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The Structural Relationships
of the Islamic Lifestyle and the Academic Success
with the Mediation through Adaptation to School

é Objective: This study seeks to investigate the structural relationships of the 
Islamic lifestyle and the academic success with the mediation through adaptation 
to school using the structural equation modeling.

é Method: The statistical population of the study was 7370 students, all senior 
secondary school students in Kerman, Iran. From among this population, 380 
people (220 girls and 160 boys) were selected as a sample using the stratified 
random sampling method, and they answered three questionnaires: Kaviani’s 
Islamic Lifestyle (2012), Salehi’s Academic Success (2014), and Sinha’s and 
Singh’s Adjustment Inventory for School Students (1993). Data analysis was 
performed by path analysis method of structural equation modeling by the 
software of SPSS22 and AMOS16.

é Findings: The findings showed that the path coefficient between the Islamic 
lifestyle variable and academic success in the complete-effect model without a 
mediating variable was significant. Furthermore, these findings confirmed the 
direct effect of Islamic lifestyle on academic success, and the variable of the 
adaptation to school mediated this relationship.

é Conclusion: Accordingly, to increase these two characteristics, it can be 
suggested that measures be taken to promote the components of the Islamic 
stylization of students.
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نوع مقاله : پژوهشي

چکیده
é هدف: در این پژوهش رابطه  ساختاری سبک زندگی اسالمی  و موفقیت تحصیلی با واسطه گری 

سازگاری با مدرسه در دانش آموزان دوره  متوسطه  دوم مورد بررسی قرار گرفت.
é روش : روش تحقیق از نوع روش توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادالت ساختاری 
بود. جامعة آماری پژوهش حاضر،کلیة دانش آموزان دورة متوســطة دوم شــهر کرمان به 
تعداد 7370 نفر بودند. مشــارکت کنندگان به تعداد 380 نفر )220 دختر و 160 پســر( و 
با اســتفاده از روش تصادفی خوشه  ای انتخاب شــدند و به سه پرسش نامه  سبک زندگی 
اســالمی کاویانی)1931(، موفقیت تحصیلی صالحی)1393( و سازگاری با مدرسه سینها و 
سینگ )1993( پاسخ دادند.تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مســیر از نوع مدل یابی 

معادالت ساختاری توسط نرم افزارهای SSPS22 و AMOS16 انجام شد. 
é یافته ها: نتایج نشان داد ضریب مسیر بین متغیر سبک زندگی اسالمی  و موفقیت تحصیلی 
در مدل اثرکامل بدون حضور متغیرمیانجی معنی دار است. همچنین یافته  ها اثر مســتقیم 
سبک زندگی اسالمی  بر موفقیت تحصیلی را تأیید می  کند و متغیر سازگاری با مدرسه این 

رابطه را واسطه  گری می  کند. 
é نتیجه گیری : بر این اســــاس می توان پیشــنهاد کرد که به منظور افزایش این دو ویژگی 

تدابیری در جهت ارتقای مؤلفه  های سبک زدگی اسالمی  دانش آموزان  اندیشید.
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مقدمه
موفقیت تحصیلی دانش آموزان، یکی از اهداف مهم در نظام آموزشی است. دانش آموزان 
موفق به خوبی می دانند که چطور در مواقع ضروری بر مطالعة خود تمرکز کنند و هر زمان 
که نیاز داشته باشند، اســتراحت کنند. آن ها می توانند زمان خود را هوشمندانه مدیریت 
کنند، برنامه های مطالعة هدفمند دارند و از زمان خود در کالس درس، بهترین استفاده 
را ببرند )Alyahyan & Dustegor, 2020(. مطالعه، اولویت اول دانش آموزان موفق اســت. 
آن ها از انگیزة درونی باالیی برخوردارند و اشــتیاق به مدرســه در ســطح باالیی در آن ها 
 وجود دارد. موفقیت تحصیلی می تواند موفقیت فراگیران را در ابعاد دیگر پیش  بینی کند 
)Baron, 2020(. همین دلیل امروزه نظام آموزش و پرورش هر کشــور به دنبال شناسایی 
عوامل مؤثر بر فرایند یادگیری، یاددهی و به تبع آن عملکرد و پیشرفت تحصیلی فراگیران 
اســت و برای رشــد و تعالی اهداف مورد نظر و راهکارهای رسیدن به آن ها گام بر می  دارد 
)قوامی، عابدی و نیل فروشان، 1396(. موفقیت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد 
توجه متخصصان آموزش و پرورش و محققان حوزه آموزشی و تحصیلی بوده و تحقیقات 
بسیاری را به خود اختصاص داده است. موفقیت تحصیلی به معنای توانایی اثبات موفقیت، 
 .)Yusuf, 2011( در اکتساب پیامدی است که برای آن طرح ریزی و برنامه ریزی شده است
فراگیر با کسب موفقیت تحصیلی، مورد تأیید و پذیرش همساالن و معلمان و والدین قرار 
می  گیرد و عزت نفس و احساس کفایت و لیاقت او بیشتر می شود، در مقابل فرد با شکست 
تحصیلی به توانایی و کفایت خود شک می  کند و احساس بی کفایتی و بی لیاقتی و حقارت 
می  کند و بنای ناســازگاری در مدرســه می  نهد و از ادامه تحصیل و یادگیری باز می  ماند 
)Los Santos, Bain, Kupczynski & Mundy, 2019(. در واقع دورة دبیرستان، نقطة عطف 
مهمی از رشد نوجوان و پیش بینی کنندة مهمی از موفقیت آینده و بهزیستی و سالمت فرد 
می  باشد )Chun & Dickson, 2011(. موفقیت تحصیلی نه تنها شرایط استخدام و موفقیت 
شــغلی در آینده را فراهم خواهد کرد، بلکه باعث ارتقاء سرمایه  های اجتماعی و فرهنگی 
و زندگی اســتاندارد خواهد شد و سالمت بیشتر نســبت به دیگران را به ارمغان خواهد 
آورد. در واقع مطالعات اولیه بر روی این مفهوم نشــان می دهد که موفقیت تحصیلی با 
مفاهیمی چون پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی یکسان در نظر گرفته شده است و 
میانگین نمرات درســی یا معدل، معمول ترین ابزار موفقیت تحصیلی دانش آموزان است 
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)Usher, Li, Butz & Rojas, 2019(. بعضــی از تحقیقات نیز مالک  های دیگری به معدل 
اضافه کرده و آن ها را نشانة موفقیت تحصیلی معرفی کرده  اند. برخی خودپندارة »توانایی« 
را به عنوان مالک معدل می  گذراند )Gerardi, 2019(. موفقیت تحصیلی شــامل کوشش 
ســخت در مدرســه، نمرات خوب و با ارزش، به دست آوردن نمرات خوب، تحمل کردن 
جنبه  های منفی مدرســه و پیش  بینی اتمام تحصیالت در مقاطع تحصیلی باالتر اســت 
)Deaton, 2008(. موفقیت تحصیلی شــامل سه جز پیشــرفت، رضایت و تداوم انگیزش 
می  باشد )Artino, 2009(. تعاریف موفقیت تحصیلی را می توان در دو دسته بزرگ شامل 
تعاریف بزرگ عینی و ذهنی جای داد که شامل نمرات علمی دانش آموز، درجه سازگاری 
دانش آموز با سیستم مدرسه و کارهای آموزشی و نگرش فرد نسبت به موفقیت تحصیلی 

