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رازي  دانشگاه دانشجوييساكن در خوابگاه بررسي كيفيت زندگي دانشجويان 
 كرمانشاه و رابطه آن با عملكرد تحصيلي آنها

  

  1غالمرضا تاج بخش
  2سجاد رياحي

  چكيده
جويان ساكن در خوابگاه اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين كيفيت زندگي و عملكرد تحصيلي دانش

نفر، حجم نمونه، با استفاده  205روش آن پيمايشي بوده و تعداد . دانشگاه رازي كرمانشاه انجام شده است
ها يافته. شده و ساده انتخاب شدند بندي گيري تصادفي طبقه گيري كوكران و به روش نمونه از فرمول نمونه

 8/8به طور كلي كيفيت زندگي خود را خيلي نامناسب، گويان  درصد از پاسخ 4/2است كه  حاكي از آن
درصد وضعيت كيفيت  6/14درصد خوب، و  9/43درصد نه خوب و نه بد،  3/29درصد نامناسب، 

گويان از وضعيت  درصد از پاسخ 2از سويي، . شان را در مجموع خيلي خوب توصيف كردند زندگي
 3/46درصد به طور نسبي رضايت داشتند،  4/23، درصد ناراضي بودند 9/3سالمتي خود خيلي ناراضي و 

شان كامالً راضي  نيز از وضعيت سالمتي) درصد 4/24(اي چهارم از نسبت نمونه درصد راضي، و حدود يك
اي، مربوط به  بعد سالمت جسماني در بين ابعاد چهارگانه كيفيت زندگي، بيشترين ميانگين نمونه. بودند

)56/3=M ( عد سالمت محيطي بود و كمترين امتيازمربوط به ب)10/3=M .( ،بين سن، وضعيت تأهل
؛ در حالي كه بين جنسيت )p>05/0(رشته تحصيلي، قوميت و عملكرد تحصيلي رابطه معنادار مشاهده شد 

نتايج تحليل رگرسيون . و دوره تحصيلي با عملكرد تحصيلي تفاوت معناداري مشاهده نگرديد
داد كه متغير سن و قوميت در مرحله اول و متغير قوميت و روابط اجتماعي  مراتبي چندگانه نشان سلسله

درصد از واريانس  متغير تحت  9/8و  3/14در مرحله دوم توانستند به ترتيب ) هاي اجتماعيحمايت(
  .را تبيين كنند) عملكرد تحصيلي(مطالعه 

  

  يت اجتماعي، دانشجوپيشرفت تحصيلي، عملكرد تحصيلي، كيفيت زندگي، حما :واژگان كليدي
                                                 

  tajbakhsh_gr@yahoo.com) ره(عضو هيئت علمي گروه علوم اجتماعي، دانشگاه آيت اهللا العظمي بروجردي  . 1

  كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانش آموخته  . 2
  20/5/1394تاريخ پذيرش مقاله ،          4/8/1393تاريخ دريافت مقاله،  

ه وزش و رپورش جا ی آ  61 -90اره صفحه شم 92پاييز و زمستان 5شماره   نا
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  و بيان مسئله مقدمه
ساز هر جامعه هاي سني و طبقات اجتماعي مؤثر، مهم و آيندهدانشجويان يكي از زيرگروه

سازي تسهيل روند ربط براي زمينه هاي مسئوالن ذيدهند و كارآمدي تالشرا تشكيل مي
ايط و نحوه تر شررشد شخصيت و ارتقاي دانش و مهارت آنها در گرو شناخت عيني

شود از آن ياد مي» كيفيت زندگي«زندگي آنان است كه در ادبيات علمي رايج با نام مفهوم 
ويژه  اين امر براي دانشجويان غيربومي و شهرستاني و به). 32: 1388بهمني و ديگران، (

يابد؛ زيرا اوالً فرد در دانشجويان مستقر در خوابگاه معنا و عمق و وسعت بيشتري مي
تري را  خواهد زندگي اجتماعي بزرگتنهايي مي ان جواني به دور از خانواده و بهعنفو

خوبي و اثربخش و با كيفيت مناسب سپري  تجربه كند؛ زندگي پرچالشي كه چنانچه به
هاي باالتري را به گيري سرمايه انساني و اجتماعي متخصص توأم با انگيزهشود، شكل

  . ارمغان خواهد آورد
ها، موفقيت يك دانشجو از طريق بررسي آموزشي مهم، نظير دانشگاهدر مؤسسات 

كشف . شودعملكرد تحصيلي يا چگونگي سازگاري وي با مقررات تحصيلي ارزيابي مي
هاي فردي در سطوح مختلف موفقيت تحصيلي، همواره ذهن داليلي براي درك تفاوت

: 1391رضايي و ديگران، (شناسان را به خود مطعوف كرده است  شناسان و روانجامعه
نتايج مطالعات پيشين حاكي از آن است كه كيفيت زندگيِ دانشجويان عاملي حياتي ). 731

برامنس و (گذارد  است كه بر توانايي يادگيري آنان و نيز عملكرد تحصيلي  آنان تأثير مي
) 1998(مفهوم كيفيت زندگي بنابر تعريف سازمان بهداشت جهاني ). 340: 1991ديگران، 

هاي ارزشي اش در زندگي، بافت فرهنگي و نظامادراكات يك شخص از موقعيت«منزله  به
كند و در پيوند با اهداف، انتظارات، معيارها و عاليقش قرار كه شخص در آن زندگي مي

بر اساس اين تعريف جامع، كيفيت زندگي ارتباط تنگاتنگي با . استتعريف شده » دارد
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، اعتقادات شخصي، ميزان خوداتكايي، پيشرفت، ارتباطات وضعيت جسماني، رواني
  .اجتماعي و محيط زيست دارد

بررسي ابعاد مختلف زندگي در خوابگاه  مانند عوامل فيزيكي، بهداشتي، فرهنگي و  
اجتماعي، اقتصادي، رواني و امنيتي و محيطي، در مدل كيفيت زندگي، بيانگر تبيين مناسبي 

اي كه در آن رضايتمندي دانشجويان از سكونت بود، به گونه از وضع دانشجويان خواهد
به عبارت ديگر، رضايتمندي از . در خوابگاه شاخص مهم كيفيت زندگي خواهد بود

شان در زندگي  كنندة ادراك دانشجويان از موقعيت سكونت در خوابگاه دانشجويي، تداعي
اهداف، انتظارات، ارتباطات و  خوابگاهي با توجه به نظام ارزش و محيطي و در ارتباط با

  .شان است نيازهاي تحصيلي
هاي متعددي، پژوهشگران به نقش كيفيت زندگي بر پيشرفت تحصيلي در بررسي

اند كه عواملي مانند مشكالت بهداشتي، ناآشنايي با محيط اند و دريافتهاشاره كرده
شوند ندگي محسوب ميهاي كيفيت ز كه از زيرمؤلفه... دانشگاهي، دوري از خانواده و 

- 221: 1391يگانه و ديگران، (تأثير منفي معناداري بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دارند 
در همين زمينه، هنينگ و ديگران دريافتند كه ابعاد سالمت جسمي، سالمت رواني ). 223

در پژوهش . و روابط اجتماعي كيفيت زندگي، بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مؤثر است
هاي ديبرارد و ديگران در ميان دانشجويان دوره ليسانس غيرپزشكي، نشان داد ي يافتهديگر

با عملكرد تحصيلي رابطه ) SF-36(يابي سالمت  اي زمينه ماده 36كه مؤلفه فيزيكي آزمون 
كننده، مؤلفه رواني اين آزمون معنادار ظاهر شد  بيني دارد، اما در تحليل متغيرهاي پيش

