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چكيده
سبک زندگی کارکنان و تأثیر آن بر نگرش شغلی آنها و شاخصهای زیرمجموعه آن از قبیل
(رضایت شغلی ،وابستگی شغلی و تعهد سازمانی) از جمله مسائل مهم در کیفیت زندگی کاری
بهشمار میرود .این موضوع در جوامع اسالمی ،زمانی اهمیت دو چندان مییابد که تأثیر سبک
زندگی اسالمی بر نگرش شغلی مورد بررسی قرار گیرد .در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر سبک
زندگی اسالمی بر نگرش در حالت کلی ،تأثیر آن بر هر یک از مؤلفههای نگرش شغلی (رضایت
شغلی ،وابستگی شغلی و تعهد سازمانی) و همچنین اثر مؤلفه میانجی ارزشهای درون سازمانی در
میزان تأثیرگذاری سبک زندگی اسالمی بر نگرش شغلی کارکنان  21سازمان منتخب مراکز استانهای
لرستان و زنجان سنجیده شد .دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه با روش نمونهگیری طبقهای
تصادفی ،بین  034نفر از کارکنان ،توزیع و نتایج از طریق الگوی معادالت ساختاری و با
نرمافزارهای  Spss13و  PLS2تجزیه و تحلیل شد .در این پژوهش سه پرسشنامه بهمنظور سنجش
نگرش شغلی کارکنان ،سبک زندگی اسالمی و تبیین ارزشهای درون سازمانی طراحی شد .اعتبار این
سه پرسشنامه با استفاده از ضریب همسانی درونیِ آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با  4/699و  4/60و
 4/609تأیید شد که از  4/9بیشتر بود .ضمن اینکه روایی پرسشنامه و برازش الگو از طریق نرمافزار
 PLS2تأیید شد .در این پژوهش ،هشت فرضیه از نه فرضیه تأیید و نشان داده شد که سبک
زندگی اسالمی میتواند بر نگرش شغلی و سازمانی کارکنان تأثیر مثبتی داشته باشد.
كليدواژهها :سبک زندگی اسالمی ،نگرش شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،وابستگی شغلی،
ارزشهای درون سازمانی.
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مقدمه
نيروي انساني واجد شرايط و ماهر ،عامل با ارزش و سرمايهاي بيپايان در جهت رشد و توسعه
سازمانها است .از همين رو توجه به تأمين نيازهاي جسماني ،رواني و اجتماعي ميتواند انگيزه
کارکنان و بالطبع ميزان بهرهوري آنان را افزايش دهد .از طرفي کارايي و اثربخشي کارکنان به نوع
نگرش شغلي آنان بستگي دارد .در مطالعات نظام يافته و علمي حوزۀ رفتار سازماني نيز از ميان
نگرشهاي مرتبط با فعاليتهاي شغلي ،سه متغير وابستگي شغلي ،تعهد سازماني و رضايت شغلي بيش
از همه مورد توجه است.
وابستگي شغلي ،درجه يا ميزاني است که شخص ،شغلش را معرف خود و کار يا عملکردش را
موجب سربلندي و کسب حيثيت و اعتبارش ميداند (رابينز)7711 ،؛ به عبارت ديگر اينکه افراد
چقدر به کار دل ميبندند و در واقع وقت خود را با شغلشان سپري ميکنند ،ميزان وابستگي شغلي
آنها را مشخص ميسازد (عباسي .)7711 ،وابستگي شغلي يکي از عوامل مهم زندگي کاري است
که به جنبههاي اساسي شغل ،جاذبۀ مثبت ميبخشد و به انگيزش ،رشد فردي و رضايت شغلي منجر
ميشود (استردام و روديت.)6002 ،7
تعهد سازماني حالتي است که فرد ،سازمان را معرف خود ميداند و آرزو ميکند که در
عضويت سازمان بماند .مفهوم تعهد سازماني ،معين کننده سه عرصۀ مهم از احساس يا رفتار فردي
است که در سازمان مشغول به کار است )7 :اعتقاد به سازمان و پذيرش اهداف و ارزشهاي آن
 )6تمايل به عضويت و ماندن در سازمان  )7تمايل به سعي و تالش براي سازمان ،وراي آنچه در
قراردادش با سازمان درج شده است (آرمسترانگ.)7711 ،
رضايت شغلي به عنوان يکي ديگر از مؤلفههاي نگرش شغلي مطرح در مطالعات رفتار سازماني
جايگاه بسيار بااهميتي دارد (موريس و بلوم .)6006 ،6رضايت شغلي به نگرش لحظهاي فرد دربارۀ
شغلش گفته ميشود .در واقع رضايت شغلي در يک برش مقطعي از نگرش شغلي است که در
يک لحظه خاص براي فرد متجلي ميشود و اگر بعد زمان و پايداري در آن حاکم شود به نگرش
شغلي ميانجامد .در پژوهشي ناريماواتي ( )6001نشان داد ،تأثير رضايت شغلي ،تعهد سازماني و
قصد ترک خدمت کارکنان بر عملکرد ،مثبت و معنادار است؛ يعني اگر شخصي تعهد و رضايت
1 - Strydom. A; Roodt, G
2 - Morris A. Bloom. JR
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شغلي خوبي داشته باشد ،عملکرد خوبي هم از خود نشان ميدهد و به ماندن در سازمان مايل است.
صداقتي فرد و خلج اسدي ( )7730نيز به اين نتيجه رسيدند که ميان تعهد سازماني و رضايت شغلي
رابطه مثبت وجود دارد و با افزايش يکي ،ديگري نيز افزايش مييابد.
در اين ميان سبک زندگي و ابعاد آن نيز به عنوان شاخصي از وضعيت زيستي ،رواني و
اجتماعي بر مبناي آنچه مورد قبول عموم است ،ميتواند پيشبينيکننده نگرش شغلي باشد .به نظر
ميرسد در جامعه اسالمي ،اسالم بهعنوان دين کامل بايد بيش از ديگر سبکهاي زندگي در
مسلمانان و کارکنان مسلمان در سازمانها تأثيرگذار باشد .به اجمال ،منظور از سبک زندگي
اسالمي ،سبک زندگي اجتماعي است که همه يا بيشتر مردم يا قشر مؤثري از جامعه اسالمي بدان
عمل ميکنند و در رفتارشان منعکس ميشود .در سبک زندگي اسالمي مسائلي مورد نظر است که
اسالم در آنجا نظر دارد؛ يعني موضوعاتي که مورد قبول اسالم يا مورد انتقاد ،طرد و نفي اسالم
است؛ به عبارت ديگر اين مسائل شأنيت آن را دارد که اسالم دربارۀ آنها اظهار نظر کند (مصباح،
 .)7736مهدوي کني سبک زندگي ديني را چنين تعريف کرده است« :عموم اديان داراي نظام
معنايي ،آموزهها وساختارهايي هستند که پيروانش را در ايجاد سبک زندگي مبتني بر آنها توانمند
ميکنند .اين گونه سبک زندگي ناشي از فرهنگ ديني را ميتوان سبک زندگي ديني ناميد»
(مهدوي کني .)731 :7731 ،رهبر معظم انقالب نيز اشارات بسياري به سبک زندگي اسالمي ـ
ايراني کردهاند .فارغ از اينکه اصطالح «سبک زندگي» در فرهنگ واژگان حضرت آيتاهلل
خامنهاي تازگي دارد يا نه ،آنچه از آن به عنوان سبک زندگي ياد ميکنند از همان آغاز رهبري
ايشان يا حتي قبلتر از آن دغدغه ايشان بوده است« :بنده زمان رياست جمهوري در شوراي عالي
انقالب فرهنگي قضيه طرح لباس ملي را مطرح کردم و گفتم بياييد يک لباس ملي درست کنيم
] [...عربها لباس ملي خودشان را دارند ،هنديها لباس ملي خودشان را دارند ،اندونزياييها لباس
ملي خودشان را دارند ] [...من و شما که ايراني هستيم ،لباسمان چيست؟» (امام خامنهاي،
.)7()7737
بنابراين با طرح اين نمونه ،ميتوان گفت ،سبک زندگي اسالمي ،يک دغدغه براي حاکميت
جامعه اسالمي ايران بوده و هست .از سوي ديگر با تجميع هر دو مبحث سبک زندگي اسالمي و
نگرش شغلي از آنجا که سازمانهاي دولتي از جمله ارگانهايي هستند که بسيار با مردم سر و کار
دارند ،نوع نگرش شغلي کارکنان آنها و تأثيرگذاري سبک زندگي اسالمي بر آن نگرشها ميتواند
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در سياستگذاري مسئوالن مورد استفاده قرار گيرد .در اين پژوهش محقق بر آن است تا اثر سبک
زندگي اسالمي را بر نگرش شغلي بررسي کند و به اين سؤاالت پاسخ دهد که" :آيا سبک زندگي
اسالمي در نگرش شغلي کارکنان سازمانهاي مورد مطالعه تأثير دارد؟ ميزان تأثير سبک زندگي
اسالمي بر نگرش شغلي سازمانهاي مورد مطالعه چقدر است؟ در کداميک از سازمانهاي مورد
مطالعه سبک زندگي اسالمي بر نگرش شغلي اثر بيشتري دارد؟ در اين تحقيق با مطالعه تعدادي از
سازمانهاي منتخب در مراکز استانهاي زنجان و لرستان پاسخهاي الزم به اين سؤاالت و دغدغههاي
اين مسئله ارائه شده است.

