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بررسینقشوتأثیرسبِکزندگیبرکیفیِتزندگیکاری

nvestigating the Role and Influence of Life Style on the Quality of Work Life

واژه های کلیدی: سبِک زندگی، رضایت شغلی، بهره وری، کیفیِت زندگی کاری.

مقدمه
هر سازمانی به دنبال بقا و سودآوری ست 
و از راه   های گوناگون به دنبال تحقق 
بخشیدن به  این هدف   هاست. در این میان 
نقش نیروی انسانی در تحقق هدف   های 
سازمانی بر هیچ کس پوشیده نیست. 
چراکه اگر نیروی انسانی از شرایط 
از  می تواند  باشد،  برخوردار  خوبی 
سایر منابع سازمانی درجهت بهره وری 
در سازمان به نحو مؤثر بهره بگیرد؛ 

چکیده:

این پژوهش درصدد است تا نقش مؤلفه   های سبِک زندگی در کیفیِت زندگی کاری را بررسی کند. روش بررسی در پژوهش 
حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. از جامعه ی آماری پژوهش با استفاده 
از نمونه گیری تصادفی و با توجه به جدول مورگان نمونه گیری صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده    های پرسش نامه   های 
استاندارد سبِک زندگی و کیفیِت زندگی کاری هستند. برای تأیید روایی، پرسش نامه   ها در اختیار استادان محترم قرار گرفت 
و برای بررسی پایایی به محاسبه ی آلفای کرونباخ اقدام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده   ها و آزمون فرضیه    ها از آمار 
استنباطی و نرم افزار آماری spss استفاده شده است. یافته   ها حاکی از این است که بین مؤلفه های سبِک زندگی شامل یادگیری، 
تنوع، مدگرایی، توجه به تاریخ و مذهب، شور و اشتیاق، توانایی فکری و جسمی و توانایی ساختن( و کیفیِت زندگی 

کاری رابطه ی مستقیم و معنی داری برقرار است.
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بنابراین سازمان  ها و مدیران باید بر روی 
نیروی انسانی حساب ویژه ای باز کنند 
و شرایط مناسبی را در سازمان برای 
آن  ها فراهم آورند و به عبارت دیگر کیفیِت 
زندگی کاری ارتقا بخشند. کیفیِت زندگی 
کاری بدین معناست که ازلحاظ جسمی 
و ذهنی شرایط خوبی در سازمان برای 
کارکنان فراهم باشد. در ایجاد کیفیِت 
زندگی کاری عامل  های مادی و غیرمادی 
متفاوتی نقش دارند که باید شناسایی 
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شوند و با کار بر روی آن  ها کیفیِت زندگی کاری سازمان 
ارتقا یابد. یکی از عامل  هایی که می تواند بر کیفیِت زندگی 

کاری تأثیرگذار باشد سبِک زندگی است.
سبِک زندگی یک ساختار شناختی ست، یعنی نوعی بازکرد 
به عبارتی سبِک آرمانی از موجودیت فرد در فرایند شدن 
زندگی، مجموعه باور  ها، طرح   ها و نمونه   های عادتی، رفتار، 
هوس   ها، هدف   ها، تبیین شرایط اجتماعی یا شخصی ست 
که برای تأمین امنیت خاطر فرد الزم است؛ و شامل 
فرضیه  هایی ست که در آن نحوه ی تفکر، احساس  ها، ادراکات 
و رویا  ها مطرح هستند و نوع واکنش فرد در برابر مانع  ها 
و مشکل  ها را تعیین می کند و هرکس بر اساس سبِک زندگی 
ویژه ی خود ایفای نقش می کند افراد سبِک زندگی خود را 
تااندازه ای بر اساس تجربه   های کودکی خویش می سازند و 
جایگاه کودک در خانواده، ترتیب تولد یا جایگاه تربیتی بر 
سبِک زندگی تأثیر مهمی  دارد سبِک زندگی در طول زندگی 
ثابت می ماند مگر آن که باور  های راسخ با میانجی گری و 
روان درمانی تغییر کند ]1[. در ارتقای کیفیِت زندگی کاری 
عامل  های مادی و غیرمادی و عامل  های داخلی و خارجی 
متفاوتی مؤثرند. این پژوهش تمرکز خود را بر یکی از 
عامل  های مهم در این رابطه یعنی سبِک زندگی قرار داده 
است. در این پژوهش سعی می شود نقش سبِک زندگی در 
ایجاد کیفیِت زندگی کاری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

ادبیات پژوهش
کیفیِت زندگی کاری

کیفیِت زندگی کاری یکی از متغیر  هایی ست که به تازگی 
موردتوجه بسیاری از مدیرانی که درصدد ارتقای کیفیت 
مناسب انسانی خود هستند، گرفته است. کیفیِت زندگی کاری 
مسئله های پیچیده و مرکب از متغیر  های محیط کاری ست 
و فراورده ارزیابی کلی شخص از شغلش است. گرچه 

هیچ تعریف رسمی  از کیفیِت زندگی کاری وجود ندارد 
اما روان شناسان صنعت و دانشمندان علم مدیریت آن را 
به عنوان ساز  های در نظر گرفته اند که به رفاه کارکنان مربوط 
می شود. این سازه اثر مکان کار بر رضایت از کار، رضایت 
در حیطه   های زندگی غیر کاری، رضایت از زندگی کلی، 

خوشحالی شخصی و رفاه مندی را در برمی گیرد ]3[. 
کیفیِت زندگی کاری عبارت است از ادراک کارکنان از 
بهداشت فیزیکی )جسمی( و روانی )ذهنی( خود در محیط 
کار و عامل  هایی شامل مشارکت کارکنان، توسعه ی شغلی، 
حل تعارض، ارتباط، امنیت شغلی جبران برابر و محیط 
امن و افتخارآمیز. انجمن کیفیِت زندگی امریکا تعریف زیر 
را در این مورد ارائه کرد: بهبود کیفیِت زندگی کاری به 
هرفعالیتی اطالق می شود که در هرسطحی از سازمان رخ 
می دهد و هدف از آن افزایش اثربخشی سازمان از راه باال 
بردن مقاومت و منزلت و فراهم کردن امکان بهتر افراد 
است. کیفیِت زندگی کاری فرایندی ست که طی آن سهام داران 
سازمان، مدیریت، اتحادیه   ها و کارکنان می آموزند چگونه بهتر 
با یکدیگر کار کنند، عملیات را برای خود تشریح کنند و 
بهبود  های الزم را اِعمال کنند تا دو هدف بهبود کیفیِت زندگی 
کاری برای اعضای سازمان و اثربخشی شرکت   ها و اتحادیه   ها 
به طور هم زمان تحقق پیدا کند. گری فین بر این باور است 
کیفیِت زندگی کاری میزان توانایی کارکنان در ارضای نیاز  های 
مهم شخصی، با استفاده از تجربه  هایی ست که در سازمان 
کسب کرده اند که در این تعریف به  مشارکت بر ایجاد محیطی 
که منجر به  ارضای نیاز  های افراد شود، تأکید شده است. 
به باور دوالن و شولر کیفیِت زندگی کاری فرایندی ست که 
به وسیله ی آن همه ی اعضای سازمان از راه مجاری باز و 
متناسبی که برای این منظور ایجادشده است بر تصمیم   هایی 
که به ویژه بر شغل شان و بر محیط کارشان به طورکلی اثر 
می گذارند، به نحوی دخالت می کنند و درنتیجه، مشارکت 
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و خشنودی آن   ها از کار بیشتر می شود و فشار عصبی 
ناشی از کار برای شان کاهش می یابد. در این تعریف کیفیِت 
زندگی کاری نمایان گر نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه ی 
مدیریت است. هم چنین رابینز کیفیِت زندگی کاری را فرایندی 
می داند که در روند اجرای آن، کارکنان و اعضای سازمان 
می توانند در تصمیم گیری   های مربوط به  طراحی شاغل  ها که 
تشکیل دهنده بخشی از زندگی کاری آنان است، مشارکت فعال 
داشته باشند. درمجموع می توان گفت کیفیِت زندگی کاری به 
مفهوم داشتن نظارتی صحیح، شرایط کاری مناسب، پرداخت 
حقوق و مزایای مطلوب و مهم تر از همه، ایجاد فضای کاری 

چالش گرا و مشارکتی ست ]2[. 
از نگاهی دیگر، کیفیِت زندگی کاری را می توان به دو 

صورت زیر تعریف کرد:
1- تعریف عینی از کیفیِت زندگی کاری عبارت است از: 
مجموع  های از شرایط واقعی کار و محیط کار دریک 
سازمان، مانند میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، 
بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم گیری، دوره   های 

آموزشی، تفویض اختیار و ... .
2- تعریف ذهنی از کیفیِت زندگی کاری: میرسپاسی تعریف 
ذهنی از کیفیِت زندگی کاری را شامل: تصور و طرز 
تلقی افراد از کیفیِت زندگی کاری به طور اخص می داند. 
به تعبیر دیگر، کیفیِت زندگی کاری برای هرفرد یا گروهی 
از افراد بافرهنگ و طرز تلقی مشابه، ویژگی خاص خود 
را دارد. سلمانی بر این باور است، دریک تعریف کلی 
می توان گفت که کیفیِت زندگی کاری به  معنی تصور ذهنی 
و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و 

روانی محیط کار و شرایط کار خود است ]4[.

