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چکیده
واکاوي الگوي مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل با هدفپژوهش حاضر

منـد نظریـه داده بنیـاد در    از رویکرد ترکیبی و استفاده از طرح نظـام ه گیريکار با بهر
نفـر از  16به ایـن منظـور ضـمن انجـام مصـاحبه بـاز بـا        . بخش کیفی انجام شده است

مــدیران بیمارســتانهاي منتخــب شــهر شــیراز؛ مجموعــه اي از  خبرگــان دانشــگاهی و 
مضامین اولیه طی فرآیند کد گذاري باز گردآوري شدند و از دل آنهـا مقولـه هـایی    

سپس در مرحله کدگذاري محوري؛ پیونـد میـان ایـن مقولـه هـا در      . استخراج گردید
شرایط زمینه قالب عناوین شرایط علی؛ پدیده محوري؛ راهبردها؛ شرایط مداخله گر؛ 

در . اي و پیامدهاي مدیریت اوقات فراغت در قالـب پـارادایم کدگـذاري تعیـین شـد     
ادامه و در مرحله کدگذاري انتخابی؛ یکایک اجـزاي پـارادایم کدگـذاري تشـریح و     

با استفاده از الگـوي معـادالت سـاختاري توسـط نـرم      در بخش کمی. نظریه خلق شد
ش تمامی عوامل اصلی الگوي کیفـی طراحـی   ، روابط حاکم و برازAmos 22افزار 

.شده، مورد سنجش و تایید نهایی قرار گرفت

؛ اوقات فراغت؛ فعالیـت اوقـات فراغـت؛ مـدیریت اوقـات فراغـت      :واژگان کلیدي
.تئوري زمینه اي

دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهانروه مدیریت،گ،بازرگانینشجوي دکتري مدیریت دا. 1
)نویسنده مسئول(دانشگاه اصفهان،، دانشکده علوم اداري و اقتصادتیریدانشیار گروه مد. 2
دانشگاه اصفهان،، دانشکده علوم اداري و اقتصادتیریدانشیار گروه مد. 3
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مقدمه
زندگی سازمانی یکی از مهمترین ابعاد زندگی انسان هاست و بهبـود کیفیـت ایـن زنـدگی     

یکی از راههاي بهبـود کیفیـت   . فردي، سازمانی و در سطح کالن بر جامعه دارداثرات متفاوت 
عملکرد و زندگی کاري انسان ها می تواند توجه بـه نیازهـاي مختلـف جسـمی و روانشـناختی      

توجـه و تـامین نیازهـاي روانشـناختی کارکنـان، در شـرایطی کـه سـازمان بهداشـت          . آنها باشد
75درصد اعالم می کند و اعتقاد دارد کـه  90ز شغل خود را جهانی میزان نارضایتی کارکنان ا

اشـرف  (درصد از کارکنانی که به مشاوره روانشناختی نیاز دارند به دلیل نارضایتی شغلی است 
و از سوي دیگـر، بـه دلیـل اینکـه توانمندسـازي روانشـناختی کارکنـان بـر بهبـود          ) 1396پور، 

، الزامی بوده و  مـی توانـد سـبب خشـنودي و     )1394عباس پور، (بهروري آنها تاثیرگذار است
داشـتن زمـانی بـراي فراغـت و     . ایجاد احساس رضایت و بهبود انگیزه کاري در کارکنان شـود 

استراحت یکی از نیازهاي جسمانی و روانشناختی اجتناب ناپذیر کارکنان در محل کـار بـویژه   
سـته مرکـزي و اصـلی زنـدگی     نسلی که به کار و شـغل بـه عنـوان ه   . در نسل اخیر کاري است

توجه ندارد و بطور مـداوم زمـانی را بـراي فعالیـت هـاي شخصـی و بازیـابی هـاي جسـمانی و          
.)2002، وگ،1،2010،توینگ2011هنسن،،2015ارتاس،  (ذهنی مطالبه می کنند-روحی

تواند به وضعیت ذهنی درك شده توسط افراد اطـالق شـود کـه در آن حالـت،     فراغت می
حساس را دارد که در فراغت  و رهایی ذهنی قـرار گرفتـه اسـت و ایـن احسـاس مـی       فرد این ا

نتایج پژوهش هاي انجام شده حاکی از ). 2013طبرسا،(تواند در هر محیط یا شرایطی رخ بدهد
آن است که انجام فعالیتهـاي اوقـات فراغـت از طریـق شـکل گیـري روابـط اجتمـاعی، ایجـاد          

انش و مهارتهاي اضافی در افراد به بهبـود کیفیـت زنـدگی    احساس و عواطف مثبت و  ایجاد د
و انجام رفتارها و فعالیت هاي اوقات فراغت در خارج از محـل  ) 2،2011براجسا(منجر می شود 

کار با کاهش سطح خستگی و فرسودگی و انجام فعالیتهاي انگیزشی در محل کار ارتباط دارد 
).3،2013لبون(

ازیابی ذهنی در زمان و محل کار از یک سو و دغدغه و چـالش  نیاز انسانها به استراحت و ب
اصلی مدیران سازمانی به ایجاد انگیزه در کارکنان و بهبـود کیفیـت حضـور سـازمانی آنهـا  از      
1 . Jean M. Tweng
2 . Brajsa
3 . Lebbon
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شـاید  . سوي دیگر سبب می شود تا تالشی براي پاسخگویی به ایـن دو نیـاز سـازمانی رخ دهـد    
رکنان در محل کار و حتی داشتن برنامـه مناسـب   بتوان با به رسمیت شناختن زمان استراحت کا

براي این زمان به پیامد هاي فردي و سازمانی مثبتی دست یافت وکیفیـت حضـور کارکنـان در    
پژوهش پیش رو با این سوال پژوهشی روبرو است و قصد دارد این . محل کار را  بهبود بخشید

هاي مختلف اوقـات فراغـت کارکنـان    مساله را به طور عمیق بررسی و بطور جامع ابعاد و پیامد
.در محل کار را مورد بررسی قرار دهد

و پیشینه پژوهشادبیات نظري
؛ 2011، 1بویـل (سال اخیر تمایل افراد براي داشتن اوقات فراغت بیشتر شـده اسـت   30طی 

