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و بهزیستی  هزیستی اجتماعیبینی عملکرد تحصیلی بر اساس بپیش
 در دانشجویان پسر دانشگاه ارومیه معنوي

  
  ارومیهدانشگاه  شناسی تربیتی،کارشناس ارشد روان هلدا قربانی،

Heldaghorbany, Master of Science in Educational Psychology, Urmia university 
 
  
  

  
  

  چکیده 
بینی عملکرد تحصیلی بر اساس بهزیستی اجتماعی و بهزیستی معنوي در ضر با هدف پیشپژوهش حا

جزء مطالعات بنیادي و  ،دانشگاه ارومیه انجام گردید. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی، از حیث هدف
ر دانشگاه ارومیه پسنفر از دانشجویان  206از نظر روش پژوهش، همبستگی است. نمونۀ این پژوهش 

اي از بین جامعۀ دانشجویان مشغول به تحصیل این  مرحله اي چندگیري خوشهودند که با روش نمونهب
) و 1998بهزیستی اجتماعی کییز (هاي مهاز پرسشنا هاآوري داده دانشگاه انتخاب شدند. براي جمع

پژوهش عملکرد  الزم به ذکر است که در ایناستفاده شد. ) 1982( الیسون و پولوتزین  بهزیستی معنوي
توصیفی (میانگین، انحراف  هاي آمارها بر اساس شاخصتحلیل دادهتحصیلی همان معدل دانشجویان بود. 

معناداري  tآزمون گانه، استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند
م وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین ها عدانجام شد. یافته spssافزار  نرم 20و نوشتار ضریب همبستگی) 

تواند عملکرد تحصیلی را را نشان داد یعنی بهزیستی معنوي نمی بهزیستی معنوي با عملکرد تحصیلی
هاي انسجام اجتماعی و پذیرش اجتماعی) با بین بهزیستی اجتماعی (مولفهبینی کند در حالی که پیش

عملکرد  ةکنندبینی بهزیستی اجتماعی پیش ورابطه مثبت و معنادار وجود دارد عملکرد تحصیلی 
توان نتیجه گرفت بهزیستی اجتماعی، عامل مهمی در تعیین بنابراین می).  R2= 18/0تحصیلی است ( 

گذاري و اجراي مدیران، مشاوران و اساتید براي سیاستشود پیشنهاد می لذاعملکرد تحصیلی است؛ 
- تر برنامهبراي دانشجویان و سطوح آموزشی پایین و ابعاد آن بهزیستی اجتماعیتقویت  هدف باها برنامه

  ریزي نمایند.
  
  دانشجویان پسر ارومیه، بهزیستی اجتماعی، بهزیستی معنوي، عملکرد تحصیلی،  :ها هکلیدواژ
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  ه مقدم -1
پور و همکاران، زینعلیاي مرهون نظام آموزشی آن جامعه است (رشد و بالندگی هر جامعه

هاي ر پیشرفت آن در زمینهب مؤثردر هر کشوري آموزش عالی یکی از عوامل  و) 2009
 علمی هاي پیشرفت یک طرفشود. از محسوب میفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي 

دولتی و خصوصی به  هاي ارگان ها و سازمان گرایشاز طرف دیگر، و  هاي مختلفدر عرصه
ها و مراکز آموزشی دانشگاه راي ورود بهافراد هر جامعه ب سبب شده ،متخصصینجذب 

یکی از معیارهاي ). 2009، 1آبوماجهت ادامۀ تحصیل تمایل بیشتري از خود نشان دهند (
) و همچنین یکی از 1393نیک، فر و منصوري تمنائی(مهم کیفیت نظام آموزش عالی 

صیلی باالتر، ارتقا به مقاطع تحهاي مهم زندگی دانشجویان (عوامل تاثیرگذار بر جنبه
 ،3(آبشااست  2) عملکرد تحصیلیکسب شغل و جایگاه اجتماعی مناسب و رضایت خاطر

هاي به معناي نتیجه و ثمرة تالش فرد در رابطه با فعالیتعملکرد تحصیلی  .)2012
 هاي نظام آموزشی معطوف به این پدیده است.آموزش رسمی است و در واقع همۀ کوشش

- زندوانیان (پذیرد از عوامل بسیاري تأثیر می ،متغیر وابسته عملکرد تحصیلی به عنوان
کنندة بینی عوامل پیش شناختبه همین دلیل )، 1393طاهري، نایینی، رحیمی و پور

شناسی و تعلیم هاي پژوهشی حوزة روان ترین اولویت عملکرد و پیشرفت تحصیلی جزء مهم
گسترده صورت  به که روانشناسان نزدیک به یک قرن است  آیند وو تربیت به شمار می

. پژوهشگران حوزه )2014و همکاران،  4الزانو( کنندتالش می عواملاین براي شناسایی 
از دیدگاه خاصی به مسئلۀ عملکرد تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن توجه  تربیت تعلیم و

عوامل را اي از اند و بر اساس زمینۀ فکري خود، گاهی عامل جداگانه و گاهی دستهنموده
مثال   عنوان  اند. بهعنوان علل مؤثر بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی مورد تأکید قرار داده  به

شناسان بیشتر به تأثیر عوامل اجتماعی شناسان بیشتر به تأثیر عوامل روانی و جامعهروان
)، اما متخصصان تعلیم و تربیت عوامل موثر 1377در عملکرد تحصیلی معتقدند (نظامی، 
عوامل فردي، آموزشگاهی،  ۀرا به چهار دستآموزان بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و دانش

