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 چکیده

موفقیت یا شکست هر سازمان تا و  استهای بسیار مهم در هر سازمانی، نیروی انسانی آن سازمان یکی از سرمایه

ارکنان، کمؤثر بر رفتار  یعامل عنوانبه سبک زندگی حدود زیادی بستگی به عملکرد نیروی انسانی آن سازمان دارد.

ارند د سروکار و دفاع از جامعهدر نیروهای مسلح که با مقوله حیاتی امنیت . ها استآن تعهد سازمانی کنندهلیتسه

ها، تولید امنیت و ایجاد بازدارندگی در مقابل دشمنان است، ارزش سرمایه و برونداد فعالیت کارکنان این سازمان

 تعهد میزان رب زندگی سبک ریتأث بررسی منظوربه پژوهش این .شودانسانی متعهد و متدین بیشتر نمایان می

در سال  منطقه یکم امامت نداجا پژوهش، کارکنان این آماری است. جامعه گرفته سازمانی کارکنان آجا انجام

 از تحقیق شدند. روش انتخاب ایتصادفی طبقهبا استفاده از روش  نفر 350 تعداد هاآن بین از که بودند 1398

 توصیفی و آمار از هاداده آماری تحلیل برای و نامهپرسش از اطالعات گردآوری جهت و بوده همبستگی نوع

بُعد   ،هابُعد فعالیت، هاها و گرایشبُعد نگرش که: بین داد نشانآمده دستنتایج بهاست.  شده استفادهاستنباطی 

بُعد اموال تنها با تعهد مستمر رابطه معنادار  و با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته روابط انسانی

بر تعهد  سبک زندگی یجهدرنت فاقد رابطه معنادار است. قدر این تحقیدارد و این متغیر با سایر ابعاد تعهد سازمانی 

سازمانی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا تأثیر مستقیم و مثبتی داشته و بین این دو متغیر یک رابطه قوی برقرار 

 .مانی کارکنان آجا منجر خواهد شدبه افزایش تعهد ساز شدهیانببر این اساس، تقویت سبک زندگی در ابعاد . است

 :یکلیدواژگان 
 سبک زندگی، تعهد سازمانی، ارتش جمهوری اسالمی ایران
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 مقدمه

 با .گرفت ارقر نجامعهشناسا لقباا و یجد توجه ردمو بیستم نقردوم  نیمهدر  4ندگیز سبک

 یسواز  نکنندگافمصر یهاهنگیزو ا فمصر ،هویت ،نیتهرمد به طمربو مباحث حطر

 شد همافر مینهز یندر ا تجربی تتحقیقاو  تمطالعا شدر جهت مناسبی بستر ،نجامعهشناسا

 دلفرآ توسط 1929 لسادر  ربا لیناو ندگیز سبک ممفهو (.34: 1394پور، )فکوری و سلیمان

به عقیده او سبک زندگی مفهومی است که افزون بر هدف، دربردارنده اندیشه شد.  حمطر ،5لِرآد

رسیدن به هدف در شرایط  او در تالش برای فردمنحصربهفرد درباره خود و دنیا و همچنین شیوه 

 تموضوعا اى ازمجموعه به ،ندگیز سبک مسالا هیدگااز د. (27: 1396)آزاد و رفیعی،  خاص است

 مسالا بر مبتنی باید ما رفتار رمعیاآن،  بر اساس کهدارد  رهشاا ندگیزعرصه در  مسالا لقبو ردمو

 نیتراز مهم ندگیدر ز سالمیا ىهاارزش حاکمیتو  رىمحواخد .باشد سالمیا ىهازهموو آ

و  دىفر ندگیز ،ندگیز سبک یندر ا ،قعوا در ؛ستا مسالا تأیید ردمو ندگیز سبک ىهارمعیا

 .(86: 1390نژاد، )کاویانی و رسولی باشد نیآقر ىهادهنموو ر مسالا بر مبتنی باید ادفرا جتماعیا

 پردازانکنی پس از بررسی جامع مفهوم سبک زندگی از دیدگاه مکاتب و نظریه دکتر مهدوی

ها )عادات، شغل، ای و مصرفی(، فعالیتمختلف، سبک زندگی را به ابعاد چهارگانه اموال )سرمایه

ها و روابط انسانی )از فردی تا اجتماعی( تقسیم ها و گرایش...(، نگرشگذران اوقات فراغت و 

نیروهای مسلح جمهوری  سبک زندگیدر اسالم  .(27: 1387کنی، )مهدوی بندی نموده است

های اسالمی بر نیروهای مسلح جمهوری ارزش ای برخوردار است.اسالمی ایران از اهمیت ویژه

مند و مربوط به زمانی ، نه تاریخنداهای اسالمی مطلق و دائمیارزش .اسالمی ایران حاکم هستند

  .(18: 1393،عین القضاتی و همکاران) ها رعایت شودخاص؛ بلکه باید همیشه این ارزش

موفقیت یا ، نمازسا سرمایه مهمترین عنواننیروی انسانی به صخا هجایگاو  همیتابا توجه به 

تعهد  بستگی به عملکرد نیروی انسانی آن سازمان دارد.شکست هر سازمان تا حدود زیادی 

کارکنان در محیط کار، از عوامل بسیار مهم در پیشرفت و مؤثر بر رفتار  یعنوان عاملبه 6سازمانی

محسوب  هاسازمانت و کمبود آن در زمره مسائل و مشکال یابی به اهداف سازمانی بودهدست

نیروهای مسلح که با مقوله بسیار مهم و حیاتی امنیت جامعه و در . (36: 1389)باقری،  شودمی

کار دارد و برونداد فعالیت این کارکنان تولید امنیت و ایجاد  و دفاع از تمامیت ارضی کشور سر

                                                           
4 . Life Style 

5 . Alfred Adler 
6. Organizational Commitment 
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بازدارندگی در مقابل دشمنان است؛ ارزش سرمایه انسانی متعهد از اهمیت و جایگاه باالتری 

 برخوردار است. 

 شامل؛ تعهد دیکرروسه تحت  دخو مطالعهرا در بارزترین تعریف تعهد سازمانی  7مییرو  لنآ

 طمربو یهزینههاعنوان درك به تعهد ،)تعهد عاطفی( نمازسا به نیروا و عاطفی بستگیعنوان وابه

)تعهد هنجاری( ارائه  نمازسادر  نماند به تکلیفعنوان به تعهدو  )تعهد مستمر( نمازسا كتر به

سبک زندگی  تأثیر. لذا در این تحقیق پژوهشگر در صدد بررسی (1997یر، آلن و می) نمودند

بر کارکنان منطقه یکم  تأکیدکارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران بر تعهد سازمانی آنان با 

 باشد.امامت نیروی دریایی راهبردی می

و  تعهد سازمانی آنان مسئله تأثیرگذاری سبک زندگی کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران بر

د. گردهای اصلی مسئولین و محققین محسوب میهای تاثیرگذار بر آن، از دغدغهبررسی مؤلفه

شناخت وضعیت جاری سبک زندگی کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران و تعیین ابعاد، 

مصداقی در های موضوعی و های مطرح در این حوزه در راستای احصاء اولویتها و شاخصمؤلفه

زم های محققین بوده و مستلزمینه تأثیر سبک زندگی بر تعهد سازمانی کارکنان از دیگر دغدغه

طالعات متأکیدات صورت گرفته،  پیروباشد. ای است که موضوع این تحقیق میتحقیقات گسترده

 .(21: 1393عین القضاتی و همکاران،) است گسترش یافتهو تحقیقات در این حوزه 

های میدانی در ساله محقق در منطقه یکم امامت نداجا و بررسی 16توجه به تجربیات خدمتی با 

ماه سال  مهردر  العالی( ظله )مد رهبریکه مقام معظم  حوزه نیروی انسانی، بخشی از مشکالت اداری

 قبیل؛)از  باشدمشهود میهای آجا نیز در یگان بدان اشاره فرمودند شمالیدر خراسان  1139