مطالعات در زمینـه فراغـت ابتـدا مـورد توجـه متخصصـان و پژوهشـگران علـوم         ). 2،2002وگ
ار گرفت، زمانی که در جوامع صنعتی زمان اختصاص یافته به کار کـاهش یافـت و   اجتماعی قر

، واژه 3بر اساس دیکشنري جدید وبستر). 2013طبرسا، (افراد زمانی را براي فراغت پیدا کردند 
، زمانی که فرد از الزام براي انجام هـر کـاري آزاد اسـت؛ و    5"وقت آزاد"به معناي 4"فراغت"

ــوان ز ــه عن ــرد   آن را ب ــی گی ــد درنظــر م ــت نمــی کن ــولی دریاف ــرد در ازاي آن پ ــانی کــه ف . م
یعنی زمانی که فرد بدون داشتن اجبار یا تعهدي نسـبت  "فراغت"معتقد است ) 1959(6دامزدیر

به کار و حرفه شغلی، اجتماع یا خانواده براي آرامش، تفریح و توسعه و پیشـرفت فـردي خـود    
تعـادلی اسـت بـین کـار و     "فراغـت "، 7استین رسـت –با توجه به نظر دیوید. اختصاص می هد

استراحت و با بطالت یا تنبلی فرق دارد؛ فعالیتی که فرد در خارج از زمان رسمی و کـاري و بـه   
).2012، 8ویزدوم(منظور حداکثر کردن احساس لذت در وقت آزاد خود انجام می دهد 

دو دسته، در خـارج از زمـان و   پژوهش هاي انجام شده در زمینه اوقات فراغت کارکنان به 
نتـایج حاصـل از مطالعـاتی کـه بـه      . مکان کاري و در زمان و محل کار تقسیم بندي می شـوند 

زمان فراغت کارکنان در خارج از زمان و مکان کاري توجه داشته اند همگی حاکی از اثـرات  
1 .Boyel
2 .Vaage
3. Webster Dictionary
4 . Leisure
5 . free time
6 . Dumezedier
7 .David Steindl-Rast
8. Wisdom
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غلی، بهـروري  افزایش رضایت شـ مثبت توجه به فعالیت هاي  زمان فراغت است، نتایجی مانند، 
کار، تعداد روزهاي کمتر غیبت از کار، اشتیاق شغلی و بهـره وري، شـادکامی، کـاهش هزینـه     

ــاري        ــی ک ــزایش اثربخش ــغلی و اف ــودگی ش ــاهش فرس ــانی، ک ــاي درم ــا(ه ، 2012، 1موکای
ــا، ــامی، (، )2013طبرس ــور،  1396ام ــرف پ ــوري، 1396، اش ــیانی،1391، سلحش ). 1391، کس

از این زمان کمتـر  کارکنان را در محل کار مورد توجه قرار داده اند مطالعاتی که زمان فراغت 
2کنند و در بیشتر موارد با عناوینی نظیر سـرگرمی به عنوان اوقات فراغت در زمان کاري یاد می

بخش هایی که بیشتر گرایش به شادي و ایجاد فضاي فرحو یا واژه3و روحیه، تفریح2سرگرمی
ته تمامی پژوهش هـاي صـورت گرفتـه تاکیـد بـر      بخش در سازمان دارد، توجه شده که البفرح

،2008فلوئـگ، (دارداثرات مثبت اینگونه فعالیت ها بر عملکرد و نگرش هاي شغلی کارکنان
ملـک زاده،  (،)42013مبـابو، ، 2012، موکایـا،  2012، اکمـل، 2009، اریـک لـم،  2014دیویس،

، اگـر رفتارهـاي   ، در پـژوهش خـود بیـان مـی کننـد کـه      )2013(5لـبن )1393حسین پور،1395
درصد از کل زمان کاري کاهش یابد می توانـد بـر عملکـرد افـراد     15فراغت افراد به کمتر از 

در پژوهش خود به این نتیجـه مـی رسـد کـه، زمـان      ) 2012(آرلینقواس. تاثیر مثبتی داشته باشد
ان استراحت طوالنی تر در میان کارکنان اورژانس، می توانـد منجـر بـه طـوالنی تـر کـردن زمـ       

کاري بدون آسیب و حادثه شود و پیشنهاد می کند که طراحی زمان استراحت بـراي کارکنـان   
. می تواند ابزاري براي افزایش توانـایی مـدیریت خسـتگی افـراد و ایمنـی محـیط کـاري شـود        

یـاد  7، از زمان استراحت و فراغت در محل کار با عنوان توقف کاري یا توقف)2016(6اپستین
د است که این واژه می تواند توصیف کننده دامنـه وسـیعی از فعالیـت هـاي     یاد می کند و معتق

مختلف باشد، همچنین این توقف و استراحت در کار می تواند سبب بهبود عملکرد کلی شغل 
، علی رغم هزینه کوتاه مدت، گردد

موضوع اوقات فراغت  هم در خارج از زمان و محل کـار و هـم در محـل کـار موضـوعی      
نتایج حاصل از بررسی مطالعات انجـام شـده   .  باحث مدیریت منابع انسانی می باشدجدید در م

1. Mokaya
2 -Recreation
3 -Fun
4 .Mbaabu
5 .Lebbon
6 Epstein
7.Break , work break
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در این زمینه حاکی از آن است که در بیشتر پژوهش ها بـه یکـی از مصـادیق یـا فعالیـت هـاي       
اوقات فراغت پرداخته شده که در بیشتر موارد جنبه تئوریک دارد و یا بیشتر بـر جنبـه تفـریح و    

بنـابراین در ایـن   . و تاکنون مطالعه جامعی در این زمینه انجام نشـده اسـت  سرگرمی تاکید شده 
پژوهش با روش تئوري زمینه اي موضوع اوقات فراغت در محل کار از نگـاه و بیـان کارکنـان    
بخش سالمت و بطور خـاص بیمارسـتان، کـه داراي شـرایط خـاص نسـبت بـه سـایر صـنایع و          

باالي کار و عدم آزادي در داشتن زمان استراحت بـه  سازمان ها به دلیل استرس و تنش ذاتی و 
بـا توجـه بـه اینکـه پـژوهش هـاي مـرتبط        .دلخواه  خود هستند، مورد بررسی قرار گرفته اسـت 