 .)Kobal & Musek, 2001( خود می  باشد
پژوهش هایی که در چند دهه اخیر در مورد موفقیت تحصیلی انجام شــده نشــان 
داده است که عوامل بسیاری در موفقیت یا عدم موفقیت دانش آموزان در تحصیل، تأثیر 
دارند. یکی از عواملی که در موفقیت تحصیلی دانش آموزان مؤثر اســت، ســبک زندگی 
 Adelantado-Renau, Jimenez-Pavon,Beltran-Valls, آنهاست )کشاورز و یوســفی، 1397؛
Moliner-Urdiales, 2019 &؛ Mannino, 2019(. ســبک زندگی برآیند ارزش های درونی 

شده فرد اســت؛ مجموعه ای از ارزش ها در فرد درونی می شود و فرد را ناگزیر می کند 
که به آن شــیوه زندگی کند. بنابراین بــا توجه به این که مختصات فکری و ارزش های 
درونی شــده افراد باهم متفاوت اند، سبک های مختلفی نیز برای زندگی وجود دارد. به 
دیگر تعبیر، افراد از مبانی اعتقادی، فرهنگی یکسانی پیروی نمی کنند و به دلیل تنوع 
در دنیای مدرن، خرده فرهنگ های بســیاری درون هر نظام فرهنگی دیده می شود. این 
خرده فرهنگ ها و الگوهای رفتاری درگذشته، بسته به گروه های نژادی، دینی، قومی  و 
طبقاتی متفاوت بود، اما امروزه دامنه این تکثر وتنوع بســیار گسترده تر است و جامعه 
انسانی به گروه هایی مبدل شده که هریک، از لحاظ باورها، ارزش ها، نگرش ها، آرمان ها 
و نیازها متفاوت و متمایز هستند، این تمایزها در سبک زندگی بروز و تجّلی می یابد و 
این گونه است که با انواع سبک زندگی روبه رو هستیم )شریفی، 1391(. در این راستا، 
همه مکاتب الهی و بشــری ادعای عرضه ســبک زندگی برتر را دارند و بشــر امروزی 
به موازات رشــد تکنولوژی، در این آشــفته بازار مکاتب، در سرگردانی و حیرانی به سر 
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می برد. این در حالی اســت که اسالم به عنوان کامل ترین دین آسمانی با توجه به آیات 
گران بهای قرآن کریم و ســنت پیامبر صلی الل علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السالم، 
ســبک زندگی نوینی را عرضه می کند تا انســان در پرتوی این سبک زندگی به رشد و 
تعالی ابدی دست یابد. در تعریف سبک زندگی اسالمی بایست گفت، این سبک، کنش 
و رفتار مطابق با آموزه های الهی و اســالمی  است. به گونه ای که منش اسالمی در وجود 
فــرد به عنوان نظام معنایی پایدار گردد و در همه وجوه رفتار و کردار مســلمانان نمود 
یابد. سبک زندگی اسالمی از آن جهت که سبک است، به رفتار و اعمال می پردازد و با 
شناخت ها و معارف و عواطف رابطه مستقیم ندارد، ولیکن از آن جهت که اسالمی است 
نمی تواند بی ارتباط با عواطف و شناخت ها باشد. در این سبک عمق اعتقادات، عواطف و 
نگرش فرد سنجیده می شود و تنها رفتارهای فرد مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. به تعبیر 
دیگر در سبک زندگی از سایر دیدگاه ها تنها به رفتار توجه می شود و فکر و نّیت انجام 
رفتار بررسی نمی شود، اما سبک زندگی اسالمی نمی تواند به نّیت ها بی تفاوت باشد، در 
حالی که پافشاری آن روی رفتار است بر نّیت افراد، عواطف و معارفی که پشتوانه رفتار 
قرار می گیرند، نیز توجه می کند. درحقیقت می توان گفت »ســبک زندگی اسالمی آن 
ســنجش رفتارهایی است که افزون بر آنکه نباید با فقه و شریعت مخالف باشد، بایست 
شناســی، هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی اسالم  از منظومه فکری، خدا
برآید« )برنا، موسوی نســب، جوهری و رمضان زاده، 1399(. پژوهش  ها نشان داده  اند 
که بین ســبک زندگی اسالمی، پیشــرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با نقش 
میانجیگری سازگاری اجتماعی و جهت گیری مذهبی در دانش آموزان و یا دانشجویان 
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نقش واسطه  گری متغیرهای فوق تأیید شده است 
)ســعیدی و فرح بخش، 1395؛ نیکوکار، خیری، تابان و صیدی،1393؛ Yamada et al, 2019؛ 

.)Mannino et al, 2019

 ســبک زندگی اســالمی، مجموعه  ای از مهارت های هماهنگ هویت ساز متأثر از 
آموزه های اســالمی  و در واقع کاربردی شدة سیره و ســنت اسالمی در ساحت حیات 
فــردی و اجتماعی اســت )احمدی، 1399(. ســبک زندگی یکــی از مهم ترین ارکان 
مؤثر بر ســالمتی اســت و شــامل فعالیت های عــادی و معمول روزانه می باشــد که 
افــراد آن هــا را در زندگی خود به طور قابــل قبول پذیرفته اند. ســبک زندگی، برنامه 
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زندگی، راهبردی برای زیســتن یا نقشــه راه زندگی، شــیوه منحصر بــه فرد تفکر، 
عمل، احســاس، زندگی و تالش کردن برای هدف های بلند مدت را شــامل می شــود 
 و معمواًل به صورت برداشــت های مــا در مورد خود، دیگران و دنیا توصیف می شــود

 )Yamada, Sekine, Tatsuse & Asaka, 2019(. از در زمینة شاخص  های شناخته شدة سبک 
زندگی می توان به فعالیت  های فیزیکی، اوقات فراغت، خواب و بیداری، روابط اجتماعی، 
روابط خانوادگی، معنویت، ایمنی و آرامش، تغذیه و غیره اشاره کرد که هر کدام به منزله  
شــاه راهی از زندگی افراد محسوب می  شــوند. یکی از راه  های درک بهتر مفهوم سبک 
 زندگی، بررسی عناصر و مؤلفه هایی است که برای سبک زندگی در نظر گرفته شده اند

 )Lacasse , Godbout & Series, 2002(. ســبک زندگــی اســالمی  یعنی در زندگی هر 
فرد، چه شــخصی، چه خانوادگی و چه اجتماعی، قواعد و الگوها و قالب ها و مالک های 
اسالمی نقش مهمی ایفا کند؛ یعنی روش ها را بر اساس آنچه اسالم گفته و خواسته است 
به کار گیرد. مفهوم سبک زندگی اسالمی  با مفهوم سبک زندگی، که آدلر بیان می کند، 
 شــباهت هایی دارد. بعضی از این شباهت ها شــامل 1. توجه به ارزش ها؛ 2. کل نگری؛ 
3. غایب گرایی؛ 4. جهت یابی فردی؛ 5. خود خالق و... است )نیکوکار و همکاران، 1392(. 
سبک زندگی اســالمی  با تمام زندگی افراد و ابعاد آن مرتبط است. در جامعه شناسی، 
مدیریت، علوم پزشکی وروان شناسی بالینی و... نیز بحث از سبک زندگی مطرح است؛ 
اما در این قلمروها فقط به رفتاری خاص می پردازند و با شــناخت ها و عواطف ارتباط 
مســتقیم برقرار نمی کنند. اما ســبک زندگی اســالمی  به این دلیل که اسالمی  است، 
نمی تواند با عواطف و شناخت ها بی ارتباط باشد.  بر این  اســاس هر رفتاری که بخواهد 
مبنای اســالمی  داشته باشد، باید حداقل هایی از شناخت و عواطف اسالمی  را پشتوانه 

