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 آموزان دانش میان در  مسئله حل توانایی و زندگی سبک رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف: چکيده

 پژوهش روش. می باشد 69-69ارومیه در سال تحصیلی شهرستان 2ناحیه متوسطه اول دوره دختر

 اول دوره دختر آموزان دانش پژوهش شامل کلیّه این آماری جامعه. باشد می همبستگی نوع از پیمایشی

 493 تعداد اطالعات آوری جمع منظور به. نفر می باشد0777ارومیه به تعداد شهرستان 2ناحیه متوسطه

 بدین اند، گردیده انتخاب ای خوشه تصادفی گیری نمونه روش از استفاده بر اساس جدول مورگان با نفر

 پس و شدند انتخاب تصادفی شیوه به مدرسه دخترانه چهار متوسطه دوره اول مدارس بین از که ترتیب

 -نهم کالس یک هشتم، کالس یک هفتم، کالس یک – هرمدرسه از کالس سه مدرسه هر در حضور از

 آوری جمع ابزار .آمد عمل به پرسشگری آموزان دانش تمام از و شد برگزیده گیری نمونه واحد عنوان به

/. 69ساخته( با ضریب آلفای به ترتیب توانایی حل مسئله )محقق  و سبک زندگی دو پرسشنامه اطالعات

 و توصیفی آمار های روش و   SPSSاز نرم افزار  ها داده تحلیل و تجزیه منظور به. /. بوده است99و 

 میان داد نشان پژوهش نتایج. است شده استفاده مستقل( تی و پیرسون همبستگی استنباطی)ضریب

 دارد وجود داری معنی مثبت رابطه آموزان دانش میان در مسئله حل توانایی و زندگی سبک های مؤلفه

(p>777). 

 توانایی حل مسئله، حل مسئله، سبک زندگی. :واژگان کليدی
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مقدمه   

       قابلیت زندگی سبک مطالعه. شود می استفاده آن از زیاد امروز دنیای در که است جمله مفاهیمی از زندگی سبک 

از طرفی (.67: 1461باشد)ارجمندسیاهپوش و دیگری؛  می دارا را آنها بینی پیش و رفتارها از شناخت دقیقتر برای بیشتری

انسان روزانه با ده ها مسئله در پیرامون خود مواجه می شود. اصال زندگی یعنی مسئله، اگر مسئله نبود ایستایی و یکنواختی 

زندگی انسان را خسته و کسل می کرد. ارزش و اهمیت انسان و امتیاز و برتری او نسبت به سایر موجودات، همین برخورد با 

 مسئله حل توانایی کودکان، در اجتماعی و تحصیلی یادگیری نیازهای پیش جمله ازت. اس 1مسئله و داشتن مهارت حل مسئله

 به دانش آموزان تحصیلی عملکرد .کند می کمک دانش آموزان به مدرسه ای و یادگیری وتکالیف روزانه فعالیتهای در که است

 آنها ترین مهم که است توانمندی هایی مستلزم مدرسه در موفقیت زیرا است؛ مساله حل در آنان توانمندی از متاثر زیادی میزان

 .شود می حل کرد، را آن باید چگونه و چیست مسئله که این از دانش آموز ادراک و تکالیف انجام در سرعت عمل و درک شامل

 و عصبی پاسخ بازداری تکالیف، کیفیت و تمیزی مانند تکانه کنترل و تکالیف انجام در دقت شده، انجام تکالیف درصد همچنین

 شوند. این می محسوب تحصیلی عملکرد اصلی ابعاد عنوان به نیز معلم راهنماییهای فهمیدن بدون تکالیف نوشتن در تعجیل

)نجف آبادی و کند پیش بینی را آموزان  دانش تحصیلی عملکرد باالی حطس میتواند که است مهمی ویژگیهای جمله از توانمندیها

 – افراد از بسیاری گرایی، تجدد و زندگی شیوه در تغییر و فرهنگی عمیق تغییرات ایجاد رغم به امروزه (.90 :1462فوالدچنگ؛ 

 روزمره مسائل و مشکالت با مواجهه در را آنان امر همین و هستند اساسی و الزم های توانایی فاقد -زندگی مسائل با رویارویی در

 از آگاهی است، ضروری بدان توجه مسائل، با رویارویی هنگام به که دیگر مهم عامل یک.  است ساخته پذیر آسیب و ناتوان زندگی