حاکی از آن است که محیطهاي کاري با فشارروانی بـاال و کـاهش کنتـرل کارکنـان بـر تـنش       
، ضـرورت توجـه بـه مقولـه     )1395دامغانیـان، (هاي کاري تاثیر منفی بر سالمت کارکنـان دارد  

.مدیریت اوقات فراغت کارکنان به ویژه در محیط هاي پرتنش بیمارستانی دوچندان می شود

روش شناسی پژوهش
و از . اسـت ) کمـی -کیفـی (این پژوهش از نظر هدف کـاربردي، از نظـر ماهیـت ترکیبـی     

تئوري استفاده شده در قسمت کیفی از روش گراندد. پیمایشی می باشد-لحاظ روش اکتشافی
است و جامعه آماري، افراد آگاه به موضوع پژوهش در حوزه درمـان و اصـطالحا افـراد خبـره     

به دلیل آنکه تمام کارکنان شاغل در بیمارستان در تخصص ها و گروههاي مختلـف  . می باشند
تگی و درمانی و غیردرمانی با موضوع اوقات فراغت کامال آشنا هستند؛ بنـابراین همگـی شایسـ   

شرایط الزم براي ورود به مصاحبه را داشتند؛ که در نهایت با استفاده از روش گلوله برفی و بـا  
پـژوهش حاضـر پـس از    .در نظر گرفتن نقطه اشباع نظري نمونه گیري و مصاحبه ها انجام شـد 

مصـاحبه دیگـر   4به اشباع نظري رسید، اما پژوهشگر براي حصول اطمینان بیشتر تا 12مصاحبه 
مصاحبه با کیفیـت و اعتبـار بـاال مـورد تحلیـل قـرار       16به فرایند مصاحبه ادامه داد و در نهایت 

1با توجه به اینکه معیار ارزیابی نظریه در روش نظریه زمینه اي، شاخص قابلیـت اعتمـاد  . گرفت

؛ کـوربین و اسـتراوس،   1967گلیسـر و اسـتراوس،   (با تاییـد توسـط افـراد مـورد مطالعـه اسـت       
معادل روایـی و پایـایی در   (، براي رسیدن به معیار قابلیت اعتماد یافته ها در این پژوهش )2008

کنتـرل یـا اعتباریـابی توسـط     : ، از سه روش متعارف استفاده شد که عبارتنـد از )تحقیقات کمی

1 . Trustworthiness
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. پژوهش1و مشارکتی بودناعضاء، استفاده از روش ممیزي
ئه شده در قسمت کیفـی طـی یـک پرسشـنامه     در قسمت کمی پژوهش، الگوي پارادایمی ارا

نفـر از کارشناسـان بیمارسـتانی توزیـع و     420موردي، طراحی شده توسط پژوهشگر، در میـان  53
پرسشنامه مورد تحلیل نهـایی قـرار گرفـت، معیـار انتخـاب افـراد در قسـمت کمـی، داشـتن          390

قل مدرك کارشناسی در هـر  مدرك کارشناسی به باال بود؛ بنابراین تمامی افرادي که داراي حدا
محاسبه تعداد نمونه آماري در قسـمت  . تخصصی بودند قابلیت پاسخگویی به پرسش ها را داشتند

و بـا روش  ) برابر تعداد پرسش هاي پرسشـنامه 15تا 5(کمی بر مبناي فرمول معادالت ساختاري 
5اس طیـف  پرسشـنامه طراحـی شـده بـر اسـ     . طبقه اي تصادفی توزیع پرسشنامه صـورت گرفـت  

روایی پرسشنامه از طریق دو روش محتوایی و سازه  مـورد تاییـد قـرار    . امتیازي لیکرت تنظیم شد
گرفت؛ اعتبار محتوایی آن توسط اساتید و صاحب نظران مربوطه و قسمت اعتبار سازه بـا اسـتفاده   

ن از ضـریب  به منظور سنجش پایایی آ.Amos 22از الگوي معادالت ساختاري از طریق نرم افزار 
.نشان داده شده است1آلفاي کرونباخ استفاده شده که نتایج آن در جدول 

ضرایب آلفاي کرونباخ-1جدول
آلفاي کرونباخمتغیرهاي پژوهش

874/0شرایط علی
822/0پدیده محوري

795/0شرایط زمینه اي
802/0عوامل مداخله گر

769/0راهبردها
78/0پیامدها

پژوهشیافته هاي
در بخش کیفی پس از بررسی کامل مصاحبه ها به روش سیسـتماتیک و انجـام کدگـذاري    

کد باز بدست آمد و بـا ادامـه فراینـد دسـته بنـدي کـدها در مرحلـه        170سه مرحله اي، تعداد 
کـد  5کد کاهش یافت و در مرحله تاییـد روایـی توسـط متخصصـین     61محوري و انتخابی به 
بـا تعیـین و تاییـد نهـایی کـدها      . مقولـه اصـلی قـرار گرفـت     6کد  در 56دیگر حذف و نهایتا 

1 . Participatory
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شرایط علـی، زمینـه اي، واسـطه اي، پدیـده محـوري؛ راهبردهـا و پیامـدهاي مـدیریت اوقـات          
.فراغت کارکنان در محل کار مشخص شد که در ادامه به آنها اشاره شده است

دیریت اوقـات فراغـت   اوقات فراغت در محـل کـار، پدیـده محـوري مـ     :پدیده محوري
ابتدا باید یک مفهوم بخوبی درك و مورد پذیرش قـرار گیـرد تـا    . کارکنان در محل کار است

مفهوم اوقـات فراغـت در محـل کـار چنـدان مـورد       . در مراحل بعد قابل بحث و مدیریت باشد
ام تمباید پذیرش مدیران و متولیان سازمانی نبوده است و تصور ذهنی بر آن است که کارکنان 

زمان کاري خود را به انجام مسئولیت هاي سازمانی و کار بپردازنـد، در حـالی کـه ایـن تصـور      
چندان صحیح نیست و قطعا افراد زمانی از طول زمان کاري خود را به بازیابی جسمی و ذهنـی  