دیدگاه   های مدیریتی پیرامون کیفیِت زندگی کاری:
تعریف ها و نظریه   هایی که تعدادی از تئوریسین   های صاحب نظر 

مدیریت مانند هنری مینتزبرگ، استیفن رابینز، کاست، والتون،    
هارولد کنتز، الولر، میلز، لوین، دوبرین گانینگهام، ابرل، 
فریدمن، آرنولد، هیوز، بودیج، ورتر، دسلر و ... در زمینه ی 
کیفیِت زندگی کاری ارائه کرده اند، موردمطالعه و بررسی 
قرارگرفته، ازآنجایی که پرداختن به همه ی موارد ممکن است 
برای استفاده کنندگان مالل آور و کسالت بار باشد، ازاین رو باید 
آن دسته از نظریه هایی که بازندگی کاری ما انطباق بیشتری 

دارد احصاء شود که عبارت اند از:

- دسلر

به باور دسلر اجرای برنامه   های کیفیِت زندگی کاری به عین 
امر خالصه می شود که آیا جنبه   های زیر تحقق یافته اند یا 

خیر؟
1-  رفتار منصفانه ی یکسان یا حمایتی نسبت به کارکنان؛
2-  ایجاد فرصت   هایی برای کارمندان تا این که از مهارت   های 

آنان تاحد امکان استفاده شود؛
3-  ارتباط   های مطمئن و بازبینی کارکنان؛

4-  فراهم آوردن فرصت   هایی برای کارکنان تا بتوانند نقش 
فعالی را در اخذ تصمیمات مهم مربوط به  شغل شان 

ایفا کنند؛
5-  حقوق منصفانه و کافی؛

6-  محیطی مطمئن و سالم ]5[.

- کاست

با فرض این که تأثیر کار بر افراد به همان اندازه در 
اثربخشی و کارایی سازمان مؤثر است. ایده  ی مشارکت دادن 
افراد در تصمیم گیری   ها و حل مشکل   ها را مطرح می کند. 
برای افزایش کیفیِت زندگی کاری مدیران باید در جست وجوی 

پاسخ برای پرسش   های زیر باشند:
1-  چگونه می توان به افراد کمک کرد تا مسیر شغلی خود 
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6-  برنامه   های آموزش کیفیِت زندگی کاری؛
7-  سطح های تغییر؛

8-  تسهیل کنندگان شخص ثالث ]5[.

- میلز

به باور میلز این حوزه ی جدید به  متغیر  ها و عناصر زیر توجه 
 خاص دارد و تالش بر آن است که با تغییرهایی در آن  ها 
بهبود کیفیِت زندگی کاری برای نیروی انسانی محقق شود.

1-  هنر و علم ارتباطات سازمانی؛
2-  تکنولوژی مؤثر کار؛

3-  احساس کارکنان در مورد خود و کارشان؛
4-  امنیت؛

5-  سیستم   های پاداش مناسب؛
6-  سیستم   های حقوق و دستمزد؛

7-  برداشت نیروی کار از انگیزه   های مدیریت و ظن 
مدیریت از انگیزه   های نیروی کار؛

8-  افت بهره وری اقتصادی و تأثیر آن بر روی تورم 
و رکود؛

9-  بیکاری گسترده نیروی بی کار و تأثیر آن بر رویه   های 
بی کاری ]5[.

- ورتر

ازنظر ورتر برای ایجاد همکاری در کارکنان می توان از یکی 
از پنج روش زیر استفاده کرد: 

1- دوایر کنترل کیفی؛ 
2- تیم سازی؛ 

3- سیستم   های اجتماعی- فنی؛ 
4- گروه   های مستقل کاری؛ 

5- دموکراسی صنعتی یا دخالت کارگران در امور مربوط 
به خود.

را توسعه داده و به آن   ها توان تشخیص استعداد  های 
بالقوه افراد داده شود و هم زمان با این کار بتوان 
نیاز  های کوتاه مدت و بلندمدت افراد را در سازمان 

برآورده کرد؟
2-  شغل   ها چگونه باید طراحی شوند به طوری که بامعنا 
بوده و عالقه ی افراد را نسبت به آن برانگیزاند تا 

بتوانند عملکرد بهتر و کاراتر از خود نشان دهند؟
3-  تحت چه شرایطی می توان انواع گوناگون سیستم   های 
تشویقی مانند پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس 
میزان عملکرد، ارتقا، پرداخت   های ساعتی و برنامه   های 
تشویق کننده فردی را به کار گرفت تا سازمان کاراتر 

باشد؟
4-  پویایی   های گروهی و رابطه های بین گروهی چیست؟ 
و چگونه می توان از آن درجهت بهبود کیفیِت زندگی 

کاری استفاده کرد؟
5-  راهبرد مورداستفاده سرپرستان درجهت افزایش کیفیِت 
زندگی کاری چیست؟ و درعین حال چه محدودیت   هایی 

وجود دارد؟
6-  چگونه می توان تغییرهای سازمانی را به وجود آورد ]5[؟

- الولر

مهم ترین ویژگی های پروژه   های کیفیِت زندگی کاری ازنظر 
الولر به شرح زیر است:

1-  ساختار کمیته ی مشترک؛
2-  قرارداد؛

3-  هدف   ها شامل: اتحادیه   ها، مدیریت مشترک؛
4-  جدایی گفت وگوها دسته جمعی از کیفیِت زندگی کاری؛
5-  برنامه   ها با پروژه   های اشتراکی آزمایشی، به این معنی 
که پروژه   های کیفیِت زندگی کاری معموالً کار خود را 

با پروژه   های آزمایشی آغاز می کنند؛
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- والتون

والتون، الگویی نظری برای تبیین کیفیِت زندگی کاری 
به شرح زیر تنظیم کرده است.

1- پرداخت منصفانه و کافی: پرداخت مساوی برای کار 
مساوی و نیز تناسب پرداخت   ها با معیار اجتماعی 
 و معیار کارکنان و نیز تناسب آن با دیگر انواع 

کار.
2- محیط کاری ایمن و بهداشتی: ایجاد شرایط کاری ایمن 

ازنظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات کار منطقی.
3- تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم: فراهم کردن زمینه 
بهبود توانایی  های فردی، فرصت  های پیشرفت، فرصت 
به کارگیری مهارت های کسب شده و تأمین امنیت در 

زمینه ی درآمد و اشتغال.
4- قانون گرایی در سازمان کار: فراهم بودن زمینه آزادی 
سخن بدون واهمه از واکنش مقام باالتر و نافذ بودن 

سلطه ی قانونی نسبت به  سلطه ی انسانی.
5- وابستگی اجتماعی زندگی کاری: نحوه ی برداشت 
اجتماعی  مسؤولیت  درباره  کارکنان   )ادراک( 

سازمان.
6- فضای کلی زندگی: برقراری توازن و تعادل بین زندگی 
کاری و دیگر بخش  های زندگی کارکنان  که شامل اوقات 

فراغت، تحصیالت و زندگی خانوادگی ست.
7- یکپارچگی و انسجام در سازمان کار: ایجاد جو و 
فضای کاری مناسبی که ضمن تقویت احساس تعلق 
کارکنان به سازمان، این احساس را در آن  ها به وجود 

بیاورد که موردنیاز سازمان هستند.
8- توسعه ی قابلیت  های انسانی: فراهم بودن فرصت  هایی 
مانند استفاده از استقالل و خودکنترلی در کار، بهره مند 
شدن از مهارت  های گوناگون و دسترسی به اطالعات 

متناسب با کار اشاره دارد ]4[.

کیفیِت زندگی کاری در علوم گوناگون:
شاخه   های علمی گوناگونی برای ارتقاء کیفیِت زندگی کاری 
فعالیت می کنند که هرکـدام از این دیدگاه  ها، موضوعی را 
بررسی کرده و به جنبه های خاصی از آن توجه بیشتری 

دارند، مهم ترین آن  ها عبارت اند از:
-  کیفیِت زندگی کاری و اقتصاد: تأثیر علم اقتصاد بر 
کیفیِت زندگی کاری ایـن اسـت که انجام هرگونه بررسی 
درباره ی اندازه گیری کیفیِت زندگی کـاری بـدون کمـک 
گرفتن از علم اقتصاد و شاخه   های کاربردی آن یا استفاده 

از شاخص   های اقتصـادی میسر نیست.
-  کیفیِت زندگی کاری و روانشناسی: روانشناسی در 
ابعاد گوناگونی به کیفیت زندگی کاری کمک کرده است. 
برخی از روان شناسان در روند سیستم  های اجتماعی و 
فنـی، مطالعـات فرضیه  های اساسـی، انتخـاب تکنولـوژی 
را مـورد چـالش قـرار داده اند و محدودیت   هایی که پیش تر 
پذیرفته شده بودند را از بین بـرده انـد. ایـن امـر ماهیـت 
تکاملی ساختار و انگیزش سازمانی و تأثیرپذیری هردو 
را از فشار  های محیطی تحت تأثیر قرار می دهد و حتی 
در انتخاب هدف   های سازمانی مسأله ساز مـی شـود. در 
حـوزه ی  اندازه گیری کمک روان شناسان چندان رضایت بخش 
نبـوده اسـت. چـون انتخـاب متغیر  هایی که در ارتباط 
باکیفیت زندگی کـاری اندازه گیری شـود روزبه روز بـا 
وسواس بیشتری همراه می شوند. برای نمونه می توان به 
رضایت مندی شغلی به عنوان یکی از این متغیر  ها اشاره 

