
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

مقطع  دختردانش آموزان تحصیلی  عملکردبا  باورهای مذهبی رابطه سبک زندگی وبررسی 

 کردکویمتوسطه دوم شهرستان 

 
 یکلثوم غالم

 ، ایرانگرگان، ره ینیامام خم سیرد، پانیدانشگاه فرهنگ یعلم تاستادیار، علوم تربیتی، عضو هیئ
 (K_gholami@yahoo.com) 

 

 یرینسا کش
 ایرانگمیشان،  معلمتیتربآموزش ابتدایی، ، آموزگار ابتدایی
 (nesakeshiri@gmail.com) 

 

 پور مانیسل هیرق

 نرایا نور، واحد بندر ترکمن، امی، دانشگاه پیتیعلوم ترب ی، کارشناسییموزگار ابتداآ

 (roghaiehsolaymenpor@gmail.com) 

 

 

 

 چکیده
با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر  رابطه سبک زندگی و باورهای مذهبیبررسی هدف از پژوهش حاضر  

نفر دانش آموزان  492ماری . جامعه آبود 7931-7931در سال تحصیلی مقطع متوسطه دوم شهرستان کردکوی 

 ( و4222)سبک زندگی والکر  هایو پرسشنامهانتخاب  یاچندمرحلهتصادفی  گیرینمونهبودند که به روش  دختر

در  عملکرد تحصیلی عنوانبهمعدل دانش آموزان توزیع شد.  هاآنبین ( 7911) نیآر مذهبیپرسشنامه باورهای 

 چندگانهآماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون  هایآزمونا استفاده از ب هادادهنتایج تحلیل نظر گرفته شد. 

باورهای  نیبوجود دارد. ب(  یمعنادارابطه ر دانش آموزان عملکرد تحصیلیو  یسبک زندگ نیب الف( نشان داد که

 یک زندگسب نیضرایب همبستگی چندگانه بج( رابطه معنادار بود.  دانش آموزان دخترعملکرد تحصیلی  مذهبی و

با عملکرد  یمذهب یرهااوب و (ییخودشکوفا ،یفرد نیب تیاسترس، حما تیریمد ،یریپذتیورزش، مسئول ه،ی)تغذ

 بهتری برای عملکرد تحصیلی بود. نیبشیپسبک زندگی متغیری  بود. معناداردانش آموزان  یلیتحص

 

 عملکرد تحصیلی، باورهای مذهبیسبک زندگی، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

تا در جریان زندگی برای کسب موفقیت و پیشرفت تالش کنند و به مدارج باالتر شغلی و تحصیلی  کنندمیرا وادار  خویشجوامع اعضای 

تعامل که در نتیجه  داندیمپیشرفت را از جمله نیازهای اکتسابی یا اجتماع  دست یابند. متخصصان علوم اجتماعی و روان شناسان مفهوم

از  معموالًشده است. طرز زندگی  سازیمفهومنیز  (اصطالح سبک زندگی به معنای )طرز زندگی .(2831)گنجی، شودمی با محیط آموخته

پیشرفته است از آنجائی که هر کنشگری  داریسرمایهکه ناشی از تمایز فزاینده جوامع  شودمیمصرف شناخته  هایروشو  هاارزشطریق 

طرز رفتار،  انواع، کندمیموجود از اشیا به شیوه خاصی استفاده  هایروشبه کمک امکانات، راه و برای پاسخ به نیازها و بیان خود، 

 (.2831)آریان پور، ابدییمخاصی را در زندگی دارد، بنابراین سبک او با شخصیتش ارتباط  هایگیریجهتترجیحات و 

در مقابل سالمت، رشد روحی، روابط بین فردی، مدیریت  یپذیرمسئولیتجسمانی، تغذیه،  هایفعالیتسبک زندگی دارای شش بعد 

. این سبک زندگی عالوه بر تداوم و تقویت سطح سالمت و رفاه باعث احساس رضایت، اقناع شخصی و خودشکوفایی باشدمیاسترس 

این  کهطوریبه اندپذیرفته قبوللقاب طوربهرا در زندگی خود  هاآنعادی و معمول روزانه است که افراد  هایفعالیت. سبک زندگی شودمی