خود قرار دهد )کاویانی، 1391(. 
مشــکالت دانش آموزان در فرایند تحصیل ناشی از سبک زندگی معیوب آن هاست 
که ســبب می شــود آن ها در زمینة یکی از مهم ترین تکالیــف زندگی- تحصیل عام و 
دانش - تعلل کنند و دچار مشــکل و در نتیجه یأس و ناامیدی شوند و دید و نگرش 
آنها نســبت به تحصیل تغییر کند و فعالیت های آن ها به گونه ای انجام شــوند که از 
مســیر درس خارج شــوند و دچار دور باطل نخواستن و نتوانستن در فرایند تحصیل 
شوند. وقتی سبک زندگی دانش آموزی معیوب باشد، مسائل و مشکالت بروز می کند. 
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فراینــد کمک بــه این گروه از دانش آمــوزان کمک به تغییر ســبک زندگی معیوب 
آن هاست. در نتیجه کمک به دانش آموزان برای تغییر سبک زندگی معیوب و آموزش 
ســبک زندگی درست، باعث می شود تا خود به فواید و سودمندی تحصیل پی برده و 
در جهت انتخاب اهداف مناســب تالش کنند و برای تحقق اهدافشان سبک زندگی 
 معیوب خود را تغییر دهند زیرا انسان خود آفریننده و آفریده های زندگی خویش است 

)کشاورز و یوسفی، 1397(. 
عالوه بر ســبک زندگــی مؤلفه های دیگری نیز در موفقیــت تحصیلی دانش آموزان 
تأثیر دارد. این متغیر از گذشــته تــا کنون، همواره موضوع پژوهشــی جذاب و چالش 
برانگیزی برای جامعه پژوهشــی بوده اســت، به طوری که پژوهشــگران، این ســازه را 
 نشــانگر ســازگاری دانش آموز با مدرســه و موفقیت های آن در آینده در نظر می  گیرند
)Chun, & Dickson, 2011؛ Yamada, 2019(. این اهمیت و نقش مهم در نظام آموزشــی 
و آینده دانش آموزان همواره محرک پژوهشــگران بــرای فهم متغیرهای اثر گذار بر این 
ســازه بوده است. سازگاری یک مفهوم نسبی است و تحت تأثیر فرهنگ ها و اعتقادات از 
جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند. از طرف دیگر رفتار آدمی تحت تأثیر عوامل مختلفی 
از جمله خانواده، مدرســه، گروه همساالن و سایر عوامل اجتماعی قرار دارد و شخصیت 
انسان در صورتی به کمال می رسد که بین او و محیط پیرامونش تعادل و تعامل مناسبی 
صورت پذیرد. انســان موجودی انعطاف پذیر اســت او نه تنها با محیط سازگار می شود، 
بلکه محیط را بر طبق خواسته های خود دگرگون می کند؛ بنابراین سازگاری و هماهنگ 
شــدن با خود و محیط پیرامون خود برای هر موجود زنده ای ضرورتی حیاتی اســت و 
در شکل گیری سازگاری عواملی چون شــیوه های تربیتی، عوامل آموزشگاهی، ارزش ها 
و اعتقادات حاکم، گروه همســاالن، خانواده و آموزش و پرورش مؤثر اســت. ســازگاری 
دانش آموزان با مدرســه به توانایی فرد در تطابق با محیط مدرســه اشاره دارد که در این 
 فرایند فرد برای وفق دادن خود با فشارهای بیرونی و درونی محیط مدرسه تالش می کند

 .)Gopalan, Beutell & Middlemiss, 2019(
یکی از ویژگی  های شــخصیتی که نقش عمدهای در بقای انسان و سالمت روانی او 
دارد، سازگاری اســت. که یکی از معیارهای سالمت روان به حساب می  آید. هنگامی که 
دانش آموزان نمی توانند به  طور موفقیت آمیز بر بحران  ها و چالش  های زندگی غلبه نمایند، 
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پریشانی  های روان شناختی را تجربه خواهند نمود و درگیر اختالل  های عاطفی، اجتماعی 
و شــــناختی می  شوند. ســازگاری به  عنوان فرآیند انطباق، مقابله و مدیریت مشکالت، 

چالش  ها و مطالبات زندگی روزمره می  باشد )ملکی و سرداری، 1399(.
ســازگاری عبارت است از ثبات عاطفی و جسارت در روابط اجتماعی و نیز عالقه به 
تحصیل و مدرسه در فرد که به صورت سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی و سازگاری 
آموزشی دیده می شــود )گواهیان، 1395(. در تعریفی دیگر سازگاری با مدرسه به مقدار 
انطباق فرد با شــرایط، محیط، انتظارات، درخواست ها و ساختارهای اجتماعی حاکم بر 
محیط آموزشــگاه اشــاره دارد. سازگاری با مدرســه یکی از ملزومات آموزش و پرورش 
می باشــد، به این دلیل شناســایی عوامــل مؤثر بر آن همواره یکــی از موضوعات مورد 
 عالقه حوزه روان شناسی مدرســه بوده است، که با نشان دادن صالحیت های تحصیلی،

اجتماعی- هیجانی و رفتاری مشخص می شــود. هر فرد حدود دوازده سال از عمر خود 
را در محیط مدرســه و در ارتباط با همســاالن می  گذراند در این ســال  های مهم رشد 
جســمی، روانی و اجتماعی، رفتارها و نگرش های معلمان و دانش آموزان و روابط حاکم 
بر مدرســه و حتی امکانات و فضای فیزیکی مدرســه تأثیر انکار ناپذیری بر هویت یابی، 
شــکوفایی استعدادها، پیشرفت و موفقیت تحصیلی، سالمت جسمانی و روانی افراد دارد 

)پور رضوی و حافظیان، 1395(.
 با توجه به نقش سازگاری و این که نوجوانان در مرحله رشد اجتماعی قرار دارند و 
در طی آن تالش آن ها برای هماهنگی با محیط به چالش کشــیده می شود، شناسایی 
عوامل پیش بینی کننده ســازگاری موفقیت آمیز در مدرسه از اهمیت باالیی برخوردار 
است. سازگاری یک مفهوم نسبی است و تحت تأثیر فرهنگ ها و اعتقادات از جامعه ای 
به جامعه دیگر فرق می کند. ســازگاری با مدرســه یکی از ملزومات آموزش و پرورش 
می باشــد و همواره یکی از موضوعات مورد عالقه حوزه روان شناسی مدرسه بوده است، 
که با نشــان دادن صالحیت های تحصیلــی، اجتماعی- هیجانی و رفتاری مشــخص 
می شــود )ابوالقاســمی، بیگی و نریمانــی، 1391(. امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند انعطاف پذیری و یا به عبارتی ســازگاری اســت. بدون 
شک ســازگاری و انعطاف پذیری می تواند نقش به سزایی در زندگی افراد داشته باشد. 
زمانی که فردی به عنوان دانش آموز وارد مدرســه می شــود با شــرایط جدیدی مواجه 
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اســت که باید خود را با آن منطبق سازد. موقعیت آموزشی و اجتماعی که دانش آموز 
در آن قرار می گیرد پیچیده، متنوع و گســترده است. الزمه انطباق با این محیط ترک 
قســمتی از شــیوه های زندگی دوره کودکی و کسب شیوه جدید در شرایط تازه است. 
ناتوانــی دانش آموز در این فرایند می تواند منبع مشــکالت متعدد روحی و روانی برای 
او باشــد. فرایند ســازگاری و انطبــاق دانش آموز یک امر چند بعدی اســت و همواره 
مورد توجه مشاوران و مســئوالن آموزشی و انضباطی بوده است. از جمله چالش هایی 
کــه دانش آموزان هنگام ورود به محیط آموزشــی پیش روی دارنــد، تفکرات آنها در 
 ارتباط با توانایی کنار آمدن با استلزاماتی است که بر سازگاری شان تأثیرگذار می باشد