کرد که مفهوم آن باگذشت زمان تغییر کرده است.
کیفیِت زندگی کاری و جامعه ی شناسی: جامعه  شناسان   -
زندگی سازمانی را در ارتبـاط با خارج از سازمان 
موردتوجه قرار می دهند، بنابراین سازمان را به محیط 
اجتمـاعی مربوط می سازند. از دیدگاه جامعه ی شناسی 
وضع بازار کار به چرخه ی مسـؤولیت   های خانوادگی، 
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اجتماعی ست که الگویی از اندیشه   ها، احساس ها، شناخت  ها 
و کنش  ها محسوب می شود و درمجموع هویت اجتماعی و 
شخصی فرد را می سازد که به این معنی، نحوه ی ساماندهی 
زندگی برای تحقق نیاز  ها و خواسته   ها با به کارگیری مجموعه ای 
از رفتار  هاست. بروز و ظهور سبِک زندگی از راه روش 
صرف زمان، پول و چگونگی گذران وقت های فراغت، انتخاب 
اشیای مصرفی، انتخاب عالقه ها و ترجیح ها )سلیقه( و نظایر 
خاص آن صورت می گیرد. کریسمن سبِک زندگی را طیف 
فعالیت   هایی که فرد یا گروه در آن مشارکت می کنند، معرفی 
می کند. به نظر آسابرگر برای  تعریف  واژه ی  سبِک زندگی 
با واژه   ای ذی شمول روبه رو هستیم  که  از سلیقه  ی فرد در 
زمینه ی  آرایش  مو و لباس تا سرگرمی و تفریح  و ادبیات  و 
موضوع های  مربوط دیگر را شامل  می شود. کلمه ی  سبِک، مد 
را تداعی  می کند پس  سبِک زندگی  درواقع  مد یا حالت  زندگی  
یک  فرد است . سبِک  ِ زندگی  معموالً با طبقه ی  اقتصادی- 
اجتماعی  پیوند دارد و در تصویری  که  فرد از خود می سازد،  
بازتاب  می یابد. به هرحال چه سبِک زندگی را شیوه ی متفاوت 
زندگی درنظر بگیریم و چه معیاری برای تمایز افراد از 
یکدیگر، درواقع روش الگومند مصرف و درک و ارزش گذاری 
فرهنگ مادی و غیرمادی ست که درروش ارتباط فرد با محیط 
و عالقه ها و سلیقه   ها و نیز مصرف فرهنگی و چگونگی 

استفاده از وقت های فراغت قابل مشاهده است.
بدیهی ست که ایجاد تغییرهای اساسی در سبکِ   های زندگی 
در سطح های فردی و خانوادگی مستلزم تغییر در ارزش   ها 
و مشروعیت   های فرهنگی و اجتماعی ست. با این تعریف از 
سبِک زندگی می توان از تقابل و جدال میان دو سبِک زندگی 
سخن گفت؛ یک سبِک زندگی که قدرت حاکمیت را در 
ُبعدهای گوناگون آن مشروع دانسته و سعی در تبلیغ، ترویج 
و تحمیل آن دارد و در برابر سبِک زندگی بخشی وسیع 
از جامعه ی به ویژه طبقه ی متوسط که بیشتر در فضا  های 

نگرش   ها و ارزش   های طبقاتی و تضاد عالقه ها، همگی بر 
تمایل کارگر نسبت به کار و نگرش او نسبت به شغلش 
اثـر می گـذارد. جامعه شناسـان بـا اسـتفاده از روش   های 
جامعه شناسی فرد، کمک   های برجسته ای به کیفیت زندگی 
کاری کرده اند. این روش  ها از راه روان شناسان اجتماعی 
به مرحله ی اجرا درمی آید و بدین وسیله تالش می شود تا 

ماهیت عقالنیت در سازمان روشن شود.
-  کیفیِت زندگی کاری و رابطه های صنعتی: اصوالً از 
روش  های کیفیِت زندگی کاری برای بهبود رابطه های بین 
کارگر و کارفرما استفاده می شود ولی مهم ترین کمک 
رابطه های صنعتی به حل مسائل کیفیِت زندگی کاری 
این است که رابطه های صـنعتی ایـن مسـائل را در قالب 
واقعیت  های بازار و سیستم گفت وگوهای دسته جمعی قرار 

می دهد.
-  کیفیِت زندگی کاری و تئوری سیستم  ها: تئـوری 
سیسـتم  ها الگو  هایی کـاربردی و پیشرفته را ارائه می کنند. 
این تئوری در ارتباط باکیفیت زندگی کاری از راه کمک 
به الگوی سیستم  های اجتماعی- فنی در جهت تجزیه  وتحلیل 
سازمانی، ابزاری کارآمد را دراختیار قرار می دهد کـه بـدون 
آن به سـختی مـی تـوان انحـراف موجـود در سازمان   ها را 

تشخیص داد.
-  کیفیِت زندگی کاری و مهندسی صنایع: مهندسی صنایع 
در اجرای برنامه   های تدوین شده برای کیفیِت زندگی کاری 
می تواند کمک مؤثری کند. هم چنین در زمینه   هایی که به 
بررسی عملکرد انسان می پردازد، فعالیت  های مهندسـی 
صـنایع مـی توانـد بـا استفاده از ارگونومی و پژوهش 

عملیاتی صورت گیرد ]6[.

مفهوم سبِک زندگی:
سبِک زندگی یکی از پردامنه ترین مفهوم های حوزه ی علوم 
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خصوصی قابل دیدن است و از ارزش   ها و مشروعیت   های 
خود پیروی می کند. این سبِک زندگی را تا حدی زیاد می توان 
محصول دمکراتیزاسیون آموزش، تکنولوژی   های ارتباطی، 
رسانه   های جدید، نقش اجتماعی زنان، جوان شدن جامعه  و 

غیره دانست ]1[.

دیدگاه   های اندیشمندان در حوزه ی سبِک زندگی:
- دیدگاه وبر

وبر در میان جامعه شناسان کالسیک تنها کسی ست که 
بدون هیچ گونه اندیشه ای مبسوط درباره ی مصرف و نقش آن 
در دنیای مدرن از مفهوم سبِک زندگی استفاده کرده است. 
وی برای بررسی و قشربندی اجتماعی سه مفهوم طبقه، 
گروه منزلت و حزب را معرفی می کند. مفهوم سبِک زندگی 
حاصل بسط تأمالت وبر درباره گروه منزلت است. به باور 
برخی، وبر واژه ی سبِک زندگی را برای اشاره به شیوه های 
رفتار، لباس پوشیدن، سخن گفتن، اندیشیدن و نگرش   هایی 
که مشخص کننده گروه   های منزلت متفاوت بودند و در ضمن 
الگویی برای کسانی که می خواستند جزئی از این گروه   های 
منزلتی متفاوت باشند به کار گرفت. رانگ در مقاله ای درباره ی 
اندیشه   های وبر می گوید: منظور وبر از سبِک زندگی ارزش   ها 
و رسم   های مشترکی ست که به گروه احساس هویت جمعی 
می بخشد. مک کی در مورد دیدگاه وبر می گوید: آنچه وبر 
سبِک زندگی می نامد به  روش   هایی باز می شود که طبقه ها 
و گروه   های هم رتبه  از نوعی از زندگی پدید می آورند. 
بنابراین وبر سبِک زندگی را معادل قشر اجتماعی نمی داند، 
بلکه معرف آن می شناسد. به بیان دیگر آن را چیزی معرفی 
می کند که مرز  های نامشخص موقعیت و قشر اجتماعی را 
تعیین می کند. وبر سبِک زندگی را از جنس رفتار می داند 
که تمایالت آن را هدایت می کند و فرصت   های زندگی بستر 

بروز آن را فراهم می کند ]7[.

- دیدگاه وبلن

آثار وبلن و بوردیو را باید نقطه ی آغاز هرگونه بحث 
درباره سبِک زندگی دانست. وبلن مبنای افتخار را، منزلت و 
جایگاه اجتماعی ثروتی می داند که حاصل کار مستقیم فرد 
نیست. هرگونه ثروت برای آن که بیشترین شان و منزلت را 
برای صاحبانش به ارمغان آورد، باید خودنمایانه یا متظاهرانه 
به نمایش گذارده شود. به نظر وبلن، طبقه ی مرفه یا تن آسای 
ابتدا از راه کسب مال و ثروت تشکیل شد و ثروت بیشتر 
قدرتی بیشتر را برای این طبقه به همراه آورد. داشتن ثروت 
اگرچه منبع منزلت بوده لیک نمایش این ثروت، افتخارآمیز 
است. به نظر وی فراغت خودنمایانه ای که از راه اشتغال فرد به 
کارهای غیرتولیدی نمایش داده می شد، نشان دهنده ی ثروت فرد 
بود. کار غیرتولیدی نشان می داد که فرد برای فراغت و تفریح 
کار می کند و اشتغال به کار مولد به طبقه های پایین تر اختصاص 
دارد. فراغت خودنمایانه در اجتماع های کوچک کاربرد داشت، 
ولی در جامعه ی شهری امکان نمایش ثروت از این راه میسر 
نبود. در مرحله ی شهرنشینی این مصرف خودنمایانه است که 
در خدمت نشان دادن ثروت قرار می گیرد. وبلن فکر می کرد که 
طبقه های مرفه به این وسیله به اقتدار هنجاری دست می یابند 
و خود را به الگوی جامعه ی تبدیل می کنند. وبلن تن  ها جامعه ی 
شناسی کالسیک است که به تحلیل پدیده ی مصرف پرداخته و 
به همین دلیل در بحث های مربوط به مصرف و سبِک زندگی 
جایگاهی خاص را داراست. وبلن درجایی سبِک زندگی فرد 
را الگوی رفتار جمعی می داند.  این رفتار  ها از جنس رسوم، 
عادت های اجتماعی و روش   های فکری اند و درجایی دیگر سبِک 
زندگی فرد را تجلی رفتاری مکانیسم روحی، عادات فکری و 

معرفت او قلمداد می کند ]7[.

نقش باور  ها و اندیشه   های اسالمی در سبِک زندگی:
باور  ها و اندیشه   ها که ریشه   های سبِک زندگی خانوادگی 
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گزینش همسر، مهریه و جهیزیه، مراسم ازدواج، روش 
برخورد با فرزندان، با همسر، والدین و ... است.

