
 

 النیشرق گ یدولت هایبیمارستان یکارکنان ادار یزندگ تیفیک
 

 ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی1راحله میرفالح راحله دموچالی

 ایران.، استادیار گروه مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد رشت، رشت سعید باقر سلیمی،

 

 چکیده:

سازمان در تأثیر تعارض های اوقات فراغت هدف این پژوهش بررسی نقش رضایت از سیاستهدف: 

.در همین . های دولتی شرق گیالن استاوقات فراغت بر کیفیت زندگی کارکنان اداری بیمارستان-کار

 .عنوان نمونه انتخاب گردیدراستا هفت بیمارستان دولتی شرق گیالن به

برای  آوری شده وروش پژوهش پیمایشی بوده که اطالعات از طریق پرسشنامه جمعشناسی: روش

. است استفاده شده AMOS 22و  SPSS 20سازی معادالت ساختاری و نرم افزار تجزیه و تحلیل از مدل

های جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداری بیمارستان. در نظر گرفته شد 05/0داری سطح معنی

گیری از مونه، برای نبود نفر247 جامعه آماری این تحقیقکه تعداد باشد دولتی در شرق گیالن می

 ینـب اـههـامـپرسشنشد، بر حسب جنسیت از زن و مرد استفاده  گیری در دسترسروش نمونه

 .گردید توزیع کارکنان

اوقات فراغت و رضایت شغلی کارکنان و نیز  -نتایج نشان داد که بین تعارض کار ها و نتایج:یافته

رابطه منفی و معناداری و همچنین بین اوقات فراغت و رضایت از اوقات فراغت آنان  -تعارض کار

های اوقات فراغت و رضایت شغلی و نیز بین رضایت از سیاست های اوقات فراغت ورضایت از سیاست

های محیطی متغیر تعدیل گر ویژگی. داری وجود داردرضایت از اوقات فراغت آنان رابطه مثبت و معنی

ان است نیز مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به های اوقات فراغت سازمکه شامل رضایت از سیاست

های سازمان تأثیرکاهشی برشدت ضریب معناداری و ضریب مسیر مشخص گردید که رضایت از سیاست

 اوقات فراغت و رضایت شغلی و رضایت از اوقات فراغت کارکنان دارد. -رابطه بین تعارض کار

 
کیفیت زندگی، رضایت شغلی، ، های اوقات فراغت سازمانفراغت،رضایت از سیاستاوقات -تعارض کارکلید واژگان: 

 رضایت از اوقات فراغت

  

 
 mirfallah.r@gmail.comنشانی الکترونیکی نویسنده مسئول: . 1
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 مقدمه
بنا . اوقات فراغت و چگونگی گذران آن از مباحثی است که امروز مورد توجه علماي اجتماعی قرار گرفته است

 ةپیشرفت صنعت و تکنولوژي بود که توجه بیشتر به نحوبر اظهار بسیاري از متفکران بحث اوقات فراغت زاییده 
هاي طور کلی هر انسانی داراي یک سلسله وظایف و مسئولیتهب. شودمی کاراییگذران آن موجب باال رفتن 

فردي و اجتماعی است که بخشی از آن در چارچوب شغل نمایان شده و بخشی دیگر در رابطه با مشارکت او در 
هاي معین روزانه و به عبارت دیگر در عصر کنونی هر انسانی داراي وظایف و مسئولیت. رددگزندگی متمایز می

شود که انسان براي مدت زمان مشخصی از محدوده اجراي وظایف مقرر خارج میهنگامی اًبلند مدت است و ظاهر
انجام وظیفه و اوقات  گردد و باید توجه داشت که این بدان معنا نیست که بینوارد محدوده اوقات فراغت می

فراغت ارتباطی وجود نداشته و یا احیاناً تقابلی بین آنان است که هر یک از این دو مقوله در واقع جزئی از یک 
 (1387، )علوي زاده د.فصل یا بخشی از زندگی انسان بوده و هر کدام در جایگاه خود اهمیت خاصی دارن

ها هاي مدیریت سازمانترین وظائف و مسئولیتاز مهمکسب رضایت کارکنان را ، نظران مدیریتصاحب
هاي شرطبرشمرده و لزوم پایبندي همیشگی و پایدار مدیران عالی به کسب رضایت کارکنان را یکی از پیش

ضمن اینکه نقاط ضعف و قوت یک ، اطالع از تصویر ذهنی سازمان نزد کارکنان. اندحساب آوردهموفقیت به
 آورد.سازد، زمینه را براي اتخاذ راهبردهاي مناسب و ارتقاي سطح عملکرد فراهم میسازمان را برمال می

 (1391)خباز،
 هایی که سازمان در روند رشد کارکنانش در نظر بر اساس تحقیقات انجام شده ازجمله استراتژي

هاي موجود در از نمونه سیاست هاي ساالنه و بهبود روحیه کارکنان وگیرد عبارت است از تعطیالت و مرخصیمی
زمان استراحت براي پذیري در خصوص کاهش ساعات کار،دوره مرخصی،توان به انعطافمحل کار نیز می

هاي هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی نقش رضایت از سیاست. (1389تعطیالت نام برد )خواجه نوري،
هاي دولتی شرق اوقات فراغت بر کیفیت زندگی کارکنان اداري بیمارستان –اوقات فراغت در تأثیر تعارض کار 

 . گیالن نیز مورد بررسی قرار گرفته است
سالمتی از . هاستهاي اجتماعی و موضوع مشترک بسیاري از فرهنگسالمتی عامل مهم براي ایفاي نقش

یابند؛ دانند، لکن تعریف آن را دشوار میهایی است که بیشتر مردم با آنکه مطمئن هستند که معناي آن را میواژه
تر از همه پذیرفته شده است مربوط به از این رو تعاریف بسیاري از سالمتی ارائه شده است، تعریفی که بیش

نه  روانی و اجتماعی، »سالمتی عبارت است از رفاه کامل جسمی، باشد:می 1948سازمان جهانی بهداشت در سال 
را به وجود آورد که خود داراي اجزاي  1"بهزیستی"  این تعریف از سالمتی، مفهوم. تنها بیمار یا معلول نبودن«

عنوان »استاندارد زندگی« یا »سطح زندگی« نامیده طور معمول بهعینی آن با آنچه به اجزاي عینی و ذهنی است،

 (1386 )رضوانی و منصوریان،. شودطالق می 2کیفیت زندگی««ارتباط دارد و به اجزاي ذهنی آن  شود،می
ها در انجام روانی و اجتماعی افراد و توانایی آن، اي است که براي توصیف سالمت جسمیکیفیت زندگی واژه

 
1. subjective well-being 

2. quality of life 
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گیري کیفیت زندگی اثرات فرآیند بیماري و درمان بر در اندازه. رودمی امور و وظایف معمول زندگی به کار
هاي جسمانی، روانی، ابزار سنجش کیفیت زندگی باید جنبه. گرددهاي مختلف زندگی افراد بررسی میجنبه

عنوان کلید اصلی موفقیت ارتقاي کیفیت زندگی کارکنان بهامروزه . اجتماعی و عملکردي زندگی را بررسی کند
اوقات فراغت کارکنان پدیده  –همچنین تعارض بین کار. (1387 )نجات، رود.مدیریت هر سازمان به شمار می

از آنجایی که این تحقیق در یک . دهداست که هم کارکنان و هم کارفرمایانشان را تحت تاثیر قرار می مهمی
یک تحقیق کاربردي ، صورت علمی استفاده کردتوان بهی صورت گرفته است و از نتایج آن میسازمان واقع

 باشد.توان گفت که تحقیق حاضر، از منظر هدف کاربردي میبنابراین با توجه به مطالب مذکور می. باشدمی
عنوان کنان بهکیفیت زندگی کار هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تعارض بین کار و اوقات فراغت بر

هاي هاي اوقات فراغت سازمان در میان کارکنان اداري بیمارستانپیامد اصلی و عالوه بر آن بررسی نقش سیاست
این پژوهش به دلیل اهمیت اوقات فراغت و تاثیر به سزایی که کیفیت زندگی در . باشددولتی شرق گیالن می

باشد.و شایان ذکر است که کاهش کیفیت زندگی کارکنان می ایجاد این مقوله بر عهده دارد بسیار نو و به روز
 هاي ارائه شده توسـطتواند بر روي کمیت و کیفیت مراقبتها میواحد بهداشت و درمان بخصوص بیمارستان

رضایتمندي  تواند عامل مهمی در سـطحبهبود شرایط کاري می لـذا. کارکنان نیـز اثـرات نامناسـبی داشـته باشـد
توان به رضایت شغلی و گردد از ابعاد کیفیت زندگی کارکنان در این مطالعه می یزش کارکنان محسوبو انگ

)علوي . توان به دو عامل مؤثر در متغیر وابسته نام بردها میرضایت از اوقات فراغت اشاره کرد که از آن
 (.1387زاده،

روزه مورد توجه بسیاري از محققان حوزه اي است که اماوقات فراغت یکی از موضوعات عمده –تعارض کار 
گیرند افتد که افراد در شرایطی قرار میاوقات فراغت زمانی اتفاق می -تعارض کار کار و خانواده قرار گرفته است.

