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Abstract
Introduction: Considering the importance of assessing and identifying constituents of lifestyle,
this study aimed to determine the predictive role of personality traits in the development of
military forces' lifestyle.
Method: This is a descriptive-correlational research in which 135 officers from a military unit
in Isfahan were randomly selected and then assessed by NEO-PI-R, Health Promoting Lifestyle
Profile (HPLP-II) and Demographic Characteristic Questionnaires.
Results: The results of Pearson’s correlation coefficient showed that there was a significant
and positive relation between lifestyle and income, extroversion, openness, experience,
agreeableness and consciousness. In addition, the results of stepwise regression indicated that
three personality traits of agreeableness, neuroticism and extroversion along with income could
predict 27.7 percent of military forces' lifestyle.
Conclusion: According to the results, personality traits of agreeableness, neuroticism and
extroversion beside income amount play considerable roles in the quality of lifestyle of military
forces.
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چکیده
هدف :با توجه به ضرورت ارزیابی و شناسایی مولفههای موثر در سبک زندگی از یک سو و اهمیت شناسایی نقش ویژگیهای شخصیتی در
سبک زندگی نیروهای نظامی ،در این مطالعه به پیش بینی سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی کارکنان یک واحد نظامی پرداخته شد.
روش :در قالب یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی ،تعداد  732نفر از کارکنان یک واحد نظامی مستقر در اصفهان به شیوه مبتنی بر هدف
انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه شخصیتی نئو ،پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء سالمت ( )HPLP-IIو پرسشنامه ویژگیهای جمعیت
شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد سبک زندگی دارای رابطه مثبت و معنادار با درآمد و ویژگیهای شخصیتی برون گرایی،
گشودگی ،موافق بودن و باوجدان بودن بود .همچنین ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد سه ویژگی شخصیتی موافق بودن ،روان
آزردهگرایی و برونگرایی به همراه درآمد ،قادر به پیش بینی  21/1درصد از سبک زندگی کارکنان نظامی باشد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه بیانگرآن است که ویژگیهای شخصیتی و به طور خاص موافق بودن ،روان آزردهگرایی و برون گرایی در
کنار میزان درآمد ،نقش قابل توجهی در چگونگی سبک زندگی در نیروهای نظامی ایفا میکنند.
کلید واژهها :سبک زندگی ،ویژگیهای شخصیتی ،کارکنان نظامی
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مقدمه
سبک زندگی شیوهای نسبتا پایدار است که فرد اهداف خود را به
آن طریق دنبال میکند .این شیوهها ،حاصل زندگی دوره کودکی
فرد است [ ]7سبک زندگی ،بعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد
است .به همین دلیل ،نظریه «سبک زندگی» آدلر ،نظریه
«شخصیت» او نیز محسوب میشود .اولین بار آلفرد آدلر سبک
زندگی را مطرح کرد ،سپس توسط پیروان او گسترش یافت.آنان
سبک زندگی ،شکل گیری آن در دوره کودکی ،نگرشهای اصلی
سبک زندگی ،وظایف اصلی زندگی و تعامل آنها با یکدیگر را به
تفصیل بحث کرده و آن را در قالب درخت سبک زندگی نشان
دادند ،مفاهیم ارزشی و انسان شناختی و فلسفی را مطرح کرده و
تمام زندگی را به صورت یکپارچه به تصویر کشیدند [ .]2سبک
زندگی مهمترین عاملی است که هر کس زندگیاش را بر اساس
آن تنظیم میکند .بر این اساس سبک زندگی مجموعه عقاید،
طرحها و نمونههای عادتی رفتار ،هوی و هوس-ها ،تبیین شرایط
اجتماعی یا شخصی است که تعیین کننده نوع خاص واکنش فرد
میباشد ..سبک زندگی ،شیوه زندگی فرد است و عواملی چون
ویژگی های شخصیتی ،تغذیه ،ورزش ،خواب ،مقابله با استرس،
حمایت اجتماعی و استفاده از دارو را در برمیگیرد .با ارزیابی سبک
زندگی افراد میتوان به میزان موفقیت های فردی و اجتماعی آنان
درزندگی دست یافت [.]3
سازمان بهداشت جهانی [ ]4سبک زندگی سالم را تالش برای
حالت رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی توصیف میکند .سبک
زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سالمتی جسمی و روانی
انسان را تضمین می کند .ابعاد سبک زندگی سالم شامل ابعاد
جسمانی و روانی است .بعد جسمانی شامل تغذیه ،ورزش و خواب،
و بعد روانی شامل ارتباطات اجتماعی ،سازش با استرس ،روش های
یادگیری و مطالعه و معنویت می باشد.یافته های کاستا وهمکاران،
نشان داد که نوع تالشهای فردی که فرد در سبک زندگی خود دارد
با میزان سالمت روانی و میزان تضاد و دوسوگرایی و عکس العمل
ها و واکنش های فرد در اجتماع و محیط کار ارتباط دارد [.]2
شاخصهای شناخته شده سبک زندگی شامل فعالیتهای فیزیکی،
اوقات فراغت ،خواب و بیداری ،روابط اجتماعی ،روابط خانوادگی،
معنویت ،ایمنی و آرامش و تغذیه می باشد .هر یک از اینها به
منزله بزرگ راهی از راههای زندگی افراد محسوب میشوند .یکی
از راههای درك بهتر مفهوم «سبک زندگی» ،بررسی عناصر و
مولفه هایی است که برای سبک زندگی برشمرده شده است .منظور
از مولفه ،اموری است که مصداق عینی سبک زندگی محسوب
میشوند [.]6
سبک زندگی هر فرد متأثر از دو عامل عمده شخصیت فرد و
ویژگیهای محیط است .شکل گیری شخصیت خود تحت تأثیر
عوامل ژنتیکی و تربیتی -اجتماعی صورت میگیرد .این ویژگیها
به طرق مختلفی بر سبک زندگی افراد اثر میگذارد .به عنوان مثال
افراد درونگرا و برونگرا سبک های متفاوتی در زندگی دارند .اما