های زیاد جابجایی یگانی درخواست رهایی از خدمت زودتر از موعد، نهست و فرار و درخواست

منفی بر جای گذاشته است.  تأثیرها وری کارکنان و توان رزمی یگانکه در نتیجه بر بهره ...(و

منطقه یکم امامت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز از این روال مستثنی 

مدت دریانوردی در ی بلندهاتیمأمورنبوده، لذا با توجه به نقش راهبردی این سازمان و ابالغ 

 تی کارکنان متعهد و عملیاتی، واکاوی و رسیدگی به این مشکالریکارگ بهی آزاد و لزوم هاآب

ین له این تحقیق شکل گرفته است. بنابرابه عنوان مسئ ،العالی()مد ظله  رهبریبرابر منویات مقام معظم 

ی دریانوردی، هاتیمأموری کارکنان کیفی در ریکارگبهدغدغه محقق با توجه به اهمیت مقوله 

ی و ها، روابط انسانها، فعالیتها و گرایشسبک زندگی کارکنان آجا در ابعاد نگرش تأثیرشناخت 

اموال و میزان تأثیرگذاری این ابعاد بر تعهد سازمانی آنان با تأکید بر منطقه یکم امامت نداجا 

 باشد.می

                                                           
7 . Allen & Meyer 
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 نمازساآن  دیجوو علت که ستا هایینماو آر افهدا به نسیدر نمازسا هر یمسئولیتهااز  یکی

 منتهی هارکا منجادر ا ثربخشیا به ماًالزامعین )تخصص(  یهاتیقابل شتندا .هددمی تشکیلرا 

و  حفظ .ستا نسانیا وینیر عامل ستا مؤثر هانمازسا یبقادر  که ملیاعو جملهاز .دنمیشو

 انمدیر مسائل مهمتریناز  رکا منجاا منبع پربهاترینو  صلیترینا عنوانبه نسانیا وینیر داریهنگ

از  .هستند جایگزین یبرنامهها شتندا ونبددادن آن  ستاز د به حاضر کمترو  ستا هانمازسا

 نکنارکا خدمت كتر پیشبینی به ندامیتو شغلی یهاشنگر یهمهاز  بیش کهرا  تعهد رواین 

 مهمی عامل هانمازسادر  رفتار شناختیروانی ربناهایز شناخت دانند.بینجامد دارای اهمیت می

 ماشینها با دفر طتباار به بیشتربه علت ماهیت کار،  گذشته. در باشدمی هاسازمان یمنددسودر 

 طتباار ةنحو سمت به توجه ینا اًخیرا کهلیحادر  ،میشد توجه ریکا محیطو  هاهستگاو د

 نچهآ ات،تغییر ینا همۀ . علیرغم(دیفرو درون  دیفر نمیا طتباارست )ا دهکر تغییر انمندرکا

در  نشراهمکا با دفر تتعامال بر ادهخانو چگونه که ستا ینا ستا گرفته ارقر توجه ردمو کمتر

 نمازسا با طتباو در ار دمیگیر دیارا  تعاملاز  لگوهاییا ادهخانودر  دفر؟ گذاردیتأثیر م رکا محیط

  (.Brown, 2018: 30)میکند  ارتکر داًمجدرا  هاآن ،نشراهمکاو 
 

 پژوهشمبانی نظری و پیشینه 

 تعاریف

های هر فرد اطالق ها و الگوهای کنشسبک زندگی به مجموعه رفتارها، مدل سبک زندگی:

شود که معطوف به ابعاد هنجاری، رفتاری و معنایی زندگی فردی و اجتماعی او بوده و می

ه باشد. بها، روابط و الگوی مصرف فرد میها، فعالیتها و گرایشدهنده کم و کیف نگرشنشان

، های فردیفعالیتعبارتی سبک زندگی داللت بر ماهیت و محتوای روابط و تعامالت انسانی، 

 (.26: 1387کنی، اص و آحاد مردم در هر جامعه دارد )مهدویها و الگوی مصرف اشخنگرش

اری تبا آن جایگاه و الگوی رفشناسی، نقش عنوان یا برچسبی است که در اصطالح جامعه نقش:

 (.157: 1397گردد )گیدنز، شخص در جامعه تعیین می

های مختلف مردم بر اساس مزایای بندیهای ساختارمند میان گروهقشربندی نابرابری قشربندی:

 .(20: 1395)وبر،  اجتماعی چون قدرت، ثروت و احترام است
نسبت به جهان و هستی عرضه داشته و در واقع نوع تفکر و برداشتی که یک مکتب  جهان بینی:

 .(16: 1391)شفر،  گرددگاه فکری همان مکتب محسوب میتکیه
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ارتش جمهوری اسالمی ایران )آجا( پیکره اصلی نیروهای مسلح  ارتش جمهوری اسالمی ایران:

ری جمهودهد و وظیفه اصلی آن پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی و نظام ایران را تشکیل می

 .قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران( 3)ماده  اسالمی ایران است
منطقه یکم امامت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی  منطقه یکم امامت نداجا:

اصلی نداجا بوده که در تابعیت ناوگان جنوب به مرکزیت بندر عباس در ایران جزء چهار منطقه 

 .(875: 1387تمی، )رس استان هرمزگان قرار دارد
کند در سازمان بماند و با تعلق خاطر جهت تحقق نیرویی است که فرد را ملزم می :تعهد سازمانی

داف آن اه ماند،می باقی سازمان در دارد باالیی سازمانی تعهد که فردیاهداف سازمان کار کند؛ 

 دهدایثار و فداکاری نشان میپذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تالش زیاد و حتی را می

 (.41: 1391)امامی، 

 های سبک زندگیابعاد و مؤلفه

ها و ها و گرایشها، نگرشکنی عناصر سبک زندگی را در چهار بُعد اموال، فعالیتدکتر مهدوی

که این چهار بُعد به عنوان ابعاد  (29: 1387)مهدوی کنی،  کندبندی میروابط انسانی دسته

اصلی سنجش سبک زندگی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار 

 شود:گرفته است. در ادامه به بررسی هر یک از این ابعاد پرداخته می
 اموال

گرایی در آن ای موضوعیت دارد که مصرف انبوه و فرهنگ مصرفزندگی در جامعه بررسی سبک

ای که در عصر کنونی شاهد آن هستیم. بر این اساس سبک زندگی را باید بر وجود دارد؛ پدیده

اساس رفتارهایی سنجید که داشتن توان مالی در اراده کنشگر برای انجام دادن یا ندادن آن 

 انجام آن نباشند ها به حدی باشد که بیشتر افراد جامعه قادر بهتأثیرگذار باشد یا میزان تأثیر آن

های ثابت مشهودی است که توسط از اموال در تحقیق حاضر، دارایی . منظور(69: 1382)فاضلی، 

شخص خریداری شده و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک شخص درآمده است. اموال در 

 شود.ای و مصرفی تقسیم میاین تحقیق به دو دستۀ سرمایه
 ایاموال سرمایه

های عینی و مشهود و در قالب موارد زیر برآورد ای در قالب داراییحاضر اموال سرمایه در پژوهش

 گردد:می

 برخورداری از مسکن مناسب. .1

 ها.گذاریرعایت قوانین اقتصادی اسالم در سرمایه .2

 های مالی.دغدغه .3
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 انداز.میزان پس .4

 اموال مصرفی

دارای عمر مفید کوتاه مدت بوده و بر اثر هایی است که منظور از اموال مصرفی اموال و دارایی

روند. در تحقیق حاضر اموال مصرفی در استفاده به مرور زمان به صورت جزئی یا کلی از بین می

 شوند:قالب موارد زیر ارزیابی می

 توجه به اسراف و تبذیر در مصرف سرمایه. .1

 حجم لوازم و اثاثیه تجمالتی منزل. .2

 قرض الحسنه. .3

ه تری برخوردار بودها، از سبک زندگی مطلوببا نمره باال در هر دو این شاخص کارکنان بنابراین

 (.47: 1387کنی، تعهد سازمانی آنان اثرگذار باشد )مهدوی رود که این موضوع برو انتظار می
 هافعالیت

سبک زندگی مفهوم شایعی است که در اغلب موارد به عنوان روش زندگی مردم تعریف می شود 

ها است. از جمله متغیرهای سبک های اجتماعی، طرز برخورد و فعالیتبازتاب دامنۀ کامل ارزشو 

د دهنرا در زندگی خود پذیرفته و انجام می ای است که افراد آنهای عادی و روزمرهزندگی فعالیت

 ها بر روی تمام ابعاد زندگی آنان تأثیر گذار است.و بدیهی است که این فعالیت

 شوند:ها به چهار مؤلفه کلی تقسیم بندی میتحقیق حاضر فعالیتدر 
 سالمت 

های افراد دارد مسئله سالمتی یکی از مواردی که رابطه مستقیم با عادات و به تبع آن فعالیت

 طیمح ک،یعوامل عبارتند از ژنت نیا .قرار دارد یادیز عوامل ریانسان تحت تأث یسالمتاست. 

