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Abstract
Objective: The aim of this study was to compare the components of self-regulated
learning strategies and student’s academic performance with healthy and unhealthy sixth
grade elementary school in Roodan.
Method: The design of the present study was a descriptive causal-comparative study.
The statistical population of the study consisted of all sixth-grade students (males and
females) in Roodan City in the academic year of 2019-20, whose population consisted of
480 students, according to Cochran's table, the sample is 214 people, but for more
certainty, 250 students (125 female students, 125 male students) were selected and
studied by simple random sampling. To collect information used the Self-Regulated
Learning Strategies Questionnaire (MSLQ, 1990); The Life Style of Miller and Smith
(LSQ, 1998) and to evaluate the academic performance The written grade point average
of the first semester. Data were analyzed using one-way and multivariate analysis of
variance using statistical software (SPSS23).
Results: The results of multivariate analysis of variance showed that there is a
significant difference between self-regulated learning strategies and students' academic
performance with healthy and unhealthy lifestyle. (P ≤ 0.001) In other words, healthy
life style improves academic performance and self-regulation.
Conclusion: The results of this study showed students who choose a healthy life style
have less risky behaviors, are more prone to personal growth, have high academic
performance, have a good ability to control emotions and deal with issues and make
appropriate decisions. In situational assessment, cognitive assessment and coping
activities have positive strategies for better self-regulation and better control over
emotions.
Keywords: Learning Strategies, Self-Regulation, Academic Performance, Life Style,
Students.
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Extended Abstract
1. Introduction
Nutrition, exercise and having strong spiritual beliefs are the most important
issues that play an important role in determining a healthy lifestyle (Chuang,
Wu, Wang, Liu and Pan, 2016). Therefore, a healthy lifestyle is a way of life
that reduces the risk of disease. Healthy lifestyle is a valuable resource to reduce
the incidence and impact of health problems, deal with life stressors and improve
quality of life.
Students with self-regulated learning strategies set higher levels of goals for
themselves that require more effort, and use a variety of learning strategies while
completing assignments (Diyanat, Rezaei, Talepasand, and Mohammadifar,
2017). Researchers believe that "learners" with self-regulated learning strategies
are "learners" who "know" what they are doing and what they are trying to do to
achieve their goals (Barbara and Alessandro, 2017). Lemos (2014) believes that
self-regulation means capacity individual to modify behavior appropriate to
conditions and changes external and internal environment. He explains that selfregulation includes the ability to organize and self-management of behaviors to
achieve goals various learning .
The results of researches such as Hakila and Lonka (2018), Jafari and Mollai
(2019) showed that among the self-directed learning strategies, the components
of seeking help from superior sources, seeking help from adults and recording
notes are among the strategies. Motivation to learn the components of cognitive
strategy and test anxiety are the best predictors of academic performance.
Therefore, the aim of this study was to compare self-regulated learning strategies
and academic performance in elementary school students with healthy and
unhealthy lifestyles.
2. Materials and Methods
The present study was a causal-comparative study. The statistical population of
the present study was all students (480 girls and boys) in the sixth grade of
Roodan City in the academic year of 2019-2020. The statistical sample of the
present study was 250 people (125 female students and 125 male students) was
used random sampling method. Then, the necessary information through the
Self-Regulated Learning Strategies Questionnaire (MSLQ): Pintrich and Digrott;
The Miller & Smith Lifestyle Questionnaire (LSQ) was designed by Miller &
Smith in 1998 and collected academic performance. Inferential statistics,
independent T-test and univariate and multivariate analysis of variance were
used in this study.
3. Results
Findings show that the mean score of self-regulated learning strategies and
academic performance in the two groups of students with healthy lifestyles and
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unhealthy lifestyles showed the difference between two groups. Based on the
objectives of the present study, the main hypothesis of this study was related to
the difference between self-regulated learning strategies and academic
performance in students with healthy and unhealthy lifestyles, which is
discussed below.
table 1. Results of multivariate analysis of variance to investigate differences in the
components of self-regulated learning strategies in two groups of students with healthy
and unhealthy lifestyles
Source
of
dependent variables
SS
df
Ms
f
p
η²
variance
dimensional
148.23
1
148.23
16.58 0.0001 0.480
Between motivational beliefs
group
dimensional strategy
126.03
1
126.03
14.05 0.0001 0.27
learning
dimensional
845.75 249
8.94
Within
motivational beliefs
groups
dimensional strategy
2235.55 249
8.97
learning
motivational beliefs
308.78 249
Total
dimensional strategy
465.78 249
learning