عامل مهمی که میتواند در سراسر عمر بر سبک زندگی افراد
تأثیرگذار باشد ،ویژگیها و شرایط محیطی همچون فقر ،اوضاع
سیاسی -اقتصادی جامعه ،ویژگیها و شرایط خانوادگی ،فقدان پدر،
مادر و یا همسر و جنگ میباشد [ .]1گیک و السون [ ]1توصیف
میکنند که میتوان براساس ویژگیهای شخصیتی چشم انداز
منحصر به فردی را درحوزه ارتقاء سبک زندگی برسالمت تدوین
نمود .مطالعات انجام شده در سی سال اخیر بیانگرآن است که رابطه
آشکاری بین ویژگیهای شخصیتی و رفتارهای پرخطر برای
سالمت وجود دارد [ .]1فریدمن بیان کرد که شخصیت میتواند از
طریق تاثیر بر فرایندهایی نظیر گرایش به رفتارهای مرتبط با
سالمت ،بر سالمت افراد اثر گذارد [.]1
در حالی که اخیرا مطالعات حوزه سالمت سبک زندگی سالم ،مورد
توجه قرارگرفته است؛ با این حال مطالعات اندکی در زمینهنقش-
ویژگیهای شخصیتی درحوزه سبک زندگی سالم انجام شده است
[ .]71این در حالی است که مطالعات متعددی بر نقش عوامل روان
شناختی نظیر شخصیت ،باورهای خودکارآمدی یا طرحوارههای
ناسازگارشناختی در رفتارهای زیر مجموعه سبک زندگی نظیر
تغذیه ،خواب ،فعالیت جسمانی اشاره داشتهاند [.]72 ,77
اگرچه مطالعات نشان داده که عوامل مبتنی برمحیط اجتماعی نظیر
روابط اجتماعی قوی [ ]73ویا وقایع استرسزای محیط اجتماعی
نظیر فقر [ .]72 ,74با سالمت و سبک زندگی سالم در ارتباط
هستند ،اما امروزه مشخص شده است که ویژگیهای شخصیتی
نقش بسیار مهمتری نسبت به این عوامل محیط اجتماعی در پیش
سالمت و سبک زندگی سالم دارند [ .]71 ,76از بین  2عامل بزرگ
شخصیت ،باوجدان بودن و روان آزردهگرایی دو ویژگی هستند که
ارتباط قابل توجهیباسالمت جسمانی دارند [.]71
معدود مطالعات انجام شده نشانگر آن است که شخصیت از جمله
ویژگیهای مرتبط با فرد است که در نوع سبک زندگی فرد اثر
میگذارد [ .]71مطالعات نشان داده است که ویژگیهای شخصیتی
از جمله عوامل اثرگذار بر سبک زندگی هستند [ .]6از جمله این
مطالعات ،تحقیقی است که توسط فاضل و همکاران [ ]21انجام
شده و بیان میداردکه بین عامل موافق بودن و سبک زندگی با
رضایتمندی زوجی رابطه وجود دارد و ازطرفی بین ویژگیهای
شخصیت و سبک زندگی مطلوب در دختران و همچنین زنان جوان
رابطه مثبت وجود دارد .البته ناکایاما ،یاماگوچی ،مارویاما و موریموتو
[ ]27مشخص کردند سطوح سالمت روان در حدود  41درصد متأثر
از سبک زندگی ،خصوصیات شخصی ،رضایت شغلی  -زندگی و
رضایت از زندگی است.
مطالعهی فتحی آشتیانی و جعفری کندوان [ ]22هم در ارزیابی
سبک زندگی کارکنان دانشگاه های نظامی با دانشگاههای غیر
نظامی ،نشان داد میزان سالمت روانی در کارکنان دانشگاه نظامی
از کارکنان دانشگاه غیر نظامی بیشتر بود ولی در ابعاد سبک زندگی،
دو گروه تفاوت قابل توجهی نشان ندادند .مطالعه ادیب زاده []23
نشان داد بین تیپهای شخصیتی  Aو  Bبا سبک زندگی در