 هابیماری. فرد با انتخاب سبک زندگی برای حفظ و ارتقای سالمتی خود و پیشگیری از گذارندمیروی سالمت افراد تأثیر  هافعالیت

گار، الکل و ورزشی، کنترل وزن بدن، عدم مصرف سی تیفعال یی را از قبیل رعایت رژیم غذایی مناسب، خواب،هافعالیتاقدامات و 

. سالمتی مستلزم ارتقای سبک زندگی دهدمیکه این مجموعه سبک زندگی را تشکیل  دهدمیانجام  هابیماریدر مقابل  سازیایمن

است. برای حفظ و  مؤثر هابیماریبهداشتی است اهمیت سبک زندگی بیشتر از آن جهت است که روی کیفیت زندگی و پیشگیری از 

و بهبود سبک زندگی ضروری است ارتقای بهداشت و تأمین سالمت افراد جامعه یکی از ارکان مهم پیشرفت  ارتقای سالمتی تصحیح

 (.2831)شجاعی زاده و همکاران، باشدمیجوامع 

وی را در مسیر خوشبختی و سعادت قرار دهد و برای او آرامش و  تواندیمخداوند در قلب انسان  و حضوروجود مذهب در زندگی 

کشد. وی اعتقاد آمریکایی این نیاز انسان را خیلی زیبا به تصویر می برجسته، فیلسوف 1جیمز امیلیو طر بودن را به ارمغان آورد.خاآسوده

. دانشمندان و روان شناسان بردارددارد ایمان یکی از نیروهایی است که بشر به مدد آن زنده است و فقدانش نیستی و نابودی را در 

تواند معنویت می معتقدند هاآنکنند. به نقش دین در سالمت و بهداشت روان افراد اشاره می ...و فرانکل و فرام و مثل آلپورت  برجسته

تواند در بودن یا نبودن می یابد و آیا معنویحتی در تعیین نوع شخصیت افراد مؤثر باشد. اینکه یک فرد به چه شکلی در جامعه حضور می

مؤثر باشد، احتماالً در سایه  ی، رضایت از زندگی و همچنین سالمت جسمی و روانی اوآورتاب زانیر مدشیوه رفتار فرد و همچنین 

باعث  دیگر، سوی از نوین جوامع یدهیچیپ و پویا ماهیت و سوکی از روانشناسی ی است. پیشرفت علمبررسقابلی معنوی افراد هاشیگرا

 بهداشت سازمان کهیطوربهیابند،  بیشتری و اهمیت کنند علم قد مادی نیازهای و هاهخواست برابر در بشر معنوی نیازهای که است شده

 رشد در نیز را بعد معنوی یعنی چهارم بعد و کندیم اشاره معنوی و اجتماعی روانی، جسمانی، ابعاد به وجودی انسان، ابعاد تعریف در جهانی

 یرندهیدربرگ که واحدی تعریف هنوز انسان، رشد معنوی بعد بر دانشمندان افزونروز دیتأک رغمیعل اما ؛سازدیم مطرح انسان تکامل و

 ،هانییآ دیدگاه از را آن توانیم و دارد وجود یاشدهشناخته فرهنگ هر در خاصی شکل به دین است. نشده ارائه باشد، تمامیت معنویت

 (.2،1113هنرمند زاده بیمهرا مقدم، کاظمیانکرد )بررسی  دعاها انواع و نمادین یهاتیشخص

 

                                                           
1 Jems 

2 Kazmyan Moqadam & Mehrabyzadeh Honarmand 
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 (.1،1111بدلآورد )یم وجود به را آرامش و تعلق احساس افراد از بسیاری و درمذهب در زندگی نقش مهمی دارد 

 که در یاجامعه در را افراد شادکامی و شناختیروانسالمت  موجبات تواندیم شود گرفته کار به یدرستبه اگر مذهبی یهانییآدستورات و 

 (.1112آرجیل، کند )یم تجربه را آن فراخور خود به یهرکس که است، بشر اساسی هیجانات از یکی شادی .آورد فراهم کنندیم گیزند آن

 که دارد ییکار آپنج  کمدستباورهای مذهبی  .دهدیم افزایش را محیط سازگاری با فرآیند که شودیم شناخته یاهیپادانش معنویت، 

