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بینی سرزندگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان  پیش
 براساس سبک زندگی اسالمی
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 چکیده
آموزان یا دانشـجویان در رییـارییی بـا موانـم ی مشـ          آمیز دانش سرزندگی تحصیل به تجارب موفقیت

تحصـیلی ی   بینـی سـرزندگی   شود. هدف پـویهش اارـر پـیش    ها گفته می سر گذاشتن آن تحصیلی ی پشت
بستگی  های سبک زندگی اس می بود. ریش پویهش از نوع هم عمل رد تحصیلی دانشجویان براساس مؤلفه

نفــر از  212بــود. مام ــو پــویهش دانشــجویان دانشــگام آزاد اســ می یااــد ابمــر بــود. نمونــو موردم ال ــه  
نامـو سـبک    گیری پرسـش  اندازمای انتخاب شدند. ابزارهای  گیری خوشه دانشجویان بودند که به ریش نمونه

هـا از   نامو سرزندگی تحصیلی، ی م دل تحصـیلی بـود. بـرای تجزیـه ی تحلیـل دادم      زندگی اس می ی پرسش
بستگی پیرسون ی تحلیل رگرسیون گام به گام استفادم شد. نتیجـو پـویهش نشـان داد کـه      آزمون رریب هم

هـای   ی بـا سـرزندگی تحصـیلی فقـل مؤلفـه     هـای سـبک زنـدگی اسـ م     رغم راب و مثبت تمـامی مؤلفـه   علی
کنند. همچنین نتیجه نشان  درصد از یاریانس سرزندگی تحصیلی را تبیین می 35شناسی ی بایرها ادید  زمان

های عبادی، اخـ ،،   داد بین سبک زندگی اس می ی عمل رد تحصیلی راب و مثبت یمود دارد. راب و مؤلفه
سبک زندگی اس می بـا عمل ـرد تحصـیلی مثبـت بـود. نتـایل تحلیـل        شناسی  خانوادم، تف ر ی علم، ی زمان
شناسـی، تف ـر ی    درصد از یاریانس عمل رد تحصیلی توسل سه مؤلفـو زمـان   13رگرسیون نشان داد ادید 

توانـد مبنـایی بـرای     شـود. بنـابراین، نتیجـو تحقیـض اارـر مـی       علم، ی عبادی سبک زندگی اس می تبیین می
 ی ی عمل رد تحصیلی دانشجویان از طریض تومه به سبک زندگی آنان قرار گیرد.افزایش سرزندگی تحصیل

تحصــیلی، پیشــرفت  ســبک زنــدگی اســ می، ســرزندگی تحصــیلی، عمل ــرد هــای یلیــدی: واژه
 تحصیلی.
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Abstract 

The academic buoyancy refers to the successful experiences of students or college 

students to face obstacles and educational problems and overcome them. The aim of 

this research was to predicate the academic buoyancy and academic performance of 

college students based on Islamic lifestyle. The method of the research was the 

correlation one. The study population included all students of Islamic Azad 

university at Abhar Branch. Cluster sampling was used to select 212 students. The 

measurement instruments included Islamic lifestyle questionnaire, academic 

buoyancy questionnaire and academic average score. Pearson correlation coefficient 

and stepwise regression analyses were used to analyze the data.  The results showed 

that in spite of positive correlation between all dimensions of Islamic lifestyle and 

academic buoyancy, only two components of punctuality and beliefs would explain 

35 percent of academic buoyancy variance. The results also showed a positive 

relationship between Islamic lifestyle and academic performance. The was a positive 

relationship between religious rituals, ethics, family, thinking and knowledge, 

punctuality of Islamic lifestyle and academic performance. The results of regression 

analysis showed that 13 percent of academic performance variance is explained by 

three components of  punctuality, thinking and knowledge, and religious rituals of 

Islamic lifestyle. Therefore, the results of this study can provide a basis to increase 

academic buoyancy and academic performance through consideration of their 

lifestyle.  

Keywords: Islamic life style, academic buoyancy, academic performance, 

academic achievement 
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 مقدمه
شوند ی نقش بسزایی در تحـول   دانشجویان از ارکان اصلی نیریی انسانی کشور محسوب می

سـرزندگی ریانـی ـ     ری، تومـه بـه سـ مت ی     ی پیشرفت ی ت الی هر کشـوری دارنـد. ازایـن   
منزلـو یـک    دانشـگام بـه   (.1396آبـادی،   ای دارد )فتحی ی ممال ها اهمیت ییوم تحصیلی آن

کنـد کـه در آن دانشـجویان شـریع بـه انتخـاب سـبک         سالی عمل می دیرن انتقالی به بزرگ
ی هم ـاران،   1الـویاد دهنـد )  کنند ی عادا  مضـر ااتمـالی را شـ ل مـی     زندگی مستقل می

2021) . 
2زندگی تحصیلیسر 

شناسـی   هایی است کـه در اـوزن تحصـیلی ریان    ی ی از سازم 
آمـوزان یـا    آمیـز دانـش   ( ی به تجارب موفقیـت 1395گیرد )رایمی ی زارعی،  مثبت قرار می

هـا گفتـه    دانشجویان در رییارییی با موانم ی مشـ    تحصـیلی ی پشـت سـر گذاشـتن آن     
توان گفت سرزندگی تحصـیلی   بار  دیگر می(. به ع2015،  ی هم ارا 3شود )کامرفورد می

ی  4آمـوزان در بافـت تحصـیلی اسـت )سـارا      سادم ی قابل فمـم دربـارن آسـایش دانـش     راهی
آمیـز   سرزندگى تحصیلى را به توانـایى موفقیـت   (2008(. مارتین ی مارش )2013هم اران، 

م مـول هسـتند،   هاى تحصیلى که در مسیر زندگى تحصیلى  دانشجویان در برخورد با چالش
مش     یافته به انواع کنند. سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت، سازندم ی ان با، ت ریف می

(. کــامرفورد ی 2013ی هم ــاران،  5شــود )میلــر شــدم در عرصــو تحصــیلی گفتــه مــی تجربــه
هـای تحصـیلی ت ریـف     آمیز در برخـورد بـا چـالش    ( آن را توانایی موفقیت2015هم اران )

تـری دارنـد ی خودکارآمـدی بیشـتری      نشجویان سرزندم انگیزش تحصیلی قـوی اند. دا کردم
هـا   (. آن1399نقـل از م یـی ی هم ـاران،     بـه  2020کننـد )مـارتین ی هم ـاران،    ااساس می

های تحصـیلی ماننـد فشـار امتحـان ی ت ـالیف دشـوار مقابلـه         آمیزی با چالش طور موفقیت به
 (.2008کنند )مارتین ی مارش،  می

هـای قبلـی سـرزندگی تحصـیلی بـا انگیـزش تحصـیلی ی سـ متی در          ویهشطبض پـ  
( بـا اسـتفادم از عبـار     2008) 7(. مارتین ی مـارش 2019ی هم اران،  6ارتباط است )هیرینینا
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آمـوزان پرداختنـد    های تحصـیلی دانـش   سرزندگی تحصیلی، به توصیف آن دسته از توانایی
ها عوامـل   ی تحصیلی خود را ال کنند. آنهای م مول زندگ توانند چالش که توسل آن می