3- باور به  معاد و زندگی پس از مرگ

مهم ترین آثار باور به  معاد و زندگی پس از مرگ در 
خانواده این است که باور به  پس از مرگ، خانواده را متوجه 
هدف   های پایداری می کند که موجب پیوند بیشتر اعضای 
خانواده می شود. بر این اساس، براثر باور نداشتن به  معاد، 
خانواده به کارکردهای محدود زندگی خانوادگی اکتفا می شود 
و خانواده در اثر بی هدفی، به راحتی به جدایی و انحالل 
کشیده می شود. اثر دیگر آن است که باور به  زندگی پس 
از مرگ می تواند فرد را در رویارویی با مشکل هایی همانند 
از دست دادن عزیزی با معلولیت یا مشکل  های بسیار شدید 
اقتصادی در آرامش روانی یاری دهد. سومین اثر باور به  
معاد در زندگی خانوادگی، مهارکنندگی و بازدارندگی آن 
است. باور به معاد و یادآوری نتیجه ی  تعّدی حقوق دیگران، 

فرد را تا حّدی از رفتار  های نامناسب بازمی دارد ]8[.

پیشینه ی پژوهش
پژوهش   های گوناگونی پیرامون موضوع موردبحث به انجام 
رسیده است که تعدادی از آن  ها را در زیر موردبررسی قرار 

می دهیم:
دیلمی پور و جعفری نیا )1395( در پژوهشی به  بررسی 
تأثیر سبِک رهبری تحول گرا و تبادلی بر کیفیِت زندگی 
کاری در کارکنان اداره ی کل بندر و دریانوردی خرمشهر 
پرداخته اند. نتیجه ها نشان داد که رهبری تحول گرا بر کیفیِت 
زندگی کاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. رهبری تبادلی بر 

کیفیِت زندگی کاری تأثیر منفی و معناداری دارد ]9[.
خواجه نوری و سروش )1393( در پژوهشی چنین بیان 
می دارند که سبکِ   های زندگی بر رفاه و بهزیستی افراد تأثیر 

هستند، نقش اساسی در زندگی خانوادگی دارند که مهم ترین 
آن  ها عبارت اند از:

1- اعتقاد به خدا

باور به خدا، همه رفتار  ها و زندگی خانوادگی را به سوی 
کسب رضایت خداوند سوق می دهد؛ و فردی که خدا را 
ناظر و همراه خود و حتی از رگ گردن خود به  خویش 
نزدیک تر می بیند-"َو َلَقد َخَلقَنا اإلنَساَن َو َنعَلُم َما ُتَوسِوُس 
به َنفُسُه َو َنحُن أقَرُب إَِلیهِ ِمن َحبِل الَوِریِد"- "ما انسان را 
آفریدیم و وسوسه   های نفس او را می دانیم و ما به  او از 
)ق/16(، تالش می کند تا در برخورد  رگ قلبش نزدیک تریم" 
با اعضای خانواده و انجام وظیفه های خانوادگی، رضایت آن  ها 
را جلب نماید. توّجه به عدالت خدا، این که هیچ ظلمی را روا 
نمی دارد و حّق هیچ مظلومی را ضایع نمی کند، زمینه شناخت 
دیگری برای مهار رفتاری اعضای خانواده است. هرچه این 
حالت قوی تر باشد، مشکل  ها فرد کمتر خواهد بود. توّجه به 
صفت های خداوند، ازجمله رحمت و مهربانی گسترده، توانایی 
نامحدود و ... آثار مثبت بر زندگی فرد و جنبه   های خانوادگی 
او برجا می گذارد و عطوفت و رحمت اعضای خانواده نسبت 
به هم بیشتر و زمینه ی پیش گیری و حل بسیاری از مشکل  ها 
می شود؛ بنابراین، توکل بر خداوند در همه ی امور زندگی از 
آثار ایمان به خداوند است که خانواده را در برابر مشکل ها 

یاری می رساند.

2- اعتقاد به رسالت و نبوت

نقش باور به اصل نبوت و امامت در زندگی خانوادگی به 
 دو ُبعد باز می شود. اولین ُبعد آن آموزش امور دینی ست که 
مهم ترین آن  ها شناخت آموزه های دین پس از کالم خداوند، 
حدیث های پیشوایان معصوم )ع( و الگوپذیری از آنان در 
ُبعدهای گوناگون زندگی به ویژه زندگی خانوادگی ست؛ مانند 
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می گذارند. از راه سبکِ   های زندگی، افراد توانایی   های خود را 
ارتقا می بخشند. این رابطه های در کیفیِت زندگی و اجزای 
سازنده ی آن نقش مهمی  دارند. در پژوهش آنان هفت نوع 
سبِک زندگی بر اساس تحلیل عاملی از هم جدا شدند و 
همه ی آن   ها به جز سبِک زندگی مذهبی مناسکی باکیفیت زندگی 
در ارتباط بودند. میزان استفاده از رسانه   های جدید و عمومی 
نیز با سبِک زندگی رابطه ی مثبت و معناداری نشان داده 

است ]10[.
 عباس زاده و همکاران )1393( پژوهشی با عنوان رفتار 
سازمانی مثبت گرا و تأثیر آن بر رابطه ی رفتار شهروندی و 
کیفیِت زندگی کاری را به انجام رسانده اند. نتیجه ها نشان 
داد رفتار سازمانی مثبت و رفتار شهروندی سازمانی تأثیری 
مثبت و معنادار بر کیفیِت زندگی کاری کارکنان دارد و بهبود 
رفتار سازمانی مثبت و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان 
می تواند موجب ارتقای کیفیِت زندگی کاری آنان شود ]11[.

بین  رابطه ی  بررسی  به   )1393( نیازمند و محمدی 
شایستگی   های عاطفی اجتماعی مدیران و رضایت کارکنان 
از کیفیِت زندگی کاری پرداخته اند. نتیجه ها نشان داد که: 
وضعیت شایستگی   های عاطفی- اجتماعی و کیفیِت زندگی 
کاری از حد مطلوب پایین تر است. از دیدگاه کارکنان، مدیران 
در شایستگی کار جمعی باالترین و در ُبعد نفوذ و تأثیر 
پایین ترین میزان شایستگی را دارند. کارکنان از عامل  های 
اجتماعی محیط کاری بیشترین و از جو سازمانی کمترین 
میزان رضایت مندی را نشان دادند. شایستگی   های عاطفی- 
اجتماعی مدیران پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار رضایت از 

کیفیِت زندگی کاری کارکنان شناخته شد ]12[.
نظری و همکاران )1394( ارتباط بین مؤلفه های جو 
سازمانی و کیفیِت زندگی کاری را موردبررسی قرار داده اند. 
نتیجه ها پژوهش نشان داد که رابطه  های مثبت و معنی دار بین 
جو سازمانی و میزان کیفیِت زندگی کاری کارکنان وجود 

دارد. بین هرکدام از ابعاد جو سازمانی و میزان کیفیِت 
زندگی کاری کارکنان رابطه  های مثبت و معنی دار وجود دارد 

.]13[
عالمه و همکاران )1394( ارتباط بین ابعاد کیفیِت زندگی 
کاری کارکنان با درگیری عاطفی- ذهنی را موردبررسی قرار 
داده اند. درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان، پدید  های تعاملی ست 
که به تالش دوطرفه از جانب کارکنان و سازمان نیازمند 
است. وجود آن در کارکنان نیازمند این است که افراد با 
حضور فیزیکی، عاطفی و شناختی به ایفای نقش کاری خود 
بپردازند. نتیجه های یافته   ها نشان داد که کیفیِت زندگی کاری 
بر درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان اثر مثبت دارد و مقدار آن 

683/0 برآورد شد ]14[.
اعتباریان و خلیلی )1387( رابطه ی کیفیِت زندگی کاری 
و ابعاد آن با جامعه ی پذیری سازمانی را بررسی کرده اند. 
نتیجه های پژوهش وجود رابطه ی مستقیم و معنادار سطح 
کیفیِت زندگی کاری و تمامی  8 ُبعد آن شامل پرداخت کافی 
و منصفانه، محیط ایمن و بهداشتی، ایجاد فرصت رشد و 
امنیت مستمر، نقش قانون و قانون گرایی، وابستگی اجتماعی 
زندگِی کاری، فضای کلی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام 
اجتماعی و توسعه ی قابلیت  های انسانی با جامعه ی پذیری 

سازمانی را نشان داد ]15[.
در پژوهش مهداد و همکاران )1394( کارکرد   های کیفیِت 
زندگی کاری برای بهره وری کارکنان از راه تأثیری که بر 
بیگانگی شغلی و فرسودگی عاطفی کارکنان دارد، بررسی شده 
است. یافته   ها نشان دادند که بین ُبعدهای ازخودبیگانگی شغلی 
و فرسودگی عاطفی رابطه ی مثبت و معنادار و بین ابعاد 
کیفیِت زندگی کاری و ُبعدهای ازخودبیگانگی شغلی و بین 
ُبعدهای کیفیِت زندگی کاری و فرسودگی عاطفی رابطه ی 
منفی و معناداری وجود دارد. عالوه بر این نتیجه های 
تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که طی دو گام ُبعدهای 
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قانون گرایی در سازمان و پرداخت منصفانه از ابعاد کیفیِت 
زندگی کاری توانسته است تا 17 درصد از واریانس 
ازخودبیگانگی و طی سه گام ابعاد قانون گرایی در سازمان، 
تأمین فرصت رشد و امنیت و وابستگی اجتماعی توانسته 
را  واریانس فرسودگی عاطفی  از  تا 30 درصد  است 
پیش بینی کند. درنتیجه از راه افزایش سطح ُبعدهای کیفیِت 
زندگی کاری، می توان بیگانگی شغلی و فرسودگی عاطفی را 

کاهش داد] 16[.
ضیایی )1389( نقش جو اجتماعی سازمان کار بر کیفیِت 
زندگی کاری را موردبررسی قرار داده اند. تحلیل رابطه های 
متغیر  های مؤثر بر کیفیِت زندگی کاری مشخص شد که 
کاهش فشار کاری، ارتقای شغلی و نیز تعهد حرف  های 
ارتباط معنی داری باکیفیت زندگی کاری دارند. درنهایت در 
تفسیر رابطه های تئوریک و تجربی یافته   ها نیز مشخص شد. 
بهره وری فردی و سازمانی کارخانه های صنعتی تا حدود 45 
درصد به کیفیت زندگی کاری سازمان وابسته است ]17[.