در پـژوهش حاضـر   .  افتـد خود می پردازند و این امري است که طبیعتا در سازمان ها اتفاق می
در سـوال اول از افـراد پرسـیده    . عیین پدیده محوري دو پرسش در مصاحبه ها مطرح شدبراي ت

شد که، مفهوم اوقات فراغت در محل کـار از نگـاه شـما بـه چـه معناسـت؟ پاسـخ اکثـر افـراد           
حاکی از، زمانی براي آرامش و به دور از استرس هاي کاري که تنها به خـود فـرد تعلـق دارد،    

از افراد خواسته شد تا از نگـاه خـود مصـداق هـا و فعالیـت هـاي اوقـات        و در پرسش دوم . بود
پاسخ هاي مطـرح شـده در ایـن قسـمت اسـاس دسـته بنـدي        . فراغت در محل کار را بیان کنند

کدها و تعیین کدهاي انتخابی و نهایی را تشـکیل داد کـه در جـدول مربـوط بـه مقولـه پدیـده        
ثر افراد تمایل به انجـام فعالیـت هـایی داشـتند     اک. محوري بصورت دسته بندي شده آمده است

مصـادیق پدیـده محـوري در    . که کامال آنها را از فضاي کاري براي مدت کوتاهی جـدا کنـد  
.نشان داده شده است2جدول 

کدهاي مربوط به پدیده محوري: 2جدول شماره 

پدیده محوري

ر و هـواي طبیعـی،   طراحی اتاق مخصوص فراغت کارکنان با ویژگی هایی مانند نو..1
طراحی ترجیحا مانند یک آالچیق در فضاي طبیعی و باز مانند حیاط  (سبزي و گلدان، 

)یا پشت بام سازمان
وسائل و امکانات الزم براي داشتن یک خواب کوتاه و استراحت جسمی.2
امکانات الزم براي خوردن یک میان وعده مختصر .3
امکانات ورزشی.4
اق یا فضاي مجزا براي بازي هاي مختلف متناسب با فرهنگ سازمانطراحی ات. 5
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فراهم سازي شرایط الزم براي مطالعه تخصصی و غیرتخصصی و بـر اسـاس عالقـه    . 6
هاي شخصی کارکنان

پخش موسیقی هاي مهیج و انرژي بخش در زمانی که براي فراغت در نظـر گرفتـه   . 7
شده است

هنريامکان انجام فعالیت هاي. 8
وجود امکانات صوتی و تصویري و پخـش فـیلم هـاي کوتـاه بصـورت جمعـی در       . 9

زمان استراحت و در دسترس بودن اینترنت
طراحی فضا و اتاقی براي شادي و تفریح. 10

جهت بررسی و تعیین شرایط علی و ضرورت توجه به مقوله اوقـات فراغـت   :شرایط علی
بنظر شـما  :  ین زمان، از افراد در طی مصاحبه پرسیده شد کهکارکنان در محل کار و مدیریت ا

ضرورت داشتن وقت استراحت و فراغت در محل کار چیسـت؟ بیشـتر افـراد مصـاحبه شـونده      
اولین و ضروري ترین و یا حتی بدیهی ترین علت داشتن اوقات فراغـت در محـل کـار را نیـاز     

د با توجـه بـه شـرایط پـرتنش و حجـم      جسمی ، روحی و ذهنی مطرح کردند آنان اعتقاد داشتن
باالي کاري در بیمارستان بدون داشتن زمـان کوتـاهی بـراي اسـتراحت در عمـل امکـان ادامـه        

کـدهاي انتخـابی شـرایط علـی     . خدمت رسانی به بیماران در برخی مواقع غیـرممکن مـی شـود   
.نشان داده شده اند3مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار در جدول 

کدهاي انتخابی شرایط علی مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار: 3ول شماره جد

شرایط علی

)جسمی؛ ذهنی و روحی و نیاز به دیده شدن و احترام(نیاز انسان هادر سطوح مختلف..1
)بهبود توانایی تصمیم گیري موثر(بهبود توانایی حل مسائل کاري .2
مدیریت بحران در محل کار.3
بهبود مهارت ارتباط موثر در بین همکاران و روحیه کار تیمی.4
کاهش درصد یا ضریب خطاهاي انسانی.5
بهبودکیفیت زندگی کاري و خانوادگی.6
افزایش شادي و نشاط در محیط کار.7
افزایش دقت و تمرکز کاري.8
بهبود انگیزه شغلی.9

ي تعیـین شـرایط زمینـه اي الزم بـراي مـدیریت      در این پژوهش در راستا:شرایط زمینه اي
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بنظـر شـما چـه    "اوقات فراغت کارکنان در محل کار، از افراد مصاحبه شـونده پرسـیده شـد کـه،     
در پاسخ به این سـوال  "شرایطی براي داشتن یک زمان استراحت و فراغت با کیفیت الزم هست؟

یلی نمی توانیم به شرایط ایده ال فکـر  ما خ"ابتدا مقاومت ذهنی کارکنان سبب شد که بیان کنند، 
کنیم چرا که براي ما قابـل درك نیسـت کـه بتـوانیم یـک زمـان اسـتراحت بـا شـرایط و کیفیتـی           
متفاوت از شرایط فعلی داشته باشیم؛ اما با تصور و ترسیم شرایط ایده ال در ذهنشان تمـامی افـراد   

بـراي داشـتن اوقـات فراغـت در محـل      مصاحبه شونده اعتقاد داشتند که مهمترین عامل زمینـه اي 
کار، نوع نگرش و نگاه مدیران اسـت؛ کـه اساسـا ایـن زمـان را قبـول داشـته باشـند و آن را حـق          

کدهاي انتخـابی شـرایط   . کارکنان بدانند و در مرحله بعدي شرایط و امکانات الزم را فراهم کنند
.نشان داده شده است4زمینه اي مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار در جدول

کدهاي انتخابی شرایط زمینه اي مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار: 4جدول شماره 

شرایط زمینه اي

نوع نگرش مدیران و درك ضرورت و فواید زمان اوقات فراغت.1
وجود اعتماد سازمانی در میان مدیریت و کارکنان.2
سطوح مدیریتیوجود حمایت از طرف مدیران در تمام.3
همکاري و هماهنگی بخش ها و واحدهاي مختلف سازمان.4
وجود روحیه رفتار شهروندي در میان همکاران.5
وجود فضا و امکانات مناسب.6
تعداد نیروي انسانی کافی.7
داشتن برنامه ریزي دقیق  کاري.8