 یتجربه_1 آفرینش؛ جهان به یکپارچگی توجه به معنای کارها کردن متعالی ظرفیت _2محیط بیانجامد  با سازگارانه رفتارهای به تواندیم

 منابع یریکارگبه -4 معنوی؛ و مذهبی بااحساسشخص  در ارتباط روزانه یهاتجربه پاالیش و بررسی _8 از خودآگاهی؛ باالیی سطح

 .(1113، 2)کینگ هانیا مانند و فداکاری گذشت، مثل زکارانِیپرهاعمال  انجام _2 و زندگی مشکالت حل در معنوی

و موقعیت  دهندیمبهتری به وضعیت  یهاپاسخافرادی که گرایش معنوی باالیی دارند هنگام رویارویی با آسیب  رسدیمبه نظر 

(. انواع پیامدهای سالمتی از قبیل کیفیت 1118نالد،کمتر است )مکدو هاآنو میزان افسردگی در  کنندمیاداره  فشار را بهتر دکنندهیتول

 ردیگیممذهب تحت تأثیر قرار  لهیوسبههوش معنوی و هم  لهیوسبههم  عمدتاًاجتماعی  روانی –زیستی  یعملکردهازندگی، 

 با علیرغم اینکه ز افرادا برخی و کندیم ایجاد احساس هدفمندی در افراد بودن مذهبی که است داده تحقیق نشان چندین (.3،1112)یانگ

 .(1113،کینگبرند )یم بهره آینده در شرایط بهبود برای ایمانشان از هستند روبرو مشکالتی

و تغذیه، به ترتیب همبستگی  برابر سالمتدر  پذیریمسئولیت(، در پژوهش خود به این نتیجه رسید در بُعد 2831) نقیبی و همکارانش

سالمت به جز  عاد سبک زندگی با کیفیت زندگی داشتند و تغذیه با تمام ابعاد کیفیت زندگی مرتبط بابا سایر اب سهیدر مقاکمتری را 

 .داشت یداریمعنو  پذیرش اجتماعی آن، همبستگی مثبت

 ی،عملکرد تحصیل بر ایتغذیه و عملکرد فیزیکی فعالیت یعنی زندگی؛ سبک مهم هایمؤلفه استرس و رابطه بررسی هدف با (1122) 4کیم

 فرد، زندگی سبک چه هر که داد نشان انجام شد، باالتر سال و 22جمعیت عمومی  در ،یانهیزم متغیرهای از مهمی اثر مجموعه کنترل با

 عوامل از یکی عنوانبه استرس اثر مطالعه همچنین این در .رودمی باالتر آموزدانشعملکرد تحصیلی  باشد، باالتر بهداشت(سالمت )دارای 

 داده شد. نشان عملکرد تحصیلی بر ثیرگذارتأ مهم

در کاهش  یاکنندهنییتعفعالیت بدنی، نقش  ژهیوبهی بر سبک زندگی سالم ن(، نتایج مطالعه نشان داد که رفتارهای مبت1121) 5هنی

 دارد. لی ضعیفیعملکرد تحص

 های تحقیق:فرضیه

 وجود دارد. داریمعنیرابطه  وسطه دوممتمقطع  دختردانش آموزان  تحصیلی عملکردبین سبک زندگی و -1

 وجود دارد. داریمعنیرابطه  متوسطه دوممقطع  دختردانش آموزان  تحصیلی عملکردو  باورهای مذهبیبین -2

 وجود دارد. چندگانهسبک زندگی و باورهای مذهبی با عملکرد دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه بین -3

                                                           
1 .Bedell 

2 .King 

3 .Yang 

4 -Kimm 

5 - Henie 
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 روش تحقیق

-7931تحصیلی بوده است که در سال  ستان کردکویشهر متوسطه دوممقطع  دختردانش آموزان وهش شامل کلیه جامعه آماری این پژ

از  هاآن. برای انتخاب باشدیممذکور نفر از دانش آموزان جامعه  492نمونه این تحقیق مشتمل بر  تحصیل اشتغال داشتند. به 7931

تصادفی انتخاب  صورتبهمدرسه  2انه شهر دختر یهارستانیدباز بین  دید بدین ترتیباستفاده گر یاچندمرحلهتصادفی  گیرینمونهروش 