اوپارا و سی )2012( در پژوهشی کیفیِت زندگی کاری 
را دریک شرکت چندملیتی در سیدنی استرالیا موردبررسی 
قرار داده اند و بیان می دارد که این شرکت چندملیتی به عین 
واقعیت افتخار می کند که عملیات خود را بر اساس آموزه های 
توسعه و پرورش افراد بر اساس اصول کیفیِت زندگی کاری 

متمرکز می کند ]18[.
فرحبخش )2012( در پژوهشی نقش هوش هیجانی در 
افزایش کیفیت زندگی کاری را موردبررسی قرار داده است. 
یافته   های پژوهش نشان می دهد که بین کیفیِت زندگی کاری 
و هوش هیجانی و خرده مقیاس   های آن یعنی خودآگاهی، 
خود مدیریتی، کنترل رابطه ی و آگاهی اجتماعی رابطه ی مثبت 

وجود دارد ]19[.
کرایوان )2015( در پژوهشی فرسودگی شغلی، افسردگی 
و کیفیِت زندگی را در کارمندان رومانیایی که در سازمان   های 

غیردولتی کار می کنند موردبررسی قرار داده است. نتیجه ها 
هم بستگی معنی داری بین فرسودگی شغلی و عالمت های 
اضطراب و هم چنین بین فرسودگی شغلی و کیفیِت زندگی 

کاری نشان داد ]20[.
فریرا و همکاران )2017( بهبود فرایند  ها در مدیریت جو 
سازمانی و کیفیِت زندگی کاری را دریک شرکت پژوهشی 
بخش عمومی  موردبحث قرار داده اند. نتیجه ها نشان می دهد 
که استانداردسازی رویه   های عملیاتی، ساده سازی و اصالح 
کار و تحریک مدیریت مشارکتی با مشارکت و همکاری 
همه ی طرف   های درگیر از فرایند  هایی ست که مورداستفاده 

قرار می گیرد ]21[.

روش پژوهش
روش پژوهش در پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی 
و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی ست. در 
پژوهش حاضر جامعه ی آماری شامل کارکنان اداره ی اوقاف 
شهرستان کاشمر در سال 1396 است. گروه نمونه با 
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با توجه به جدول 
مورگان، 50 نفر انتخاب شده اند. در پژوهش حاضر، ابزار 
و  گردآوری داده   ها دو پرسش نامه ی استاندارد "سبِک زندگی" 
"کیفیِت زندگی کاری" است. برای تأیید روایی، پرسش نامه   ها 

دراختیار استادان محترم قرار گرفت؛ و برای بررسی پایایی 
به محاسبه ی  الفای کرونباخ اقدام شد. در این پژوهش 
 spss برای تجزیه و تحلیل داده   ها از آمار استنباطی و نرم افزار

استفاده شده است.

تجزیه و تحلیل داده   ها و یافته   ها:
همان گونه که اشاره شد تجزیه و تحلیل داده   ها با استفاده 
از آمار استنباطی و نرم افزار spss انجام می شود. در این 
بخش فرضیه  های پژوهش با استفاده از آزمون ضریب 
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هم بستگی پیرسون موردبررسی قرارگرفته و نتیجه ها به 
نمایش گذاشته شده است:

فرضیه ی  1- بین یادگیری و کیفیِت زندگی کاری رابطه ی 

مستقیم و معناداری وجود دارد.

جدول 1- ضریب هم بستگی بین یادگیری و کیفیِت زندگی کاری

16 
 

 استاداندراختیار  ها   نامه پرسشروایی،  تأیید برای. است "کاریکیفیتِ زندگی " و "زندگی سبکِ"استاندارد  ی نامه پرسش

 ها   تحلیل داده و برای تجزیهپژوهش در این . لفای کرونباخ اقدام شدا  ی به محاسبهبرای بررسی پایایی  ؛ ومحترم قرار گرفت

 است. شده استفاده spssافزار  نرم وآمار استنباطی از 

 

 :ها   افتهی و ها   تحلیل داده و تجزیه

 بخشدر این شود.  میانجام  spssافزار  با استفاده از آمار استنباطی و نرم ها   تحلیل داده و که اشاره شد تجزیهگونه  همان

 به نمایش ها نتیجهو  قرارگرفته بررسیمورد رسونیپ بستگی هم بیضرن استفاده از آزمو باپژوهش ی ها  فرضیه

 است: شده گذاشته

 

 وجود دارد. مستقیم و معناداری ی رابطه کاریکیفیتِ زندگی و  بین یادگیری -1  ی فرضیه

کیفیتِزندگیکاریوبینیادگیریبستگیهمبیضر-1جدول



 

 

 

چنین  هم هست. دار معنی ی رابطهدرصد  95با اطمینان هست،  = Sig 118/1< 15/1که مقدار  (1) جدولبه با توجه 

 + درصد هست8/16 کاریزندگی  و کیفیتادگیری ی بین دو متغیر بستگی همتوان گفت شدت  بر اساس این جدول می

 دو نیب نییتع بیضریی سو از. هست کاریکیفیتِ زندگی  وادگیری ی یریمتغ دو نیب میمستق ی رابطه گر بیان نیا که

 8/2 به میزانادگیری ی ریمتغ که دهد می نشان نیا کههست  128/1 با برابر کاریکیفیتِ زندگی  وادگیری ی ریمتغ

 .کند بینی پیش را کاریکیفیتِ زندگی ر یمتغ تواند می درصد

 

 وجود دارد. معناداریمستقیم و  ی رابطه کاریکیفیتِ زندگی بین تنوع و   -2  ی فرضیه

 تعداد ها  متغیر
میزان 
ضریب 

 بستگی هم

ضریب 
 تعیین

سطح 
 نتیجه داری معنی

کیفیتِ  و یادگیری
 تأیید 118/1 128/1 168/1 251 زندگی کاری

  فرضیه

  Sig = 0/008 > 0/05 با توجه به جدول )1( که مقدار
هست، با اطمینان 95 درصد رابطه ی معنی دار هست. هم چنین 
بر اساس این جدول می توان گفت شدت هم بستگی بین دو 
متغیر یادگیری و کیفیت زندگی کاری 16/8+ درصد هست 
که این بیان گر رابطه ی مستقیم بین دو متغیری یادگیری و 
کیفیِت زندگی کاری هست. از سویی ضریب تعیین بین دو 
متغیر یادگیری و کیفیِت زندگی کاری برابر با 0/028 هست 
که این نشان می دهد که متغیر یادگیری به میزان 2/8 درصد 

می تواند متغیر کیفیِت زندگی کاری را پیش بینی کند.

فرضیه ی  2-  بین تنوع و کیفیِت زندگی کاری رابطه ی مستقیم 

و معناداری وجود دارد.

جدول 2- ضریب هم بستگی بین تنوع و کیفیِت زندگی کاری

  Sig = 0/048 > 0/05 با توجه به جدول )2( که مقدار
هست، با اطمینان 95 درصد رابطه ی معنی دار هست. هم چنین 
بر اساس این جدول می توان گفت شدت هم بستگی بین دو 
متغیر تنوع و کیفیِت زندگی کاری 14+ درصد هست که این 
بیان گر رابطه ی مستقیم بین دو متغیر تنوع و کیفیِت زندگی 
کاری است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر تنوع و 
کیفیِت زندگی کاری برابر با 0/019 هست که این نشان می دهد 
متغیر تنوع به میزان 1/9 درصد می تواند متغیر کیفیِت زندگی 

کاری را پیش بینی کند.

فرضیه ی  3- بین ایجاد مدگرایی و کیفیِت زندگی کاری رابطه ی 

مستقیم و معناداری وجود دارد.