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
 . 6نگرش شغلی
نگرش در واقع احساسات و برداشتهاي نسبتاً پايدار و بلندمدت انسان نسبت به موضوعات يا
اش يا است که بر ادراک افراد تأثير دارد .نگرشها از طريق تبديل به نيات رفتاري بر رفتار اثر
ميگذارد .نگرشها پيچيده است .اگر از مردم درباره نگرشها نسبت به سازماني که براي آن کار
ميکنند ،سؤال کنيد ،شايد پاسخ سادهاي بشنويد؛ اما احتماالً دليل پيچيدهاي پشت آن جواب قرار
دارد .شواهد فراوان تأکيد دارند که هر عمل مديران ،که باعث بهبود نگرش کارکنان شود،
اثربخشي سازمان را افزايش ميدهد (رابينز 7732 ،7به نقل از الواني و لرستاني .)7731 ،بيشتر
تحقيقاتي که در زمينۀ نگرش شغلي انجام شده ،نشاندهنده تأثير سه متغير رضايت شغلي ،وابستگي
شغلي و تعهد سازماني بر نگرش شغلي است که در اين بخش به طور خالصه به آنها اشاره شده
است.
الف) رضایت شغلی

رضايت شغلي به عنوان احساسي خوشايند ،قضاوت ،ارزش ،سازهاي چند بعدي ،متغيري
مستقل و گاه به عنوان متغيري وابسته در متون شناسايي شده است .الک )7323( 6رضايت شغلي
را حالت لذت و انبساط خاطري ميداند که به فردي به دليل کاربست ارزشهايش در هر شغل دست
ميدهد .آروي )7331( 7نيز رضايت شغلي را حالتي احساسي يا عاطفي ميداند که فرد در پي
1 - Rabbins
2 - Locke
3 - Arwa
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ارزيابي کلي شغلش تجربه ميکند .اين مباحث نشان ميدهد که در کنار لحظهاي بودن موضوع
رضايت شغلي ،تداوم تجربه و رضايت ،ميتواند به ديدگاه و نگرشي منجر شود که در صورت
وابستگي شغلي و تعهد سازماني از حالت رضايت شغلي لحظهاي به حالت نگرش شغلي نسبتاً پايدار
تبديل ميشود .بنابراين با توجه به اين مطالب درباره رضايت شغلي و نگرش شغلي ميتوان فرضيه
اول را بدين صورت ارائه کرد:
 :H1رضايت شغلي کارکنان با نگرش شغلي آنان رابطۀ مثبت دارد.
ب) وابستگی شغلی

از نظر ريد )6003( 7وابستگي شغلي به همانند سازي روانشناختي با شغل يا به درجهاي اشاره
دارد که بر حسب آن شغل مرکز هويت شخص ميشود .وابستگي شغلي به اثربخشي سازماني،
توليد و روحيه کارمندي به شکل مهمي از طريق درگير کردن کارکنان در کارشان و همچنين از
اين طريق کمک ميکند که کار را تجربهاي با معنا و کامل ميسازد (کارملي .)6001 ،6مهداد
( )7733معتقد است وابستگي شغلي با انگيزش و خشنودي شغلي رابطه تنگاتنگي دارد و از
خشنودي شغلي مهمتر است ضمن اينکه وابستگي شغلي به ويژگيهاي شخصي و ماهيت وظايف
کاري وابسته است .از طريق وابستگي شغلي ،ميتوان انتظار نگرش مثبت و پايدارتري نسبت به
شغل را از افراد داشت؛ به عبارت ديگر با تکميل رويکرد لحظهاي رضايت شغلي ،ميتوان انتظار
داشت که وابستگي شغلي بتواند رويکرد پايداري را به شغل ارائه کند و سازه مناسبي براي تکميل
موضوع نگرش شغلي باشد؛ هرچند اين رويکرد پايدار با حضور متغير ديگري به نام تعهد سازماني
کاملتر خواهد شد .بنابراين ميتوان يکي از فرضيههاي تحقيق را بدين صورت تدوين کرد:
 :H2وابستگي شغلي کارکنان با نگرش شغلي آنها رابطۀ مثبت دارد.
ج) تعهد سازمانی