Analysis of each component of self-regulated learning strategies (dimension of
motivational beliefs and dimension of learning strategy) using multivariate test
showed that the score of the dimension of motivational beliefs (Eta coefficient =
0.48, p = 0.001 and F = 16.58 and df = (1,249) that dimension of learning
strategy (Eta coefficient = 0.27, p = 0.001 and F = 14.05 and df = (1,249) in two
groups of students with a healthy lifestyle and students with a lifestyle unhealthy
there is significant difference.
Based on the results, the analysis of each of the dependent variables (selfregulated learning strategies and its components) using multivariate test showed
that in terms of the total score of self-regulated learning strategies (Eta
coefficient = 0.41, p = 0.001 and f = 19.98, df = (1,249). There is a significant
difference between the two groups of students with healthy lifestyles and
students with unhealthy lifestyles. in other words; Students with healthy
lifestyles have better academic performance compared to students with
unhealthy lifestyles.
4. Discussion and Conclusion
The main purpose of this study was to evaluate and compare the components of
self-regulated learning strategies and students' academic performance with
healthy and unhealthy lifestyle. Based on the results, analysis of each of the
dependent variables (self-regulated learning strategies and its components) using
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tests multivariate showed that there is a significant difference in terms of the
total score of self-regulated learning strategies in the two groups of students with
healthy lifestyles and students with unhealthy lifestyles. Also, the study of selfregulated learning strategies confirmed that there is a significant difference
between the two groups of components of self-regulated learning strategies
(motivational beliefs and learning strategy) and the group with healthy lifestyle
uses self-regulated learning strategies.
The results of the present study with the research of Yousefzadeh (2019); Ezoe
and Morimoto (2015) and Macovei, Tufan, and Vulpe (2014) are coherent.
These studies showed that there is a significant relationship between lifestyle
and academic achievement. For this reason, in order to improve the educational
situation, in addition to using cognitive and metacognitive strategies, behaviors
related to the lifestyle and health of learners should be considered. Macovei et al.
(2014) showed that exercising and leading an active lifestyle led to greater
physical and mental health. Monica (2014) in a study showed that exercising and
having a healthy lifestyle can increase the ability to cope with stress and various
stresses of life and increase the use of self-regulatory learning strategies.
Mohammadi et al. (2011) in confirming the results of this study, showed that a
healthy and spiritual lifestyle affects the social health and self-regulation of
students and in the role of this type of lifestyle on social health to social
cohesion, reducing abnormal and deviant behaviors, they mentioned the creation
of a common system of thought and personal and academic progress. What can
be generally deduced from this study is that a healthy lifestyle leads to the
improvement and promotion of the social health of individuals in society and, as
a result, their self-regulation and academic achievement.
Explaining the results, it should be said that students with unhealthy lifestyles
(addiction, obesity, mental illness) have a poor ability to control emotions and
deal with problems and make appropriate decisions. In fact, it can be explained
that these people have insufficient growth in emotions and proper management
of emotions and behavior. For example, students who are addicted to drugs do
not have the ability to stop re-use when they are under pressure from their
friends, peers, etc., and have poor control over their emotions, risk of starting
and starting drugs. Increases the cycle of addictive behavior and addiction is
related to academic performance. Students with unhealthy lifestyles who exhibit
high levels of emotion regulation deficits are more likely than others to engage
in high-risk behaviors that lead to depression or anxiety. Accordingly, people
with poor emotion regulation strategies are more likely to use high-risk
behaviors as a tool to alleviate negative emotions. For example, students with
unhealthy lifestyles due to a vicious cycle of addiction are more likely than
normal people to rumble due to anxiety and catastrophic depression due to
suffering from poor physical, mental, and social conditions. Many are involved
in the process of students adapting to an unhealthy lifestyle, such as personal
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characteristics, medication, psychological and emotional status of other family
members, and economic factors.
5. Ethical Considerations
All ethical principles are considered in this article. The participants were
informed about the purpose of the research and its implementation stages.
Funding: This research did not receive any grant from funding agencies in the
public, commercial, or non-profit sectors.
Authors' contributions: All authors have participated in the design,
implementation and writing of all sections of the present study.
Conflicts of interest: The authors declared no conflict of interest.
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسه مؤلفههای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان با
سبک زندگی سالم و ناسالم ششم ابتدایی شهر رودان انجام گرفت.
روش :روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی  -مقایسهای بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان (دختر و
پسر) پایه ششم شهر رودان در سال تحصیلی  98-99تشکیل دادند که جمعیت آنها مشتمل بر  480دانشآموز بود
که براساس جدول کوکران نمونه  214نفر میباشد اما جهت اطمینان بیشتر بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده250 ،
دانشآموز ( 125دانشآموز دختر و  125دانشآموز پسر) انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ()MSLQ, 1990؛ سبک زندگی میلر و اسمیت ( )LSQ, 1998و
برای ارزشیابی عملکرد تحصیلی از معدل کتبی نیمسال اول استفاده شد .دادهها با استفاده از تحلیل واریانس یکراهه
و چند متغیره و با استفاده از نرمافزار آماری ( )SPSS23مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد
تحصیلی دانشآموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم تفاوت معنیداری وجود دارد) .(p≤0.001بهعبارتدیگر ،سبک
زندگی سالم موجب بهبود عملکرد تحصیلی و خودتنظیمی میشود.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد دانشآموزانی که سبک زندگی سالم را انتخاب میکنند ،رفتارهای خطرپذیر
کمتری دارند ،گرایش بیشتری به رشد فردی دارند ،عملکرد تحصیلی آنها باالست ،توانایی خوبی در کنترل هیجانات
و برخورد با مسائل و تصمیمگیری مناسب دارند .در ارزیابی موقعیت ،ارزیابی شناختی و فعالیتهای مقابلهای از
راهبردهای مثبت خودتنظیمی و کنترل بهتری بر عواطف برخوردارند.
کلید واژهها :راهبردهای یادگیری ،خودتنظیمی ،عملکرد تحصیلی ،سبک زندگی ،دانشآموزان.
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 .1مقدمه
دولتها مبالغ هنگفتی از درآمد ملی را به آموزشوپرورش اختصاص میدهند و عالوه بر آن ،خانوادهها برای
اشتغال به تحصیل فرزندان خود هزینههای زیادی متحمل میشوند ،چرا دانشآموزان یک جامعه بزرگترین
سرمایه ملی و اجتماعی یک جامعه محسوب میشوند و موفقیت آنان میتواند نقش عظیمی در پیشرفت جامعه
داشته باشد .موفقیت تحصیلی محصول انگیزه پیشرفت ،1خودتنظیمی ،2سبک زندگی 3مناسب و برنامهریزی
برای رسیدن به هدف میباشد (افشاری و کوچک انتظار .)1400 ،عوامل متعددی در موفقیت تحصیلی
دانشآموزان نقش دارند که ازجمله آنها میتوان به عوامل فراشناختی مانند خودتنظیمی و سبک زندگی اشاره
کرد .سبک زندگی به معنی شیوهای است که فرد برای برخورد با تکالیف و حوادث زندگی برمیگزیند.
تغذیه ،ورزش و داشتن اعتقادات معنوی قوی از مهمترین مسائلی هستند که میتوانند در تعیین الگوهای
رفتاری و سبک زندگی سالم نقش بسیار مهمی داشته باشند (چوانگ ،وو ،وانگ ،لیو و پان .)2016 ،4لذا ،سبک
زندگی سالم و سالمتمحور به مجموعهای از رفتارهای با ابعاد متنوع ازجمله ورزش ،تغذیه مناسب ،مراقبتهای
معنوی و رفتارهای افزایشدهنده کیفیت زندگی بستگی دارد (لورنس ،مولبورن و هامر.)2017 ،5
هر فرد بنا بر مکانیزمهای دفاعی ناخودآگاه ،استراتژیهای انطباقی خودآگاه و تأثیر عوامل محیطی در برخورد
با تکالیف و حوادث زندگی ،شیوهای خاص دارد (موهان ،ویلکس و جکسون .)2008 ،6اولین بار مک کالسکی7
( )2021به اهمیت سبک زندگی اشاره کرد و تغییر در سبک زندگی ،بخش مهمی از درمان آدلری را تشکیل داد.
امروزه ،اعتقاد بر این است که  70درصد بیماریها بهگونهای با سبک زندگی فرد ارتباط دارند (السومری ،اهربی
و المتولی .)2019 ،8سبک زندگی سالم روشی از زندگی است که سبب کاهش خطرات ابتال به بیماری و در
نتیجه کاهش مرگ زودرس میشود .در زندگی واقعی ،سبک زندگی محصولی از ترکیب انتخابها ،فرصتها و
منابع است .سبک زندگی سالم منبع با ارزشی بهمنظور کاهش بروز و تأثیر مشکالت سالمتی ،افزایش بهبودی،
مقابله با عوامل استرسزای زندگی و ارتقای کیفیت زندگی میباشد (محمدی .)1397 ،همانطور که طول عمر
افراد افزایش مییابد ،اهمیت رفتارهای ارتقادهنده سالمت نیز ،با توجه به حفظ کارکرد و استقالل افراد و افزایش
کیفیت زندگی آنها ،روزبهروز بیشتر آشکار میگردد .در ادبیات نظری و پژوهشی تعلیم و تربیت ،معیار یادگیری
در دانشآموزان ،عملکرد تحصیلی 9آنان است .عملکرد تحصیلی یکی از مهمترین معیارهایی است که در بررسی
توانایی دانشآموزان برای اتمام تحصیالت و رسیدن به مرحله دانشآموختگی نقش قابلتوجهی را ایفا میکند.
خودتنظیمی یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر است که پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری،
آموزش و حتی موفقیت زندگی دارد و با آموزش و یادگیری راهبردهای آن توسط فراگیران میتواند به افزایش
عملکرد تحصیلی کمک کند (دلیر ناصر و حسینینسب .)1394 ،دانشآموزان با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
1. Achievement Motivation
2. Self-Regulation
3. Life Style
4. Chuang, Wu, Wang, Liu & Pan
5. Lawrence, Mollborn, & Hummer
6. Mohan, Wilkes & Jackson
7. McCluskey
8. Al-Surimi, Al-harbi & El-Metwally
9. academic performance