 کالس انتخاب شد. 4شد پس از مراجعه به مدارس مذکور از بین هر مدرسه 
 متغیرها یریگاندازهابزار 

 است: شدهاستفادهاز ابزارهای زیر  موردنظرمتغیرهای  یریگاندازه منظوربهدر این پژوهش 

 سبک زندگی نامهپرسش .1

پایایی و روایی آن به اثبات رسیده است.  (4222همکاران )سبک زندگی والکر و همکاران که توسط زیدی و  یسؤال 24 نامهپرسش 

نمره براساس این پرسش نامه برای ارزیابی سبک زندگی ارتقادهنده سالمتی و ابعاد شش گانه آن مورد استفاده قرار گرفته است. 

 23شود. در هر زیر گروه و کل پرسشنامه چنانچه افراد مساوی و کمتراز طبقه تقسیم می 9به  افراد هر زیر گروهکسب شده در 

 12درصد نمره در وضعیت متوسط و مساوی و بیشتر از  12تا  22درصد نمره کسب کنند در وضعیت ضعیف قرار دارند کسب 

برای  11/2برای رشد روحی،  11/2آلفای کرونباخ  پایایی را به روشن درصد نمره در وضعیت خوب قرار دارند. والکرو و همکارا

برای  12/2برای مدیریت استرس و  13/2برای ارتباطات بین فردی،  11/2برای فعالیت بدنی،  12/2بهداشتی،  پذیریمسئولیت

 .بدست آورندسش نامه برای کل پر 32/2برای ابعاد شش گانه و  11/2تا  13/2تغذیه به دست آمد یعنی دامنه ای از 

 نیآر جهیخد یمذهب یباورها اسیمق .2
شده گزارش 37/2گاتمن  یساز مهیشده و اعتبار آن با روش دونساخته 7911در سال  نیآر جهیکه توسط دکتر خد اسیمق نیا 

را مدنظر قرار  یهست یهادهیپد ریو سا گرید یهافرد نسبت به خود، انسان یریگجهت اس،یمق نیسؤال هست. ا 42است شامل 

ثبات  زانیم یبررس قیاز طر زین اسیمق نیاعتماد ا تیاست. قابل ریو خ یصورت بل( به7 و 2) ریو خ یبل یگذارنمره وهی. شدهدیم

برخوردار است. در پژوهش  یاعتماد مطلوب تیموارد باال بوده و از قابل ریدر سا %39کرونباخ  یآلفا بیاست. ضرا شدهیابیارز یدرون

 قبول بود.قابل اریدر حد بس ینگرش مذهب اسیمق یبرا فیکرونباخ و تنص یآمده به دو روش آلفادستبه ییایپا بیضرا حاضر

 

 یافته ها
 وجود دارد. داریمعنیرابطه  متوسطه دوممقطع  دختردانش آموزان  عملکرد تحصیلیبین سبک زندگی و  :1فرضیه 

بین  تیحما استرس، تیریمد ،پذیریمسئولیت ،ورزش سبک زندگی )تغذیه، بینآزمون ضریب همبستگی پیرسون : نتایج 1جدول 

 مقطع متوسطهدختردانش آموزان  عملکرد تحصیلیبا  (فردی، خودشکوفایی

 متغیرهای پیش بین                    
 متغیر مالک

r P N 

ی
صیل

تح
د 

کر
مل

 ع

 492 .222 .031 سبک زندگی

 492 .222 .212 تغذیه

 492 .794 .239 ورزش

 492 .222 .232 پذیریمسئولیت

 492 .222 .113 مدیریت استرس
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 492 .222 .208 حمایت بین فردی

 492 .222 .132 خودشکوفایی

. 222و  =r. 232) پذیریمسئولیت( =P. 222و  =r. 212(، تغذیه )=P .222و  =r. 112) سبک زندگی بین که دهدمینشان  7جدول 

P= است( مدیریت( 441رس .r=  222و .P=حماست )  یقزدبین (219 .r=  222و .P=خودشکوفا )یی (411 .r=  222و .P=)  با

 عملکرد تحصیلی( با =P .799و  =r. 239وجود دارد. بین ورزش ) داریمعنیمقطع متوسطه رابطه  دختردانش آموزان  عملکرد تحصیلی