ردهاي مـدیریت اوقـات   در راستاي تعیین راهب:راهبردهاي دستیابی به پدیده محوري
بنظر شما از چه راه و چگونه می تـوان  "فراغت کارکنان در محل کار از افراد پرسیده شد که ،

به داشتن یک اوقات فراغت مطلوب و اثربخش  در محل کار رسـید؟ در پاسـخ بـه ایـن سـوال      
می مـوارد  اکثر مصاحبه شوندگان ابتدا از اوقات فراغت ایده ال صحبت کردند و تقریبا در تمـا 

بویژه کارکنان بالینی و درمـانی بـه وجـود آرامـش واقعـی در زمـان اسـتراحت و عـدم وجـود          
آنان معتقـد بودنـد کـه اگـر ایـن      . اضطراب و یا استرس هر لحظه فراخوانده شدن اشاره داشتند

آرامش را از زمان استراحت  یا فراغت حذف کننـد، تقریبـا تـاثیر زیـادي در بازیـابی ذهنـی و       
می آنها ندارد؛ چرا که ذهنا در یک وضع آماده باش مداوم هسـتند و اگـر ایـن زمـان     حتی جس
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دقیقه اتفاق بیفتد، مطمئنا تـاثیر مثبـت و اثربخشـی    10استراحت توام با آرامش، حتی اگر براي 
البته در قسمت راهبردهاي مـدیریت اوقـات فراغـت کارکنـان ، مـدیران بیشـتر       . خواهد داشت

سیاستهاي نظارتی و تقدم برنامه هاي دقیق کاري بر برنامـه اوقـات فراغـت    برحصول اطمینان از 
راهبردهاي مدیریت  اوقات فراغـت کارکنـان در   . جهت پایش عملکرد کارکنان تاکید داشتند

.نشان داده شد است5محل کار در جدول 

راهبردهاي مدیریت  اوقات فراغت کارکنان در محل کار: 5جدول شماره 

راهبردها
برنامه ریزي مناسب جهت اوقات فراغت در سازمان.1
تعیین سیاستهاي دقیق نظارت و پایش.2
آزادي کارکنان و داشتن حق انتخاب در نحوه گذراندن اوقات فراغت. 3

براي تعیین شـرایط واسـطه اي یـا مداخلـه گـر در فراینـد مـدیریت        :شرایطه مداخله گر
بنظر شما چه مسائل یا عواملی می تواند "رح  شد که اوقات فراغت در محل کار این سوال مط

افراد معتقد بودند که نباید نوع برنامه ریـزي و  "در داشتن اوقات فراغت مناسب اثرگذار باشد؟
مدیریت اوقات فراغت و فراهم ساختن . مدیریت زمان فراغت براي تمام بخش ها یکسان باشد

کنان باید کامال متناسب با نوع کار، میـزان تـنش   شرایط و امکانات الزم براي زمان فراغت کار
این تفاوت در مورد بخش ها و حتی توان هر فرد و یا نوع بیمارسـتان  . کاري و نوع بخش باشد

محـل درکارکنـان فراغـت اوقـات مدیریتبرگرمداخلهمتغیرهاي شرایط. هم مطرح گردید
.نشان داده شده است6کار در جدول 

یط مداخله گر بر مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کارشرا: 6جدول شماره 

ــرایط  شـــــ
مداخله گر

تناسب زمان اوقات فراغت با توجه به حجم کار و میزان تنش کاري و در نظر گرفتن نـوع  .1
بخش کاري

ــوع    .2 ــانی و اداري؛ نـ ــان درمـ ــان کارکنـ ــات فراغـــت در میـ ــه اوقـ ــودن برنامـ ــاوت بـ متفـ
)ویژه یا عادي بودن(؛ نوع بخش درمانی )دولتی یا خصوصی(بیمارستان

فرهنگ سازمانی حاکم بر محل کار.3
میزان تعامالت مستقیم روزانه با ارباب رجوع.4
سبک و نگرش مدیران سازمانی در تمام سطوح.5
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پیامد و یا نتایج حاصل از مدیریت اوقات فراغت در محل کار بـه دلیـل درك سـریع،    :پیامد
ن براي تمامی افراد در هر سطح شغلی و تحصـیلی ، براحتـی پاسـخ داده شـد و     آسان و ملموس آ

افراد مصاحبه شونده پیامدهاي بسیار زیادي در حوزه فردي، سـازمانی و حتـی خـانوادگی مطـرح     
بنظر شـما داشـتن اوقـات فراغـت در محـل کـار چـه پیامـدهاي         "از آنها پرسیده شد که،.  کردند

پیامـدها بـه دو دسـته فـردي و     "ی می تواند براي شما داشـته باشـد؟  فردي، سازمانی و یا خانوادگ
سازمانی تقسیم نشد؛ چرا که در بیشتر موارد نفع فردي و سـازمانی کـامال دو طرفـه بـود و امکـان      
بیان اینکه پیامدها در این مورد تنهـا بـه نفـع سـازمان اسـت و در نهایـت بـه نفـع شخصـی افـراد و           

ر که در جدول مربوط به پیامدها بیان شده، پیامـدهاي حاصـل از   همانطو. برعکس، وجود نداشت
انتخـابی کـدهاي . مدیریت اوقات فراغت در محل کار، از نظر افراد مصاحبه شونده فراوان اسـت 

.نشان داده شده است7کار در جدول محلدرکارکنانفراغتاوقاتمدیریتپیامدهاي

یریت اوقات فراغت کارکنان در محل کارکدهاي انتخابی پیامدهاي مد: 7جدول شماره 

پیامدها

ایجاد توسعه فردي در سازمان.1
بازیابی ذهنی ، روحی و جسمی.2
)اهمیت دادن و احترام به  شان انسانی کارکنان( ارائه نوعی پاداش بیرونی و درونی.3
افزایش رضایت شغلی.4