210

مقایسة مؤلفههای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ...

جاودان و محمودزاده

باال معموالً اهداف سطح باالتری را برای خود در نظر میگیرند که نیاز به تالش بیشتری دارد و در هنگام انجام
تکلیف نیز راهبردهای گوناگون بیشتری در یادگیری بهکار میگیرند (دیانت ،رضایی ،طالعپسند و محمدیفر،
 .)1396در این روش یادگیرندگان بر روند آموزش ،کنترل شخصی خواهند داشت .بسیاری از محققان معتقدند
که یادگیرندگان با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،فراگیرانی هستند که نسبت به آنچه انجام میدهند و آنچه
که برای رسیدن به هدفهایشان میخواهند انجام دهند ،آگاهی شناختی ،فراشناختی و انگیزشی دارند (باربارا و
السندرو .)2017 ،1لموس )2014( 2معتقد است خودتنظیمی به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با
شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است .او توضیح میدهد که خودتنظیمی شامل توانایی فرد در ساماندهی
و خود مدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است .سپهوند و میرچناری ( )1399در
تحقیق خود نشان دادند که یادگیری خودتنظیمی موجب افزایش تواناییهای سطح باال مانند فراشناخت ،انگیزش
و جهت دادن نظارت بر یادگیری میشود .از طرف دیگر ،یکی از عوامل مهم در شیوه فکری و رفتاری ،سبک
زندگی میباشد و هر فردی براساس تفاوتهای فردی خود ،شیوهای خاص در راه رسیدن به هدف پیش می
گیرد و بر این اساس با حوادث و تکالیف زندگی برخورد میکند .دانشآموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم
عملکرد تحصیلی متفاوتی دارند .سبک زندگی ترکیبی است شخص و منحصربهفرد از انگیزهها ،خصلتها ،عالیق
و ارزشها است که در هر عملی که فرد انجام میدهد تجلی میکند و شیوه زندگی هر شخص را تعیین میکند.
به عبارتی؛ سبک زندگی ،مجموعه عقاید ،طرحها و نمونههای عادتی ،رفتار ،هوسها ،اهداف ،تبیین شرایط
اجتماعی یا شخصی است که برای تأمین امنیت خاطر فرد الزم است و شامل فرضیاتی است که در آن نحوه
تفکر ،احساسات ،ادراکات و رؤیاها مطرح هستند و نوع واکنش فرد در برابر موانع و مشکالت را تعیین میکند و
هر کس براساس سبک زندگی خاص خود ایفای نقش میکند (استفان ،الو ،میلونوی ،جورنکو و اسپوریس،3
 .)2017افراد سبک زندگی خود را تا اندازهای براساس تجربههای کودکی خویش میسازند و جایگاه کودک در
خانواده ،ترتیب تولد یا جایگاه تربیتی بر سبک زندگی تأثیر مهمی دارد .سبک زندگی ممکن است در طول زندگی
ثابت بماند مگر آنکه باورهای راسخ با میانجیگری و رواندرمانی تغییر کند؛ بنابراین ،فهمیدن فرد مستلزم
فهمیدن سازمان شناختی و سبک زندگی اوست (المبرت و نابر.)2004 ،4
هکیال و لونکا )2018( 5در مطالعهای در آموزش عالی به بررسی رویکرد دانشآموزان به یادگیری خودتنظیمی
پرداختند نتایج نشان داد که روشهای یادگیری خودتنظیمی ،راهبردهای شناختی و باورهای انگیزشی با هم
مرتبط هستند و بر پیشرفت تحصیلی تأثیر میگذارد .نتایج پژوهش جعفری و مالیی ( )1398نشان داد که از
میان راهبردهای یادگیری خودگردان ،مؤلفههای جستجوی کمک از استاد ،جستجوی کمک از بزرگسال و ثبت
و ضبط یادداشتبرداری ،از میان راهبردهای انگیزشی برای یادگیری مؤلفههای راهبرد شناختی و اضطراب
امتحان بهترین پیشبینی کنندگان عملکرد تحصیلی میباشند .لذا ،هدف از پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان دوره ابتدایی با سبک زندگی سالم و ناسالم میباشد.
1. Barbara & Alessandro
2. Lemos
3. Stefan, Eule, Milinovi, Juranko & Sporis
4. Lambert & Naber
5. Heikkilaa & lonkea
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 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشآموزان ( 480دختر و پسر)
پایه ششم شهر رودان در سال تحصیلی  98-99بودند .نمونه آماری پژوهش حاضر براساس جدول مورگان
شامل  214نفر میشود؛ اما جهت اطمینان بیشتر  250نفر ( 125دانشآموز دختر و  125دانشآموز پسر) پایه
ششم با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ازآنجاکه کلیه اسامی دانشآموزان مزبور در
سامانه آموزش و پروش و در جدول اکسل وجود داشت که یک شماره به هر دانشآموز اختصاص داده شده بود،
با استفاده از جدول اعداد تصادفى نمونهگیری مزبور صورت گرفت که وضعیت سبک زندگی آنان در جدول 1
آورده شده است.
جدول  .1وضعیت سبک زندگی دانشآموزان
وضعیت سبک زندگی
خوب
متوسط
ضعیف
کل