شـناختی، عوامــل مربـوط بـه مدرســه ی     پیشـایند سـرزندگی تحصـیلی را در ســه سـ   ریان    
کننـد. موفقیـت در سیسـتم آموزشـی نیازمنـد       مشارکت، ی خانوادم ی همساالن توصیف مـی 
نقــل از ییســ رمی ی  بــه 2011ی هم ــاران،  1ااســاس انــر ی ی ســرزندگی اســت )دامــین 

نام یما  مزئی گویی ان باقی به  (. سرزندگی تحصیلی ی نی توانایی پاسخ1398اران، هم 
ها، ی رفتارهای مربـوط بـه پیشـرفت مـرتبل اسـت ی       طور مثبتی با بایرها، هیجان تحصیلی، به

سرزندگی تحصـیلی   (.2020ی هم اران،  2کند )پوتوین دستایردهای تحصیلی را ت دیل می
(. 2010،  3آمـوز دارد )فـریلیو ی شـیچتمن    ی پیشرفت تحصیلی دانش تأثیر مثبتی بر یادگیری

راب و آن  یآموزان پایو ششم  استرس ناشی از مدرسه در دانش( 2019ی هم اران ) 4هیرینینا
خوی تحصیلی را م ال ه کردند. نتیجه نشـان داد سـرزندگی تحصـیلی     ی با سرزندگی ی خلض

رسـد بـا    نظـر مـی   ازمملـه متییرهـایی کـه بـه    کنـد.   بینـی مـی   استرس کم در مدرسـه را پـیش  
سرزندگی ی عمل رد تحصیلی مرتبل باشد سبک زندگی، مخصوصاً سبک زندگی اس می 

 است.
سبک زندگی متأثر از فرهنگ، نواد، مذهب، یر یت اقتصادی، امتمـاعی ی بایرهـا   

 کنند. دریاقم، سـبک زنـدگی بـه ریش    ی ریشی است که افراد در طول زندگی انتخاب می
هـا اشـارم دارد    های امتماعی، طرز برخورد ی ف الیـت  زندگی مردم با بازتابی کامل از ارزش

ای چندبُ ــدی درنظــر گرفتــه منزلــو سـازم  ســبک زنـدگی بــه (. 1385)اسـتامی ی هم ــاران،  
هـای فضـای    شود که رفتارهای مانند تیذیه، ف الیت مسمانی، خواب نیـریبخش، ف الیـت   می

سـازمان  گیـرد )  دیریت استرس، ی امایت امتماعی را دربـر مـی  آزاد، سوء مصرف مواد، م
چندین م ال ه نشان دادم است که راب و بین سبک  (.2021، 5پزش ی سبک زندگی اریپایی

راب و سبک زندگی با متییرهـای مختلـف    (.2020، 6زندگی ی س مت دیسویه است )فیرس
ر افراد چـا،، بـا ااسـاس    شناسایی شدم، ازممله این ه مشخص شدم است که کاهش یزن د

(. در 2013هـا راب ـه دارد )رایـت ی هم ـاران،      خوب بودن )آسایش( ی کیفیت زندگی آن
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آموزان هنگ کنگ انجـام شـد،    ( نیز که در گریهی از دانش2010پویهش لی ی هم اران )
هـای   های باال در سـبک زنـدگی سـالم، از نمـرم     دست آمد که افراد دارای نمرم این نتیجه به

براسـاس ت ریـف سـازمان بمداشـت ممـانی،       .شناختی برخوردارند تری در آسایش ریانباال
های امتماعی، طـرز برخـورد    سبک زندگی به ریش زندگی مردم با بازتابی کامل از ارزش

ها اشارم دارد. همچنین، ترکیبـی از الگوهـای رفتـاری ی عـادا  فـردی در سراسـر        ی ف الیت
تیاد به ال ل، دخانیا  ی ...( است که درپی فرایند امتماعی زندگی )ف الیت بدنی، تیذیه، اع

توانـد یـک نظـام م نــایی   (. دیـن مـی1385یمود آمدم است )استامی ی هم اران،  شدن به
شامل هدفدار بودن زنـدگی، ااسـاس خودارزشـمندی مثبـت، ی خـود را شایســتو ااتــرام   

 (.1398دانستن بنا کند )مزایری ی هم اران، 
هـای   برای یافتن بمترین نــوع ســبک زنـدگی، الگـویی الزم اسـت کـه همـو مؤلفـه        
هـای   شناختی ی رفتاری انسان را به بمترین ش ل درنظـر بگیـرد ی از طـرف دیگــر بــا یافتـه   
یـک از   مسلم علمی مخالف نباشد ی همچنین دنیا ی آخـر  را در کنـار هـم ببینـد ی از هـیو     

تـوان ادعـا کـرد کـه سـبک زنـدگی اسـ می         غافل نشود. مـی  اب اد مـادی ی م نـوی انسـان
 انــد از: هــای ســبک زنــدگی اســ می عبــار  (. شــاخص1388گونــه اســت )کاییــانی،  ایــن
کند که فرد در ارتباط با دیگران، فراتر از خـود ی   ( شاخص امتماعی: به یظایفی اشارم می1

ظایفی از زنـدگی اشــارم دارد  ( شاخص عبادی: به ی2دهد.  ای خود، انجام می خانوادن هسته
ای  شـدم  ( شـاخص بایرها: بـه مفـاهیم درینـی   3دهد.  که راب و بین فرد ی خدایند را نشان می

هـای زیـرین    طـور مسـتقیم یظـایف رفتـاری زنـدگی نیسـتند، امـا در الیـه       اشارم دارد که بـه
ـــد.    ـــور دارن ـــناختی، اض ــاطفی ی ش ــ   4ع ـــفا  ی رفتاره ـــه ص ـــ ،: ب ـــاخص اخ ای ( ش

شود، امـا فــرد   ای در فرد اشارم دارد که یظیفو رسـمی ی قانونی ای محسوب نمی شدم درینی
( شـاخص مـالی: بــه رفتارهــایی از فــرد      5دهـد.   آن صـفت را دارد ی آن رفتار را انجام می

 شـود.  اشارم دارد که مستقیم یا غیرمستقیم به امـور اقتصــادی ی مــادی زنـدگی مربـوط مـی      
نوادم: به رفتارها ی ریابل فرد از این ایث که عضوی از یک خانوادم اســت،  ( شاخص خا6

ای در سـ مت   گونـه  ( شـاخص سـ مت: بـه تمـام امـوری اشـارم دارد کـه بـه        7 .اشـارم دارد
(شاخص تف ـر ی علــم: بــه فضــای شــناختی     8کند.  مسمانی ی ریانی فرد، ایفای نقش می
هــای   ای مومود در فرد، ت ش برای افـزایش شــناخت  ه فـرد، اشـارم دارد؛ اعـم از شناخت

صـور  فــردی یــا   ( شــاخص دفـاعی ـ امنیتـی: بــه یظـایفی اشــارم دارد کــه بــه      9خـود ی...  
شناسـی: بـه یظـایف     (شـاخص زمـان  10شود.  امتماعی، به امنیت افـراد ی مام ـه مربـوط می
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  (.1390انی، شود )کایی فرد در ارتباط بـا استفادن بمینه از زمان مربوط می
های مختلف موردم ال ه قرار گرفتـه ی راب ـو آن    سبک زندگی اس می در پویهش