گسترش  ریدر چند دهه اخی؛ زندگ وهیش ایسبک  تیو در نها یپزشک یهامراقبت ست،یز

در  راتییبه وجود آورده است. تغ ی رااعمده راتییانسان تغ یستیز یدر کارکردها ی،نیشهرنش

 ،راتتغیی نی. اغیرهو  یکیزیف تیدرجه و شدت فعال ،یمصرف یمصرف، انرژ یالگو ،ییعادات غذا

 یدر جوامع سنت .دهدیقرار م ریتأث حترا ت ی ویسالمت یعنی ،هر انسان یبخش زندگ نیترمهم

هم  یمصرف یو انرژ یافتیدر یغذا نی. بکردندیاستفاده م یعیطب کامالً ییمردم از مواد غذا

 کامالً وهیامروزه ش ی. اما زندگشدیم جادیا یکیزیف تیتعادل توسط فعال نیتعادل وجود داشت. ا

مواد  انواعبه  یراحت و آسان شده است. هر چند که دسترس اریبه خود گرفته و بس یمتفاوت

غذاها و در  نیاز ا یافتیدر یانرژ زانیم ،ییارزش غذا ک،یآسان شده اما ارزش کالر اریبس ییغذا

المت بر س یمنف ریانسان شده تأث تیکه موجب کاهش فعال یکیکنار آن نقل و انتقاالت مکان

ست، ا یبه مصرف انرژ یکم ازیانسان امروزه ن یک زندگکه در سب یانسان گذاشته است. در حال



 37                                       سازمانی تعهد میزان بر ایران اسالمی جمهوری ارتش کارکنان زندگی سبک تأثیر بررسی

 

 قیتشو شتریپر زرق و برق مردم را به مصرف ب یهایدر بسته بند ییمدرن غذا یهااما فرآورده

یماریب و یآن چاق جهیشده که نت یو مصرف یافتیدر یانرژ انیم یتعادل یامر باعث ب نی. اکندیم

 شامل را میر و مرگ موارد از درصد 23 تحرك کم و نشسته زندگی شیوه گرچه است. یگرید ها

 فشار خون باال عامل اکثر مرگ و میرها به حساب و کلسترول بودن باال تحرکی،کم ولی شود،می

 زا ناشی هایمرگ سوم یک از بیش مسئول سببی، عامل یک عنوان به تحرکیلذا کم . آیدمی

  (.4: 1393ای، )فیروزه است شده شناخته دیابت و کولون سرطان قلب، کرونری هایبیماری

خطرساز و تهدید کننده آن از دیدگاه  اصلی در تحقیق حاضر جهت سنجش سالمت از چهار عامل

محققان حوزه سالمت، شامل: چاقی و اضافه وزن، استعمال دخانیات، عدم فعالیت جسمانی و 

 (.65: 1391)اعظمی، (.1) . نمودارفشار خون باال استفاده شده است

 
 

واهند داشت خبنابراین کارکنانی که از مؤلفه باال نمرات باالیی کسب کنند، سبک زندگی ناسالمی 

 و کارکنانی که دارای نمره پایین در این مؤلفه هستند از سبک زندگی سالمی برخوردار هستند.
 شغل 

مندی های نظامبهره جست؛ او سبک زندگی را فعالیت 8توان از مطالعات بوردیودر باب شغل می

دارند و درعین شوند و بیشتر جنبه عینی و خارجی داند که از ذوق و سلیقه فرد ناشی میمی

-بخشند و میان اقشار مختلف اجتماعی تمایز ایجاد میحال به صورت نمادین به فرد هویت می

ا ههای آن در نظام تضادها و ارتباطها از موقعیتهای این فعالیتکنند. معنا یا به عبارتی ارزش

، ه به وسیله آنهایی است کسبک زندگی دارایی»گوید: شود. وی در جای دیگری نیز میاخذ می

های مختلف خودشان را با قصد تمایز یا بدون قصد آن از دیگران تمایز کنندگان شغلاشغال
                                                           
8 . Pierre Bourdieu 

عوامل تهدیدکننده 

 سالمت

چاقی و اضافه  

 وزن

عدم فعالیت 

 جسمانی

 استعمال دخانیات

 فشارخون باال

 ( عوامل تهدید کننده سالمت1نمودار )
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ای هشود که ناشی از اشغال جایگاهبر این اساس سبک زندگی قدرتی را شامل می«. بخشندمی

در تحقیق حاضر مؤلفه شغل با عناصری  (.72: 1391)اعظمی،  شغلی توسط افراد مختلف است

 کار کیفیت رعایت شغل و  در نگری آینده و نظری بلند رجوع، ارباب تکریم مداری، مانند: قانون

 .ارزیابی گردیده است شغل برای تالش و
 سرگرمی و تفریحات

 یخشببه ، فراغتآید. اوقات سرگرمی و تفریحات یک نوع از فعالیت در اوقات فراغت به حساب می

در انجام دادن آن باشد، وجود  یکه اجبار یاشده فیکه در آن کار تعر شودیاز زمان گفته م

 یموزشآ ،یاقتصاد یهاتیمجبور به انجام فعالفرد که  یزمان ف،یتعر نینداشته باشد. بر اساس ا

. شودیفراغت محسوب م زمان ،ستیو استحمام ن دنیاز جمله خوردن، خواب یعیامور طب ایو 

 : ردیزمان مورد توجه قرار گبر آن است که در فراغت سه مؤلفه، هم لیامروزه تما

از خود  همچون کار، مراقبت یفیفارغ از تکال فردکه  گرددیاز زمان اطالق م یبخش هفراغت ب (1

 .استو افراد خانواده 

 یهازهیانگ و با اریاخت یها از روکه انجام آن شودیگفته م ییهاتیفراغت به مجموعه فعال (2

و  های عمومیشرکت در برنامه، بازی و سرگرمی ، ردشگریمانند گ رد،یگیم تصور یفرد

 .رهیغ

 ،یمندتیکه منجر به حس رضا شودیخاص اطالق م یاو تجربه یذهن تیوضع کیفراغت به  (3

 .گرددیم یو شاد جانیه

تفریحات کارکنان به کار ها جهت برآورد مؤلفه سرگرمی و در این تحقیق، دسته دوم فعالیت

سرگرمی، گردش رود؛ مواردی همچون: مسافرت و گردشگری، میزان صرف زمان در بازی و می

 (.26: 1388ها )تیموتی، های عمومی و جشنوارهها و شرکت در برنامهها و بوستاندر پارك
 اخالق

قانونی او محسوب اخالق به صفات و رفتارهای درونی شده فرد اشاره دارد که وظیفه رسمی و 

های مهم در دهد. اخالق از مؤلفهشود؛ اما فرد آن صفت را دارا بوده و آن فعالیت را انجام مینمی

در اینجا بُعد سازمانی اخالق )اخالق . (27: 1390)کاویانی،  آیدسبک زندگی اسالمی به حساب می