.)Mittelmeier, Rienties, Rogaten, Gunter & Raghuram, 2019(
بــا توجه به مطالبی که گفته شــد، در عصر حاضر تعلیــم و تربیت، و به طور کلی 
تحصیل، بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل می دهد، عالوه بر این، کیفیت و کمیت 
ایــن تحصیل نیز نقش مهمــی در آینده افراد ایفا می کند بر  این  اســــاس، نزدیک به 
یک قرن اســت که روان شناســان به صورت گســترده در تالش برای شناسایی عوامل 
پیش بینی کننده پیشــرفت و موفقیت تحصیلی هســتند زیرا نه تنهــا دانش آموزان و 
خانــواده آن ها، بلکه جامعه نیــز هزینه های زیادی در جهت تحصیــل دانش آموزان در 
مقاطع مختلف تحصیلی صرف می کنند، بنابراین دست یافتن به نتایج مثبت در زمینه 
تحصیل )شناســایی و کنترل عوامل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی( می تواند منجر به 
پیشرفت همه جانبه دانش آموزان و جامعه گردد. از آن جا که دانش آموزان تقریباًً نیمی از 
روز خود را در مدرســه سپری می کنند، لذا شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی، 
از جمله الزامات نظام آموزش و پرورش می باشد و نتایج مطالعات موجود نشان می دهد 
که ســبک زندگی دانش آموزان بر سالمت روان شناختی و در نتیجه سازگاری بهتر آنها 
و موفقیت تحصیلی ایشــان در دوره های بعدی زندگی تأثیر گذار اســت. اما مطالعات 
 اندکــی در خصوص چگونگی ارتباط این متغیرها با موفقیت تحصیلی و ســازگاری با 
مدرســه دانش آموزان انجام شده اســت. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی روابط 
ساختاری سبک زندگی اسالمی  و موفقیت تحصیلی با واسطه  گری سازگاری با مدرسه 

در دانش آموزان دوره  متوسطه  دوم بود.
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خرد ورزی
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تعهد

خویشتن داری

روشنفکری منفی

عبادی

بی تفاوتی

فعال بودن

دنياخواهی
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موفقيت تحصيلی عينی 

سازگاری با
مدرسه

سبک زندگی
اسالمی

موفقيت
تحصيلی

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
دراین پژوهش به بررســــی روابط بین سبک زندگی اسالمی  و موفقیت تحصیلی با 
نقش واســطه  ای سازگاری با مدرسه در دانش آموزان دورة متوسطة دوم در دانش آموزان 
پرداخته شــد. روش تحقیق از نوع روش توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادالت 
ســاختاری بود. جامعة آماری پژوهش حاضر،کلیة دانش آموزان دورة متوسطة دوم شهر 
کرمان به تعداد 7370 نفر بودند. مشــارکت کنندگان بــه تعداد 380 نفر)220 دختر و 
160 پســر( و با اســتفاده از روش تصادفی خوشه  ای انتخاب شــدند. بدین ترتیب که با 
مراجعه به آموزش و پرورش ناحیه یک شهر کرمان لیست مدارس متوسطه دوم و تعداد 
دانش آموزان هر یک از مدارس را به تفکیک مشخص و با قرعه کشی بین مدارس، به طور 
مساوی دبیرستان های دخترانه و پسرانه انتخاب شدند. حجم نمونه با توجه به تعداد افراد 
جامعه )7370 نفر( و بر اســاس فرمول کوکران که برای 7370 نفر از افراد جامعه حجم 
365 نفر را در نظر گرفته اســت، تعیین شده اســت. با توجه به در نظر گرفتن احتمال 
ریزش و غیر قابل استفاده بودن برخی پرسش نامه ها، 400 دانش آموز تعیین شد که پس 
از حذف پرسش نامه های ناقص تعداد 380 دانش آموز در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار 

گرفتند.
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ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش سه پرسش نامه بود:

پرسش نامه سبک زندگی اسالمی کاویان)1391(: پرسش نامه  سبک زندگی 
اسالمی توسط کاویانی در سال 1388 ساخته شده است. این پرسش نامه دارای 
75 گویه اســت که پاســخ گویان باید با توجه به وضعیت زندگی فعلی خود، به 
هرکــدام در یک طیف 4 درجــه ای »از خیلی کم تا خیلی زیاد« پاســخ دهند. 
مؤلفه های پرســش نامه که زیر مقیاس هــای این آزمون را تشــکیل می دهند 
عبارتند از: شاخص اجتماعی )11 گویه(، باورها )6 گویه(، عبادی )6 گویه(، اخالق 
)11 گویه(، مالــی )21 گویه(، خانواده )8 گویه(، ســالمت )7 گویه(، تفکر و علم 
)5 گویه(، امنیتی- دفاعی )4 گویه(، زمان شناســی )5 گویه(. هر گویه با توجه به 
اهمیتش، ضریبی بین 1 تا 4 می گیرد. نمره کل آزمودنی، حداقل 141 و حداکثر 
570 خواهد بود. ضریب پایایی کل این آزمون 0/71 اســت. نتایج تحلیل عوامل 
نیز روایی و ســاختار عاملی مناسبی را برای آن نشان داده است. روایی همزمان 
آن با آزمون جهت گیری مذهبی، 0/64 به دســت امده اســت)کاویانی، 1388(. 
پایایی این آزمون برای زیرمقیاس های آن عبارتند از شــاخص اجتماعی: 0/41، 
باورها: 0/46، عبادی:0/30، اخالق: 0/64، مالی: 0/32، خانواده:0/40، ســالمت: 
0/24، تفکر و علم:0/51، امنیتی- دفاعی:0/30 و زمان شناســی:0/30. )مهدی 
زاده، بوالهــری و کاویانی ارانی،1396( به بررســی ویژگی های روان ســنجی این 

پرســش نامه پرداخته انــد. در پژوهش آن ها ضریب الفای کرونبــاخ برابر با 0/86 
 به دســت آمد. در این مطالعه، ضریب پایایی آلفای کرونباخ در خرده مقیاس  های 
شــاخص اجتماعی، باورها، عبادی، اخالق، مالی، خانواده، سالمت، تفکر و علم، 
امنیتی-دفاعی، زمان شناسی به ترتیب 0/70، 0/68، 0/74، 0/73، 0/85، 0/81، 
0/90، 0/78، 0/86، 0/82و پایایــی کل مقیــاس 0/87 به دســت آمد و روایی 
محتوایی و صوری آن نیز سه تن از اساتید رشتة روان شناسی دانشگاه آزاد واحد 

کرمان مورد تأیید قرار گرفت.

پرســش نامه   موفقیت تحصیلی صالحی )3931(: این پرســش نامه توسط 
صالحي در ســال 1393 طراحي شد. این ابزار داراي 30 گویه است كه با استفاده 



111

فهیمه عسکری،  علیرضا منظری توکلی  و ...  