یکی از عوامل رسد . به نظر می)1384زهراکار، ( اندخانوادگی و اجتماعی تقسیم کرده
تواند بر عملکرد تحصیلی موثر باشد و در این پژوهش مورد بررسی قرار اجتماعی که می

بهزیستی اجتماعی با روابط بین فرد با دیگران و  است. 5جتماعیخواهد گرفت بهزیستی ا
                                                           
1 - Aboma 
2 - Academic Achivement 
3- Abesha  
4 - Lazano & et al 
5 - Social Well- being  
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تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی است  ،)1393جامعه ارتباط دارد (توکل، 
گیرد هاي اجتماعی و عملکرد اجتماعی او را در بر میسطوح مهارتو  )1389(حاتمی، 

ا به عنوان انعکاس ارزیابی فرد از بهزیستی اجتماعی ر 1زیکی ).1394(بخارائی و طوافی، 
 مفهومی چند ، بهزیستی اجتماعی،زکیی کند. در مدلتجاربش در سطح جامعه معرفی می

پیوستگی  ،4شکوفایی اجتماعی ،3اجتماعی مشارکت، 2انسجام اجتماعی :بعدي شامل
انسجام اجتماعی به کیفیت روابط  .)1998کییز، است ( 6و پذیرش اجتماعی 5اجتماعی

کنند که با جامعه و اجتماع اشاره دارد و افراد داراي انسجام اجتماعی، احساس می شخص
کند تا هاي اجتماعی هستند که به آنها کمک میبخشی از جامعه بوده و به دنبال موقعیت

احساس تعلق و دلبستگی به جامعه داشته باشند. مشارکت اجتماعی به باور فرد نسبت به 
ها یا اهداف معینی را دنبال کند که براي تواند فعالیتکه او میاین مسئله اشاره دارد 

جامعه ارزشمند هستند. از طرفی شکوفایی اجتماعی، ارزیابی فرد از پتانسیل و روند سیر 
جامعه است و بر پتانسیل جامعه به عنوان مکانی بهتر براي زندگی شهروندان و امکان 

تأمین بهزیستی اجتماعی افراد ). 1387غنائی، و (حیدري ایجاد تغییرات مثبت تأکید دارد
شوند و توجه به ویژه دانشجویان که قشر جوان و فعال هر جامعه محسوب می جامعه، به 

 ).2009آیند (نیکوگفتار، ترین مسائل اجتماعی به شمار می ها از مهم عملکرد تحصیلی آن
هاي ف و چالشاست و تکالی عملکرد خوب در زندگی چیزي بیش از سالمت روانی

اجتماعی زمانی عملکرد خوب دارد که  از نظرگیرد. فرد سالم می بر اجتماعی را نیز در
 شناسدو بالقوه براي رشد و شکوفایی ب فهم  ، قابلمعنادار ۀیک مجموع صورت به اجتماع را 

ورود به دانشگاه باعث ). 1393(سفیري و منصوریان،  و خود را در پیشرفت آن سهیم بداند
شود فرد با محیط جدیدي رو به رو شود که با زندگی و محیط اجتماعی گذشتۀ او یم

اي مواجه خواهد متفاوت است. عالوه بر این در طول تحصیل با مسائل و مشکالت عدیده
از آنجایی که  ).1389توانند سالمت اجتماعی او را تهدید کنند (حاتمی، شد که می

کند ین پویایی وکارآمدي هر جامعه ایفا میبهزیستی اجتماعی نقش مهمی در تضم
سازان هر جامعه هستند دانشجویان آیندهبا توجه به اینکه و  )1393(سفیري و منصوریان، 

) توجه به تقویت بهزیستی اجتماعی آنها ضروري به 2010کوچک، سام(مهري و صدیقی
هاي نها در زمینهشود انگیزه، شادکامی و کیفیت عملکرد آزیرا باعث می ،رسدنظر می

                                                           
1 - Keyes 
2 - Social Integration 
3 - Social Contribution 
4 - Social Actualization 
5 - Social Coherence 
6 - Social Acceptance 
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- ) و به راحتی بتوانند با شرایط متغیر محیطی با شیوه2008، 1مختلف افزایش یابد (دینر
هایی که در این راستا اما پژوهش ،)2012هاي درست و قابل قبول انطباق یابند (شربتیان، 

کرد کمتر نقش بهزیستی اجتماعی را به عنوان یکی از عوامل موثر بر عمل نداصورت گرفته 
بهزیستی اجتماعی د ندهانجام شده نشان میو مطالعات  اندتحصیلی مورد توجه قرار داده

) 2014، برامندي و زوبیتا، 2موراتوريهاي مبتنی بر عمل و تفکر مستقل (با ارزش
شبکه اجتماعی، منابع حمایت )، 1998، کییزپذیري و زندگی اجتماعی (مسئولیت

عباسی اشتیاق تحصیلی ()، 1389، حاتمیاجتماعی ( -صاديها و پایگاه اقتاجتماعی شبکه
   .رابطه معنادار دارد )1394 ،عجمانگیزش و پیشرفت تحصیلی ( و) 1394 ،و همکاران

هاي ناشی از شرایط یکی از مفاهیم اساسی پیرامون چگونگی رویارویی با مشکالت و تنش
 3ت انسان بهزیستی معنويمختلف زندگی و عامل هماهنگی و یکپارچگی سایر ابعاد سالم