 دیگر عبارت به. کنیم مقابله مشکالت با باید چگونه نمیدانیم ها انسان ما از بسیاری که است این واقعیت. است مسئله حل فرآیند

 برخورد بخواهد فرد اگر و است فرایند یک مسئله، حل که معتقدند روانشناسان نداریم. خود مسأله حل برای مشخصی راهکار

 علوم متخصصان .(4آموزش مهارت های زندگی:کند) طی فرآیند این در را مراحلی است بهتر باشد داشته خود مسئله با درستی

 .کرد برخورد شده، طبقه بندی ساختار یک کمک به  -باشد که اندازه هر به  -مسائل پیچیدگی با توان می که معتقدند رفتاری

 به را آن و ساخته خارج کلی قالب از را مسئله مشکل، با مواجهه هنگام به تا می کند کمک افراد به چند مرحله ای ساختار

 قابل و فهم قابل اجزاء به و گشته خارج بودن حل غیرقابل و آور رعب کلی، حالت از مسئله صورت بدین. کنند تقسیم اجزایش

 روانی، اختالالت و بهداشتی مشکالت از بسیاری که داده اند نشان بی شماری های پژوهش .(4شود)همان: می  تفکیک حل،

 تا می کند کمک افراد به که است تفکر فرآیندهای مهمترین از یکی مسئله دارند. حل اجتماعی – روانی ریشه های عاطفی،

                                                           

Problem solving - 1 

http://www.joih.ir/


 97-43ص ، 1931بهمن ، 1جلد، 02 ، شمارهعلوم انسانی اسالمی
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

73 
 

 انسان می کند. بازی مهمی نقش افراد اجتماعی و روانی سالمت در و باشند داشته زندگی چالش های و مشکالت با مؤثری مقابله

د)آموزش مهارت دارن ها مهارت برخی آموختن به نیاز زندگی، کشمکش های و تنش زا موقعیت های با سازگارانه مقابله برای ها

 .(3های زندگی:

سبک های زندگی مجموعه  .دارد متفاوتی تعاریف شود، می پرداخته بدان که رویکردهایی نسبت به زندگی، سبک مفهوم        

طاهری, محمدرضا و اعظم عالی )گیرد ها و سلیقه ها درهرچیزی را دربرمی های رفتار حالت ها ارزشها شیوه ای ازطرزتلقی

 و مصرف، نوع ها، سلیقه رفتار، های شیوه ، ها ارزش ، الگوها ، ها تلقی طرز از ای مجموعه زندگی های سبک(. 1469محمودی، 

 این و کنند می پیدا هایی اشتراک زندگی، سبک نوع یک در افراد از شماری و است جمعی اقدامی غالبا که است زندگی وسایل

)رحمانی فیروزجاه، شود می اجتماعی های گروه و شخص به بخشی هویت موجب و مطرح جامعه در نمادین صورت به ها اشتراک

(. سبک زندگی، روشی است که افراد در طول زندگی انتخاب کرده اند و زیر بنای آن در خانواده پی ریزی می 10: 1467سهرابی؛

شود که در واقع متأثّر از فرهنگ، نژاد، مذهب، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و باورها می باشد. بر اساس تعریف سازمان بهداشت 

دگی به روش زندگی مردم با بازتابی کامل از روش های اجتماعی، طرز برخورد و فعالیت ها اشاره دارد. هم جهانی، سبک زن

 سبک . است که در پی فرایند اجتماعی شدن بوجود آمده استچنین، ترکیبی از الگوهایرفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی 

 می آورد بر را او جاری نیازهای فقط نه چون ی گیردم کار به را آنها دفر که عملکردهاست از جامع بیش و کم ای مجموعه زندگی

(. 116: 14669می سازد)گیدنز،  مجسم دیگران برابر در است، برگزیده خود شخصی هویت برای وی هم که را خاصی روایت بلکه

بدون چارچوب های مشخصی که اهمیت این امر زمانی مشخص می شود که بدانیم بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی، یعنی 

شباهت ها و تفاوت ها را آشکار می سازد، افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خود را نخواهند 

(. مسئله بودن این موضوع از آنجا ناشی می شود که سیر تغییر سبک های زندگی و ورود 116: 1466داشت)کفاشی و همکاران،

د زندگی، موجب تغییر و تهدید فرهنگی، فردی شدن و افزایش شکاف های اجتماعی، رواج مصرف گرایی، از هم سبک های جدی