ها با یکدیگر تداخل پیدا انجام دهند و همه آن انرژي و تعهد دارد، هاي چندگانه را که نیاز به زمان،که باید نقش
یابد به طور ( این تعارض نقش در برخی از مشاغل شدت بیشتري میGrandy & Crapanzano,1990). کندمی

ها مشکالتی را در برقراري تعادل میان انجام وظایف کار و شرایط ویژه کار کارکنان نوبت کار بیمارستان، نمونه
ز ناسازگاري نقش براي این کارکنان ایجاد اي براي برووظایف خانواده من جمله گذراندن اوقات فراغت و زمینه

 کرده است.
مشکالت  هاي مربوط به اوقات فراغت،هاي مربوط به کار و نقشناسازگاري و ناهماهنگی میان الزامات نقش

منظور تأمین و رفع نیازها و ( آنان بهGrandy & Cropanzano,1990بسیاري براي کارکنان و خانواده )
دالیل منطقی و تجربی موید این واقعیت است که کاهش  طه زندگی ایجاد کرده است.هاي هر دو حیدرخواست

خشنودي ، هاي خشنودي شغلیخشنودي کارکنان را در حیطه، اوقات فراغت -میزان تعارض کار
طرفی پیامدهاي شغلی را متاثر  خانوادگی،خشنودي از زندگی و اوقات فراغت موجود را افزایش خواهد داد و از

اوقات  -به دلیل رابطه معنادار بین کیفیت زندگی کاري و تعارض کار. (1390)هاشمی و همکاران،. ساخت خواهد
افزایش کیفیت زندگی کاري کارکنان  ریزي صحیح جهتتوان نتیجه گرفت که با برنامهمی، فراغت کارکنان

 (.(Nabaie & et al.2000اوقات فراغت آنان بود. –توان شاهد کاهش تعارض کار می
گیرد هایی که سازمان در روند رشد کارکنانش در نظر میبر اساس تحقیقات انجام شده ازجمله استراتژي
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هاي موجود در محل از نمونه سیاست هاي ساالنه و بهبود روحیه کارکنان وعبارت است از تعطیالت و مرخصی
صی،زمان استراحت براي تعطیالت نام پذیري در خصوص کاهش ساعات کار،دوره مرختوان به انعطافنیز می کار
 برد

Jo-hui lin,et al.,2013)) . هاي اوقات فراغت گري رضایت از سیاستادامة این پژوهش بر نقش تعدیل در
عنوان اوقات فراغت به-اوقات فراغت تأکید شده است که در آن به تعارض کار-سازمان در روابط با تعارض کار

توان به تأثیر کاهشی برشدت هاي اوقات فراغت سازمان میعدیل گري سیاستنقشی به واسطه ت یک عامل فرا
 . رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته اشاره کرد

اوقات فراغت  -هاي اوقات فراغت سازمان در رابطه با تعارض کارگر رضایت از سیاست توجه به نقش تعدیلبا
( و Grandy & Crapanzano,1990). توان تعارض را در محیط کار کاهش داد بر کیفیت زندگی کارکنان می
تاثیر گذاري بر طور انفرادي بر کیفیت زندگی و جوانب آن تاثیري مثبت دارد و با اینکه این متغیر تعدیل گر به

عنوان یک تعدیل گر )تعارض بین کار و اوقات فراغت(از شدت این رابطه تعارض بین کار  و اوقات فراغت به
 Jo-hui lin,et. کندتوان گفت که این متغیر بمانند یک کاتالیزور عمل میکاهد و میمنفی)مستقل بر وابسته( می

al.,2013)). 
شود این است که آیا رضایت از ل اصلی که در این تحقیق این مطرح میبا توجه به مطالب ارائه شده سوا

 اوقات فراغت بر کیفیت زندگی کارکنان موثر است یا خیر؟ –هاي اوقات فراغت در تاثیر تعارض کار سیاست
 

 :ادبيات و پيشينه پژوهش
اجتماعی است که از  هاي فـردي وکیفیت زندگی مفهومی چندوجهی، نسبی، و متأثر از زمان، مکان و ارزش

تعریفی جامع براي  ارائه، روایناز . سو، ابعاد عینـی و بیرونـی و از سـوي دیگـر، ابعـاد ذهنـی و درونی داردیک
و سپس، تعریـف  پردازیممیدر این راستا، نخـست،به بررسی برخی از تعاریف محققان این حوزه . آن آسان نیست

 (.1390، )علوي زاده. کنیممیرا تشریح  خود نظرمـورد 
رضایت . اي از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند مجموعه "رضایت شغلی "

عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردي  ; فقیت شغلی استشغلی یکی از عوامل مهم در مو
گیرد و آن کارانجام می لوازم یک شغل، شرایطی که در رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و. گرددمی

 (.1370شود.)شفیع آبادي،پاداشی که براي آن دریافت می
شدت با زندگی امروزي عجین شده است و به دالیل به اي وجود دارد وهر جامعه فراغت وضعیتی است که در

اهمیت فرهنگی و اجتماعی نیاز به توجه دارد و این  امر فقط با شناخت درست و دقیق اعضاي جامعه و امکانات 
 (.1389موجود و نیز تعیین متغیرهاي موثر بر آن برآورده خواهد شد.)خواجه نوري،

 است مدیریت هايمهارت ترینمهمها از در سازمان تعارض پدیده و کنترل مدیریت توانایی شکرو، بیاز این
موضوعی عمده که هم کارکنان  عنوانبه  ذکر است که اوقات فراغت الزم به. هستند امروز نیازمند آن مدیران که

شی است که در آن فرد این پدیده نوعی تعارض بین نق. است شناخته شده سازدمیو هم کارفرمایانشان را متأثر 
کند، این امر ناهمخوانی احساس می اش )اوقات فراغتش(تفریحی نیازهاينقش کاري خود و  هايخواستبین 
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سالمتی فردي و سازمانی را  هايمالک گیرچشممنجر گشته و در نهایت، افت  خود، به تجربه فشار روانی نوبهبه
 (.1390آورد )پارسایی فرد، میبه بار 

براي افزایش یا حفظ نفع شخصی افراد یا  عمدي نفوذ هايفعالیتاعمال و  دربردارندههاي سازمانی سیاست
است که منجر به از  هاییفعالیتو درگیر  هاستسازمانسیاست سازمانی همان قدرت اعمال شده در هاست.گروه

کارمندان و مدیران این  براي هاي سازمانیشود.سیاستمیدان به در کردن یک طرف در محیط سازمانی می
درصد یا احتمال موفقیت مدیران در اجراي  وسیلهبدینرود می هاکه چه انتظاري از آن سازدمیموضوع را روشن 

توان بدان می کنندمیبر مدیریت اعمال  مبنایی را براي اعمال کنترل هاسیاست. دهداستراتژي را افزایش می
  نمایندمی گیريتصمیمزمانی را هماهنگ نمود و مدت زمانی را که مدیران صرف واحدهاي سا هايفعالیتوسیله 

ها نوع کاري را که باید انجام شود و کسی که باید آن کار را انجام دهد مشخص همچنین سیاست. کاهش داد
 (.1375)صدیقی اورعی،  نمایدمی

 باشند.شرح زیر می برخی مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش در داخل و خارج از کشور به
 

 :پيشينه داخلي
هاي بررسی اثر ادراک از سیاست در سازمان و ویژگیدر پژوهشی با عنوان : (1393در تحقیق رقیه آهی ) -1

پژوهش به بررسی  باشد.نتایج حاصل از اینمی شخصیتی بر تسهیم دانش، از طریق رضایت شغلی کلی کارکنان
رضایت شغلی کلی در رابطه بین  گريمیانجی)فردي( مؤثر بر تسهیم دانش و تعیین نقش  شناختیروانعوامل 

نفر از  169 نمونه آماري را. هاي شخصیتی بر تسهیم دانش پرداخته استادراک از سیاست در سازمان و ویژگی
. تصادفی انتخاب شده بودند، تشکیل داد گیرينمونهکارشناسان شاغل در دانشگاه فردوسی مشهد که به شیوه 

)با تأیید روایی به روش محتوایی و تحلیل عاملی و پایایی با محاسبه ضریب  نامهپرسشاز  هاداده آوريجمعبراي 
، از روش معادالت ساختاري هافرضیهو آزمون  هاداده منظور تجزیه و تحلیلبه. آلفاي کرونباخ( استفاده شد

نتایج نشان داد که ادراک از سیاست در سازمان از تأثیر منفی و معناداري بر رضایت شغلی کلی . استفاده شد
شخصیتی )وظیفه شناسی و توافق پذیري( تأثیر مثبت و معناداري بر رضایت شغلی  هايویژگیبرخوردار است، 
رضایت شغلی کلی بین متغیرهاي ادراک از سیاست در سازمان و  گريمیانجیانش دارد، اما نقش کلی و تسهیم د

 .شخصیتی )وظیفه شناسی و توافق پذیري( بر تسهیم دانش مورد تأیید قرار نگرفت هايویژگی
 ي بین کیفیت زندگی کاري و(: در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه1391در تحقیق وحید سلطانزاده ) -2

ي بین کیفیت باشد.پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهرضایت شغلی اعضاي هیات علمی دانشگاه شیراز می
و با روش توصیفی 1391زندگی کاري و رضایت شغلی در میان اعضاي هیات علمی دانشگاه شیراز در سال 

ی کاري بر اساس مدل والتون ي کیفیت زندگنامهها عبارت بودند از:پرسشهمبستگی اجرا شد.ابزار گردآوري داده
ها نشان داد که بین کیفیت ي رضایت شغلی،نتایج به دست آمده از تحلیل دادهي محقق ساختهنامهو پرسش