)، که به خطر افتادن آن به عنوان یکی از ابعاد سالمت 2003، 4کراون و هایرنل( است
، 5خواهد شد (وادر )احساس تنهایی و پوچی(روانی  -انسان منجر به اختالالت روحی

هاي بهزیستی معنوي وضعیتی از سالمتی است که احساسات، رفتارها و تشخیص ).2006
گومز و دهد (نسبت به رابطه با خود، دیگران، طبیعت و موجودات برتر نشان میمثبت را 

الیسون و ( شامل یک عنـصر روانـی اجتماعی و یک عنصر مذهبی است و )6،2003فیشر
که عنصر مذهبی است، بیانگر ارتباط با یک  8بهزیستی مـذهبی. )1983  ،7باکر -جانکر

عنـصري روانـی اجتماعی است و  9وجـودي قـدرت برتـر یعنـی خـداسـت. بهزیـستی
کجا  و به دهدانجام می براي چه را، کاري کسی است، چه از اینکه چه را  احساس فرد

کند در رسیدن به خدا هدایت می در. بعـد بهزیستی مذهبی ما را دهد، نشان میتعلق دارد
گران و محیطمان بـه سوي دی ،ما را فراتـر از خودمـان يکه بعد بهزیستی وجودحالی

 از جمله عواملی هستند که هاي مختلف محیطیتنیـدگیبا توجه به اینکه . دهـدسوق می
در بـین دانـشجویان بـه شکـست تحـصیلی، بیکاري، مـشکالت سـالمت، ضعف در 

، دنشـومنجـر مـی دگرکشیعملکرد، ترك تحصیل و در برخی موارد حتـی به خودکشی و 
 هايروشاز  ها آنحاصـل از  هايواکنشو  هااین تنیدگیهـه بـا در مواجآنها معموال 

                                                           
1 - Diner 
2 - Muratori, Beramendi & Zubieta 
3 - Spiritual well- being 
4 -  Craven & Hirnle 
5 - vader 
6 - Gomez & Fisher 
7 - Ellison & Jonker-Bakker,  
7- religious Health 
8- existential Health 
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اي ماننـد اجتنـاب از تنیـدگی، جـستجوي حمایـت اجتماعی یا روي آوردن به مقابلـه
 زیرا ،)1389راد و همکاران، (صفائی کننده میمذهب و انجام مناسک مذهبی خاص استفاد

کنند که براي فرد فراهم می مناسب را ايلهراهبردهاي مقاب ،دین، باورها و مناسک دینی
منیع و  هاي جدیدي مانند دانشگاه و شرایط ناگوار سازگار شود (میکائیلیبتواند با محیط

هاي تحصیلی الزم را کسب کند ) و با حفظ سالمت روان خود موفقیت1393همکاران، 
د یکی از عوامل توانبهزیستی معنوي می رسدبه نظر می بنابراین ).2002، 1پسوت(

دهد که بهزیستی معنوي با ها نشان میپژوهشتاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی به شمار آید. 
، 2الوال(افزایش عملکرد تحصیلی  ؛)1395و همکاران،  پورحاتمی( کاهش اضطراب

افزایش  ؛)1394و (خرم و جباري،  )2005، 3لین( ؛)1392، طبیبی و همکاران( ؛)2010
حیدرزادگان و ( افزایش خودکارآمدي ؛)1394راد و همکاران، بازيشه(کیفیت زندگی

  ) رابطه مستقیم دارد.1394زایی، کوچک
شده مشخص شد که هر یک از متغیرهاي بهزیستی اجتماعی   هاي انجام با توجه به بررسی

اي از پژوهشگران به هاي مختلف روانشناسی و توسط عدهو بهزیستی معنوي در حوزه
اند، اما در این ها بدون تفکیک جنسیت بررسی شدهو در اکثر پژوهش صورت مجزا 

پژوهش براي اولین بار رابطۀ متغیرهاي بهزیستی اجتماعی و بهزیستی معنوي با عملکرد 
بنابراین اهمیت این پژوهش تزریق ان پسر مورد بررسی قرارگرفته است، تحصیلی دانشجوی

د در مورد این متغیرها در رابطه با عملکرد اطالعات جدید و کاهش خأل اطالعاتی موجو
از هاي آتی در این حوزه باشد. اي براي انجام پژوهش زمینه تواند پیشتحصیلی است و می

ریزان حوزة تعلیم و تربیت در سطوح مختلف آموزشی در  هاي برنامهطرفی تمام تالش
؛ بنابراین شناختن گیردآموزان و دانشجویان صورت میجهت رشد علمی و اخالقی دانش

صورت مثبت و منفی  ها به  عوامل مختلفی که بر عملکرد تحصیلی و رشد علمی آن
لذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این رسد. تأثیرگذار هستند ضروري به نظر می

سوال است که آیا بین متغیرهاي بهزیستی اجتماعی و بهزیستی معنوي با عملکرد 
ر رابطه وجود دارد؟ و میزان توانایی متغیرهاي مذکور براي تحصیلی در دانشجویان پس

  بینی واریانس عملکرد تحصیلی پسران چه قدر است؟پیش
  
  روش پژوهش و ابزارها - 2

                                                           
1 - Pesute 
2 - Laval 
3 - Line 
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از نظر ماهیت توصیفی، از حیث هدف جزء مطالعات بنیادي و از نظر روش پژوهش حاضر 
مشغول به تحصیل پژوهش، همبستگی است. جامعۀ آماري شامل تمامی دانشجویان 