پاشیدگی شبکه های سنتی و در نهایت بحران هویت فردی و اجتماعی افراد می شود. در این وضع افراد هویت خود را به جای 

 (.39: 1466گون زندگی کسب می کنند)رضایی، منابع سنتی هویت، از خالل مصرف کاال ها و سبک های گونا

 تمایل از خود که می شود موجب مرحله ای چند فرآیند این است. مشکل و مسئله به کلی نگرش یک مسئله حل فرآیند         

تاریخ در تمام طول  .کند دنبال را هدفمند و یافته ساختار مراحل و کرده نظر صرف سریع و ناگهانی حل های راه یافتن به

آموزش و پرورش حل مسئله یکی از هدف های مهم آموزشی معلمان به شمار می آمده. از برکت پیشرفت های روانشناسی علمی 

 .است حاضر عصر در زندگی برای حیاتی مهارت یک مسأله، (. حل993: 1467)سیف، معاصر بر اهمیت موضوع افزوده شده است

 و ویژه راهبردهای مستلزم مسأله، شود. حل تأکید مسأله حل مهارتهای افزایش بر باید هک اند عقیده این بر همه جوامع، اغلب در
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 را مسأله حل راهبردهای گیرد، می حل راه اتخاذ به تصمیم کند، می تعریف را آن مشکالت وسیله به فرد که است هدفمندی

 (.2779همکاران،  و 2)الیوت کند می نظارت آن بر انجام دادهو

 حل توانمندی و قابلیت بودن، انسان از یک بخش اساسی که پرداخته اند این مطلب بیان به فالسفه و روانشناسان تاریخ، طول در

سالمت  و اجتماعی توانمندی در مسئله حل توانایی که است این می شود منبعث مطلب این از که مهمترین ایده ای. است مسئله

 بسیار افراد زندگی وتصمیم گیری مشکالت در توانایی رویارویی با بر مسئله حل توانایی این دارد. نقش قابل توجهی روان

 مقابله تا می کند کمک افراد به که است تفکر فرآیندهای مهمترین از یکی مسئله حل (.2779، 3و هپنر4است)گری  تأثیرگذار

 مسأله، حل .می کند بازی مهمی نقش افراد اجتماعی و روانی سالمت در و باشند داشته زندگی چالشهای و مشکالت با مؤثری

 حل مهارتهای افزایش بر باید که عقیده اند این بر همه جوامع، اغلب در . است حاضر عصر در زندگی برای حیاتی مهارت یک

 می کند، تعریف را آن مشکالت وسیله به فرد که است هدفمندی و ویژه راهبردهای مستلزم مسأله، حل . شود تأکید مسأله

،  به نقل 1464)عربزاده وهمکاران، کند می نظارت آن بر و داده انجام را مسأله حل راهبردهای می گیرد، حل راه اتخاذ به تصمیم

حل مسئله مهارتی است که برای تجزیه و تحلیل، راهبردی کردن و گشودن موقعیت های بغرنج و  (.2779همکاران، و  ازالیوت

حل مسئله زمانی روی می دهد که مسئله گشا از طریق فعالیت های  ه قرار می گیرد.پاسخگویی به سواالت مورد استفاد

(. می توان حل مسئله را به صورت تشخیص و کاربرد دانش و مهارتهایی که 1466)آقازاده، شناختی به حل مسئله می پردازد

تعریف کرد. بنابراین، عنصر اساسی حل  منجر به پاسخ درست یاد گیرنده به موقعیت یا رسیدن او به هدف مورد نظرش می شود

مسئله کاربست دانش ها و مهارت های قبالً آموخته شده در موقعیت های تازه است. به همین سبب است که در طبقه بندی 

(. به سخن دیگر، حل مسئله 993: 1467( حل مسئله در طبقه کاربستن آمده است)سیف، 1699انواع یادگیری )بلوم وهمکاران

انستن اطالعات، مفاهیم، یا اصول و کنار هم قرار دادن آن ها نیست، بلکه یادگیرنده باید راه های تازه ترکیب دانش های صرفاً د

 قبلی به ویژه قواعد یا اصول را که به حل مسائل منجر می شوند کشف کند. 

