دارد و ميل به انجام رفتارهايي که با موفقيت
تحصيلي مرتبط هستند را افزايش ميدهد .اين توضيح ريشه در مطالعات بسياري دارد که بيان کردهاند شادکامي به فعاليتهاي
جذاب و توليدکننده منجر ميشود .برخي از مطالعات نيز گزارش کردهاند که افراد با شادکامي باال انرژي رواني بيشتري دارند و
احتمال بيشتري دارد که اعمال فداکارانه انجام دهند .شادکامي بهعنوان يک عاطفه مثبت ميتواند روابط بين فردي را تسهيل کرده
و ايثار ،نوعدوستي و مهارتهاي گفتگو را ارتقاء دهد و پيامدهاي مثبت گستردهاي بر شناخت ،سطح فعاليت اجتماعي و سالمتي
داشته باشد .همچنين شادکامي به نوعي تفکر منجر ميشود که افراد را قادر ميسازد مشکالت را با خالقيت و نوآوري حل نمايند
(بورلو 2002 ،به نقل از عليپور و همکاران .)6098 ،تينگاز و همکاران ( )2069در تحقيقي با عنوان مقايسهي سطح شادکامي
دانشجويان و سبکهاي تفکر در آموزش تربيتبدني و آموزش ورزشي و ديگر ادارات در ترکيه» نشان دادند که ميانگين سطح
شادکامي دانشجويان گروه تربيتبدني و آموزش ورزش به طور معنيداري بيشتر از ساير دانشکدهها بود .با اين حال ،نياز به شناخت
دانشجويان گروه آموزش تربيتبدني و ورزش به طور معنيداري از دانشجويان ساير دانشکدهها متفاوت نبود .همچنين همبستگي
مثبت بين اعتقاد به شهود و شادي وجود داشت .با اين حال ،بين سطوح شادي و نياز به شناخت و همچنين نياز به شناخت و
اعتقاد به شهود رابطه معناداري وجود نداشت.
رحيمي و همکاران ( )6082در مطالعهاي با هدف بررسي سالمت معنوي دانشجويان بيان کردند که سالمت معنوي جديدترين بعد
سالمت ميباشد که در کنار ابعاد ديگر سالمتي همچون سالمت جسمي ،رواني ،اجتماعي قرار گرفته است .نتايج مطالعه نشان داد
که سالمت معنوي دانشجويان پرستاري و مامايي در حد متوسط قرار دارد .همچنين از ميان متغيرهاي سن ،جنسيت،
وضعيت تأهل ،سال تحصيلي ،تنها متغير جنس با ميانگين نمره سالمت معنوي ارتباط آماري معناداري داشت.
عبادي و همکاران ( )6082در تحقيقي با عنوان رابطه سالمت معنوي با شادکامي در دانشجويان پرستاري» نشان دادند که سالمت
معنوي دانشجويان با شادکامي رابطه مثبت و معناداري داشت .شدت همبستگي سالمت معنوي با شادکامي در دانشجويان دانشگاه
آزاد و علوم پزشکي با ضريب همبستگي پيرسون به ترتيب برابر ( )r=0/10و ( )r=0/91برآورد گرديد؛ که کليه محاسبات اين تحقيق
يا سطح اطمينان  %82انجام شد .تمامي ابعاد سالمت معنوي با شادکامي ارتباط معنادار داشت .بيشترين ارتباط را بعد عواطف و
کمترين ارتباط را بعد کنش به خود اختصاص داد.
هاوانگ يون و چانک سيک )2069( 6در مطالعه خود نشان دادند که استرس ،تأثير منفي با ذهن ،عزت نفس و خوشبختي دارد .با
اين حال ،رشد رواني با اعتماد به نفس و شادي رابطه مثبت داشت .رشد ذهني تأثير مثبت بر عزت و خوشبختي داشت .عزت نفس
6 - Hwang Yeoun & Chang Seek