یط کار مورد ارزیابی قرار طرفی و رازداری در محپذیری، بیای( شامل: صداقت، مسئولیتحرفه

 ها بررسی شده است(.ها و گرایشگیرد )بُعد الهی آن در مؤلفه نگرشمی
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 هاها و گرایشنگرش

 اساس بر تفکر طرز پنداشت، تلقّى، طرز رفتار، طرز ایستار، فارسی؛ در 9نگرش واژه معادل

بر این  (.136: 1382)آذربایجانی و همکاران،  است شده ترجمه هاآن مانند و پیشین مفروضات

 یا کرف شیء، فرد، یک به نسبت ویژه واکنش برای آمادگی از عبارت تلقی طرز یا اساس نگرش

 به عاطفی و شناختی اثر یدهندهنشان . همچنین نگرش(184: 1398)رضاییان،  است وضعیت

 آن برابر در پاسخ به تمایل یک و نگرش مورد اجتماعی موضوع یا ءشی از شخصی یتجربه جای

کریمی، ) کندمی هدایت را رفتار که است «پنهانی مکانیسم» یک معنی این در نگرش. است ءشی

 هکنندمنعکس و گرددمی ابراز رویدادها یا چیزها افراد، درباره که است نظری نگرش .(23: 1398

بر این اساس باید این نکته را مطرح کرد که با بررسی و تحلیل  .است آن درباره فرد احساس نوع

های پنهان که در ذهن، باور و ها، هنجارها و ارزشتوان از نگرشمفهوم سبک زندگی، می

-ها و الگوهای موجود یا در حال شکلگیریکردارهای افراد وجود دارد، اطالع یافت تا از جهت

 توانندیم هاشیگراها و نگرش. (2002، 10)چانی تری ارائه دادبینانهگیری، تفسیر و تصویر واقع

و به  میدار یها آگاهاز آن ارانهیهستند که هوش ییآنها حیصر هایشیباشند. گرا یضمن ای حیصر

 ناآگاهانه هستند اما با ی،ضمن هایشی. گراگذارندیم ریثأبر رفتار و اعتقادات ما ت یطور مشخص

ها براساس است که آدم نیتصور ما بر ا دارند. ریثأما ت یهنوز بر اعتقادات و رفتارها حال نیا

ار و رفت هاشیکه گرا اندافتهیدر ی. اما روانشناسان اجتماعکنندیرفتار م شانیهاو نگرش هاشیگرا

 (.1391)قاسمی،  ستندیسو نکامالً هم شهیهم یواقع

 شوند:شش دسته کلی تقسیم بندی می ها بهها و گرایشنگرشدر تحقیق حاضر 

دهد به وظایفی اشاره دارد که رابطه بین فرد و خداوند را به عنوان عبد و معبود نشان می عبادی:

 و اعم است از عبادات مشخص مثل نماز، روزه، تالوت قرآن، ذکرهای مستحبی، حج و غیره.

شناختی او  های زیرین عاطفی والیه به مفاهیمی اشاره دارد که در فرد درونی شده و در باورها:

های فرد دارند. ای در گرایشحضور دارند و به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، نقش تعیین کننده

اند که باورهای برجسته دینی منجر به ایجاد نگرش قوی و رفتار قاطعانه در تحقیقات نشان داده

 کند.حید، معاد و نبوت( را برآورد میعمل خواهد شد. این مؤلفه سه باور بنیادین دینی )تو

های موجود در فرد، تالش برای شناختی فرد اشاره دارد، اعم از شناختبه وظایف تفکر و علم:

 افزایش دانش و علم خود و جایگاهی که فرد برای تفکر و علم قائل است.

                                                           
9   . Attitude 

10 . Chaney 
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 ها و مقاالتوگودر گفت مستقل از تاریخچه واژه رسانه، امروزه معموالً آنچه به عنوان رسانه رسانه:

( از قبیل رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه و 11های ارتباطیگیرد، به )رسانهمورد استفاده قرار می

 ها به عنواناشاره دارد. در این تحقیق نیز کمیت استفاده فرد از این رسانه 12های اجتماعیشبکه

 است.های سنجش مؤلفه رسانه در نظر گرفته شدهشاخص

گیری از چیزی برای برآوردن یک یا چند نیاز ذاتی است. در تحقیق حاضر منظور بهره مصرف:

گردد. ها سنجیده میها و غیر خوراکیمصرف )با تأکید بر نوع آن( در دو گروه عمده خوراکی

ها، نان، برنج، گوشت، لبنیات، میوه و سبزی و مصارف غیر مصارف خوراکی مانند انواع نوشیدنی

کی مانند کفش و پوشاك، کاال و خدمات فرهنگی و غیره. به طور حتم مصرف موارد فوق با خورا

توجه به اصول الگوی صحیح مصرف )پرهیز از اسراف و تبذیر( از ضروریات سبک زندگی اسالمی 

 آید.به حساب می

دن ب منظور، اصالح بدن و کنترل آن در راستای ایجاد تصور مطلوب در دیگران از مدیریت بدن:

هایی مانند: توجه به تناسب اندام، . در تحقیق حاضر فعالیت(1386)احمدنیا،  و ظاهر فرد است

تقید به آراستگی و پاکیزگی ظاهری و استفاده از هر نوع محصول مرتبط با آرایش و زیبایی بدن 

دن ب های رسانه، مصرف و مدیریتبا رعایت آداب اسالمی مد نظر هستند )به دلیل اهمیت مؤلفه

 شود(.ها پرداخته میتری به آندر رابطه با سبک زندگی، در ادامه فصل به صورت جامع
 . روابط انسانی4

توان از نمودهای کنش اجتماعی به شمار آورد که پیوندی را بین عاملیت سبک زندگی را می

افراد در فضای های اجتماعی کند. به عبارت دیگر، کنشانسانی و ساختارهای اجتماعی ایجاد می

های آزادانه آنان از میان الگوهای گوناگونی است که ی انتخابسبک زندگی، از یک سو، نتیجه

 دهد و ازسویمدرنیته با توسل به جهانی شدن در جهت گسترش فرهنگ جهانی به آنان ارائه می

ه هموارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع گوناگون است که دیگر شرایط نظام

دهد. از این رو سبک های کنشگران  و در نتیجه سبک زندگی آنان سمت و سو میبه انتخاب

گیرد که برآیندی از ارتباط میان سطوح خرد و میزندگی در ارتباط متقابل ارتباطات افراد قرار 

  (.54: 1394فر و همکاران، )بابایی آیدکالن به حساب می

دو فرد، دو گروه، فرد و گروه، سازمان و  نیب یادارد و هر نوع رابطه یعیمفهوم وس ،یروابط انسان

 ،یمانند روابط رسم یمختلف یهاروابط، ممکن است به شکل نی. اردیگیفرد و ... را در بر م

 نیو چند جانبه رخ دهد. در ع یافق ،یعمود ،یکالمریغ ،یکالم ،یخصوص ،یعموم ،یررسمیغ

                                                           
11. Communication Media 

12. Social Media 
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 ،یبازرگان ،یتجار ،یفرهنگ ،یخاص اجتماع یهاتیها و موقعطیامکان دارد رابطه در مح حال،

اط، آن، ارتب تیبرقرار شود. پس رابطه، بدون در نظر گرفتن مجرا، نوع و موقع یو آموزش یحکومت

نتقل م گریرا به طرف د یامیپ ای ازین خواهد یطرف م کیدو طرف که  نیاست ب یکنش و واکنش

 یگوهاو. گفترندیگیقرار م یو قهرها، در محدوده رابطه انسان یها، تنفّرها، آشتمحبّت. کند

ه، اند که در خانوادیاز اشکال رابطه انسان ییهاشکل زین یلفظ یهایریدرگ نیو همچن مانهیصم

 .(96: 1389، 13)گریفیتس افتدیافراد اتفاق م نیکار و جامعه، ب

 توان شاملانسانی مطرح گردیده را میهایی که برای بررسی بُعد روابط حاضر مؤلفه در پژوهش

 تتربی و توان به رفتارروابط انسانی در ارتباط با خانواده و اجتماع دانست که از این جمله می

 و مادی نیازهای سازی خانواده، برطرف امورات جهت زمان صرف و رسیدگی خانوادگی، لزوم

 آداب معاشرت و عناصری چون رعایت خانواده به عنوان روابط فرد در حوزه خانواده اعضای روحی

 دیگران، با با احترام ، رعایت موازین اسالمی در برخورد با دیگران، ارتباط همراهروزانه روابط در

دوستان و همکاران را به عنوان روابط اجتماعی فرد در نظر  مشکالت حل جهت تالش و معاشرت

 گرفت.
 