   ).732: 1391، رضايي و ديگران(
كننده عملكرد تحصيلي،  شده بررسي عوامل تعيين هاي انجامبا در نظر گرفتن پژوهش

هاي اندكي در مورد كيفيت زندگي و ابعاد آن وجود دارد، و حتي بررسي در اين ميان داده
زمان هر يك از اين ابعاد بر عملكرد تحصيلي دانشجويان ساكن در خوابگاه كمتر  هم
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هاي است و در خصوص كيفيت زندگي بيشتر به توصيف ابعاد و شاخص صورت گرفته
هاي فرعي مفهوم كيفيت زندگي و همچنين مقايسه ميزان آن بر حسب الگوي گروه

لذا بررسي رابطه بين كيفيت زندگي دانشجويان ساكن در خوابگاه و از سويي . اندپرداخته
نشجويي بر روي عملكرد تحصيلي آنها ترين مؤلفه آن يعني رضايت از زندگي دا تأثير مهم

ترين معيارهاي كارايي نظام آموزشي در  تواند كاري جديد باشد و در واقع، يكي از مهم مي
طوري  هر دانشگاه، پيشرفت تحصيلي و موفقيت در عملكرد تحصيلي فراگيران است؛ به

از سويي، . امدانج كه كشف و مطالعه عوامل تأثيرگذار بر آن، به پيشرفت نظام آموزشي مي
محيط خوابگاهي و كيفيت آن شاخص مهمي در انتخاب و جذب دانشجويان شهرستاني و 

هاي  گيريالتحصيل بهترين مبلّغ و تأثيرگذار در تصميم غيربومي، و دانشجويان فارغ
از اين رو، عناصر كيفيت زندگي . دانشجويان آينده در گزينش دانشگاه مطلوب خود است

و . كننده خواهد بود يازدهي اين شاخص از سوي دانشجويان بسيار تعيينخوابگاهي در امت
  .  گردد ، اين امر مزيد علت ميتر شدن دانشگاها در جذب دانشجويانبا توجه به رقابتي

تواند گام  بيني عملكرد تحصيلي، ميعالوه بر اين، با توجه به اينكه ارائه الگوهاي پيش
يابي به موفقيت تحصيلي هاي آموزشي مؤثر در دستهمحكمي در ايجاد و طرح ريزي دور

كنندگي ابعاد مختلف  بينيشود به نقش پيش تلقي گردد، در پژوهش حاضر كوشش مي
اي در ارتباط با عملكرد تحصيلي دانشجويان ساكن كيفيت زندگي به همراه متغيرهاي زمينه

  .در خوابگاه دانشگاه رازي كرمانشاه پرداخته شود
  

  وهشپژسؤاالت 
 با عملكرد تحصيلي رابطه وجود دارد؟) و ابعاد آن(آيا بين كيفيت زندگي  .1

بيني عملكرد تحصيلي دانشجويان كدام يك از عوامل سهم بيشتري در تبيين و پيش .2
  دارد؟
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  مرور مطالعات تجربي
دهد كيفيت زندگي نقش مهمي در عملكرد تحصيلي  شده نشان مي نتايج مطالعات انجام

اي كيفيت  بررسي مقايسه«در پژوهشي با عنوان ) 1388(كياني و ديگران . دانشجويان دارد
به اين » زندگي دانشجويان گروه پزشكي و غيرپزشكي ساكن خوابگاه در شهر زاهدان

نتيجه دست يافتند كه بين كيفيت زندگي دانشجويان و رشته تحصيلي رابطه معناداري 
دار  رابطه معني... ثل سن، جنسيت، قوميت واما با ساير متغيرها م). P>001/0(وجود دارد 

به بررسي كيفيت زندگي و ابعاد مختلف آن در بين ) 1390(مكوندي و زماني  .نيست
پرداختند و دريافتند كه در بين  1389دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز در سال 

مت جسماني و كمترين ابعاد چهارگانه كيفيت زندگي، بيشترين امتياز، مربوط به بعد سال
در بعد سالمت محيط، دانشجويان دختر . امتياز، مربوط به بعد سالمت محيط بوده است

. در ابعاد ديگر تفاوت معناداري در بين دو جنس ديده نشد. امتياز بيشتري كسب كردند
در ساير ابعاد، . سالمت اجتماعي در بين دانشجويان متأهل بيشتر از دانشجويان مجرد بود

همچنين، سالمت محيط در . اوتي بين دانشجويان مجرد و متأهل وجود نداشتتف
  .دانشجويان خوابگاهي كمتر از سايرين بود

در پژوهشي به بررسي اثر محل سكونت و جنسيت بر ) 1385(مسعودي و محمدي 
. ادراكات و عملكرد تحصيلي دانشجويان مهندسي و علوم پايه دانشگاه شيراز پرداختند

واسطه  حاكي از اثر معنادار زندگي خوابگاهي بر سازگاري و عملكرد دانشجو به ها يافته
در اين مطالعه، زندگي خوابگاهي بيشترين اثر مثبت را براي دانشجويان دختر . جنسيت بود

اي باالتر  كردند تعهد حرفه ويژه دانشجويان دختري كه در خوابگاه زندگي مي به. نشان داد
ي را در مقايسه با دانشجويان دختر و پسر غيرخوابگاهي از خود و عملكرد تحصيلي بهتر

نظر از اين آثار مثبت، دختران دانشجويي  نكته جالب توجه اين بود كه صرف. نشان دادند
تري نسبت به  كردند به نسبت ديگر دانشجويان ادراكات منفي كه در خوابگاه زندگي مي
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ش، محل سكونت تأثير معناداري بر تعهد بر اساس اين پژوه. محيط دانشكده خود داشتند
. دهد اي، عملكرد تحصيلي يا ادراك از محيط دانشكده در دانشجويان مرد نشان نمي حرفه

همچنين، محل سكونت تأثير معناداري بر احساس خوداثربخشي دانشجويان دختر نداشت، 
انشجويان پسر در حالي كه دانشجويان پسر خوابگاهي خود اثربخشي باالتري را نسبت به د

براي توسعه تئوري رشد  پژوهشهاي اين  كاربردهاي يافته. غيرخوابگاهي نشان دادند
  .هاي آن مورد بحث قرار گرفت دانشجو و آموزش عالي و همچنين محدوديت

اجتماعي در موفقيت تحصيلي و  -به بررسي نقش عوامل اقتصادي) 1383( حجازي 
نتايج حاصل از رگرسيون . اه تهران پرداختعملكرد شغلي دانشجويان كشاورزي دانشگ

) معدل ديپلم(با موفقيت تحصيلي  25/2شده  محاسبه tنشان داد كه بين تحصيالت مادر با 
رابطه ) معدل ليسانس(با موفقيت تحصيلي  352شده  محاسبه tو تحصيالت پدر با 

غل كشاورزي و ش) منشأ روستايي داشتن(رابطه خاستگاه سكونتي . داري وجود دارد معني
هاي تبار  ضمناً هيچ يك از سازه. پدران با موفقيت تحصيلي و عملكرد شغلي تأييد نشد

همچنين نشان داد كه  پژوهشاين . داري نشان نداد اجتماعي با عملكرد شغلي رابطه معني
از نظر ) روستا، شهر، مركز استان و تهران(داري بين محل تولد دانشجويان  تفاوت معني
  .لي و موفقيت تحصيلي وجود نداردعملكرد شغ