80

شماره  61بهار 89

فصلنامه علمي آموزش علوم دريايي

نيز بر روي خوشبختي اثر مثبت داشت .همچنين تحليل بوت استرپ نشان داد که تنش بر شادي از طريق رويکرد دوجانبه گرايش
ذهني و عزت نفس تأثير ميگذارد.
مظفري نيا و همکاران ( )6080در مطالعهاي با هدف بررسي رابطه بين سالمت معنوي و شادکامي در ميان دانشجويان نشان دادند
که سالمت معنوي دانشجويان با شادکامي آنها رابطه مثبت و معناداري دارد .ضريب همبستگي بين سالمت معنوي و شادکامي
 0/12بود و کليه محاسبات اين تحقيق با سطح اطمينان  0/82انجام شد .تمامي ابعاد سالمت معنوي با شادکامي ارتباط معناداري
داشت .بيشترين ارتباط را بعد عواطف و کمترين ارتباط را بعد کنش با شادکامي به خود اختصاص داد .خادم و همکاران ()6081
نيز در پژوهشي با هدف بررسي ارتباط سالمت معنوي با سالمت روان دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد نشان دادند بين سالمت
معنوي با سالمت رواني دانشجويان دانشگاه فردوسي رابطه معکوس و معنيدار مشاهده شد ( .)P>06/0بهگونهاي که با افزايش
ميزان سالمت معنوي ،ميزان استرس ،اضطراب و افسردگي در هر دو گروه دانشجويان دختر و پسر کاهش مييافت (.)P>02/0
همچنين بيان کردند که گنجانيدن برنامه آموزشي مناسب به منظور ارتقاي سطح سالمت معنوي دانشجويان به منظور افزايش
تابآوري و مقابله آنان با مشکالت سالمت روان در اين دوره بحراني توصيه ميگردد .در مطالعهاي ديگر فوراق و ارزاني بيرگاني
( )6082بيان کردند که شادي يک حالت ذهني يا احساس است که با رضايت ،عشق ،خشنودي ،لذت همراه است .شواهد نشان مي-
دهد که شادي ،سالمتي را تحت تأثير قرار ميدهد .در ادامه بيان کردند ورزش و فوقبرنامههاي آن به منظور گذراندن ساعات
فراغت و ايجاد لحظات شاد و احساس آرامش و آسودگي بيشتر ،مطرح و به عنوان راه حل بسياري از مشکالت جسمي و روحي افراد
جامعه در نظر گرفته ميشود .ورزش نقش مهمي در تندرستي و سالمت رواني انسان دارد .بهگونهاي که در سال  2002ميالدي
شعار سازمان بهداشت جهاني تحرک ،رمز سالمت عنوان شده است .روان انسان مستقيماٌ تحت تاثير شرايط بدني و جسماني اوست
و متقابالٌ جسم انسان و اعمال اندامها ،يکي از عواملي است که تحت تاثير فضاي رواني و ذهني اوست .همچنين نشان دادند که
فعاليتهاي ورزشي از منابع عمده شادي محسوب ميشوند و با شادکامي ،عزت نفس ،خلق مثبت ،اعتماد به نفس رضايت از زندگي
و سالمت رواني ارتباط مثبت و معنادار دارد .همچنين رابطه منفي و معکوس بين ورزش ،به خصوص ورزشهاي هوازي و اضطراب،
افسردگي و استرس وجود دارد .ورزش و فعاليتهاي بدني سبب افزايش اندورفين پالسما شده و بااحساس شادي همراه است و
همچنين موجب افزايش هورمون سروتونين (هورمون مؤثر در خلق و خو) ميشود .از سوي ديگر فعاليتهاي ورزشي يک روش
آسان ،مناسب و کم هزينه در جهت بهبود سالمت روحي افراد جامعه است؛ بنابراين الزم است با توجه به تأثيرات شگرف ورزش در
سالمت جسم و روان انسانها و به منظور بهبود کارآيي افراد الزم است اطالع رساني مناسب از طريق رسانهها و همايشها صورت
گيرد و همچنين تدبيري انديشيده شود تا در محيطهاي آموزشي ،سازماني زماني به اين مهم اختصاص يابد .با توجه به نقش تعيين
کننده دانشجويان در چگونگي سالمت جامعه ،اطالع از عوامل مؤثر بر سالمت روان آنها از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ بهطوري