 صورت خارج و داخل در ارزشمندی تحقیقات جداگانه صورت به زندگی و حل مسئله چون: سبک موضوعاتی خصوص در       

 زمینه در صورت نگرفته است. همچنین  توانایی حل مسئله و زندگی های سبک رابطه تجربی و نظری بررسی است. اما گرفته

 ه اند. در زد دست فرآیند این تجربی آزمون به کمتر و است بوده نظری ه های حوز در اغلب شده انجام مطالعات زندگی، سبک

 :دارند تحقیق متغیرهای با را ارتباط بیشترین که می پردازیم تحقیقاتی مرور به مقاله از قسمت این
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 3-Gary  
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نشان داد که سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی دانشجویان با سبک زندگی سالم ( 1469)هاشمی عناو  نتایج تحقیق میرفردی

و فرهنگی دانشجویان سبک زندگی سالم سالم آنان بهبود آنها رابطه مستقیم و معنادار دارد و با افزایش سرمایه های اقتصادی 

 .پیدا می کند

حاکی از آن است که بین الگوی انتخاب لباس الگوی آراستگی ظاهری الگوی مصرف مواد ( 1469)و شیخ تقی پورتحقیق نتایج 

جه آزمون فریدمن حاکی از آن رابطه وجود دارد از سوی دیگر نتی p=5% غذایی الگوی انتخاب رسانه با تحکیم خانواده در سطح

است که الگوی مصرف مواد غذایی رتبه اول و الگوی انتخاب رسانه رتبه دوم و الگوی آراستگی ظاهری در رتبه سوم و الگوی 

 .انتخاب لباس رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است

ها محاسبات گنجینه لغات درک مطلب نشان داد که بین اطالعات عمومی شباهت ( 1463)برکتو  پزشک نژادی ها یافته

رابطه معناداری وجود دارد همچنین ازمولفه های هوش محاسبات شباهت ها گنجینه لغات و  مسئله فراخنای ارقام و توانایی حل

 . هستند مسئله اطالعات پیش بینی کننده های معنی داری برای توانایی حل

 زندگی سبک و مذهبی زندگی متغیرهای: سبک بین که ه اند داد ( نشان1464تحقیق خواجه نوری و همکاران) یافته های      

 زندگی سبک و مدرن  موسیقایی زندگی سبک :متغیرهای بین و معنی دار و مثبت ارتباط اجتماعی هویت با سنتی  موسیقایی

 مذهبی، زندگی سبک که داد نشان متغیره چند رگرسیون نتایج دارد همچنین معنی دار وجود و منفی ارتباط بدن به معطوف

 در دوستانه زندگی سبک و ورزش به معطوف زندگی سبک سنتی، - موسیقایی زندگی سبک مدرن، - موسیقایی زندگی سبک

 .کردند تبیین را اجتماعی هویت متغیر تغییرات از درصد 0/92 به نزدیک مجموع

 والدین دارای شهودی سبک تصمیم گیری بر مسئله حل مهارتهایآموزش  که داد نشان (1464زارع و شیخ بهایی) نتایج تحقیق

 باشد. می اثرگذار ذهنی توان کم کودکان

 تبیین و توصیف به ،« اجتماعی هویت بر زندگی سبک تأثیر بررسی»عنوان با تحقیقی ( در121: 1466همکاران) و کفاشی  

 سبک مؤلفه های بین که داد نشان مطالعه این نتایج پرداختند. بابل شهر جوانان در اجتماعی هویت و زندگی سبک بین رابطه

 اجتماعی هویت مؤلفه های با تغذیه( الگوی و بدن مدیریت لباس، خرید الگوی فراغتی، فرهنگی،فعالیت مصرف( زندگی

 دارد. وجود همبستگی

 دیگر گروه به نسبت مسأله حل توانایی و پذیریانعطاف  دارای افراد که داد نشان (1461پژوهش پیرخائفی و معنوی پور )        

 و بوده ارتباط دارای باهم هیجانی هوش و مسأله حل انعطاف پذیری، توانایی بنابراین بودند. برخوردار باالتری هیجانی هوش از

نتایج  نشان داد که گروه انعطاف ناپذیر و فاقد توانایی حل مسئله در هوش  .می کنند یاری چالشها با رویاروی برای را فرد
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هیجانی و مقیاس های آن به صورت معنی داری نمره های پایین تری نسبت به گروه انعطاف پذیر و دارای توانایی حل مسئله 

 داشتند.