تعهد سازماني نشانگر هويت و وابستگي فرد به سازمان است .تعهد سازماني را ميتوان هم
ناشي از عوامل شخصي مانند سن و سابقه خدمت در سازمان دانست و هم ناشي از ويژگيهاي
سازماني مانند ميزان آزادي کارکنان در تصميمگيري و احساس امنيت شغلي .نتايج تحقيقات نشان
ميدهد که بين تعهد سازماني ،غيبت و جابهجايي کارکنان رابطه معکوس وجود دارد؛ ولي با
1 - Reid
2 - Karmely
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بازدهي رابطه مثبت و مستقيم دارد .مهمترين تعريف تعهد به آلن و ماير )7330( 7مربوط است .آنها
تعهد سازماني را حالتي رواني ميدانند که بيانگر نوعي تمايل ،نيت و الزام به منظور ارائه اشتغال در
يک سازمان بوده و در برگيرندۀ سه بعد عاطفي ،مستمر و هنجاري است .تعهد عاطفي به وابستگي
عاطفي و تعلق خاطر براي انجام کار و تمايل به ماندن جهت ادامۀ اشتغال در سازمان اطالق
ميشود .تعهد مستمر به هزينههاي ناشي از ترک سازمان اطالق ميشود که هر چه سرمايهگذاري
کارکنان بيشتر باشد ،احتمال ترک خدمت کمتر خواهد بود ضمن اينکه در صورت وجود تعهد
هنجاري ،افراد ادامۀ خدمت و کار در سازمان را وظيفه و مسئوليت خود ميدانند .قاعدتاً اعتقاد به
اهداف سازمان و تمايل به تحقق اهداف و باقي ماندن در عضويت سازمان ،طي زمان حادث
ميشو د و اين امر در نوع نگرش فرد در دراز مدت ريشه دارد؛ به عبارت ديگر ،تعهد سازماني،
همانند وابستگي شغلي ،رويکرد پايدارتري به نگرش شغلي ميدهد و با اضافه کردن عامل رضايت
شغلي ،جنبههاي مختلف يک نگرش ،کامل ميشود .ميتوان ادعا کرد که با وجود اين سه عامل،
نگرش شغلي  ،احساسي نسبتاً پايدار نسبت به شغل خواهد بود که در کاهش غيبت و ترک شغل و
افزايش بازدهي و عملکرد کاري کارکنان تأثير بسزايي خواهد داشت؛ لذا در اين بخش ،ميتوان
فرضيه تحقيق را به اين صورت مطرح کرد:
 :H3تعهد سازماني کارکنان با نگرش شغلي آنها رابطۀ مثبت دارد.
 . 5سبك زندگی اسالمی
سبک زندگي 6مجموعهاي از طرز تلقيها ،ارزشها ،شيوههاي رفتار ،حالتها و سليقهها در هر
چيزي را در بر ميگيرد .موسيقي عامه ،تلويزيون ،آگهيها ،همه و همه تصورها و تصويرهايي
بالقوه از سبک زندگي فراهم ميکند .بيشتر مردم معتقدند که بايد سبک زندگي خود را آزادانه
انتخاب کنند (خوشنويس .)7733 ،بورديو )7331( 7سبک زندگي را نتيجه قابل رؤيتي از ابراز
عادت ميداند .از نظر او ،همه چيزهايي که انسان را احاطه کرده است ،مثل مسکن ،اسباب و اثاثيه،
کتابها ،سيگار ،عطرها ،لباس و غيره بخشي از سبک زندگي او را تشکيل ميدهد (امام جمعه زاده و
همکاران .)701 :7736 ،افزون بر اينکه سبک زندگي به خانه و اثاثيه محدود نميشود و تمام چيزها