که شناخت و اصالح آنها ،تأثير مثبتي بر بهبود يادگيري و افزايش آگاهي علمي آنها دارد (سليماني و همکاران .)6081 ،دي پدرو 6و
همکاران ( )2069نشان دادند که در مقايسه با دانشجويان غيرنظامي ،دانشجويان وابسته به نيروي نظامي در اياالت متحده نتايج
منفي سالمت روان بيشتري دارند که ناشي از استرس رويدادهاي زندگي نظامي (به عنوان مثال ،استقرار) است .تا به امروز مطالعات
مربوط به جوانان وابسته به نيروي نظامي ،نقش عوامل محافظتي در محيط مدرسه ،مانند محيط آب و هوايي مدرسه ،در سالمت
رواني و رفاه نوجوانان متصل به ارتش کمتر مورد بررسي قرار داده شده است .با توجه به اين شکاف در تحقيق در مورد جوانان
نظامي ،اين مطالعه از نمونههاي بزرگي از جوانان نظامي و غير نظامي در مدارس وابسته به نظام به دست ميآيد و ارتباطات بين آب
و هواي مدرسه ،ارتباط نظامي ،استقرار و سالمت روان را مورد بررسي قرار ميدهد .يافتهها نشان ميدهد که مؤلفههاي مختلف
محيط آموزش با احتمال پايينتر از عالئم افسردگي و افکار خودکشي و همچنين افزايش احتمال سالمت دانشجويان به اتصال به
نيروي نظامي و استقرار در آن در ارتباط است .وضعيت شغلي دانشجويان علوم دريايي بهنحوي است که ويژگيهاي جسماني و
6 .De pedro
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عاطفي مطلوبي را ميطلبد؛ شاغالن و دانشجويان علوم دريايي بايستي بتوانند با روحيهاي شاد و همراه با سالمتي ،وظايف شغلي
خود را انجام دهند و در عين حال روحيه مبتني بر همکاري و حس مطلوب را به سايرين انتقال دهند .از اينرو ضرورت شناخت
پيشايندهاي تأثيرگذار بر شادکامي و سالمت دانشجويان علوم دريايي احساس ميشود ،از جهتي دانشجويان علوم دريايي نقش
اجتماعي و فرهنگي در جامعه پيدا ميکنند ،شادکامي و نشاط بر نقشهايي که اين دانشجويان دارند؛ ميتواند تأثيرات مطلوبي
داشته باشد .لذا دانشکده علوم دريايي بهعنوان دريچه اي براي ورود افراد در محيط اجتماع بايستي شرايطي را ايجاد کند که
سالمتي روحي و جسمي را در بين دانشجويان فراهم آورد .همچنين با توجه به اينکه دانشجويان علوم دريايي بعد از فراغت از
تحصيل بايستي در انجام وظايف شغلي خود حداکثر کارايي را داشته باشند و يکي از راههاي افزايش کارايي و روحيه تالش،
شادکامي و احساس رضايت دروني است ،بنابراين شناسايي عواملي که منجر به ارتقاء سالمتي و شادکامي دانشجويان علوم دريايي
ميشود ضرورت پيدا ميکند .از اينرو هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأثير کيفيت دروس تربيتبدني بر شادکامي دانشجويان با
توجه به متغيرهاي ميانجي سالمت رواني و سالمت معنوي در بين دانشجويان علوم دريايي محمودآباد بود که مدل مفهومي در
شکل شماره  6ترسيم گرديده است و سؤاالت بهصورت زير مطرح شده است:
سؤال اول :آيا کيفيت دروس تربيتبدني بر سالمت معنوي دانشجويان علوم دريايي تأثيرگذار است؟
سؤال دوم :آيا کيفيت دروس تربيتبدني بر سالمت رواني دانشجويان علوم دريايي تأثيرگذار است؟
سؤال سوم :آيا سالمت رواني بر شادکامي دانشجويان علوم دريايي تأثيرگذار است؟
سؤال چهارم :آيا سالمت معنوي بر شادکامي دانشجويان علوم دريايي تأثيرگذار است؟
سؤال پنجم :آيا کيفيت دروس تربيتبدني بر شادکامي دانشجويان علوم دريايي تأثيرگذار است؟