 و بتا امواج تدریجی یعنی خودتنظیمی بکنوروفید آموزش که داد نشان (1462ی نجف آبادی و فوالدچنگ)ها یافته       

 عملکرد های مقیاس درخرده آموزان دانش نمرات مطلوب تغییر وراست موجب چپ تمپوراپاریتال نواحی ج در اموا سایر سرکوب

 شود. می مسئله حل اجرای زمان و طراحی زمان وکاهش تحصیلی

 می کند کمک دانش آموزان به خودگردان یادگیری راهبردهای ( نشان داد که آموزش1464تحقیقات عربزاده و همکاران)       

 یادگیری فرآیند و تفکر دربارة نمایند، ارائه حل وراه گرفته تصمیم بهتر خود تحصیلی و اجتماعی مسائل مورد در بتوانند تا آنها

  .دارند را مسائل حل توانایی که برسند باور این به و دقیقترشوند و عمیقتر خود،

 

 فرضيات بررسی حاضر عبارتند از:

 دارد. وجود رابطه آموزان سبک زندگی و توانایی حل مسئله دانش بین  -1

)مصرف محصوالت فرهنگی، فعالیت فراغتی، مدیریت بدن، فرهنگ صحیح استفاده از رسانه و  سبک زندگی های عامل بین  -2

 دارد. وجود رابطه آموزان دانش توانایی حل مسئله و اینترنت، الگوی تغذیه(

)مصرف محصوالت فرهنگی، فعالیت فراغتی، مدیریت بدن، فرهنگ صحیح استفاده از رسانه و  سبک زندگی های عامل -4

 دارد. زانوـمآ شـنتوانایی حل مسئله دا سهم تعیین کننده ای در پیش بینی اینترنت، الگوی تغذیه(

/. 69 ترتیب به آلفای ضریب با( ساخته محقق) مسئله حل توانایی و زندگی سبک پرسشنامه دو اطالعات آوری جمع ابزار        

درجه ای لیکرت )ازکامال موافقم تا کامال مخالفم(  9گویه  در مقیاس  27پرسشنامه توانایی حل مسئله دارای  .است بوده/. 99 و

فعالیت فراغتی، مدیریت بدن، فرهنگ مصرف محصوالت فرهنگی، مؤلفه ) 9گویه با  20می باشد. پرسشنامه سبک زندگی داری 

درجه ای لیکرت) از کامال موافقم تا کامال مخالفم( می باشد. نحوه  9( در مقیاس صحیح استفاده از رسانه و اینترنت، الگوی تغذیه

سوال  فعالیت فراغتی( و مقیاس 1،2،4،3،9،9سوال های )  محصوالت فرهنگیامتیازدهی به پرسشنامه هرفرد مقیاس 

فرهنگ صحیح استفاده از رسانه و ( و مقیاس 14،13،19،19،10های)سوال مدیریت بدن( و مقیاس 0،6،6،17،11،12های)

سنجند تمام سواالت به را می ( 24،23،29،29،20الگوی تغذیه سوال های ) (  و مقیاس16،16،27،21،22سوال های)  اینترنت

آن توسط جمعی از اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور و دانشگاه شوند. روایی گذاری به صورت واحد مییک اندازه ارزش
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/. 99./. و 69آزاد اسالمی شهرستان ارومیه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب  

 بدست آمد.

 اول دوره دختر آموزان دانش پژوهش شامل کلیّه این آماری جامعه. باشد می همبستگی نوع از پیمایشی پژوهش روش        

بر اساس جدول  نفر 493 تعداد اطالعات آوری جمع منظور به. نفر می باشد0777ارومیه به تعداد شهرستان 2ناحیه متوسطه

 متوسطه دوره اول مدارس بین از که ترتیب بدین اند، گردیده انتخاب ای خوشه تصادفی گیری نمونه روش از استفاده مورگان با

 هفتم، کالس یک – هرمدرسه از کالس سه مدرسه هر در حضور از پس و شدند انتخاب تصادفی شیوه به مدرسه دخترانه چهار

 ابزار .آمد عمل به پرسشگری آموزان دانش تمام از و شد برگزیده گیری نمونه واحد عنوان به -نهم کالس یک هشتم، کالس یک

/. بوده 99/. و 69توانایی حل مسئله )محقق ساخته( با ضریب آلفای به ترتیب  و سبک زندگی پرسشنامهدو  اطالعات آوری جمع

 و پیرسون همبستگی استنباطی)ضریب و توصیفی آمار های روش و   SPSSاز نرم افزار  ها داده تحلیل و تجزیه منظور به. است