محور ی ... بررسی ی تأیید شدم است. ازممله شـادکامی ی   با انواع مختلف متییرهای س مت
ررایت از زندگی دانشجویان، س مت امتماعی ی فردی، کاهش تمایل بـه مصـرف مـواد،    

زنــدگی دانشــجویان، ررــامندی زناشــویی دانشــجویان متأهــل،  ســ مت ریان، ررــایت از
همدلی، س مت امتماعی، شـادکامی، رفتارهـای ارتقادهنـدن سـ متی، ی هویـت اخ قـی ی       

؛ ع ادخت ی پرزیر، 1397؛ میرزایی، 1390خودکنترلی در نوموانان )کجباف ی هم اران، 
؛ م مـری ی هم ـاران،   1396زادم ی هم ـاران،   ؛ عرب1394آبادی ی هم اران،  ؛ سلم1395
؛ 1394؛ اســدی ی هم ــاران، 1393؛ افشــانی ی هم ــاران، 2015؛ الیــک ی هم ــاران، 1394

( در پویهشـی بـا   2019)1ایالیر(. 1396نیا ی هم اران،  ؛ پویهی1397شمریاری ی هم اران، 
عنوان نقش بایرهای مذهبی در افزایش سرزندگی تحصـیلی نشـان داد نتـایل گویـای نقـش      

کننـدگی بایرهـای مـذهبی در سـرزندگی تحصـیلی بـود. بـه عبـارتی بـا افـزایش            ینـی ب پیش
توان شاهد افزایش ریایو سرزندگی ی نشاط در تحصیل ی یادگیری در  بایرهای مذهبی می

بندی مذهبی با سـرزندگی   نیازهای م نوی ی پای ( بین1400نتایل پویهش مل ی ) .افراد بود
راب ـو مثبـت ی م نـادار یمـود دارد. پـویهش       دیم آمـوزان مق ـم متوسـ و    تحصیلی دانـش 

ــی ی یوســفی ) ــد    1395مرامت ــا بُ  ــدگی اســ می، تنم ــاد ســبک زن ــان اب  ( نشــان داد از می
شـناختی کلـل در دانشـجویان را     های درینـی ی بُ ـد امتمـاعی قادرنـد آسـایش ریان      ییوگی
شناختی کلل  سایش ریاندار آ بینی م نی بینی کنند؛ ی هرچند اب اد دیگر آن قادر به پیش پیش

شـناختی شـامل پـذیرش     مز بُ د خودمختاری، سایر اب اد آسـایش ریان  توانند به نبود، اما می
طـور   خود، ریابل مثبت با دیگران، تسلل بر محیل، زندگی هدفمند، ی رشد فردی را نیـز بـه  

 بینی کنند.   داری پیش م نی
منزلـو   متییر م ک ی هم بـه  عنوان سرزندگی تحصیلی نیز در تحقیقا  مختلف هم به

بین موردم ال ه قرار گرفته است ازمملـه اشـتیا، تحصـیلی، درگیـری تحصـیلی،       متییر پیش
آیری تحصــیلی، پیشــرفت تحصــیلی، ی خودکارآمــدی تحصــیلی  عمل ــرد تحصــیلی، تــاب

؛ 1398؛ عبـدی ی زنـدی پیـام،    1398؛ سادا  ی ستایشی اظمری، 1399)م یی ی هم اران، 
ــی ی فوال ــگ، بخش ــاران،  1397دچن ــی ی هم  ــاران،  1398؛ عین ــویهش ی هم  (. 1398؛ پ

                                                                                                                                        
1.  Eolaier  
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( در پویهشـی بـا عنـوان سـرزندگی تحصـیلی ی ادراک از      1391زادم ی اسینچاری ) دهقانی
آموزان مق م متوسـ ه،   ای خودکارآمدی در بین دانش الگوی ارتباطی خانوادم: نقش یاس ه

گـزارش کردنـد. مـرادی ی هم ـاران      بین خودکارآمدی ی سرزندگی تحصیلی راب و مثبتی
شـدم ی سـرزندگی تحصـیلی؛ نقـش      ( در پویهشی با عنوان امایت امتمـاعی ادراک 1394)

ای بایرهــای خودکارآمــدی تحصــیلی، بـین خودکارآمــدی تحصــیلی ی ســرزندگی   یاسـ ه 
آبـادی   های پویهش فتحی ی ممال تحصیلی راب و مثبت ی م ناداری را گزارش کردند. یافته

آیری  ااکی از اثر مستقیم امایت تحصیلی اسـتادان، یالـدین ی همسـاالن بـر تـاب     ( 1396)
همچنین اثر غیرمستقیم امایت تحصیلی استادان، یالدین ی همساالن بر سرزندگی تحصـیلی  

( در پـویهش خـود نشـان دادنـد     1397آیری بود. ابراهیمی بخت ی هم اران ) از طریض تاب
شناختی، ممت گیری انگیزشی ی یادگیری خـودراهبر   نکه خشنودی از نیازهای بنیادین ریا

نتـایل پـویهش    .آمـوزان باشـد   بین مناسـبی بـرای سـرزندگی تحصـیلی دانـش      تواند پیش می
ــاران )  ــی ی هم  ــوادی علم ــدریس   1399م ــیلی ی ت ــدی تحص ــه خودکارآم ــان داد ک ( نش

ی م نـادار  آفرین از طریض سرزندگی تحصیلی بر اشتیا، تحصیلی اثر غیرمستقیم مثبـت   تحول
کند. نتایل پـویهش   بینی می طور مثبت اشتیا، تحصیلی را پیش دارند. سرزندگی تحصیلی به

( با عنوان تبیین علی سرزندگی تحصیلی براسـاس دلبسـتگی   1396االس می ی طاهری ) شیخ
به یالدین ی همساالن ی تنظیم شناختی هیجـان نشـان داد دلبسـتگی بـه یالـدین ی همسـاالن،       

کند. پویهش مـرادی ی هم ـاران    بینی می ت ی م نادار سرزندگی تحصیلی را پیشنحو مثب به
( نشان داد بین بایرهای خودکارآمدی تحصیلی ی سرزندگی تحصیلی راب و مثبـت ی  1396)

 م نادار یمود دارد. 
ــه  بــی ــل ســرزندگی   ع قگــی، خســتگی ی فرســودگی تحصــیلی )ب ــو نق ــو مقاب منزل

آمـوزان دارنـد. بنـابراین، سـرزندگی      رد تحصـیلی دانـش  تحصیلی( راب و م  وسی با عمل ـ 
آمیز  های مممی است که بر تربیت ی یادگیری ثمربخش ی موفقیت تحصیلی ی ی از شاخص

هـای علمـی    نشـیند ی پیشـرفت   ها به بـار مـی   ها ی توانایی گذارد ی در آنجا لیاقت فرد تأثیر می
دهد سبک زنـدگی   ها نشان می ش(. مریر پویه1391شود )می اییلی ی هم اران،  ااصل می
کنندگی در متییرهای ممـم ی اثرگـذار در زنـدگی     بین نقش تبیین منزلو متییر پیش اس می به

دهـد   های اوزن سرزندگی تحصیلی نشان می فردی ی امتماعی دارد. همچنین مریر پویهش
یـادی از  کننـدگی در ت ـداد ز   توانـد نقـش تبیـین    بـین مـی   منزلـو متییـر پـیش    این متییر هم بـه 
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توانـد توسـل    منزلـو متییـر مـ ک مـی     متییرهای اوزن تحصیلی ی س مت ایفا کند ی هم بـه 
منزلو  متییرهای مختلفی تبیین شود. در این تحقیض سرزندگی تحصیلی ی عمل رد تحصیلی به