روابــط ســاختاری ســبک زندگــی اســامی  و موفقیــت 
تحصیلی با واسطه  گری سازگاری با مدرسه در دانش آموزان 

دوره  متوسطه  دوم

101 - 126

ë  سال پنجم
ë  شمارة  3

ë  شمارة پیاپی 16
ë  پاییز 1399

از مقیاس پنج درجه  اي لیكرت از یك تا پنج نمره گذاري مي شــود. نمره این ابزار 
با جمع كردن نمره گویه  ها به دســت مي  آید )دامنه نمــرات بین 30 تا 150 قرار 
دارد( و هر چه نمره آزمودني بیشــتر باشــد، میزان موفقیت تحصیلي وي بیشتر 
اســت. پرسش نامة موفقیت تحصیلی دارای هفت خرده مقیاس را تشکیل می دهد 
و شــامل سه فرم دانش آموز، والدین و دبیر است. فرم دانش آموز دارای 21 سؤال، 
فرم والدین 5 ســؤال و فرم معلم 3 سؤال اســت. این سازه دارای دو بعد عینی و 
ذهنــی بوده که بعد عینی دارای چهــار خرده مقیاس معدل، نظر دانش آموز، نظر 
والدین و نظر دبیران و بعد ذهنی دارای سه خرده مقیاس رضایت مندی، پایستگی 
و احساس موفقیت تحصیلی بوده که برای هر خرده مقیاس سؤاالتی طراحی شده 
است. صالحی )1393( این پرسش نامه را بر روی تعداد 228 نفر )103 پسر و 125 
دختر( از دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرکرد همراه با یکی از اولیاء آن ها 
و همچنین دبیرانشــان اجرا کرد و ویژگی های روان سنجی آن را نیز بررسی نمود. 
همچنین با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ابزار موردنظر به تأیید دو بعد عینی 
و ذهنــی و 7 خرده مقیاس آن پرداخت. صالحــی )1393( ضریب روایی همزمان 
این پرســش نامه را از طریق بررسی همبســتگی با پرسش نامه موفقیت تحصیلی 
ولز )2010( گزارش کرد و نشــان داد بین این دو پرسش نامه همبستگی مثبت و 
معناداری وجود دارد )r =0/073(. روایي محتوایي و صوري ابزار توســط 8 تن از 
اســتادان دانشگاه اصفهان پس از 2 بار اصالح تأیید شد. عالوه بر آن روایي ابزار با 
روش همســاني دروني یعني همبستگي هر گویه با كل ابزار مناسب گزارش شد. 
همچنین پایایي ابزار با روش  هاي آلفای کرونباخ و بازآزمایي دو هفته اي به ترتیب 
0/84 و 0/81 برآورد شــد. در این مطالعه، ضریب پایایــی آلفای کرونباخ 0/83 
به دســت آمد و روایی محتوایی و صوری آن نیز توســط ســه تن از اساتید رشتة 

روان شناسی دانشگاه آزاد واحد کرمان مورد تأیید قرار گرفت.

پرسش نامه  سازگاری با مدرسه سینها و سینگ )3991(: این پرسش نامه توسط 
ســینها و سینگ در سال 1993 طراحی شد. پرسش نامة سازگاری با مدرسه در 
صدد اســت تا دانش آموزان دبیرستانی )گروه سنی 14 تا 18 ساله( با سازگاری 
خوب را از دانش آموزانی با ســازگاری ضعیف در ســه حوزه عاطفی، اجتماعی و 
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آموزشــی جدا سازد. فرم نهایی این پرسش نامه دارای 60 گویه می باشد که سه 
خرده مقیاس سازگاری عاطفی، ســازگاری اجتماعی و سازگاری آموزشی دارد. 
)برای هر خرده مقیاس0 2ســؤال(. در ســازگاری	عاطفی: نمره باال نشان دهنده 
بی ثباتی عاطفی و نمره پایین، نشــانگر ثبات عاطفی است. سازگاری	اجتماعی: 
نمره بــاال بیانگر ســلطه پذیری و عقب ماندگــی و نمرات پایین نشــان دهنده 
پرخاشــگری است. سازگاری	آموزشی: نمرات باال نشان دهنده وضعیت درسی و 
تحصیلی ضعیف و نمرات پایین مخصوص عالقه مندی به تحصیل و مدرسه است. 
در نمره گذاری این پرســش نامه می توان به صورت دســتی نیز نمره گذاری کرد. 
برای پاسخ هایی که نشانگر سازگاری است، نمره صفر داده می شود و در غیر این 
صورت، 1 منظور می شــود. نمره کل پرسش نامه بیانگر حالت های سازگاری فرد 
اســت. میزان ضریب پایایی پرسش نامه با روش دو نیمه کردن در خرده مقیاس 
عاطفی 0/94، اجتماعی 0/93، آموزشــی 0/96 و پایایی کل 0/95 به دست آمد. 
و روایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفت )گواهیان، 1395(. در این مطالعه، ضریب 
پایایی آلفای کرونباخ در خرده  مقیاس  های عاطفی، اجتماعی آموزشــی و کل به 
ترتیب 0/85، 0/92، 0/79 و 0/91 به دســت آمد و روایی محتوایی و صوری آن 
نیز توسط سه تن از اســاتید رشتة روان شناسی دانشگاه آزاد واحد کرمان مورد 

تأیید قرار گرفت.

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای AMOS16 و SPSS22 اســتفاده شــده 
اســت. به  منظور بررسی روایی و پایایی، تحلیل عاملی تأییدی و از روش مدل  ســــازی 

معادالت ســاختاری به  منظور تحلیل نقش واسطه گری بهره گرفته شده است.

یافته  های پژوهش
براي آزمون نرمال بودن متغیرها، از آزمون چولگي و كشــیدگي استفاده گردید که 
نتایج آن در جدول 1 ارائه گردیده است. همان  گونه که مشاهده مي  گردد با توجه به این که 
بازه اعداد چولگي بین 3 و 3- و برای کشــــیدگی بین 10 و 10- مي  باشــد در نتیجه 

فرض نرمال بودن داده ها مورد تأیید است.
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جدول 1.  نتایج آزمون نرمال بودن داده ها

كشيدگیكجیانحراف استانداردميانگينآمارهمتغير

سبک زندگی 
اسالمی

0/15-26/276/990/40عبادی

17/694/781/111/04روشنفکری منفی

0/01-41/067/790/46خویشتن داری

1/171/34-16/563/40تعهد

0/750/20-9/622/10ارتباط مثبت

0/250/19-30/725/15خردورزی

0/280/01-9/102/69دنياخواهی

15/403/150/630/21فعال بودن

8/962/350/661/53بی تفاوتی

0/03-175/2817/550/22»سبک زندگی اسالمی«

موفقيت 
تحصيلی

0/15-2/880/560/29موفقيت تحصيلی عينی

2/580/830/220/26موفقيت تحصيلی ذهنی

موفقيت تحصيلی« «2/730/590/310/06

سازگاری 
با مدرسه

0/560/08-12/563/78سازگاری عاطفی

0/57-0/21-12/533/70سازگاری اجتماعی

0/12-0/42-12/453/56سازگاری آموزشی

37/549/22-0/38-0/31
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در این مرحله، تعیین مي شــود كه آیا مفاهیم نظري به درســتي توسط متغیرهاي 
مشاهده شــده  اندازه  گیري شده  اند یا خیر. بدین منظور روایي و پایایي آن ها بررسي مي-

 گردد. پایایي هریك از نشــــانگرهاي متغیر مكنون، در مدل AMOS توســــط میزان 
بارهاي عاملي هر نشــانگر مشخص مي شود. ارزش هریك از بارهاي عاملي نشــانگرهاي 
متغیر مكنون مربوطه می بایست بزرگتر یا مساوي 0/5 باشد. در این پژوهش، تمامي مقادیر 
سنجه  هاي مرتبط با متغیر مکنون باالتر از 0/5 اســت. بنابرایــن مي  توان گفت این مدل 
 اندازه  گیري از پایایي كافي در زمینه نشــــانگرهاي متغیرهاي مكنون برخوردار اســت. 
بعد از بررســی نشانگرهای سازه و اطمینان از شناسایی پذیر بودن مدل نوبت به ارزیابی 

برازش مدل می رسد )جدول 2(.