 .است شده استفاده مستقل( تی

 کرونباخ آلفای روش به متغیر هر پایایی آزمون نتیجه :1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعدادگویه متغیر

 ./.69 20 سبک زندگی
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 سبک زندگی و توانایی حل مسئلهنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین  :2جدول 

 توانایی حل مسئله  متغیر

 سبک زندگی

 631/7** همبستگی

 777/7 سطح معناداری

 493 حجم نمونه

 

 631/7ای در سطح معناداری دو دامنه بین سبک زندگی و توانایی حل مسئلهدهد همبستگی نشان می 2 جدولهمانطور که 

توان ادعا کرد که فرض صفر رد درصد می 69/7، در سطح اطمینان 777/7بدست آمد که با توجه به سطح معناداری برآورد شده 

 رابطه معناداری وجود دارد.در دانش آموزان  بین سبک زندگی و توانایی حل مسئلهشود. در نتیجه پذیرفته می خالفو فرض 

 

 نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه های سبک زندگی و توانایی حل مسئله :4جدول 

 توانایی حل مسئله متغیر

 623/7**همبستگی                                   مصرف محصوالت فرهنگی

 777/7معناداری                             سطح

 003/7**همبستگی                                   فعالیت فراغتی

 777/7معناداری                               سطح

 026/7**   همبستگی                               مدیریت بدن

 777/7معناداری                              سطح
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فرهنگ صحیح استفاده از رسانه و 

 اینترنت

 463/7**همبستگی                                

 777/7معناداری                               سطح

 699/7**همبستگی                                الگوی تغذیه

 777/7معناداری                             سطح

 493حجم نمونه                               

        

های سبک زندگی شامل مصرف محصوالت فرهنگی، فعالیت فراغتی، مدیریت بدن، فرهنگ  عاملدر بررسی رابطه بین          

،  623/7ضریب همبستگی پیرسون به ترتیب برابر با  توانایی حل مسئله،صحیح استفاده از رسانه و اینترنت، الگوی تغذیه با 

برآورد شده، در سطح اطمینان  777/7(. که با توجه به سطح معناداری 4باشد )جدولمی 699/7،  463/7،   026/7و    003/7

فرهنگ صحیح استفاده از رسانه مصرف محصوالت فرهنگی، فعالیت فراغتی، مدیریت بدن،  توان ادعا کرد که بیندرصد می 69/7

مصرف محصوالت فرهنگی، یعنی  رابطه معنی داری وجود دارد.در دانش آموزان  و اینترنت، الگوی تغذیه با توانایی حل مسئله

توانایی حل مسئله در ایجاد و ارتقاء فعالیت فراغتی، مدیریت بدن، فرهنگ صحیح استفاده از رسانه و اینترنت، الگوی تغذیه 

 یابد.نیز ارتقاء میتوانایی حل مسئله نیز  ، این مؤلفه هااهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء 

 سبک زندگی بر توانایی حل مسئلههای لفهؤ: نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تاثیرم3جدول 

 مدل
خطای معیار ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 یافته
 ضریب همبستگی ضریب تعیین

1 92097/14 949/7 946/7 640/7 

 

 640/7برابر با  سبک زندگی بر توانایی حل مسئلههای لفهؤم دهد که ضریب همبستگی بین تاثیرنشان می 3جدول            

 جدول آنالیز واریانس رگرسیونی با مشاهدهمثبت می باشد.  سبک زندگی بر توانایی حل مسئله ثیرأاز این رو ت .باشدمی
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 ثیرأتمی توان گفت بوده  79/7که گویای کمتر بودن این مقدار از ( 777/7بدست آمده )مقدار سطح معناداری  ( و3)جدول

  .( می باشد777/7معنادار) ( و640/7) مثبت سبک زندگی بر توانایی حل مسئلههای لفهؤم

 انایی حل مسئلهسبک زندگی بر توهای لفهؤم : جدول آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به تاثیر9جدول 

سطح  آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 معناداری

 777/7 299/920 921/92009          4 397/62909 رگرسیون

   970/06 206 909/92407 باقیمانده

    261 13360 کل 

از روش  سبک زندگی بر توانایی حل مسئلههای لفهؤو شناسایی تاثیر هریک از م آزمون رگرسیون خطی محقق جهت بررسی

بیشتر باشد به  سبک زندگی درسهای لفهؤمدل رگرسیونی و مقدارضریب بتا استفاده گردید که هر اندازه مقدار ضریب بتای م