هاي کیفیت زندگی کاري، ي مثبت و معناداري وجود دارد.از میان مولفهزندگی کاري و رضایت شغلی رابطه
و انسجام اجتماعی و وابستگی زندگی اجتماعی و کاري بهترین هاي قانون گرایی در سازمان،یکپارچگی مولفه
نتایج حاکی از آن است که اعضاي ، هاي میزان رضایت شغلی اعضاي هیات علمی بودند.بنابراینکننده بینیپیش
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 هیات علمی از کیفیت زندگی کاري راضی هستند و در نتیجه از میزان رضایت شغلی باالیی برخوردارند.
کیفیت زندگی  هايمؤلفهبررسی رابطه در پژوهشی با عنوان : (1393زهرا هادي زاده طالساز )در تحقیق  -3

 رضـایت ماننـد کارکنانهاي واکنش روي مهمی اثر کاري زندگی کیفیتباشد.میکاري و رضایت شغلی ماماها 
 متغیر دو سـنجش دارد.بنابراین سازمانی تبدیل و تغییر خدمت، ترک قصد شغلی، کاري،عملکرد مـشارکت شـغلی،
 تـیم مهـماعضاي  از کـه ماماهـا ازجملـه هاسازمان کارکنان تمام براي شغلیرضایت  و کاري زندگی کیفیت

 ارتبـاط تعیـین حاضـر مطالعـه هـدف رو ازایـن. اسـت اهمیت داراي هستند، بهداشتی خدمات دهنده ارائه

 به که است همبستگیـ  حاضرتوصیفی مطالعه.باشدمی ماماها شغلی رضایتو  کاري زندگی کیفیت هايمؤلفه
 میان از مطالعه مورد نمونه. است یافته انجاممشهد  در ماما 230 مـورد در 1393 درسـال مقطعـی صـورت
 ابزار مطالعه. شـد انتخـاب آسـان گیرينمونه روش بـه درمـانی بهداشـتی مراکـز و هازایشگاه در شاغل ماماهاي

 و تجزیـه. بـود سوتا مینه شغلی و رضایت والتون کاري زندگی شناختی،کیفیت جمعیت طالعـاتا یا هاپرسشنامه
 انجامv.19  SPSSافزار درنرم آنووا و اسپیرمن پیرسون، همبستگی توصیفی، آمار از استفاده بـا هاداده تحلیـل

 =001/0p<،(rp) معنـادار مثبت رابطه داراي شغلی رضایت با کلی کاري زندگی کیفیت داد نشان  نتایج یافت

 کافی و منـصفانهپرداخت  با شغلی رضایتکه  بود آن از حاکیتر جزئی درسطح نتیجه. باشدمی 0.525
(0.001> p 0.277, rp=محیط کاري ایمن ) (0.001 (rp=0.274 ,p<کیفیت که آنجانتیجه اینکه از . ارتباط دارد 

 اتخاذ با توانندمی مدیران ارد،ه دهمـرا بـه کارکنـان براي را بیشتري شغلی رضایت باالتر، کاري زندگی
کیفیت  بهبود جهت الزم شرایط و دادها ارتق را ماماهـا کـاري زنـدگی کیفیـت مهم هايمؤلفه مناسب، راهکارهاي

 .سازندفراهم  را هاآنوري بهره و خدمات ارائه
خانواده و کیفیت زندگی -منظور بررسی رابطه بین تعارض کارکه به: (1390پژوهش فاطمه قربانیان )در  -4

 40رئیس مرد و  40هاي ورزشی استان همدان به انجام رسیده است.این افراد به تعداد روسا و نائب روساي هیئت
تان همدان و به روش تمام شماري بدنی اسهاي ورزشی تحت نظارت اداره کل تربیتنفر نائب رئیس زن از هیئت

کیفیت زندگی ، (Carlsonخانواده )-هاي تعارض کارها از پرسشنامهمنظور گردآوري دادهانتخاب شدند.به
(WHOQOL-BREFو یک پرسشنامه خود ساخته حاوي اطالعات شخصی استفاده شد.به ) منظور تجزیه و

ریب همبستگی پیرسون نیز استفاده شد و تجزیه و تحلیل هاي آمار توصیفی از ضها عالوه بر شاخصتحلیل داده
خانواده و کیفیت زندگی )محیط، -انجام گرفت.نتایج بیانگر آن است که بین تعارض کار Spss 16ها با برنامه داده

شناختی( در نائب اجتماعی و روان، اجتماعی و روانشناختی( در روساي مرد و ابعاد کیفیت زندگی )جسمانی،محیط
خانواده در ـ  داري وجود ندارد.ولی بین بعد جسمانی از کیفیت زندگی و تعارض کارهمبستگی معنی، اي زنروس

خانواده زنان و مردان تفاوت ـ  همچنین بین تعارض کار داري وجود دارد.اي منفی و معنیروساي مرد رابطه
داري بوده و کیفیت زندگی مردان باالتر معنیداري وجود نداشت، امابین کیفیت زندگی زنان و مردان تفاوت معنی

 از زنان بود.
بررسی مدیریت تعارض کار خانواده و اثر آن بر کاهش  منظورکه به: (1393) افشین رستمیدر پژوهش  -5

اي است که امروزه مورد تعارض کار خانواده یکی از موضوعات عمده. باشدانواده کار میتعارض کار خانواده و خ
این تعارض نقش در برخی از مشاغل شدت بیشتر . توجه بسیاري از محققان حوزه کار و خانواده قرار گرفته است
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تقابل بین ابعاد گوناگونی . شوندیمدر نظر گرفته  فرد هرعنوان ابعاد اولیه و اصلی زندگی کار و خانواده به. یابدمی
مانند بالینی، رشد و اجتماعی و  شناسیروان هايگرایشکار و خانواده سبب گردیده است تا این زمینه در بین 

مطالعات خانواده، اقتصاد و مطالعات زنان مورد ، جامعه شناسی، مانند مردم شناسی هارشتهدر بین دیگر  چنینهم
دارد و تعارض  هادادهرد.نتایج نشان دادند، الگوي پیشنهادي پژوهش بر ارزش مناسبی با توجه و بررسی قرار گی

. گذارندمیکامل استرس شغلی بر خشنودي شغلی و سالمت روان کارکنان تاثیر  گريمیانجیکار خانواده با 
هاي موجود بین محیط شغلی و تعارضها باید منظور افزایش خشنودي شغلی و سالمت روانی کارکنان، سازمانبه

 .محیط زندگی کارکنان و نیز فشارزاهاي موجود در محیط کار را کاهش دهند
خانواده در بین پرستاران زن و مرد ـ  بررسی تعارض کارکه با موضوع  : (1392) میثم محمديدر پژوهش  -6

خانواده در پرستاران زن و مرد  -تعارض کاري به مطالعهباشد می ي آن با رضایت کاريشهرستان سبزوار و رابطه
پرستار  200ي آماري این پژوهش را جامعه. شهرستان سبزوار، و ارتباط آن با رضایت شغلی پرداخته شده است

باشند و ها زن مینفر آن114ها مرد و فر از آنن 86 دهند کهمتأهل در سه بیمارستان شهرستان سبزوار تشکیل می
ي در انجام این پژوهش از دو مجموعه پرسشنامه، که شامل پرسشنامه اند.شدهانتخاببر اساس سرشماري 

نتایج پژوهش نشان داد که . باشد، استفاده شده استي تعارض کار و خانواده میو پرسشنامه(GDI)رضایت شغلی 
باشد، این ر بین مردان میدار بیش از چنین تعارضی داي معنیگونهتعارض کار و خانواده در میان پرستاران زن به

هاي فرهنگی در هاي شغلی و خانوادگی زنان بر اساس سنتزمان نقشتواند ناشی از بر عهده داشتن همامر می
باوجود این میزان رضایت پرستاران . جامعه باشد، که کاهش رضایت شغلی در پرستاران زن را در پی داشته است

یافته تا حد زیادي ناشی از  این احتماالً. ي مطالعه شده، کمتر استجامعه مرد از کار خود نسبت به پرستاران زنِ
مرتبط با نقش پرستاري را متناسب با زنان پنداشته، و حضور مردان را در  فاي است که وظای هاي فرهنگیکلیشه

 .دانداین حرفه برخالف هنجارهاي رایج می
 

 :پيشينه خارجي
هاي سازمان در تاثیر تعارضات کار به اوقات فراغت بر نقش سیاست "عنوان با : 1(2013در تحقیق لین )-1

ي سیستم رضایت از منافع اوقات فراغت و کیفیت زندگی کارکنان بود، نشان که درباره "کیفیت زندگی کارکنان
کیفیت  هاي کار به اوقات فراغت وکننده مابین درگیريعنوان یک تعدیلهاي اوقات فراغت بهداد که سیاست

 درمـورد حاضراساس این پژوهش داراي یک چهارچوب مفهومی است و بعالوه بررسی . زندگی کارکنان است

هاي کار نسبت و نتایج نشان داد که درگیري. است یافته انجامنفر از کارکنان صنعت هواپیمایی و گردشگري  587
 کارکنان و اثر مستقیم دارد بر رضایت شغلی کارکنان.به اوقات فراغت مرتبط است با تاثیر مثبت بر کیفیت زندگی 

نتایج همچنان نشان داد که یک سیستم مناسب اوقات فراغت یک منبع مقابله با تعارضات کار است و در این 
عنوان متغیرهاي کنترل مورد بحث تحقیق متغیرهاي جمعیت شناختی مثل سن،جنس،تحصیالت، وضعیت تاهل به