1 - Allen and Meyer
2 - Life Style
3 - ueBdruoB
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مانند الگوهاي روابط اجتماعي ،سرگرمي ،مصرف و لباس را در بر ميگيرد و نگرشها ،ارزشها و
جهانبيني فرد و گروهي را منعکس ميکند که عضو آن است (تري .)7 :7332 ،7از ديدگاه گيدنز
( ،)7731سبک زندگي ،روش الگومند مصرف ،درک و ارزشگذاري محصوالت فرهنگ مادي
است که استقرار معيارهاي هويتي را در چهارچوب زمان و مکان ممکن ميسازد .به طور کلي
تعاريف و ديدگاهها به دو گروه تقسيم ميشود :گروه اول ،مجموعه تعاريفي است که سبک
زندگي را جنبهاي از رفتار ميداند و ارزشها ،نگرشها و جهتگيري ذهني افراد را از دايره اين مفهوم،
بيرون ميگذارد .رويکرد دوم ،ارزشها و نگرشها را نيز بخشي از سبک زندگي ميداند .اين
تقسيمبندي به نوعي ماهيت ميان رشتهاي دارد؛ به اين ترتيب که رويکرد اول در جامعهشناسي
غالب است اما رويکرد دوم در روانشناسي نمود بيشتري دارد (فاضلي.)7736 ،
برخي انديشمندان معتقدند که در نگاهي کالن ،دين و سبک زندگى ،اجزاى فرهنگ است؛
پس در حال تعامل است .افزون بر اين ،نگاه کالن در بحث مفهومى ،تعريفها و ويژگيهاى دين و
سبک زندگى نشان ميدهد امکان ذاتي برقراري رابطه ميان اين دو مفهوم وجود دارد؛ زيرا سبک
زندگي مطابق تعريف ،الگو يا کليت رفتارى ناشى از تمايالت و ترجيح است و از آنجا که
تمايالت و ترجيحها تحت تأثير نظام معنايى افراد است ،يکى از نظامهاى معنايى ،همان دين است.
بايد اذعان کرد که همه يا بيشتر اديان داراى نظام معنايى ،آموزهها ،نهادها و ساختارهايى هستند که
ييروانشان را در ايجاد سبکهاى زندگى مبتنى بر آنها توانمند ميکنند .اينگونه سبک زندگى را،
که ناشى از فرهنگ دينى است ،ميتوان «سبک زندگى دينى» ناميد (مهدوي کني.)7731 ،
در مجموع بايد گفت سبک زندگي راههاي گوناگون زندگي فرد يا گروه است و شامل
الگوها ،اعتقادات ،سليقهها و ارزشها و هنجارهايي است که در زندگي روزمره به کار ميرود
(تنهايي و خرم .)761 :7733 ،هر مکتب مذهبي ،سبک زندگي براي بشريت عرضه ميکند و مدعي
است ،جامعه مطلوب و زندگي سالم در نتيجه پيروي از روش زندگي است که آنان عرضه کنند.
اسالم يکي از بنيانهاي سازنده سبک زندگي انسان است (رجب نژاد و همکاران .)3 :7737 ،مفهوم
سبک زندگي اسالمي با مفهوم سبک زندگي که آدلر بيان ميکند ،شباهتهايي دارد .بعضي از اين
شباهتها شامل 7ـ توجه به ارزشها  6ـ کل نگري  7ـ غايتگرايي  1ـ جهتيابي فردي  1ـ خود
خالق است (هادوي .)16 :7737 ،در الگوي اسالمي تصميمات را به گونهاي ميگيرند که تحرک
1 - Thyre C. Uth
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فکري او حاکمانه باشد نه خادمانه و نه در خدمت هواهاي نفساني (خطيبي و ساجدي.)72 :7736 ،
از سوي ديگر در برخي از آيات قرآن سبک زندگي مورد تأييد اسالم نيز بيان شده است تا
انسانها بدانند سبک زندگي مطلوب اسالمي و ويژگيها و آثار آن چيست و رسيدن به آن ،ممکن
است .غايت آموزههاي ديني ،رهايي از وضع موجود سبک زندگي غير اسالمي و رسيدن به حيات
طيبه و سبک زندگي اسالمي است (رجب نژاد و همکاران .)70 :7737 ،مهمترين نوآوري در
مفهوم سبک زندگي اسالمي اين است که به آموزههاي اسالمي و کليت اسالم نگاه شده اسـت .بر
اين اساس ،هر رفتاري که بخواهد مبناي اسالمي داشته باشد ،بايد حداقلهايي از شناخت و عواطف
اسالمي را پشتوانه خود قرار دهد .در سبک زندگي از ديدگاه روانشناختي ،جامعهشناختي و علوم
پزشکي تنها به رفتار نگريسته ميشود؛ اما در هيﭻ يک نيت افراد ،شناختها و عواطف آنان بهشمار
نميرود .سبک زندگي اسالمي ،نميتواند بيتوجه بـه نيتهـا باشد؛ مانند نماز که اگر اعتقاد به
خداوند و معاد را پشتوانۀ خود نداشته باشد ،رفتار اسالمي به شمار نميرود (کاوياني.)37 :7733 ،
با توجه به مجموعه مطالب ادبيات نظري و پيشينه مطالعات ،ميتوان گفت که سبک زندگي
اسالمي بر نگرش شغلي کارکنان ميتواند تأثيرگذار باشد؛ لذا فرضيات ذيل قابل طرح است:
 :H4سبک زندگي اسالمي با نگرش شغلي رابطۀ مثبت دارد.
 :H5سبک زندگي اسالمي با رضايت شغلي رابطۀ مثبت دارد.
 :H6سبک زندگي اسالمي با وابستگي شغلي رابطۀ مثبت دارد.
 :H7سبک زندگي اسالمي با تعهد سازماني رابطۀ مثبت دارد.
 :H8سبک زندگي اسالمي با تبيين ارزشهاي درونسازماني رابطۀ مثبت دارد.
 :H9تبيين ارزشهاي درونسازماني با نگرش شغلي رابطۀ مثبت دارد.
در مجموع با توجه به ادبيات نظري و پيشينه مطالعات ،ميتوان الگوي مفهومي پژوهش را با
اذعان به نوآوريهاي ذيل در قالب نمودار  7ترسيم کرد:
 7ـ با توجه به مطالعات محقق دربارۀ موضوع پژوهش ،پژوهشي که نشانگر بررسي رابطه
مستقيم بين نگرش شغلي و سبک زندگي اسالمي باشد ،مشاهده نشده است.
 6ـ در اين پژوهش عالوه بر بررسي رابطه سبک زندگي اسالمي بر نگرش شغلي کارکنان،
متغيرهاي زيرمجموعه نگرش شغلي (شامل رضايت شغلي ،تعهد سازماني ،وابستگي شغلي) نيز
مورد بررسي قرار گرفته است.
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 7ـ در اين پژوهش از متغير ارزشهاي درون سازماني نيز به عنوان متغير ميانجي استفاده شده
است که حاصل مطالعات محقق در بين سازمانها و منابع اين پژوهش بوده و پرسشنامه آن ،محقق
ساخته است.
 1ـ پرسشنامه سبک زندگي اسالمي نيز باتوجه به پرسشنامه  771سؤالي کاوياني ( ،)7730که ده
مؤلفه سبک زندگي اسالمي را ميسنجد ،توسط محقق بازنگري ،و بعد از گرفتن پيشآزمون،
پرسشنامهاي حاوي  17سؤال و نه مؤلفه توسط محقق تهيه ،و پرسشنامه نگرش شغلي نيز به صورت
محقق ساخته تهيه شد.
باورها
رضایت

تبيين ارزشهای درون سازمانی

تفكر و علم

شغلی

فردی

زمان شناسی
سالمت

تعهد
سازمانی

نگرش
شغلی

سبك

عبادی

زندگی
دینی

اجتماعی

وابستگی
شغلی

گروهی و اجتماعی

خانواده
مالی و اقتصادی
دفاعی امنيتی

نمودار  :6الگوی مفهومی پژوهش (با اقتباس از كاویانی 6935 ،و یافتههای محقق)