نيز در بررسي ارتباط بين هوش هيجاني، مديريت زمان و ) 1391(يگانه و همكاران 
كيفيت زندگي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان به اين نتيجه دست يافتند كه همبستگي 

از طرفي نتايج . مثبت و معناداري بين كيفيت زندگي و پيشرفت تحصيلي وجود دارد
بيني عملكرد  در رابطه با الگوي پيش) 1391(ي كه توسط رضايي و همكاران پژوهش

تحصيلي بر اساس ابعاد  مختلف كيفيت زندگي، استفاده از اينترنت و نگرش به اعتياد در 
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيالن صورت گرفت، مؤيد اين است كه ابعاد مختلف 

نقش جسمي، درد بدني، سالمت عمومي،  كيفيت زندگي شامل عملكرد جسمي، ايفاي
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بيني عملكرد تحصيلي دانشجويان  كننده معناداري در پيش سالمت جسمي از عوامل تعيين
  .هستند

هاي اساسي تئوري  كاربرد سازه«در پژوهشي با عنوان ) 1392(جمالي و همكاران 
بوشهر  شناخت اجتماعي در پيشگويي پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي

به اين نتيجه دست يافتند كه خودكارآمدي، استرس تحصيلي و » 1391-92در سال 
كننده مستقيم پيشرفت تحصيلي بودند و حمايت اجتماعي، استرس  دانشكده، پيشگويي

بر پيشرفت تحصيلي ) از طريق خودكارآمدي(تحصيلي و محل اخذ ديپلم اثر غيرمستقيمي 
رس تحصيلي و دانشكده در دانشجويان دختر و خودكارآمدي تحصيلي، است. داشتند

كننده پيشرفت تحصيلي  خودكارآمدي تحصيلي و دانشكده در دانشجويان پسر پيشگويي
توان با  بنابراين، با توجه به تأثير خودكارآمدي و استرس در پيشرفت تحصيلي، مي. بودند

مديريت هايي جهت افزايش خودكارآمدي و  طراحي مداخالت مناسب از استراتژي
  .استفاده كرد) ويژه پزشكي به(استرس تحصيلي در دانشجويان 

  
  پژوهشمباني و چهارچوب نظري 

هاي پيشين، پيشرفت تحصيلي دانشجويان تحت تأثير عوامل رفتاري،  بنابر پژوهش
از اين رو، با توجه به . شناختي، اجتماعي، اقتصادي، آموزشي و محيطي قرار دارد روان

ها و الگوها در اين زمينه  گذار در پيشرفت تحصيلي، الزم است از تئوريتعدد عوامل تأثير
توانند عوامل اصلي مؤثر بر رفتار را شناسايي  هاي آموزشي مي استفاده شود؛ چراكه تئوري

از . دهند معين كنند و روابط بين اين عوامل و شرايطي را كه اين روابط در آن رخ مي
فتاري در زمينه يادگيري كه هم عوامل فردي و هم هاي تغيير ر جمله مهمترين تئوري

داند، تئوري  را در كنترل رفتار مؤثر مي ]مثل محيط زندگي خوابگاهي[عوامل محيطي 
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تئوري ). 39: 1392جمالي و ديگران، (بنا شد  2است كه توسط بندورا 1شناخت اجتماعي
داراي تعامل متقابل گانه پويا و  شناخت اجتماعي، عملكرد انسان را نتيجه مجموعه سه

بر طبق تئوري . داند اجتماعي و رفتار مي-، محيط فيزيكي)شخصيتي(شناختي  عوامل روان
شناختي مؤثر در پيشرفت تحصيلي دانشجويان شامل دو  شناخت اجتماعي، دو مؤلفه روان

باور دانشجو به توانايي در موفقيت در يك تكليف تحصيلي كه به آن . 1: چيز است
باور دانشجو در رابطه با اينكه . 2گويند و  مي 3ودكارآمدي يا خودكارآمديانتظارات خ

تورس و (گويند  مي 4تكليف تحصيلي ارزش پيگيري را دارد كه به آن انتظار نتيجه
  ).2001، 5ديگران

خودكارآمدي تحصيلي به طور خاص به معني اطمينان در انجام وظايف تحصيلي 
بندورا . واالت در كالس و آمادگي جهت آزمون استمانند خواندن كتاب ها، پاسخ به س

داند كه نقش مؤثري در ايجاد  انگيزشي مي -خودكارآمدي را يك عامل شناختي
سطوح باالي خودكارآمدي . هاي فردي و جنسيتي در گستره كاركرد تحصيلي دارد تفاوت

سازگاري هاي باالتر، پايداري براي تكميل تكاليف،   تحصيلي منجر به ميانگين نمره
همچنين از نظر بندورا، . شود هاي تحصيلي مي تحصيلي بهتر و مقابله با استرس
بيني  به عبارت ديگر، نتايجي كه افراد پيش. گذارد خودكارآمدي بر انتظار نتيجه اثر مي

. هايشان از توانايي انجام يك رفتار در يك موقعيت خاص بستگي دارد كنند، به قضاوت مي
هاي  ور دارند تكليف جالب، مهم و باارزش است بيشتر در فعاليتدانشجوياني كه با

                                                 
1. Social cognitive theory 
2. Bandura 
3. Self-efficacy 
4. Outcome expectancy 
5. Torres JB et al 
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شوند و از راهبردهاي شناختي و نظارت براي تالش، استفاده بيشتري  فراشناختي درگير مي
  .كنند و از پيشرفت تحصيلي باالتري نيز برخوردار هستند مي

سترس نيز بر شناختي، عوامل محيطي مانند حمايت اجتماعي و ا عالوه بر عوامل روان
به عنوان جزئي از مفهوم كيفيت [ها و روابط  اجتماعي  حمايت. گذارند رفتار تأثير مي

هاي دشوار  با فراهم كردن منابع مهم اطمينان، مواجهه دانشجويان را با فعاليت ]زندگي
كند؛ به طوري كه دانشجويان داراي حمايت خانوادگي باال، با استادان و ساير  تر مي آسان
كنند و باور به اين توانايي، اهداف تحصيلي را ارتقا  شجويان ارتباط بهتري برقرار ميدان
  ). 36: 1392جمالي و ديگران، (شود  بخشد و موجب موفقيت در تحصيل و كار مي مي

مقايسه خود با (شده و نظريه مقايسه با فرودست  بر اساس نظريه خودكفايتي ادراك
اي انجام  ، مطالعه)كنيم تر از خود احساس مي آنها را پايينافرادي كه در يك يا چند زمينه 

شده و مقايسه با  مطالعه مذكور بر اين فرض استوار بود كه خودكفايتي ادراك. شده است
ها  فرودست به تنهايي و با يكديگر به احساس مثبت دانشجويان دانشكده نسبت به مهارت

آمده اين فرضيه را ثابت كرده نشان  تدس نتايج به. كند شان كمك مي و عملكرد تحصيلي
اين . كنند دادند كه هر دوي اين مفاهيم به ايجاد احساسات مثبت در دانشجويان كمك مي

احساسات همچنين روي رتبة تحصيلي دانشجويان نيز اثر مثبت داشت، اما بر  نحوه 
گران، بهمني و دي(هاي شخصي خودشان مؤثر نبود  احساسات دانشجويان در مورد مهارت

1383 :42.(  
هاي اجتماعي كه ذكر هر  هاي مربوط به مشكالت و آسيب همچنين با توجه به تئوري