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،8شماره  ،2تابستان 9313

پیش¬بینی سبک زندگی بر اساس ویژگی¬های شخصیتی 711 /

دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد .دانشجویان مرد در سبک
های نیاز به تأیید ،کنار آمدن ،محتاط بودن ،کوشش برای رسیدن
به کمال و مسئولیت پذیری در سبک زندگی با دانشجویان زن
تفاوت نشان دادند .نتیجه کلی این پژوهش این است که تیپهای
شخصیتی  Aو  Bدر هر فرد با سبک زندگی وی ارتباط مستقیم
وجود دارد و برخی ویژگیهای شخصیتی ،فرد را مستعد سبک
زندگی متفاوتی میکند .کجباف و همکاران [ ]24هم نشان دادند
که سبک زندگی اسالمی و شادکامی با رضایت از زندگی رابطه
مثبت و معناداری دارند .عالوه بر این ،ادموند [ ]22در مطالعهای که
به ارزیابی عوامل شخصیتی در پیش بینی سبک زندگی سالم در
نمونهای  2173نفری پرداخته بود ،نشان دادکه به ترتیب عامل
برون گرایی ،روان آزردهگرایی ،به همراه عامل خصومت ،قابلیت
تبیین سبک زندگی سالم را دارند .شخصیت یک رابطه نافذ با
رفتارهای مبتنی بر سبک زندگیسالم دارد؛ ویژگی های شخصیتی
نظیر روان آزرده گرایی ،باوجدان بودن و خصومت ،عموما قادر به
پیشبینی رفتار های سالم مرتبط با سبک زندگیسالم میباشند
[ .]26نتایج فراتحلیل714مطالعه بیانگرآناستکه با وجدان بودن
نه تنها گرایش به رفتار های پرخطر را کاهش میدهد ،بلکه رفتار
های پیشگیرانه که می توانند منجر به انجام یا تداوم فعالیت های
منظم مرتبط با سبک زندگیسالم نظیر تغذیه و تحرك کافی را به
همراه دارد [ .]21نتایج مطالعه مارتین [ ]21هم در بررسی ترجیحات
شخصیتی با نقش سبک زندگی که با استفاده از دو پرسشنامه رگه-
های شخصیتی مایرز و نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت
انجام شد نشان داد که ویژگی های شخصیتی درون گرایی ،برون
گرایی با سبک زندگی در حوزه مهارت های بین فردی و رشد
معنوی و نمرهکل این پرشسنامه رابطه معنادار نشان میدهد .عالو
ه بر این قضاوت و اخالقگرایی نیز با رشد معنوی ،روابط بین فردی
ونمره کلسبکزندگی رابطهمعناداری نشان میدهد .نتایجتحلیل-
رگرسیوننشاندادکهتیپهای شخصیتی منطق گرا ،ایده آل گرا و
قاطع قادر به پیشبینی معنادار سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت،
میباشند با این حال مطالعات اندکی در زمینه نقش ویژگیهای
شخصیتی در انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت انجام شده است
[ .]21ولراس و تورگرسن [ ]31هم در این راستا به ارزیابی نقش
ویژگیهای شخصیتی در گرایش به رفتارهای پرخطر ( و سبک
زندگی نامرتبط با سالمت) پرداختند.
مرور مبنای نظری و همچنین ،مطالعات انجام شده در زمینه نقش
شخصیت در سبک زندگی ،ضمن آنکه بر وجود رابطه بین این دو
مولفه و اثرگذاری ویژگیهای شخصیتی بر سبک زندگی صحه
میگذارد ،برخی محدودیتها را هم روشن میکند؛ از جمله اینکه
عمده مطالعات به تعیین رابطهی این دو مولفه با یکدیگر پرداخته
و میزان سهم یا نقش شخصیت را در سبک زندگی مشخص نکرده
است .عالوه بر این ،مطالعهای که به بررسی رابطه این دو متغیر در
نیروهای نظامی به ویژه نیروهای نظامی در ایران که وظیفه صیانت
از مرزها و ارزشهای انقالب اسالمی را دارا هستند ،انجام نشده

است و میطلبد مشخص نمود در کنار سایر علل موثر ،آیا در حوزه
علل روانشناختی ،عامل شخصیت و ویژگیهای شخصیتی در
شکلگیری و چگونگی سبک زندگی نقش قابل توجهی دارند یا
خیر.
از سوی دیگر ،با توجه به شرایط خاص فعلی که ایران با تهدیدهای
بالفعل و بالقوه متعددی روبروست ،آمادگی کامل نیروهای نظامی
جزء عناصر اصلی مقابله با این تهدیدها است .عالوه بر آموزش
دیدن و در تمرین مداوم بودن نیروهای نظامی ،الزمه وجود این
آمادگی ،داشتن سبک زندگی سالم است و سبک زندگی را میتوان
از طریق شناسایی عوامل موثر در آن اصالح و ارتقاء داد .لذا بررسی
سبک زندگی نیروهای نظامی از ابعاد مختلف به ویژه از چشم انداز
روانشناختی و عوامل روانشناختی موثر در آن (نظیر شخصیت)
ضروری است .بر این اساس ،در این مطالعه به تعیین رابطه بین
ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با سبک زندگی در
نیروهای نظامی پرداخته شد .عالوه بر این ،پیشبینی سبک زندگی
بر اساس مولفههای جمعیت شناختی و همچنین ویژگیهای
شخصیتی از دیگر اهداف این مطالعه بود.