 پیشینه پژوهش

 
 انجام شدهپیشینه تحقیقات ( 1جدول )

 نتایج تحقیق موضوع تحقیق محقق

 1396ا...، دهقان، نبی

الگوی سبک زندگی کارکنان 

نیروهای مسلح با تأکید بر 

 ابعاد فردی و سازمانی

بندی سبک زندگی کارکنان نتیجه این تحقیق تقسیم 

نیروهای مسلح به چهار دسته فردی، سازمانی، خانوادگی و 

زندگی کارکنان نیروهای اجتماعی و ارائه الگوی سبک 

های فردی و سازمانی آن مسلح به همراه ابعاد و شاخص

 بوده است.

پور، موسی. شعبان

1394 

وضعیت سبک زندگی اسالمی 

 در نیروهای مسلح

 های اصلی سبکیابی به ویژگینتیجه این تحقیق دست

 زندگی اسالمی در نیروهای مسلح بوده است.

 1394ابراهیمی، اکبر. 

تأثیر ابعاد سرمایه  بررسی

اجتماعی بر تعهد سازمانی، 

مورد مطالعه: کارکنان معاونت 

 نیروی انسانی نزاجا

بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر میزان تعهد  (1

 سازمانی کارکنان تأثیر معناداری دارد.

بُعد ارتباطی سرمایه اجتماعی بر میزان تعهد  (2

 سازمانی کارکنان تأثیر معناداری دارد.

شناختی سرمایه اجتماعی بر میزان تعهد بُعد  (3

 سازمانی کارکنان تأثیر معناداری ندارد.

                                                           
13 . Grifits 
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 نتایج تحقیق موضوع تحقیق محقق

رضا. امیر کبیری، علی

ا.... شیخ، دهقان، نبی

رضا. فتحی، صمد. علی

1394 

گرا و تأثیر رهبری تحول

گرا بر تعهد سازمانی تبادل

)مورد مطالعه: سازمان 

 نظامی(-آموزشی

سازمانی در  گرا و تعهدبین سبک رهبری تحول (1

( رابطه 38/0درصد، به میزان ) 99سطح اطمینان 

 معنادار وجود دارد.

گرای رهبر با تعهد عاطفی به اندازه بین رفتار تحول (2

( رابطه 33/0( و با تعهد هنجاری به میزان )63/0)

 وجود دارد.

( با 388/0رفتار رهبری با تعهد سازمانی به اندازه ) (3

( با تعهد هنجاری و 308/0تعهد عاطفی، به اندازه )

 با تعهد مستمر فاقد رابطه است.

( با 322/0تشویش ذهنی با تعهد سازمانی به میزان ) (4

( و با تعهد هنجاری به میزان 344/0تعهد عاطفی )

 ( رابطه معنادار دارد.213/0)

رفتار توجه فردی با تعهد عاطفی و هنجاری دارای  (5

-گونه رابطهرابطه معنادار بوده و با تعهد مستمر هیچ

 ای ندارد.

گرا رابطه همبستگی بسیار رفتار رهبری تبادل (6

 ناچیزی با تعهد سازمانی کارکنان دارد.

فعال با تعهد -رفتار رهبری بر اساس استثنائات (7

سازمانی دارای رابطه معنادار است که البته میزان 

 آن چشمگیر نیست.

 

 1393آذر، داوود. 

های بررسی رابطه مهارت

رماندهان و مدیران ارتباطی ف

 بر تعهد سازمانی کارکنان آجا

ها حاکی از تأثیر مقدار آماره به دست آمده از آزمون (1

های ارتباطی، شنودی و بسیار باالی عوامل مهارت

بازخوردی مدیران و فرماندهان بر تعهد سازمانی 

 باشد.کارکنان در آجا می

های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی بین مهارت (2

 کنان آجا رابطه معناداری وجود دارد.کار

های کالمی مدیران و تعهد سازمانی بین مهارت (3

 کارکنان آجا رابطه معناداری وجود دارد.

های شنودی مدیران و تعهد سازمانی بین مهارت (4

 کارکنان آجا رابطه معناداری وجود دارد.
 

 شناسی تحقیقروش

روش تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی، از ماهیت تحقیق حاضر به لحظ اجرا ترکیبی است. 

ها و قابلیت تعمیم از نوع همبستگی و از لحاظ نتیجه، جزء تحقیقات نظر روش گردآوری داده

آوری شده از منابع مورد مطالعه )اسناد های جمعود. در این تحقیق دادهشکاربردی محسوب می
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بندی شده و پس از تحلیل دسته نظرانو مدارك و مقاالت( و نظرات ارائه شده توسط صاحب

ت. وتحلیل قرار گرفها به صورت آمیخته مورد تجزیهکیفی و بررسی نقاط اشتراك، اطالعات و داده

محقق تالش نمود تا با کنار گذاشتن نقاط ضعف رویکردهای کمی و کیفی از نقاط قوت این 

ه یابی به اهداف تحقیق استفادها و دستهای کیفی و کمی و تحلیل آنرویکردها برای ترکیب داده

 های زیر گویی به سؤاالت تحقیق فرضیهجهت پاسخ .(159: 1390)جمشیدی و همکاران،  نماید

 مطرح شد:

های سبک زندگی بر تعهد سازمانی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا ها و گرایشبُعد نگرش -1

 تأثیر زیادی دارد. 

سازمانی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا تأثیر زیادی های سبک زندگی بر تعهد بُعد فعالیت -2

 دارد.

بُعد روابط انسانی سبک زندگی بر تعهد سازمانی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا تأثیر  -3

  زیادی دارد.

 بُعد اموال سبک زندگی بر تعهد سازمانی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا تأثیر کمی دارد. -4

نفر از  10ساختار یافته با تعداد با انجام مصاحبه نیمه در بخش کیفی هاآوری دادهکار جمع 

رایی گتأیید و افزایش روایی، از روش کثرتجهت صورت گرفت. آجا و نداجا خبرگان و متخصصان 

 آمار توصیفی و استنباطیاز  شوندگان استفاده شد. در بخش کمیها و مصاحبهو کنترل مصاحبه

-هرهبا ب  زمان(همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم )نمودار پراکندگی، ضریب

با در نظر گرفتن ضریبی  جامعه آماری در این بخشاستفاده شده است.  SPSSگیری از نرم افزار 

تخمین زده  1398نفر از کارکنان شاغل در منطقه یکم امامت نداجا در سال  3000تعداد  خاص

اعضای جامعه نمونه انتخاب  نعنوا هها بنفر از آن 341تعداد ، فرمول کوکران که با استفاده شد 

ها بین آن نامهعدد پرسش 350آوری میزان مناسب نمونه، تعداد شدند که جهت اطمینان از جمع

در تحقیق  تدوین شد.نامه ساختارمند های این بخش، پرسشجهت گردآوری داده .توزیع گردید

برداری جهت حاضر برای بیشترکردن شباهت جامعه نمونه و جامعه آماری و افزایش دقت نمونه

که حجم های جامعه در نمونه و همچنین برای اینبرآورد پارامترهای جامعه و دخالت دادن ویژگی

 14ایگیری تصادفی طبقهها انتخاب شوند، از روش نمونهنمونه به نسبت مساوی از همه گروه

                                                           
14. Stratified Random Sampling 
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نامه محقق پرسش ،در این تحقیق ای( استفاده شده است.ای سهمیهمتناسب با حجم )طبقه

ک نامه سببخش مربوط به سنجش متغیر سبک زندگی، از پرسشساخته بوده که برای تهیه 

های جدید نیز از طریق مراجعه ( به عنوان مبنا استفاده شد و مؤلفه1391زندگی اسالمی کاویانی )

ه اضافه نامنظران خبره شناسایی و به پرسشمنابع گوناگون و مصاحبه با کارشناسان و صاحببه 

( 1991یر )نامه تعهد سازمانی آلن و میگردید. بخش معطوف به تعهد سازمانی برگرفته از پرسش

 سازی،باشد که با در نظر گرفتن ماهیت سازمان نظامی و فضای حاکم بر آن، پس از بومیمی

ال سؤ 18زیاد( و در برای )خیلی 5کم( تا برای )خیلی 1ها بر اساس گذاری گویهنمره شد. تدوین

ها و نامه دارای چهار بُعد اصلی شامل: نگرشاین پرسش به صورت معکوس تنظیم شده است.