توان به  گويي است، مي اي در تشريح مسئله مورد نظر پژوهش قادر به پاسخ يك به گونه
  .هاي ذيل اشاره كرد نظريه
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  هاي اجتماعي هاي مربوط به مشكالت و آسيب تئوري: 1جدول 
هاست كه در  ترين شرط پيدايش احساس نارضايتي از وضع موجود و احساس نياز در انسانمهم1اجتماعيمقايسه 

  .  كنند اين صورت افراد خود را با افراد مشابه يا كمي باالتر از طبقة خود مقايسه مي
محيط (جتماعي از سويي مرتون اهميت فشار ا.داندها را در محيط اجتماعي ميريشة تمام كجروي 2هوارد بكر

  . كند را بيان مي) كند هاي فكري جوانان را تعيين مي خانواده يا محيط اتفاقي كه ارزش
است،  3هاي سازگاري اجتماعي كه يكي از ديدگاه]از جمله محيط زندگي خوابگاهي[در تئوري انطباق فرد با محيط

يكسان باشد، انطباق بين فرد و محيط بيشتر ) هيمحيط زندگي خوابگا(هر اندازه انتظارات افراد با انتظارات محيط 
  ).201: 1392زائر و قائدمحمدي، (بوده و فشار محيطي نيز روي افراد كم خواهد بود و بر عكس 

توجه به نظريه سرمايه اجتماعي به طور كلي و بعد روابط اجتماعي آن كه خود بخشي از مفهوم كيفيت زندگي را 
اي از  منظور از سرمايه اجتماعي، شبكه. كرد تحصيلي دانشجويان حائز اهميت استگيرد نيز در تبيين عمل دربرمي

سرمايه .  ها در جهت تحقق اهداف فردي و جمعي است گروهي است كه باعث تسهيل كنش فردي و بين روابط بين
و در ذيل (تماعي نقش سرمايه اج. شود آموزان باعث بهبودي توانايي خواندن آنان مي اجتماعي در دانشجويان و دانش

مارتين معتقد است دانشجوياني . آموزان در خانه بيشتر از مدرسه است بر عملكرد تحصيلي دانش) آن روابط اجتماعي
تر، عالقه بيشتري به  كه از سرمايه اجتماعي بااليي برخوردار هستند نسبت به دانشجويان با سرمايه اجتماعي پايين

  ).263: 1392و خاني، غفاري (دهند  ادامه تحصيل نشان مي
 

  پژوهشهاي  فرضيه
 .بين سن و عملكرد تحصيلي رابطه وجود دارد .1

 . بين ميانگين عملكرد تحصيلي زنان و مردان تفاوت وجود دارد .2

 .بين ميانگين عملكرد تحصيلي افراد متأهل و مجرد تفاوت وجود دارد .3

 .ردبين ميانگين عملكرد تحصيلي از لحاظ رشته تحصيلي تفاوت وجود دا .4

تفاوت ) روزانه/شبانه(بين ميانگين عملكرد تحصيلي افراد از لحاظ دوره تحصيلي  .5
 .وجود دارد

                                                 
1. Social comparison 
2. Howard Becker 
3. Social adaptation theory 
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 . بين ميانگين عملكرد تحصيلي از لحاظ قوميت تفاوت وجود دارد .6

بين كيفيت زندگي و عملكرد تحصيلي دانشجويان با كنترل متغيرهاي دموگرافيكي  .7
 .رابطه وجود دارد

  
  پژوهششناسي  روش
طالعه، مقطعي و از نوع توصيفي و همبستگي است كه با هدف تعيين رابطه ميان اين م

كيفيت زندگي دانشجويان ساكن در خوابگاه و عملكرد تحصيلي آنان در دانشگاه رازي 
بوده و جامعه  1393هاي فروردين تا خرداد سال  زمان مطالعه بين ماه. كرمانشاه انجام شد

مقطع كارشناسي دانشگاه رازي كرمانشاه در زمان  پژوهش عبارت از كليه دانشجويان
  .تحصيل است

 
         گيريحجم نمونه و روش نمونه

انجام شد؛ به نحوي كه ابتدا تعداد  شده و ساده بندي به صورت تصادفي طبقه گيرينمونه
هاي تحصيلي  ها به تفكيك جنسيت دختر و پسر و گروه كل دانشجويان مستقر در خوابگاه

مشخص شدند و سپس تعداد نمونه مورد نياز ... اني، فني و مهندسي و پزشكي و علوم انس
به طور نسبي و سهم هر كدام از كل جامعه آماري مشخص و به صورت تصادفي 

  . سيتماتيك، وارد نمونه  مورد مطالعه شدند
 

  روش اجرا
تمامي  روش اجرا به اين صورت بود كه قبل از توزيع پرسشنامه در بين دانشجويان از

نامه آگاهانه گرفته و به آنان اطمينان داده شد كه اطالعات دريافتي  نمونه آماري، رضايت
سپس بر روي . مورد نظر محرمانه است و به صورت نتيجه كلي گروه منتشر خواهد شد
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عمل آمد و در  نفر از دانشجويان كه جزء نمونه پژوهش نبودند مطالعه مقدماتي به 50
و به دست آوردن واريانس جامعه آماري، با توجه به  05/0گرفتن خطاي نهايت با در نظر 

: ها عبارت بودند ازداده آوريگرد بزارا. نفر برآورد گرديد 205فرمول زير، حجم نمونه 
سؤالي سازمان بهداشت 26چك ليست، پرسشنامه استاندار كيفيت زندگي فرم كوتاه 

ايران هنجاريابي شده است و نيز در ) 2009(كه توسط يوسفي و همكاران  1جهاني
شده از سه بخش  چك ليست و پرسشنامه تنظيم. ساخته عملكرد تحصيلي پرسشنامه محقق

بخش اول شامل مشخصات دموگرافيك، و بخش دوم شامل سؤاالت  :شدتشكيل مي
بعد جسماني، بعد (هاي آن  مربوط به سنجش شاخص كيفيت زندگي و مؤلفه

ها بر روي تمامي اين گويه. بود) اجتماعي، و بعد سالمت محيطيشناختي، بعد روابط  روان
ها در اين  حداقل مجموع نمره. اي ليكرت، مورد ارزيابي قرار گرفتند طيف پنج درجه

بخش سوم نيز مربوط به سنجش متغير وابسته . بود 130و حداكثر نمره برابر با  26مقياس 
اين متغير، براي سنجش عملكرد تحصيلي  گيري براي اندازه. شد يعني عملكرد تحصيلي مي

دانشجو از يك متغير مركب از آخرين معدل درسي دانشجو، ترم و رشته تحصيلي استفاده 
ها در مجموع نمره نهايي عملكرد تحصيلي به صورت مساوي  وزن هر يك از اين آيتم. شد

  .در نظر گرفته شد) يكسان(
 

  تعريف مفاهيم ونحوه سنجش آنها
عملكرد تحصيلي عبارت است از نتايج حاصل از تحصيل دانشجو كه : ليعملكرد تحصي

  ).54: 1390زارع و شفيعي،(دهندة ميزان يادگيري و پيشرفت تحصيلي وي است  نشان

                                                 
1. WHOQOL –BFEF: World Health Organization Quality of Life-Brief 
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حاضر، براي سنجش عملكرد تحصيلي دانشجو از يك متغير مركب از  پژوهشدر 
ها  ن هر يك از اين آيتموز. آخرين معدل درسي دانشجو، ترم و رشته تحصيلي استفاده شد

  .در نظر گرفته شد) يكسان(در مجموع نمره نهايي عملكرد تحصيلي به صورت مساوي 
ست از ارزيابي و ادارك افراد از وضعيت ا  كيفيت زندگي عبارت: كيفيت زندگي