جدول 3- ضریب هم بستگی ایجاد مدگرائی و کیفیِت زندگی کاری

  Sig = 0/009 > 0/05 با توجه به جدول )3( که مقدار
هست، با اطمینان 95 درصد رابطه ی معنی دار هست. هم چنین 
بر اساس این جدول می توان گفت شدت هم بستگی بین دو 
متغیر ایجاد مدگرایی و کیفیِت زندگی کاری 16/4+ درصد 
هست؛ که این بیان گر رابطه ی مستقیم بین دو متغیر ایجاد 
مدگرایی و کیفیِت زندگی کاری هست. ازسویی ضریب تعیین 
بین دو متغیر ایجاد مدگرایی و کیفیِت زندگی کاری برابر با 
0/026 هست که این نشان می دهد که متغیر ایجاد مدگرایی 
به میزان 2/6 درصد می تواند متغیر کیفیِت زندگی کاری را 

پیش بینی کند.
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 کاریکیفیتِزندگیوتنوعنیببستگیهمبیضر-2جدول

 تعداد ها  متغیر
میزان 
ضریب 

 بستگی هم

ضریب 
 تعیین

سطح 
 نتیجه داری معنی

کیفیتِ زندگی  و تنوع
 تأیید 126/1 119/1 141/1 251 کاری

 فرضیه
چنین  هم هست. دار معنی ی رابطهدرصد  95با اطمینان هست،  = Sig 148/1< 15/1که مقدار  (2) به جدولبا توجه 

 نیا که+ درصد هست 14 کاریکیفیتِ زندگی  و تنوع بین دو متغیر بستگی همتوان گفت شدت  بر اساس این جدول می

 و تنوعر یمتغ دو نیب نییتع بیضریی ازسو. است کاریکیفیتِ زندگی  و تنوع ریدو متغ نیب میمستق ی رابطه گر بیان

کیفیتِ ر یمتغ تواند می درصد 9/1 به میزانتنوع  متغیر دهد می نشان نیا کههست  119/1 با برابر کاریکیفیتِ زندگی 

 .کند بینی پیش را کاریزندگی 

 

 وجود دارد. مستقیم و معناداریی  رابطه کاریکیفیتِ زندگی ی و بین ایجاد مدگرای -3  ی فرضیه

کاریکیفیتِزندگیوایجادمدگرائیبستگیهمبیضر-3جدول

 تعداد ها  متغیر
میزان 
ضریب 

 بستگی هم

ضریب 
 تعیین

سطح 
 نتیجه داری معنی

 و ییایجاد مدگرا
 تأیید 119/1 126/1 164/1 251 کاریکیفیتِ زندگی 

 فرضیه
چنین  هم هست. دار معنیی  رابطهدرصد  95با اطمینان هست،  = Sig 119/1< 15/1که مقدار  (3) به جدولبا توجه 

+ درصد 4/16 کاریکیفیتِ زندگی  و ییایجاد مدگرا بین دو متغیر بستگی همتوان گفت شدت  بر اساس این جدول می

 نییتع بیضریی ازسو. هست کاریکیفیتِ زندگی  و ییایجاد مدگرا ریدو متغ نیب میمستقی  رابطه گر بیان نیا ؛ کههست

 ییایجاد مدگرا ریمتغ که دهد می نشان نیا کههست  126/1 با برابر کاریکیفیتِ زندگی  و ییایجاد مدگرار یمتغ دو نیب

 .کند بینی پیش را کاریکیفیتِ زندگی ر یمتغ تواند می درصد 6/2 به میزان

 

 وجود دارد. مستقیم و معناداریی  رابطه کاریکیفیتِ زندگی و مذهب و  به تاریخبین توجه   -4  ی فرضیه

 یکیفیتِ زندگی کار و و مذهب به تاریختوجه بستگی  هم بیضر -4 جدول
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فرضیه ی  4-  بین توجه به تاریخ و مذهب و کیفیِت زندگی 

کاری رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد.

جدول 4- ضریب هم بستگی توجه به تاریخ و مذهب و کیفیِت زندگی کاری

  Sig = 0/009 > 0/05 با توجه به جدول )4( که مقدار
هست، با اطمینان 95 درصد رابطه ی معنی دار هست. هم چنین 
بر اساس این جدول می توان گفت شدت هم بستگی بین دو 
متغیر توجه به تاریخ و مذهب و کیفیِت زندگی کاری 21/4+ 
درصد هست که این بیان گر رابطه ی مستقیم بین دو توجه 
به تاریخ و مذهب و کیفیِت زندگی کاری هست. ازسویی 
ضریب تعیین بین دو متغیر توجه به تاریخ و مذهب و کیفیِت 
زندگی کاری برابر با 0/045 هست که این نشان می دهد 
متغیر توجه به تاریخ و مذهب به میزان 4/5 درصد می تواند 

متغیر کیفیِت زندگی کاری را پیش بینی کند.

فرضیه ی  5-  بین شور و اشتیاق و کیفیِت زندگی کاری 

رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد.

جدول 5- ضریب هم بستگی بین شور و اشتیاق و کیفیِت زندگی کاری

  Sig = 0/000 > 0/05 با توجه به جدول )5( که مقدار

هست، با اطمینان 95 درصد رابطه ی معنی دار هست. هم چنین 
بر اساس این جدول می توان گفت شدت هم بستگی بین دو 
متغیر شور و اشتیاق و کیفیِت زندگی کاری 22/6+ درصد 
هست که این بیان گر رابطه ی مستقیم بین دو شور و اشتیاق 
و کیفیِت زندگی کاری هست. ازسویی ضریب تعیین بین 
دو متغیر شور و اشتیاق و کیفیِت زندگی کاری برابر با 
0/051 هست که این نشان می دهد متغیر شور و اشتیاق 
به میزان 5/1 درصد می تواند متغیر کیفیِت زندگی کاری را 

پیش  بینی کند.

فرضیه ی  6- بین توانایی فکری و جسمی و کیفیِت زندگی کاری 

رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد.

جدول 6- ضریب هم بستگی توانایی فکری و جسمی و کیفیِت زندگی کاری

  Sig = 0/000 > 0/05 با توجه به جدول فوق که مقدار
هست، رابطه ی معنی دار هست. هم چنین بر اساس این جدول 
می توان گفت شدت هم بستگی بین دو متغیر توانایی فکری و 
جسمی و کیفیِت زندگی کاری 38/8+ درصد هست که این 
بیان گر رابطه ی مستقیم بین دو توانایی فکری و جسمی و 
کیفیِت زندگی کاری هست. ازسویی ضریب تعیین بین دو 
متغیر توانایی فکری و جسمی و کیفیِت زندگی کاری برابر 
با 0/15 هست که این نشان می دهد متغیر توانایی فکری 
و جسمی  به میزان 1/5 درصد می تواند متغیر کیفیِت زندگی 

کاری را پیش  بینی کند.
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چنین  هم هست. دار معنیی  رابطهدرصد  95با اطمینان هست،  = Sig 119/1 < 15/1که مقدار  (4) به جدولبا توجه 

+ 4/21 کاریکیفیتِ زندگی  وو مذهب  به تاریختوجه  بین دو متغیر بستگی همتوان گفت شدت  بر اساس این جدول می

یی ازسو. هست کاریکیفیتِ زندگی  وو مذهب  به تاریختوجه دو  نیب میمستقی  رابطه گر بیان نیا که درصد هست

 دهد می نشان نیا کههست  145/1 با برابر کاریکیفیتِ زندگی  وو مذهب  به تاریختوجه ر یمتغ دو نیب نییتع بیضر

 .کند بینی پیش را کاریکیفیتِ زندگی ر یمتغ تواند می درصد 5/4 به میزانو مذهب  به تاریختوجه  ریمتغ

 

 وجود دارد. مستقیم و معناداریی  رابطه کاریکیفیتِ زندگی بین شور و اشتیاق و   -5  ی فرضیه

کیفیتِزندگیکاریوشورواشتیاقنیببستگیهمبیضر-5جدول

 

 

 

 

 

چنین  هم هست. دار معنیی  رابطهدرصد  95با اطمینان هست،  = Sig 111/1< 15/1که مقدار  (5) به جدولبا توجه 

+ درصد 6/22 کاریکیفیتِ زندگی  وشور و اشتیاق  بین دو متغیر بستگی همتوان گفت شدت  بر اساس این جدول می

 دو نیب نییتع بیضریی ازسو. هست کاریکیفیتِ زندگی  وشور و اشتیاق دو  نیب میمستقی  رابطه گر بیان نیا که هست

 به میزانشور و اشتیاق  ریمتغ دهد می نشان نیا که هست 151/1 با برابر کاریکیفیتِ زندگی  وشور و اشتیاق ر یمتغ

 .کند بینی  پیش را کاریکیفیتِ زندگی ر یمتغ تواند می درصد 1/5

 

 تعداد ها  متغیر
میزان 
ضریب 

 بستگی هم

ضریب 
 تعیین

سطح 
 نتیجه داری معنی

 و مذهب به تاریختوجه 
 تأیید 119/1 145/1 214/1 251 کیفیتِ زندگی کاری و

  فرضیه

 تعداد ها  متغیر
میزان 
ضریب 

 بستگی هم

ضریب 
 تعیین

سطح 
 نتیجه داری معنی

 و شور و اشتیاق
 تأیید 111/1 151/1 226/1 251 کیفیتِ زندگی کاری

  فرضیه
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چنین  هم هست. دار معنیی  رابطهدرصد  95با اطمینان هست،  = Sig 111/1< 15/1که مقدار  (5) به جدولبا توجه 
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 تعداد ها  متغیر
میزان 
ضریب 

 بستگی هم

ضریب 
 تعیین

سطح 
 نتیجه داری معنی

 و مذهب به تاریختوجه 
 تأیید 119/1 145/1 214/1 251 کیفیتِ زندگی کاری و
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 تعداد ها  متغیر
میزان 
ضریب 

 بستگی هم

ضریب 
 تعیین
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 نتیجه داری معنی
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 وجود دارد. مستقیم و معناداریی  رابطه کاریکیفیتِ زندگی  جسمی وبین توانایی فکری و  -6  ی فرضیه

 کاریکیفیتِزندگیجسمیوتواناییفکریوبستگیهمبیضر-6جدول

 

 

 

 

بر اساس این جدول چنین  هم هست. دار معنیی  رابطههست،  = Sig 111/1< 15/1که مقدار  فوق جدولبه با توجه 

 نیا که + درصد هست8/38 کاریکیفیتِ زندگی  جسمی وتوانایی فکری و  بین دو متغیر بستگی همتوان گفت شدت  می

 دو نیب نییتع بیضریی ازسو. هست کاریکیفیتِ زندگی  جسمی وتوانایی فکری و دو  نیب میمستقی  رابطه گر بیان

توانایی فکری و  ریمتغ دهد می نشان نیا کههست  15/1 با برابر کاریکیفیتِ زندگی  جسمی وتوانایی فکری و ر یمتغ

 .کند ینیب  پیش را کاریکیفیتِ زندگی ر یمتغ تواند می درصد 5/1 زانیم به  میجس

 