روش
این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود که در
جریان آن به بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سبک
زندگی پرداخته شد .جامعه آماری این مطالعه ،نیروهای یک واحد
نظامی در تابستان و پاییز  7312بود .بر این اساس ،نمونه آماری
این مطالعه شامل تعداد  732نیروی نظامی بود که به شیوه تصادفی
از بین سه گردان نظامی انتخاب شده بودند .مالكهای ورودی این
مطالعه برای آزمودنیها ،شاغلین نظامی بودن ،جنسیت مرد،
تحصیالت دیپلم یا باالتر و سابقه شغلی یکسال و بیشتر بود .مبنای
تعیین حجم نمونه در مطالعات همبستگی با هدف پیشبینی و
رگرسیون ،انتخاب  72آزمودنی در ازای هر متغیر مستقل میباشد
[ .]37بهگونه است که با وجود  1متغیر پژوهشی ،و همچنین در
نظر داشتن ریزش احتمالی ،تعداد  741آزمودنی انتخاب شد .ابزار
های پژوهشی عبارت بودند از:
پرسشنامه شخصیتی نئو ) :(NEO-PI- Rنسخه تجدیدنظر
شده پرسشنامه شخصیتی نئو  :NEO-PI- Rنوعی پرسشنامه
خودسنجی ویژگیهای شخصیتی است که مبتنی بر یک الگوی
معروف شخصیتی به نام مدل پنجعاملی است [.]32
نسخه تجدیدنظر شده در پرسشنامه  ،NEOپنجعامل یا حیطه
مذبور ،عبارتند از ،روانآزردهگرایی ،برونگرایی ،گشودگی ،موافق
بودن ،و باوجدان بودن هر حیطه ،شش جنبه یا مقیاس فرعی دارد.
یعنی صفات شخصیتی خاصی که جنبههای مختلف هر حیطه را
نشان میدهند .نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه نئو R-PI-NEO
حاوی  241ماده ( 1ماده برای هر یک از  31جنبه یا  41ماده برای
هر یک از پنج حیطه) است .پاسخدهندگان هر یک از  241جمله را
بر مبنای یک مقیاس پنج قسمتی (کامال مخالفم ،مخالفم ،نظری
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ندارم ،موافقم ،کامال موافقم) درجهبندی میکنند.برای هر عبارت
پرسشنامه یک مقیاس درجهبندی پنج رتبهای وجود دارد که دارای
ارزش صفر تا  4است .برای برخی از جملهها این نمرهگذاری از
کامال موافقم تا کامال مخالفم به ترتیب صفر تا  4تعلق میگیرد و
برای دیگر برعکس.پس از اجرا باید پاسخنامه بررسی شود تا
اطمینان حاصل گردد که همه سؤالها پاسخ داده شدهاند .چنانچه
برخی از سؤالها بدون پاسخ باشند ،باید از آزمودنی درخواست شود
آنها را کامل کند .اگر آزمودنی اصرار داشت که آن جمله را
نمیفهمد و یا در پاسخ به آن مطمئن نیست ،به او گفته میشود
گزینه «نظری ندارم» را برای آن عبارت انتخاب کند.
این پرسشنامه توسط مککرا و کاستا در اصل برای جمعیت بهنجار
تهیه شد و در طی دهه گذشته بیشترین استفاده در کاربستهای
پژوهشی و بالینی داشته است .نسخه اصلی آن در سال  7112توسط
کاستا و مککرا برای سنجش الگوی پنجعاملی شخصیت تنظیم
شد .ضریب آلفای گزارش شده توسط آنان  1/14تا  1/11با میانگین
 1/17متغیر بوده است .در حالیکه در تحقیق بنچارد و همکاران
 7111این ضریب در روانآزردهگرایی  ،1/12در برونگرایی ،1/12
در گشودگی  ،1/61برای موافق بودن  1/61و برای باوجدان بودن
 1/11بوده است .اخیراً نیز پژوهشی درباره شخصیت و اختالالت
خوردن ،ثبات درونی  1/61تا  1/11برای مقیاسهای آزمون
گزارش شده است [.]33
در ایران نیز حقشناس [ ]34بر روی نمونه  212نفری جمعیت
شیراز به نتایج مشابهی رسیده است :ضرایب آلفای کرونباخ برابر
 N=1/17 ،E=1/17 ،O=1/21 ،A=1/17 ،C=1/13و روایی
بازآزمایی در فاصله  6ماه برابر ،O=1/16 ،A=1/6 ،N=1/23
 E=1/14به دست آمده است.
پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سالمتی (HPLP-

 :Health-Promoting Lifestyle Profile)IIنیمرخ ارتقا
دهنده سبک زندگی ،دارای  23گویه در قالب شش خرده مقیاس
شامل مسئولیت پذیری در برابر سالمتی (با  1گویه) ،فعالیت
جسمانی (با  1گویه) ،تغذیه ( 1گویه) تعالی معنوی ( 1گویه) روابط
بین فردی ( 1گویه) و مدیریت استرس ( 1گویه) تدوین شده است
[ .]32پاسخدهی این مقیاس در طیف لیکرت چهار گزینه ای از
هرگز با نمره صفر تا همیشه با نمره چهار میباشد .لی و لوك [.]36
روایی این مقیاس را 1/14و فتحی و جعفری [ 1/16 ]22گزارش
کردهاند.
در این مطالعه هم روایی این مقیاس برای مقیاس مسئولیت پذیری
در برابر سالمتی  ،1/12فعالیت جسمانی  ،1/14برای تغذیه ،1/14
تعالی معنوی ،1/16روابط بین فردی  1/61و مدیریت استرس
 1/17و برای کل مقیاس  1/14به دست آمد .عالوه بر این ،سن،
تحصیالت ،سابقه خدمت ،رسته و درجه نظامی و سطح درآمد
آزمودنیها هم در قالب یک پرسشنامه جمعیت شناسی بررسی شد.
تحلیل آماری دادههای پژوهش هم با استفاده از نرم افزار