اند.  بین درنظر گرفته شدم منزلو متییرهای پیش های سبک زندگی به متییرهای م ک ی مؤلفه
، سؤال اصلی تحقیض اارر این است: آیا سرزندگی ی عمل رد تحصیلی دانشجویان بنابراین

 بینی است؟ های سبک زندگی اس می قابل پیش براساس مؤلفه
 

 روش 
شـود.   بستگی بود ی از نظر هدف بنیادی محسوب می ریش تحقیض اارر توصیفی از نوع هم

ارشـد دانشـگام آزاد اسـ می     مام و آماری تمام دانشجویان مق م کارشناسی ی کارشناسـی 
 بود. 1399ـ1398یااد ابمر در نیمسال ایل سال تحصیلی 

نفـر از دانشـجویان بودنـد کـه بـه ریش       212م ال ـه در پـویهش اارـر     نمونو مورد
هایی که در هر دانش دم  گیری ت داد ک س ای انتخاب شدند. برای نمونه گیری خوشه نمونه

هـای بیشـتری    ها دریافـت شـد ی ریزی کـه کـ س      سشد از آموزش ی امور ک برگزار می
 3کـ س، کشـایرزی    10ها مرام ه ی از دانشـ دن علـوم انسـانی     شد به دانش دم برگزار می

ها پاسـخ دادنـد.    نامه ک س انتخاب ی دانشجویان اارر در ک س به پرسش 5ک س ی فنی 
نـد. قابـل رکـر اسـت کـه      نفر بود 21نفر ی اداکثر  5ها  اداقل دانشجویان اارر در ک س

 دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شدند. نامه به پرسش 8نامه توزیم شد.  پرسش 220ت داد 
 

 ابزارها
 گیری استفادم شد: در پویهش اارر از دی ابزار اندازم

( ساخته ی ریایـی  1388این آزمون را که کاییانی ) نامة سبک زندگی اسالمی: پرسش
گویـان بایـد بـا تومـه بـه یرـ یت زنـدگی         یه دارد که پاسـخ گو 75آن را تأیید کردم است 

 پاسـخ دهنـد.  « از خیلی کم تا خیلی زیـاد »ای  درمه 4کنونی خود، به هرکدام در یک طیف 
نـد از: شـاخص امتمـاعی     ا دهند که عبار  های این آزمون را تش یل می شاخص مقیاس 10
گویــه(،  12گویـه(، مــالی )  11گویـه(، اخــ ، )  6گویـه(، عبــادی )  6گویـه(، بایرهــا )  11)

گویـه(،   4گویـه(، امنیتـی ـ دفـاعی )     5گویه(، تف ـر ی علـم )   7گویه(، س مت ) 8خانوادم )
گویان باید با تومه به یر یت زندگی کنونی خود، به هرکـدام   پاسخ گویه(. 5شناسی ) زمان

مـه بـه   پاسـخ دهنـد. هـر گویـه بـا تو     « از خیلی کم تا خیلی زیـاد »ای  درمه 4در یک طیف 
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 570ی اـداکثر   141گیـرد. نمـرن کـل آزمـودنی، اـداقل       مـی  4تـا   1اهمیتش، رریبی بین 
اسـت. نتـایل تحلیـل عوامـل نیـز ریایـی ی        71/0رریب پایایی کل این آزمـون   خواهد بود.

گیـری   زمان آن با آزمون ممت ساختار عاملی مناسبی را برای آن نشان دادم است. ریایی هم
نامـه:   ای از عبـارا  ایـن پرسـش    (. نمونـه 1388آمدم است )کاییانی، دست به 64/0مذهبی، 

پایـایی ایـن   «. فرصتم برای خواندن قرآن کم است»ی « پردازم مدتی از شب را به عباد  می»
، 46/0، بایرهــا، 41/0انــد از شــاخص امتمــاعی  هــای آن عبــار  آزمــون بــرای زیرمقیــاس

، 51/0، تفـرک ی علـم   42/0، س مت 40/0، خانوادم 32/0، مالی 64/0، اخ ، 30/0عبادی
در پـویهش اارـر آلفـای کرینبـاا بـرای کـل        .30/0شناسـی   ی زمان 30/0امنیتی ـ دفاعی  

 53، عبـادی 48/0، بایرهـا،  52/0شـاخص امتمـاعی    های /. ی برای زیرمقیاس69نامه  پرسش
امنیتـی ـ   ، 51/0، تف ـر ی علـم   61/0، سـ مت  47/0، خـانوادم  42/0، مـالی  59/0، اخ ، 0/

 دست آمد.به 40/0شناسی  ی زمان 49/0دفاعی 
نامـو   پرسـش ( 1391)زادم  چـاری ی دهقـانی   اسـین  نامـة سـرزندگی تحصـیلی:    پرسش
 (2006)مـارش   ی مـارتین  تحصیلی سرزندگی مقیاس از الگوگیری با را تحصیلی سرزندگی

یـک   ایرانی، ابتدا فرهنگ در مقیاس این امرای دادند. برای است، توس ه گویه 4دارای  که
 های مقیـاس  سؤال متن انگلیسی در رشتو زبان متخصص یک ی شناسی رشتو ریان متخصص

 گویـه  مارش، ت ـدادی  ی مارتین مقیاس های ترممو گویه از کردند. ب د ترممه فارسی به را

تربیتـی   شناسـی  ریان از استادان ها گویه درمورد ی شدند بازنویسی مقیاس اصلی فرم براساس
 از ریی گریهـی  بـر  هـا  هـا، ایـن گویـه    نقیصـه  رفـم  ی مقدماتی امرای شد. برای نظرخواهی

 ایـن  امـرای  از شد. پس ممریز امرا شمرستان دختر( دبیرستانی 30پسر ی  30آموزان ) دانش

 بـود کـه   گویـه  9ااصـل بازنویسـی    گرفـت کـه   قـرار  بازنویسـی  مـور  ها، نسخو نمایی گویه
 در شـود.  گـذاری مـی   ( نمرم5( تا کام ً موافقم )1براساس مقیاس لی ر  از کام ً مخالفم )

بـود. ریایـی آن نیـز م لـوب      81/0هنجاریابی نسـخو فارسـی رـریب آلفـای کرینبـاا آن      
( 1396آبـادی )  (. در پویهش فتحی ی ممال1391زادم ی اسین چاری،  ارزیابی شد )دهقانی

دست آمد. در پویهش اارر آلفای کرینبـاا   به 83/0ن دانشجویان نامه در بی پایایی پرسش
 دست آمد. به 78/0نامه  برای پرسش

گیری عمل رد تحصیلی، م دل تحصیلی دانشجویان درنظـر گرفتـه شـد.     برای اندازم
در م ــدل تحصــیلی دانشــجویان بــا تومــه بــه ســؤالی کــه درمــوردآخرین م ــدل تحصــیلی  

 .نامه قید شدم بود کسب شد پرسش
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بسـتگی پیرسـون ی رگرسـیون گـام بـه گـام        برای تجزیه ی تحلیل دادم از رریب هم
 استفادم شد.
 