روش پژوهش
پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردي ،و از لحاظ روش جمعآوري دادهها ،توصيفي ـ همبستگي
است .به اين دليل کاربردي است که نتايج اين پژوهش ،ميتواند در سازمانها و ادارات به منظور
توسعه و بهبود عملکرد و اثربخشي سازماني مورد استفاده قرار گيرد و به اين دليل از نوع همبستگي
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است؛ زيرا رابطه متغيرها را مورد بررسي قرار ميدهد و با استفاده از پرسشنامه و پاسخهاي آن از
سوي کارکنان ميتوان رابطه بين سبک زندگي اسالمي و نگرش شغلي را شناسايي و تبيين کرد.
جامعه آماري اين تحقيق شامل تمام کارکنان سازمانها و ادارات (تأمين اجتماعي ،کميته امداد،
شهرداري ،جهاد کشاورزي ،بانک ملي و بانک سپه) در شهرهاي خرم آباد و زنجان (مراکز
استانهاي لرستان و زنجان) به تعداد  N = 1123نفر هستند .تعداد حجم نمونه پس از پيشآزمون
پرسشنامه بين  10نفر و محاسبه انحراف واريانس نمونه اوليه ( )S2 = 0/63بر اساس فرمول،
محاسبه و برابر با  101نفر به دست آمد؛ با اين حال براي پرهيز از اريبي
پاسخها  170پرسشنامه تکثير شد و براي گردآوري اطالعات روش نمونهگيري طبقهاي تصادفي
مورد استفاده قرار گرفت .ابزار اصلي گردآوري اطالعات در اين پژوهش ،مجموعه پرسشنامه
استاندارد و محقق ساخته بود که پاسخدهندگان ،پاسخهاي خود را در طيف ليکرت  1گزينهاي
انتخاب ميکردند.
در پرسشنامه محقق ساخته ارزشهاي درون سازماني  73گويه مورد ارزيابي قرار گرفت.
پرسشنامه محقق ساخته نگرش شغلي نيز حاوي سه متغير (تعهد سازماني ،وابستگي شغلي و رضايت
شغلي) با  72گويه سنجيده ،و پرسشنامه استاندارد سبک زندگي اسالمي (کاوياني )7730 ،بر اساس
نه شاخص زير بومي سازي شد و با  11گويه مورد سنجش قرار گرفت.
ـ شاخص اجتماعي به وظايفي اشاره ميکند که فرد در ارتباط با ديگران ،فراتر از خود و
خانواده خود انجام ميدهد.
ـ شاخص عبادي به وظايفي از زندگي اشاره دارد که رابطه بين فرد و خداوند را نشان ميدهد.
ـ شاخص باورها به مفاهيم دروني شدهاي اشاره دارد که به طور مستقيم وظايف رفتاري زندگي
نيست؛ اما دراليههاي زيرين عاطفي و شناختي ،حضور دارد.
ـ شاخص تفکر و علم به فضاي شناختي فرد اعم از شناختهاي موجود در فرد و تالش براي
افزايش شناختهاي خود اشاره دارد.
ـ شاخص مالي به رفتارهايي از فرد اشاره دارد که مستقيم يا غير مستقيم به امور اقتصادي و
مادي زندگي مربوط ميشود.
ـ شاخص دفاعي ـ امنيتي به وظايفي اشاره دارد که به صورت فردي يا اجتماعي به امنيت افراد و
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جامعه مربوط ميشود.
ـ شاخص خانواده به رفتارها و روابط فرد از اين حيث اشاره دارد که عضوي از خانواده است.
ـ شاخص سالمت به تمام اموري اشاره دارد که به گونهاي در سالمت جسماني و رواني فرد،
ايفاي نقش ميکند.
ـ شاخص زمانشناسي به وظايف فرد در ارتباط با استفاده بهينه از زمان مربوط ميشود.
در جدول  ،7تعداد سنجههاي سنجش هر متغير مکنون و ضريب آلفاي کرونباخ پرسشها ارائه
شده است .ضريب پايايي کرونباخ تمام متغيرها در اين مطالعه از حداقل مقدار  0/1بيشتر است و
سنجهها پايايي زيادي دارد .همچنين ،باگازي و پي 7استاندارد بيش از  0/2را براي پايايي ترکيبي

6

بيان کردهاند .همان طورکه در جدول  7مالحظه ميشود ،تمام مقادير پايايي ترکيبي بيش از 0/2
است؛ بنابراين الگوي اندازهگيري از پايايي ترکيبي مناسبي برخوردار است .براي بررسي روايي
(اعتبار) همگرا 7در الگوي  PLSمعيار ميانگين واريانس استخراج شده 1تحليل شد .اين شاخص
نشاندهندۀ ميزان واريانسي است که يک سازه از نشانگرهايش بهدست ميآورد .از آنجا که ميزان
 0/1مقدار مالک براي سطح پذيرش ميانگين واريانس استخراج شده است ،همانگونه که در
جدول مشخص است ،تمام مقادير ميانگين واريانس استخراج شده مربوط به سازهها مقداري بيش
از  0/1را نشان ميدهد و اين مطلب گوياي حد قابل قبول براي روايي همگراي پرسشنامۀ پژوهش
است.

1 - Bagozzi & Yi
)2 - Composite Reliability (CR
)3 - Convergent validity (AVE
4 - Average variance extracted
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جدول  :6معيار آلفای كرونباخ و پایایی تركيبی و روایی همگرای سازههای متغيرهای پژوهش
تعداد گویه

ميانگين واریانس استخراج شده

آلفای كرونباخ

پایایی تركيبی

متغيرها
اجتماعی

8

4/0120

4/8111

4/8913

عبادی

24

4/0902

4/8936

4/8688

باورها

29

4/0113

4/6261

4/6169

تفکر و علم

8

4/1909

4/8639

4/6212

مالی

9

4/1199

4/8149

4/8893

دفاعی ـ امنیتی

9

4/1699

4/8900

4/8688

خانواده

8

4/1186

4/8996

4/869

سالمت

1

4/1912

4/8469

4/8989

زمانشناسی

3

4/9330

4/9249

4/8383

سبک زندگی اسالمی

90

4/1192

4/8839

4/6492

تعهد سازمانی

24

4/1609

4/6122

4/6312

وابستگی شغلی

21

4/1116

4/6111

4/6399

رضایت شغلی

20

4/1999

4/6369

4/6099

نگرش شغلی

39

4/821

4/8830

4/6181

ارزشهای درون سازمانی

28

4/1162

4/6090

4/6119

یافتههای پژوهش
به منظور تجزيه و تحليل توصيفي دادهها ابتدا ويژگيهاي جمعيتشناختي پاسخگويان مشخص
شد؛ به عنوان نمونه براي بررسي چگونگي توزيع نمونه آماري از حيث متغيرهايي نظير جنسيت،
سن ،سابقه فعاليت در سازمان ،سابقه فعاليت در پست فعلي ،تأهل ،ميزان تحصيالت ،سطح درامد،
نوع سازمان و نوع استان در نمونه مورد بررسي ،جدول فشرده ذيل گوياي وضعيت نمونههاي
آماري در اين پژوهش و بيانگر صحت نمونهگيري و دقت نتايج پژوهش است.
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جدول  :5وضعيت پاسخ دهندگان از لحاظ جمعيت شناختی در یك نگاه
تعداد جامعه آماری