های مربوط به این ابعاد به شرح زیر باشد. سؤالها و اموال میها، روابط انسانی، فعالیتگرایش

 ت:اس

، 53، 52، 50، 49، 48، 43، 42، 41، 40، 38، 37، 36، 35، 34های ها: سؤالها و گرایشنگرش

54 ،56. 

 .47، 46، 45، 44، 39، 33، 26، 25، 24، 15، 11، 10، 5، 2، 1های ها: سؤالفعالیت

 .55، 51، 23، 22، 21، 20، 19های روابط انسانی: سؤال

 .65، 64، 63، 62، 61، 60، 59، 58، 57های اموال: سؤال

 .13، 9، 8، 6، 4های تعهد عاطفی: سؤال

 .18، 17، 16، 14، 12، 3های تعهد مستمر: سؤال

 .32، 31، 30، 29، 28، 27 هایتعهد هنجاری: سؤال

 وهای روایی ظاهری، روایی محتوایی، برآورد و تأیید پایایی و روایی ابزار تحقیق از شاخص جهت

 SPSSزار افنرم کمک بهنامه پایایی پرسشروایی تفکیکی بهره گرفته شد. همچنین، جهت برآورد 

 گردید. 15کرونباخآلفای  بیضراقدام به محاسبه 

 

 

 

 

 

                                                           
2. Keronbakh 
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 ( مدل مفهومی پژوهش2نمودار )                                                 

 

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 ها با استفاده از میانگین وهای مربوط به توصیف سبک زندگی و تعهد سازمانی و ابعاد آنیافته

 انحراف استاندارد به شرح زیر است:

زندگی و ابعاد اصلی آن مربوط به کارکنان منطقه یکم امامت نداجا نشان  های توصیفی سبکداده

 17/233ها با میانگین ها و گرایشدهد که در بین ابعاد چهارگانه سبک زندگی، بُعد نگرشمی

-بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. همچنین ابعاد دیگر سبک زندگی از جمله فعالیت

 اند.عدی را به خود اختصاص دادههای بموال به ترتیب رتبهها، روابط انسانی و ا
 

 ( توصیف ابعاد اصلی سبک زندگی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا2جدول )

 ابعاد

 آماره
-ها و گرایشنگرش

 ها
 سبک زندگی اموال روابط انسانی هافعالیت

 53/594 03/89 42/116 83/159 17/233 میانگین

 59/42 57/0 41/0 43/0 38/0 انحراف معیار

 

های توصیفی تعهد سازمانی و ابعاد آن مربوط به کارکنان منطقه یکم امامت نداجا نشان داده

است و در بین ابعاد تعهد سازمانی،  66/56دهد که میانگین تعهد سازمانی در کارکنان منطقه می

داده است. همچنین ابعاد بیشترین میزان را به خود اختصاص  61/20بُعد هنجاری با میانگین 

 (3اند. )جدول را کسب کرده 34/18و تعهد عاطفی  98/19تعهد مستمر مقادیر 

 

 

تعهد 

 سازمانی

 عاطفی

هنجاری  

هنجار

مستمر

رر 

سبک 

 زندگی

هاها و گرایشنگرش  

هافعالیت  

 روابط انسانی

 اموال
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 ( توصیف ابعاد اصلی تعهد سازمانی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا3جدول )

 ابعاد

 آماره
 تعهد سازمانی تعهد عاطفی تعهد مستمر تعهد هنجاری

 66/56 34/18 98/19 61/20 میانگین

 85/6 41/3 17/2 65/3 انحراف معیار

 

 

  های تحقیقهای کمی مرتبط با فرضیهوتحلیل استنباطی دادهتجزیه

استفاده شده  Scatter Plotبین و مالك از نمودار متغیرهای پیش16جهت بررسی نمودار پراکندگی

متغیر مستقل و برقراری رابطه خطی میان  های تحقیقاست و با توجه به نرمال بودن توزیع داده

از  ادهاستف (، به منظور بررسی رابطه بین ابعاد سبک زندگی با تعهد سازمانی2)نمودار  و وابسته

 .است و مدل رگرسیون چندگانه بالمانع ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون
 

 

 ( همبستگی بین سبک زندگی و تعهد سازمانی2نمودار )

 

که به منظور بررسی رابطه بین ابعاد سبک زندگی با ابعاد عاطفی، هنجاری و  8نتایج جدول 

که،  دهدمستمر تعهد سازمانی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت، نشان می

ها با هر سه بُعد تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. ها و گرایشبین بُعد نگرش
                                                           
16. Scatter Diagram 

 سبک زندگی

ی
مان

ساز
د 

عه
 ت
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ها و روابط انسانی با هر سه بُعد تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار دارند. ین ابعاد فعالیتهمچن

رابطه مثبت و معنادار دارد و بین این متغیر با بُعد عاطفی و و بُعد اموال تنها با بُعد تعهد مستمر 

 هنجاری تعهد سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد.

 های تحقیقه( خالصه آزمون فرضی8جدول )

 نتیجه آزمون سطح اطمینان ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل

 هاها و گرایشنگرش

 وجود رابطه مستقیم درصد 99 618/0 سازمانیتعهد 

 وجود رابطه مستقیم درصد 99 538/0 تعهد عاطفی

 وجود رابطه مستقیم درصد 99 519/0 تعهد هنجاری

 وجود رابطه مستقیم درصد 95 201/0 تعهد مستمر

 هافعالیت

 وجود رابطه مستقیم درصد 99 516/0 تعهد سازمانی

 وجود رابطه مستقیم درصد 99 415/0 تعهد عاطفی

 وجود رابطه مستقیم درصد 99 508/0 تعهد هنجاری

 وجود رابطه مستقیم درصد 95 222/0 تعهد مستمر

 روابط انسانی

 رابطه مستقیموجود  درصد 99 53/0 تعهد سازمانی

 وجود رابطه مستقیم درصد 99 485/0 تعهد عاطفی

 وجود رابطه مستقیم درصد 99 463/0 تعهد هنجاری

 وجود رابطه مستقیم درصد 95 178/0 تعهد مستمر

 اموال

 عدم وجود رابطه درصد 99 -031/0 تعهد سازمانی

 عدم وجود رابطه درصد 99 -182/0 تعهد عاطفی

 عدم وجود رابطه درصد 99 -077/0 تعهد هنجاری

 وجود رابطه مستقیم درصد 95 229/0 تعهد مستمر

 
بک بین، )ابعاد چهارگانه سدر نهایت، به منظور بررسی همبستگی چندگانه بین متغیرهای پیش

ها، روابط انسانی و اموال( با متغیر مالك )تعهد ها، فعالیتها و گرایشامل: نگرشزندگی ش

از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی و سازمانی(، 

که رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد، استفاده از تحلیل رگرسیون به دلیل این

شود، بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون مشاهده می 9طور که در جدول خطی بالمانع است. همان

