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ه��دف کلی پژوه��ش حاضر ،آزمون مدل ویژگی های شغلی و تضاد کار -اوق��ات فراغت با نگرش به اوقات
فراغ��ت با تاکی��د بر فعالیت بدنی بود .این پژوه��ش ،تحقیقی همبستگی از نوع مدلس��ازی معادالت ساختاری
ب��ود و از لحاظ ه��دف جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود که گ��رد آوری داده های آن به صورت میدانی
انج��ام پذیرفت .جامعۀ آماری این تحقیق را تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می داد که تعداد آن ها
 890نفر برآورد می شود .حداقل نمونه آماری براساس فرمول کوکران  268نفر و با استفاده از روش نمونه گیری
دردست��رس انتخاب ش��د .در این تحقیق از پرسشنامه ه��ای استاندارد «تضاد مبتنی بر زم��ان با اوقات فراغت»،
«تض��اد مبتنی بر خستگی با اوقات فراغ��ت»« ،فشار کاری»« ،فرهنگ بخش بن��دی» و «نگرش رفتاری اوقات
فراغ��ت» استف��اده شد که روایی س��ازه و همگرایی و پایایی پرسشنام��ه مورد تایید قرار گرف��ت .نتایج مدلسازی
مع��ادالت ساخت��اری نشان داد که فشار ک��اری و تضاد مبتنی بر خستگی بر نگرش به اوق��ات فراغت با تاکید بر
فعالی��ت بدنی تاثیر معنی داری ندارد ،در حالی که تاثی��ر فرهنگ بخش بندی بر نگرش به اوقات فراغت با تاکید
 .1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
E-mail: Mohammadrezaesmaili@yahoo.com
 .3استادیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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بر فعالیت بدنی مثبت معنی دار و تضاد مبتنی بر زمان بر نگرش به اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی منفی
و معنی دار بود.
بنابرای��ن ،پیشنهاد می شود مدیران وزارت ورزش و جوانان به منظور بهبود نگرش به اوقات فراغت با تاکید بر
فعالیت بدنی در انتهای هر هفته همایش های پیاده روی و مسابقات ورزشی برگزار نمایند.
واژگان کلیدی :ویژگی های شغلی ،تضاد کار اوقات فراغت ،نگرش به اوقات فراغت ،فعالیت بدنی و تضاد
مبتنی بر زمان
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مقدمه

زندگ��ی سازمان��ی با فشاره��ای روانی ،است��رس و خستگی ناش��ی از كار هم �راه است .در چنی��ن شرایطی،
متخصص��ان عل��وم رفتاری از تفریح��ات ورزشی به عنوان وسیل��ه ای مؤثر و مطلوب برای تأمی��ن تفریح سالم و
شادابی و نشاط در سازمان ها و ادارات یاد می كنند تا عالوه بر باال بردن توان كاری ،برای رشد و توسعه جنبه های
اخالق��ی ،روان��ی و اجتماعی افراد نیز مؤثر واقع شود(فراهانی ،حسینی و مرادی .)۱۳۹۶ ،یکی از مسائل بسیار
مهم��ی که در زندگی همه انسان ها در کن��ار کار و فعالیت های روزانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،اوقات
فراغت 1و چگونگی گذران آن است .اوقات فراغت ،ساعاتی است که برای تجدید قوا ،رفع خستگی ،استراحت،
تفریح و لذت از زندگی به کار گرفته می شود .البته شاید این مقوله از نظر بسیاری از افراد چندان مهم و با ارزش
تلق��ی نش��ود ،اما به جرأت می توان گفت همان طور که نوع شغل و میزان دقت و توجه افراد به شغل شان در زمان
انجام آن می تواند باعث رشد و توسعه جامعه شود ،به همان نسبت چگونگی گذران اوقات فراغت و اختصاص
دادن زمان��ی خ��اص به شکل صحیح و منطقی به اوقات فراغ��ت هم می تواند در جای خود باعث رشد و ارتقای
تک تک افراد در زندگی شخصی و اجتماعی شود(غفوری ،زارعی ،خیراندیش بروجنی و یابنده.)۱۳۹۴ ،
طب��ق الگ��وی سنتی ،كار و شغل اف �راد تعیین كننده رفتارهای فراغتی ایشان پنداشت��ه می شود ،اما به تدریج
شواه��دی ب �رای ای��ن نظر و حت��ی تردید در كارآم��دی متغیرهای سن ،جنسی��ت و طبقه اجتماع��ی برای تبیین
الگوهای رفتار فراغت به دست آمده است .در هشتمین كنگره ورزش همگانی )2008( 2در کانادا نیاز فوری به