گیري نفر از دانشجویان پسر این دانشگاه با روش نمونه  206دانشگاه ارومیه بودند که 
جهت  اي از بین جامعۀ دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. اي چندمرحلهخوشه

ها توزیع گردید. ها در خوابگاههاي دانشجویی و دانشکدهاجراي این پژوهش، پرسشنامه
  ها، عبارت بودند از:دآوري دادهابزار گر

  پرسشنامه  بهزیستی اجتماعی 2-1
او از سازه  ي) بر اساس مدل نظر1998( زییتوسط ک یاجتماع یستیبهز پرسشنامه

 شناسی رواندر  یعموم یاسیمق عنوان  به معموالًاست که  شده طراحی یاجتماع یستیبهز
 نیا .رود میبه کار  یجتماعا یستیسالمت و بهز زانیم نییجهت تع یسالمت اجتماع

 اسیخرده مق 5و  هیگو 33مشتمل بر و  یدهگزارش و خود يکاغذ-پرسشنامه از نوع مداد
 رشیو پذی اجتماع یی، شکوفای، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعیاجتماع یهمبستگ

   ی است.اجتماع
  
  گذاريها و روش نمرهمولفه 2-1-1

ی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، همبستگی عامل مشارکت اجتماع 5 اسیمق نیدر ا
 هیگو 6 گیرند، به طوري کهاجتماعی و شکوفایی اجتماعی مورد بررسی و سنجش قرار می

 هیگو 7 ،یمربوط به عامل انسجام اجتماع هیگو 7 ،یمربوط به عامل مشارکت اجتماع
 هیگو 7و  یعاجتما یمربوط به عامل همبستگ هیگو 6 ،یاجتماع رشیمربوط به عامل پذ

 اسیخرده مق 1،11،13،20،22،29،33 يهاهیگواست.  یاجتماع ییمربوط به عامل شکوفا
- هیگوی، انسجام اجتماع اسیخرده مق 2،9،10،12،16،21 يهاهیگو ی،اجتماع یهمبستگ

، 5،7،15،17،18،25 يهاهیگوی، مشارکت اجتماع اسیخرده مق 3،4،24،26،28،32 يها
 اسیخرده مق 6،8،14،19،23،27،31 يهاهیو گو یاجتماع ییشکوفا اسیخرده مق 30
اي درجه 5ها بر اساس مقیاس لیکرت کنند. پاسخیم يریگرا اندازهی اجتماع رشیپذ
بوده و به هر گزینه به ترتیب  "مکامالً مخالففم،مخال، ندارم ينظرم، موافق ،کامالً موافق"

به  دیآیکه به دست م يااکثر نمرهحداقل و حدیابد. ختصاص میا 0و 1،2،3،4هاي نمره
 يهاهیخواهد بود. الزم به ذکر است که گو 165و  33برابر با  بیترت

صورت معکوس   به 1،2،5،6،7،9،10،12،14،15،19،21،23،24،25،26،27،29،32،33
  شوند.یم يگذارنمره
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  روایی و پایایی  2-1-2

 لیبا استفاده از تحل کایدر آمر ينفر 2887و  373دو نمونه  يدو مطالعه بر رو یط کییز
 دادهقرار  تأییدمورد  یتجرب از نظردر پرسشنامه خود را  کار رفته  به يبعد 5عوامل، مدل 

 زانیم که کردکرونباخ استفاده  يآلفا بیپرسشنامه از ضر ییایپا یجهت بررس او.است
 ،یاجتماع ییاشکوف ،یابعاد انسجام اجتماع يکرونباخ در مطالعه اول برا يآلفا بیضرا

، 69/0، 57/0برابر با  بیبه ترت یاجتماع رشیو پذ یمشارکت اجتماع ،یاجتماع یهمبستگ
 41/0و  66/0، 73/0، 64/0،64/0برابر با  بیو در مطالعه دوم به ترت 77/0و  81/0،75/0

در مطالعه اول با  تأییدي یعامل لیتحل جینتا است. یقابل قبول بیبه دست آمد که ضرا
و در مطالعه  AGFI=0/84 و x2/df=2.01 ،GFI= 0/86 رینظ ییهااز شاخص استفاده

 دهنده نشان AGFI=0/92و  x2/df=2/07 ،GFI=0/95 يهاشاخص ازدوم با استفاده 
- یب اسیپرسشنامه با مق نیا همزمان ییروا یبوده است. بررس یعامل 5برازش خوب مدل 

 يهنجاریب اسیبا مق اجتماعی بهزیستیابعاد  یۀاول نشان داد که کل ۀدر مطالع يهنجار
 یاجتماع یستیهمزمان پرسشنامه بهز ییادار دارند و در مطالعه دوم رویمعن یمنف ۀرابط

همزمان  ییدار دارند و در مطالعه دوم روایمعن یرابطه منف يهنجاریب اسیبا مق
و  دار نیمعرابطه مثبت  دهنده نشان يقراریب اسیبا مق یاجتماع یستیپرسشنامه بهز

 يبر رودر ایران  یاجتماع یستیپرسشنامه بهز .بود يقراریب اسیمتوسط ابعاد آن با مق
 مورد هنجاریابی قرار گرفت و ياستان مرکز يواحدها یدانشگاه آزاد اسالم يدانشجو 632