تعداد حجم نمونه

جامعه آماری
بانک سپه

220

34

بانک ملی

326

34

تأمین اجتماعی

881

01

جهاد کشاورزی

19

34

کمیته امداد امام(ره)

92

34

شهرداری

921

14

جمع کل خرم آباد

1294

121

بانک سپه

210

34

بانک ملی

328

14

تأمین اجتماعی

844

01

جهاد کشاورزی

188

34

کمیته امداد امام(ره)

289

34

شهرداری

161

94

جمع کل زنجان

1346

121

جمع کل مراکز دو استان

0096

034

مرکز استان
لرستان

مرکز استان
زنجان

در اين پژوهش از الگويابي معادالت ساختاري 7و روش حداقل مربعات جزئي 6براي آزمون
فرضيهها و برازندگي الگو استفاده شد .نتايج تحليل دادهها در نمودار  6و  7و جدول  7درج شده
است .همانطور که در جدول  7مشاهده ميشود بجز يک فرضيه تمام فرضيهها تأييد شد؛ به اين
ترتيب که با توجه به ضريب مسير ،اگر مقدار احتمال ( )p-valueاز سطح معنيداري  1درصد
کمتر باشد و عدد معنيداري از  7/32بزرگتر باشد ،ميتوان نتيجه گرفت اين ضريب مسير در سطح
 1درصد معنيدار است؛ در غير اين صورت فرضيه رد ميشود.

)1 - Structural Equation Modeling (SEM
)2 - Partial least Squares (PLS
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نمودار  :5الگوی پژوهش در حالت تخمين استاندارد
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نمودار  :9الگوی پژوهش در حالت معناداری پارامترها

265 /

سال  ،15شماره  ،4زمستان 2316

 / 266فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی

جدول  :9خالصه نتایج روابط بين متغيرها
ضریب مسیر

t-value

نتیجه فرضیه

بر متغیر

اثر متغیر
ارزشهای درون سازمانی

نگرش شغلی

4/441

2/62

رد

سبک زندگی اسالمی

نگرش شغلی

4/441

1/1

تأیید

سبک زندگی اسالمی

تبین ارزشها

4/031

24/608

تأیید

سبک زندگی اسالمی

رضایت شغلی

4/031

22/361

تأیید

سبک زندگی اسالمی

وابستگی شغلی

4/119

23/949

تأیید

سبک زندگی اسالمی

تعهد سازمانی

4/019

21/121

تأیید

رضایت شغلی

نگرش شغلی

4/392

98/293

تأیید

وابستگی شغلی

نگرش شغلی

4/399

10/240

تأیید

تعهد سازمانی

نگرش شغلی

4/362

98/390

تأیید

براي بررسي وجود همبستگي و جهت رابطۀ ميان متغيرها از آزمون همبستگي اسپيرمن (به دليل
غير نرمال بودن توزيع دادها) در محيط نرم افزاري  spssاستفاده شده است .نتايج مربوط به تجزيه
و تحليل ضريب همبستگي براي تمام متغيرها (ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق) در جدول 1
مشخص گرديده است .نتايج آزمون نشان ميدهد ،تمامي فرضياتي که در بخش قبل مورد تأييد
قرار گرفت در اين آزمون هم مورد تأييد قرار گرفت .با توجه به اينکه ضريب همبستگي مثبت بود،
جهت همه روابط مثبت (مستقيم) است.
جدول  :4نتایج آزمون همبستگی ميان متغيير های پژوهش
سطح

ضریب

نتيجه

رابطه (همبستگی)

معنیداری

همبستگی

فرضيه

4/444

4/146

تأیید

مثبت (مستقیم)

4/444

4/028

تأیید

مثبت (مستقیم)

سبک زندگی اسالمی

رضایت شغلی

4/444

4/013

تأیید

مثبت (مستقیم)

سبک زندگی اسالمی

وابستگی شغلی

4/444

4/134

تأیید

مثبت (مستقیم)

سبک زندگی اسالمی

تعهد سازمانی

4/444

4/010

تأیید

مثبت (مستقیم)

رضایت شغلی

نگرش شغلی

4/444

4/642

تأیید

مثبت (مستقیم)

وابستگی شغلی

نگرش شغلی

4/444

4/888

تأیید

مثبت (مستقیم)

تعهد سازمانی

نگرش شغلی

4/444

4/863

تأیید

مثبت (مستقیم)

متغير
سبک زندگی اسالمی

با متغير
نگرش شغلی

سبک زندگی اسالمی ارزشهای درون سازمانی

جهت همبستگی
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براي بررسي کيفيت يا اعتبار الگو 7از بررسي اعتبار اشتراک 6و شاخص بررسي اعتبار حشو با
افزونگي 7استفاده شد .شاخص اشتراک ،کيفيت الگوي اندازهگيري هر بلوک را ميسنجد.
شاخص حشو با در نظر گرفتن الگوي اندازهگيري کيفيت ،الگوي ساختاري را براي هر بلوک
درونزاد اندازهگيري ميکند .مقادير مثبت اين شـاخصها نشـانگر کيفيـت مناسـب و قابـل قبـول
الگوي اندازهگيري و ساختاري است .در جدول  ،1مقادير هر يک از شاخصهاي مربـوط بـه
متغيرهـاي مستقل و وابسته ميآيد .همان طورکه مشاهده ميشود ،شاخصها مثبت و بزرگتر از صفر
است و الگو اعتبار مناسبي دارد.
جدول  :2بررسی كيفيت یا اعتبار الگو
متغير

اعتبار اشتراک

اعتبار افزونگی (حشو)