عاطفی کارکنان-افزایش تعلق و درگیري ذهنی
و نشاط و صمیمیت در محیط کارافزایش شادي.5
کاهش میزان عصبانیت و رفتارهاي پرخاشگرانه در کار.6
کاهش ضریب خطاهاي کاري.7
هاایجاد فرصت فکر کردن مجدد به کارها و بهتر انجام دادن آن.8
رامش در افراد و فضاي کاريآایجاد .9

)بیماران و کارکنان( افزایش رضایت مشتریان
کاهش میزان فرسودگی شغلی

کاهش تمایل به ترك خدمت یا بازنشستگی زودهنگام
فزایش دقت و تمرکز کاري کارکنانا

هدفمندتر کار کردن
مدیریت بهتر بحران در محل کار

مدیریت و کاهش میزان استرس شغلی
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ستانه تحمل  افرادآافزایش 
نافزایش عزت نفس و اعتماد به نفس کارکنا
بهبود تندرستی و سالمت جسمی کارکنان

ایجاد و بهبود خالقیت در کارکنان

مدیریت اوقـات فراغـت کارکنـان در محـل کـار در      بر اساس نتایج بخش کیفی مدل کلی
.نشان داده شده است1در شکلبیمارستان هاي منتخب شهر شیراز

ر محیط کارالگوي پارادایمی مدیریت اوقات فراغت کارکنان د: 1شکل
اسـتفاده  AMOSبراي آزمون مدل ارائه شده در بخش کیفی از نـرم افـزار   در بخش کمی
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، نرمالیته بـودن متغیرهـاي پـژوهش مـورد بررسـی      K_Sقبل از آزمون مدل از طریق آزمون. شد
.قرار گرفت

اسمیرنوف متغیرها-نتایج آزمون کولموگروف: 8جدول شماره 

راف انحمیانگینمتغیرهاي پژوهش
معیار

- مقدار آماره کولموگروف
اسمیرنوف

سطح 
معناداري

65/2635/0601/1051/0شرایط علی
51/262/0175/1126/0شرایط زمینه اي

59/2709/0223/261/0عوامل مداخله گر
33/2755/0709/2089/0راهبردها

46/2698/0896/1615/0پدیده محوري
78/2401/0536/1094/0پیامدها

درپـژوهش متغیرهـاي بـه مربـوط اسـمیرنوف -کولمـوگروف آزمـون آمدهبدستنتایج
مـی  پیـروي نرمـال توزیعازبررسیموردنمونهدرمتغیرهاکهدهندمینشان.، 8جدول شماره 

براي تایید مدل کلی پـژوهش از مـدل معـادالت    .است% 5ازبیشداريمعنیسطحزیراکنند
.،  نشان داده شده استفاده گردید2ر شکل شماره ساختاري که د

مدل پژوهش: 2شکل شماره 
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کلی پژوهش نشـان داده  گیرياندازههاي هاي برازش مدلنیز شاخص،9در جدول شماره 
گیـري نمـود کـه    تـوان نتیجـه  با مقایسه مقادیر هر شاخص با برازش مناسب آن، مـی . شده است

.ل قبولی برخوردار هستندها از مقادیر قابتمامی شاخص

شاخص هاي برازش مدل اندازه گیري مدل کلی پژوهش-9جدول شماره 
نوع 

مقدار استاندارد نام شاخصشاخص
شاخص

مقدار شاخص در 
گیرينتیجهالگوي مورد نظر

برازش الگو مناسب استCMIN ---48/1020مطلق
P -Value ستبرازش الگو مناسب ا05/0066/0بیشتر از

تطبیقی
TLI برازش الگو مناسب است9/0978/0بیشتر از
CFI برازش الگو مناسب است9/0936/0بیشتر از

RMSEA برازش الگو مناسب است08/0069/0کمتر از

مقتصد
PNFIبرازش الگو مناسب است5/0511/0بزرگتر از
PCFI برازش الگو مناسب است5/0531/0بزرگتر از

)CMIN/DF(برازش الگو مناسب است5121/2کمتر از

،  نتایج حاصل از تایید روابط بین متغیرهاي مدل نشان داده شده است؛ 10در جدول شماره 
.که نتایج نشان دهنده تایید تمامی روابط می باشد

نتایج حاصل از تایید روابط بین متغیرهاي مدل مفهومی-10جدول شماره 
نتیجهPمقدار بحرانییرضریب مسمسیرردیف

تایید35/0032/3002/0پدیده محوري>---- شرایط علی 1
تایید45/0123/3006/0راهبردها>---- پدیده محوري2
تایید***49/0532/2راهبردها>---- عوامل زمینه اي3
تایید***38/0023/2راهبردها>---- عوامل مداخله گر4
تایید51/0451/4001/0پیامدها>---- راهبردها5

نتیجه گیري و پیشنهادات
طی بررسی هاي همه جانبه اي که در ارتباط با ابعـاد مختلـف مـدیریت اوقـات فراغـت در      
محل کار صورت گرفت در نهایت مشخص شد که کارکنـان بخـش سـالمت و بطـور خـاص      



77در محل کار با رویکرد ترکیبیالگوي مدیریت اوقات فراغت کارکنان 

ه دلیل ذات و نوع شـغل خـود دارنـد، بـه     بیمارستانی به دلیل تنش باال و بحران هاي زیادي که ب
شدت  به داشتن اوقات فراغت و استراحت در زمان کاري، هم از لحاظ ذهنی و هـم بـه لحـاظ    

در پژوهش خود بر توجه به نیازهاي انسانها در محـیط کـاري   ) 2011( 1بویل. جسمی نیاز دارند
یز پژوهش هایی در زمینه ن) 1999(3و دانا)2016( 2، شنگ وي)1397(بی باك. تاکید می کند

در ارتبـاط بــا  .بهبـود سـالمتی جسـمی و بهزیسـتی کارکنـان در محــیط کـاري انجـام داده انـد        
بسترسازي مناسب و ایجاد شرایط زمینه اي، مشخص شد که نگاه  حمایتی مدیران به این مساله 

هی همکـاران  و فراهم سازي شرایط و امکانات الزم با توجه به نظر کارکنان و همکاري و همرا
اهمیـت و تـاثیر حمایـت و    . در این ارتباط از اصلی ترین شرایط زمینه اي بـه حسـاب مـی آیـد    
نیز مورد تاکیـد  ) 2015(4لینهمراهی مدیران و همکاران در کیفیت اوقات فراغت در پژوهش 