فراوانی
40
94
116
250

درصد فراوانی
%16
%38
%46
100

اطالعات الزم از طریق ابزار زیر جمعآوری گردید.
1

الف -پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( :)MSLQاین پرسشنامه توسط پینتریچ و دیگروت
ساخته شده است و دارای  47عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی ( 25ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
( 22ماده) تنظیم شده است .مقیاس باورهای انگیزشی شامل سه خرده آزمون خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی
و اضطراب امتحان میباشد .مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دارای و دو خرده آزمون استفاده از
راهبردهای شناختی و خودتنطیمی را شامل میشود .مادههای این پرسشنامه از نوع آزمونهای بسته پاسخ پنج
گزینهای است (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) .کسب نمره بین  47تا  94نشاندهندهی میزان استفاده کم از
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی است .نمره بین  94تا  141نشاندهندهی میزان استفاده متوسط از راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی است .نمره باالتر از  41نشاندهندهی میزان استفاده زیاد از راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی است .سازندگان پرسشنامه در بررسی روایی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل برای مقیاس
باورهای انگیزشی سه عامل خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان و برای مقیاس راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی دو عامل استفاده از راهبردهای شناختی و استفاده از راهبردهای فراشناختی و مدیریت
منابع را به دست آوردند و ضرایب پایایی خردهمقیاسهای خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان،
استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ بهترتیب 0/74 ،0/83 ،0/75 ،0/87 ،0/89
تعیین کردند .اعتبار این آزمون را حسینی نسب و رامشه ( )1379با استفاده از روش تحلیل عامل بررسی کرد که
نتایج بهدستآمده آلفای کرونباخ ،برای خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی ،اضطراب امتحان و راهبردهای
شناختی و فراشناختی بهترتیب  0/64 ،0/77 ،/41 ،0/68و  0/68بودند .در پژوهش حاضر برای محاسبه روایی
از همبستگی ابعاد با نمره کل بعد و برای محاسبه پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که بهترتیب برای اضطراب
)1. Self-regulated Learning Questionnaire (SLQ
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امتحان ،ارزشگذاری درونی ،خودکارآمدی و راهبردهای شناختی و فراشناختی بهترتیب 0/76 ،0/82 ،/71 ،0/76
و  0/71بهدست آمد.
1
ب -پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت ( :)LSQاین پرسشنامه توسط میلر و اسمیت در سال ()1998
طراحی شده است و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف سبکهای زندگی میباشد که دارای  70ماده چهار گزینهای
(هرگز= 0نمره ،گاهی اوقات =  1نمره ،معموالً =  2نمره ،همیشه =  3نمره) میباشد که (سالمت جسمانی  1تا
( ،)8ورزش و تندرستی ( ،)15-9کنترل وزن و تغذیه( ،)22-16 ،پیشگیری از بیماریها ( ،)29-23سالمت روان
شناختی ( ،)36-30سالمت معنوی ( ،)42-37سالمت اجتماعی ( ،)49-43اجتناب از داروها و مواد مخدر -50
( ،)55پیشگیری از حوادث  )65-56و (سالمت محیطی  )70-64است .امتیازات خود را از  70عبارت فوق با
یکدیگر جمع نمایید .حداقل امتیاز ممکن  0و حداکثر  210میباشد .نمره بین  0تا  70سبک زندگی سالم ضعیف
است؛ نمره بین  70تا  105سبک زندگی سالم متوسط است و نمره باالتر از  105سبک زندگی سالم قوی است.
سازندگان آن پایایی ابزار را از طریق آلفای کرونباخ  0/85گزارش کردهاند.
در ایران محمدی زیدی ،پاکپور حاجیآقا و محمدیزیدی ( )1390با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی
و تأییدی جهت روایی سازه و برای تعیین پایایی از روش بازآزمایی با فاصله دو هفته و از روش ضریب آلفای
کرونباخ برای بررسی تجانس درونی استفاده کردند که ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار  0/82و برای
زیرشاخهها از  0/64تا  0/91بود .همه موارد همبستگی کلی قابل قبولی داشتند .در پژوهش حاضر روایی ابزار با
استفاده از روایی سازه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و همچنین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  0/89به
دست آمد.
عملکرد تحصیلی :برای ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر کالس یازدهم ،از معدل کتبی
نیمسال اول (آذر ماه) این دانشآموزان استفاده شد.
در این تحقیق از روشهای در سطح آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرمافزار  spss22استفاده میشود.
در همین راستا در سطح آمار توصیفی از فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از
آزمون  tمستقل و تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد.
 .3یافتههای پژوهش
جدول  .2میانگین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی در دو گروه
متغیر
نمره کل راهبردی یادگیری
خودتنظیمی
بعد باورهای انگیزشی
بعد راهبرد یادگیری
عملکرد تحصیلی

گروه
سبک زندگی سالم
سبک زندگی ناسالم
سبک زندگی سالم
سبک زندگی ناسالم
سبک زندگی سالم
سبک زندگی ناسالم
سبک زندگی سالم
سبک زندگی ناسالم