 ها یافته
 کنندگان شناختی شرکت اط عا  مم یت   1جدول 
 مقطع تحصیلی   رشتة تحصیلی      جنس 

 کارشناسی ارشد کارشناسی کشایرزی فنی علوم انسانی پسر دختر 

 120 92 73 27 112 127 85 ت داد

 
 کنندگان است. شناختی شرکت بیانگر اط عا  مم یت 1مدیل 

 

های سبک زندگی اس می، سـرزندگی تحصـیلی ی عمل ـرد     مؤلفههای توصیفی نمرا   شاخص   2جدول 
 تحصیلی

 یشیدگی یجی انحراف استاندارد میانگین آزمون

 -25/0 -27/0 44/8 69/28 امتماعی

 24/0 10/0 29/3 71/14 عبادی

 -25/0 -40/0 05/7 43/15 بایرها

 29/0 29/0 10/9 39/29 اخ ،

 87/0 81/0 69/5 80/29 مالی

 33/0 41/0 02/4 60/19 خانوادم

 57/0 60/0 58/2 46/12 تف ر ی علم

 44/0 28/0 18/5 59/18 س مت

 -19/0 -38/0 33/6 32/10 امنیتیـ دفاعی 

 -35/0 03/0 59/2 61/12 شناسی زمان

 -01/0 23/0 86/36 67/188 نمرن کلی سبک زندگی 

 -14/0 14/0 66/5 99/25 سرزندگی تحصیلی

 -15/0 16/0 38/1 70/16 عمل رد تحصیلی

 
هـای توصـیفی نمـرا  در متییرهـای مـورد م ال ـه هسـتند.         بیانگر شاخص 2مدیل 

را نشـان   + نرمـال بـودن توزیـم نمـرا     2ی  -2مقادیر کجی ی کشیدگی با قرار گـرفتن بـین   
 دهد. می
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 بستگی متییرهای سبک زندگی اس می، سرزندگی تحصیلی، ی عمل رد تحصیلی ررایب هم   3جدول 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            1 .امتماعی1

 .عبادی2
**35/0 1           

 .بایرها3
**76/0 

**18/0 1          

 .اخ ،4
**37/0 

**55/0 
**36/0 1         

 .مالی5
**35/0 

**51/0 
**55/0 

**63/0 1        

 .خانوادم6
**41/0 

**34/0 
**47/0 

**44/0 
**62/0 1       

 .تف ر ی علم7
**50/0 

**66/0 
**44/0 

**67/0 
**76/0 

**56/0 1      

 .س مت8
**43/0 

**52/0 
**43/0 

**55/0 
**47/0 

**30/0 
**42/0 1     

 ـ .دفاعی9
 امنیتی   

*17/0 
**19/0 

**19/0 
**79/0 

**40/0 
**29/0 

**43/0 
*14/0 1    

 شناسی زمان.10
**48/0 

**62/0 
**43/0 

**55/0 
**75/0 

**66/0 
**76/0 

**48/0 
**25/0 1   

ــبک  .11 ســــــ
 زندگی

**54/0 
**67/0 

**46/0 
**87/0 

**80/0 
**66/0 

**81/0 
**60/0 

**63/0 
**76/0 1  

ســرزندگی  .12
 تحصیلی

**32/0 
**26/0 

**37/0 
**32/0 

**50/0 
**41/0 

**51/0 
**24/0 

*15/0 
**57/0 

**44/0 1 

ــرد  .13 عمل ـــ
 تحصیلی

01/0 
**24/0 05/0 06/0 

**23/0 
**17/0 

**20/0 03/0 03/0 
**26/0 

*16/0 
*17/0 

 بستگی در س   یک صدم م نادار است.  هم **
 بستگی در س   پنل صدم م نادار است.  هم *
 

بستگی بین سبک زندگی اس می ی سرزندگی تحصـیلی   دهد که هم نشان می 3مدیل 
هـای سـبک زنـدگی اسـ می )امتمـاعی، عبـادی، بایرهـا، اخـ ،، مـالی،           ی هریک از مؤلفـه 

شناسی( با سـرزندگی تحصـیلی در سـ       امنیتی، زمان ـخانوادم، تف ر ی علم، س مت، دفاعی 
تـوان نتیجـه گرفـت بـین سـبک       درصـد اطمینـان مـی    99با  یک صدم م نادار هستند. بنابراین،

 های آن با سرزندگی تحصیلی دانشجویان راب و مثبت یمود دارد. زندگی اس می ی مؤلفه
دهد راب و بین سبک زندگی اس می ی عمل رد  نشان می 3همچنین، تومه به مدیل 

،، خـانوادم، تف ـر ی   های عبادی، اخـ   صدم م نادار است. راب و مؤلفه 5تحصیلی در س   
شناسی سبک زندگی اس می با عمل رد تحصیلی در س   یک صـدم م نـادار    علم، ی زمان

های امتماعی، بایرها، مالی، سـ مت، ی دفـاعی ـ امنیتـی سـبک زنـدگی        است. راب و مؤلفه
تـوان نتیجـه گرفـت بـین سـبک زنـدگی        اس می با عمل رد تحصیلی م نادار نیست. لذا، می
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شناسـی سـبک زنـدگی     های عبادی، اخ ،، خانوادم، تف ر ی علـم، ی زمـان   مؤلفهاس می ی 
اس می با عمل رد تحصیلی راب و مثبـت ی م نـادار یمـود دارد، یلـی راب ـو م نـاداری بـین        

های امتماعی، بایرها، مـالی، سـ مت، ی دفـاعی ـ امنیتـی سـبک زنـدگی اسـ می بـا           مؤلفه
کنندگی سبک زنـدگی   بینی ه برای بررسی نقش پیشعمل رد تحصیلی مشاهدم نشد. درادام

 شود. اس می از تحلیل رگرسیون گام به گام استفادم شدم است که نتایل آن گزارش می
 

 های سبک زندگی اس می مؤلفه خ صو مدل رگرسیون سرزندگی تحصیلی براسب   4جدول 

R R2 R2 بین مدل متغیرهای پیش
 Adjusted F 

سطح 
 داری معنی

 شناسی زمان 1
 01/0 46/103 32/0 33/0 57/0الف 

 01/0 41/56 34/0 35/0 59/0ب  شناسی، بایرها زمان 2

 
 شناسی ی بایرها شناسی، ب( زمان ها: الف( زمان کنندم بینی پیش

بسـتگی بیشـتری    شناسی کـه هـم   دهد در گام ایل مؤلفو زمان نشان می 4نتایل مدیل 
دهـد کـه    با سرزندگی تحصیلی داشته یارد م ادله شـدم اسـت. تومـه بـه مـدیل نشـان مـی       

درصـد از   33تـوان نتیجـه گرفـت کـه اـدید       اسـت. بنـابراین، مـی    33/0برابر بـا   Rمجذیر 
شناســی ســبک زنــدگی اســ می تبیــین  انیاریــانس ســرزندگی تحصــیلی توســل مؤلفــو زمــ

افـزایش   35/0بـه   Rشود. در گام دیم مؤلفه بایرها یارد م ادلو رگرسیون شدم ی مجذیر  می
درصـد از یاریـانس    35نشان مـی دهـد کـه اـدید      Rپیدا کردم است. این مقدار از مجذیر 