 د ندارد.وجو داریمعنیمقطع متوسطه رابطه  دختردانش آموزان 
 
 
 وجود دارد. داریمعنیرابطه  متوسطه دوممقطع  دختردانش آموزان  تحصیلی عملکردو  باورهای مذهبیبین -2

 
 دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم رابطه باورهای مذهبی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان: ضریب همبستگی 2جدول 

 شاخص آماری متغیرمالک

 بینمتغیر پیش

 گیضریب همبست

r 

 داریمعنیسطح 

p 

 تعداد نمونه

n 

 492 .222 .112 باورهای مذهبی عملکرد تحصیلی

 

وجیود   داریمعنیی رابطیه   (p =.222و  =r. 112) عملکرد تحصییلی بین باورهای مذهبی با  شودمشاهده می 4که در جدول  طوریهمان

 دارد.

 طع متوسطه دوم رابطه چند گانه وجود دارد.بین سبک زندگی و باورهای مذهبی با عملکرد دانش آموزان مق .9
 

چندگانه رابطه  متوسطه دوممقطع  دختردانش آموزان  عملکرد تحصیلیبا  و باورهای مذهبی بین سبک زندگیفرضیه سوم: 

 وجود دارد. داریمعنی

 
 باورهای و (بین فردی، خودشکوفایی تیماح استرس، تیریمد ،پذیریمسئولیت ،ورزش بین سبک زندگی )تغذیه،ضرایب همبستگی چندگانه  :3جدول 

 همزمان با روشدوم متوسطه  دختردانش آموزان  عملکرد تحصیلیا مذهبی ب
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 پذیریمسئولیت .3.0 716 .444

 تغذیه ..03 715 .444

 حمایت بین فردی .350 010 .444

 خود راهبری .06. .01 .444

 روابط اجتماعی .463 313 .437
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 سالمت محیط .400 .660 .3.6

 خودشکوفایی .456 13. .330

 باورهای مذهبی .4.. 313 .437
 

، ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب همزمان، طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون شودمی مشاهده 9 جدولهمان طور که در 

 یلیعملکرد تحصبا  و باورهای مذهبی (بین فردی، خودشکوفایی تیحما استرس، تیریمد ،پذیریمسئولیتسبک زندگی )تغذیه،  خطی

 .باشدمیمعنی دار  =222/2pمی باشد که در سطح  RS= 121/2و  MR= 172/2برابر با  مقطع
 
 

 گیریبحث و نتیجه
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان  یلیبا عملکرد تحص یمذهب یو باورها یرابطه سبک زندگهدف پژوهش حاضر بررسی 

 بود. یکردکو

 

 فرضیه اول:

 داری وجود دارد.دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم رابطه معنی عملکرد تحصیلیبین سبک زندگی و -1

(، گرازیانو، رویس، کیل و 4229) استوک (،4229) استراهان (،4277) میکیافته های پژوهش حاضر با نتایج محققان دیگر همچون: 

 ست.( هماهنگ ا7911زهراکار ) (،4221(، پژوهش یاپ، آلن و شیبر )4221) کالکین
 برای است یعنی راهی می برد به کار خود اهداف به رسیدن برای فرد آن را که است ثابت نسبتاً ای شیوه زندگی در تبیین یافته ها می توان گفت که سبک

 سبک زندگی .تاس افراد شخصیت کمیت پذیر و عینی بعد زندگی سبک دیگر عبارت به است؛ فرد کودکی دوران حاصل سبک این .زندگی اهداف به رسیدن

 .است روانی و جسمانی ابعاد دربردارندة سالم زندگی سبک دیگر، به عبارت ؛کنند می تضمین را انسان روانی و جسمی سالمت که است رفتارهایی شامل سالم

 است. معنویت و مطالعه و های یادگیری روش استرس، با مقابله اجتماعی، ارتباطات شامل روانی بعد و است خواب و ورزش شامل تغذیه، جسمانی بعد

 سبک محصول عملکرد تحصیلی .شودمی تحصیلی دانش آموزان عملکردزندگی و ارتقاء  سالمت بهبود باعث نهایت در زندگی سبک های فعالیت ترویج

 .باشد می در دانش آموزان سالم زندگی

 فرضیه دوم:

 داری وجود دارد.وسطه دوم رابطه معنیدانش آموزان دختر مقطع مت و عملکرد تحصیلی بین باورهای مذهبی-2
 وجود دارد. داریمعنیرابطه  (p =.222و  =r. 112) یمعنوباورهای مذهبی با هوش  نیبنیبنشان داد که  4جدول  نتایج

وان،  مک (4272معینی ) ،(4277و همکاران، ) تی سان چین سوزان حاصل از محققان دیگر همچون: یهاپژوهش یهاافتهینتایج یافته با 

 (،4227تریجیت ) (،4223کازرین ) آکلیز (،4221) هنینگزگارد (4223) تیچلر (،4272) (، ونگ4272(، یانگ )4221( والت )4272)

 ( هماهنگ است.4222) (، وست4222و همکاران ) فاریکاتور (،4222و مارشال ) زوهار

و غیر  یرمادیغهای بر جنبه ردیگیبرمی سازگاری روانی را در هادهد و ظرفیتکه مسائل معنایی و ارزشی را نشان می باورهای مذهبی

افراد با باورهای مذهبی باال دهد. را افزایش می آموزشیهایی است که عملکرد و ویژگی هاارزشمنابع معنوی،  رندهیدربرگو  بناشدهجبری 

 یک هدف ارزشمند متمرکز شوند. عنوانبهبهتر می توانند بر روی درس و تحصیل 

کنند و از منابع معنوی برای حل مسائل باال از حد جسم و ماده فراتر رفته، حاالت اوج هوشیاری را تجربه میباورهای مذهبی فراد با نمره ا

و  هایژگیوتوان دید. با دارا بودن این و ترحم یا گذشت را در آنان می یشناسحقکنند و خصوصیاتی هم چون تواضع، بخشش، استفاده می

کوشند. برای بهبود کیفیت زندگی خود میو  کنندمیبت نسبت به دنیا این افراد از زندگی خود رضایت دارند و احساس شادی دید مث

باورهای کند و ، پوچی و تنهایی مییرهاشدگدارای ارتباطات و اعتقادات معنوی است، کمتر احساس  مانیباافرد مذهبی و  ازآنجاکه

و اعمال و  هاارزشاساس اعتقادات،  نیچنهم، میدارمانیا هاآنموضوعاتی است که به  یربنایزجدید هوش  یکی از مفاهیم عنوانبهمذهبی 

در شیوه اندیشیدن و تصمیم گرفتن را  هاآندسترسی انسان به معنا و ارزش و نیز استفاده از باورهای مذهبی ساختار زندگی ما است. 

باورهای مذهبی هوش کلی و  کهیهنگامکند و بخشد و به او یکپارچگی و وحدت عطا میمی کند. این مفهوم به انسان تمامیتفراهم می

باورهای مذهبی  فزاینده فراوان در دنیا هستیم. طوربهمان شوند ما قادر به آشکار کردن نیروی درونیمی کاربردهبههماهنگ با هم  صورتبه
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های مختلف است که باالترین سطوح رشد را در حیطه مسئلهازگاری و رفتار حل یکی از مفاهیم جدید، در بردارنده نوعی س عنوانبه

های اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی جهت هماهنگی با پدیده و فرد را در شودمیاخالقی، هیجانی، بین فردی و ... شامل شناختی، 

نیز  ییگراتیمعنو داشته باشد به سمت یترقیعممذهبی بیشتر و نشان دادند که هر چه فرد باورهای  قاتیتحقنماید. و بیرونی یاری می

باالتری برخوردار هستند، به همان میزان از هوش  ییگراتیمعنوباشند از  تریمذهبهرچه افراد  گریدعبارتبهبیشتری دارد.  یهاشیگرا

 معنوی باالتری برخوردارند.

 فرضیه سوم:

 لکرد دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه چند گانه وجود دارد.بین سبک زندگی و باورهای مذهبی با عم-3
و همکاران،  ، سوزان تی سان چینیموسو (،7932) زاده و همکاران یاکبر (،4229) (، المر، مکدونالد و فریدمن4222همکاران )کینر و 

و همکاران  یقاسم (،4221همکاران ) ندراالکسا (،4224(، تامپسون )4229( روس )4222، الکینز و کاوندش )(4272معینی ) ،(4277)

 .( هماهنگ است7911و سیار ) یلطف (،7913) یموسو (،7913و همکاران ) یمعلم (،7937حمید و همکاران ) نجمه (،7939)

 یلیتحص شرفتی. پشودمی دانش آموزان یلیتحص تیفیو ارتقاء ک یفعالیت های سبک زندگی در نهایت باعث بهبود سالمت زندگ ترویج

 محصول سبک زندگی سالم در دانش آموزان می باشد.