میانگین
58/84
49/63
33/88
29/17
24/95
20/45
16/51
14/47

انحراف معیار
3/46
7/21
1/99
5/32
2/18
3/41
1/63
1/37

)1. Life Style Questionnaire (LSQ
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همانطور که جدول  1نشان میدهد میانگین نمره راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی به
تفکیک در دو گروه دانشآموزان با سبک زندگی سالم و سبک زندگی ناسالم نشان از تفاوت در بین دو گروه
دارد .براساس اهداف تحقیق حاضر ،مفروضه اصلی این تحقیق مربوط به تفاوت بین راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم بود که در ادامه به این موضوع
پرداخته میشود.
جدول  .3تحلیل واریانس یکراهه بهمنظور مقایسه دانشآموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم
از نظر یادگیری خودتنظیمی
متغیر
راهبردهای
یادگیری
خودتنظیمی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

260/10

1

260/10

درونگروهی

3241/05

249

13/02

کل

3501/15

250

منبع

F

سطح

ضریب

معنیداری

اتا

0/001

0/41

19/98

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود بین دانشآموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم از نظر یادگیری
خودتنظیمی تفاوت معنیدار وجود دارد (ضریب اتا= 0/41و  p=0/001و  249( F=19/98و  ))df =1که این
تفاوت در سطح  0/001معنیدار است .بهعبارتدیگر ،دانشآموزان دارای سبک زندگی سالم در مقایسه با
دانشآموزان دارای سبک زندگی ناسالم از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به میزان بیشتری استفاده میکنند.
جدول  .4نتایج آزمونهای آماری در تحلیل واریانس چند متغیره در مؤلفه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
اثر

ارزش

آمار
F

df
فرضیه

 dfخطای
توزیع

سطح
معنی داری

ضریب اتا
(اندازه اثر)

المبدای ویلکز

0/57

91/33

2

247

0/0001

0/98

نتایج آزمونهای المبدای ویلکز ،نشان میدهد که بین دو گروه (دانشآموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم)
در مؤلفه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تفاوت معنیدار وجود دارد ( P>0/0001و  2( F=91/33و .))df=247
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوتهای در مؤلفههای راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی در دو گروه دانشآموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم
منبع
واریانس
بین گروهی

درونگروهی

کل

متغیرهای وابسته

SS

d.f

MS

F

P

η²

بعد باورهای انگیزشی
بعد راهبرد
یادگیری
بعد باورهای انگیزشی
بعد راهبرد
یادگیری
بعد باورهای انگیزشی
بعد راهبرد
یادگیری

148.23

1

148.23

16.58

0.0001

0.48

126.03

1

126.03

14.05

0.001

0.27

845.75

249

8.94

2235.55

249

8.97

308.78

249

465.78

249
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تحلیل هر یک از مؤلفههای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (بعد باورهای انگیزشی و بعد راهبرد یادگیری)
با استفاده از آزمون چندمتغیره نشان داد که نمره بعد باورهای انگیزشی (ضریب اتا= 0/48و  p=0/001و
 249( F=16/58و  )df =)1که بعد راهبرد یادگیری (ضریب اتا= 0/27و  p=0/001و  249( F=14/05و )1
= )dfدر دو گروه دانشآموزان با سبک زندگی سالم و دانشآموزان با سبک زندگی ناسالم تفاوت معنیداری
وجود دارد.
جدول  .6تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه دانشآموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم
از نظر عملکرد تحصیلی
منبع

مجموع مجذورات

بین گروهی
درونگروهی
کل

5299/20
2117/68
748633/00

درجه
آزادی
1
249
250

میانگین
مجذورات
5299/20
2117/68

F
8/50

سطح
معناداری
0/001

ضریب
اتا
0/40

براساس نتایج مندرج در جدول  1تا  4تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته (راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
و مؤلفههای آن) با استفاده از آزمون چندمتغیره نشان داد که از نظر نمره کل راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
(ضریب اتا= 0/41و  p=0/001و  249( ،f=19/98و  )df= )1در دو گروه دانشآموزان با سبک زندگی سالم و
دانشآموزان با سبک زندگی ناسالم تفاوت معنیداری وجود دارد .بهعبارتدیگر؛ دانشآموزان دارای سبک زندگی
سالم در مقایسه با دانشآموزان دارای سبک زندگی ناسالم از عملکرد تحصیلی بهتری برخوردارند.
بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و مقایسه مؤلفههای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی
دانشآموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم بود که براساس نتایج مندرج در جدولهای  4و  5تحلیل هر یک از
متغیرهای وابسته (راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و مؤلفههای آن) با استفاده از آزمون چندمتغیره نشان داد
که از نظر نمره کل راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (ضریب اتا= 0/41و  p=0/001و  249( ،F=19/98و )1
= )dfدر دو گروه دانشآموزان با سبک زندگی سالم و دانشآموزان با سبک زندگی ناسالم تفاوت معنیداری
وجود دارد .همچنین ،بررسی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نیز مؤید آن بود که بین دو گروه از مؤلفههای
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (باورهای انگیزشی و راهبرد یادگیری) نیز تفاوت معنیداری وجود دارد و گروه
دارای سبک زندگی سالم از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به میزان بیشتری استفاده میکنند.
نتایج پژوهش حاضر با پژوهش با پژوهشهای نریمانی ،محمدامینی ،زاهد و ابوالقاسمی ()1394؛ سبزمکان،
کیکاووسی آرانی ،حسینی و پور سارا ()1396؛ دیانت ،رضایی ،طالعپسند و محمدیفر ()1396؛ یوسفزاده
()1398؛ کابینی مقدم ،انتصار فومنی ،حجازی و اسدزاده ()1398؛ مونیکا)2014( 1؛ ایزواو و مریموتو)2015( 2؛
ماکوی و همکاران ( ،)2014همسو و هماهنگ است.