 وجود دارد. مستقیم و معناداریی  رابطه کاریکیفیتِ زندگی بین توانایی ساختن و  -7  ی فرضیه

 کاریکیفیتِزندگیوتواناییساختننیببستگیهمبیضر-7جدول

 

 

 

 

بر اساس این جدول چنین  هم هست. دار معنیی  رابطههست،  = Sig 148/1< 15/1که مقدار  فوق به جدولبا توجه 

 گر بیان نیا که + درصد هست5/12 کاریکیفیتِ زندگی  وتوانایی ساختن  بین دو متغیر بستگی همتوان گفت شدت  می

توانایی ر یمتغ دو نیب نییتع بیضر ییازسو. هست کاریکیفیتِ زندگی  وتوانایی ساختن  ریدو متغ نیب میمستقی  رابطه

 درصد 5/1 به میزانتوانایی ساختن  ریمتغ دهد می نشان نیا که هست 115/1 با برابر کاریکیفیتِ زندگی  وساختن 

 .کند بینی پیش را کاریکیفیتِ زندگی ر یمتغ تواند می

 تعداد ها  متغیر
میزان 
ضریب 

 بستگی هم

ضریب 
 تعیین

سطح 
 نتیجه داری معنی

 جسمی وتوانایی فکری و 
 تأیید 111/1 151/1 388/1 251 کاریکیفیتِ زندگی 

  فرضیه

 تعداد ها  متغیر
میزان 
ضریب 

 بستگی هم

ضریب 
 تعیین

سطح 
 نتیجه داری معنی

 و توانایی ساختن
 تأیید 148/1 115/1 125/1 251 کاریکیفیتِ زندگی 

  فرضیه
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فرضیه ی  7- بین توانایی ساختن و کیفیِت زندگی کاری رابطه ی 

مستقیم و معناداری وجود دارد.

جدول 7- ضریب هم بستگی بین توانایی ساختن و کیفیِت زندگی کاری

  Sig = 0/048 > 0/05 با توجه به جدول فوق که مقدار
هست، رابطه ی معنی دار هست. هم چنین بر اساس این جدول 
می توان گفت شدت هم بستگی بین دو متغیر توانایی ساختن 
و کیفیِت زندگی کاری 12/5+ درصد هست که این بیان گر 
رابطه ی مستقیم بین دو متغیر توانایی ساختن و کیفیِت 
زندگی کاری هست. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر 
توانایی ساختن و کیفیِت زندگی کاری برابر با 0/015 هست 
که این نشان می دهد متغیر توانایی ساختن به میزان 1/5 
درصد می تواند متغیر کیفیِت زندگی کاری را پیش بینی کند.

همان گونه دیده شد نتیجه های تجزیه و تحلیل آماری داده   ها و 
آزمون فرضیه  ها در پژوهش حاضر نشان می دهد بین سبِک 
زندگی و کیفیِت زندگی کاری، رابطه ی مستقیم و معنی داری 
برقرار است؛ اما آیا سایر پژوهش   گران نیز این نتیجه را تأیید 
می کنند؟ در ادامه با توجه به ادبیات و پیشینه ی پژوهش، 
رابطه ی بین سبِک زندگی و کیفیِت زندگی کاری در سایر 

پژوهش   های مرتبط موردبررسی قرار می دهیم.
بنی سی و بیات )1395( به بررسی اثربخشی سبِک 
زندگی سالم بر کیفیِت زندگی کاری پرداختند. در این 
پژوهشی از روش تجربی )دو گروه گواه و آزمایش وجود 
دارند( استفاده شده است. گروهی که مهارت سبِک زندگی 
سالم را آموزش دیدند، گروه آزمایش و گروهی که مهارت 

سبِک زندگی را آموزش نمی بینند، گروه گواه نامیده شده اند. 
نتیجه های مطالعه ی حاضر نشان داد که نمره ی مؤلفه های 
کیفیِت زندگی کاری در گروه آزمایش پس از طی آموزش 
سبِک زندگی سالم به طور معنی داری باالتر از نمره ی پیش 

از آموزش  ها بود ]22[.
بر اساس یافته   های پژوهش مصطفوی راد و همکاران 
)1390( بین مؤلفه   های کیفیِت زندگِی کاری و ُبعدهای 
عدالت سازمانی با ُبعدهای سالمت روان، رابطه ی معنی داری 
آمده است که در  این پژوهش  مشاهده شده است. در 
بحران  هایی که سازمان ناچار است هزینه   ها را کاهش داده یا 
پرداخت حقوق  ها را به تعویق بیندازد، مدیران باید دلیل های 
 این کار و مدت زمانی که این اقدام ها به طول می انجامد را برای 
کارکنان شرح دهند تا افراد با اعتماد، رضایت و انگیزه ی 
بیشتری در سازمان کار کنند. هم چنین درباره ی نقش توازن، 
برگزاری برنامه   های تفریحی و سرگرم کننده برای کارکنان و 
خانواده   های آنان و دادن وقت های فراغت الزم برای انجام 
دادن سایر مسؤولیت   های خانوادگی، شهروندی، همسری و 
پدری یا مادری می تواند باعث بهبود سالمت روان کارکنان 
شود. توجه به محیط های شغلی و شرایط کاری و کارگری 
در دهه   های اخیر به منظور باال بردن کیفیت کار، حفظ 
سالمت و بهداشت کارکنان به منظور بهره گیری بیشتر و 
بهتر از تجربه های کارکنان موردتوجه پژوهش گران قرارگرفته 
است. نیروی کار بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل 
می دهد و پرداختن به  بهداشت روانی سازمان  ها می تواند از 
اولویت بشمار آید، چراکه سالم سازی شرایط کاری به معنای 
سالم سازی نیروی کار و نیروی کار سالم باعث پیشرفت 
جامعه  است. سازمان   هایی که عالقه مند به  بهبود کیفیت 
زندگی کاری هستند، به طورکلی می کوشند تا احساس امنیت، 
غرور، خودمختار بودن و مسؤولیت در کارکنان  ایجاد شود 
و بدانند که با آنان به تساوی رفتار می شود، محل کار مانند 
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 وجود دارد. مستقیم و معناداریی  رابطه کاریکیفیتِ زندگی  جسمی وبین توانایی فکری و  -6  ی فرضیه

 کاریکیفیتِزندگیجسمیوتواناییفکریوبستگیهمبیضر-6جدول

 

 

 

 

بر اساس این جدول چنین  هم هست. دار معنیی  رابطههست،  = Sig 111/1< 15/1که مقدار  فوق جدولبه با توجه 

 نیا که + درصد هست8/38 کاریکیفیتِ زندگی  جسمی وتوانایی فکری و  بین دو متغیر بستگی همتوان گفت شدت  می

 دو نیب نییتع بیضریی ازسو. هست کاریکیفیتِ زندگی  جسمی وتوانایی فکری و دو  نیب میمستقی  رابطه گر بیان

توانایی فکری و  ریمتغ دهد می نشان نیا کههست  15/1 با برابر کاریکیفیتِ زندگی  جسمی وتوانایی فکری و ر یمتغ

 .کند ینیب  پیش را کاریکیفیتِ زندگی ر یمتغ تواند می درصد 5/1 زانیم به  میجس

 

 وجود دارد. مستقیم و معناداریی  رابطه کاریکیفیتِ زندگی بین توانایی ساختن و  -7  ی فرضیه

 کاریکیفیتِزندگیوتواناییساختننیببستگیهمبیضر-7جدول

 

 

 

 

بر اساس این جدول چنین  هم هست. دار معنیی  رابطههست،  = Sig 148/1< 15/1که مقدار  فوق به جدولبا توجه 

 گر بیان نیا که + درصد هست5/12 کاریکیفیتِ زندگی  وتوانایی ساختن  بین دو متغیر بستگی همتوان گفت شدت  می

توانایی ر یمتغ دو نیب نییتع بیضر ییازسو. هست کاریکیفیتِ زندگی  وتوانایی ساختن  ریدو متغ نیب میمستقی  رابطه

 درصد 5/1 به میزانتوانایی ساختن  ریمتغ دهد می نشان نیا که هست 115/1 با برابر کاریکیفیتِ زندگی  وساختن 

 .کند بینی پیش را کاریکیفیتِ زندگی ر یمتغ تواند می

 تعداد ها  متغیر
میزان 
ضریب 

 بستگی هم

ضریب 
 تعیین

سطح 
 نتیجه داری معنی
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 تأیید 111/1 151/1 388/1 251 کاریکیفیتِ زندگی 

  فرضیه
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سطح 
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 و توانایی ساختن
 تأیید 148/1 115/1 125/1 251 کاریکیفیتِ زندگی 

  فرضیه
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خانه ی آنان است، از آنان انتظار می رود خودبه خود کار کنند 
در مواقع لزوم نیز در انجام وظیفه های خود انعطاف داشته 

باشند ]23[.
پارسامهر و رسولی نژاد )1394( رابطه ی سبِک زندگی 
سالمت محور با سالمت اجتماعی را مورد بررسی قرار 
داده اند. یافته   های این پژوهش نشان می دهد بین سبِک 
زندگی سالمت محور و سالمت اجتماعی رابطه ی مستقیم 
و معنی داری جود دارد. به طوری که با سالم تر شدن سبِک 
زندگی، میزان سالمت اجتماعی نیز افزایش پیدا می کند. در 
این پژوهش آمده است که سبِک زندگی دارای دو جنبه ی 

مثبت و منفی )سالم و خطرپذیر( است. 
بسیاری از پژوهش ها نشان می دهند کسانی که سبِک 
زندگی سالم را انتخاب می کنند رفتار  های خطرپذیر کمتری 
دارند. شیوه   های زندگی مرسوم بین انسان  ها، تأثیر مهمی 
بر سالمت و تندرستی آن  ها دارد. زندگی سالم تر، محصول 
تعامل بین فردی و محیط اجتماعی اقتصادی احاطه کننده ی 
افراد است. به عبارت دیگر، شیوه و سبِک زندگی افراد با 
شیوه ی ارتباط های اجتماعی و حضور آن  ها در جامعه ی و 

به طورکلی سالمت اجتماعی آن  ها مرتبط است ]24[.
باقیانی مقدم و همکاران )1392( وضعیت سبِک زندگی 
و عامل  های مرتبط بر آن در بین کارمندان و کارگران را 
موردبررسی قرار داده اند. در نتیجه های پژوهش آمده است: 
محل کار می تواند بر زندگی افراد تأثیرگذار باشد. عالوه بر 
محل کار عامل  هایی مانند سن، وضعیت بومی بودن و میزان 
درآمد هم بر سبِک زندگی شاغالن تأثیرگذار است. به نظر 
می رسد هرچند محل کار، کارخانه و اداره به عنوان یک عامل 
پیش بینی کننده ی مؤثر در سبِک زندگی کارگران و کارمندان 
مشخص شد، اما تفاوت   های زمین  های اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی هم بر سبِک زندگی متفاوت آنان تأثیرگذار بوده 

است ]25[.