اجتماعی

4/169

4/169

امنیت

4/0316

4/039

باورها

4/361

4/361

تفکر و علم

4/006

4/006

خانوادگی

4/049

4/049

زمانشناسی

4/191

4/191

سالمت

4/391

4/393

عبادی

4/396

4/396

مالی و اقتصادی

4/390

4/390

سبک زندگی اسالمی

4/019

4/133

ارزشهای درون سازمانی

4/098

4/468

رضایت شغلی

4/140

4/242

وابستگی شغلی

4/096

4/214

تعهد سازمانی

4/122

4/212

نگرش شغلی

4/163

4/961

1 - Cross - validation
2 - CV - Communality
3 - CV - Redundancy
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نتيجهگيری و پيشنهادها
اين پژوهش براي به دست آوردن درک درستي از ارتباط بين سبک زندگي اسالمي با نگرش
شغلي ،ارتباط بين سبک زندگي اسالمي با تک تک مؤلفههاي نگرش شغلي و همچنين ارتباط
سبک زندگي اسالمي با متغير ميانجي ارزشهاي درون سازماني و ارتباط بين متغير ميانجي ارزشهاي
درون سازماني با نگرش شغلي انجام گرفت .براي ارائۀ الگو از ديدگاه اسنادي و به عبارتي علت و
معلولي متناسب با دادهها استفاده شد .آزمون فرضيهها نشان داد سبک زندگي اسالمي بر نگرش
شغلي کارکنان تأثير دارد .اگر افراد مورد بررسي ،سبک زندگي اسالمي داشته باشند ،نگرش شغلي
مثبتي خواهند داشت .وقتي فرد داراي نگرش مثبت نسبت به شغلش باشد ،نتيجه آن رضايت شغلي
خوب و تعهد سازماني قوي و همچنين وابستگي زياد نسبت به شغلش است .همچنين نتايج آزمون
فرضيهها نشان ميدهد که سبک زندگي اسالمي هم بر رضايت شغلي و هم بر تعهد سازماني اثر
ميگذارد؛ لذا نتيجه گرفته ميشود که سبک زندگي اسالمي با رضايت شغلي ،وابستگي شغلي و
تعهد سازماني رابطۀ معناداري دارد همچنين طبق آزمون فرضيهها ،ارتباط بين سبک زندگي
اسالمي و نگرش شغلي و همچنين ارتباط بين سبک زندگي اسالمي و ارزشهاي درون سازماني
تأييد شد؛ اما اين فرضيه ،که ارزشهاي درون سازماني با نگرش شغلي رابطۀ معناداري دارد ،رد شد.
در تفسير اين نتايج ميتوان گفت ،سبک زندگي اسالمي کارکنان سبب ميشود که هم ارزشهاي
اسالمي درون سازمان رعايت ،و هم نگرش شغلي مثبت در کارکنان تقويت شود به طوري که آنها
حتي نسبت به تعهدات غير مکتوب سازمان (قرارداد رواني) در مقابل خود ،نظري مثبت دارند.
بنابراين به رفتارهايي فراتر از حيطۀ کاري خود اقدام ميکنند .کارکناني که رفتارهايي فراتر از
حيطۀ کاري خود انجام ميدهند ،نگرش شغلي مثبت را نيز رفتاري مؤثر در جهت هدفهاي سازمان
ميدانند.
نتايج پژوهش نشان ميدهد که ارزشهاي درون سازماني نميتواند به عنوان متغير ميانجي بين
رابطه سبک زندگي اسالمي و نگرش شغلي کارکنان عمل کند؛ چون از شرايط ميانجي بودن اين
است که 7 :ـ بين متغير ميانجي و متغير مستقل رابطه باشد 6 .ـ بين متغير ميانجي و متغير وابسته رابطه
باشد 7 .ـ بين متغير مستقل و متغير وابسته رابطه باشد؛ لذا نتايج پژوهش نشان داد که فرضيه
 :H9ارزشهاي درونسازماني با نگرش شغلي رابطه دارد ،رد شد و بنابراين شرط ميانجي بودن را از
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دست داد.
نتايج فرضيات پژوهش نشان ميدهد ،سبک زندگي اسالمي با نگرش شغلي و مؤلفههاي
نگرش شغلي (تعهد سازماني ،وابستگي شغلي و رضايت شغلي) داراي رابطۀ مثبت است؛ لذا با
تأکيد بر سبک زندگي اسالمي ميتوان به جلب تعهد سازماني ،وابستگي شغلي و رضايت شغلي
کارکنان و در پي آنها به ايجاد نگرش شغلي مثبت در سازمان کمک کرد بياينکه کارکنان
احساس کنند رفتاري فراتر از حيطۀ وظايف خود انجام ميدهند؛ زيرا افرادي که اصول مهم سبک
زندگي اسالمي را ميدانند و سبک زندگي اسالمي را سبک زندگي خود انتخاب کردهاند در
کارها هميشه رضاي خدا را مد نظر دارند و به همين دليل نسبت به کارشان نگرشي مثبت دارند.
نتايج اين پژوهش با پژوهشهايي که قبال انجام شده است ،تفاوتها و شباهتهايي دارد؛ از آن
جمله ميتوان بيان کرد 7 :ـ در اين پژوهش مانند ديگر پژوهشها در اين زمينه براي سنجش پايايي و
روايي و همچنين تحليلهاي مربوط به آمار توصيفي از نرمافزار  spssاستفاده شد 6 .ـ در اين
تحقيق براي برازش الگو و معادالت ساختاري از نرمافزار  PLSاستفاده شد 7 .ـ اغلب پژوهشهاي
قبلي به يکي از مؤلفههاي نگرش شغلي مانند رضايت شغلي پرداخته ،اما در اين پژوهش هر سه
مؤلفه (رضايت شغلي ،وابستگي شغلي و تعهد سازماني) را مد نظر قرار داده است 1 .ـ در مورد
موضوع مورد پژوهش تحقيقات زيادي مشاهده نشد و تنها تحقيقاتي که مشاهده شد به سنجش
رابطه رضايت شغلي با سبک زندگي مربوط بود؛ اما در اين پژوهش به بررسي اثر سبک زندگي
اسالمي بر نگرش شغلي پرداخته شد که چنين موردي در تحقيقات قبلي مشاهده نشده است 1 .ـ
جامعه آماري و حجم نمونه در اين پژوهش را دو استان تشکيل ميدهد که در پژوهشهاي قبلي
چنين موردي مشاهده نشده است.
پيشنهادهاي کاربردي به صورت ذيل ارائه ميگردد:
 7ـ با توجه به رابطۀ مثبت بين سبک زندگي اسالمي و نگرش شغلي (و زيرمجموعههاي آن
شامل رضايت شغلي ،وابستگي شغلي و تعهد سازماني) ،پيشنهاد ميشود که سازمانها ضمن تقويت
دينداري کارکنان ،که عامل مؤثري در افزايش نگرش شغلي مثبت ،رضايت شغلي ،وابستگي شغلي
و تعهد سازماني به شمار ميآيد ،زمينه کنترل سبک زندگي در ارتقاي سطح کيفي نگرش شغلي
مثبت را براي آنان فراهم سازند .البته الزم به ذکر است که در تقويت دينداري بايد به بعد اعتقادي
و عملي (رفتاري) دينداري تأکيد شود.
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 6ـ با توجه به تأييد رابطه ياد شده ،برنامهريزان و سياستگذاران ميتوانند با فراهم کردن
برنامههاي آموزشي ،فرهنگي ،تفريحي ورزشي و هنري (از جمله برگزاري کالسهاي ورزشي،
بازديد از موزهها و آثار هنري و تئاتر) توسط دفتر منابع انساني ،کميته آموزش يا ديگر بخشهاي
مرتبط ،سازمانها را درجهت ارتقاي نگرش شغلي مثبت کارکنان کمک کنند .به نظر ميرسد با
برگزاري اين برنامهها ،سازمان ميتواند ميزان رضايت شغلي ،وابستگي شغلي و تعهد سازماني
کارکنان را افزايش دهد.
 7ـ با توجه به تأييد رابطه ،پيشنهاد ميشود حضور گروههاي مرجع شامل علما و روحانيون،
شخصيتهاي دانشگاهي ،لشکري و کشوري ،هنرمندان و متخصصان علمي در بحث سبک زندگي
و پخش ديدگاههاي آنان به منظور ارتقاي نگرش شغلي مثبت با توجه به الگو بودن بسياري از آنان
براي کارکنان در اولويت برنامههاي سازمانها قرار گيرد.
 1ـ همان طور که نتايج فرضيات نشان ميدهد که بنياديترين روش براي افزايش نگرش شغلي
مثبت کارکنان ،گسترش سبک زندگي مذهبي و شناخت معارف الهي و باورهاي مذهبي است،
پيشنهاد ميشود که مسئوالن و معاونان از طريق برنامهريزي به منظور تقويت باورهاي ديني
کارکنان و شناخت بيشتر نوع سبک زندگي مذهبي آنان بويژه در آغاز استخدام ،زمينه الزم ارتقاي
نگرش شغلي (رضايت شغلي ،وابستگي شغلي و تعهد سازماني) آنان را فراهم سازند.
 1ـ به نظر ميرسد تأکيد بر عناصر اجتماعي و فرهنگي کارکنان و هنجارسازي آنها ،تحقيقات
کاربردي هر چه بيشتر به منظور شناسايي دقيق سبک زندگي و مؤلفههاي اين سبک بين کارکنان و
پر کردن اوقات فراغت آنان با منابع فرهنگي و اجتماعي نيز داراي اهميت بسزايي باشد.
 2ـ با توجه به نتايج اعتباريابي الگوي  PLS2و همچنين پرسشنامه طراحي شده منطبق با آن و
با در نظر گرفتن زمان و شيوه اجرا و آساني تحليل دادهها و تفسير نتايج ،اين الگو و پرسشنامه آن،
نظام مناسبي براي تشخيص عارضههاي سازماني حوزه توسعه منابع انساني سازمانهاي مورد مطالعه
است .سازمان ميتواند با استفاده از اين الگو نيازهاي واقعي کارکنان را مورد شناسايي و
اولويتبندي قرار دهد و مسير تعالي سازماني را با تمرکز بر اولويتهاي ضروري هموار سازد.
 1ـ با توجه به گستردگي موضوع و نياز اساسي سازمانها به شناخت اين حوزه (سبک زندگي و
نگرش شغلي) و همچنين تأکيدات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) پيشنهاد ميشود طرحهاي
تحقيقاتي ملي و منطقهاي به صورت دورهاي در سازمانها طراحي و اجرا شود و يک گروه