1. Monica
2. Ezoe & Morimoto
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نتایج تحقیق حیدری ( )2017نشان داد که رابطه معنیداری بین سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی وجود
دارد .به همین دلیل ،برای بهبود وضعیت تحصیلی عالوه بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی میباید
رفتارهای مرتبط با سبک زندگی و سالمتی فراگیران موردتوجه قرار گیرد .ماکوی ،توفان و ولپه )2014( 1نشان
دادند انجام فعالیتهای ورزشی و داشتن سبک زندگی فعال منجر به سالمت جسمی و روانی بیشتری میشود.
مونیکا ( )2014در تحقیقی نشان داد که انجام فعالیتهای ورزشی و داشتن سبک زندگی سالم میتواند منجر
به افزایش توانایی مقابله با استرس و تنشهای مختلف زندگی شود و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی را افزایش دهد .محمدی و همکاران ( )1390در تأیید نتایج این تحقیق ،نشان دادند که سبک زندگی
سالم و معنوی بر سالمت اجتماعی و خودتنظیمی دانشآموزان تأثیر دارد و در نقش این نوع سبک زندگی بر
سالمت اجتماعی به انسجام اجتماعی ،کاهش رفتارهای نابهنجار و انحرافی ،ایجاد یک نظام فکری مشترک و
پیشرفت فردی و تحصیلی اشاره کردهاند .آنچه بهطورکلی از این مطالعه استنباط میشود این است که سبک
زندگی سالم منجر به بهبود و ارتقای سالمت اجتماعی افراد جامعه و در نتیجه خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی
آنان میشود.
در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان گفت که سبک زندگی مفهوم بسیار مهمی است که اغلب برای بیان
روش زندگی مردم بهکار میرود و منعکسکنندهی طیف کاملی از ارزشها ،عقاید و فعالیتهای اجتماعی است.
به عبارتی ،سبک زندگی شامل فعالیتهای معمول و روزانهای است که دانشآموز آنها را در زندگی خود بکار
گرفته و روی جوانب مختلف زندگی شخصی و تحصیلی او تأثیر دارد .سبک زندگی دارای دو جنبهی مثبت و
منفی (سالم و خطرپذیر) است .بسیاری از تحقیقات نشان میدهند کسانی که سبک زندگی سالم را انتخاب
میکنند ،رفتارهای خطرپذیر کمتری دارند ،گرایش بیشتری به رشد فردی دارند و عملکرد تحصیلی آنها باالست.
بهعالوه ،از آنجا که سالمت معنوی و دینداری یکی از ابعاد سبک زندگی سالم میباشد ،در تبیین نتایج
بهدستآمده میتوان اذعان داشت ،دیدگاه دینی حامی و پشتیبان فرایند خودتنظیمی است و بهخوبی این مفهوم
را در مبانی ،اصول و روشهای خود میپروراند و اینکه افراد دیندار دارای خودتنظیمی باالتری باشند ،نتیجهای
منطقی است .نیرویی که دین میتواند در برانگیختن احساس ،عواطف آدمی و کنترل آنها ایفاد کند ،بسیار
شگفتانگیز است و تثبیت ارزشهای دینی در افراد با سبک زندگی سالم ،همۀ احساسات و عواطف او را تحت
تأثیر قرار داده ،مهمترین عامل کنترل فرد است .مذهب میتواند در تمامی موقعیتها ،نقش مؤثری در استرس
زدایی داشته باشد؛ ازجمله در ارزیابی موقعیت ،ارزیابی شناختی ،فعالیتهای مقابله و منابع مقابله از راهبردهای
مثبت خودتنظیمی که سبب کاهش گرفتاری روانی میشود .فرد دیندار با سبک زندگی سالم پذیرش بهتری
نسبت به گرفتاریهای زندگی دارد و مبتنی بر آموزههای قرآنی و دینی ،سختیها را با نگاهی متفاوت میبیند و
بهتبع آن ،کنترل بهتری بر عواطف خود دارد و عملکرد تحصیلی این گروه از دانشآموزان افزایش مییابد.
یکی دیگر از ویژگیهای افراد با سبک زندگی سالم داشتن سالمت معنوی و بهزیستی مذهبی بهعنوان
مؤلفههای سبک زندگی سالم میباشد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دانشآموزان با بهزیستی معنوی باال
(بهعنوان یکی از ابعاد سبک زندگی سالم) عملکرد تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی بیشتری نسبت به دیگران
دارند .بهعنوانمثال ،بیماران مبتال به درد مزمن که توکل به خدا را دشوار میدانند و احساس میکنند که خداوند
1. Macovei, Tufan, & Vulpe
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آنها را به حال خود رها کرده است ،فاقد تجارب معنوی روزانه هستند حمایتی از طرف جامعه مذهبی دریافت
نمیکنند و خود را بهعنوان فردی مذهبی-معنوی قلمداد نمیکنند؛ این افراد در معرض خطر بیشتری برای از
دست دادن سالمت روان و کاهش عملکرد در زمینه تحصیل و شغل نسبت به سایر افراد نیز میباشند .ازاینرو،
معنویت و مذهب بهعنوان سپری در برابر مشکالت و ناراحتیهای افراد قرار گرفته و بهصورت ضربهگیر عمل
میکند و موجب کاهش اختالالت روانی و ارتقاء سطح استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی افراد می
شود.
یکی دیگر از ابعاد سبک زندگی ناسالم عدم کنترل وزن و تغذیه ناسالم میباشد .طبق نتایج این پژوهش افراد
با اضافه وزن و چاقی مشکالت روانشناختی بیشتری را تجربه میکنند .در افراد چاق عالوه برافزایش بروز
مشکالت جسمی چون ناباروری ،انواع بیماریهای غیرواگیر و سرطان کاهش عملکرد تحصیلی در ابعاد مختلف
به چشم میخورد .بهگونهای که این چاقی باعث کمرنگتر شدن حضور افراد چاق در اجتماع و در نهایت
افسردگی ،اضطراب و تنهایی میشود .درصورتیکه این افراد با حضور در اجتماع و افسردگی کمتر میتوانند
احساسات منفی و احساساتی را که سرکوب شدهاند را بیرون بریزند .لذا ،گوشهگیری در این مسأله باعث میشود
آنها پریشانی عاطفی بیشتری نسبت به کسانی که عواطف خود را بیان میکنند داشته باشند .شیوههای زندگی