جدول 2. شاخص  های برازش

شاخص های 
برازندگی 

الگو
CMINDFCMIN/DFNPARPGFIAGFIIFITLICFINFIRMSEA

الگوی
 برازش 

شده
543/662272/39730/0010/890/860/920/900/920/870/061

مقادیر 
df _> 3_<0/05<0/90<0/90<0/90<0/90<0/90<0/90>0/08=مطلوب

بــا توجه به جدول 2 مقدار RMSEA برابر با 0/061 مي  باشــــد، این مقدار کمتر از 
0/08 است که نشان دهنده این است که میانگین توان دوم خطاها مقدار کمی دارد و مدل 
قابل قبول می  باشد. همچنین مقدار کاي دو به درجه آزادي بین 1 و 3 مي  باشــد و میزان 
شاخص CFI نیز از 0/9 بیشتر می  باشد. به طورکلی زمانی که حداقل سه شاخص مقادیری 
در بازهی قابل قبول داشــته باشند می توانیم ادعا کنیم که برازش مدل خوب وابل قبول 
است. پس از اطمینان از مناسب بودن برازش مدل و ارزیابی پایایی و روایی سازه  ها، مدل 
SEM را با پیروی از مدل تحقیق براساس آخرین تغییرات در مدل CFA رســم می کنیم. 

هدف از اجرای SEM تخمین روابط بین متغیرها و آزمایش فرضیه  های تحقیق اســت. با 
تحلیل داده ها، مدل معادالت ساختاري زیر حاصل شده است.
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سازگاری اجتماعی سازگاری آموزشیسازگاری عاطفی

خرد ورزی

ارتباط مثبت

تعهد

خویشتن داری

روشنفکری منفی

عبادی

بی تفاوتی

فعال بودن

دنياخواهی

موفقيت تحصيلی ذهنی

موفقيت تحصيلی عينی 

سازگاری با
مدرسه

سبک زندگی
اسالمی

موفقيت
تحصيلی

e 1

e 15e 10

e 11

e 13e 14 e 12

e 16

e 2

e 3

e 4

e 7

e 5

e 8

e 6

e 9

0/32

0/38

0/29

0/41

0/22

0/48

0/07

0/02

0/14

0/38
0/14

0/26

0/5
4

0/6
7

0/6
1

0/69

0/46
0/64

0/37

0/71
0/84

0/52

0/47

0/8
2

0/48

0/77

0/590/560/67

0/75

شکل 2. مدل معادالت ساختاری

جدول3. روابط مستقيم متغيرهای مکنون بر یکدیگر

مسيرها
ضرایب مسير

 سطح
 پارامتر  معناداری

استاندارد شده
پارامتر

استاندارد نشده
مقدار

t

0/۳۲0/0۹4/540/001موفقيت تحصيلیسبک زندگی اسالمی

0/4۸0/5۸6/290/001سازگاری با مدرسهسبک زندگی اسالمی

0/470/066/56موفقيت تحصيلیسازگـاری با مـدرسه  0/001

نتایج به دست آمده از جدول 3 نشان می دهد که رابطه مستقیم متغیر سبک زندگی 
 ،P > 0/05( اســالمی  بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان
β = 0/32 ، t = 4/54( مثبت و معنادار اســت، همچنین رابطه مســتقیم متغیر ســبک 
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 زندگی اســالمی بر ســازگاری با مدرســه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان
)β = 0/48 ، t = 6/29 ، P > 0/05( مثبت و معنادار است. همچنین رابطه مستقیم متغیر 
ســازگاری با مدرســه بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان 

)β = 0/47 ، t = 6/56 ، P > 0/05 ( مثبت و معنادار است.

جدول4. رابطه غيرمستقيم متغيرهای مکنون بر یکدیگر

مسير
ضرایب مسير

 سطح
 پارامتر  معناداری

استاندارد شده
پارامتر

استاندارد نشده

موفقيت تحصيلیسبک زندگی اسالمی
0/۲۳0/040/009 با نقش ميانجی سازگاری با مدرسه

 
بر اســاس نتایج به دســت آمده از جدول 4، رابطه غیر مستقیم متغیر سبک زندگی 
اسالمی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان با نقش میانجی 

سازگاری با مدرسه )β = 0/23 ،P > 0/05( مثبت و معنادار است. 

جدول5. روابط كلی متغيرهای مکنون بر یکدیگر

مسيرها
ضرایب مسير

 سطح
 پارامتر  معناداری

استاندارد شده
پارامتر

استاندارد نشده

0/550/0۹0/014موفقيت تحصيلیسبک زندگی اسالمی

0/4۸0/5۸0/001سازگاری با مدرسهسبک زندگی اسالمی

0/470/060/001موفقيت تحصيلیسازگـاری با مـدرسه

نتایج به دســت آمده از جدول 5، نشــان می دهد که رابطه کلی متغیر سبک زندگی 
 ،P > 0/05( اســالمی  بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان
β = 0/55( مثبت و معنادار اســت. همچنین رابطه کلی متغیر سبک زندگی اسالمی بر 
 )β = 0/48 ،P > 0/05( سازگاری با مدرسه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان 
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مثبت و معنادار است. همچنین رابطه کلی متغیر سازگاری با مدرسه بر موفقیت تحصیلی 
دانش آموزان دوره دوم متوســطه شــهر کرمان )β = 0/47 ،P > 0/05( مثبت و معنادار 

است

بحث و نتیجه  گیری
هــــدف از انجام این مطالعه بررســي رابطة ســاختاري بین سبک زندگی اسالمی 
 و موفقیت تحصیلی با واســطه  گری سازگاری با مدرسه بود. نتایج تحلیل مدل معادالت 
ساختاري در قالب روابط موجود در مدل، وجود رابطه مستقیم بین سبک زندگی اسالمی 
 و سازگاری با مدرسه، موفقیت تحصیلی و سازگاری با مدرسه را نشان داد. با توجه به نتایج 
به دســت آمده مشخص شد که سبک زندگی اسالمی  بدون واسطه سازگاری با مدرسه با 
موفقیت تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار دارد. همچنین سازگاری با مدرسه در ارتباط 

بین سبک زندگی اسالمی  و موفقیت تحصیلی نقش واســطه  ای دارد.
نتایج به دســت آمده از این پژوهش نشان داد که بین سبک زندگی اسالمی از طریق 
میانجی گری سازگاری با مدرسه و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دورة متوسطة دوم شهر 
کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پژوهشــی نشان داده شد که سازگاری در 
رابطه بین سبک زندگی اسالمی  و بهزیستی روان شناختی نقش واسطه ای دارد )حاتمی  

و فتحی، 1398(.
نتیجه به دست آمده در این زمینه را می توان این گونه تبیین کرد که، دیدگاه دانش آموز 
نسبت به زندگی خود و میزان کنترل برآن عملکرد وی را تحت تأثیر قرار می دهد. روش 
کلی زندگی دانش آموز با بازتابی کامل از ارزش های اجتماعی، طرز برخورد و فعالیت های 
اوســت که ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراســر زندگی است که همه 
این موارد پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد. دانش آموزانی که 
نمرات آن ها در آزمون ســبک زندگی اســالمی  باالست؛ یعنی نیاز به تأیید در آنهاست به 
اظهارنظرهای دیگران بها می دهند و نظر دیگران برای آنها مهم است و همچنین ارتباطات 
اجتماعی آنها قوی اســت و در کار با دیگران احســاس تعلق می کنند و در سازندگی آن 
تالش دارند، تکالیف خود را به خوبی انجام می دهند. در نتیجه موفقیت تحصیلی در آنها 
بیشتر است )ســعیدی، 1395(. از طرف دیگر دانش آموزاني كه تصور مي كنند حمایت 
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بسیاري را از سوي شبكه اجتماعي )والدین، دوستان و معلمان ( دریافت مي كنند، بیشتر 
از رفتارهاي مشكل آفرین اجتناب مي كنند، از مدرسه احساس رضایت بیشتري داشته، 
احســاس خودكارآمدي بیشتري دارند، ســاعات زیادي را براي مطالعه صرف مي كنند و 
نمرات باالتري به دست مي آورند )Weissman,  2010(. در نتیجه عالوه بر این که این چنین 
دانش آموزانی که دارای سیستم ارزشی خاصی هستند که در راستای عالئق شان می باشد 
و باعث می شود که برای خود هدف تعیین کنند و مدام به ارزشیابی اهداف خود بپردازند، 
متعاقبًا موفقیت تحصیلی آنان باالتر است، بلکه عوامل مختلف آموزشگاهي نظیر عوامل 
فیزیكي، رفتاري و ارتباطي زمینة مساعدي را براي سازگاري دانش آموزان فراهم ساخته 
و پیامدهــاي تحصیلي مثبــت آنان افزایش مي یابد. بنابرایــن مي توان نتیجه گرفت که 
ســازگاری با مدرســه می تواند نقش میانجی را در رابطه بین ســبک زندگی اسالمی  و 

