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Effect of Islamic Life Style and Metacognitive Skills on 
Motivating the Academic Achievement of High School 
Students; a Case Study of Kerman

[1] Motivation to learn in massive open online ... [2] The anatomy of achievement ... [3] A 
theory of achievement ... [4] Implicit and self-attributed motives to ... [5] The emergence of 
contesting motives for student feedback ... [6] What makes a good student? How emotions, 
self-regulated ... [7] Emotions, self-regulated learning, and achievement in ... [8] Personality 
as a moderator of context effects on ... [9] Self-regulated learning and academic achievement 
in ... [10] Quantification and measurement of Islamic life ... [11] Quranic study on the 
relationship between life style ... [12] The investigation of relationship between Islamic ... 
[13] A dimension analysis of responsibility in Islamic ... [14] Correlation of Islamic lifestyle 
with spiritual ... [15] The study of the relationship between Islamic life ... [16] Correlation of 
Islamic lifestyle with life satisfaction ... [17] Prediction of psychological wellbeing and 
happiness in the ... [18] A study on the role of self-esteem and self-effectiveness for ... [19] 
Impact of Islamic lifestyle on academic ... [20] Metacognition and ... [21] Educational 
psychology: Modular active learning edition ... [22] Metacognition and learning: Conceptual 
and ... [23] The instinct fallacy: The metacognition of answering ... [24] The ability to 
estimate knowledge and performance ... [25] Effect of teaching meta-cognition package ... 
[26] The role of metacognition and self-efficiency in students ... [27] Analyzing the 
relationship between meta-cognitive ... [28] Effectiveness of cognitive techniques on 
academic ... [29] Review the impact of metacognitive strategies on achievement ... [30] The 
relationship between reading metacognition strategies ... [31] A questionnaire measure of 
achievement ... [32] Validity of motivation questionnaire of Heremence on ... [33] Reliability 
and validity of a state metacognitive ... [34] The relation between meta-cognitive strategies, 
self-efficacy ... [35] The relationship between dimensions of Islamic ... [36] Factors affecting 
academic self-efficacy and its association ... [37] Relationship of Islamic lifestyle with 
happiness in life ... [38] The effectiveness of metacognitive strategies training on student ... 
[39] Metacognitive awareness and academic motivation ... [40] The relationship between 
mathematical problem ... [41] The prediction of religiosity based on thinking styles ... [42] 
Beliefs about reading, metacognitive reading strategies ... [43] Relationship between study 
habits and academic achievement ...

Aims Knowing the factors affecting the motivation of students’ academic achievement is 
very important. The aim of this study was to investigate the effect of Islamic life style and 
metacognitive skills on motivating the academic achievement of high school students in 
Kerman.
Instruments & Methods In this descriptive-correlational study, 332 students in District 1 of 
Kerman were selected, using multistage cluster sampling method. The Hermann’s motivation 
questionnaire, Kaviani Islamic life style questionnaire, and metacognitive skills questionnaire 
were used for data collection. The data were analyzed by SPSS 16 software, using Pearson 
correlation coefficient and stepwise regression.
Findings The correlation between Islamic life style and all components of metacognitive skills 
with positive motivation was positive and significant (p=0.01). Islamic life style explained 
the variance of motivation of academic achievement as 27% in the first step, 32% with the 
addition of self-esteem in the second step, and 34% with the addition of planning in the third 
step (p=0.001).
Conclusion Islamic life style and metacognitive skills are important factors affecting the 
students’ academic motivation.
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   ۱۳۹۷، زمستان ۱، شماره ۳دوره                                                         سالمت                                                                                                                         محوریت با اسالمی زندگی سبک نامهفصل

 یهاو مهارت یاسالم یسبک زندگ ریتاث
 یلیتحص شرفتیپ زشیبر انگ یفراشناخت
شهر  یآموزان مقطع متوسطه؛ مطالعه مورددانش
  کرمان

  
  MSc یشهاب فتهیش

واحد زرند، دانشگاه آزاد  ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسگروه روان
  رانیزرند، ا ،یاسالم

  MSc زادهیزهرا مغن

دانشگاه سمنان،  ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسگروه روان
  رانیسمنان، ا

  PhD *محرریغالمرضا ثناگو

واحد زاهدان، دانشگاه  ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسگروه روان
   رانیزاهدان، ا ،یآزاد اسالم

  
  چکيده

 تیآموزان اهمدانش یلیتحص شرفتیپ زشیشناخت عوامل موثر بر انگ :فاهدا
 یهاو مهارت یاسالم یسبک زندگ ریتاث یپژوهش، بررس نیدارد. هدف ا یفراوان

آموزان مقطع متوسطه شهر دانش یلیتحص شرفتیپ زشیبر انگ یفراشناخت
   کرمان بود.