شکل( )1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی تحقیق
اين پژوهش بهصورت ترکيبي (کيفي و کمي) انجام شد .در بخش کيفي تحقيق بعد از مرور مباني نظري در زمينه کيفيت دروس
تربيتبدني ،سالمت رواني ،سالمت معنوي و شادکامي پرسشنامه اي توسط گروه تحقيق طراحي گرديد و سپس در اختيار خبرگان و
متخصصان قرار گرفت ،سؤاالت بهگونهاي تنظيم شدند که مخاطبان عالوه بر استنباط سؤاالت ،بتوانند واکنشهاي فردي خود را
بروز دهند .بعد از جمعآوري پرسشنامهها طيف پاسخها و داليلي که خبرگان براي پاسخهايشان بيان کردند مورد بررسي قرار گرفت
و مواردي که بدون ارتباط با پديده مورد بررسي بودند حذف گرديد و مجدداً پرسشنامهها براي خبرگان ارسال گرديد و تغييرات
مجدداً مورد بررسي گروه متخصصان قرار گرفت تا بتوانند نظرات خود را بيان کنند .اين فرايند تا زماني ادامه يافت که اجماعي در
مورد سؤاالت طراحي شده حاصل شد .مطلعان کليدي براي اين تحقيق متخصصان مديريت ورزشي و اعضاي هيات علمي مرتبط با
موضوع پژوهش بودند که بهصورت گلوله برفي انتخاب شدند.
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بعد از مرحله کيفي سؤاالت مرتبط باکيفيت دروس تربيتبدني ( 9سؤال) ،سالمت رواني ( 2سؤال) سالمت معنوي ( 1سؤال) و
شادکامي دانشجويان علوم دريايي ( 1سؤال) در قالب پرسشنامه  22سؤالي در طيف  2گزينهاي ليکرت در بين دانشجويان دانشکده
علوم دريايي دانشگاه نفت و دانشکده فني و حرفهاي محمود آباد که واحد درس تربيتبدني را گذرانده بودند توزيع گرديد .الزم به
توضيح است که جامعه آماري شامل دانشجويان مکانيک موتورهاي دريايي ( 96دانشجو) و ناوبري ( 90دانشجو) در دانشکده فني
محمودآباد و دانشجويان مهندسيکشتي ( 16دانشجو) ،مهندسي ماشين آالت دريايي ( 01دانشجو) در دانشکده علوم دريايي
دانشگاه صنعت نفت محمودآباد بودند که تمام دانشجويان بهصورت کل شمار بهعنوان نمونه آماري انتخاب شدند .براي تعيين پايايي
پرسشنامهها در يک مطالعه مقدماتي ابتدا پرسشنامهها بين  00نفر از جامعه آماري توزيع و پس از تکميل ،جمعآوري شد و در
مرحله بعد و به فاصله  62روز ،بار ديگر پرسشنامهها در اختيار همان پاسخگويان قرار گرفت و ضريب باز آزمايي انحا براي پرسشنامه
کيفيت دروس تربيتبدني  ،0/92پرسشنامه سالمت رواني دانشجويان  ،0/96پرسشنامه سالمت رواني دانشجويان  0/90و پرسشنامه
شادکامي  0/90به دست آمد .روايي سؤاالت نيز بر اساس بارهاي عاملي مورد تائيد قرار گرفت که در جدول شماره  6نتايج مربوط
به بار عاملي سؤاالت آمده است.
جدول ( )1بارعاملی سؤاالت تحقیق