 (.9)جدول بیشترخواهد بود توانایی حل مسئله همان میزان اثربخشی و درصد پیش بینی آن مولفه بر روی 

 سبک زندگی بر توانایی حل مسئلههای لفهؤ: مدل رگرسیون برای م9جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 سطح معناداری tمقدار

B بتا خطای استاندارد 

1 

 

 206/2 -47.927 )ثابت(

 

466/41- 777/7 

 777/7 774/21 7.699 7.146 7.146 الگوی تغذیه 

 263/7 704/1 7.734 139/7 149/7 مدیریت بدن

فرهنگ صحیح استفاده از 

 رسانه و اینترنت
797/7 144/7 7.793 999/2 776/7 

 777/7 499/3 7.019 730/7 270/7 مصرف محصوالت فرهنگی

 770/7 797/1 7.796 192/7 736/7 فعالیت فراغتی
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بر اساس مقدار ضریب بتا  ، توانایی حل مسئلهسبک زندگی بر های لفهؤطبق جدول باال و مدل رگرسیونی برای م          

سطح و  019/7و 699/7با مقدار ضریب بتای و مصرف محصوالت فرهنگی به ترتیب   الگوی تغذیهلفه ؤحکایت از آن دارد که م

. دنمی باش توانایی حل مسئلهبر روی  سبک زندگی های لفهؤموثرترین مدر صد پیش بینی  01و  69با  777/7معناداری 

 9اثربخشی مدیریت بدن بر روی توانایی حل مسئله معنادار نمی باشد. همچنین فرهنگ صحیح استفاده از رسانه و اینترنت )

 درصد( سهم ناچیزی در پیش بینی و اثر بخشی توانایی حل مسئله دارند. 9درصد( و فعالیت فراغتی) 

 

 بحث و نتيجه گيری

سبک زندگی شامل مصرف محصوالت فرهنگی، فعالیت فراغتی، مدیریت بدن، فرهنگ های  عاملدر بررسی رابطه بین           

،  623/7ضریب همبستگی پیرسون به ترتیب برابر با  صحیح استفاده از رسانه و اینترنت، الگوی تغذیه با توانایی حل مسئله،

 69/7برآورد شده، در سطح اطمینان  777/7باشد. که با توجه به سطح معناداری می 699/7،  463/7،   026/7و    003/7

مصرف محصوالت فرهنگی، فعالیت فراغتی، مدیریت بدن، فرهنگ صحیح استفاده از رسانه و  توان ادعا کرد که بیندرصد می

مصرف محصوالت فرهنگی، یعنی  رابطه معنی داری وجود دارد.در دانش آموزان  اینترنت، الگوی تغذیه با توانایی حل مسئله

توانایی حل مسئله در ایجاد و ارتقاء راغتی، مدیریت بدن، فرهنگ صحیح استفاده از رسانه و اینترنت، الگوی تغذیه فعالیت ف

سبک های لفهؤمدل رگرسیونی برای میابد. نیز ارتقاء میتوانایی حل مسئله نیز  ، این مؤلفه هااهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء 

و مصرف محصوالت فرهنگی  الگوی تغذیهلفه ؤاس مقدار ضریب بتا حکایت از آن دارد که مبر اس ، زندگی بر توانایی حل مسئله

 های لفهؤموثرترین مدر صد پیش بینی  01و  69با  777/7سطح معناداری و  019/7و 699/7با مقدار ضریب بتای به ترتیب  

توانایی حل مسئله معنادار نمی باشد. . اثربخشی مدیریت بدن بر روی دنمی باش توانایی حل مسئلهبر روی  سبک زندگی

درصد( سهم ناچیزی در پیش بینی و اثر  9درصد( و فعالیت فراغتی)  9همچنین فرهنگ صحیح استفاده از رسانه و اینترنت )

 بخشی توانایی حل مسئله دارند.

توانایی حل  به که است راهی انهیگ تغییر و اصالح سبک زندگی، که گرددمی استنباط چنین شده بیان با توجه به مطالب       

چنانچه . باال بردن توانایی حل مسئله در دانش آموزان است برای الزم تغییر و اصالح سبک زندگی شرط. شودمی ختم مسئله

 هدفمند یادگیری و آموزش برای را زمینه امر این و شده تقویت آموزاندانش توانایی حل مسئله در  شود، سبک زندگی اصالح

 کند.فراهم می آموزاندانش
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