ارائ��ه ی��ك طرح جامع در مورد تغییر شیوه زندگی و گنجاندن ورزش در برنامه زندگی برای تأمین نیازهای حركتی
و آمادگ��ی جسمان��ی م��ورد تأكید قرار گرفت .ورزش یك��ی از راه هایی است كه افراد م��ی توانند به كمك آن بر
فشاره��ای جسم��ی ،روحی ،روان��ی و اجتماعی ناشی از زندگی در دنیای متالط��م و پرتنش امروزی فائق آیند
(میرغفوری ،تورانلو و میرفخرالدینی.)۱۳۸۸ ،
در بسی��اری از کشورهای جه��ان ،برنامه ریزی دولت ه��ا در جهت بهینه سازی و برنامه ری��زی اوقات فراغت
در جه��ت ایجاد تح��رک و فعالیت ورزشی آن ها صورت می گیرد .ام��روزه ورزش و فوق برنامه های آن به منظور
گذران��دن ساع��ات فراغت و ایجاد لحظات شاد و احس��اس آرامش و آسودگی بیشتر ،مط��رح و به عنوان راه حل
بسی��اری از مشکالت جسمی و روحی افراد جامعه در نظر گرفت��ه می شود .تمرین های صحیح و منظم ورزشی
ب��ه عن��وان بخ��ش مهمی از وظاب��ف روزانه هر ف��رد می تواند در سالم��ت و بهداشت جامعه و انج��ام وظایف و
مسئولیت های اجتماعی که نیازمند بدنی نیرومند و قوی است ،تاثیرگذار باشد و کسانی موفق ترند که از آمادگی
جسمانی بهتری برخوردار باشند(رضوی و پسرکلو.)۱۳۹۲ ،
در شرای��ط کنون��ی جوامع و تغییرات رفتاری ایجاد شده در بین افراد در سال های اخیر ،تمایل به راحت طلبی
افزای��ش پیدا کرده است و زمان برای شرکت در فعالیت های اوقات فراغت نیز ارزشمند شده است .ایجاد تعادل
بی��ن ک��ار و اوق��ات فراغت به شدت اهمی��ت یافته و تضاد کار -اوق��ات فراغت در ح��وزۀ پژوهشی کسب و کار
1. Leisure time
2. Attends the world sport for all
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توجه��ات زی��ادی را معطوف خود ساخته است(سائور و ین .)۲۰۱۸ ،1تض��اد بین نقش های شغلی و غیرشغلی
هنگام��ی رخ م��ی دهد که نقش ها در کار و زندگی نامتناسب باشند و وقت��ی این تضاد افزایش می یابد که توزیع
زمان برای کار ،خانواده و اوقات فراغت ناتعادل باشد(تامپسون و بوندرسون .)۲۰۰۱ ،2بنابراین ،افراد به احتمال
زیاد برای ایجاد تعادل و توالی در منابع موجود برای حوزه های کاری و غیرکاری ،دچار معضالت دوگانۀ منحصر
به فرد می شوند ،زیرا حوزه های کاری و غیرکاری -مانند کار و خانواده و کار و اوقات فراغت -به دلیل محدودیت
زمانی و انرژی افراد ممکن است تضاد یا تقابل ایجاد کنند(گائو ،چن ،هوانگ ،و لین)۲۰۱۹ ،3
به نظر می رسد که با توجه به این که اکنون افراد بیشتر به کیفیت زندگی در خارج از محل کار اهمیت می دهند
(ک�لارک )۲۰۰۹ ،4تض��اد بین کار و اوقات فراغت هم��ه گیر است .بنابراین ،مفهوم تض��اد کار و اوقات فراغت
توسع��ه یافته اس��ت(لین ،ونگ ،و ه��و )۲۰۱۵ ،5تضاد کار -اوق��ات فراغت ،نوعی از تعارض��ات درون شغلی
اس��ت که در آن فشارهای ناشی از نقش های شغل��ی و اوقات فراغت از جهات خاصی از جمله تضاد بین تضاد
ک��ار با اوقات فراغت و تضاد اوق��ات فراغت با کار ناسازگار هستند(سائور و همکاران .)۲۰۱۲ ،لین و همکاران
( )2013تض��اد ک��ار -اوقات فراغت را به عنوان احساس فشار کارکنان از تداخل کار با حضور در اوقات فراغت
ب��ه دلی��ل نیاز به ک��ار در شیفت های مختلف تعریف ک��رده اند .تضاد کار -اوقات فراغ��ت به سه شکل صورت
می گی��رد :تض��اد مبتنی بر زمان ،6تضاد مبتی بر خستگی 7و تضاد مبتنی ب��ر رفتار8(سائور و همکاران.)۲۰۱۲ ،
تض��اد مبتنی بر زمان ،وقت��ی اتفاق می افتد که فرد تحقق نیازهای اوقات فراغ��ت (یا کار) را در نتیجه اختصاص
زم��ان زی��ادی به کار (یا اوق��ات فراغت) دشوار بداند ،در حالی که تضاد مبتنی ب��ر فشار زمانی اتفاق می افتد که
فش��ار ناش��ی از کار (یا اوقات فراغت) تحق��ق مطالبات را در حوزه اوقات فراغت (یا ک��ار) دشوار نماید(گائو و
همک��اران .)۲۰۱۹ ،همچنی��ن ،تضاد مبتنی بر رفت��ار نیز زمانی روی می دهد که رفتاره��ای خاص مورد نیاز در
نقش های کار (یا اوقات فراغت) انجام الزامات نقش اوقات فراغت (یا کار) را دشوار سازد.