آماری  SPSS 19انجام شد .در این راستا عالوه بر محاسبه
شاخصهای توصیفی ،ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش و
سبک زندگی به شیوه پیرسون محاسبه شد و سبک زندگی بر اساس
مجموع عاملهای شخصیتی و جمعیت شناختی با استفاده از تحلیل
رگرسیون به شیوه گام به گام محاسبه شد .در این تحلیل متغیر
وابسته نمره کل سبک زندگی و متغیرهای مستقل شامل نمرات
عوامل پنجگانه شخصیتی نئو و پرسشنامه ویژگیهای جمعیت
شناختی بود.

یافتهها
از 741پرسشنامه جمعآوری شده 2 ،پرسشنامه به دلیل نقص در
تکمیل ،حذف شد و تحلیلهای آماری بر اساس 732پرسشنامه
انجام شد .از این تعداد  72/2درصد آزمودنیها دارای تحصیالت
دیپلم74 ،درصد تحصیالت کاردانی 63،درصد مدرك کارشناسی و
1/2درصد هم تحصیالت کارشناسی ارشد یا دکترا بودند73/3 .
درصد نمونه درآمد خود را بسیار ضعیف یا ضعیف  21 ،درصد خود
را دارای درآمد متوسط و  21/6درصد خود را دارای درآمدی در
سطح خوب ارزیابی کرده بودند .میانگین سابقه خدمت آزمودنی ها
 73/71سال ،میانگین درجه نظامی  ،77/3تحصیالت  73/64سال
و میانگین سنی آنها  37/6سال بود.
 72/2درصد آزمودنی ها دارای درجه نظامی  41/6 ،1-1درصد
دارای درجه  21/1 ،71-72درصد دارای درجه  73-72و  6درصد
دارای درجه  76-71بودند .عالوه براین 21 /4 ،درصد دارای سابقه
خدمت یک تا هشت سال21/6 ،درصد دارای سابقه نه تا  76سال،
71/2درصد دارای  71تا  24سال و 7/2درصد دارای سابقه بیش از
 22سال بودند .میانگین سنی آزمودنیها  ،37/6میانگین نمره سبک
زندگی  ،723/33و میانگین نمرات در عاملهای شخصیتی بین
 13/71برای عامل روان آزرده گرایی تا  711/41برای عامل
باوجدان بودن بود( .جدول .)7
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد سبک زندگی دارای
رابطه معنادار با درآمد ( )r= 1/761و ویژگیهای شخصیتی برون-
گرایی ( ،)r= 1/263گشودگی ( ،)r= 1/76موافق بودن (1/211
= )rو باوجدان بودن ( )r= 1/211بود ( )p<1/17و نشانگر آن بود
که با باال رفتن میزان درآمد ،و نمرات عوامل شخصیتی گشودگی،
موافق بودن و باوجدان بودن نمره سبک زندگی آزمودنیها افزایش
مییابد (جدول .)2
نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد (جدول  )3که از بین
عوامل شخصیتی ،در گام اول عامل موافق بودن با ضریب
رگرسیون  1/211وارد معادله رگرسیون شد و به تنهایی قادر به
پیش بینی  1/1درصد از سبک زندگی به طور معنادار شده
است( .)P<1/17در گام دوم عالوه بر موافق بودن ،ویژگی
شخصیتی روان آزرده گرایی به معادله افزوده شده و ضریب
رگرسیون را به  1/312افزایش داده است.

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،8شماره  ،2تابستان 9313
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جدول .1توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی و شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
طبقه سنی

فراوانی

درصد فراوانی

21-21
21-32
36-43
44-27
سابقه خدمت
(سال)
7-1
1-76
71-24
22-31

47
64
21
2

31/4
41/4
21/1
7/2

فراوانی

درصد فراوانی

61
41
22
2

متغیر

سن

میانگین
انحراف
استاندارد

37/6
2/1

درصد فراوانی

درجه نظامی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی
تراکمی

تراکمی

طبقه درآمد

فراوانی

درصد فراوانی

21/4
21/6
71/2
7/2
روان آزرده
گرایی
13/71

31/4
11/1
11/2
711
درصد فراوانی
تراکمی
21/4
11
11/2
711

1-1
71-72
73-72
76-71

27
61
31
1

72/2
41/6
21/1
6

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب

برون گرایی

گشودگی

باوجدان بودن

سبک زندگی

712/23

711/14

71
71
11
41
موافق
بودن
11/11

1/1
72/6
21
21/6

72/2
62/7
14
711
درصد فراوانی
تراکمی
1/1
73/3
11/4
711

711/41

723/33

72/1

1/2

71/1

1/7

71/3

71/1

جدول  .2ضریب همبستگی بین سبک زندگی با ویژگیهای جمعیت شناختی و شخصیتی
متغیر

ضریب همبستگی

معناداری

متغیر

ضریب همبستگی

معناداری

1/171
-1/732
-1/111
1/761
-1/112

1/472
1/164
1/721
1/122
1/222

روان آزرده گرایی
برون گرایی
گشودگی
موافق بودن
باوجدان بودن

-1/141
1/263
1/761
1/211
1/211

1/216
1/117
1/132
1/1117
1/111

تحصیالت
درجه نظامی
سابقه شغلی
درآمد
سن

جدول  .3خالصه مدل تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت
گام

7
2
3
4

سهم کل

ضریب

(توان دوم

تعدیل

رگرسیون)