آموز دانش ۳۳۲تعداد  ،یهمبستگ - یفیپژوهش توص نیدر ا :هاو روش ابزار
 یاخوشه یریگبه روش نمونه ۱۳۹۶- ۹۷ یلیشهر کرمان در سال تحص کی هیناح

 زشیانگ یهانامهها از پرسشداده یآورجمع یانتخاب شدند. برا یاچندمرحله
 یفراشناخت یهاو مهارت یانیکاو یاسالم یهرمنس، سبک زندگ شرفتیپ

 ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ یهاها با استفاده از آزموناستفاده شد. داده
	SPSSافزار گام در نرمبهگام وهیچندگانه به ش قرار  لیو تحل هیمورد تجز 16

  گرفتند.
های های مهارتتمام مولفه همبستگی بین سبک زندگی اسالمی و :هایافته

). سبک زندگی p=۰۱/۰دار بود (معنیفراشناختی با انگیزش پیشرفت مثبت و 
و در گام  %۳۲شدن خودبازبینی ، در گام دوم با افزوده%۲۷اسالمی در گام اول 

واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی را  %۳۴ریزی شدن برنامهسوم با افزوده
  ).p=۰۰۱/۰تبیین نمود (

از عوامل مهم  یفراشناخت یهاو مهارت یاسالم یسبک زندگ :گیرینتیجه
  آموزان هستند.دانش یلیتحص زشیبر انگ رگذاریتاث

  یفراشناخت یهامهارت ،یاسالم یسبک زندگ ،یلیتحص شرفتیپ زشیانگ ها:کلیدواژه
  

  ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۰۷/۱۰/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  gh.sanagoo@iauzah.ac.ir: نويسنده مسئول*
  

  مقدمه
تحصیلی و مطالعه عوامل موثر بر آن، طی سه دهه اخیر، پیشرفت 

از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته بیش 
جای ارایه است. امروزه تمرکز متخصصان تعلیم و تربیت به

های آموزشی یا مدیریت رفتار کالسی، روی پرورش برنامه
. انگیزه [1]آموزان با انگیزه پیشرفت باال و راهبردی استدانش
دادن خوب کارها نسبت به فت عبارت از نیروی انجامپیشر

. نظریه انگیزش پیشرفت بر تحقیقات 	[2]استانداردهای عالی است
استوار است. این نظریه بر  اتکینسونو  کلندمک، سیرز، هوپاولیه 

. [3]آموزان تاکید داردنقش هدف در موفقیت و شکست دانش
یشرفت، یک تعامل بین محققان انگیزشی عقیده دارند که انگیزه پ

متغیرهای موقعیتی و انگیزه مربوط به فرد برای رسیدن به موفقیت 
بینی رفتار، درگیر دو نوع طور مستقیم در پیشاست. این دو به

خود عمل های درونی، خودبهانگیزه درونی و بیرونی هستند. انگیزه
و از شود عنوان انجام وظیفه نیز نام برده میکنند و از آن بهمی

اما  شوند،های ذاتی برای انجام کار تحریک میطریق مشوق

های بیرونی از طریق انتخاب عمدی و اغلب برای دالیل انگیزه
  .[4]شوندبیرونی تحریک می

از دیدگاه آموزشی نیز انگیزه ساختاری چندوجهی است که با 
شناسان، ضرورت یادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط است. روان

دلیل ارتباط موثر آن با نگیزش در تعلیم و تربیت را بهتوجه به ا
اند؛ ها، راهبردها و رفتارها متذکر شدههای جدید، مهارتیادگیری

رساندن پایانزیرا با این انگیزه افراد تحرک الزم را برای به
آمیز تحصیل، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی موفقیت

تا باالخره بتوانند موفقیت  کنندل میاز شایستگی در کار خود دنبا
. الگوی عمومی [5]الزم را در امر یادگیری و تحصیل کسب کنند

شناختی برای انگیزش شامل سه سازه انگیزشی انتظار،  - اجتماعی
که به باورهای فراگیرشده در خصوص انجام  ارزش و عاطفه است

درگیرشدن در تکلیف مربوط است، ارزش بر دالیل یادگیرنده برای 
های تحصیلی تمرکز دارد و عاطفه بر میزان اضطرابی که فرد فعالیت

آموزان . انگیزه دانش[6]کند اشاره داردهنگام ارزشیابی تجربه می
آموزان است و در یکی از عوامل اصلی پیشرفت تحصیلی دانش

عنوان پیشتاز یادگیری های مطالعه آنان تاثیر دارد و بهاتخاذ شیوه
ها و ها، نگرشکه ارزش طوری؛ به[7]های مورد تاکید استتمهار

انگیزه افراد از طریق رفتار مطالعه، عملکرد تحصیلی یادگیرنده را 
شده حاکی های انجام. همچنین پژوهش[8]دهدتحت تاثیر قرار می

های پیشرفت یعنی از این مطلب است که ترکیب دو دسته از انگیزه
های تحصیلی بیرونی رفتار فعالیت انگیزه درونی و انگیزه

  .[9]دهدآموزان را جهت میدانش
با توجه به اهمیت انگیزش پیشرفت تحصیلی در عملکرد تحصیلی 

آموزان، شناخت عوامل موثر بر آن و پیشرفت تحصیلی دانش
اهمیت فراوانی دارد؛ بر همین مبنا یکی از عواملی که ممکن است 

مرتبط باشد و کمتر به آن پرداخته  آموزانبا انگیزش پیشرفت دانش
سبک زندگی را شیوه و  آدلر شده است، سبک زندگی اسالمی است.