بررسی اثر سبک زندگی اسالمی بر نگرش شغلی کارکنان

212 /

کارشناسي ،يافتههاي مختلف را بررسي و جمعبندي کنند و ضمن ارائه الگو در مناطق مختلف و با
توجه به قشرها و طبقههاي متفاوت کارکنان در بدنه سازمان ،برنامههاي فرهنگي و اجتماعي مناسب
را به منظور کنترل و هدايت سبکهاي زندگي به سوي الگوي مطلوب طراحي ،و به مسئوالن ارائه
کنند.
 3ـ پيشنهاد ميشود کارگروهي با عنوان راهکارهاي افزايش رضايت شغلي ،وابستگي شغلي و
تعهد سازماني تشکيل شود تا با آسيبشناسي ،نقاط ضعف را به قوت و تهديدات به فرصت تبديل
گردد.
پيشنهاد براي پژوهشهاي آينده به صورت ذيل ارائه ميگردد:
 7ـ با توجه به همبستگي خوب سبک زندگي اسالمي با نگرش شغلي و مؤلفههاي آن (رضايت
شغلي ،وابستگي شغلي و تعهد سازماني) ،پيشنهاد ميشود که تحقيقات جداگانهاي در استانهاي
مختلف و توسط دفترهاي تحقيقات کاربردي سازمانها انجام شود؛ چرا که به دليل کمبود مطالعات
در اين حوزه ،مقايسه نتايج آنها با هم ميتواند در رسيدن به وضعيت مطلوب راهگشا باشد.
 6ـ با توجه به اينکه پژوهشهاي اندکي در مورد سبک زندگي صورت گرفته است ،پيشنهاد
ميشود که تحقيقات جداگانهاي در زمينۀ سبک زندگي کارکنان سازمانها در استانهاي مختلف
انجام شود و پس از مقايسه نتايج ،الگوي جديد از سبک زندگي کارکنان در سازمانها طراحي
شود.
 7ـ پيشنهاد ميشود اين پژوهش در سطحي گستردهتر و در ديگر استانهاي کشور صورت گيرد
و رابطه متغيرهاي پژوهش بين کارکنان و شاغالن ديگر نهادها و سازمانها مورد بررسي و مقايسه
قرار گيرد.
 1ـ پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آينده ،تأثير وضعيت تأهل کارکنان ،تحصيالت ،نوع
استخدام و سابقه خدمت بر متغيرهاي نگرش شغلي (تعهد سازماني و وابستگي شغلي و رضايت
شغلي) و همچنين مؤلفههاي سبک زندگي بررسي شود.
 1ـ با توجه به اينکه بررسي تأثير فرهنگها و قوميتهاي مختلف در اين پژوهش جزء اهداف
پژوهش نبود ،پيشنهاد ميشود ارتباط آنها با سبک زندگي اسالمي و نگرش شغلي کارکنان در
پژوهشهاي آينده مورد بررسي قرار گيرد.
 2ـ پيشنهاد ميشود به طور خاص در پژوهشهاي آينده ،شيوههاي ارتقاي نگرش شغلي مثبت
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(تعهد سازماني ،وابستگي شغلي و رضايت شغلي) بين کارکنان بررسي شود.
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