در . كنندزندگي خود، تحت تأثير نظام فرهنگي و ارزشي موقعيتي كه در آن زندگي مي
هاي افراد به ميزان وسيعي بر وضعيت جسماني، تظارات معيارها و خواستهواقع اهداف، ان

هاي آنها تأثيرگذار است رواني، ميزان استقالل، روابط اجتماعي و انتقادات و انگيزه
حاضر براي سنجش كيفيت زندگي از پرسشنامه  پژوهش در). 1390مكنوي و زماني،(

  .زمان بهداشت جهاني بهره برده شدسؤالي سا26استاندار كيفيت زندگي فرم كوتاه 
   

  روايي و اعتبار
روايي پرسشنامه به وسيله اعتبار محتوا و توسط ده تن از استادان رشته علوم اجتماعي كه 
صاحب آثار  علمي و پژوهشي در حوزه مطالعات اجتماعي بودند و پايايي آن نيز از روش 

به منظور تعيين پايايي . تأييد شد =78/0انسجام دروني ابزار با ضريب آلفاي كرونباخ 
هاي دروني و اعتبار سازه مقياس كيفيت زندگي در پژوهش حاضر، از روش تحليل مؤلفه

دهنده متناسب بودن  و نشان 836/0، برابر با KMOمقدار  .استفاده شد )PCA(اصلي 
بر با مقدار آزمون بارتلت نيز برا. هاي اصلي بودحجم نمونه براي اجراي تحليل مؤلفه

خوبي تفكيك  ها بهدهد عامل دار بود؛ كه نشان مي معني 001/0و در سطح  471/1287
ها، ماتريس همبستگي در جامعه صفر نيست؛ يعني با اطمينان  بر اساس اين يافته. اندشده
ها، اطالعات  پس از گردآوري داده .توان گفت كه همبستگي در جامعه وجود داردمي

در دو سطح تحليل توصيفي و تحليل استنباطي،  SPSSافزار  شده به كمك نرم حاصل
ها و درصدها پرداخته شد، و  ها، به محاسبه فراواني براي توصيف داده. تجزيه و تحليل شد
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ها  هاي آماري تفاوت ميانگين براي بررسي ارتباط بين متغيرها در سطح استنباطي، از آزمون
، ضريب )ANOVA(، آناليز واريانس )T-test(اي   هاي مستقل دونمونه براي گروه

مراتبي چندگانه به منظور تبيين  همبستگي پيرسون و در نهايت از روش رگرسيون سلسله
  .منتخب واردشده در مدل استفاده شد پژوهشسهم هر يك از متغيرهاي 

 
  پژوهشهاي  يافته

 9مونه مورد مطالعه، تقريباً از هر ده نفر ن. بيشترين افراد نمونه در گروه مجردان قرار دارند
بيشترين نمونه را به % 7/89ساله با  22تا  18گروه سني . اند ه  نفر متأهل بود 1نفر مجرد و 

اي   ساله كمترين نسبت نمونه 31تا  28همچنين، گروه سني . خود اختصاص داده است
برابر با  ، در گروه سني متأهالن55/20ميانگين سني در بين افراد مجرد برابر با . بوده است

مثالً (است؛ به اين معنا كه افراد تا عدد ميانگين سني  63/20و در مجموع برابر با  73/21
از . گيرند در يك وضعيت قرار داشتند و بعد از آن در وضعيت ديگري قرار مي) 63/20

اي را به خود   كمترين نسبت نمونه% 5/38بيشترين و مردان با % 61لحاظ جنسيت، زنان با 
اي را   از نسبت نمونه%) 2/32(از لحاظ رشته تحصيلي، حدود يك سوم . اند ه  ص داداختصا

را %) 8/27(مهندسي، كمي بيش از يك چهارم از نسبت نمونه  -دانشجويان فني
اي نيز به دانشجويان   بيشترين نسبت نمونه. اند ه  دانشجويان علوم پايه به خود اختصاص داد

-گويان نيز رشته تحصيلي خود را ذكر نكرده  نفر از پاسخ 1. علوم انساني اختصاص دارد

درصد بيشترين نسبت  98از لحاظ دوره تحصيلي، دانشجويان دوره روزانه با . است
اي به دانشجويان دوره شبانه   درصد از نسبت نمونه 2شوند و تنها  اي را شامل مي  نمونه

 .اختصاص دارد

در ترم دو تحصيلي قرار %) 58(گويان  پاسخ از لحاظ ترم تحصيلي، بيشتر از نيمي از
برند، و كمترين نسبت  در ترم سه تحصيلي به سر مي%) 7/31(دارند، حدود يك سوم 
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درصد به ترتيب به افراد ترم يك، چهار، شش، و هشت تحصيلي  5/0اي نيز با   نمونه
از لحاظ آخرين معدل تحصيلي، آخرين معدل تحصيلي نزديك به . اختصاص دارد

تا  65/14و نيز  64/14تا  10اي تا كنون، به ترتيب بين از نسبت نمونه%) 4/23(چهارم  كي
بوده است  89/19تا  17شان بين افرادي كه تا كنون معدل تحصيلي. بوده است 84/15

همچنين، افراد با معدل بين . اندرا به خود اختصاص داده%) 3/29(اي بيشترين نسبت نمونه
از لحاظ قوميت، . شدندرا شامل مي%) 6/17(اي مترين نسبت نمونهك 99/16تا  85/15

اند، بعد از آن لرها با  ه  اي را به خود اختصاص داد  بيشترين نسبت نمونه% 4/64كردها با 
اي، قرار   درصد، يعني با كمترين نسبت نمونه 5/0در مرتبه بعدي و قوميت عرب با % 6/15

  .دارند
گويان به طور كلي كيفيت زندگي خود  درصد از پاسخ 4/2 نتايج حاكي از آن است كه
درصد نه خوب و نه بد،  3/29درصد نامناسب،  8/8كنند،  را خيلي نامناسب توصيف مي

شان را در مجموع خيلي خوب  درصد وضعيت كيفيت زندگي 6/14درصد خوب، و  9/43
) 1389(و همكاران  هاي پژوهش حسيني ها تلويحاً با يافته اين يافته. كنند توصيف مي

گويان از وضعيت سالمتي خود خيلي  درصد از پاسخ 2از سويي، . همسويي دارد
درصد  3/46درصد به طور نسبي رضايت دارند،  4/23درصد ناراضي،  9/3اند،  ناراضي
نيز از وضعيت ) درصد 4/24(اي   اند، و حدود يك چهارم از نسبت نمونه راضي

 .دشان كامالً راضي هستن سالمتي

اي، مربوط به   همچنين، در بين ابعاد چهارگانه كيفيت زندگي، بيشترين ميانگين نمونه
و كمترين امتياز مربوط به بعد سالمت محيطي است ) M=56/3(بعد سالمت جسماني 

)10/3=M (اختالف بين ابعاد چهارگانه كيفيت زندگي  1 و با توجه به نمودار ستوني خطا

                                                 
1. Error Bar 
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اين اختالف همانطور كه در شكل نمايان است بين. ر استمعنادا% 95در سطح اطمينان 
.شناختي و سالمت محيطي وجود دارد ابعاد سالمت جسماني، سالمت روان