شده

1/117
1/733

1/111
1/121
1/123

737

1/111

731

متغیرهای وارد شده به

ضریب

معادله

رگرسیون

موافق بودن
موافق بودن  +روان آزرده
گرایی
موافق بودن  +روان آزرده
گرایی  +برون گرایی
متغیرهای گام سوم +درآمد

1/211
1/312

1/111
1/746

1/446

1/711

1/717

1/226

1/211

1/224

ضریب

سهم

درجه

خالص

آزادی 2

733
732

1/1117
1/113
1/114
1/1117

معناداری

دوربین
واتسون

7/67

جدول  .4ضرایب خام و استاندارد معادله رگرسیون جهت پیشبینی سبک زندگی
متغیر

ضریب بتا

خطای

beta

T

معناداری

1/32
-1/44
1/47
1/21

77/16
3/42
-4/26
4/11
3/12

1/1117
1/117
1/1117
1/1117
1/1117

استاندارد

مقدار ثابت
موافق بودن
روان آزردهگرایی
برونگرایی
درآمد

234/27
1/64
-1/62
1/17
1/12

71/12
1/71
1/74
1/21
2/72

عامل روان آزدهگرایی به تنهایی  2/1درصد از سبک زندگی را به
طور معناداری تبیین نمود .عالوه بر این در گام سوم با اضافه شدن
عامل برونگرایی ضریب رگرسیون به  1/446افزایش یافته و
برونگرایی هم به طور خالص  2/3درصد از سبک زندگی را تبیین

ضریب

ضریب تورم

مقدار

تحمل

واریانس

ویژه

1/621
1/611
1/231
1/111

7/21
7/64
7/12
7/77

4/14
1/147
1/111
1/114
1/113

نمود ( .)p<1/17در گام چهارم عالوه بر سه متغیر قبلی ،متغیر
درآمد به معادله رگرسیون اضافه و ضریب رگرسیون را به 1/226
افزایش داد و به تنهایی  1/1درصد از سبک زندگی را به طور
معناداری تبیین کرد .در مجموع هم سه ویژگی شخصیتی موافق
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بودن ،روان آزرده گرایی و برون گرایی به همراه درآمد قادر به پیش
بینی معنادار  21/1درصد از سبک زندگی نیروهای نظامی بودند
( .)p<1/17ضریب دوربین-واتسون  7/67هم با توجه به قرار
داشتن در دامنه  7/2-2/2بیانگر رعایت پیش فرض استقالل
خطاها بود [.]31
با مرور جدول ( )4مالحظه میشود که ضرایب معادله بر اساس
نمرات خام و نمرات استاندارد ،از لحاظ آماری معنادار بوده و دارای
قدرت پیش بینی سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت نیروهای نظامی
بود ( .)p<1/17بر اساس جدول فوق ،معادله پیشبینی سبک
زندگی هم به دست میآید.
از سوی دیگر ،ضرایب تورم واریانس که کمتر از  7/77میباشند
هم ،حاکی از نبود رابطه هم خطی قوی بین مجموع متغیرهای
مستقل میباشد .نبود رابطه هم خطی ،بر وجود نداشتن همبستگی
بسیار باال بین مجموع متغیرهای مستقل اشاره دارد و مبنای آن،
ضریب تورم واریانس کمتر از  71میباشد .عالوه بر این ،مقدار
ویژههای محاسبه شده که برای هیچ یک از عناصر معادله صفر
نشده است هم ،بیانگر رعایت پیش فرض نبود هم خطی قوی بین
مجموع متغیرهای مستقل میباشد [.]31

بحث
نتایج نهایی این مطالعه نشان داد که با باال رفتن درآمد ،سبک
زندگی ارتقاء دهنده سالمت درآزمودنی ها ارتقاء مییابد .این یافته
ها با مطالعات ادموند [ ، ]22رابرت و همکاران [ ، ]31روبرت و
همکاران [ ،]71گیک و السون [ ،]1ازرو و همکاران [ ،]76تراسیا
نووکستا [،]26تروبست و همکاران [ ]21و مارتین [ ]21همخوان
است .تمکن مالی موجب افزایش طبقه اجتماعی ،اقتصادی افراد
میگردد و این تمکن مالی و طبقه اجتماعی باالتر و دسترسی به
امکانات رفاهی را بیشتر میکند و عالوه بر آن تالش فرد را در
جهت بهبود رفاه و رعایت استانداردهای زندگی میشود و عالوه بر
این ،میتواند موجب دسترسی بیشتر به خدمات بهداشتی ،امکانات
ورزشی ،تغذیه بهتر و استرس کمتر با منابع حمایتی در جهت مقابله
یا مدیریت استرس گردد.
عالوه بر این ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نمرات بیشتر در
عوامل شخصیتی موافق بودن ،برونگرایی ،گشودگی و با وجدان
بودن با سبک زندگی بهتر همراه است .این یافتهها با نتایج
مطالعاتی رابرت و همکاران ،فریمن ،گیک و السون ،ازرو و همکاران
و تراسیانووکستا دال بر نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک
زندگی همخوان میباشد [.]1 ، 1، 76، 26، 31
در تبیین این نتایج از یک سو میتوان به نقش کلی شخصیت اشاره
داشت که میتواند بر سبک زندگی افراد اثر گذارد و در این راستا
شخصیت مولفه ای مهم و قابل توجه در تبیین سبک زندگی به
عنوان عاملی درونی و فردی میباشد .عالوه بر این ،میتوان به
این نکته اشاره کرد که عامل برون گرایی از آن جهت موجب ارتقاء
سبک زندگی میشود که در بر دارنده صفاتی چون خون گرم بودن