موفقیت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. 
دیگر یافتة این پژوهش نشان داد که بین سبک زندگی اسالمی  و موفقیت تحصیلی 
دانش آموزان دورة متوســطة دوم شهر کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج 
پژوهش در این زمینه، با نتایج پژوهش های سعیدی و فرح بخش،1395؛ نیکوکار، خیری، 
 Yamada et al, 2019,  Mannino et al, 2019 تابان و صیدی،1393؛ جمالــی،1393ـ

همسو می باشد. 
در تبیین این یافته می توان گفت که ســبک زندگی اســالمی در سالمت جسمی  و 
روانی افراد می تواند نقش مؤثری داشته باشد. هر شخص موفق باید داراي سالمت روانی 
و جسمی  باشد تا بتواند مراحل موفقیت و پیشرفت را طی کند. عوامل عبادي مانند رابطه 
بین فرد و خدا و عباداتی مثل نماز روزه، تالوت قرآن و... و رفتارهایی که رســمًا عبادت 
نیســت ولی فرد بــه نّیت اطاعت از خداوند انجام می دهــد در موفقیت افراد در ندگی و 

موفقیت تحصیلی نیز مؤثر است )نیکوکار و همکاران، 1393(.
سبک زندگی مرتبط با اسالم و شاخص تفكر دینی، مبنایی برای تصمیم گیری صحیح 
فراهم می  آورد؛ چرا که تصمیم  گیری براساس مبانی دینی، از نظر منطقی نیز صحیح است 
و بنابراین باعث كاســتن از نگرش  های منفی نسبت به مسایل مختلف از جمله تحصیل 
می شــود. از آنجایی که فرد با سبک زندگی اسالمی  و معنوی، کارها را به نّیت اطاعت از 
خداوند انجام می دهد، این نگرش در موفقیت افراد مؤثر است. با توجه به این که در سبک 
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زندگی اســالمی، کارها با نّیت به خدا و با چشم داشت  اندک دنیوی انجام می  گیرد، باید 
انتظار داشــت در بحث تحصیل نیز شخص دارای انگیزش درونی باشد و به هر میزان که 
سبک زندگی بیشــتر رنگ و بوی اسالمی داشته باشد، انگیزش برای یادگیری و تحصیل 
بیشــتر می شود. در واقع درمتون و تعالیم اسالمی  تأکید زیادی بر امر یادگیری و خواندن 
شده است و بر همین اساس برای بسیاری از مسلمانان یادگیری جزء مهمی از زندگی است 

که به صورت درونی و خودجوش انجام می  گیرد )شهابی، مغنی زاده و ثناگوی، 1397(. 
سبک زندگی فرد وقتی اسالمی است که در زندگی خود، چه شخصی، چه خانوادگی، 
قواعد، الگوها، قالب ها و مالک های اسالمی نقش مهمی ایفا کند؛ یعنی روش ها را برا اساس 
آنچه اســالم گفته و خواسته است به کار گیرد )شریعتی، 1392( و از طرفی ارتباط بین 
ارزش ها و هنجارهای دانش آموز که در ارتباط با دوســتان و معلمان شــکل می گیرد و 
میزان تعلق او به مؤسســه یا مدرسه را نشان می دهد )یکپارچگی دانش آموز( و پیشتکار 
دانش آموز برای به دست آوردن مدرک یا نمره، اساس موفقیت است و رفتار دانش آموز هم 
تحصیلی اســت و هم اجتماعی و او بایستی بتواند در درون هر دو حوزه رشد یکپارچگی 

 .)Yamada et al, 2019( داشته باشد تا به موفقیت تحصیلی نائل شود
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک زندگی اسالمی  و سازگاری با مدرسه 
دانش آموزان دوره  متوسطه  دوم شهر کرمان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش در 
این زمینه، با نتایج پژوهش های نژاد مقدم و ســلیمی، 1398؛ حاجی تبار، شیخ االسالمی، 

طالبی و برقی، 1398 و باقری، 1395 همسو می باشد. 
در تبییــن یافته پژوهش حاضر می توان گفت که ســبک زندگی به عنوان رویکردی 
زندگی انســان، بازتابی کامل از ارزش  های اجتماعی، طــرز برخورد، فعالیت  ها، الگوهای 
رفتاری و عــادات فردی چون تغذیه، خواب، فعالیت  های بدنی، می  باشــد و هنگامی که 
انجام این اموردر حد مطلوب باشــد، زندگی افراد ازکیفیت بیشتری برخوردار می  شوند. 
از این رو منطقی به نظر می رسد، افرادی که دارای سبک زندگی مطلوب باشند، عملکرد 
بهتری را تجربه کنند و برعکس سبک زندگی نامطلوب، کاهش کیفیت افراد از زندگی را 
به دنبال داشــته باشد. سبک زندگی اسالمی در رشد معنوی و سازگاری افراد مؤثر است. 
دانش آموزانی که از سبک زندگی اسالمی  برخوردار هستند، سعی می  کنند، راه درست یا 
مناســب زندگی کردن در یک محیط معین و با آن ها که با او زندگی می  کنند را کشف و 
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به کار بگیرد. به عبارت دیگر، این که چگونه با نیازهای متفاوت خود کنار بیاید و با تدبیر 
منطقی خود را با محیطی که الزامًا همه عوامل آن به نفع او نیســت تطبیق دهد بسیار 
پراهمیت است. در نتیجه ممکن است که کارها خود را به خوبی انجام دهند و فعالیت  های 
محوله شده را به نحو احسن انجام دهند. طبیعتًا همه این عوامل باعث می شود که فرد از 

سازگاری تحصیلی بیشتری نیز برخوردار باشند )نژاد مقدم و سلیمی، 1398(.
مطالعه سبک زندگي از این نظر اهمیت دارد که در جوامع مختلف، حکومت  ها به دنبال 
ایجاد تغییراتی در سبک زندگی و بهبود هرچه بیشتر کیفیت زندگی مردم هستند، زیرا 
سبک زندگی یک ابزار فرهنگی نرم برای مدیریت اجتماعی محســوب می شود ســبک 
زندگی هر فرد موقعیت او را در جامعه برای دیگران آشکار می  ســــازد. انسان امروزی با 
استفاده از سبک زندگی تالش می  کند منزلت اجتماعی خود را به دیگران نشــان دهــد 
)نویدی و محمدی، 1396(. از آن جایی که ســبک به معنای روش و منش و چگونگی کار 
اســت. یک سبک زندگی سالم شامل مواردی مانند تغذیه مناسب، ورزش منظم، ساعت 
کافی خواب و پرهیز از سومصرف مواد است و این سبک زندگی خواه ناخواه روی سازگاری 
عاطفی، ســازگاری اجتماعی و ســازگاری آموزشــی دانش آموزان تأثیرگذار است و این 
سازگاری ها، عوامل بسیار مهمی  هستند که باعث می شوند تا دانش آموزان به کمک آن ها 
با محیط مدارس سازگار شوند و توانایی های خود را رشد و توسعه دهند و وقتی از طرف 
Go- )دیگران حمایت  شوند خود را فردي مطلوب، مفید، دوست داشتنی و ارزشمند  بدانند 

palan et al, 2019(. غفلت از مسالة سبک زندگی خسارت  های جبران ناپذیری را بر پیکرة 

 جامعه وارد می  کند. وقتی مردم نتوانند میان شـیوة زندگی خود و باورها و ارزشهای  شــان 
ارتباط برقرار کنند بعد از مدتی دســت از باورها و ارزش های خود می شویند )حیدرپور، 