. باشدمی ییخودشکوفا استرس، تیری، مدیفرد نیب تیحما پذیریمسئولیت، هی، تغذیجسمان هایفعالیتشش بعد  یدارا یزندگ سبک

 ی. سبک زندگشودیم ییو خودشکوفا ی، اقناع شخصتیسطح سالمت و رفاه باعث احساس رضا تیعالوه بر تداوم و تقو یسبک زندگ نیا

نه  هافعالیت نیا کهطوریبه اندپذیرفته قبولقابل طوربهخود  یرا در زندگ هاآن است که دانش آموزان زانهو معمول رو یعاد هایفعالیت

انتخاب سبک دانش آموزان با  نی. دانش آموزان و مخصوصا والدگذارندمی ریتأث دانش آموزان یلیعملکرد تحص یبلکه رو سالمت یتنها رو

 تیفعال مناسب، خواب، ییغذا میرژ تیرعا لیرا از قب ییهافعالیتاقدامات و  هابیماریاز  یریشگیو پ یتسالم یحفظ و ارتقا یبرا یزندگ

اثر  یلیکه بر سطح عملکرد تحص دهند یانجام م هابیماریدر مقابل  سازیایمنپر خطر و  ی، کنترل وزن بدن، عدم انجام رفتارهایورزش

سبک  تیاست اهم دانش آموزان یسبک زندگ یمستلزم ارتقا باال یلینشان داد که عملکرد تحص قپژوهش محق جینتا تیدر نها گذار است

 .است مؤثر دانش آموزان یلیتحص یزندگ تیفیک یاز آن جهت است که رو شتریب یزندگ

 یرهایمتغ ایعوامل  نیدر اثر تعامل ب یریادگیکه  دهدمینشان  یریادگی یدر مورد مدرسه و چگونگ ریاخ یچند دهه  یپژوهشها

 یو خانوادگ یتیو عوامل شخص طیعامل مح ریتحت تأث یلیتحص عملکرد که. دهدیمحققان نشان م جیگردد. نتا یحاصل م یمختلف

 ییتوانا ،یوقت شناسو ورزش،  هی، تغذیی، خودشکوفایفرد نیب تی، حماپذیریمسئولیتاستعداد،  ،پشتکار ،ییتوانا نیو همچن باشدمی

قبل  باشدیم خود یدر برنامه و زندگ تمرکز شدن با عوامل مخرب، ریمستمر بدون درگ تالش اضطراب،، استرس و تیریمد ،یمقابله با نگران

ه و مدرسه سازند. اگر خانواد یاست که مدرسه و خانواده آن را م یطیتابع مح شتریبرسد ب یگو فرهن یاجتماع ،یاز آنکه فرد به بلوغ عاطف

که محکم ساخته  ییبشود و بنا یشوند عادات خوب عمل یدرست دست بزنند باعث م یریگیبه پ یهدف واصول زندگ قت،یبا شناخت حق

 .ندینب بیاز عوامل مخرب آس ندهیشده در آ

 دنیرا در جهت رس شیخو یااستعداده یتوانند تمام یبرخوردارند م ییباال و باورهای مذهبی یکه از سبک زندگ یرسد افراد ینظر م به

 .سوق دهند یلیتحص عملکرد به

 

 منابع

 
 منابع فارسی

 ( .7911آقازاده، محرم .)انتشارات نوپردازان.تهران .مبانی نظری و کاربردهای آموزشی نظریه فراشناخت ، 

 ژیی، نشر آرانته .یآموزش و کارآموز یبرا سیتدر نینو یروش ها ی. راهنما7911محمد.  ان،یاحد ؛ وآقازاده، محرم. 

 یاسالم یکامل در مورد سبک زندگ ی، مقاله ا(۲۹۳۱) یبهرام. 