نیز در پژوهش خود تاثیر مثبت و معنـی دار، تـامین امکانـات   ) 1396(علیزاده . قرار گرفته است
. رفاهی بر تمام ابعاد روانشناختی مثبت کارکنان را نشان می دهد

در ارتباط با شرایط واسطه اي یا مداخله گر نیز با توجـه بـه نتـایج کیفـی و کمـی پـژوهش       
مشخص شد که اصلی ترین عامل تاثیرگذار در مدیریت اوقات فراغت در محل کار توجـه بـه   

ــات ف  ــزي اوق ــه ری ــدیریت و برنام ــانی و  تفــاوت روش م راغــت در بخــش هــاي مختلــف درم
غیردرمانی و حتی وجود این تفاوت در میان بخـش هـاي درمـانی متفـاوت اسـت، بطـور مثـال        
بخش هاي داراي ثبات بیشتر مانند بخش داخلی بحث اوقات فراغـت در آنهـا کـامال از بخـش     

یکسـان  هاي فوریت و یا بخش هاي ویژه متفاوت اسـت، بنـابراین یـک برنامـه و دسـتورالعمل     
از دیگر شرایط مداخله گـر  . براي کل بخش هاي بیمارستان نمی تواند مناسب و اثربخش باشد

مهم می توان به میزان حمایت فرهنگ سـازمانی و نـوع سـبک و نگـرش مـدیریتی مـدیران در       
هـم در پـژوهش خـود    ) 2011(5براجسـا .تمام سطوح از اوقات فراغت در محل کار اشاره کرد

وي فعالیت هاي اوقات فراغت براي گروههاي مختلف سنی و جنسی متفـاوت  بیان می کند الگ
در پژوهش هـاي  ) 2002(وگ) 2010(7، توینگ)2011(، هنسن)2015(6همچنین ارتاس. است

1 .Boyel
2 .Shengwei
3 .Danna
4 .Lin
5 .Brajsa
6 .Hensen
7 .Twing
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مختلفی که بر نسل هاي مختلف کاري داشتند بـه تفـاوت میـان گروههـاي مختلـف کـاري در       
.زمینه تمایل به اوقات فراغت، اشاره کرده اند

همچنین نتایج نشان می دهند که از میان راهبردهاي ارائه شده در ایـن پـژوهش جهـت مـدیریت     
اوقات فراغت در محل کار که شامل  برنامه ریزي مناسب جهت زمان استراحت در سازمان، وجـود  
سیاستهاي دقیق نظارت و پایش زمان استراحت کارکنان، مساله اي که اصلی تـرین دغدغـه مـدیران    

دي کارکنان و داشتن حق انتخاب در نحوه گذراندن زمان اسـتراحت در محـل کـار اسـت؛     بود؛ آزا
پدیده مربوط به آزاد بودن کارکنان در انتخاب زمـان اسـتراحت خـود و نحـوه گـذران آن از سـایر       

این مساله نشان می دهد کـه نبایـد طـی یـک قـانون      . راهبردها داراي اهمیت و اولویت باالتري است
ون در نظر گرفتن نظر و زمان نیاز کارکنان به اسـتراحت، اقـدام بـه طراحـی و برنامـه      طراحی شده بد

ایـن مسـاله بسـیار مـورد تاکیـد کارکنـان       . ریزي براي اوقات فراغت کارکنـان در محـل کـار نمـود    
درمانی قرار گرفت که پس از انجام فعالیت هاي پر تنش و پر استرس مانند احیاي بیمار به شـدت بـه   

در پژوهش خـود بیـان مـی کنـد     )2013(1طبرسا. نی براي بازیابی ذهنی و روحی نیاز دارندداشتن زما
مدیریت کردن اوقات فراغـت کارکنـان توسـط مـدیران سـازمانی بـا در نظـر گـرفتن نظـر و سـلیقه           

در قسمت مربوط به تحلیل نتایج پیامـدها بـا   . کارکنان می تواند نهایتا به وفاداري سازمانی منجر شود
به تحلیل هاي کمی، مشخص شد که اصلی ترین پیامدهاي حاصل از مدیریت زمـان فراغـت   توجه  

از نظر کارکنان می تواند، افزایش روحیـه خالقیـت و نـوآوري در میـان کارکنـان، افـزایش آسـتانه        
تحمل افراد، کاهش تمایل بـه تـرك خـدمت و بازنشسـتگی زود هنگـام ، افـزایش رضـایت شـغلی         

در . و افزایش احساس آرامش در میان افـراد، باشـد  ) بیماران و همراهان(یانکارکنان و رضایت مشتر
شرایطی که بازیابی ذهنی و جسمی اتفاق بیفتد مطمئنا انسان با آرامش تصمیم هاي بهتري اتخاذ مـی  
کند و با کاهش خطاهاي کاري و رفتاري در دراز مدت احساس بهتري نسبت به خود و شـغل خـود   

باط با برخی از پیامدهاي تعیین شده در این پژوهش بعنوان پیامـدهاي مـدیریت   در ارت.خواهد داشت
انجـام  ) 2016(تویسـکا .اوقات فراغت کارکنان در محل کار، پژوهش هـایی صـورت گرفتـه اسـت     

ــد   ــر بازیــابی روحــی و ذهنــی کارکنــان بیمارســتان تاثیرگــذار مــی دان . فعالیــت هــاي فرهنگــی را ب
در پـژوهش هـاي خـود بـر تـاثیر مثبـت شـادي و سـرگرمی بـر          ) 2008(2و فلوئـگ ) 2014(دیویس

1 .Tabarsa
2 ,Fluegge
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در پژوهش خود، تـاثیر مثبـت فعالیـت هـاي اوقـات      ) 2015( 1لین. خالقیت کارکنان تاکید کرده اند
( 2تسـنگ . فراغت برافزایش رضایت شغلی و ایجـاد تعـادل میـان کـار و زنـدگی را نشـان مـی دهـد        