و معاشرتی بودن میباشدکه میتواند موجب ارتقاء روابط بین فردی
شوند .از زیرمجموعههای مهم سبک زندگی ،روابط بین فردی می-
باشد و بر این اساس ،برونگرایی بیشتر با نمره باالتر در سبک
زندگی همراه است .عالوه بر این ،به نظر میرسد که افراد برونگرا،
فعالتر هستند؛ در واقع فعال بودن ،از صفات زیرمجموعه برونگرایی
است و بیانگر میل فرد به فعالیت داشتن و پر انرژی بودن است
[ .]33این فعال بودن میتواند با تحرك جسمی بیشتر همراه باشد
و این تحرك جسمانی بیشتر ،میتواند با سالمت جسمانی و به تبع
آن باال بودن نمره فرد در بعد جسمانی سبک زندگی و به تبع آن
نمره کل سبک زندگی همراه باشد کما اینکه فعالیت جسمانی یکی
از مولفههای سبک زندگی نیز ،میباشد.
البته نباید این مساله را هم فراموش کرد که افراد دارای گرایشات
برونگرایانه ،به دلیل تعامل بیشتر با سایر افراد ،احتماال طبق اصول
یادگیری اجتماعی ،رفتارهای مثبت دیگران را میآموزند و انجام
این رفتارها به همراه باورهای شناختی مثبتی که از دیگران یاد
میگیرند  -پیرامون مواردی نظیر چگونگی برخورد با استرسها،
چگونگی و یا کمیت و کیفیت تغذیه و تحرك جسمانی و حتی
معنابخشی به زندگی  -موجب انجام فعالیتهایی میشود که به
ارتقای سبک زندگی آنان منجر میشود.
این در حالی است که عامل گشودگی هم به تبع انعطافپذیری فرد
در قبال تجارب ،وی را در جهت مسئولیتپذیری بیشتر در قبال
سالمتی ،روابط بینفردی و مدیریت استرس که از مولفههای سبک
زندگی هستند ،کمک میکند .ضمن این که عامل با وجدان بودن
چون در بر دارنده ویژگیهایی نظیر کفایت ،نظم و ترتیب ،وظیفه-
شناسی و محتاط بودن در تصمیم گیری و تالش برای موفقیت
میباشد؛ ارتباط مثبت و تنگاتنگی با عناصر سبک زندگی سالم دارد.
کفایت و وظیفه شناسی افراد هم به مسئولیتپذیری بیشتر در قبال
خود و تغذیه و هم تناسب جسمانی سوق میدهد کما این که نظم
و ترتیب عالوه بر موارد مذکور ،میتواند باعث کمتر شدن استرس
و مواجهه منطقیتر با اضطراب میشود و خویشتنداری فرد را در
جهت اتمام کارهای ناتمام سوق میدهدکه این مقوله هم باعث
ادراك استرس کمتر و مواجهه کمتر با استرس میشود [.]33
بر این اساس ،به نظر میرسد عوامل شخصیتی به تبع صفات زیر
مجموعه هر یک ،ساز و کار و نظمی را در زندگی رقم میزنند که
از یک سو باعث نهادینه شدن سبک زندگی سالم در فرد میشوند
و از سوی دیگر موجب میشود که فرد کمتر در جهت سبک زندگی
ناسالم گام نهد؛ یعنی به فعالیت جسمانی بپردازد ،تحرك داشته
باشد ،از مواد دخانی پرهیز کند ،در صدد جستجوی روابط اجتماعی
باشد ،به تغذیه صحیح خود توجه کند و بتواند با استرسها بهتر
مقابله کند.
عالوه بر این ،تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب
چهار عامل موافق بودن ،روان آزردهگرایی ،برونگرایی و میزان
درآمد در مجموع قادر به پیشبینی  21/1درصد از سبک زندگی
نیروهای نظامی میباشد .این نتایج بیانگر آن است که سه عامل
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شخصیتی موافق بودن ،روان آزرده گرایی و برونگرایی در حدود
 21درصد از سبک زندگی را تبیین میکنند؛ اما این که موافق بودن
به عنوان قوی ترین عامل مطرح میشود ،حائز اهمیت میباشد.
افراد دارای نمره باال در این ویژگی ،گرایش به سمت جنبههای
مثبت اجتماعی و سالمت روانی دارند و آمادگی برای دفاع از حق
فردی برای آنان دارای اولویت است .یا به تبع ویژگیهایی نظیر
نوع دوستی ،همراهی و دل رحمی ،عالوه بر آن که روابط اجتماعی
مطلوب و سازنده تری دارند ،در قبال استرسها و تعارضهای بین
فردی نیز پختهتر عمل میکنند .شاید همین ویژگی اخیر یعنی عمل
سنجده در قبال استرسها و تعارضات بین فردی ،موجب بهبود
نمرات سبک زندگی آنان شود؛ چراکه دو مولفه مدیریت استرس و
روابط بینفردی از مولفههای اصلی سبک زندگی ارتقا دهنده
سالمت هستند.
از سوووی دیگر این که روان آزردهگرایی به عنوان متغیر پیش بین
دوم برای سوبک زندگی مطرح می شود ،می تواند بیانگر آن باشد
که فقدان احسواسات منفی مانند ترس ،غم ،برانگیختگی ،خشم و
احسووواس گنواه با بهتر بودن کلیت سوووبک زندگی در حوزههای
مختلف مرتبط اسوووت .این مسوووئلوه بیوانگر آن اسوووت که نبود
ویژگیهای روان نژندانه با سبک زندگی بهتر همراه است .به نظر
میرسوود پایین بودن خصوویصووههای شووخصوویتی مبتنی بر روان
آزردهگرایی نظیر افسووردگی ،اضووطراب ،آسوویب پذیری در قبال
اسوترس و حتی پرخاشگری با حرکت فرد در جهت ارتقای سبک
زندگی سوالم همراه است؛ چراکه نداشتن این خصیصهها یا شدت
پاین عالئم در آن موجب میشود که فرد تسلط بیشتری بر زندگی
خود داشوته باشد ،نظم بیشتری را در قبال فعالیتهای خود دنبال
کند و به سالم بودن خود و ساختار کلی زندگی اش بیشتر اهمیت
دهد .مطالعات قبلی هم بر نقش شووخصوویت در عملکرد عاطفی و
هیجانی-آنگونه که در مسووئولیت در قبال سووالمتی و یا مدیریت
اسوووترس از مولفههای سوووبک زندگی مورد توجه قرار می گیرد-
تاکید داشته اند [ .]41البته ورود درآمد در معادله پیشبینی ،بیانگر
آن اسوووت کووه صووورف نظر از عواموول فردی نظیر ویژگیهووای
شوخصویتی ،عوامل بیرونی به ویژه سطح درآمد و طبقه اجتماعی
اقتصادی فرد نیز در شکل گیری و تداوم یک سبک زندگی مبتنی
بر سالمت بسیار دخیل میباشد.