متغيرها

کيفيت دروس تربيت-
بدني

سالمت رواني

سالمت معنوي

شادکامي

سواالت

بار عاملي

وسايل و تجهيزات ورزشي در حد مطلوبي قرار دارد

0/91

زمان برگزاري کالسهاي تربيتبدني مناسب ميباشد

0/99

شرکت در دروس تربيتبدني تأثيرات روحي و جسمي براي من بههمراه داشته است

0/92

محتوي درس تربيتبدني براي دانشجويان سودمند است

0/90

برنامه درسي تربيتبدني دانشگاه ،نيازهاي ورزشي من را تأمين ميکند

0/98

دروس تربيتبدني با کيفيت خوبي در دانشگاه برگزار ميشود

0/90

کيفيت تدريس استاد در حد مطلوب قرار دارد

0/91

با استرس و فشارهاي درسي بهراحتي کنار ميآيم

0/92

روحيه همکاري و کمک به ديگران را در خود ميبينم

0/99

با اساتيد و دانشجويان ديگر ارتباط خوبي برقرار ميکنم

0/96

حس مسئوليتپذيري در کارها را دارم

0/91

حس ميکنم که فعاليتهاي مفيدي در جامعه ميتوانم انجام دهم

0/96

با احساس اميدواري به آينده فعاليتهاي درسي را انجام ميدهم

0/90

در زندگي حس آسايش و آرامش درون دارم

0/92

به هم کالسيها و ديگران نگرش مثبتي دارم

0/98

در برابر مشکالت حس نا اميدي ندارم و به خدا توکل ميکنم

0/99

از گذراندن واحدهاي درسي احساس هيجان مطوبي دارم

0/90

از حضور در دانشکده احساس لذت دارم

0/92

از تحصيل در رشتههاي علوم دريايي احساس رضايت دارم

0/96

از انجام فعاليتهاي روزانه احساس شادي دارم

0/91

احساس خوبي نسبت به هم کالسها و دوستانم دارم

0/90

ارزيابي مثبتي نسبت به محيط اطراف دارم

0/96
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در بخش کمي براي بررسي دادهها از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است .در بخش توصيفي با استفاده از
محاسبه ميانگين و انحراف معيار به توصيف اطالعات پرداخته شده است .جهت پاسخ به سؤاالت ابتدا آزمون همبستگي پيرسون
براي تعيين جهت و شدت رابطه بين متغيرها و در ادامه رابطه علت و معلولي بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل به وسيله
نرمافزار ليزرل در قالب مدل ساختاري سنجيده شده است.
یافتههای تحقیق
براي بررسي عادي بودن توزيع دادهها از آزمون کلموگروف اسميرنوف استفاده شده است ،با توجه به نتيجﺔ اين آزمون ( )P>0/02از
نرمال بودن توزيع دادهها اطمينان حاصل شد ،بنابراين براي بررسي متغيرها از آمار پارامتريک استفاده شده است .در جدول شماره
 2اطالعات مربوط به يافتههاي توصيفي و ضرايب همبستگي پيرسون آمده است .دادهاي بخش توصيفي نشان داد کيفيت دروس
تربيتبدني ميانگين  2/90و انحراف معيار  ،6/69سالمت معنوي ميانگين  2/86و انحراف معيار  ،6/29سالمت رواني ميانگين 2/80
و انحراف معيار  6/19و شادکامي ميانگين  2/88و  6/00را به خود اختصاص داده است.
جدول( )2ضرایب همبستگی میان متغیرهای پژوهش
2

0

متغيرها

M

SD

6

کيفيت دروس تربيتبدني

2/90

6/69

6

سالمت معنوي

2/86

6/29

0/122

6

سالمت رواني

2/80

6/19

0/129

0/262

6

شادکامي

2/88

6/00

0/102

0/202

0/208

1

6

نتايج آزمون همبستگي پيرسون ميان کيفيت دروس تربيتبدني ،سالمت معنوي ،سالمت رواني و شادکامي دانشجويان علوم دريايي
در جدول شماره يک گزارش گرديده است .اين ضرايب منعکس کننده همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش با يکديگر و در فاصله
اطمينان  0/88است.
بعد از اطمينان يافتن از صحت مدلهاي اندازهگيري سؤاالت اصلي تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند يا به عبارت ديگر رابطهي علیي
کيفيت دروس تربيتبدني دانشجويان علوم دريايي بر سالمت معنوي ،سیالمت روان و شیادکامي بیا اسیتفاده از نیرمافیزار معیادالت
ساختاري ليزرل سنجيده شد که در ذيل مدل در حالت تخمين استاندارد (ضرايب استاندارد) مورد تحليل قرار گرفتهاند.