های مختلف زندگی فرد، اعم از فردی یا روش زندگی در حوزه
ای از طرز ، سبک زندگی مجموعهآدلرداند. در دیدگاه اجتماعی می

در هر چیزی ها ها و سلیقههای رفتار، حالتها، شیوهها، ارزشتلقی
عناصر سبک زندگی  . در بیشتر مواقع، مجموعه[10]گیردرا در بر می

هر شوند. در یک جا جمع و افراد در یک سبک زندگی مشترک می
کند و مدعی بشریت عرضه می مکتب مذهبی، سبک زندگی برای

زندگی  پیروی از روش در نتیجهجامعه مطلوب و زندگی سالم  است
های سازنده سبک یکی از بنیان کنند. اسالماست که آنان عرضه می

با مفهوم سبک  سبک زندگی اسالمی مفهوم .[11]زندگی انسان است
 بعضی از این. هایی دارد، شباهتکندمیبیان  آدلرزندگی که 
، گراییغایت نگری،کل ،هاها شامل توجه به ارزششباهت
سبک زندگی اسالمی  .[12]است غیره خالق و خود، یابی فردیجهت

چه اجتماعی،  فرد، چه شخصی، چه خانوادگی و یعنی در زندگی هر
مهمی ایفا  های اسالمی نقشها و مالکقواعد و الگوها و قالب

ها را براساس آنچه اسالم گفته و خواسته است به کند؛ یعنی روش
  . [13]کار گیرد

تاثیر تحقیقات نشان داده است که سبک زندگی مرتبط با اسالم 
های زندگی افراد دارد. دار و مثبتی بر طیف وسیعی از حیطهمعنی

نتایج نشان داد همبستگی مثبتی  رنجدوست در پژوهشبرای مثال 
بین سبک زندگی اسالمی با سالمت معنوی و اجتماعی وجود دارد 

 سالمت ارتقای و بهبود به منجر اسالمی دینی زندگی و سبک
 مدیران و معلمان ویژهبه جامعه افراد معنوی سالمت و اجتماعی

 اسالمی، زندگی سبک نشان داد بین جناآبادیپژوهش  .[14]شودمی
 داریمعنی و مثبت همبستگی اجتماعی سالمت و شغلی سازگاری
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 سبک متغیرهای که داد نشان رگرسیون تحلیل نیز و دارد وجود
 بینیپیش را اجتماعی سالمت شغلی، سازگاری و اسالمی زندگی
و همکاران بیانگر آن بود  درب اصفهانی. نتایج پژوهش [15]کنندمی

که رابطه مثبتی بین سبک زندگی اسالمی با رضایت از زندگی و 
نیز حاکی از آن  رحمتی. نتایج پژوهش [16]سالمت روان وجود دارد

 و شادکامی افزایش و تقویت موجب اسالمی زندگی بود که سبک
ر د و همکاران طوالبی .[17]شودمی افراد در یشناختروان بهباشی

دادند که بین کارآمدی و  شهر مشهد نشان نوجوانان پژوهشی روی
و سبک زندگی  وجود داردبا سبک زندگی اسالمی رابطه  نفس عزت

. [18]شودمی نفس عزتموجب افزایش کارآمدی و  اسالمی
بین سبک و همکاران نشان داد که  نیکوکارهمچنین نتایج پژوهش 
 کهطوریبه ،دانشجویان رابطه وجود دارد زندگی اسالمی و موفقیت

ان یدانشجو سبک زندگی اسالمی و ابعاد آن بر موفقیت تحصیلی
  [19].	گذاردمی تاثیر

اما عالوه بر سبک زندگی اسالمی، یکی دیگر از عواملی که ممکن 
آموزان مرتبط باشد، است با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش

 توان یادگیری چگونهفراشناخت را می های فراشناختی است.مهارت
توان فراشناخت را نحوه تر میتخصصی طوربهیادگرفتن دانست و 

تعریف آن در عمل  کارگیریبه نظارت بر تفكر و یادگیری و چگونگی
معنی اصلی فراشناخت، شناخت در مورد  دیگر،عبارت کرد. به 

دانیم و نایی آگاهی ما از آنچه میفراشناخت توا شناخت است.
از  فراشناخت به معنی آگاهی اصطالحاست.  میدانیآنچه نم

فراگیر با استفاده . [20]است ادگرفتنییادگیری خویشتن یا چگونگی 
گیرد چگونه با موضوعی برخورد فراشناختی در نظر می از راهبردهای