روش همزمان، ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی ابعاد مختلف سبک چندگانه با 

 401/0ها، روابط انسانی و اموال( با تعهد سازمانی، برابر با ها، فعالیتها و گرایشزندگی )نگرش

دار است. بنابراین مشخص معنی >P 021/0باشد که در سطح می 649/0و ضریب تعیین برابر با 

بین )ابعاد د از واریانس متغیر تعهد سازمانی توسط متغیرهای پیشدرص 65شد که حدود 
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 =Betaها )ها و گرایشچهارگانه سبک زندگی( تبیین شده است و مشخص شد که متغیر نگرش

 بینی متغیر تعهد سازمانی است.( بهترین متغیر برای پیش0/72
 

سبک زندگی با تعهد سازمانی با ( نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به ابعاد مختلف 9جدول)

 روش همزمان

  ضرایب 

 رگرسیونی

 

 ابعاد

همبستگی 

 چندگانه
MR 

ضریب 

 تعیین
RS 

 احتمال
P 

 معناداری
F 

B t β p 

 هاها و گرایشنگرش

401/0 649/0 021/0 75/2 

72/0 745/2 893/0 002/0 

 004/0 547/0 967/1 56/0 هافعالیت

 012/0 489/0 425/1 54/0 روابط انسانی

 48/0 -69/0 -982/0 -79/0 اموال

 

 وتحلیل آمیخته تحقیقتجزیه

 دهندهنظران نشانهای حاصل از مطالعه اسناد و مدارك و نظرات کلیه صاحبتحلیل دادهوتجزیه

های سبک زندگی بر هر سه بُعد تعهد سازمانی )عاطفی، ها و گرایشآن است که مؤلفه نگرش

هنجاری( تأثیرگذار است. ارتباط این دو متغیر مستقیم و مثبت بوده و در حالت کلی  مستمر و

رسد که این مؤلفه بر بُعد عاطفی تعهد سازمانی اثرگذاری بیشتری دارد. پس از مطالعه به نظر می

نظران نیز های صاحببا سؤال اول تحقیق، موارد ذکر شده در مصاحبهاسناد و مدارك مرتبط 

نامه مشخص گردید که حاصل از پرسشهای کمی وتحلیل دادهعد از انجام تجزیهو ب تأیید شد

های سبک زندگی با تعهد سازمانی )در هر سه بُعد آن( رابطه مستقیم ها و گرایشبین بُعد نگرش

 تعهد عاطفی اثرگذاری بیشتری دارد.( وجود دارد و این بعُد بر r=0/618, p<0/01و مثبت )

سبک  هایدوم تحقیق که در آن به دنبال سنجش میزان تأثیرگذاری بُعد فعالیتدرخصوص سؤال 

ظران ناز مصاحبه با صاحب منطقه یکم امامت نداجا بودیم، پسزندگی بر تعهد سازمانی کارکنان 

های وتحلیل دادههای کیفی و همچنین تجزیهو مطالعه اسناد و مدارك و تجزیه و تحلیل داده

ی های سبک زندگهای مختلف بُعد فعالیتشاخصاست که  نامه بیانگر آنپرسشکمی حاصله از 

بر  ایبر هر سه بُعد تعهد سازمانی )عاطفی، مستمر و هنجاری( کارکنان تأثیر مثبت و فزاینده

گذارد. وضعیت مطلوب کارکنان در این مؤلفه باعث بهبود سبک زندگی شده و در نتیجه جای می
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های کمی در ادامه و پس از تجزیه و تحلیل داده گردد.ازمانی آنان میموجب ارتقای تعهد س

ها با تعهد سازمانی )در هر سه بُعد آن( رابطه مستقیم نامه مشخص شد که بین بُعد فعالیتپرسش

 وجود دارد.( r=0/516, p<0/01و مثبت )

 بُعد روابط در خصوص سؤال فرعی سوم تحقیق که در آن به دنبال سنجش میزان تأثیرگذاری

حلیل وتانسانی سبک زندگی بر تعهد سازمانی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا بودیم، تجزیه

ل وتحلینظران و نیز تجزیههای کیفی انجام شده بر روی اسناد و مدارك و مصاحبه با صاحبداده

 است که: نامه، بیانگر آنهای پرسشهای کمی حاصله از فرمداده

 دهندهنظران نشانهای حاصل از مطالعه اسناد و مدارك و نظرات کلیه صاحبدادهتحلیل وتجزیه

ری گیآن است که روابط انسانی از عوامل بسیار مهم و بنیادی در فرایند اجتماعی شدن و شکل

مندی از روابط سالم و سازنده باعث بروز پیامدهای آید و بهرهسبک زندگی کارکنان به حساب می

وم با سؤال ساز مطالعه اسناد و مدارك مرتبط  گردد. پسگانه تعهد سازمانی مید سهمثبت در ابعا

 عد از انجام تجزیه و تحلیلنظران نیز تأیید شد و بهای صاحبتحقیق موارد ذکر شده در مصاحبه

عد روابط انسانی سبک زندگی با نامه مشخص گردید که بین بُحاصل از پرسشهای کمی داده

 .( وجود داردr=0/53, p<0/01)در هر سه بُعد آن( رابطه مستقیم و مثبت ) تعهد سازمانی

و در خصوص سؤال فرعی چهارم تحقیق که در آن به دنبال سنجش میزان تأثیرگذاری بُعد اموال 

های وتحلیل دادهسبک زندگی بر تعهد سازمانی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا بودیم، تجزیه

ای هوتحلیل دادهنظران و نیز تجزیهروی اسناد و مدارك و مصاحبه با صاحبکیفی انجام شده بر 

مؤلفه اموال یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار  است که نامه، بیانگر آنهای پرسشکمی حاصله از فرم

شود اما در مورد نحوه اثرگذاری این مؤلفه بر ابعاد تعهد در سبک زندگی کارکنان محسوب می

وان گفت که این مؤلفه بیشتر بر بُعد مستمر و هنجاری تعهد سازمانی تأثیرگذار تسازمانی می

 از انجام توان با قطعیت سخن گفت که پساست و در خصوص تأثیر آن بر تعهد عاطفی نمی

نامه مشخص گردید که بین بُعد اموال سبک زندگی حاصل از پرسشهای کمی وتحلیل دادهتجزیه

( وجود ندارد r=-0/031, p<0/759عاد عاطفی و هنجاری( رابطه معناداری )با تعهد سازمانی )در اب

. ( استr=0/229, p<0/05و این بُعد تنها با بُعد تعهد مستمر دارای رابطه مثبت و مستقیم )

درنتیجه فرضیه ادعا شده اثبات گردید و تأثیرگذاری اندك بُعد اموال سبک زندگی بر تعهد 

 م امامت نداجا، مورد تأیید قرار گرفت.سازمانی کارکنان منطقه یک
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 توان گفت که نتایج حاصل از این تحقیق در رابطه با هدف اول عبارتند از:بطور کلی می
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تعهد سازمانی  ، هنجاری و مستمرهای سبک زندگی با بُعد عاطفیها و گرایشبین بُعد نگرش

د دهنده وجومقادیر ضریب همبستگی بدست آمده نشانارتباط مستقیم و مثبتی وجود دارد و 

ها و تعهد سازمانی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا بوده ها و گرایشرابطه قوی بین بُعد نگرش

ن های سبک زندگی کارکناها و شاخصبندی مؤلفهنتایج حاصل از این هدف با نتایج اولویتاست. 