به دست آمد که نشان  83/0کرونباخ برابر با  يآلفا بیپرسشنامه با استفاده از ضر ییایپا
 دیمؤ یو اکتشاف يدییتأ یعامل لیتحل جیو نتا ایایی باالي این پرسشنامه بود دهندة پ
و  يدریحبود ( یرانیها در جامعه اهیگو یدر برخ رییپرسشنامه با تغ نیا یعامل 5ساختار 

اي با عنوان بررسی ساختار در مطالعه 1385لو در سال در ایران، جوشن .)1387 ،غنائی
روایی و اعتبار پرسشنامۀ بهزیستی اجتماعی کییز را با  عاملی مقیاس سالمت جامع،

استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي استاندارد نمود و نشان داد که این مدل 
). 1385آبادي، لو، رستمی و نصرتهاي حاضر است (جوشنبهترین برازش از تبیین داده

هاي با هدف تعیین ویژگی) که 1393در مطالعۀ هاشمی، حکمتی، وحیدي و باباپور (
سنجی فرم کوتاه این پرسشنامه انجام شد، نتایج مربوط به اعتبار پرسشنامه نشان داد روان

پایایی مقیاس بهزیستی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، بود.  81/0که آلفاي کرونباخ برابر با 
پژوهش همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و شکوفایی اجتماعی در 
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و روایی آن بر اساس نظر اساتید  87/0و  84/0، 75/0، 78/0، 80/0، 86/0حاضر به ترتیب 
 راهنما تایید گردید.

  پرسشنامۀ بهزیستی معنوي 2-2
. شده است ساخته 1982در سال  1بهزیستی معنوي توسط پولوتزین و الیسون پرسشنامۀ

هبی و بهزیستی وجودي است زیرمقیاس بهزیستی مذ 2سوال و  20این پرسشنامه شامل 
با شمارة فرد زیرمقیاس بهزیستی مذهبی (میزان رضایت فرد از برقراري  سؤال 10که 

دیگر با شمارة زوج زیرمقیاس بهزیستی وجودي  سؤال 10رابطه معنوي با خدا) و 
 دهند.قرار می سنجش مورد(احساس هدفمندي و رضایت از زندگی) را 

  
  اريگذها و نمره مولفه 2-2-1

زیر مقیاس بهزیستی مذهبی و بهزیستی  2مقیاس بهزیستی معنوي الیسون و پولوتزین از 
سوال بهزیستی وجودي و  10است. در پرسشنامۀ بهزیستی معنوي وجودي تشکیل شده

 سؤاالتپاسخ به این  دهند.سوال دیگر بهزیستی مذهبی فرد را مورد سنجش قرار می 10
. است شده  يبند دسته "موافقم کامالً "تا  "مخالفم کامالً"ز اي اگزینه 6لیکرت  صورت  به

 کامالً "هاي و گزینه 19، 17، 15، 14، 11، 10، 8، 7، 4، 3 سؤاالتدر این پرسشنامه به 
به  "مخالفم  کامالً"و "مخالفم "، "مخالفم نسبتاً، "موافقم نسبتاً، "موافقم "، "موافقم

، 16، 13، 12، 9، 6، 5، 2، 1 سؤاالتگیرد و به می تعلق 6، 5، 4، 3، 2، 1ترتیب نمرات 
و  "مخالفم "، "مخالفم نسبتاً، "موافقم نسبتاً، "موافقم "، "موافقم کامالً "هاي و گزینه 18

گذاري گیرد. در واقع نمرهتعلق می 1و  2، 3، 4، 5، 6به ترتیب نمرات  "مخالفم کامالً"
گذاري این شود و از طریق نمرهانجام می 6تا  1این پرسشنامه به صورت معکوس و از 

  آید.مقیاس نمرة کل بهزیستی معنوي به دست می

  پایایی و روایی 2-2-2

) در پژوهشی ضرایب آلفاي کرونباخ بهزیستی مذهبی و 1982الیسون و پولوتزین (
گزارش کردند. پایایی این  93/0و  91/0، 91/0وجودي و کل مقیاس را به ترتیب برابر با 

) روي دانشجویان دختر و پسر 1386یاس توسط دهشیري، سهرابی، جعفري و نجفی (مق
بهزیستی مذهبی و خرده مقیاس  از طریق آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس و خرده مقیاس

 78/0، 85/0و با روش بازآزمایی به ترتیب  87/0، 82/0، 90/0بهزیستی وجودي به ترتیب 
                                                           
1- Polotzin & Ellison  
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) روش همگرا و واگراي مقیاس از 1386همکاران ( گزارش شده است. دهشیري و 81/0و 
طریق همبستگی با نمرات مقیاس شادکامی آکسفورد و پرسشنامه سالمت عمومی به 

است. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدي  گزارش شده - 52/0و  64/0ترتیب برابر با 
 1384در سال  این پرسشنامه در ایران توسط عباسیبیانگر روایی سازه مقیاس بوده است. 