شکل ( )2نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری (ضریب استاندارد)
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جهت ارزيابي تأثير کيفيت دروس تربيتبدني بر سالمت معنوي ،سالمت رواني و شادکامي دانشجويان علوم دريايي از مدل معادالت
ساختاري و بهطور مشخص ،از مدلهاي ساختاري (تحليل مسير) بهره گرفتهشده است .براي پاسخ به سؤاالت پژوهش از ضرايب
استاندارد و اعداد معناداري استفاده شد( .براي کليه مسيرها ضريب اطمينان  82درصد و سطح خطا  2درصد ميباشد) .همانطور که
در جدول شماره  0گزارش شده است تأثير کيفيت دروس تربيتبدني بر سالمت معنوي ،سالمت رواني و شادکامي دانشجويان علوم
دريايي معنادار بوده است.
جدول ( )3نتایج مدلسازی معادالت ساختاری (ضریب استاندارد و اعداد معناداری)
سؤال

مسير

ضريب استاندارد

اعداد معناداري

6

کيفيت دروس تربيتبدني – سالمت معنوي

0/12

1/09

2

کيفيت دروس تربيتبدني – سالمت رواني

0/21

1/19

0

سالمت معنوي – شادکامي

0/22

2/96

1

سالمت رواني – شادکامي

0/10

1/92

2

کيفيت دروس تربيتبدني – شادکامي

0/19

2/99

جهت بررسي مطلوبيت مدل اندازههاي بهدست آمده در جدول شماره  1بيانگر اين است که مدل مفهومي تحقيق از برازش خوبي
برخوردار است و روابط علي يا تأثيرگذاري کيفيت دروس تربيتبدني بر سالمت معنوي ،سالمت رواني و شادکامي دانشجويان علوم
دريايي تأييد شده است.
جدول ( )4شاخصهای برازش مدل ساختاری
شاخصها
RMSEA