رفت ضمن پیش كند، چه رویكردی اتخاذ نماید، خطای خود را
كرده  سازیمفهوموارسی و طریقه نگرشی خود را به موضوع مجددًا 

فراشناختی  در واقع باورهای منعكس سازد.در نتیجه و آن را 
تا پی ببرند آیا  دنکنیكه به فراگیران كمك م هستندهایی شیوه

اند یا نه و از چه درك كرده ،اندهاند یا انجام دادآنچه را كه خوانده
. این [21]استفاده نمایند برای كمك به درك موضوع هاییتكنیك
های ند در موقع انجام فعالیتنکها به فراگیران كمك میمهارت

چه، چگونه، چه زمانی، كجا و چرایی یادگیری  پیچیده شناختی به
کنندگان فعال رو به لحاظ رفتاری مشارکت این رجوع نمایند. از

ا و راهبردها، تدابیری برای . این باورهآیندیادگیری به شمار می
دهی، تکرار، مرور و بسط یا نظارت بر راهبردهای شناختی (سازمان

  .[22]ایجاد ارتباط بین مطالب) و هدایت آنها هستند
ریزی، توان در سه دسته برنامهراهبردهای عمده فراشناختی را می

. یادگیرندگان ماهر به کمک [23]دهی قرار دادنظارت و نظم
یابند و با استفاده از ای شناختی به پیشرفت دست میراهبرده

تا  کنندراهبردهای فراشناختی بر راهبردهای شناختی نظارت می
. در همین راستا نتایج پژوهش [24]پیشرفت خود را بهبود بخشند

آموزش بسته فراشناختی باعث و همکاران نشان داد که  پورقدم
آموزان دانشافزایش انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی 

بررسی رابطه و همکاران که با هدف  سعیدزاده. پژوهش [25]شودمی
مدی با پیشرفت تحصیلی در آباورهای فراشناخت و خودکار

بین راهبردهای فراشناختی و انجام گرفت، نشان داد که  دانشجویان
داری وجود مدی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنیآخودکار
مدی تحصیلی آورهای فراشناختی با خودکارهمچنین بین با. دارد

و  رحیمیپژوهش . [26]دانشجویان رابطه مستقیمی مشاهده شد
های های فراشناخت و قابلیتمهارت نشان داد بین زادهشجاعی

دار و بین خودکارآمدی و حل مساله رابطه مثبت و معنی
. [27]دار وجود داردهای حل مساله، رابطه مثبت و غیرمعنیقابلیت

های آموزش تکنیک و همکاران نشان داد که سپهوندیپژوهش 
انگیزش  و های عملکرد تحصیلیفراشناختی باعث افزایش نمره

آزمون و افزایش آن در مرحله ها در مرحله پستحصیلی آزمودنی
و همکاران که با هدف  طهماسبی. نتایج پژوهش [28]پیگیری شد

نگیزه پیشرفت و فرسودگی بررسی تاثیر راهبردهای فراشناختی بر ا
انجام گرفت، نشان  آموزان دختر پایه ششم ابتداییتحصیلی دانش

فرسودگی  انگیزه پیشرفت و بر راهبردهای فراشناختیداد که 
افزایش انگیزش  آموزان تاثیرگذار است و موجبتحصیلی دانش

. [29]دشوکاهش فرسودگی تحصیلی می پیشرفت تحصیلی و
و همکاران بیانگر آن بود که  پورطاهریان همچنین نتایج پژوهش

تری در قوی بینیشراهبردهای فراشناختی خواندن، متغیر پ
  .[30]شودمی آموزان محسوبانگیزش پیشرفت دانش

شود که انگیزش با توجه آنچه اشاره شد، مشخص می مجموع در
ترین عوامل موثر بر آموزان یکی از مهمپیشرفت تحصیلی در دانش
آموزان است. بر همین اساس شناخت پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان اهمیت عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش
می و فراوانی دارد. همچنان که اشاره شد، سبک زندگی اسال

رسد با عواملی هستند که به نظر می جمله ازهای فراشناختی مهارت
 حال نیا باآموزان مرتبط باشند. انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش

مربوط به مناطق  در این حیطه بسیار محدود و گرفتهانجامتحقیقات 
ی بررسخاصی است. با توجه به این مطالب، هدف این پژوهش 

های فراشناختی بر انگیزش مهارتمی و تاثیر سبک زندگی اسال
  بود.آموزان مقطع متوسطه شهر کرمان پیشرفت تحصیلی دانش

  
  هاابزار و روش

روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه 
آموزان ناحیه یک مدارس دوره آماری پژوهش شامل کلیه دانش

 ۱۲۷۰دختر و  ۱۱۸۰( نفر ۲۴۵۰متوسطه دوم شهر کرمان به تعداد 
نفر  ۳۳۲ بود که از بین این افراد ۱۳۹۶- ۹۷پسر) در سال تحصیلی 