البته این مطالعه دارای محدودیتهایی هم بود؛ نظیر آن که صرفا
یک واحد نظامی و در یک استان مورد بررسی قرارگرفت .عالوه بر
آن ،چون جامعه آماری این مطالعه نیروهای نظامی بود ،از تعمیم
این نتایج به سایر افراد غیر نظامی جامعه باید احتیاط شود .بر اساس
نتایج این مطالعه میتوان گفت که شخصیت و ویژگیهای
شخصیتی نظامیان نقش قابل توجهی در سبک زندگی آنان ایفاء
میکند و قاعدتا به نظر میرسد در تدوین برنامههای اصالحی برای
سبک زندگی در نیروهای نظامی ،میطلبد به این ویژگیهای
شخصیتی توجه خاصی مبذول شود به گونهای که ارائه آموزش و
برنامه های اصالحی سبک زندگی سالم بر اساس ویژگیهای این
عاملهای شخصیتی باشد؛ مثال درصدد افزایش معاشرت و تعامل
اجتماعی یا ارتقاء شایستگی و وظیفه شناسی و نظم دهی بیشتر در
نیروهای نظامی استوار باشد و یا با هدف کاهش ویژگیهای روان
رنجورانه نظیر عصبی بودن ،تکانشگری و افسردگی و اضطراب
نیروهای نظامی تدوین شود.

نتیجهگیری
نتایج نهایی این مطالعه بیانگر آن است که در نیروهای نظامی
ویژگیهای شخصیتی نقش قابل توجهی در کیفیت سبک زندگی
ایفا میکند .این ،بدان معنا نیست که شخصیت اصلیترین و یا تنها
عامل تبیین کننده سبک زندگی در نیروهای نظامی است؛ بلکه
بیانگر آن است که شخصیت در تبیین سبک زندگی مولفه ای است
که کمتر مورد توجه بوده است در حالیکه نقش قابل توجهی در این
زمینه ایفا میکند .لذا توجه ویژه به ویژگی های شخصیتی نیروهای
نظامی از آن جهت هم که میتواند مولفه مهمی در تبیین سبک
زندگی این افراد باشد ،ضروری است .همچنین ،پیشنهاد می شود
که محققان عالوه بر ویژگیهای شخصیتی ،نقش و سهم سایر
مولفههای روانی و اجتماعی و حتی تاثیر مولفههای شغلی و
سازمانی را در تبیین سبک زندگی نیروهای نظامی مورد ارزیابی
قرار دهند.
تشکر و قدردانی :این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری میباشد،

لذا محققان الزم میدانند از تمامی شرکت کنندگان  ،مسئوالن و
عزیزانی که در انجام این پژوهش یاریگر بودند ،تشکر نمایند.
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