هاي مهم این مطالعه این است که رابطه بین سیستم رضایت از مزایاي اوقات فراغت از یافتهیکی . اندقرار گرفته

 
1. JO-HUI LIN & JEHN-YIH WONG & CHING-HUA HO (2013). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

om
jo

ur
na

l.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

9 
] 

                             7 / 23

http://somjournal.ir/article-1-31-fa.html


 41 97زمستان ، دوم، شماره اولمدیریت عملیات خدمات، سال 

 . ( استLAST( باالتر از رابطه بین سیستم رضایت از مزایاي اوقات فراغت و )JASTو )
ها به این پژوهشی تحت عنوان تبیین فمینیستی اوقات فراغت انجام دادند.آن: 1(1990در تحقیق گرین ) -2

ویژه از طریق متغیرهاي میانجی پول، میزان زمان اضافی در نتیجه رسیدند که عامل کیفیت زندگی به
تاثیر زیادي بر میزان، ، توقعات و انتظارات اجتماعی از کارکنان، دسترس،میزان درآمد شخصی، وضعیت اشتغال

ط دادن اوقات فراغت کارکنان به ها دارد.آنان با ارتباشیوه و چگونگی استفاده از اوقات فراغت در بین آن
هاي عمومی بر کارکنان فشارهاي زیادي بر تحدید و معتقدند که کنترل، داريهاي ساختاري سرمایهمشخصه

 ها دارد.جهت دادن به اوقات فراغت آن
: به بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و تاثیر آن در وضعیت روحی 2(2006در تحقیق هورفمن در سال ) -3
استاد دانشگاه قبل و بعد از بازنشستگی در یک کالج آمریکایی پرداخت به این نتیجه رسید که هر چه  104

وجو، آموزش و انجام جست، تر باشند و به اموري چون تحقیقاستادان قبل از بازنشستگی و زمان اشتغال فعال
ن امر نیز صادق است بنابراین چگونگی گذرانند و برعکس ایامور فرهنگی بپردازند،دوران بازنشستگی بهتري را می

 گذران اوقات فراغت ارتباط مستقیمی با مطلوب بودن دوران بازنشستگی آنان دارد.
 

 نتایج مقایسه و تحقيق پيشينه بنديجمع: 1 جدول
سال  موضوع تحقيق ردیف

 تحقيق

 نتایج تحقيق محقق

1 

بررسی اثر ادراک در سازمان و 
هاي شخصیتی بر ویژگی

تسهیم دانش، از طریق 
 رضایت شغلی کلی کارکنان

 رقیه آهی 1393
 

ادراک از  بود که این بیانگر حاصل نتایج
سیاست در سازمان از تاثیر منفی و معناداري 

 بر رضایت شغلی کلی برخوردار است

2 

ه ط ب ا ر ی  س ر ر ت ب ی ف ی ک ن  ی ب ي 
ی  ل غ ش ت  ی ا ض ر و  ي  ر ا ک ی  گ د ن ز
ه  ا گ ش ن ا د ی  م ل ع ت  ئ ی ه ا  ض ع ا

ز ا ر ی  ش

وحید  1391
 سلطانزاده

 بین که بود آن از حاکی آنان پژوهش نتایج

ي کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی رابطه
 مثبت و معناداري وجود دارد.

3 
هاي بررسی رابطه مولفه

کیفیت زندگی کاري و رضایت 
 شغلی ماماها

زهرا هادي  1393
زاده 

 طالساز

نتایج نشان داد کیفیت زندگی کاري کلی با 
 رضایت شغلی داراي رابطه مثبت معنادار است.

4 
ی س ر ر ر ب ا ک ض  ر ا ع ت ن  ی ب ه  ط ب ا -ر

ا  س و ر ی  گ د ن ز ت  ی ف ی ک و  ه  د ا و ن ا خ
ت ئ ی ه ي  ا س و ر ب  ئ ا ن ي و  ا ه

فاطمه  1390
 قربانیان

خانواده در -تعارض کار بین که نشان داد نتایج
روساي مرد و ابعاد کیفیت زندگی در نائب 

. داري وجود نداردهمبستگی معنی روساي زن،

 
1. Green, E & Herbon,S & Woodward, D (1990) 

2. Huffman, Ann H., Amy B. Adler , Carol A. Dolan, & Carl A. Castro,(2006). 
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ن  ا د م ه ن  ا ت س ا ی  ش ز ر ولی بین بعد جسمانی از کیفیت زندگی و  و
ي خانواده در روساي مرد رابطه-تعارض کار

منفی و معناداري وجود نداشت،امابین کیفیت 
داري بوده و زندگی زنان و مردان تفاوت معنی

 کیفیت زندگی مردان باالتر از زنان بود.

5 

-بررسی مدیریت تعارض کار
ده و اثر آن بر کاهش خانوا

خانواده و خانواده  تعارض کار
 کار  

افشین  1393
 رستمی
 

که الگوي  بود این بیانگر نتایج حاصل
ها پیشنهادي پژوهش بر ارزش مناسبی با داده

گري دارد و تعارض کار خانواده با میانجی
کامل استرس شغلی بر خشنودي شغلی و 

 گذارند.میسالمت روان کارکنان تاثیر 

6 

-با موضوع بررسی تعارض کار
خانواده در بین پرستاران زن و 
مرد شهرستان سبزوار و 

 ي آن با رضایت کاري.رابطه

میثم  1392
 محمدي

دهد که تعارض نشان می هاآن پژوهش نتایج
اي گونهکار و خانواده در میان پرستاران زن به

داري بیش از چنین تعارضی در بین معنی
تواند ناشی از بر باشد،این امر میمی مردان

هاي شغلی و زمان نقشعهده داشتن هم
هاي فرهنگی خانوادگی زنان بر اساس سنت

در جامعه باشد،که کاهش رضایت شغلی در 
 پرستاران زن را در پی داشته است.

7 

هاي سازمان در نقش سیاست
تاثیر تعارضات کار به اوقات 
فراغت بر کیفیت زندگی 

 کارکنان.

هاي کار نسبت به درگیري که داد نشان نتایج لین 2013
اوقات فراغت مرتبط است با تاثیر مثبت بر 
کیفیت زندگی کارکنان و اثر مستقیم دارد بر 
رضایت شغلی کارکنان و همچنین یک 
سیستم مناسب اوقات فراغت یک منبع مقابله 
با تعارضات کار است و نیز متغیرهاي جمعیت 

مثل جنس و سن و تحصیالت و شناختی 
عنوان متغیرهاي کنترل مورد وضعیت تاهل به
 اند.بحث قرار گرفته

8 

که عامل کیفیت زندگی  داد نشان نتایج گرین 1990 تبیین فمینیستی اوقات فراغت 
ویژه از طریق متغیرهاي میانجی پول، به

میزان زمان اضافی در دسترس، میزان درآمد 
توقعات و انتظارات ، اشتغالشخصی، وضعیت 

، تاثیر زیادي بر میزان، اجتماعی از کارکنان
شیوه و چگونگی استفاده از اوقات فراغت در 
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 ها دارد.بین آن

9 

نحوه گذران اوقات فراغت و 
تاثیر آن در وضعیت روحی 

استاد دانشگاه قبل و بعد  104
از بازنشستگی در یک کالج 

 آمریکایی

این پژوهش به این نتیجه رسیدند که در  هورفمن 2006
هرچه استادان قبل از بازنشستگی و زمان 

تر باشند و به اموري چون اشتغال فعال
آموزش و انجام امور ، جستجو، تحقیق

فرهنگی بپردازند دوران بازنشستگی بهتري را 
گذرانند و برعکس این امر نیز صادق است می

بنابراین چگونگی گذراندن اوقات فراغت 
ارتباط مستقیمی با مطلوب بودن دوران 

 بازنشستگی آنان دارد.

 

 :چارچوب مفهومي پژوهش
 گر متغیر تعدیل       

 

 متغیر وابسته

  مدل مفهومی: 1شکل 
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 :روش پژوهش
هاي اوقات فراغت سازمان در تاثیر که در این پژوهش، به بررسی نقش رضایت از سیاستتوجه به اینبا

اوقات فراغت رضایت شغلی کارکنان پرداخته شده است، بنابراین این پژوهش از نظر هدف کاربردي -کارتعارض 
دلیل این که این پژوهش، به تشریح و تبیین دالیل چگونگی بودن و چرایی مسئله و ابعاد آن همچنین به. است
اي سازمان بر اوقات فراغت کارکنان از هپردازد و از آنجا که درصدد شناسایی نوع رابطه و بررسی تاثیر سیاستمی

توان گفت این پژوهش ازلحاظ ماهیت روش از نوع توصیفی و علی باشد، لذا میطریق متغیر رضایت شغلی می
ازنظر روش و استراتژي نیز پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و مقطعی است و براي گردآوري اطالعات . است

هاي الکترونیکی هاي علمی و مجلهاي، مقاالت و پایگاهاز منابع کتابخانهدرزمینه مبانی نظري و ادبیات پژوهش، 
ها و ارتباط آن با موضوع منظور بررسی وضعیت موجود سازمانها، بهآوري دادهاستفاده گردید و جهت جمع

نامه پرسش 200در این تحقیق حدود . اي در یک مقطع از زمان استفاده شدپژوهش از روش میدانی و پرسشنامه
باشد و با توجه به حجم نامه دریافت شد.روایی پرسشنامه روایی محتوا میپرسش 186توزیع شده است که تعداد 

گیري در این تحقیق،از نوع روش غیر احتمالی در دسترس با جامعه محدود است.ضمناً میزان جامعه روش نمونه
 پرسشنامه محاسبه گردیده است . 30آزمون با پخش تعداد واریانس متغیر وابسته بر اساس یک پیش

سازي معادالت ساختاري با رویکرد حداقل مربعات ها از روش مدلمنظور تجزیه و تحلیل دادهدر نهایت، به
هاي زمانی و مکانی در این پژوهش با توجه به محدودیت. استفاده شد SPSSو Amoss22 جزئی و نرم افزار

باشد که تعداد بیمارستان( می 7هاي دولتی شرق گیالن )شامل بیمارستان جامعه آماري شامل کلیه کارکنان اداري
 نفر است. 247آنان )حجم جامعه آماري( 

 حجم نمونه مذکور از طریق فرمول کوکران به شرح زیر محاسبه شده است.