ای گیری خوشهپسر) با استفاده از روش نمونه ۱۷۲دختر و  ۱۶۰(
ای و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند؛ به این چندمرحله

صورت تصادفی از بین کلیه مدارس پسرانه و دخترانه ترتیب که به
مدرسه پسرانه و  ۷ک دوره متوسطه دوم شهر کرمان تعداد ناحیه ی

  مدرسه دخترانه و از بین این مدارس تعدادی کالس انتخاب شد.  ۷
آموزان این ها، برای جلب همکاری دانشنامهقبل از توزیع پرسش

ها، ابتدا توضیحات الزم در مورد هدف و اهمیت پژوهش به کالس
نامه با شد به تمام سئواالت پرسش آنها ارایه شد و از آنها خواسته

  دقت پاسخ دهند. 
  های زیر بود:نامهابزارهای گردآوری اطالعات شامل پرسش

نامه در سال پرسش	این: هرمنسنامه انگیزش پیشرفت پرسش - ۱
منظور سنجش میزان انگیزش پیشرفت به هرمنس توسط ۱۹۷۰

 هااین گزینهبه است.  ایگزینهچهارسئوال  ۲۹شده و شامل طراحی 
که شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد  برحسب این
مثبت و  صورتبهبنابراین برخی سئواالت  شود.می دادهباشد نمره 

 ۴تا  ۱و دامنه اختیار هر سئوال از  استمنفی  صورتبهدیگر  برخی
تفسیر  است. ۱۱۶تا  ۲۹تغییرات کل سئواالت بین  و دامنهبوده 
اگر مجموع نمرات باال  کهطوری به، است براساس نمره کل آزمون

باال و نمرات پایین بیانگر انگیزه  باشد نشانگر انگیزه پیشرفت
برای برآورد روایی آزمون،  هرمنس. [31]استپیشرفت پایین فرد 

گرا برآورد كرد رفتارهای پیشرفت نامه را باضریب همبستگی پرسش
 برآورد ). برایr=۸۸/۰( آزمون بودروایی باالی  دهندهنشانكه 

پایایی نیز دو روش آلفای كرونباخ و بازآزمایی پس از گذشت سه 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یشهاب فتهیش ۲۴

   ۱۳۹۷، زمستان ۱، شماره ۳دوره                                                         سالمت                                                                                                                         محوریت با اسالمی زندگی سبک نامهفصل

به  ۸۵/۰و  ۸۲/۰شد كه به ترتیب  هفته توسط وی به كار گرفته
با دو روش همسانی  نامهاین پرسشاعتبار در ایران نیز 	.دست آمد

و پایایی آن با روش  است آمدهدست به درونی و تحلیل عاملی 
  .[32]محاسبه شد ۷۴/۰ و به روش بازآزمایی ۸۴/۰آلفای کرونباخ 

برای سنجش سبک زندگی نامه سبک زندگی اسالمی: پرسش - ۲
استفاده شد.  کاویانینامه سبک زندگی اسالمی اسالمی از پرسش

سئوالی) و کوتاه ۱۳۵نامه دارای دو فرم بلند (این پرسش
در این پژوهش از فرم کوتاه سبک زندگی  سئوالی) است که۷۶(

اسالمی استفاده شد. پاسخگویان باید با توجه به وضعیت فعلی 
ای از "خیلی کم" زندگی خود، به هر سئوال در یک طیف چهاردرجه

ای تا "خیلی زیاد" پاسخ دهند. هر آیتم با توجه به اهمیتش، نمره
کل نمرات حاصل  نامه از جمعگیرد. نمره کل پرسشمی ۴تا  ۱بین 
خواهد بود. ضریب پایایی کل  ۵۷۰و حداکثر  ۱۴۱شود و حداقل می

است. نتایج تحلیل عوامل نیز روایی و ساختار  ۷۱/۰این آزمون 
عاملی مناسبی را برای آن نشان داده است. روایی همزمان آن با 

  .[10]به دست آمد ۶۴/۰گیری مذهبی، آزمون جهت
 حالت نامهپرسش: اشناختیفر هایمهارتنامه پرسش - ۳

 یا باالتر سطوح تفکر گیریاندازه برای که است ابزاری فراشناختی،
 با نامهپرسش این. است شده پیشنهاد فراشناختی هایمهارت
 به مربوط هایپژوهش ملی مرکز در عابدیو  اونیلمشترک  تالش

. [33]است شده تدوین آموزدانش آزمودن و استانداردها ارزشیابی،
 هر گیریاندازه برای و شدهتشکیل  مولفه چهار از نامهپرسش این
 نامهپرسش هایمولفه. است شده گرفته نظر در ماده ۵ آن مولفه
 و شناختی راهبرد خویشتن، بازبینی یا نظارت ریزی،برنامه شامل
 ماده ۲۰ از نامهپرسش مجموع اما در فراشناختی است، آگاهی
 هایمهارت نامهپرسش گیریاندازه مقیاس. است شده تشکیل