 آنبراي  وشهید بهشتی اجرا  هاي ایران، تهران ودانشجوي پرستاري دانشگاه 283 يبر رو
82/0=R پایایی مقیاس بهزیستی معنوي، بهزیستی مذهبی و  است.ه شد  گزارش

و روایی محتوایی آن   77/0و  73/0، 79/0بهزیستی وجودي در پژوهش حاضر به ترتیب 
  اساتید مورد تایید قرار گرفت. بر اساس نظر متخصصان و

  
کنندگان است در این پژوهش منظور از عملکرد تحصیلی معدل شرکتالزم به ذکر است 

  است. شناختی مکتوب گردیدهقسمت اطالعات جمعیت که توسط خودشان در

  پژوهشها (بحث) یافته - 3

ان مقطع % گروه نمونه را دانشجوی8/88شناختی نشان داد هاي جمعیتنتایج یافته
% را دانشجویان بومی و 1/45% مقطع دکتري و 9/3% مقطع ارشد و 3/7کارشناسی، 

) اطالعات توصیفی مربوط 1دادند. در جدول (% را دانشجویان غیربومی تشکیل می9/54
  است.به متغیرهاي بهزیستی اجتماعی و بهزیستی معنوي ارائه شده

  هاي پژوهشقیاسمها و خردههاي توصیفی مقیاس . یافته1جدول 

  گروه
  شاخص آماري

  مقیاس
  میانگین  تعداد

انحراف 

  استاندارد
  بیشینه  کمینه

  30  13  17/3  46/19  206  مشارکت اجتماعی  

  35  15  72/3  59/23  206  همبستگی اجتماعی

  30  10  19/4  90/18  206  انسجام اجتماعی

  35  14  64/3  58/23  206  پذیرش اجتماعی

  35  13  83/3  35/22  206  شکوفایی اجتماعی

  165  79  54/13  91/107  206  بهزیستی اجتماعی

  55  10  55/6  49/36  206  بهزیستی مذهبی
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  51  14  74/6  96/31  206 بهزیستی وجودي

  96  27  78/10  45/68  206  بهزیستی معنوي

  20  47/11  72/1  95/15  206 عملکرد تحصیلی

  

آزمون آماري کولموگروف اسمیرنوف نرمال  در بکار گیري روش آماري، ابتدا با استفاده از

  بودن داده ها مورد آزمون و قرار گرفت.

  يا نمونهآزمون کولموگروف اسمیرنوف تک . 2جدول 

  سطح معناداري  Z  Sin  شاخص آماري

  05/0  09/0  22/1  بهزیستی اجتماعی

  05/0  51/0  83/0  بهزیستی معنوي

  05/0  39/0  97/0  عملکرد تحصیلی

  
-ها گزارش میسطوح معناداري حاصل از آزمون را براي هر یک از مقیاس 2نتایج جدول 

هاي پژوهش براي هریک از مقیاس آمده دست  بهدهد. با توجه به اینکه سطوح معناداري 
- ها نرمال هستند و میتوان نتیجه گرفت که تمام داده؛ بنابراین میستا 05/0از  تر بزرگ

  یک استفاده کرد.هاي آماري پارامترتوان از آزمون
با توجه به اینکه اساس رگرسیون را همبستگی تشکیل می دهد، ابتدا ضرایب همبستگی 

  شود.گزارش می یلیبا عملکرد تحص یاجتماع یستیو بهز يمعنو یستیبهزبین ابعاد 
  

  بهزیستی اجتماعی و بهزیستی معنوي با عملکرد تحصیلی . آزمون ضریب همبستگی پیرسون 3جدول
  

  R Sin  اري متغییرهاشاخص آم

  37/0  04/0  مشارکت اجتماعی

  75/0  02/0  همبستگی اجتماعی

  001/0  24/0  انسجام اجتماعی

  03/0  12/0  پذیرش اجتماعی
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  60/0  02/0  شکوفایی اجتماعی

  01/0  19/0  بهزیستی اجتماعی

  01/0  13/0  بهزیستی وجودي

  42/0  04/0  بهزیستی مذهبی

  04/0  11/0  بهزیستی معنوي

  
با عملکرد  یاجتماع یستیو بهز يمعنو یستیبهز دهد، رابطه بیننشان می 3نتایج جدول 

  معنادار است. و درصد مثبت  95در سطح اطمینان  یلیتحص
  

  . نتایج رگرسیون عوامل بهزیستی معنوي و بهزیستی اجتماعی بر عملکرد تحصیلی4جدول 
  

درجه  مجموع مجذورات مدل
يآزاد  

میانگین 

  مجذورات
F R  R2  

R2
adj 

  Sig  

ونیرگرس  15/108  9 02/12  69/4  42/0  18/0  15/0  001/0  

ماندهیباق  62/501  196 56/2            

77/609 کل  205             

کمتر از  sig) 001/0دهد که سطح معناداري مدل رگرسیون (نشان می 4تایج جدول ن
معنادار است؛ کند مدل رگرسیون در این پژوهش است و این بیان می شده  گزارش 05/0

با توجه به  معنادار دارد. تأثیربین بر متغیر مالك  یعنی حداقل یکی از متغیرهاي پیش
 رابینی متغیر مالك بین توانایی پیشکلیه متغیرهاي پیشپژوهش (معنادار بودن کل مدل 

  مدلمعنادار در  تأثیربین ) و براي اینکه مشخص شود کدام متغیر یا متغیرهاي پیشدارند
  .شود یماستفاده  tاز آزمون ارند د
  

  در معادله رگرسیون واردشده. ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهاي 5جدول 

  

 سطح معناداري مورد نظر t Sig  ضرایب رگرسیون  متغییر
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را  )04/0( یاجتماع رشیپذ) و 001/0( یانسجام اجتماعسطح معناداري  5نتایج جدول 

دهد و این بدان معناست که بین انسجام اجتماعی و پذیرش گزارش می 05/0کمتر از 
% رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. مثبت 5در سطح  اجتماعی با عملکرد تحصیلی پسران