نتیجه های پژوهش خلیلی )1395( نشان می دهد که سبِک 
زندگی با تمام ُبعدهای کیفیت زندگی ازنظر آماری هم بستگی 
مستقیم معنی دار دارد.  این یافته مبنی بر ارتباط سبِک زندگی 
و کیفیِت زندگی هم سو با نتیجه های مطالعه ی نتیجه های 
پژوهش طل و همکاران )1390( است که درباره ی بررسی 
سبِک زندگی ارتقادهنده ی سالمت و رابطه ی آن باکیفیت 
زندگی نشان داد بین کیفیت زندگی مرتبط با سالمت و 
مدیریت استرس ارتباط وجود دارد. هم چنین  این یافته 
هم سو با نتیجه های پژوهش باقری و همکاران )1395( 
است که درباره ی ارتباط مشاور  های گروهی به عنوان یک 
ُبعد سبِک زندگی باکیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه تربیت 
مدرس نشان داد که با شرکت در مشاوره   های گروهی، 
سطح کیفیت زندگی  ایشان در اعداد متناظر باکیفیت زندگی 
باالآمده و برعکس؛ و نیز نتیجه های مطالعه ی نصرآبادی و 
همکاران 1390 بر روی عامل  های جسمانی به عنوان ُبعدی از 
سبِک زندگی باکیفیت زندگی، نشان می دهد مشکل های روانی 
همچون  اضطراب، افسردگی، ناامیدی، خستگی و ناتوانی 
باعث بروز بیماری  های جسمانی شده و این عالمت های 
جسمانی به طور مستقیم بر کیفیت زندگی تأثیر منفی دارند. 
هم چنین یافته   های مطالعه ی پروکتور و همکاران )2013( 
به نتیجه هایی هم سو دست یافت که استرس   های فراوانی 
افراد را تهدید می کند که می تواند کیفیت زندگی آن  ها را 
تحت تأثیر قرار دهد. ازجمله  این استرس   ها می توان ابتال به 
 بیماری   های جسمی  و روانی، تفریحی، ازدحام محل زندگی، 
رابطه های بین فردی نامناسب، نگرانی درباره ی اشتغال و 
کاریابی، مشکل های ازدواج و تشکیل خانواده را نام برد. در 
این رابطه  می توان گفت که سبِک زندگی از عامل  های مهم 
کاهش بروز و شدت بیماری   ها و عوارض ناشی از آن  هاست 
و روشی برای ارتقای سالمتی و کیفیت زندگی است. 
پیش گیری از بیماری   های متأثر از سبِک زندگی و ارتقای 
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سطح سالمت روانی فردی و اجتماعی مستلزم آگاهی از این 
موضوع است که موقعیت   های زندگی سالمت افراد را چگونه 
به خطر می اندازد. امروزه باور  این است که بیش از 70 
درصد بیماری  ها به گونه ای با سبِک زندگی فرد ارتباط دارد، 
به طوری که بسیاری از ناخوشی   های آدمی ازجمله بیماری   های 
قلبی و عروقی، تنفسی، حرکتی عضالنی و غیره، به طور 
مستقیم و غیرمستقیم از شیوه ی زندگی فرد ناشی می شود 
یا دست کم شیوه ی زندگی در تشدید یا دوام آن  ها نقش دارد 

و بر کیفیت زندگی انسان اثر می گذارد ]26[.
کیفیت زندگی کاری، مفهومی کالن است که دربرگیرنده ی 
ُبعدهایی مانند مطلوبیت فیزیکی و مطلوبیت روانی محیط کار 
است. کیفیت زندگی کاری را در دو ُبعد عینی )جهان واقعی( 
و ذهنی )جهان متصور( طبقه بندی می کند. ُبعدهای عینی را 
مواردی چون شغل مناسب، درآمد، مسکن، دسترسی به 
فرصت ها و پرورش قابلیت   ها، سالمت و بهداشت و درمان، 
کیفیت محیطی که در آن زندگی می کنیم تشکیل می دهند و 
ابعاد ذهنی به برداشت فرد از واقعیت   های عینی مانند احساس 
رشد و پیشرفت، احساس امنیت، ... اطالق می شود. ارزیابی 
کارکنان از کیفیت زندگِی کاری تحت تأثیر رابطه های محیط 
کار ازجمله اعتماد اجتماعی، هم بستگی و انسجام اجتماعی 
و مشارکت اجتماعی ست و در رابطه های محیط کار انسجام 
اجتماعی تأثیر مستقیم بیشتری بر ارزیابی کارکنان از کیفیت 
زندگی کاری نشان می دهد. ارزیابی کارکنان از کیفیت زندگی ِ 
کاری تحت تأثیر متغیر  های زمینه ای ازجمله درآمد، سطح 

تحصیالت، سابقه ی کاری قرار دارد ]27[.
سبِک زندگی یا شیوه  های که فرد در خانواده فکر و رفتار 
می کند، شامل روش تربیت و جایگاه کودک در خانواده، 
شیوه ی کلی زندگی، ارزش   های اجتماعی، طرز برخورد و 
فعالیت   هاست و ترکیبی از الگو  های رفتاری و عادت های فردی 
در سراسر زندگی ست که در پی اجتماعی شدن به وجود می آید 

و می تواند در کیفیِت زندگی ازنظر روحی، جسمی و محیطی 
تأثیر بگذارد؛ بدین سان که باعث نوع کیفیِت زندگی متفاوتی 
می شود و سبِک زندگی سالم تر به کیفیت زندگی بهتری منجر 
می شود. کیفیت هم همان گونه که بیان شد از ُبعدهای گوناگون 
جسمی، روحی، اجتماعی و محیطی تأثیر می گیرد و این ُبعدها 
در محیط خانواده و از راه شیوه ی زندگی و تربیتی فرد با 
روشی متفاوت تأمین می شود. پس درنتیجه سبِک زندگی بر 

کیفیِت زندگی تأثیر مستقیم و مثبت دارد ]28[.

نتیجه گیری:
هدف این پژوهش بررسی نقش و تأثیر سبِک زندگی بر 
کیفیِت زندگی کاری بوده است. به عبارت دیگر این پژوهش از 
میان عامل  های گوناگون داخلی و خارجی و عامل  های مادی 
و غیرمادی، تمرکز خود را بر سبِک زندگی قرار داده است 
و درصدد بوده تا نقش سبِک زندگی بر کیفیِت زندگی 
کاری را تبیین نماید. سبِک زندگی مؤلفه   های گوناگونی را 
همچون یادگیری، تنوع، ایجاد مدگرایی، توجه به تاریخ و 
مذهب، شور و اشتیاق، توانایی ساختن و توانایی فکری 
و جسمی  شامل می شود. در این پژوهش تأثیر مؤلفه های 
گوناگون سبِک زندگی )شامل یادگیری، تنوع، مدگرائی، توجه 
به  تاریخ و مذهب، شور و اشتیاق، توانائی فکری و جسمی 
و توانایی ساختن( بر کیفیِت زندگی کاری در قالب هفت 

فرضیه ی بررسی شد. 
نتیجه های تحلیل  های آماری نشان می دهد که تمامی فرضیه ها 
مورد تأیید واقع شده اند و درنتیجه بین سبِک زندگی و کیفیِت 
زندگی کاری رابطه ی مستقیم و معنی داری برقرار است؛ بنابراین 
یکی از عامل  هایی که باید در ارتقای کیفیِت زندگی کاری مورد 
مدیران قرار گیرد، سبِک زندگی است. اصالح سبِک زندگی 
افراد می تواند هم باعث بهبود شرایط زندگی شخصی و هم 
بهبود شرایط زندگی شغلی آنان شود. مدیران می توانند از 
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راه یک سری اقدام های بلندمدت و کوتاه مدت بر سبِک زندگی 
افراد تأثیرگذار باشند. فرهنگ سازی و ارائه ی آموزش  های الزم 

به افراد می تواند به اصالح سبِک زندگی افراد کمک کند و از 
این راه کیفیِت زندگی کاری ارتقا یابد 
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Abstract: The purpose of this study was to examine the role of life style components in quality 
of work life. The research method in this study is based on the objective, applied and based on 
the nature, survey. The statistical population is the endowment and charity affairs organization 
in Kashmar. To select the sample, 50 people were selected through random sampling and 
according to the Morgan table. Data collection tools consist of "lifestyle" and "quality of work 
life" questionnaires. Inferential statistics and SPSS software were used to analyze information 
and test hypotheses. Findings indicate that there is a direct and meaningful relationship between 
the components of lifestyle and quality of work life.
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