𝑛 =
𝑧∝/2
2 × 𝑠𝑥

2 × 𝑁

𝑒2 × 𝑁 − 𝑒2 + (𝑧∝/2
2 × 𝑠𝑥

2)
 

( )
177

)636.0.()96.1()05.0()247.()05.0(

247.)636.0.()96.1(
2222

22

=
+− 

 در فرمول کوکران:

 n =حجم نمونه  

𝑍𝛼
2

  ال استاندارد با سطح عدم اطمینان=  اندازة متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرم  2

 𝑒2  =میزان خطا 

𝑆𝑥
 )براساس متغیر مورد بررسی( نمونه= واریانس  2

 Nحجم جامعه = 
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 هاي دولتي شرق گيالنكاركنان اداري انتخاب شده در بيمارستان -2جدول 

 نمونه انتخاب شده تعداد كاركنان اداري ها به تفکيکبيمارستان

 70 74 آبان الهیجان 22بیمارستان 

 16 37 بیمارستان شهید انصاري رودسر

 16 32 بیمارستان امینی لنگرود

 14 18 بیمارستان غدیر سیاهکل

 24 30 بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه

 18 35 الهیجانبیمارستان سیدالشهداء 

 19 21 بیمارستان دکتر نیکوکار املش

 177 247 جمع

سوال مربوط به متغیر تعارض بین کار و  5بخش طراحی شده است.در بخش اول  پرسشنامه پژوهش در چهار
هاي اوقات فراغت اوقات فراغت آورده شده است.بخش دوم شامل چهار سوال در رابطه با رضایت از سیاست

سوال  3سوال در رابطه با رضایت شغلی طراحی شده است و در بخش چهارم  5سازمان و بخش سوم مشتمل بر 
قابل  3سنجد.منبع و تعداد سواالت مربوط به هر بخش در جدول میزان رضایت از اوقات فراغت را در سازمان می

 مشاهده است.
 

 سواالت منبع وها شاخص -3 جدول
 رفرنس سواالتشماره  متغير

 Jo-hui lin,jehn-yih 1-5 پرسشنامه تعارض بین کار و اوقات فراغت

wong,ching-hua ho 2013 

هاي اوقات پرسشنامه رضایت از سیاست
 فراغت سازمان

18 ،17 ،9 ،7 ،6 Jo-hui lin,jehn-yih 

wong,ching-hua ho 2013 

 Jo-hui lin,jehn-yih 8، 10، 11، 12، 13 پرسشنامه رضایت شغلی

wong,ching-hua ho 2013 
 Jo-hui lin,jehn-yih 14، 15،16 پرسشنامه رضایت از اوقات فراغت

wong,ching-hua ho 2013 

براي . مورد تایید قرار گرفت AMOSS 22شایان ذکر است در این پژوهش روایی سازه نیز توسط نرم افزار 
آلفاي کرونباخ . از معیار آلفاي کرونباخ استفاده شده است، استفاده در این پژوهشورد پایایی پرسشنامه متعیین 

اي مناسب براي ارزیابی پایداري درونی محسوب معیاري کالسیک است براي سنجش پایایی و سنجه
آلفاي کرونباخ محاسبه  SPSS 20 در این پژوهش با استفاده از نرم افزار . (1392,گردد.)داوري و رضازاده می

پرسشنامه قابل استفاده بود و آلفاي  177ها نپرسشنامه توزیع شده که از میان آ 200گردیده است.در این راستا
 مشخص شده است. 4مقادیر آلفاي کرونباخ این پرسشنامه در جدول . ها محاسبه شدکرونباخ براي آن
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 ضرایب آلفاي كرونباخ متغيرهاي پژوهش -4جدول 
 ضریب آلفاي كرونباخ تعداد سواالت متغير

 0.868 5 اوقات فراغت-تعارض بین کار

 0.859 4 هاي اوقات فراغت سازمانرضایت از سیاست

 0.875 5 رضایت شغلی

 0.838 4 رضایت از اوقات فراغت

هاي تمامی سازه، باشدمی 0.7از آن جایی که مقدار مناسب براي معیار آلفاي کرونباخ بزرگتر و مساوي 
 . باشندپژوهش از پایایی مناسبی برخوردار می

 

 :هاي پژوهشیافته
ها با تمامی تحلیل. ( استفاده شدSEMیابی معادالت ساختاري ) منظور ارزیابی الگوي پیشنهادي از الگوبه

جهت تعیین کفایت برازش . صورت گرفت 22ویراست  AMOSSو  20ویراست  SPSSافزارهاي استفاده از نرم
استفاده قرار گرفتند: شاخص هنجار  ها برازندگی به شرح زیر موردها، ترکیبی از شاخصالگوي پیشنهادي با داده

(، شاخص NFI(، شاخص برازندگی هنجار شده )GFIشاخص نیکویی برازش )(، 2dfشده مجذور کاي )
( و جذر میانگین TLIلویس ) –(، شاخص توکر IFI(، شاخص برازندگی افزایشی )CFIبرازندگی تطبیقی )

 . (RMSEAمجذورات خطاي تقریب )

 (SEMمعادالت ساختاري )( الگو یابي 1

متغیر است که متغیرهاي تعارض بین کار و  اوقات  4مدل پیشنهادي پژوهش حاضر در مجموع متشکل از 
رضایت از  عنوان متغیر مستقل و  متغیر رضایت شغلی وهاي اوقات  فراغت سازمان بهرضایت از سیاست فراغت و

هاي اوقات  فراغت سازمان نقش متغیر رضایت از سیاست همچنین. عنوان متغیر وابسته استاوقات فراغت  به
 . تعدیل گر را نیز دارد

 که نتایج به شرح زیر بود:. پیش از بررسی ضرایب ساختاري، برازندگی الگوي اصلی مورد بررسی قرار گرفت
 

 هاي برازندگي الگوي تحقيقشاخص -5جدول 

 هايشاخص

 برازندگي الگو
CIMIN 

df GFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

 075/0 93/0 94/0 93/0 91/0 91/0 73/1 تخمین مدل

 08/0کمتر از  نزدیک به یک برازش کامل 3کمتر از  میزان قابل قبول
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 دهد، الگوي تحقیق از برازش خوبی برخوردار است.گونه که جدول فوق نشان میهمان
مدل تحقیق حاضر پس از آزمون به . دهدنشان مینمودار زیر الگوي نهایی پژوهش حاضر و ضرایب مسیر را 

الزم به ذکر است که در این حالت به آزمون مدل  در حالت کلی و بدون در نظر گرفتن نقش . شرح زیر است
 شود.هاي اوقات  فراغت سازمان پرداخته میتعدیل گر رضایت از سیاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ضرایب مسیر تحقیق حاصل از آزمون مدل1نمودار 

 

 جدول ضرایب مستقیم مدل تحقیق به شرح زیر است: 
 

 ضرایب استاندارد مسيرها در الگوي  تحقيق -6جدول 

 داريسطح معني ضریب تاثير مسير

 006/0 -23/0 تعارض بین کار و اوقات فراغت                رضایت شغلی

 000/0 -46/0 فراغتتعارض بین کار و اوقات فراغت               رضایت از اوقات 

 202/0 10/0 هاي  اوقات فراغت                رضایت شغلیرضایت از سیاست

 005/0 23/0 فراغت اوقات ازهاي  اوقات فراغت              رضایت رضایت از سیاست

جز به. باشنددار میمعنیدهد، تمامی روابط مستقیم  در مدل آزمون شده گونه که جدول فوق نشان میهمان
داري باالتر از هاي اوقات  فراغت سازمان و رضایت شغلی که داراي سطح معنیرابطه بین رضایت از سیاست

 باشد.دار نمیصدم بوده و معنیپنج

 تعارض بین کار و

 اوقات فراغت

سیاستهاي رضایت از 
 فراغت سازمان  اوقات

 

 رضایت شغلی

رضایت از اوقات 
 فراغت

23/0- 

006/0 

 

46/0- 

000/0 

 

10/0 

202/0 

23/0 

005/0 
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 هاي پژوهش ( تحليل فرضيه2

 معناداري دارد.شان  تاثیر منفی و اوقات فراغت کارکنان بر رضایت شغلی -: تعارض کار1

اوقات فراغت کارکنان بر رضایت شغلی  -شود که میزان تاثیر  تعارض کاربا توجه به نتایج حاصله مشاهده می
لذا ، دار استصدم بوده و این رابطه معنیهمچنین سطح معنی بدست آمده کمتر از پنج. است -23/0برابر با 