ی، عملکرد اجتماع رشیو پذ یانسجام اجتماعودن ضرایب به این معنا است که با افزایش ب
  .ابدی یمتحصیلی دانشجویان پسر هم افزایش 

  
   يریگ جهینت -4

بهزیستی " و "بهزیستی اجتماعی"بینی متغیرهاي هدف این پژوهش بررسی قدرت پیش
در زمینۀ  انشگاه ارومیه بود.براي متغیر عملکرد تحصیلی در دانشجویان پسر د "معنوي

کـار پژوهشی صورت  ،بررسی رابطۀ بهزیستی اجتماعی با عملکرد تحصیلی در پسران
، اما با توجه به اینکه بین مفهوم سالمت روانی و بهزیستی اجتماعی فاصله نگرفته است

 با عملکرد سالمت روان)، لذا مطالعاتی که رابطۀ 1389آرام، سام( نزدیکی وجود دارد
هاي همسو ذکر خواهند شد. در این زمینه عنوان پژوهش  به اند،تحصیلی را بررسی کرده

 ؛)2004( شعیري و چترچه ؛)2015( میرکمالی، خبره و فرهادي امجدتوان به پژوهش می

  آماره  استاندارد شده  استاندارد نشده  بینپیش 

  05/0  001/0  03/11    9/14  مقدار ثابت

  05/0  37/0  89/0  06/0  02/0  ستی مذهبیبهزی

  05/0  09/0  67/1  12/0  03/0  بهزیستی وجودي

  05/0  10/0  66/1  13/0  07/0  مشارکت اجتماعی

  05/0  89/0  12/0  01/0  01/0  همبستگی اجتماعی

  05/0  001/0  10/5  42/0  17/0  انسجام اجتماعی

  05/0  04/0  98/1  15/0  07/0  پذیرش اجتماعی

  05/0  14/0  46/1  13/0  06/0  شکوفائی اجتماعی
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که نشان دادند بین  )2010( 1) و ایده، شوالتر و گلدهابر2012( ابوالقاسمی و جوانمیري
  .، اشاره کردرابطۀ مثبتی وجود داردو موفقیت تحصیلی  سالمت روان با پیشرفت

 هاي یک زندگی سالمترین مؤلفه از مهم سالمت روان یکی از ابعاد سالمت انسان و
 ،از اهمیت بسزایی برخوردار استدانشجویان  بعد روانی سالمتبه  توجهشود. محسوب می

هاي وري از خانواده، مسئولیتجمله د زیرا در این دوران دانشجویان با عوامل متعددي از
اجتماعی، تغییر در روابط اجتماعی و انسانی، سازگاري با شرایط تحصیل در  جدید

هاي جدید هاي خوابگاهی، فشارهاي درسی، انتظارات و نقشدانشگاه، سازگاري با محیط
ایش فشار قرار بگیرند و افز  شود از لحاظ روحی و روانی تحتشوند که باعث میمواجه می

براي انجام آنها ترس، اضطراب و نگرانی سبب خواهد شد عالقه، انگیزه و تمرکز 
ها  که این عامل افت عملکرد تحصیلی آن ،هاي آموزشی و پژوهشی کاهش یابد فعالیت

هاي اجتماعی بدانند  عنوان عضوي از گروه بنابراین وقتی دانشجویان خود را به  خواهد بود؛
ها و اساتید خود همفکري و  گروهی ها، همت خود با همکالسیو بتوانند براي حل مشکال

سالمت روان باعث  تامینباشند، آرامش روحی و روانی ناشی از  تبادل اطالعات داشته
افزایش بهزیستی اجتماعی آنها خواهد شد. وقتی سالمت اجتماعی دانشجویان در سطح 

علمی و درنتیجه ارتقاء عملکرد هاي باالیی باشد با انگیزة بیشتري جهت انجام فعالیت
بعد اجتماعی سالمت، در برگیرنده  تحصیلی خود تالش خواهند کرد. با توجه به اینکه

که با توان اظهار داشت میهاي اجتماعی و عملکرد اجتماعی فرد است سطوح مهارت
 پرورش تفکرات اجتماعی صحیح و ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به جامعه در دانشجویان

هاي اجتماعی خود را در حد ها و نقشفعالیت ها )، آن1394و طوافی، ئی، شربتیان بخارا(
متعارف و با انگیزة بیشتري انجام خواهند داد و با جامعه و هنجارهاي اجتماعی رابطۀ بهتر 

بهزیستی تقویت  منظور  بههر اقدامی که  رو،  و مؤثرتري برقرار خواهند کرد. از این
نجام شود پویایی، نشاط و تالش بیشتر آنان را به همراه خواهد دانشجویان ا اجتماعی

انگیزه پیشرفت و  عملکرد تحصیلیاین نشاط و پویایی بستري براي ارتقاء و  داشت
  خواهد ساخت.فراهم  تحصیلی

تواند عملکرد تحصیلی در پسران بررسی نتایج این پژوهش نشان داد بهزیستی معنوي نمی
. این یافته با نتیجۀ پژوهش حیدري، عسگري، مرعشیان و بینی کنددانشجو را پیش

و  بین تفکرات مذهبیمبنی بر اینکه  )1392راد و کرمی (شهبازي و )1388ضمیري (
از جمله عواملی همسو است.  ،با عملکرد تحصیلی پسران رابطه وجود ندارد هوش معنوي