توان در تبیین این نتایج می ( همخوانی دارد.1397روهای مسلح در تحقیق دهقان و همکاران )نی

و تمایالت و  17هاهای هر فرد دو ویژگی عمده کنترل و هدایت تکانهها و گرایشگفت که نگرش

ای هها و گرایشباشد. کارکنانی که دارای نگرشبه کارگیری رفتار برای رسیدن به اهداف می

باشند. این کارکنان ای میهای قوی و از پیش تعیین شدهمی هستند، دارای هدف و خواستاسال

دهند و در رسیدن به متعهد و قابل اعتماد هستند، برای انجام امور دقت کافی از خود نشان می

وان تکنند. بنابراین میگذاری زیادی میاهداف خود مصر و پیگیر بوده و برای حرفه خود سرمایه

 فاهداشناسی و اراده باالیی هستند و نسبت به وظایف و دریافت که این کارکنان دارای وظیفه

ها و وظایف دهند و در انجام فعالیتسازمانی خود حساسیت و دقت عمل بیشتری نشان می

 سازمانی خود متعهدترند. 

 نتایج حاصل از این تحقیق در رابطه با هدف دوم عبارتند از:

تقیم ارتباط مستعهد سازمانی  ، هنجاری و مستمرها سبک زندگی با بُعد عاطفیلیتبین بُعد فعا

دهنده وجود رابطه قوی بین مقادیر ضریب همبستگی بدست آمده نشانو مثبتی وجود دارد و 

یج در تبیین این نتاها و تعهد سازمانی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا بوده است. بُعد فعالیت

ها گستره وسیعی از رفتارهای درون سازمانی و برون سازمانی که بُعد فعالیتتوان گفت می

ود که شکارکنان را در برگرفته و به همین دلیل وضعیت مطلوب کارکنان در این بُعد سبب می

های اسالمی برون از سازمان را رعایت های اسالمی درون سازمان و هم ارزشکارکنان هم ارزش

ارای چنین خصوصیاتی هستند، رفتارهایی فراتر از حیطه کاری خود انجام کنند. کارکنانی که د

 آورند.دهند و تعهد به سازمان را نیز رفتاری مؤثر در جهت اهداف سازمان به حساب میمی

 نتایج حاصل از این تحقیق در رابطه با هدف سوم عبارتند از:

اط ارتبتعهد سازمانی  و مستمر ، هنجاریعد عاطفیبین بُعد روابط انسانی سبک زندگی با بُ

دهنده وجود رابطه مقادیر ضریب همبستگی بدست آمده نشانمستقیم و مثبتی وجود دارد و 

ر تبیین دقوی بین بُعد روابط انسانی و تعهد سازمانی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا بوده است. 

                                                           
باشد، رفتارهای فردی و شناسی به معنای میل و رغبت ضروری به انجام فعالیتی خاص میاز دیدگاه روان . تکانه17

 گردد.ها حاصل میها و تمایالت آناجتماعی افراد غالباً از تکانه
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-لیتپذیری و مسئواین روابط در جامعهتوان گفت که روابط انسانی و ادرکات افراد از این نتایج می

پذیری اجتماعی و سازمانی کارکنان تأثیرگذار است. کارکنانی که دارای روابط مطلوب خانوادگی 

کنند و به دلیل مثبت اندیشی و و اجتماعی هستند، با تواضع و اعتماد با دیگران برخورد می

ند و کنل در محیط سازمان خودداری میدلیهای بیها و مخالفتاندیشیدوستی بیشتر از کجنوع

 ند.کنهای سازمانی صرف میریزی برای انجام فعالیتوقت و انرژی خود را بیشتر در جهت برنامه

 نتایج حاصل از این تحقیق در رابطه با هدف چهارم عبارتند از:و 

 معناداری وجود نداردمانی ارتباط تعهد ساز و هنجاری بین بُعد اموال سبک زندگی با بُعد عاطفی

 مقادیر ضریب همبستگیعد مستمر تعهد سازمانی دارای رابطه معنادار است. و این بُعد تنها با بُ

دهنده وجود رابطه ضعیف بین بُعد اموال و تعهد سازمانی کارکنان منطقه یکم بدست آمده نشان

ل توان گفت که بُعد اموایدر تبیین نتایج مرتبط با هدف چهارم تحقیق مامامت نداجا بوده است. 

اال رسد که کارکنان دارای نمره بهای اقتصادی کارکنان تأکید دارد و به نظر میبیشتر بر گرایش

 شوند که این امر به دلیل محاسباتدر این بُعد به بُعد مستمر تعهد سازمانی بیشتر سوق داده می

تاً اقتصادی تعهد مستمر، توجیه اقتصادی هر فرد شاغلی در طول دوران کاری خود و ماهیت ذا

 نماید.پذیر می

 پیشنهادها

 پیشنهادهای اجرایی

ها ها، فعالیتها و گرایشمعاونت آموزش آجا با توجه به وجود همبستگی قوی بین ابعاد نگرش .1

 های آموزشی با هدف افزایشو روابط انسانی با تعهد سازمانی کارکنان، نسبت به برگزاری کارگاه

های زندگی ها و مهارتهای مختلف حین خدمت در زمینه شیوهشده و برگزاری آموزشابعاد ذکر 

به منظور باال بردن تعهد سازمانی و به تبع آن بهبود عملکرد شغلی کارکنان، اقدامات الزم را 

 عمل آورد.به

 معاونت نیروی انسانی آجا با توجه به نقش واحد منابع انسانی در تأمین کیفیت زندگی کاری .2

کارکنان و لزوم ایجاد تعادل بین زندگی کاری و زندگی خانوادگی کارکنان، تا حد امکان زمینه 

تعارض و تضاد میان زندگی کاری و زندگی خانوادگی کارکنان را از میان برداشته و در جهت 

مناسب در خصوص تفکیک و تشریح وظایف شغلی  ریزیمتعادل ساختن آن از طریق برنامه

 خصوص مناصب با مسئولیت باال( بکوشد. کارکنان )به
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با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت ادبیات تحقیق و نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات  .3

-اوقات فراغت در سبک زندگی کارکنان آجا، سازمان عقیدتی سیاسی آجا، برنامه و جایگاه ویژه

های فرهنگی و اجتماعی مناسب هریزی در خصوص اوقات فراغت کارکنان و پر کردن آن با برنام

 در راستای بهبود سبک زندگی کارکنان را مد نظر قرار دهد.

مرکز مطالعات راهبردی و سازمان عقیدتی سیاسی آجا با توجه به گستردگی موضوع و نیاز  .4

اساسی آجا به شناخت این حوزه )سبک زندگی و تعهد سازمانی( و همچنین تأکیدات مقام معظم 

ای در آجا طراحی و اجرا ای به صورت دورههای تحقیقاتی ملی و منطقهطرح العالی(ظله )مد رهبری 

بندی نموده و ضمن ها را بررسی و جمعهای مختلف این طرحکند و یک گروه کارشناسی، یافته

های متفاوت کارکنان در بدنه آجا، ارائه الگو در مناطق مختلف و با توجه به قشرها و طبقه

زندگی مطلوب را ارائه  ای مناسب فرهنگی و اجتماعی به منظور کنترل و هدایت سبکهبرنامه

  دهد.

 برای تحقیقات آتی پیشنهادها

که این تحقیق بر روی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا انجام شده است، با توجه به این .1

 شود تحقیقات مشابهی در مناطق دیگر آجا نیز انجام شود.پیشنهاد می

شود ارتباط آن را با متغیرهای گوناگونی توجه به اهمیت وافر تعهد سازمانی، پیشنهاد میبا  .2

چون سازگاری کارکنان، محیط فرهنگی و اجتماعی سازمان و متغیرهای اجتماعی و دلزدگی هم

 کارکنان نیز مورد بررسی واقع شود.

یر بررسی رابطه و تأثشود تحقیقاتی در زمینه با توجه به اهمیت سبک زندگی پیشنهاد می .3

وری، های آن به طور مجزا با سایر مفاهیم سازمانی مانند بهرهسبک زندگی یا هر یک از مؤلفه

با توجه به بررسی چهار بُعد از ابعاد مختلف ضایت شغلی و نظایر آن صورت پذیرد و روحیه، ر

موجود در سبک  هایگردد که سایر ابعاد و مؤلفهسبک زندگی در تحقیق حاضر، پیشنهاد می

 زندگی نیز در تحقیقات مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

 

 قدردانی

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است 

 بسیار سپاسگزاریم.
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