بیـین  شناسی ی بایرهـای سـبک زنـدگی اسـ می ت     سرزندگی تحصیلی توسل دی مؤلفو زمان
بسـتگی م نـادار بـا سـرزندگی تحصـیلی، قـادر بـه         رغم داشتن هم ها علی شود. بقیو مؤلفه می
 اند. بینی نبودم بنابراین از م ادلو رگرسیون اذف شدم پیش

 

 های سبک زندگی اس می سرزندگی تحصیلی براساس مؤلفه گام به گام رگرسیون ررایب   5جدول 

 استانداردضرایب غیر  بین متغیرهای پیش مدل
ضرایب 

 استانداردشده

  

 
 B 

خ ای 
 استاندارد

ateB T P 

 01/0 17/10 57/0 12/0 25/1 شناسی زمان 1

 شناسی زمان 2
 بایرها

10/1 
12/0 

13/0 
05/0 

50/0 
15/0 

18/8 
56/2 

01/0 
01/0 
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دهـد مقـدار    دهد. تومه به مـدیل نشـان مـی    ررایب رگرسیون را نشان می 5مدیل 
دهد که یـک یااـد تیییـر در     است. این مقدار از بتا نشان می 57/0برابر با شناسی  بتای زمان

تیییر در نمرن سـرزندگی تحصـیلی دانشـحویان اسـت.      57/0شناسی برابر با  نمرن مؤلفو زمان
دهد که یک یااد تیییر در نمـرن   است. این مقدار از بتا نشان می 15/0مقدار بتا در گام دیم 
 تیییر در نمرن سرزندگی تحصیلی دانشجویان است. 15/0مؤلفو بایرها برابر با 

 
 های سبک زندگی اس می مؤلفه خ صو مدل رگرسیون عمل رد تحصیلی براسب   6جدول 

R R2 R2 بین مدل متغیرهای پیش
 Adjusted F داری سطح معنی 

 شناسی زمان 1
/45 06/0 06/0 26/0الف 

15 

01/0 

2 
3 

 شناسی، تف ر ی علم زمان
شناســـی، تف ـــر ی  زمـــان

 علم، عبادی

 31/0ب 
 36/0ج 

10/0 
13/0 

09/0 
11/0 

 

85/
11 
51/
10 

01/0 
01/0 

 
 شناسـی،  زمـان شناسـی، تف ـر ی علـم، ج(     شناسی، ب( زمان ها: الف( زمان کنندم بینی پیش

 تف ر ی علم، ی عبادی
بستگی بیشـتری   شناسی که هم دهد در گام ایل مؤلفو زمان نشان می 6نتایل مدیل 

دهـد کـه    نشـان مـی   6با عمل رد تحصیلی داشته یارد م ادله شدم است. تومـه بـه مـدیل    
درصـد از   6تـوان نتیجـه گرفـت کـه اـدید       اسـت. بنـابراین، مـی    06/0برابر با  Rمجذیر 

شود.  شناسی سبک زندگی اس می تبیین می نیاریانس عمل رد تحصیلی توسل مؤلفو زما
افزایش پیدا  10/0به  Rدر گام دیم مؤلفو تف ر ی علم یارد م ادلو رگرسیون شدم مجذیر 

درصـد از یاریـانس    10دهـد کـه اـدید     نشـان مـی   Rکردم است. این مقـدار از مجـذیر   
شناسی ی تف ر ی علم سبک زندگی اس می تبیین  عمل رد تحصیلی توسل دی مؤلفو زمان

افزایش  13/0به  Rشود. در گام سوم مؤلفو عبادی یارد م ادلو رگرسیون شدم مجذیر  می
از یاریـانس  درصـد   13دهد کـه اـدید    نشان می Rپیدا کردم است. این مقدار از مجذیر 
شناسـی، تف ـر ی علـم، ی عبـادی سـبک زنـدگی        عمل رد تحصیلی توسل سه مؤلفو زمان

بینی نبـودم، بنـابراین از م ادلـو رگرسـیون      ها قادر به پیش شود. بقیو مؤلفه اس می تبیین می
 اند. اذف شدم
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 س میهای سبک زندگی ا عمل رد تحصیلی براساس مؤلفه گام به گام رگرسیون ررایب   7جدول 

 ضرایب غیر استاندارد بین متغیرهای پیش مدل
ضرایب 

 استانداردشده

  

 
 B 

خطای 
 استاندارد

Beta T P 

 01/0 93/3 26/0 03/0 14/0 شناسی زمان 1

2 
 
3 

 شناسی زمان
 تف ر ی علم

 شناسی زمان
 تف ر ی علم
 عبادی

19/0 
07/0 
13/0 
07/0 
09/0 

04/0 
02/0 
04/0 
02/0 
03/0 

36/0 
27/0 
25/0 
27/0 
23/0 

84/4 
55/3 
97/2 
55/3 
67/2 

01/0 
01/0 
01/0 
01/0 
01/0 

 
دهـد مقـدار    نشان می 7دهد. تومه به مدیل  ررایب رگرسیون را نشان می 7مدیل 

دهد که یک یااد تیییر در نمرن  است. این مقدار از بتا نشان می 26/0بتا در گام ایل برابر با 
یااد تیییـر در نمـرن عمل ـرد تحصـیلی دانشـحویان اسـت.        26/0شناسی برابر با  مؤلفو زمان

دهد که یک یااد تیییر در نمـرن   است. این مقدار از بتا نشان می 27/0م مقدار بتا در گام دی
یااـد تیییـر در نمـرن عمل ـرد تحصـیلی       27/0شناسـی ی تف ـر ی علـم برابـر بـا       مؤلفو زمان

دهـد کـه یـک     است. این مقدار از بتا نشان می 23/0دانشجویان است. در گام سوم مقدار بتا 
یااـد تیییـر در    23/0اسی، تف ر ی علم، ی عبادی برابر بـا  شن یااد تیییر در نمرن مؤلفو زمان

 نمرن عمل رد تحصیلی دانشجویان است. 
 

 گیری بحث و نتیجه
بینی سرزندگی تحصیلی ی عمل رد تحصیلی دانشجویان براساس  هدف پویهش اارر پیش

هــای ســبک زنــدگی اســ می بــود. نتیجــو پــویهش نشــان داد بــین ســبک زنــدگی ی  مؤلفــه
های آن ی نی امتماعی، عبادی، بایرها، اخ ،، مالی، خانوادم، تف ر ی علم، سـ مت،   مؤلفه
سـرزندگی تحصـیلی دانشـجویان راب ـو مثبـت ی م نـادار       شناسـی بـا    امنیتی، ی زمان ـدفاعی 

هـای سـیک زنـدگی     یمود دارد. همچنین نتیجو تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مؤلفـه 
بینـی سـرزندگی تحصـیلی دانشـجویان      شناسی ی بایرها قادر به پـیش  های زمان اس می مؤلفه

بینی نبودنـد. درمـورد راب ـو     به پیش رغم داشتن راب و م نادار قادر ها علی هستند ی بقیو مؤلفه
م نادار سبک زندگی اس می با سرزندگی تحصیلی نتیجو تحقیض اارر بـا نتـایل تحقیقـاتی    
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ــد ــر مانن ــاف ی هم ــاران )1400مل ــی )(، 2019)1ایالی ــی )1390(، کجب (، 1397(، میرزای
(، 1396)زادم ی هم اران  (، عرب1394آبادی ی هم اران ) (، سلم1395ع ادخت ی پرزیر )