هاي مختلف كيفيت زندگي در جامعه آماري مقايسه برآورد ميانگين حيطه: 1شكل

آزمون فرضيات
.بين سن و عملكرد تحصيلي رابطه وجود دارد: فرضيةاول

همبستگي پيرسون سن و عملكرد تحصيلي: 2 جدول
عملكرد تحصيلي متغير

سن

**344/0
000/0
190

01/0معناداري در سطح **: 
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بين سن و عملكرد تحصيلي همبستگي مستقيم و معناداري در سطح خطاي كمتر
درصد وجود دارد؛ يعني با افزايش سن سطح عملكرد 95و سطح اطمينان  01/0از 

تواند تحت رسد كه اين يافته مي به نظر مي. يابد دانشجويان نيز افزايش مي تحصيلي
هاي تحصيلي باالتر قرار گيرد و موجبات بهبود تأثير تجربه دانشجويان در ترم

.عملكرد تحصيلي آنان را فراهم آورد
.بين ميانگين عملكرد تحصيلي زنان و مردان تفاوت وجود دارد :فرضيه دوم

يسه مردان و زنان از لحاظ عملكرد تحصيليمقا: 3جدول
سطح

معناداري
t مردان زنان متغير

Mean±S.D Mean±S.D 
424/0  عملكرد تحصيلي 21/2±89/20 44/2±61/20 802/0

تفاوت معناداري ميان زنان و مردان از لحاظ عملكرد تحصيلي وجود ندارد
)05/0>p ;  802/0=t .(تحصيلي در بين زنان و مردان به عبارتي، ميانگين عملكرد

.يكسان است
.بين ميانگين عملكرد تحصيلي افراد متأهل و مجرد تفاوت وجود دارد :فرضيه سوم

مقايسه متأهالن و مجردان از لحاظ عملكرد تحصيلي: 4جدول
سطح معناداري t متغير مجرد متأهل 

Mean±S.D Mean±S.D 
048/0  عملكرد تحصيلي 27/2±71/20 81/2±03/22 995/1
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تفاوت معناداري ميان افراد مجرد و متأهل از لحاظ عملكرد تحصيلي وجود دارد
)05/0<p ;  995/1=t (ميانگين نمره عملكرد تحصيلي متأهالن باالتر از. وجود دارد

.ميانگين نمره عملكرد افراد مجرد است
لي تفاوت وجودبين ميانگين عملكرد تحصيلي از لحاظ رشته تحصي :فرضيه چهارم

.دارد
مقايسه رشته تحصيلي از لحاظ عملكرد تحصيلي دانشجويان: 5جدول

رشته  متغير
تحصيلي

ميانگين
ميانگين مربعات

مجذور  اتا  .F Sigاندازه 
اتا

- بين

گروهي
- درون

گروهي

رشته
33/20 انساني

88/42  99/4  58/8  000/0  29/0  084/0  37/20 پايه
79/21 مهندسي
80/20 مجموع

هاي مختلف تحصيلي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت معناداري ميان رشته
با توجه به نمودار خطاي ستوني ميانگين نمره). p ;  58/8=f>05/0(وجود دارد 

.هاي تحصيلي است عملكرد تحصيلي رشته فني مهندسي باالتر از ساير گروه

هاي تحصيلي از  لحاظ عملكرد تحصيلي در ميان دانشجويان مقايسه برآورد رشته: 2شكل
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بين ميانگين عملكرد تحصيلي افراد از لحاظ دوره تحصيلي :فرضيه پنجم
.تفاوت وجود دارد) روزانه/شبانه(

مقايسه دوره تحصيلي شبانه و روزانه از لحاظ عملكرد تحصيلي: 6جدول
سطح معناداري t متغير شبانه زانهرو 

Mean±S.D Mean±S.D 
061/0  عملكرد تحصيلي 15/3±29/23 29/2±76/20 885/1

تفاوت معناداري بين دوره تحصيلي شبانه و يا روزانه از لحاظ عملكرد تحصيلي
به عبارتي ميانگين عملكرد تحصيلي در بين). p ;  885/1=t<05/0(وجود ندارد 

.شبانه يكسان است هاي تحصيلي روزانه و دوره

.بين ميانگين عملكرد تحصيلي از لحاظ قوميت تفاوت وجود دارد :فرضيه ششم

هاي مختلف از لحاظ عملكرد تحصيليمقايسه قوميت: 7جدول

هايگروه  متغير
قوميت

ميانگين
ميانگين مربعات

مجذور  اتا  .F Sigاندازه 
اتا

گروهيدرون گروهيبين

قوميت

90/21 لر

279/56  574/953  639/3  014/0  236/0  056/0  
58/21 ترك
53/20 پارس
49/20 كرد

78/20 مجموع
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هاي قومي از لحاظ عملكرد تحصيلي وجود دارد تفاوت معناداري ميان گروه
)05/0<p ;  639/3=f .(وني ميانگين نمره عملكردبا توجه به نمودار خطاي ست

.تحصيلي گروه قومي لر باالتر از سايرين است

هاي قومي از  لحاظ عملكرد تحصيلي در ميان دانشجويانمقايسه برآورد گروه: 3شكل

بين كيفيت زندگي و عملكرد تحصيلي دانشجويان ضمن كنترل :فرضيه هفتم
.متغيرهاي دموگرافيكي رابطه وجود دارد

بين كيفيت زندگي و عملكرد تحصيلي دانشجويان1بستگي پيرسون تفكيكيهم: 8جدول
سطح معناداري  متغيرهاي كنترل پژوهشمتغيرهاي اصلي متغيروابسته

عملكرد تحصيلي
** سن ، جنسيت، وضعيت تأهل، دوره )كل(كيفيت زندگي  203/0

ns تحصيلي، رشته تحصيلي، قوميت  حيطه سالمت جسماني 141/0

**  حيطه سالمت روانشناختي 239/0

**  حيطه روابط اجتماعي 288/0

ns  حيطه سالمت محيطي 077/0

01/0معناداري در سطح **:                 ns=غير معنادار

1. partial correlation
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نتايج جدول حاكي از آن است كه بعد از كنترل متغيرهاي دموگرافيك از رابطه متغير 
مستقل و متغير وابسته، رابطه همبستگي مثبتي بين كيفيت زندگي و عملكرد تحصيلي 

 95و فاصله اطمينان  01/0كمتر از اين رابطه در سطح خطاي . دانشجويان مشاهده گرديد
شده قابليت  درصد از لحاظ آماري معنادار است و از اين رو، ضريب همبستگي مشاهده

درصد در جامعه  95توان با فاصله اطمينان  بنابراين، مي. تعميم به جامعه آماري را دارد
ه كرد؛ به آماري نيز بين كيفيت زندگي و عمكلرد تحصيلي رابطه همبستگي مثبتي مشاهد

طوري كه افزايش سطح كيفيت زندگي دانشجويان در خوابگاه، افزايش سطح عملكرد 
ها  همچنين بين متغير سن و حيطه. تحصيلي و بهبود آن را به دنبال خواهد داشت

شناختي و روابط اجتماعي نيز رابطه همبستگي مثبت و معناداري  ي سالمت روان)ها مؤلفه(
مؤلفه (اما بين سن و دو مؤلفه ديگر . مشاهده گرديد 01/0در سطح خطاي كمتر از 

رابطه معنادار به لحاظ آماري در سطح خطاي ) سالمت جسماني و مؤلفه سالمت محيطي
  .درصد مشاهده نگرديد 95و فاصله اطمينان  05/0كمتر از 

  
  آزمون چندمتغيره

، در كيفيت زندگيهاي مؤلفهو  دموگرافيكيبه منظور تعيين سهم هر يك از متغيرهاي 
، از تحليل رگرسيون خطي چندگانه عملكرد تحصيليتبيين واريانس متغير مالك 