 آن دامنه ولی است، لیکرت طیف شبیه و بوده ترتیبی فراشناختی
 نمره باالترین. است متغیر) کامًال موافق( ۴ تا) مخالف کامالً ( ۱ از

 پایایی ضرایب. بود خواهد ۲۰ ممکن نمره ترینپایین و ۸۰ ممکن
 گرفتند نتیجه نویسندگان و بوده متغیر ۸۳/۰ تا ۷۰/۰ از شدهگزارش
 بررسی برای آنان. است برخوردار کافی پایایی از شدهفراهم ابزار که

 پیشرفت با فراشناختی مهارت هایاندازه رابطه سازه، روایی
 متغیر دو همبستگی به توجه با و قرار داده مالک را تحصیلی
است.  برخوردار کافی روایی از نامهپرسش که گرفتند نتیجه یادشده

 روش دو از استفاده با نامهاین پرسش تحقیق دیگر نیز پایایی در
 گزارش ۷۵/۰ و ۷۵/۰ برابر ترتیب به سازیدونیمه و کرونباخ آلفای
  .[34]است شده

های ها با استفاده از آزمونها، دادهنامهآوری پرسشپس از جمع
در  گامبههمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام

و تحلیل قرار گرفتند. سبک زندگی  مورد تجزیه 16	SPSSافزار نرم
عنوان های فراشناختی بههای مهارتاسالمی و تمام مولفه

عنوان ها بهبین و نمره انگیزش پیشرفت آزمودنیمتغیرهای پیش
  متغیر مالک در نظر گرفته شد.

  

	هایافته
پسر) بودند که  ۱۷۲دختر و  ۱۶۰نفر ( ۳۳۲ های پژوهش شاملنمونه

سال برای  ۶۳/۱۶±۱۰/۲سال ( ۸۳/۱۶±۲۳/۲میانگین سنی همه آنها 
  برای پسران سال) بود. ۱۱/۱۷±۳۶/۲دختران و 

های های مهارتتمام مولفه همبستگی بین سبک زندگی اسالمی و
؛ p=۰۱/۰دار بود (فراشناختی با انگیزش پیشرفت مثبت و معنی

  ).۱جدول 
ریزی اشناختی، مولفه خودبازبینی و برنامههای فراز بین مهارت

بینی داشتند. همچنین سبک زندگی اسالمی نیز توان توان پیش
ها توان انگیزش پیشرفت را داشت و سایر مولفه بینیپیش
  نداشتند و وارد مدل نشدند.  بینیپیش

شدن ، در گام دوم با افزوده%۲۷سبک زندگی اسالمی در گام اول 
 %۳۴ریزی شدن برنامهو در گام سوم با افزوده %۳۲خودبازبینی 

؛ p=۰۰۱/۰واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی را تبیین نمود (
  ).۲جدول 
ریزی بودن اثرات سبک زندگی اسالمی، خودبازبینی و برنامهمثبت

بر انگیزش پیشرفت تحصیلی نشانگر آن بود که هرچه سبک زندگی 
آموزان بیشتر باشد، در دانشریزی اسالمی، خودبازبینی و برنامه

میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی نیز در آنان بیشتر خواهد بود و 
  برعکس.

  
  میانگین آماری نمرات و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش) ۱جدول 

  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  نمرات  متغیرها
انگیزش  - ۱

  پیشرفت تحصیلی
۷۱/۸±۳۰/۸۴	۱          

سبک زندگی  - ۲
        ۱  ۵۱/۰  ۳۳/۲۱۶±۲۲ /۷۲  اسالمی

آگاهی  - ۳
  فراشناختی

۱۶/۶±۱۳/۱۴  ۳۶/۰  ۴۸/۰  ۱      

    ۱  ۴۲/۰  ۵۰/۰  ۳۳/۰  ۱۵/۱۳±۲۰/۵  راهبرد شناختی - ۴
  ۱  ۵۲/۰  ۵۵/۰  ۵۹/۰  ۴۷/۰  ۵۱/۱۷±۰۳/۴  ریزیبرنامه - ۵
  ۴۵/۰  ۵۱/۰  ۳۸/۰  ۴۲/۰۴۹/۰	۸۸/۱۴±۲۶/۵  خودبازبینی - ۶

  دار هستند.معنی ۰۱/۰همه روابط در سطح 

  
بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی گام برای پیشبهرگرسیون گامضرایب ) ۲جدول 

  های فراشناختیاز طریق سبک زندگی اسالمی و مهارت

متغیرهای 
	بینپیش

ضریب 
غیراستاندارد 

B	

خطای 
استاندارد

ضریب 
βاستاندارد 

  tمقدار 
سطح 
داریمعنی

سبک زندگی 
  اسالمی

۵۳/۰  ۰۹/۰  ۳۱/۰  ۶۴/۵  ۰۰۱/۰  

  ۰۰۱/۰  ۳۸/۴  ۲۲/۰  ۱۵/۰  ۶۹/۰  خودبازبینی
  ۰۰۱/۰  ۳۰/۳  ۱۷/۰  ۱۴/۰  ۴۶/۰  ریزیبرنامه