مرسوم بین دانشآموزان ،تأثیر مهمی بر سالمت و تندرستی آنها دارد .زندگی سالمتر ،محصول تعامل بین
فردی و محیط اجتماعی اقتصادی احاطهکنندهی افراد است .بهعبارتدیگر ،شیوه و سبک زندگی افراد با نحوهی
ارتباطات اجتماعی و حضور آنها در جامعه و بهطورکلی سالمت فردی و اجتماعی آنها و در نتیجه سبکهای
خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی آنان مرتبط میباشد.
میزان خواب فرد ،یکی از نشانههای مدیریت استرس است .خواب ،تجدید انرژی بدن میباشد .کاهش خواب
فرد بهعنوان یکی از سبکهای زندگی ناسالم ،مقاومت فرد را در مقابل بیماری کاهش میدهد ،عملکرد فیزیکی،
ذهنی ،اجتماعی و روانی وی را کاهش میدهد و فرد ممکن است راهبرد یادگیری خودگردان منفی را در پیش
بگیرد .از سویی افسردگی و اضطراب که از عالئم سبک زندگی ناسالم در دانشآموزان است باعث میشود این
افراد مرتباً دستخوش اشکاالتی در حافظه خود شوند و پیوسته درگیر افکارشان هستند که تمرکز فکرشان را به
هم میزند ،بهنحویکه نمیتوانند به امور تازهای که باید به یاد بسپارند توجه کافی داشته باشند .همچنین،
افسردگی در افراد با سبک زندگی ناسالم با تمایل به اشتغال ذهنی درباره ناراحتی (اعتیاد ،تغذیه ،بیماریهای
روانشناختی و چاقی) همراه است .همین امر میتواند با استفاده کمتر از راهبردهای یادگیری خودگردان منجر
شود .برعکس افراد با سبک زندگی سالم برای مقابله با استرس ،مشکالت و ناراحتیها ،تنظیم عواطف و شناخت
خود آن دسته از راهبردها را بهکار میگیرند (مانند راهبرد مسألهمدار و مشغولیت اجتماعی) که استرس و تنش
را کمتر کند.
در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان اظهار داشت که دانشآموزان با سبک زندگی ناسالم در هنگام رویارویی
با مشکالت نمیتوانند راهحلهای جایگزین مختلفی در نظر میگیرند و سعی نمیکنند از ابعاد مختلف به مسأله
نگریسته و راهحلهای احتمالی را مدنظر قرار دهند تا بدین ترتیب ،احتمال حل مشکل افزایش یابد .برعکس،
این افراد سعی میکنند براساس اولین راهحل عمل کنند و راهحلهای احتمالی دیگر را در نظر نمیگیرند و به
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توانمندیهایشان جهت حل مسائل اعتماد ندارند و به همین دلیل کمتر از راهبردهای یادگیری خودگردان استفاده
میکنند.
برعکس دانشآموزان با سبک زندگی سالم شیوه خاصی را برای نظم جویی خود بهکار میگیرند که ممکن
است باعث سازگاری بیشتر آنها نسبت به دیگران در کنار آمدن با رویدادهای استرسآوری مانند بیماریهای
مختلف شود .به عبارتی ،شناختها یا فرایندهای شناختی به دانشآموزان با سبک زندگی سالم کمک میکنند
تا هیجانها و احساسهای خود را تنظیم کرده و مغلوب شدت هیجانها نشوند .بنابراین ،میتوان گفت
راهبردهای یادگیری خودگردان به دانشآموزان با سبک زندگی سالم کمک میکند که بر هیجانات منفی خود
غلبه کنند و در نتیجه کیفیت زندگیشان افزایش یابد.
همچنین ،باید ارتباط دو سویه افسردگی و اضطراب بهعنوان عالئم سبک زندگی ناسالم با راهبردهای
یادگیری خودگردان اشاره کرد .ابعاد سبک زندگی ناسالم عبارتاند از (عدم سالمت جسمانی ،عدم ورزش و
تندرستی ،عدم کنترل وزن و تغذیه ،عدم پیشگیری از بیماریها ،عدم سالمت روانشناختی ،عدم سالمت معنوی
و سالمت اجتماعی ،عدم اجتناب از داروها و مواد مخدر) که در مجموع این موارد باعث بروز افسردگی و اضطراب
در فرد میشود .افراد افسرده به دلیل ناامیدی ،احساسهای منفی ،تصورات و تبیینهای ناکارآمد در موقعیتهای
دشوار هیجانزده میشوند ،ناراحت میشوند و خود را میبازند؛ بنابراین ،توانایی استفاده از راهبردهای یادگیری
خودگردان را ندارند.
همانطور که گفته شد اعتیاد به سیگار و مواد مخدر ،چاقی ،تغذیه نامناسب عدمسالمت روانشناختی و
محیطی بهعنوان ابعاد سبک زندگی ناسالم در دانشآموزان است .دانشآموزان با سبک زندگی ناسالم به نظر می
رسد در برخورد با مشکالت تحصیلی بهجای اینکه مسأله مدار عمل کنند و از دیگران مشورت بخواهند ،بهطور
هیجانی و تکانشگرانه واکنش نشان میدهند و در نتیجه فرصت حل مسأله را از خود میگیرند .آنها بهجای
اینکه مسأله را حل کنند ،تنها بهطور گذرا هیجان آن را با رفتارهای تکانشی یا جسمانی کردن کاهش میدهند،
درحالیکه این راهکارها در درازمدت بر مسائل فرد میافزایند .بهعنوانمثال ،افراد معتاد بهعنوان کسانی که
سبک زندگی ناسالمی دارند ،اضطرابشان را بهصورت ناتوانی در کنترل خود و محیط اطرافشان تعبیر میکنند
و حس میکنند قدرتی برای تغییر موقعیت و غلبه بر عوامل تنشزا را ندارند و تجربه اضطراب را امری ناخوشایند
تلقی میکنند و میکوشند با مصرف مواد این حس را برطرف کنند .بنابراین ،این افراد برای اجتناب از عوامل
تنشزا و تعارضآمیز به مصرف مواد پناه میبرند و قادر به استفاده از راهبردهای یادگیری خودگردان نیستند.
در بخش عملکرد تحصیلی دانشآموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم ،نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج
بهدستآمده از پژوهشهای سیاح و همکاران ()1393؛ محمدی ()1397؛ ابراهیمی و سرداری ()1400؛ راجندران
و چمندسوری ،)2019( 1تووبالد ،)2021( 2حیدری ( )2017همسو و هماهنگ است.
در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان گفت که چندان دور از انتظار نیست که دانشآموزان با سبک زندگی