جدول (نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد . مراتبي، در دو مرحله انجام شد سلسله
كه در مرحله اول وارد مدل شدند، با مقدار ) دموگرافيكي(كه متغيرهاي دسته اول ) 4-26
)143/0 =R2Adj ،001/0P< ،448/5  =F(7,180)  (درصد از واريانس  3/14اند  توانسته

، P> 001/0(از ميان اين متغيرها، متغير سن با مقدار . كنندرا تبيين  عملكرد تحصيلي
312/0 =β( در مرحله دوم، . داشت عملكرد تحصيلي، سهم معناداري در تبيين واريانس
  . وارد مدل شد هاي كيفيت زندگي مؤلفه



 جامعه شناسي آموزش و پرورش

 
 

82 

 

  رگرسيون سلسه مراتبي چندگانه متغير عملكرد تحصيلي: 9جدول 
  عملكرد تحصيلي متغيرهاي تحقيق

  گام دوم  گام اول
 )كنترل(متغيرهاي دموگرافيكي

  338/0***  312/0***  سن

  جنسيت
  000/1  000/1 ®مرد
  045/0  065/0 زن

  000/1  000/1 ®متأهل  وضعيت تأهل
  010/0  -020/0 مجرد

  000/1  000/1 ®شبانه  تحصيليدوره 
  - 13/0  -059/0 روزانه

  قوميت

  000/1  000/1 ®پارس
  256/0**  198/0* لر
  072/0  076/0 ترك
  025/0  -040/0 كرد

 متغيرهاي اصلي پژوهش
  -006/0   سالمت جسماني

  103/0   شناختي سالمت روان
  291/0***   اجتماعي)حمايت(روابط

  -073/0   سالمت محيطي
Constant)256/8  323/13 )ضريب ثابت  

R2 175/0  278/0  
R2232/0  143/0 شدهتعديل  

F ***448/5  ***148/6  
∆ R2089/0  شدهتعديل  

Fبراي∆ R2260/6***  شدهتعديل  

 N=205*       >05/0 ,** >001/0.  مقوله مبنا و مرجع است ® :نكته
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=  R2 Adj=0/089 232/0 =R2Adj ،001/0P< ،148/6∆,(ها با مقدار  اين مؤلفه
F(4,176)( ، از ميان اين  .درصد از تبيين واريانس متغير مالك را بهبود بخشند 9/8توانستند

، سهم معناداري در تبيين )P ،291/0 =β> 001/0(با مقدار  روابط اجتماعي مؤلفهها،  مؤلفه
درصد از واريانس  2/23در مجموع، مدل موفق شد . داشت عملكرد تحصيليواريانس 

=  001/0P< ،148/6(طرفه  نتايج تحليل واريانس يك. كندرا تبيين  عملكرد تحصيلي
F(11,176) (نيز نشان داد كه مدل رگرسيون معنادار است. 

  
  بندي نتايج جمع

گويان به طور كلي كيفيت زندگي خود را  درصد از پاسخ 4/2نتايج حاكي از آن است كه 
درصد خوب، و  9/43درصد نه خوب و نه بد،  3/29درصد نامناسب،  8/8خيلي نامناسب، 

اين . كنند درصد وضعيت كيفيت زندگي شان را در مجموع خيلي خوب توصيف مي 6/14
 2از سويي، . همسويي دارد) 1389(وهش حسيني و همكاران هاي پژ ها تلويحاً با يافته يافته

اند،  درصد ناراضي 9/3گويان از وضعيت سالمتي خود خيلي ناراضي و  درصد از پاسخ
اند، و حدود يك چهارم از  درصد راضي 3/46درصد به طور نسبي رضايت دارند،  4/23

بنابراين، با . راضي هستند شان كامالً نيز از وضعيت سالمتي) درصد 4/24(اي   نسبت نمونه
توجه به اينكه كيفيت زندگي و وضعيت سالمتي دانشجويان مورد مطالعه نسبتاً خوب 

طلبد و  است، ولي توجه به كيفيت زندگي دانشجويان ضرورت و اهميت بيشتري را مي
ريزي هرچه بهتر مسئوالن دانشگاه به منظور ارتقاي سطح كيفيت زندگي و  لزوم برنامه

مندي  گردد؛ چراكه كاهش ميزان بهره ساز بيش از پيش احساس مي اين قشر آينده سالمتي
از كيفيت زندگي در طول دوران تحصيل، هشداري به مسئولين امور آموزشي و رفاهي 
دانشجويان است؛ به نحوي كه نارضايتي دانشجويان از وضعيت زندگي و سالمتي خود 

  .ممكن است سبب كاهش كيفيت كاري آنان شود
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اي، مربوط به   ر بين ابعاد چهارگانه كيفيت زندگي، بيشترين ميانگين نمونههمچنين، د
و كمترين امتياز مربوط به بعد سالمت محيطي است ) M=56/3(بعد سالمت جسماني 

)10/3=M .( اين يافته با نتايج پژوهش مكوندي و زماني)همسويي دارد) 1390 . 

چنين ). p=000/0(دار وجود دارد بين سن و عملكرد تحصيلي رابطه مستقيم و معنا
شده  اطمينان داشت كه رابطه مشاهده% 95توان با حداقل اي به معناي آن است كه مينتيجه

بين دو متغير سن و عملكرد تحصيلي در جامعه آماري داراي رابطه مثبتي با يكديگر 
عملكرد هستند؛ به نحوي كه هرچه بر سن افراد افزوده شود، احتمال بيشتري دارد كه 

، حجازي )1381(آبادي  اين يافته با نتايج پژوهش زارع شاه. تحصيلي آنها افزايش يابد
 . همسويي دارد) 1383(

به عبارتي، . بين ميانگين عملكرد تحصيلي زنان و مردان تفاوت معنادار وجود ندارد
لحاظ  هرچند ميانگين عملكرد تحصيلي در بين زنان باالتر از مردان است، اين تفاوت به

اين يافته با نتايج پژوهش ). p<05/0(درصد معنادار نيست  95آماري و در سطح اطمينان 
 . همسويي دارد) 1385(مسعودي و محمدي 

. از نظر آنها زندگي خوابگاهي بيشترين اثر مثبت را بر دانشحويان دختر نشان داد
اي باالتر و عملكرد   فهكردند تعهد حر ويژه دانشجويان دختري كه در خوابگاه زندگي مي به

. تحصيلي بهتري را در مقايسه با دانشجويان دختر و پسر غيرخوابگاهي از خود نشان دادند
اين محقق معتقد . همخوان نيست) 1381(آبادي  هاي پژوهش زارع شاه از سويي، بافته

رسد كه مردان نسبت به  به نظر مي. است جنسيت، يك متغير مرتبط با افت تحصيلي است
اي كه   نكته. رسانند را به انجام مي) دانشگاه(نان به نسبت باالتري تحصيالت دبيرستان ز

بايد در نظر داشت اين است كه از نظر آنهايي كه افت دارند، نسبت بيشتري در زنان تمايل 
ثابت شده كه در بسياري از دانشجويان . به انصراف داوطلبانه دارند تا اخراج از تحصيل

  .بيني ماندن در دانشگاه است مهمترين عامل پيش عملكرد كالسي
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مشاهده ) روزانه/شبانه(بين ميانگين عملكرد تحصيلي افراد از لحاظ دوره تحصيلي 
) 1381(آبادي  ها به طور تلويحي با نتايج پژوهش زارع شاه اين يافته). p<05/0(نگرديد 