صادق زاده قمصری و سجادی، 1397(.
دیگــر یافتة پژوهش نشــان داد که بین ســازگاری با مدرســه و موفقیت تحصیلی 
دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج این یافته با 
یافته  های Mittelmeier et al, 2019؛ Gopalan et al, 2019؛ تمنائي فر و منصوري نیك،1392 

و خجسته مهر، عباس پور، کرایی و کوچکی،1391 همخوان بود. 
 در تبیین این یافته می توان گفت که سازگاري شامل آن دسته از پاسخ  هاي فرد است 
كه باعث ســازش مؤثر و هماهنگ وي با موقعیتي مي شود كه در آن قرار دارد. بنابراین 
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دستیابي به یك حد مطلوب از سازگاري مي  تواند دستیابي فـرد را به خواسته ها، آرمان  ها 
و اهدافش تسهیل نماید و یكي از اهـــداف نوجوانـان موفقیـت تحصـیلي اسـت. ادراك 
دانش آموزان از جنبه  هاي متفاوت فضاي مدرسـه نظیـر نـاهمخواني و اخـتالف نظـر بـا 
عوامـــل مدرسه، رقابت با سایر دانش آموزان در ایجـاد مشـكالت رفتـاري آنـان سـهم 
بسـزایي دارد. پذیرش ویژگي  هاي فردي دانش آموزان توسط معلم، كیفیـت ارتباط معلم 
- دانش آموز و پذیرش اجتماعي همساالن از جنبه  هاي مهم سازگاري دانش آموزان است. 
دانش آموزاني كه تصور مي  كنند حمایت بسیاري را از سـوي شـبكه اجتمـاعي )والـدین، 
دوسـتان و معلمـــان( دریافت مي  كنند، بیشتر از رفتارهاي مشكل آفرین اجتناب مي -
كنند، از مدرسه احساس رضایت بیشتري داشته، احساس خودكارآمدي بیشتري دارند، 
ساعات زیادي را براي مطالعه صـرف مي  كنند و نمـرات باالتري به دست مي  آورند. بنابراین 
مي  توان گفت پیامـــدهاي تحصـــیلي مثبت هنگامي افزایش مي  یابد كه عوامل مختلف 
آموزشگاهي نظیر عوامل فیزیكي، رفتـاري و ارتبـاطي زمینة مساعدي را براي سازگاري 

دانش آموزان فراهم سازد )تمنائی فر و منصوری نیک، 1392(.
دانش آموزانــي كه تصور مي كنند حمایت بســیاري را از ســوي شــبكه اجتماعي 
)والدین، دوستان و معلمان ( دریافت مي كنند، بیشتر از رفتارهاي مشكل آفرین اجتناب 
مي كنند، از مدرســه احساس رضایت بیشتري داشــته، احساس خودكارآمدي بیشتري 
 دارند، ســاعات زیادي را براي مطالعه صرف مي كنند و نمرات باالتري به دست مي آورند 
)Weissman, 2010(. مي توان گفت پیامدهاي تحصیلي مثبت هنگامي افزایش مي یابد كه 
عوامل مختلف آموزشگاهي نظیر عوامل فیزیكي، رفتاري و ارتباطي زمینه ي مساعدي را 
براي سازگاري دانش آموزان فراهم سازد. بنابراین مي توان نتیجه گرفت که بین سازگاری 

با مدرسه و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطة معناداری وجود داشته باشد. 
ایــن پژوهش نیز مانند هر پژوهــش دیگری با محدویت  هایی روبه رو بوده اســت. ا 
زآن جایی که داده ها با اســتفاده از پرسش نامه جمع آوري شده است و امكان سوگیري در 
پاسخ گویي به ســؤاالت وجود دارد. در پژوهش حاضر برای ارزیابی الگوی پیشنهادی از 
روش مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است، چراکه در آن نه تنها رابطه بین 
متغیرهای مختلف به شکل همزمان بررسی می شود. بلکه، مدل سازی معادالت ساختاری به 
 متغیرهای واسط اجازه می دهد تا در مدل ها اضافه گردند؛ بنابراین نتیجه گیري عّلي - معلولي 
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 بــا احتیاط انجــام گیرد. بــا توجه به محــدود بودن جامعــة آمــاری پژوهش حاضر 
)دانش آموزان دوره دوم متوسطه( و منحصر به سال تحصیلی 99-1398، لذا نتایج حاصل، 
قابل تعمیم به سایر جامعه ها نمي باشد. استفاده از ابزارهاي خودگزارشي که ممکن است با 
سوگیري نسبي پاسخ دهندگان همراه باشد. تفاوت هاي اقتصادي و فرهنگي نیز واقعیتي 

است که بر نتایج پژوهش هایي از این دست تأثیرگذار است.
با توجه به نتایج این پژوهش در ُبعد کاربردی به مســئوالن وزارت آموزش و پرورش 
و ســایر دست اندركاران پیشــنهاد می شود با کنترل شرایط آموزشــی و درنظر گرفتن 
دوره تحصیلی که دانش آموزان در آن مشــغول به تحصیل هستند، زمینه و توان انطباق 
دانش آموزان با مقررات، مطالب درســی، کسب شیوة یادگیری جدید، حضور در کالس و 
برنامه مطالعه متناسب با دوره متوسطه فراهم سازند و در زمینة سازگاری با مهارت های 
آموزشــی و تحصیلی سعی شود در مناسبت ها و امور مختلف از ایده و نظر دانش آموزان 
به طور جدی اســتقبال شود و با برگزاری جلســات مشاوره و فعالیت های کارگاهی برای 
دانش آموزان و خانواده ها در ارتقای ســازگاری با مدرســه و موفقیت تحصیلی آنان مؤثر 
باشند. سبک زندگی اسالمی از طریق آموزش رسمی در متون درسی آموزش و پرورش و 

آموزش عالی مورد تدریس قرار گیرد. 
در بعد پژوهشی پیشــنهاد می گردد با توجه به این که پژوهشی در زمینه مشابه این 
پژوهش در کشور انجام نشده و با توجه به اهمیت آن در موفقیت تحصیلی دانش آموزان، 
پیشنهاد می شود، تحقیقات بیشتر، وسیع تر و در سطوح مختلف تحصیلی صورت گیرد. 
انجام این پژوهش با جامعه آماری دانشجویان و در دانشگاه ها صورت گیرد و نتایج آن با 

پژهش حاضر مقایسه  گردد. 

تشّکر و قدردانی

این مقاله برگرفته شده از رسالة دکترای نویسنده اول در رشته روان شناسی تربیتی است. 
بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه و از تمامی  دانش آموزان دوره  دوم متوسطه شهر 

کرمان که در انجام این پژوهش به ما یاری رساندند صمیمانه تشّکر می  گردد.
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