مقادير شاخصها

حد مطلوب

0/022

کمتر از 0/09

RMR

0/010

کمتر از 0/02

NFI

0/86

 0/8و باالتر

NNFI

0/81

 0/8و باالتر

CFI

0/82

 0/8و باالتر

GFI

0/80

 0/8و باالتر

AGFI

0/82

 0/8و باالتر

شاخصها نشان داد ميانگين مجذور خطاهاي مدل ( )0/022کمتر از عدد  0/09است و نسبت کاي دو ( )99/99به درجه آزادي
( )29نيز کوچکتر از  0است .بررسي شاخص  RMRنشان داد ميزان آن  0/010و کمتر از عدد  0/02است ،در نتيجه در حد
مطلوب قرار دارد .بررسي ساير شاخصها ( )NFI=0/86 ،NNFI=0/81 ،CFI=0/82 ،GFI=0/80 ،AGFI=0/82بيانگر آن بود
که تمام اندازهها باالتر از  0/8بوده و در حد مطلوب قرار دارند .در نتيجه مدل رياضي بهدست آمده داراي مطلوبيت و تناسب بااليي
بود.
بحث و نتیجهگیری
نتايج حاصل از مدلسازي معادالت ساختاري نشان داد کيفيت دروس تربيتبدني با ضريب  0/12بر سالمت معنوي دانشجويان
علوم دريايي تأثيرگذار است .اين يافته به اين نکته اشاره دارد که برنامه درسي تربيتبدني ارائه شده در دانشگاهها اگر مطابق با
واقعيت ها ،نيازها و تحوالت باشد و از طرفي داراي جامعيت باشد تا از طريق آن رشد و افزايش قابليتها و مهارتهاي ورزشي در
دانشجويان علوم دريايي شکوفا شود احتماالً طبق نتايج اين تحقيق سالمت معنوي دانشجويان نيز ارتقاء پيدا خواهد کرد .در همين
راستا مينگ و هيوو ( )2069با هدف بررسي تأثير سالمت معنوي ،استراتژيهاي مقابلهاي ،درآمد و مصرف الکل بر روي رفاه
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روانشناختي دانشجويان کالج در اياالت متحده آمريکا نشان دادند که سالمت معنوي بر رفاه روانشناختي دانشجويان تأثيرگذار
است.
نتايج حاصل از مدلسازي معادالت ساختاري نشان داد کيفيت دروس تربيتبدني با ضريب  0/21بر سالمت رواني دانشجويان علوم
دريايي تأثيرگذار است .اين يافته به اين نکته اشاره دارد که دروس تربيتبدني در دانشگاه اگر منطبق با نيازهاي روحي و جسمي
دانشجويان طرحريزي گردد بطوريکه ويژگيهاي فردي دانشجويان شناسايي شود و طبق اين ويژگيها ،برنامههاي دروس
تربيتبدني انطباق پيدا کند احتماالً تأثيرات مثبتي بر سالمت رواني دانشجويان علوم دريايي خواهد داشت .چرا که دانشجويان از
انجام برنامههاي ورزشي که به آن نياز داشتهاند احساس مطلوب خواهند داشت و اين روحيه حس پيروزي و موفقيت را القاء مي-
کند .در همين راستا دي پدرو و همکاران ( )2069نشان دادند که در مقايسه با دانشجويان غيرنظامي ،دانشجويان وابسته به ارتش
در اياالت متحده نتايج منفي سالمت روان بيشتري دارند که ناشي از استرس رويدادهاي زندگي نظامي (به عنوان مثال ،استقرار)
است .همچنين نشان دادند که سالمت روان بر استقرار و ماندن در فعاليتهاي نظامي در ارتباط است.
نتايج حاصل از مدلسازي معادالت ساختاري نشان داد کيفيت دروس تربيتبدني با ضريب  0/19بر شادکامي دانشجويان علوم
دريايي تاثير گذار است .اين يافته به اين نکته اشاره دارد که دروس تربيتبدني اگر همراه با جذابيت براي دانشجويان علوم دريايي
طرحريزي گردد و با استفاده از اساتيد مجرب ،محتوي مناسبي ارائه گردد که جو کالس را با نشاط و شادي همراه سازد ،شاهد
خواهيم بود که عالوه بر توسعه روحي ،جسمي و مهارتي دانشجويان احتماالً شادکامي دانشجويان نيز تحت تأثير ورزش قرار خواهد
گرفت و هيجان مثبتي در دانشجويان شکل خواهد گرفت .در همين راستا تينگاز و همکاران ( )2069در تحقيقي با عنوان
مقايسهي سطح شادکامي دانشجويان و سبکهاي تفکر در آموزش تربيتبدني و آموزش ورزشي و ديگر ادارات در ترکيه» نشان
دادند که ميانگين سطح شادکامي دانشجويان گروه تربيتبدني و آموزش ورزش به طور معنيداري بيشتر از ساير دانشکدهها بود.
نتايج حاصل از مدلسازي معادالت ساختاري نشان داد سالمت معنوي با ضريب  0/22بر شادکامي دانشجويان علوم دريايي
تأثيرگذار است .اين يافته به اين نکته اشاره دارد که ويژگي هايي همچون ثبات در رفتار ،آرامش درون ،ارتباط نزديک با دوستان و