 ،سوم سوم دختر سال و دختر آموزان دانش در آن مقایسه و یادگیری در تنظیمی خود با مقابله سبک رابطه (7912) امجد جبلی 

 .مرکز-تهران واحد ارشد، کارشناسی نامه پایان ،1و  1مناطق  در راهنمایی

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 71جاپ  ینو در روانشناس یها افتهی. مجله یسبک زندگ خچهی( تار7937) یهد، میحسن. 

 در  یو فراشناخت یبر استفاده ازراهبردهای شناخت یزشیسهم عوامل انگ ی. بررس(7911)جمال، شکوه السادات.  یعزت؛ و بن ره،ید

 9.14پنجم دوره  ،ی. مطالعات روانشناخترییادگی ندیفرا

 به همه مربوط است نه ارز و سکه «یسبک زندگ»تحت عنوان  ریرکبیدر دانشگاه ام یسخنران (،۲۹۳7) یاذغد پورمیرح 

 ،های هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم شهر. . بررسی رابطه مولفه7911ک.  زهراکار

 .13-31، ص 2شناسی کاربردی، دوره دوم، شماره روان

 (. بررسی رابط هی بین راهبردهای یادگیری خود تنظیم وانگیزش پیشرفت تحصیلی 7912احمد )هدی، عابدی، نژاد، م سبحانی

پژوهشی روا نشناسی  -دانش آموزان دور ه ی متوسط شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در. درس ریاضی، فصلنامه علمی

 شماره ا. بهار -دانشگاه تبریز. سال اول

 یکارشناس اننامهیدر منطقه چهار تهران، پا یشهر یزندگ تیفیدر ارتقاء ک یشهردار یکارکرد یابی(. ارز7911) ساالر. ،یامکیس 

 .تهران ییدانشگاه عالمه طباطبا تیریارشد، دانشکده مد

 روان شناسی پرورشی. روان شناسی یادگیری و آموزش، انتشارات آگاه، چاپ دوم، تهران(7932، علی اکبر )سیف .. 

 ارتقا دهنده سالمت و رابطه آن با  یسبک زندگ ی(. بررس7932الهه و طل، آذر ) ،یراد، غالمرضا. توسل یفیداوود. شر ،زادهیشجاع

نامه دکترا. دانشکده بهداشت  انیاصفهان. پا یدانکشده بهداشت دانشگاه علوم پزشک یمقطع کارشناس انیدر دانشجو یزندگ تیفیک

 .اصفهان. اصفهان یدانشگاه علو پزشک

 (، سبک های زندگی جهان وطنانه در میان جوانان ایرانی و داللت های سیاسی آن، الگوهای سبک زندگی 7911محمد ) هابی،ش

 ایرانیان

 .(. کیفیت زندگی و شاخص توسعه اجتماعی، انتشارات شیرازه.7911) غفاری، غالمرضا و امیدی، رضا 

 ( .7912فوالد چنگ، محبوبه .)های آموزشی، . فصلنامه نوآوریتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضیبررسی تأثیر آموزش فراشناخ

 .72شماره 

 -،(1378) .قلی نادر قورچیان -یاددهی فرایند در فراشناخت نظریه و یادگیری های نظریه . :تهران .یادگیری   .تربیت 

  .شناسی، سال ششم، شماره انآموزان. مجله رو. تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب دانش7917کارشکی، حسین

 یک.

 .(. روانشناسی مثبت. ترجمه حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند و باقر ثنایی. تهران: انتشارات سخن.7912) کار، آالن 

 ،(1386) .محمد سید متولی  آموزان دانش یادگیری مطلب وسرعت درک برخواندن فراشناختی راهبردهای آموزش تأثیر یبررس .

 عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی روان دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان .فردوس شهرستان دخترانه ایه دبیرستان اول

 .طباطبایی

 ،(1384) .بهرام ملکی  تازه .مختلف درسی متون یادداری و یادگیری افزایش بر فراشناختی و شناختی راهبردهای آموزش تأثیر .

 3 هفتم سال ،شناختی علوم های

 (1382) .ومرثیک ذری،آ نیاز  ، انتشارات رشد، تهران.یادگیری-یاددهی فرایند در فراشناخت .
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