هاي آموزشي دانشگاه  نهرسد كه توانايي بازپرداخت هزي چنين به نظر مي. همسويي دارد
از عوامل تأثيرگذار بر ادامه تحصيل يا ...) مانند شهريه ثابت و شهريه انتخاب واحد و (

) 1381(آبادي  انصراف دانشجويان دوره شبانه باشد؛ چراكه از نظر پژوهش زارع شاه
 هاي دانشگاه را داشته باشند و مجبور به ترك تحصيل كساني كه توانايي پرداخت هزينه

نباشند، به تحصيل خود ادامه خواهند داد و از اين رو، با دانشجويان روزانه، از نظر 
 .عملكرد تحصيلي تفاوتي ندارند

رابطه مستقيم ) هاي آنو حيطه( نتايج حاكي از آن است كه بين سن و كيفيت زندگي 
و معناداري وجود دارد؛ به نحوي كه هرچه سن باالتر رود، كيفيت زندگي شخص در 

بيشترين رابطه همبستگي بين سن و ابعاد كيفيت . يابد هاي مختلف افزايش مي حيطه
اين يافته  با نتايج . است) r=867/0(شناختي با مقدار  زندگي مربوط به بعد سالمت روان

همسويي دارد و بر خالف نتايج پژوهش كياني و ) 1385(پژوهش  شفيعي و همكاران 
  .است) 1388(همكاران 

مبني بر اينكه بين كيفيت زندگي و  پژوهشل از آزمون فرضيه اصلي نتايج حاص
عملكرد تحصيلي دانشجويان رابطه وجود دارد، حاكي از آن است كه ضمن كنترل اثر 

بين كيفيت زندگي % 95متغيرهاي دموگرافيكي، رابطه مستقيم و معناداري در سطح اطمينان 
ه اين معنا كه هرچه بر ميزان كيفيت و نيز ابعاد آن و عملكرد تحصيلي وجود دارد؛ ب

هاي آن و در مجموع افزوده شود، طبعاً ميزان  زندگي دانشجويان خوابگاهي در كليه حيطه
رضايت از زندگي دانشجويي خوابگاهي در ميان آنان باالتر رفته بهبود عملكرد تحصيلي به 

دگي و عملكرد در اين ميان، بيشترين ضريب همبستگي بين كيفيت زن. بار خواهد آمد
اختصاص دارد؛ ) r=288/0(تحصيلي، به بعد روابط اجتماعي و عملكرد تحصيلي با مقدار 
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به اين معنا كه هرچه بر ميزان روابط اجتماعي به طور خاص و سرمايه اجتماعي 
دانشجويان خوابگاهي به طور عام افزوده شود، ميزان عملكرد تحصيلي آنان باال خواهد 

و  نيز نتايج پژوهش جمالي و ) 2001(ا نتايج پژوهش تورس و سلبرگ اين يافته ب. رفت
  .همسويي دارد) 1391(، و پژوهش يگانه و ديگران )1392(همكاران 

مراتبي چندگانه نشان داد كه متغيرهاي دموگرافيكي در مرحله اول  نتايج آزمون سلسله
متغير سن در اين ميان،   .درصد از واريانس عملكرد تحصيلي را تبيين كنند 3/14توانستند 
 عملكرد تحصيلي، سهم معناداري در تبيين واريانس )P ،312/0 =β> 001/0(با مقدار 

 9/8تحقيق يعني ابعاد كيفيت زندگي توانستند  پژوهش، و در مرحله دوم متغيرهاي داشت
روابط  مؤلفهها،  مؤلفهاز ميان اين  .درصد از واريانس عملكرد تحصيلي را تبيين كنند

عملكرد ، سهم معناداري در تبيين واريانس )P ،291/0 =β> 001/0(با مقدار  اجتماعي
عملكرد (درصد از واريانس متغير وابسته  2/23در مجموع مدل موفق شد  .داشت تحصيلي
با وجود اين، متغيرهاي دموگرافيكي سهم بيشتري در تبيين . را توضيح دهد) تحصيلي

  . متغير عملكرد تحصيلي داشتند
 

  گيري نتيجه
تواند پيشرفت تحصيلي و نيز  آمده، يكي از عوامل مهم كه مي دست با توجه به نتايج به

عملكرد تحصيلي دانشجويان خوابگاهي را تحت تأثير قرار دهد، برخورداري دانشجويان 
همان طور كه قبالً . هاي دوستان و اطرافيان خود است از روابط اجتماعي و نيز حمايت

رخورداري از حمايت اجتماعي دوستان و اطرافيان و نيز برقراري روابط اشاره شد، ب
- اجتماعي با آنها، ضمن فراهم كردن منابع مهم اطمينان، مواجهه دانشجويان را با فعاليت

كند؛ ضمن اينكه خود منبع يك سرمايه اجتماعي غني براي فرد  تر مي هاي دشوارتر آسان
ن داراي حمايت دوستان و اطرافيان و  نيز دايره شود؛ به طوري كه دانشجويا محسوب مي
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روابط اجتماعي گسترده، با استادان و ساير دانشجويان در زندگي خوابگاهي خودشان 
كنند و باور به اين توانايي، اهداف تحصيلي را ارتقا  ارتباط بيشتر و بهتري برقرار مي

تورِس و (شود  ار ميبخشد و موجب موفقيت و عملكرد تحصيلي بهتر در تحصيل و ك مي
از اين جهت، به منظور ارتقاي ). 36: 1392نقل از جمالي و همكاران،  2001سلبرگ، 

ويژه حيطه روابط اجتماعي در ميان دانشجويان ساكن خوابگاه  سطح كيفيت زندگي و به
  :شود پيشنهادهاي زير توصيه مي
راكز مشاوره، برگزاري ريزان آموزشي دانشگاه، به همكاري م استادان مشاور و برنامه

هايي جهت ابراز توانايي  هاي فن ارتباطي، در سطح خوابگاه و ايجاد فرصت كالس
دانشجويان اقدام كنند تا دانشجويان به طور عملي توانمند شوند و سطح روابط اجتماعي 
خود را با ديگران گسترش دهند، و بدين وسيله شرايط الزم را جهت پيشرفت تحصيلي و 

 .حصيلي بهتر در بين اين قشر دانشجو فراهم آورندعملكرد ت

اند  قابل ذكراست كه هر چند عوامل مورد بررسي در نمونه مورد مطالعه توانسته
درصدي از عملكرد تحصيلي آنها را تبيين كنند، همچنان درصد زيادي از واريانس متغير 

هاي بعدي روي  پژوهشلذا الزم است در . وابسته در نمونه مورد مطالعه تبيين نشده است
آنچه در اين . متغيرهايي غير از متغيرهاي مورد مطالعه توجه بيشتري معطوف گردد

پژوهش بيش از همه جلب توجه نموده است ميزان اثرگذاري متغيرهايي است كه جزء 
اين . متغير وابسته بودبر كيفيت زندگي متغير  از تر قوياند، اما تأثيرشان متغير اصلي نبوده

نتايج . گرددخوبي آشكار مي همراتبي اين پژوهش ب با مراجعه به تحليل رگرسيون سلسله امر
 در عملكرد تحصيليمتغيرها  ساير كه سهم دهد مينشان  پژوهشاين دست آمده از  به

هاي بعدي با تمركز روي ساير متغيرهاي اثرگذار توان در پژوهش است، لذا مي باالتر بوده
ذاري آنها، به بهبود هرچه بيشتر عملكرد تحصيلي در ميان و شناخت ميزان تأثيرگ

   .دانشجويان كمك كرد
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