  
  بحث

تاثیر سبک زندگی اسالمی و با هدف بررسی 	این پژوهش
آموزان های فراشناختی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشمهارت

انجام گرفت. نتایج نشان داد که  مقطع متوسطه شهر کرمان
با داری بین سبک زندگی اسالمی همبستگی مثبت و معنی
 همچنین آموزان وجود دارد ودانش انگیزش پیشرفت تحصیلی

بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی اسالمی قادر به پیشسبک زندگی 
و  اسدیهای ها با نتایج پژوهشاین یافته .بودآموزان دانش

، [11]و همکاران ابراهیمی، [19]و همکاران یکوکارن، [35]همکاران
و  کجباف و [18]و همکاران طوالبی ،[36]و همکاران جمالی
اند سبک زندگی اسالمی است که نشان دادههمسو  [37]همکاران

آموزان و بر عملکرد تحصیلی دانش میرمستقیغمستقیم و  صورتبه
  دانشجویان تاثیرگذار است. 

در تبیین رابطه بین سبک زندگی اسالمی و انگیزش پیشرفت 
تحصیلی باید به این نکته اشاره کرد که سبک زندگی مرتبط با 

گیری صحیح تصمیم شاخص تفكر دینی، مبنایی برایاسالم و 
 از نظربراساس مبانی دینی، گیری تصمیم چرا که ؛آوردفراهم می

 هایستن از نگرشبنابراین باعث كا منطقی نیز صحیح است و
شود. از جهت منفی نسبت به مسایل مختلف از جمله تحصیل می



 ۲۵ ...یلیتحص شرفتیپ زشیبر انگ یفراشناخت یهاو مهارت یاسالم یسبک زندگ ریتاثـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دیگر نتایج نشان داده است که سبک زندگی اسالمی منجر به 
که این عوامل  ؛[36]شودافزایش شادکامی و رضایت از زندگی می

آموزان صورت مستقیم و غیرمستقیم بر انگیزش تحصیلی دانشبه
هر شخص موفق باید دارای سالمت روانی و همچنین  تاثیرگذارند.
پیشرفت و موفقیت را طی کند. در  تا بتواند مراحل باشد جسمی

سبک  ، این نتیجه به دست آمد کهو همکاران ابراهیمیپژوهش 
 نقشی تواندمیزندگی اسالمی در سالمت جسمی و روانی افراد 

در  تواندمیسبک زندگی اسالمی  دهدمی موثر داشته باشد که نشان
  . [11]بگذارد تاثیرموفقیت افراد 

 آموزاندانشعوامل عبادی بر موفقیت براساس تحقیقات پیشین 
، رابطه بین فرد و خدا و عباداتی مثل نماز یعنی ؛گذاردمی تاثیر

ولی  ،نیست و رفتارهایی که رسمًا عبادت غیرهن و آروزه، تالوت قر
دهد در موفقیت افراد موثر فرد به نیت اطاعت از خداوند انجام می

. با توجه به این که در سبک زندگی اسالمی، کارها با نیت به است
گیرد، باید انتظار داشت خدا و با چشمداشت اندک دنیوی انجام می

در بحث تحصیل نیز شخص دارای انگیزش درونی باشد و به هر 
میزان که سبک زندگی بیشتر رنگ و بوی اسالمی داشته باشد، 

شود. در واقع در متون و یزش برای یادگیری و تحصیل بیشتر میانگ
تعالیم اسالمی تاکید زیادی بر امر یادگیری و خواندن شده است و 
بر همین اساس برای بسیاری از مسلمانان یادگیری جزء مهمی از 

  گیرد.صورت درونی و خودجوش انجام میاست که به زندگی
داری بین ی مثبت و معنینتایج نشان داد که همبستگ همچنین
آموزان دانش های فراشناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلیمهارت

بینی ریزی قادر به پیشخودبازبینی و برنامههای مولفه ووجود دارد 
ها یافته این	آموزان بودند.انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش

و  رحیمی، [25]و همکاران پورقدم هایهمراستا با نتایج پژوهش
و  پورطاهریان، [29]و همکاران طهماسبی ،[27]زادهشجاعی
است که نشان  [40]اوزکانو  [39]اوزا، [38]عاشورنژاد، [30]همکاران
های فراشناختی با ی بین مهارتداراند رابطه مثبت و معنیداده

  	آموزان و دانشجویان وجود دارد.انگیزش پیشرفت دانش
در تبیین همبستگی مثبت بین راهبردهای فراشناختی با انگیزش 

بر طبق توان به این نکته اشاره کرد که آموزان میتحصیلی دانش
از عوامل تاثیرگذار بر انگیزش پیشرفت  ،نظریه یادگیری خودتنظیمی