                                                           
1 - Eide, Showalter & Goldhaber 
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و  بهزیستی معنوي است ،هقرارگرفتید تأکدر حوزه روانشناسی مورد اخیر  يها که در سال
ها حاکی از آن است که بهزیستی معنوي یک ترکیب مذهبی، اجتماعی و روانی است یافته

، سازگاري با شرایط را آنتقویت  ) و1391فر، مراد و منسوبیبرجعلی، نجفی، عیسی(
بخشد و موجب کاهش نگرش فرد را نسبت به دنیاي اطرافش بهبود می ،دهدافزایش می

بنابراین اگر بعد معنوي شود؛ ایجاد حس استقالل و قدرت میو  هات منفی، تنشاحساسا
تقویت شود او در برخورد با مسائل، مشکالت و افراد  خداشناسی و خودشناسی)انسان (

جامعه سازگاري بیشتري خواهد داشت و کمتر به اختالالت روانی مانند احساس تنهایی، 
در توضیح این رسد به نظر میمبتال خواهد شد.  اضطراب، از دست دادن معناي زندگی

هاي شناختی و فراشناختی مطالعه و توان گفت احتماال عواملی مانند رویکردمی یافته
یادگیري، اشتیاق تحصیلی، استعدادهاي فردي، وجود شرایط عاطفی، اقتصادي و اجتماعی 

وي به غیر از بهزیستی هاي خانواده در مورد اعتقادات مذهبی و معنخانواده و دیدگاه
طرفی با است. از معنوي، عملکرد تحصیلی دانشجویان این پژوهش را تحت تاثیر قرار داده

نتیجه شدن اثر عمل تواند باعث بیاي میافراط یا تفریط در هر زمینه توجه به اینکه
یستی توان یکی از دالئل عدم وجود رابطه بین بهزنظر گردد، لذا می شخص در زمینۀ مورد

معنوي با عملکرد تحصیلی در دانشجویان پسر این پژوهش را افراط و تفریط آنها در 
  گیري دینی، پایبندي به فرایض دینی عنوان کرد.نگرش مذهبی، جهت

    
   شنهادهایو پ دستاوردها - 5

ü است، تکرار  شده  انجامپژوهش حاضر در دانشجویان دانشگاه ارومیه  که ییازآنجا
هاي علوم پزشکی در اي شهرهاي دیگر و براي دانشجویان دانشگاههآن در دانشگاه

 گردد.سطح کشور نیز توصیه می
ü از پرسشنامه بر عالوه مؤثرتر، ارزیابی جهت آتی هايپژوهش در شودمی پیشنهاد 

 شود. استفاده نیز مشاهده و مصاحبه نظیر ها،داده گردآوري دیگر ابزارهاي
ü  مثبت و معنادار بین بهزیستی اجتماعی و عملکرد با توجه به اینکه وجود رابطۀ

 و مسئوالن شودتحصیلی در دانشجویان این پژوهش تایید شد، پیشنهاد می
 کار اصول زندگی، هايمهارت آموزش هدف با آموزشی هايکارگاه دانشگاه مدیران
 اجتماعی روابط برقراري کالسی، نحوة هايفعالیت در اجتماعی مشارکت و گروهی

 سازنده را براي دانشجویان برگزار کنند.  ایتیحم و
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ü ها عوامل مؤثر بر بهزیستی اجتماعی را بررسیبا توجه به اینکه بیشتر پژوهش -
شود بررسی رابطۀ این متغیر با دیگر متغیرهاي مرتبط با اند پیشنهاد میکرده

شناسی تربیتی مانند عملکرد تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، انگیزه حوزه روان
  .رفت و ... نیز مورد مطالعه قرار بگیردپیش

  
  تشکر و قدردانی

 یهکلپور و سرکار خانم دکتر میکائیلی منیع و جناب آقاي دکتر حسیناز  یاندر پا
در انجام این پژوهش صمیمانه همکاري نمودند که  یهدانشگاه اروم یاندانشجو

 نمایم.یم يسپاسگزار
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Prediction of academic achivement based on social well-being 
and spiritual well-being among male students of Urmia 

University 
 

Heldaghorbany, Master of Science in Educational Psychology, Urmia university 
 
Abstract 
 
The purpose of this study was to predict academic achivement based on social well-being and 
spiritual well-being in Urmia University. This research is descriptive in terms of the purpose 
of the fundamental studies and in terms of the method of research is correlated. The sample 
of this study was 206 male students of Urmia University who were selected through a multi-
stage cluster sampling from the student population of the university. To collect the data, were 
used questionnaires of social well-being of Keys (1998) and spiritual well-being of Pulotzin 
and Ellison (1982). It should be noted that in this study, academic achivement was the same 
as the average of students. Data analysis was performed on the basis of descriptive statistics 
(mean, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, multiple 
linear regression, t-test, correlation coefficient) and writing of 20 software spss. Findings 
showed that there is no positive and significant relationship between spiritual well-being and 
academic achivement. Social well-being (components of social cohesion and social 
acceptance) with academic achivement There is a positive and significant relationship and 
social well-being is predictive of academic performance (R2 = 0.18). Therefore, it can be 
concluded that social well-being is an important factor in determining academic achivement. 
Therefore, it is recommended that managers, counselors and professors for policy and 
implementation of programs with the aim of strengthening social well-being and its 
dimensions for students and lower educational levels. Plan ahead. 
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