(، افشــانی ی هم ــاران 2015هــای الیــک ی هم ــاران ) (، یافتــه1394م مــری ی هم ــاران )
مرامتــی ی یوســفی ، (1397(، شــمریاری ی هم ــاران )1394(، اســدی ی هم ــاران )1393)
 ( همخوان است.1396نیا ی هم اران ) (، ی پویهی1395)

ی عمل ــرد  همچنــین نتیجــو تحقیــض اارــر نشــان داد بــین ســبک زنــدگی اســ می 
های عبادی، اخ ،، خـانوادم، تف ـر    تحصیلی راب و مثبت ی م نادار یمود دارد. راب و مؤلفه

شناسی سبک زندگی اس می بـا عمل ـرد تحصـیلی م نـادار بـود، امـا راب ـو         ی علم، ی زمان
های امتماعی، بایرها، مالی، س مت، ی دفـاعی ـ امنیتـی سـبک زنـدگی       م ناداری بین مؤلفه

 13با عمل رد تحصیلی م نادار مشاهدم نشد. نتایل تحلیل رگرسیون نشان داد ادید  اس می
شناسـی، تف ـر ی علـم، ی عبـادی      درصد از یاریانس عمل رد تحصیلی توسل سه مؤلفو زمان

هـایی ماننـد سـادا  ی     شود. این نتیجه نیز بـا نتـایل پـویهش    سبک زندگی اس می تبیین می
(، عینـی  1397(، بخشی ی فوالد چنگ )1398ی زندی پیام )(، عبدی 1398ستایشی اظمری )

(، ی 1399(، مـوادی علمـی یهم ـاران )   1396آبـادی )  (، فتحی ی ممـال 1398ی هم اران )
 ( همخوان است.  1396مرادی ی هم اران )

تـوان گفـت دانشـجویان در زنـدگی ریزمـرم ی       در تبیین نتـایل پـویهش اارـر مـی    
توانـد   شـوند کـه مـی    ها ی مسائل مختلفی موامـه مـی   خصوص در اوزن تحصیلی با چالش به

تأثیر قرار دهـد. سـرزندگی تحصـیلی     ها را تحت سرزندگی تحصیلی ی عمل رد تحصیلی آن
ها ی موانم تحصیلی اشـارم دارد. پـس یقتـی     به پاسخ مثبت، سازندم ی ان باقی به انواع چالش

نمـا ااسـاس خسـتگی ی    ت دهـد، نـه   صور  خودمـوش انجـام مـی    دانشجویی ت الیفش را به
کنـد. داشـتن چنـین ااساسـی در      کند، بل ه ااساس افزایش انر ی ی نیـری مـی   ناامیدی نمی

زمینو تحصیل باعث افزایش ت ش ی پشت ار ی درنمایـت سـبب افـزایش عمل ـرد تحصـیلی      
هـا   شود. همچنین دانشجویان دارای سرزندگی تحصیلی برای ال این چـالش  آموز می دانش

ها تومه ی تأمل بیشتری دارنـد ی ااتمـاالً    دهند، در ال آن ت بیشتری نشان میاز خود مقایم
پیـام،   شود )عبـدی ی زنـدی   ها می ترند که این عوامل باعث بمبود عمل رد تحصیلی آن موفض
کنند، با دیدن ع ئمی کـه   هوای سرزندم ی شاد ف الیت می ی (. دانشجویانی که در اال1398

تر از افرادی که یر یت ناشاد ی غمگینـی دارنـد ی اواسشـان     آساندر اطرافشان قرار دارد، 

                                                                                                                                        
1.  Eolaier  
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شود  دهند. سرزندگی تحصیلی باعث می های خ قانه از خود نشان می شود، ف الیت پر  می
های  تا افراد اعتقاداتی پیدا کنند که باعث توانایی شخصی شدم ی از محیل آموزشی ارزیابی

(. 2006تایل مثبت را خواهند داشت )مـارتین ی مـارش،   مثبتی داشته باشند ی درنتیجه انتظار ن
هـا ی فشـارها اتـی در     تواند در مواممه با این چالش بنابراین، انتخاب نوع سبک زندگی می

ها بسیار تأثیر مثبت بگذارد. سبک زندگی اس می باتومـه بـه    گذاری ی ت بیر ی تفسیر آن نام
شامل مجموعو  شود. ســبک زندگی اس می  تواند بسیار مؤثر یاقم هایی که دارد می ییوگی

های مختلف ایا  بشـــری اســـت. ســـب ی     های از الگوهای رفتاری در اوزم پیوسته هم به
خیـزد   های آدمی بر می ها ی دارایی شدم از مبانی تربیتی، ی نی هســتی که از دل اصول کشف

هـا در مام ـه، نقـش     زی رییـه ســـا  ی رمن ایجاد ریابل پایدار میان افراد خانوادم ی ی سـان 
هـای انسـانی    بسزایی در تزکیو ریانی، پریرش صفا  کمالی، نیل به سـ اد  ی رشـد ارزش  

توانـد در   های دینـی ی سـبک زنـدگی اسـ می مـی      (. آشنایی با آموزم1392دارد )کاییانی، 
های مختلف زندگی ازممله اوزن تحصیلی مؤثر باشد، ی ـی   فراهم کردن ررایت از اوزم

های دینی که خیلی به آن تأکیـد شـدم اسـت داشـتن اخـ ، اسـت. دریاقـم افـراد          آموزم از
تر با مشـ    کنـار    برند، راات مدار به مفاهیم دین ی هدف اقیقی آفرینش پی می اخ ،
بیننـد ی بـا توکـل بـر خـدای هسـتی بـه         ناپذیر این دنیا می ها را مزء مدایی آیند ی سختی می

شوند )پرپوچی ی هم ـاران،   تر دچار اخت ال  ریانی می ردازد ی کمپ مقابله با مش    می
(. ااتماالً افراد دارای سبک زندگی اس می ف  نه به انجام یظایف شیلی، تحصـیلی،  1392

مدارنـد ی دارای   شـناس، خـودتنظیم ی دیـن    پردازند. این افراد یظیفه خانوادگی یعقیدتی می
پذیر، باکفایت  (. همچنین این افراد مسئولیت1393، هوش م نوی هستند )افشانی ی هم اران

بنـد بـه اصـول     کنندن آگاهانـو مسـائل، پـای    در ارزیابی زندگی، تمیز یآراسته ی مرتب، ادارم
یـافتنی هسـتندی همـوارم از زنـدگی      اخ قی ی ت مدا  خویش هستند ی دارای اهدافی دست
هـای ایــن   تومـه بـه یافتـه   (. بـا  1390خـود ااسـاس ررـایت دارنـد )کجبـاف ی هم ــاران،      

هــای مختلــف ریانـــی، امتمـــاعی ی تحصـیلی       پویهش، سبک زندگی اس می بـا منبــه 
زنــدگی دانشجویان در ارتبـاط اسـت. سـبک زنـدگی اسـ می، از آن ممـت کـه اسـ می         

تـوان گفـت افـرادی کـه سـبک       ارتباط باشد، می ها بی تواند با عواطف ی شناخت است، نمی
هـا ی   هـای رفتـار، االـت    هـا، شـیوم   هـا، ارزش  دلیل طرز تلقـی  اس می است، بهها  زندگی آن