آموزان، آگاهی از راهبردهای پیشرفت تحصیلی دانش آن تبعبهو 
معلمان، منابع  به منابعی مانند خودنظارتی، عدم وابستگی

و والدین و همچنین كاربرد فعال راهبردهای  آموزشیکمک
راهبردهای شناختی و راهبردهای یادگیری  انگیزشی، انتخاب

آموزان دانشرسد می. به نظر [41]مناسب برای رسیدن به هدف است
توانند تحلیل كلی متن هایشان میدر مدارس هنگام مطالعه درس

منابع حمایتی دیگر مانند معلم و والدین  انجام دهند و ازرا 
راهبرد  تواننداستفاده كنند، اما زمان دشوارشدن متون درسی نمی

فعالیتی است . یادگیری [12]مناسبی را برای حل مشكالتشان بیابند
توسعه  ای است كه هم رشد ویندهای شناختی پیچیدهآكه درگیر فر

تواند در آن موثر باشد و چون موزش میو هم آ های یادگیریمهارت
فعالی است كه دانش قبلی فرد نیز در آن دخیل  یندآدرك مطلب فر

كارگیری در به آموزان توسط معلمانرو راهنمایی دانش این از ،است
. [42]آنان شود یادگیریتواند منجر به موفقیت در این راهبردها می

 یادگیری و خاطربهموزان آاگر دانش اند کهپژوهشگران نشان داده
یند یادگیری، تمایل به استفاده از آفهمیدن مطالعه كنند، در كل فر
باال دارند كه انگیزش یادگیری را در  راهبردهای فراشناختی در حدی

ریزی، های برنامه. همچنین اطالع از شیوهدهدآنها افزایش می
یادگیری، های گزینی، نظارت بر میزان یادگیری، اصالح شیوههدف

شود که فرد دهی و طرح سئوال هنگام مطالعه همگی باعث مینظم
عملکرد تحصیلی بهتری داشته باشد و این منجر به افزایش انگیزه 

شده و سایر مفاهیم پیشرفت خواهد شد و حس درماندگی آموخته
عاطفی منفی تحصیلی را از بین خواهد برد. اهمیت انگیزه پیشرفت 

پوشیده نیست و مطالعات بسیاری نشان داده  در یادگیری بر کسی
کارگیری فنون درست های غلط و عدم بهریزیاست که برنامه

آموزان و در نتیجه ُافت تحصیلی انگیزگی دانشمطالعه منجر به بی
  .[43]شودآنان می

هایی که وجود داشت این مطالعه فقط در با توجه به محدودیت
رمان انجام گرفت، بنابراین آموزان مقطع متوسطه شهر کدانش
های سنی تعمیم داد. بر توان نتایج آن را به همه افراد و گروهنمی

های سنی دیگر شود در مطالعات آتی، گروهاین اساس پیشنهاد می
از جمله دانشجویان نیز مورد مطالعه قرار گیرند و نتایج آن با 

  پژوهش حاضر مقایسه شود.
در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که سبک زندگی اسالمی و 

بینی عنوان منابعی برای پیشتوانند بههای فراشناختی میمهارت
آموزان معرفی شوند و با عنایت انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش
و آموزان از اهداف اصلی آموزش به این که پیشرفت تحصیلی دانش

یهی است که افزایش سبک زندگی ها است، بدپرورش و خانواده
آموزان، های فراشناختی دانشاسالمی و همچنین ارتقای مهارت

های آموزشی و پرورشی مدارس لحاظ شود و تواند در برنامهمی
  های اسالمی در جامعه مد نظر قرار گیرد. تاکید بر آموزه

  
  گیرینتیجه
 مهم عوامل از فراشناختی هایمهارت و اسالمی زندگی سبک

  هستند. آموزاندانش تحصیلی انگیزش بر تاثیرگذار
  

آموزان وسیله از مسئوالن، معلمان و دانش بدین تشکر و قدردانی:
های خود زمینه انجام این مقطع متوسطه شهر کرمان که با حمایت

  پژوهش را فراهم ساختند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
ها) (رضایت آزمودنی ۲۴و  ۳، ۱کدهای رایج اخالق تاییدیه اخالقی: 

(هماهنگی پژوهش با موازین دینی و فرهنگی) در این  ۲۰و کد 
  مطالعه رعایت شده است.

  تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.تعارض منافع: 
شیفته شهابی (نویسنده اول)، نگارنده سهم نویسندگان: 

دوم)،  زاده (نویسنده)؛ زهرا مغنی%۳۰مقدمه/نگارنده بحث (
)؛ غالمرضا ثناگوی محرر %۳۰گر آماری (شناس/تحلیلروش

  )%۴۰(نویسنده سوم)، پژوهشگر اصلی (
شده گونه حمایت مالی انجام پژوهش، بدون هیچ منابع مالی: این 

	است.
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