محيط اطراف و اينکه دانشجويان در برابر مشکالت حس نااميدي نداشته باشند احتماالً روحيهاي همراه با شادکامي را القاء خواهند
کرد .بهطوريکه دانشجويي که داراي روحيه شادکامي است با رضايت مطلوب از خود و محيط اطراف ،وظايف درسي و اجتماعي خود
را بهخوبي انجام ميدهد و بعد از فراغت از تحصيل با روحيه و هيجان مثبت وظايف مرتبط با حوزه تخصصي خود را نيز انجام
خواهد داد .در همين راستا مظفرينيا و همکاران ( )6080نشان دادند سالمت معنوي دانشجويان با شادکامي آنها رابطه مثبت و
معناداري داشت .ضريب همبستگي بين سالمت معنوي و شادکامي  0/12بود و تمامي ابعاد سالمت معنوي با شادکامي ارتباط
معناداري داشت .بيشترين ارتباط را بعد عواطف و کمترين ارتباط را بعد کنش با شادکامي به خود اختصاص داد .همچنين بيان
کردند در صورت برنامهريزي پيرامون ابعاد شناخت معنوي و عواطف دانشجويان ،ميتوان ميزان شادکامي در اين گروه عظيم و مهم
جامعه را افزايش داد و اميدوارتر بود که اين شادکامي دوام و پايداري بيشتري داشته باشد.
نتايج حاصل از مدلسازي معادالت ساختاري نشان داد سالمت رواني با ضريب  0/10بر شادکامي دانشجويان علوم دريايي تأثيرگذار
است .در همين راستا هاوانگ يون و چانک سيک ( )2069در مطالعه خود نشان دادند که استرس ،تأثير منفي با ذهن ،عزت نفس و
خوشبختي دارد .با اين حال ،رشد رواني با اعتماد به نفس و شادي رابطه مثبت داشت .رشد ذهني تأثير مثبت بر عزت و خوشبختي
داشت .عزت نفس نيز بر روي خوشبختي اثر مثبت داشت .همچنين تحليل بوت استرپ نشان داد که تنش بر شادي از طريق
رويکرد دوجانبه گرايش ذهني و عزت نفس تأثير ميگذارد .اين يافته به اين نکته اشاره دارد که اگر دانشجويان علوم دريايي از نظر
تفک ر داراي عملکرد موفق باشند و از نظر خلق و خو و رفتاري ،فعاليتهاي سودمندي داشته باشند و با دانشجويان ديگر روابط
اجتماعي مثبتي برقرار کنند طبق نتايج اين تحقيق احتماالً اين روحيه جمعگرايي و اجتماعي بودن ،شادکامي را افزايش خواهد داد
و دانشجويان از جمعگرايي و فعاليتهاي گروهي احساس لذت و شادکامي خواهند داشت.
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با توجه به يافتههاي حاصل از تحقيق حاضر مبني بر تأثير کيفيت دروس تربيتبدني بر سالمت معنوي ،سالمت رواني و شادکامي
دانشجويان علوم دريايي به برنامهريزان آموزشي پيشنهاد ميشود که محتوي دروس تربيتبدني با نيازهاي دانشجويان مطابقت
داشته باشد و با استفاده از اساتيد مجرب و شيوههاي نوين تدريس استعدادهاي ورزشي و مهارتي دانشجويان علوم دريايي رشد پيدا
کند .پيشنهاد ميشود مجموعهاي از ورزشهاي مختلف مانند آمادگي جسماني ،فوتبال ،پرورش اندام و ...به دانشجويان ارائه شود.
بهطوريکه اين ورزشها با نيازهاي روحي و جسمي دانشجويان مطابقت داشته باشد .همچنين پيشنهاد ميشود شرايطي تعاملي بين
دانشجويان و برنامه ريزان ورزشي دانشگاه ايجاد شود که دانشجويان بتوانند نيازهاي خود را با توجه به امکانات و تجهيزات ورزشي
دانشکده اعالم نمايند .برنامهها و محتوي ارائه شده در دروس تربيتبدني بهگونهاي بايد طرحريزي شود که دانشجويان علوم دريايي
تاثيرات ورزش را در فعاليتهاي روزانه و شغلي خود درک کنند و اين احساس را داشته باشند که انجام برنامههاي تربيتبدني نشاط
و سالمتي را در پي خواهد داشت و از انجام ورزش روحيهاي مطلوب کسب خواهند کرد .کيفيت و نحوه تدريس دروس تربيتبدني
بايستي با روحيات دانشجويان علوم دريايي تطبيق داده شود تا بتواند انگيزه الزم را براي حضور فعال ايجاد نمايد؛ همچنين
مالحضات مربوط به تفاوتهاي فردي ميتواند حداکثر نتيجه را بهدنبال داشته باشد و دانشجويان از اينکه فعاليت ورزشي را
متناسب با ساختار بدني خود انجام ميدهند احساس رضايت و شادکامي مطلوبي داشته باشند .در نهايت به مديران آموزشي توصيه
ميشود که اولويتهايي همچون محتوي دروس تربيتبدني ،تخصص مدرسان ،برنامه آموزشي هدفمند و امکانات و تجهيزات مطلوب
ورزشي را جهت بهبود کيفيت دروس تربيتبدني مورد توجه قرار دهند.
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