سالم ،نسبت به دانشآموزان با سبک زندگی ناسالم ،از عملکرد تحصیلی بیشتری برخوردار باشند .بهعنوانمثال،
شرکت در فعالیتهای بدنی و ورزشی و تغذیه مناسب بهعنوان یک سبک زندگی سالم ،بیشک آثار مطلوب
جسمانی و روانی را به ارمغان میآورد .افرادی که بهطور منظم و مداوم ورزش میکنند ،همواره احساس سالمت
1. Rajendran & Chamundeswari
2. Theobald
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و تندرستی کرده و اغلب به دور از هرگونه بیماری ،ضعف و سستیاند و اینگونه فعالیتها به کاهش هیجانات
روحی و افزایش کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی منجر میشود .اینگونه فعالیتها بهویژه در دانشآموزان که
در آغاز دوران جوانی به سر میبرند و سرشار از انرژی جسمانی و روانیاند ،میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
چراکه فعالیتهای بدنی و ورزش منظم و مستمر بهشرط داشتن عالقه و انگیزة لذت بردن از آنها ،ضمن ایجاد
سالمت جسمانی و روانی ،موجب گذارن اوقات فراغت دانشآموزان و جلوگیری از ورود افکار انحرافی به ذهن
میشود و شادی ،رقابت و هیجان سالم ،حس تعاون و مسئولیتپذیری را به ارمغان میآورد.
از سویی اعتیاد به سیگار و مواد مخدر بهعنوان یک سبک زندگی ناسالم میتواند باعث عملکرد تحصیلی
پایینتر ،عالئم روانشناختی و بدعملکردی بیشتری در مقایسه با افراد غیر سیگاری باشد .معموالً عملکرد
تحصیلی بهعنوان یک عامل میانجی عمل میکند و متغیرهایی مثل دلبستگی و احساس تنهایی با تأثیر بر روی
سالمت روان با مصرف سیگار ارتباط برقرار میکنند .ارتباط مصرف سیگار بهعنوان سبک زندگی ناسالم و
مشکالت روانشناختی یک ارتباط دوسویه است و حتی ممکن است مصرف سیگار عاملی برای شروع اختالالت
روانی باشد .لذا ،میتوان گفت در بین معتادین ،اختالالت خلقی و اضطراب ،افسردگی اساسی و اختالل اضطراب
منتشر شایع میباشد .شخصیت مرزی ،خودشیفته و ضد اجتماعی و وضعیتهای روانی مثل سطح تحمل پائین،
ناامیدی ،رفتارهای ضداجتماعی ،احساس حقارت ،وابستگی و اضطرابهای شدید در بین معتادین رواج دارد.
مصرف مواد محرک در سبک زندگی ناسالم ،سطح دوپامین را در بدن افزایش میدهد و عالئمی از قبیل
پرخاشگری ،اضطراب ،وسواس ،تحریکپذیری ،توهم و روانپریشی را در افراد به دنبال دارد ،که منجر به مختل
شدن کارکرد فیزیکی ،سالمت عاطفی ،عملکرد اجتماعی ،سالمت عمومی و در نتیجه کاهش عملکرد تحصیلی
و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی فرد میشود.
در تبیین نتایج بهدستآمده باید گفت که دانشآموزان با سبک زندگی ناسالم (اعتیاد ،چاقی ،بیمارهای روان
شناختی) توانایی ضعیفی در کنترل هیجانات و برخورد با مسائل و تصمیمگیری مناسب دارند .در واقع میتوان
اینگونه تبیین کرد که این افراد دارای رشد ناکافی در عواطف و مدیریت مناسب در هیجانات و رفتار هستند.
بهعنوانمثال ،دانشآموزانی که به مواد مخدر اعتیاد دارند ،هنگامیکه در شروع مصرف مواد تحتفشار دوستان،
همساالن و غیره قرار میگیرند ،توانایی الزم برای بازداری از مصرف دوباره را ندارند و کنترل ضعیف بر هیجانات
آنها ،ریسک شروع مصرف مواد و آغاز چرخه رفتار اعتیادی را افزایش میدهد و اعتیاد با عملکرد تحصیلی
رابطه دارد .دانشآموزان دارای سبک زندگی ناسالم که سطوح باالیی از نقایص در تنظیم هیجان را بروز میدهند
بیش از دیگران احتمال دارد در رفتارهای پرخطری که متعاقب به افسردگی یا اضطراب منجر میشود ،درگیر
شوند .بر این اساس افراد دارای راهبردهای ضعیف تنظیم هیجان ،احتماالً بیشتر مستعد استفاده از رفتارهای
پرخطر بهعنوان ابزاری برای تسکین هیجانات منفی باشند .بهعنوانمثال ،دانشآموزان دارای سبک زندگی ناسالم
به علت گرفتار شدن در چرخه معیوب اعتیادی احتماالً بیشتر از افراد عادی در معرض نشخوار فکری ناشی از
اضطراب و فاجعه سازی به سبب افسردگی در اثر گرفتاری در شرایط بد جسمانی ،روانی و اجتماعی هستند.
تحقیق حاضر از نوع علی مقایسهای بود و به همین سبب ،استنباط روابط علی از نتایج ،بایستی با احتیاط
صورت گیرد .عالوه بر این ،عدم کنترل و همگن نمودن متغیرهای مداخلهگر در دو گروه میتواند محدودیتی
برای تعمیم نتایج باشد .با توجه به سن حساس دانشآموزان دوره ششم ابتدایی در گذار از دوره کودکی به
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نوجوانی و تهدید سبک زندگی آنها (اعتیاد ،رفتارهای پرخطر پیشنهاد میشود برای دانشآموزان نوجوان کارگاه-
ها و فیلمهایی با محتوای آموزش سبک زندگی سالم برگزار شود .با توجه به سن حساس دانشآموزان دوره
ششم ابتدایی در گذار از دوره کودکی به نوجوانی و تهدید سبک زندگی آنها (اعتیاد ،رفتارهای پرخطر پیشنهاد
میشود برای دانشآموزان نوجوان کارگاهها و فیلمهایی با محتوای آموزش سبک زندگی سالم برگزار شود .به
نظر میرسد عوامل دیگری نیز که احتمال میرود در فرآیند تطابق دانشآموزان با سبک زندگی ناسالم باشند،
مانند ویژگیهای فردی ،تحت درمان دارویی بودن ،شرایط روانی و عاطفی دیگر اعضای خانواده و عوامل
اقتصادی .لذا ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی موردبررسی قرار گیرند.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمام دانشآموزان عزیزی که در این پژوهش مشارکت و همکاری داشتهاند ،کمال تشکر و قدردانی
به عمل میآید.
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