 . شودفرضیه اول تحقیق تایید می

 اوقات فراغت کارکنان بر رضایت از اوقات فراغتشان تاثیر منفی و معناداري دارد. -: تعارض کار 2

اوقات فراغت کارکنان بر رضایت از  -شود که میزان تاثیر  تعارض کاربا توجه به نتایج حاصله مشاهده می
ن رابطه همچنین سطح معنی بدست آمده کمتر از پنج صدم بوده و ای . است  -46/0اوقات فراغت برابر با 

 شود.لذا فرضیه دوم تحقیق تایید می ، دار استمعنی

 شان تاثیر مثبت و معناداري دارد.هاي اوقات فراغت بر رضایت شغلی: رضایت کارکنان از سیاست3

هاي اوقات فراغت بر شود که میزان تاثیر  رضایت کارکنان از سیاستبا توجه به نتایج حاصله مشاهده می
همچنین سطح معنی بدست آمده بیشتر از پنج صدم بوده و این  . است  10/0راغت برابر با رضایت از اوقات ف

 . شودلذا فرضیه سوم تحقیق تایید نمی ، دار نیسترابطه معنی

 هاي اوقات فراغت بر رضایت از اوقات فراغتشان تاثیر مثبت و معناداري دارد.: رضایت کارکنان از سیاست4

هاي اوقات فراغت بر شود که میزان تاثیر  رضایت کارکنان از سیاسته مشاهده میبا توجه به نتایج حاصل
همچنین سطح معنی بدست آمده کمتر از پنج صدم بوده و این  . است  23/0رضایت از اوقات فراغت برابر با 

هاي یت از سیاستشود.در ادامه به بررسی تاثیر متغیر رضالذا فرضیه اول تحقیق تایید می ، دار استرابطه معنی
 . شودعنوان متغیر تعدیل گر پرداخته میاوقات فراغت سازمان به

هاي اوقات  فراغت سازمان در در مدل زیر  اثر تعاملی تعارض بین کار و اوقات فراغت با  رضایت از سیاست
 مدل آورده شده است.
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 حالت ورود متغیر تعدیل گر( ضرایب مسیر تحقیق  حاصل از آزمون مدل در 2نمودار 

 

 شود:هاي بعدي  پرداخته میبا توجه به نتایج حاصل از نمودار فوق به بررسی فرضیه

تواند تاثیر کاهشی برشدت رابطه بین طور معناداري میهاي اوقات فراغت سازمان بهرضایت از سیاست: 5
 اوقات و رضایت شغلی داشته باشد. –تعارض کار 

هاي دهد که تاثیر تعاملی رضایت از سیاستنتایج  حاصل از آزمون مدل در حالت ورود تعدیل گر نشان می
همچنین سطح . است19/0اوقات فراغت سازمان و تعارض بین کار و اوقات فراغت بر رضایت شغلی مثبت 

هاي اوقات فراغت دهد سیاستاین نشان می . تر از پنج صدم استداري بدست آمده متناظر با این تاثیر کممعنی
 . اوقات و رضایت شغلی  تاثیر کاهشی دارد –سازمان بر رابطه منفی بین تعارض کار 

تواند تاثیر کاهشی برشدت رابطه بین طور معناداري میهاي اوقات فراغت سازمان  بهرضایت از سیاست: 6
 اوقات فراغت و رضایت از اوقات فراغت داشته باشد. –تعارض کار 

هاي دهد که تأثیر تعاملی رضایت از سیاستگر نشان مینتایج  حاصل از آزمون مدل در حالت ورود تعدیل
همچنین سطح . است53/0سازمان و تعارض بین کار و اوقات فراغت بر رضایت شغلی مثبت  اوقات فراغت

هاي اوقات فراغت دهد سیاستاین نشان می . دست آمده متناظر با این تاثیر کمتر از پنج صدم استداري بهمعنی
 . دارد اوقات و رضایت از اوقات فراغت تاثیر کاهشی –سازمان بر رابطه منفی بین تعارض کار 

 

 تعارض بین کار و اوقات فراغت

 تعارض  * رضایت از سیاستها 

 رضایت از سیاستهاي اوقات  فراغت

 رضایت شغلی

 رضایت از اوقات فراغت

20/0 - 

001/0 

 

30/0 

0000/0 

 

19/0 

006/0 

 

03/0 

622/0 

53/0 

000/0 

 

21/0 - 

002/0 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

om
jo

ur
na

l.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

9 
] 

                            16 / 23

http://somjournal.ir/article-1-31-fa.html


  هاي دولتي شرق گيالنكيفيت زندگي كاركنان اداري بيمارستان 50

 :( اهداف پژوهش3

 ضرورت توجه به مسئله اوقات فراغت وسیله موثري براي پرورش قواي فکري، جسمی و اخالقی افراد

کافی از  شرط اینکه توجهشود بههاي اجتماعی محسوب میرويدارد و در نتیجه عاملی براي جلوگیري از کج
اوقات فراغت با  در غیر این صورت. آن توجه کافی بشودها از طرف دیگر به سوي خانواده از یک طرف و دولت

هاي اجتماعی به آسیب تواندکارگزاران جامعه می سوء استفاده از آن و سوء تدبیر آگاهانه یا ناآگاهانه خانواده و
 منجر شود.

براي ایام باشند لذا، ضروري است ها میتوجه به اینکه یکی از ارکان اساسی ما در جامعه کارکنان سازمانبا
هاي رفاهی باید تنظیم گردد، که این سیاست ریزي و موازینیها که قشر موثري در جامعه هستند برنامهفراغت آن

ها از انحرافات و ریزيها به نحوي مقتضی براي کارکنان در نظر گرفته شود تا این برنامهاز سوي سازمان
از کار کارکنان جلوگیري کند و به نیازهاي این دسته از  هاي ناشیهاي اخالقی و  اجتماعی و فرسودگیرويکج

باشد جنبه نوآوري و جدید بودن پژوهش حاضر درزمینه کیفیت زندگی کارکنان می. کارکنان در زندگی پاسخ گوید
هاي دولتی هاي اوقات فراغت در سازم آناوقات فراغت و رضایت از سیاست–که به بررسی تاثیر تعارض کار

پردازد که تاکنون مورد تحقیق و بررسی قرار هاي دولتی شرق گیالن( میکنان اداري بیمارستانگیالن )کار
 نگرفته است.

 اوقات فراغت رضایت شغلی کارکنان. -: بررسی تاثیر تعارض کار1
 هاي اوقات فراغت سازمان رضایت شغلی کارکنان.: بررسی تاثیر رضایت از سیاست2

عنوان تعدیل گر بر تعارض بین کار و اوقات فراغت هاي اوقات فراغت بهسیاست: بررسی رابطه رضایت از 3
 رضایت شغلی کارکنان.

 :هاي پژوهش( فرضيه4

 شان  تاثیر منفی و معناداري دارد.اوقات فراغت کارکنان بر رضایت شغلی -: تعارض کار1

 ثیر منفی و معناداري دارد.اوقات فراغت کارکنان بر رضایت از اوقات فراغتشان تا -: تعارض کار 2
 شان تاثیر مثبت و معناداري دارد.هاي اوقات فراغت بر رضایت شغلیرضایت کارکنان از سیاست: 3
 هاي اوقات فراغت بر رضایت از اوقات فراغتشان تاثیر مثبت و معناداري دارد.رضایت کارکنان از سیاست: 4
تواند تاثیر کاهشی برشدت رابطه بین ور معناداري میطهاي اوقات فراغت سازمان بهرضایت از سیاست: 5

 اوقات و رضایت شغلی داشته باشد. –تعارض کار 
تواند تاثیر کاهشی برشدت رابطه بین طور معناداري میهاي اوقات فراغت سازمان  بهرضایت از سیاست: 6

 . اوقات فراغت و رضایت از اوقات فراغت داشته باشد –تعارض کار 
 

 بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق 
 -هاي نیکوییها به آزموناین آزمون. کنندهایی استفاده میبراي بررسی توزیع آماري متغیرها از آزمون

برازش  -هاي نیکوییجزو آزمون، آزمون کولوموگراف اسمیرنوف به همراه آزمون کاي دو. معروف است برازش
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 -از آزمون کولوموگراف ، بودن معموال براي آزمون نرمال، دوآزمون کاي  هايتوجه به محدودیتاما با. هستند
 -در این تحقیق نیز براي بررسی نرمال بودن متغیرهاي تحقیق از آزمون کولموگروف. شوداسمیرنوف استفاده می

 اسمیرنف استفاده شده است.
 