هایی که اس م م رفی کردم است، سـرزندگی تحصـیلی ی عمل ـرد تحصـیلی بـاالیی       سلیقه
 دارند. 
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سبک زندگی سالم برای انسان قرن بیست ی ی م یک رریر  است ی دانشجویانی 
منـدی از سـبک زنـدگی اسـ می بـه صـفا  ی        سازان مام ه هسـتند بایـد بـا بمـرم     که آیندم
پـــذیری،  پــذیری، ســـازگاری، چندبُ ـــدنگری، مســـئولیت  هـــایی نظیـــر ان  ـــاف ییوگــی 
مویی، عز  نفس ی توانایی شـناخت خویشـتن، توانـایی مقابلـه بـا       مویی، مشارکت یاق یت

گشـایی ی زنـدگی در شـرایل دشـوار ی درنمایـت       ناکامی، تضـاد ی ابمـام ی ممـار  مشـ ل    
(. سرزندگی تحصیلی با پاسـخ 1396زادم ی هم اران،  ت از زندگی دست یابند )عربررای

هــای مربـوط بـه دیران تحصـیل ازمملـه نبـود        مثبـت ی سـازندم بـه انـواع مشــ    ی چــالش  
صـــور    آمـوز، میـزان بـاالی اســترس، کمبــود انگیـــزم در  اعتمـاد بـه نفـس کـافی در دانـش

مختلــف   هــای  رییــدادهای تحصــیلی ی همچنــین عــدم سازگاری در موق یــت  مواممــه بــا
( . در ایـن راسـتا، سـبک زنـدگی     1399تحصـیلی اشـارم دارد )اامدپور ی مس ود نجـاری،  

شناسی، تف ر ی علم، اخـ ،،   های ممم ازممله زمان تواند با تومه به داشتن مؤلفه اس می می
 تأثیر قرار دهد.  رد تحصیلی را تحتبایرها ی... سرزندگی ی عمل

هـای یایرانـه    اندرکاران امر آموزش عالی همچنین متخصصـان اـوزم   بنابراین، دست
هـا، آمـوزش ی پیشـگیری ی     ریـزی  تواننـد در برنامـه   که با دانشجویان در ارتبـاط هسـتند مـی   

تـا  مداخ   درمانی خود آموزش ی اص ح سبک زندگی دانشجویان را مدنظر قرار دهنـد  
از این طریض بتوانند سرزندگی تحصیلی دانشـجویان را افـزایش دهنـد ی عمل ـرد تحصـیلی      

ها را بمبـود بخشـند. بـا تومـه بـه یمـود راب ـو م نـادار بـین سـبک زنـدگی اسـ می بـا               آن
هـای آینـدم اثربخشـی     شود در پـویهش  سرزندگی تحصیلی ی عمل رد تحصیلی پیشنماد می

 می در سـرزندگی ی عمل ـرد تحصـیلی دانشـجویان     های سبک زندگی اسـ  آموزش مؤلفه
 موردم ال ه قرار گیرد.  
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گیری انگیزشی، یادگیری خودراهبر.  شناختی، ممت براساس خشنودی از نیازهای بنیادین ریان
 .153ـ 135( ، 6) 11، شناختی در یادگیریراهبردهای 

(. اثربخشی برنامو آموزشی سازگاری امتماعی بر سرزندگی 1399اامدپور، ر.، ی مس ود نجاری، م.ا. )
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ای سرزندگی  آیری تحصیلی: نقش یاس ه (. راب و مو مدرسه ی تاب1397بخشی، ن.، ی فوالد چنگ، م.)

 .80ـ 51، 30، شناسی تربیتی م ال ا  ریانتحصیلی. 
(. راب و سبک 1396آباد، م. ) نیا، ش.، فاطمی اردستادنی، س. م.ح.، اس می، م.، ی کفیلی یوسف پویهی
 .229ـ 214، 37، راهبرد فرهنگندگی اس می با هویت اخ قی ی خودکنترلی در نوموانان. ز

داری درینی ی  (. مقایسو عوامل شخصیتی ی دین1398مزایری، س.س.، اصیرنواد، ع.ا.، ی خاقانی، م. )
 .71ـ 54(، 2)3شناسی فرهنگی،  ریانبیرینی در نوموانان با ی بدین رفتارهای پرخ ر. 

یابی ریابل ساختاری اشتیا،  (. مدل1399می، ل.، اسدزادم، ح.، دالیر، ع.، ی درتاج، ف. )موادی عل
گری نقش  خودکارآمدی تحصیلی با میانجی آفرین، تحصیلی دانشجویان براساس تدریس تحول

 .19ـ 1، 14، راهبردهای شناختی در یادگیریسرزندگی تحصیلی. 
گری  سالی در سرزندگی تحصیلی با یاس ه دلبستگی بزرگ (. نقش اب اد1395رایمی، م.، ی زارعی، ا. )

، پویهش در یادگیری آموزشگاهی ی مجازیگرایی.  اب اد خودکارآمدی مقابله با مش    ی کمال
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(. بررسی ارتباط سبک زندگی 1394آبادی، م.، فرابخش، ک.، ریالفقاری، ش.، ی صادقی، م. ) سلم
 .10ـ 1(، 1) 3، دین ی س متاس می با س مت ریان دانشجویان دانشگام بیرمند. 

(. ارتباط سبک زندگی رفتارهای ارتقادهندن 1397، ی م ینی، م. )شمریاری، م.، عباسی، س.، میزی، پ.
 7، پرستاری ی ماماییس متی ی سبک زندگی اس می در مبت یان به سندرم ااد کرینری. مجلو بالینی 

 .137ـ127(، 2)
(. تبیین علی سرزندگی تحصیلی براساس دلبستگی به یالدین ی 1396االس می، ر.، ی طاهری،  . ) شیخ

 . 22ـ1( ، 3) 8، شناختی های ریان ها ی مدل ریشهمساالن ی تنظیم شناختی هیجان. 
در  های ناکارآمد (. راب و سبک زندگی اس می با نگرش1392طییانی، م.، کجباف، م. ب.، ی باقرپور، م. )

 .44ـ 36( ، 4) 14، شناسی کاربردی دانش ی پویهش در ریاندانشجویان. 
بینی عمل رد تحصیلی با تومه به اب اد هویت تحصیلی، سرزندگی  (. پیش1398عبدی، ع.، ی زندی پیام، آ. )

، 35، توس و آموزش در علوم پزش ی تحصیلی ی ش فتگی در دانشجویان دانشگام علوم پزش ی. مجلو
 .25ـ 17
بینی ررایت از زندگی در دانشجویان براساس  (. پیش1396زادم، م.، ن یمی، ،.، ی پیرساقی، ف. ) عرب

 .44ـ25، 18، شناسی رییش ریانسبک زندگی اس می ی هوش م نوی. 
(. ت یین نقش همدلی ی سبک زندگی اس می در تبیین 1395ع ادخت، ا.، بشرپور، س.، ی دیلتی، ح. ) 

 .84ـ 75(، 4) 5، شناسی مدرسه ریانلمان. رفتار مام و یار م 
بینی  بندی دانشجویان به سبک زندگی اس می در پیش (. نقش میزان پای1395ع ادخت، ا.، ی پرزیر، پ. )
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