براجسـا  . ایجـاد رضـایت شـغلی تاکیـد مـی کننـد      نیز بر ارتبـاط فراغـت و   ) 2012(3و اکمل) 2015
2012(موکایـا،  . آنها نشان مـی دهـد  ) بهزیستی(تاثیر اوقات فراغت بر کیفیت زندگی و رفاه) 2011(
. نیز این ارتباط را با بهبـود عملکـرد شـغلی و بهزیسـتی کارکنـان نشـان مـی دهنـد        ) 2013( 4و مبابو)

دن اهمیت اوقات فراغت بر مدیریت استرس پزشـکان  نیز در پژوهش خود به نشان دا) 2003(5جانیپر
، نیز بطور کلی در مقاله خود از اهمیت و فواید اوقات فراغـت کارکنـان   )2014(6فتچ. پرداخته است

نیـز پژوهشـی هـایی در ارتبـاط بـا فعالیـت       )2011براجسا،)(2011کوکر،)(2012موکایا، . گفته است
نیـز پژوهشـی در زمینـه ارتبـاط مثبـت      ) 1396(رحیم نیا.هاي نشاط آور در محیط کار انجام داده اند

.میان مسرت کارکنان و رفتارشهروندي سازمانی انجام داده است
، )1391(، سلحشـوري )1395(، ملـک زاده  )1395(در پژوهش هـایی کـه توسـط گالبگیـر    

انجام شده است، همگی به تاثیر برنامه هاي ورزشی اوقات ) 1390(و کرده کار) 1391(کسیانی
فراغت بر بهبود کیفیـت زنـدگی شخصـی و شـادکامی در محـیط کـاري و افـزایش اثربخشـی         

.سازمانی اشاره کرده اند
در نهایت این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف مقوله مدیریت اوقات فراغـت در محـل کـار    
به این نتیجه می رسد که کارکنان بیمارستانی بـه دلیـل اسـترس و حجـم بـاالي کـاري و فشـار        

ناشی از ذات کار درمان، به داشتن یک زمان فراغت و اسـتراحت بـا کیفیـت و اثـربخش     ذهنی
در محل کار نیاز حیاتی دارند و مدیران و تصمیم گیرندگان عرصه سالمت باید به این حقیقت 
واقف باشند و ضمن حمایت از این امر شرایط و امکانات الزم را بنحوي براي کارکنان بخـش  

کنند که آنها بتوانند در این زمان هرچند کوتاه، آرامش کامـل و فراغـت و   هاي درمانی فراهم 
جدایی ذهنی واقعی از فرایندها و دغدغه هاي کاري را داشته باشند تا بتوانند به بازیابی حقیقـی  
ذهنی، روحی و جسمی خود پرداخته و مجددا با انرژي بازیافته به کار خود بـا اثربخشـی بیشـتر    

.ادامه دهند
1 .Lin
2 .Tseng
3 .Akmal
4 .Mbaabu
5 .Juniper
6 .Fenech
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وجه به نتایج حاصل از پژوهش کیفـی و تعیـین بـار عـاملی مقولـه هـا در بخـش کمـی،         با ت
.پیشنهادات زیر ارائه می گردد

مانند اورژانـس و بخـش هـاي    (در نظر گرفتن نوع بخش کاري با توجه به خدمات ویژه .1
.در مدیریت و اختصاص زمان فراغت به کارکنان)مانند بخش جراحی (و عادي ) مراقبت ویژه

یم برنامه فراغت کارکنان بـا توجـه بـه نیـاز آنهـا؛ بنحـوي کـه زمـان داشـتن فراغـت           تنظ.2
مشخص و تعیین شده باشد اما آزادي در انتخاب زمان فراغت در طـول سـاعات کـاري وجـود     

.داشته باشد
قرار دادن یک استراحت کوتاه بعد از انجام فرایندهاي سخت کاري مانند احیـاي بیمـار   .3

.احیو یا پس از اعمال جر
تخصیص مکان مناسب براي استراحت کارکنان با ویژگی هاي زیر.4
ترجیحا خارج از فضاهاي کاري و بخش هاي بیمارستان-
مجهز به دستگاههاي تهویه مناسب-
دسترسی فضا به نور طبیعی، فضاي سـبز و اسـتفاده از رنـگ هـاي شـاد و در عـین حـال        -

.آرامش بخش 
ــراي طراحــی اتــاق و چیــدمان فضــاي  اســتفاده از متخصصــان روانشناســی و معمــا- ري ب

.استراحت
.ترجیحا می تواند این مکان در یک فضاي باز مانند آالچیقی در حیاط بیمارستان باشد-
.فراهم سازي تجهیزات و امکانات الزم براي یک پذیرایی مختصر میان روز -
تخت و یا قرار دادن امکانات الزم براي یک خواب و یا استراحت کوتاه میان روز مانند-

.صندلی هاي مخصوص استراحت
فراهم سازي امکان وجود آرامش در زمان فراغت به دور از هرگونه اسـترس و نگرانـی   -

.ناشی از فعالیت هاي سازمانی در زمان فراغت 
ایجاد شرایط الزم براي به وجود آمدن اعتماد میان کارکنان و مدیران با نظر و مشـورت  .5

.تم هاي نظارتی بر اوقات فراغت کارکنانکارکنان در مورد طراحی سیس
فراهم سازي وجود همکاري درون بخشی و میان بخشی میان کارکنان.6
وجود تعداد نیروي انسانی کافی، بـا توجـه بـه اسـتانداردهاي جهـانی نیـروي انسـانی در        .7
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بیمارستان ها با در نظر گرفتن نوع خدمت و حجم کاري بخش
بر مدیریت و برنامـه ریـزي اوقـات فراغـت جهـت      تقدم وجود برنامه ریزي دقیق کاري.8

.پایش و تدوین سیاستهاي نظارتی بر اوقات فراغت کارکنان
در نظر گرفتن سلیقه و نظر کارکنان در طراحی و تامین شـرایط و فعالیـت هـاي اوقـات     .9

فراغت 
توجه به نقش کلیدي سرپرستان مستقیم بخش ها در مدیریت اوقـات فراغـت کارکنـان    .10

.یض اختیار در این زمینهبخش و تفو
وجود فرهنگ حمایتی نسبت به طراحی و اجراي الگـوي اوقـات فراغـت کارکنـان در     .11

.سازمان توسط سیاست گذاران و متولیان عرصه سالمت
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