 اسميرنف براي متغيرهاي تحقيق -( آزمون كولموگروف7جدول

 آماره آزمون انحراف معيار ميانگين تعداد 
سطح  

 داريمعني

 63/0 749/0 01531/1 3533/3 30 تعارض بین کار و  اوقات فراغت

هاي اوقات  رضایت از سیاست
 فراغت سازمان

30 2917/2 56889/0 118/1 164/0 

 699/0 707/0 83269/0 62/3 30 رضایت / شغلی

 /512 82/0 61914/0 6833/3 30 رضایت از اوقات فراغت

 -هاي به دست آمده براي آزمون کولموگروفداريشود که مقدار سطح معنیمشاهده می 7توجه به جدول با
باشد در نتیجه متغیرهاي تحقیق در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار می 05/0اسمیرنف فوق بیشتر از 

 باشند.می
 

 :گيرينتيجه

گیري از طریق معیار پایایی شاخص مورد تأیید هاي اندازهابتدا برازش مدل، هاالگوریتم تحلیل دادهبر اساس 
ها برازندگی به شرح ها، ترکیبی از شاخصسپس جهت تعیین کفایت برازش الگوي پیشنهادي با داده. قرار گرفت

(، شاخص GFIاخص نیکویی برازش )(، ش2dfزیر مورد استفاده قرار گرفتند: شاخص هنجار شده مجذور کاي )
 –(، شاخص توکر IFI(، شاخص برازندگی افزایشی )CFI(، شاخص برازندگی تطبیقی )NFIبرازندگی هنجار شده )

گیري پژوهش با هاي اندازهبرازش مدل. (RMSEA( و جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب )TLIلویس )
 همگرا و روایی واگرا محاسبه شد.روایی ، استفاده از سه معیار پایایی شاخص

کمتر  هاي اوقات فراغت سازمان(جز رضایت از سیاستمربوط به همه فرضیات )به p-valueتوجه به اینکه با
اوقات فراغت بر تمامی ابعاد کیفیت زندگی کارکنان تاثیر  –توان گفت که تعارض کار باشد لذا میمی 05/0از 

شان بر رضایت شغلی اوقات فراغت کارکنان-فرضیه اول: تعارض کار هايیافته گیري و تحلیلنتیجه. گذار است 
توان باشد لذا میمی 05/0 ازمربوط به این رابطه  کمتر  p-valueبا توجه به اینکه . تاثیر منفی و معناداري دارد

یعنی . باشدمیو این تأثیر منفی . اوقات فراغت بر رضایت شغلی کارکنان تأثیرگذار است-گفت عامل تعارض کار
 یابد.تر باشد رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش میاوقات فراغت پایین-هر چه تعارض کار

شان تاثیر منفی و معناداري ارکنان بر رضایت شغلیاوقات فراغت ک –کند که تعارض کار فرضیه اول بیان می
اوقات فراغت کارکنان بر رضایت شغلی برابر با -دهد که میزان تاثیر تعارض کاردارد.نتایج آزمون فرضیه نشان می

( کمتر از پنج صدم بوده و این 0.006همچنین مقدار بدست آمده ضریب معناداري فرضیه اول ). است -0.23
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توان اشاره کرد که با توجه به شرایط شود.در ادامه به این نکته میلذا فرضیه اول تایید می، ر استدارابطه معنی
آید و به طبع اشخاص با آن درگیر هستند نتایج موجب کار براي کارکنان پیش میحال حاضر و تداخالنی که به

( و پژوهش انجام شده 2013ان )حاصله از فرضیه اول پژوهش حاضر با پژوهش انجام شده توسط لین و همکار
ها حاکی از آن است نتایج پژوهش آن. ( و نیز تحقیق افشین رستمی هم خوانی دارد1390توسط فاطمه قربانیان )

 اوقات فراغت به طور منفی و معناداري بر رضایت شغلی تاثیر دارد.-که تعارض کار
اوقات فراغت کارکنان بر رضایتشان از اوقات ـ  فرضیه دوم: تعارض کار هايیافتهگیري و تحلیل نتیجه

باشد لذا می 05/0مربوط به این رابطه  کمتر از  p-valueبا توجه به اینکه  . فراغت تاثیر منفی و معناداري دارد
و این تاثیر . اوقات فراغت بر رضایت از اوقات فراغت کارکنان تاثیرگذار استـ  توان گفت عامل تعارض کارمی

تر باشد رضایت از اوقات فراغت کارکنان نیز افزایش اوقات فراغت پایینـ  یعنی هر چه تعارض کار. شدبامنفی می
اوقات فراغت کارکنان بر رضایت از اوقات فراغتشان تاثیر منفی  ـکند که تعارض کار فرضیه دوم بیان می. یابدمی

اوقات فراغت کارکنان بر رضایت ـ  ر تعارض کاردهد که میزان تاثیو معناداري دارد.نتایج آزمون فرضیه نشان می
( کمتر از 0.000همچنین مقدار بدست آمده ضریب معناداري فرضیه دوم ). است ـ 0.46اوقات فراغتشان برابر با 

 . شودلذا فرضیه دوم تایید می، دار استپنج صدم بوده و این رابطه معنی
( و پژوهش 2013جام شده توسط لین و همکاران)نتایج حاصل  از فرضیه دوم پژوهش حاضر با پژوهش ان

ها نتایج پژوهش آن. ( هم خوانی دارد1990( و نیز پژوهش گرین و همکاران )2006انجام شده توسط هورفمن )
 اوقات فراغت به طور منفی و معناداري بر رضایت از اوقات فراغت تاثیر دارد و-حاکی از آن است که تعارض کار

 فراغت ارتباط مستقیمی با مطلوب بودن زندگی دارد.چگونگی گذران اوقات 
هاي اوقات فراغت سازمان بر رضایت فرضیه سوم: رضایت کارکنان از سیاست هايیافتهگیري و تحلیل نتیجه

باشد می 05/0مربوط به این رابطه  بیشتر از  p-valueبا توجه به اینکه  . شان تاثیر مثبت و معناداري داردشغلی
و . هاي اوقات فراغت سازمان بر رضایت شغلی کارکنان تاثیرگذار نیستتوان گفت عامل رضایت از سیاستمیلذا 

کند که رضایت فرضیه سوم بیان می. شودبنابراین این فرضیه مورد قبول واقع نمی. باشداین تاثیر منفی می
معناداري دارد.نتایج آزمون فرضیه نشان  شان تاثیر مثبت وهاي اوقات فراغت بر رضایت شغلیکارکنان از سیاست

. است 0.10هاي اوقات فراغت بر رضایت شغلی برابر با دهد که میزان تاثیر رضایت کارکنان از سیاستمی
دار ( بیشتر از پنج صدم بوده و این رابطه معنی0.202همچنین مقدار بدست آمده ضریب معناداري فرضیه سوم )

نتایج حاصله از فرضیه سوم پژوهش حاضر با پژوهش انجام شده توسط لین . شودنمیتایید فرضیه سوم  لذا، نیست
ها حاکی از آن نتایج پژوهش آن. خوانی دارد( هم1393( و پژوهش انجام شده توسط رقیه آهی )2013و همکاران)

 است.است که ادراک از سیاست در سازمان از تاثیر منفی و معناداري بر رضایت شغلی کلی برخوردار 
هاي اوقات فراغت سازمان بر فرضیه چهارم: رضایت کارکنان از سیاست هايیافتهگیري و تحلیل نتیجه

مربوط به این رابطه  کمتر از  p-valueبا توجه به اینکه . رضایتشان از اوقات فراغت تاثیر مثبت و معناداري دارد
هاي اوقات فراغت سازمان بر رضایت از اوقات تتوان گفت عامل رضایت کارکنان از سیاسباشد لذا میمی 05/0

هاي اوقات فراغت یعنی هر چه رضایت از سیاست. باشدفراغت کارکنان تاثیرگذار است.و این تاثیر مثبت می
 یابد.سازمان باالتر باشد رضایت از اوقات فراغت کارکنان نیز افزایش می
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هاي اوقات فراغت بر رضایت از اوقات فراغتشان کند که رضایت کارکنان از سیاستفرضیه چهارم بیان می
هاي دهد که میزان تاثیر رضایت کارکنان از سیاستنتایج آزمون فرضیه نشان می تاثیر مثبت و معناداري دارد.

همچنین مقدار بدست آمده ضریب معناداري . است 0.23اوقات فراغت بر رضایت از اوقات فراغتشان برابر با 
نتایج . شودلذا فرضیه چهارم تایید می، دار است( کمتر از پنج صدم بوده و این رابطه معنی0.005)فرضیه چهارم 

( و پژوهش انجام شده 2013حاصله از فرضیه چهارم پژوهش حاضر با پژوهش انجام شده توسط لین و همکاران)
به اوقات فراغت مرتبط است با  هاي کار نسبتدرگیري که داد نشان نتایج. ( هم خوانی دارد2006توسط هورفمن )

تاثیر مثبت بر کیفیت زندگی کارکنان و اثر مستقیم دارد بر رضایت شغلی کارکنان و همچنین یک سیستم مناسب 
اوقات فراغت یک منبع مقابله با تعارضات کار است و نیز متغیرهاي جمعیت شناختی مثل جنس و سن و 

 اند.نترل مورد بحث قرارگرفتهعنوان متغیرهاي کتحصیالت و وضعیت تاهل به

طور معناداري هاي اوقات فراغت سازمان بهفرضیه پنجم: رضایت از سیاست هايیافتهگیري و تحلیل نتیجه
نتایج  . اوقات فراغت و رضایت شغلی کارکنان داشته باشد-تواند تاثیر کاهشی برشدت رابطه بین تعارض کارمی

هاي اوقات فراغت دهد که تاثیر تعاملی رضایت از سیاستدیل گر نشان میحاصل از آزمون مدل در حالت ورود تع
داري بدست همچنین سطح معنی. است19/0سازمان و تعارض بین کار و اوقات فراغت بر رضایت شغلی مثبت 

ه هاي اوقات فراغت سازمان بر رابطدهد سیاستاین نشان می . آمده متناظر با این تاثیر کمتر از پنج صدم است
کند که رضایت از فرضیه پنجم بیان می. اوقات و رضایت شغلی  تاثیر کاهشی دارد ـمنفی بین تعارض کار 

اوقات  ـ تواند تاثیر کاهشی برشدت رابطه بین تعارض کارطور معناداري میهاي اوقات فراغت سازمان بهسیاست
دهد که حالت ورود تعدیل گر نشان میفراغت و رضایت شغلی داشته باشد..نتایج حاصل از آزمون فرضیه در 

اوقات فراغت بر رضایت ـ  هاي اوقات فراغت سازمان و تعارض بین کارمیزان تاثیر تعاملی رضایت از سیاست
( کمتر از پنج صدم 0.006همچنین مقدار بدست آمده ضریب معناداري فرضیه پنجم ). است 0.19شغلی برابر با 

نتایج حاصله از فرضیه پنجم پژوهش حاضر با  شود.لذا فرضیه پنجم تایید می ،دار استبوده و این رابطه معنی
( و 1393زاده طالساز ) ( و پژوهش انجام شده توسط هادي2013پژوهش انجام شده توسط لین و همکاران)

هاي سیاستها حاکی از آن است که رضایت کارکنان از نتایج پژوهش آن. ( هم خوانی دارد1393افشین رستمی )
اوقات فراغت و رضایت شغلی تاثیر کاهشی دارد و نتایج نشان داد کیفیت -اوقات فراغت بر رابطه بین تعارض کار

 زندگی کاري کلی با رضایت شغلی داراي رابطه مثبت معنادار است.

ناداري طور معهاي اوقات فراغت سازمان بهفرضیه ششم: رضایت از سیاست هايیافتهگیري و تحلیل نتیجه
اوقات فراغت و رضایت از اوقات فراغت کارکنان داشته ـ تواند تاثیر کاهشی برشدت رابطه بین تعارض کارمی

هاي دهد که تاثیر تعاملی رضایت از سیاستنتایج  حاصل از آزمون مدل در حالت ورود تعدیل گر نشان می. باشد
همچنین سطح . است53/0رضایت شغلی مثبت اوقات فراغت سازمان و تعارض بین کار و اوقات فراغت بر 

هاي اوقات فراغت دهد سیاستاین نشان می . داري بدست آمده متناظر با این تاثیر کمتر از پنج صدم استمعنی
فرضیه ششم بیان . اوقات و رضایت از اوقات فراغت تاثیر کاهشی دارد –سازمان بر رابطه منفی بین تعارض کار 

تواند تاثیر کاهشی برشدت رابطه بین طور معناداري میهاي اوقات فراغت سازمان بهاستکند که رضایت از سیمی
نتایج حاصل از آزمون فرضیه در حالت ورود  اوقات فراغت و رضایت از اوقات فراغت داشته باشد.-تعارض کار
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-و تعارض بین کار هاي اوقات فراغت سازماندهد که میزان تاثیر تعاملی رضایت از سیاستتعدیل گر نشان می
همچنین مقدار بدست آمده ضریب معناداري فرضیه ششم . است 0.53اوقات فراغت بر رضایت شغلی برابر با 

شود.نتایج حاصله از فرضیه لذا فرضیه ششم تایید می، دار است( کمتر از پنج صدم بوده و این رابطه معنی0.000)
( و پژوهش انجام شده توسط زهرا 2013) همکاران ششم پژوهش حاضر با پژوهش انجام شده توسط لین و

ها حاکی از آن است نتایج پژوهش آن. ( هم خوانی دارد1393( و پژوهش افشین رستمی )1393هادیزاده طالساز )
اوقات فراغت و رضایت از اوقات فراغت تاثیر -هاي اوقات فراغت سازمان بر رابطه بین تعارض کارکه سیاست

 کاهشی دارد.
اي از اوقات فراغت و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان، طیف گسترده-که تعارض کاره به اینتوجبا

شود که ها به همراه دارد، بنابراین پیشنهاد میهاي کارکنان و سازمانپیامدهاي مضر را براي کارکنان، خانواده
اي کیفیت زندگی اندیشیده شود چرا هتدابیري براي ایجاد تعادل در کار و زندگی و در پی آن باال بردن شاخص

تعارض بین کار و زندگی من جمله تفریحات به صورت ، که به دلیل وضعیت و شرایط اقتصادي و اجتماعی جامعه
بنابراین براي پیشگیري از عواقب آن الزم است همه افراد جامعه به ویژه ، مسئله و مشکل حاد نمایان نشده

هایی ها داشتن سیاستهاي سازمانها و قابلیتبا توجه به اینکه یکی از مزیت. مدیران در این راه گام بردارند
توان به نظرات و پیشنهادات ها به راحتی میباشد و از طریق این سیاستمنظور رفع نیازهاي فراغت کارکنان میبه

هاي دیگر نیز نسبت نگردد تا سازم آو نیازهاي مهم کارکنان به صورت واضح دسترسی پیدا کرد لذا پیشنهاد می
تواند نقش ها اقدام نمایند و حساسیت این مسئله را جدي بشمارند چرا که این مسئله میبه اتخاذ این سیاست

اوقات فراغت –عنوان یک سپر در برابر اثرات منفی تعارض کار عنوان مقابله با استرس بازي کند و بهمهمی به
ها به صورت مقطعی )در یک بازه زمانی( و داده، زمانی و مکانی عمل کند.در پژوهش حاضر به دلیل محدودیت

هاي پژوهش تنها قابلیت آوري گردید، بنابراین نتایج و یافتههاي دولتی در شرق گیالن جمعتنها از بیمارستان
هاي نیمه خصوصی و سازمانهاي دیگر از جمله ها و سازمانتعمیم به این بخش را دارند و امکان تعمیم به بخش

هاي خصوصی )انتفاعی یا غیرانتفاعی( را در شرایط مشابه دارا نیستند، بنابراین در تعمیم آن به دیگر سازم آن
 دولتی کشور باید جانب احتیاط را رعایت نمود.

 

 هاهي( آزمون فرض8جدول 
 نتيجه ضریب مسير مسير فرضيه

H1 شان  تاثیر منفی و کارکنان بر رضایت شغلیاوقات فراغت  -تعارض کار
 معناداري دارد.

پذیرش  -23/0
 فرضیه

H2 شان تاثیر هاي اوقات فراغت بر رضایت شغلیرضایت کارکنان از سیاست
 مثبت و معناداري دارد.

رد  0/10
 فرضیه

H3 تواند طور معناداري میهاي اوقات فراغت سازمان بهرضایت از سیاست
 شغلی رضایت و اوقات –تاثیر کاهشی برشدت رابطه بین تعارض کار 

 .باشد داشته

پذیرش  0/19
 فرضیه
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H4  فراغتشان تاثیر  اوقات از رضایت بر کارکنان فراغت اوقات –تعارض کار
 منفی و معناداري دارد.

پذیرش  -46/0
 فرضیه

H5 هاي اوقات فراغت بر رضایت از اوقات رضایت کارکنان از سیاست
 دار است.این رابطه معنی. فراغتشان تاثیر مثبت و معناداري دارد

پذیرش  23/0
 فرضیه

H6 تواند معناداري میطور هاي اوقات فراغت سازمان بهرضایت از سیاست
اوقات فراغت و رضایت از -تاثیر کاهشی برشدت رابطه بین تعارض کار

 اوقات فراغت کارکنان داشته باشد.

پذیرش  53/0
 فرضیه

ي هانوبتباشد و عموماً کارکنان در هاي دولتی میبیمارستان، اینکه جامعه آماري لیدلبهدر پژوهش حاضر 
گیري در دسترس باشد به همین دلیل ناگزیر از روش نمونهدسترسی به آنان بسیار مشکل می کنندیممختلف کار 

شور توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش و از آنجایی که عموماً مطالعات انجام شده در خارج از کبا. استفاده گردید
هایی همراه خواهد بود.در و محدودیت هایکاستي این مطالعات قاعدتاً با سازیبومباشد بنابراین مشکالت می

گیري تصادفی از نوع غیر احتمالی در دسترس استفاده شده است بنابراین اشتباهات تحقیق حاضر از روش نمونه
هاي گیري است.به دلیل محدود بودن تعداد بیمارستانموجود در بر آوردهاي غیر احتمالی اغلب غیرقابل اندازه

با توجه به فراهم آمدن زمینه اولیه در . تعداد کارکنان اداري نمونه محدود شده است مورد بررسی در شرق گیالن
هاي پژوهش فعلی، در آینده انجام یک تحقیق در خصوص چگونگی نحوه گذران اوقات فراغت در بیمارستان

پیشنهاد هاي فراغتی خصوصی و مقایسه نتایج آن با تحقیق حاضر در جهت ارزیابی و ارتقاي اهداف فعالیت
 گردد.می

 

 منابع فارسي 
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ه آزاد اسالمی واحد ، دانشگا" هاي شخصیتی بر تسهیم دانش، از طریق رضایت شغلی کلی کارکنانویژگی

 .77-98، ص1393بهار ، شماره سیزدهم، خوراسگان اصفهان
بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و میزان تعارض سازمانی در دانشگاه "، (1390پارسایی فرد،الهام، ). 2

 مدیریت آموزشی. 8فصلنامه رهیافتی نو در ، "آزاد اسالمی سبزوار
 ، مجله علوم اجتماعی،"رابطه اوقات فراغت و بزهکاري" (،1389) هاشمی، فاطمه،بیژن، ، خواجه نوري. 3
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تهران ، چاپ اول ."PLSسازي معادالت ساختاري با نرم افزار مدل" (،1392) رضازاده آرش، داوري علی،. 4
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 .59-45ص، بهار و تابستان شماره اول،
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