از س��وی دیگر ،سرعت سریع تغیی��ر و فشار کاری 9سنگین از مشخصه های ب��ارز محیط های کار در جامعه
معاصر است به ویژه در کشورهایی که کار برای ساعات طوالنی بسیار مورد توجه عموم قرار گرفته است(درکس
و بکر .)۲۰۱۴ ،10فشار کاری به میزان کارهایی که توسط کارفرمایان به کارکنان واگذار می شود ،اشاره دارد(گائو
و همکاران .)۲۰۱۹ ،از طرفی تضاد مبتنی بر زمان نیز زمانی اتفاق می افتد که فشار و محدودیت زمانی مرتبط با
یک نقش از تحقق انتظارات نقش های دیگر ممانعت کند(گرنهاوس و بتل .)۱۹۸۵ ،11بنابراین ،زمان ،یک منبع
1. Tsaur & Yun
2. Thompson & Bunderson
3. Gao, Chen, Huang, & Lin
4. Clark
5. Lin, Wong, & Ho
6. Time-based
7. Strain-based
8. Behavior-based
9. Workload
10. Derks & Bakker
11. Greenhaus & Beutell
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ثابت است که توسط افراد برای برآورده ساختن نیازهای مختلف شان باید مدیریت شود .عالوه بر زمان ،فرهنگ
بخش بن��دی 1یک��ی از عوامل موثر بر تضاد کار -اوق��ات فراغت معرفی شده است(گائ��و و همکاران.)۲۰۱۹ ،
بخش بن��دی ک��ار -زندگی ب��ه میزانی اشاره دارد که کارکنان ق��ادر به انجام مجزای نقش ه��ای کاری و خانوادگی
هستن��د(یون ،کتینگ��ر و له .)۲۰۱۲ ،2بنابراین ،ایجاد و طراحی تقسیم بندی دقی��ق بین کار و زندگی می تواند به
جلوگیری از ایجاد تداخل در حوزه های کاری و غیر کاری منجر شود و ایجاد تعادل بین کار و زندگی را تسهیل
س��ازد(کالرک .)۲۰۰۹ ،در این راستا ،سیمون��ز 3و همکاران( )2016اذعان داشتند ورزشکارانی که بتوانند بین
نقش ه��ای شغلی ،خانوادگی و تفریحی حد و مرزهای قوی تری را تعیین کنند می توانند در ایجاد تعادل مطلوب
بین این حوزه ها موفق تر باشند .عالوه بر این ،مشخص شده است که کارکنانی که کار و اوقات فراغت را به عنوان
دو ح��وزه جداگان��ه تلقی می کنند ،در حین زمان ها و فعالیت های اوق��ات فراغت شان خودشان را از محیط های
استرس زا جدا شده می دانند(کروپلی و میلوارد.)۲۰۰۹ ،4
از سوی دیگر ،یکی از پیامدهای تضاد کار -اوقات فراغت ،نگرش های مرتبط با اوقات فراغت 5بوده است.
نگ��رش نسبت به اوقات فراغت نش��ان دهندۀ تمایل درونی افراد به شرکت در اوق��ات فراغت تعریف شده است
(من��ال و کلیبر .)۱۹۹۷ ،6اگر چه نگرش به اوقات فراغ��ت ،رفتار واقعی افراد در اوقات فراغت نیست ،اما نشان
دهندۀ انگیزش درونی آنهاست و می تواند مشارکت واقعی در فعالیت های اوقت فراغت را پیش بینی کند(والکر،
دنگ ،و چاپمن.)۲۰۰۷ ،7
در ای��ن راست��ا ،ویویان 8و همکاران ( )2018پژوهشی با عنوان «تاثی��ر فشار کاری و متغیرهای روان شناختی
بر نگرش نسبت به اوقات فراغت در دانشجویان دانشگاه های دولتی کشور نیجریه» انجام دادند .در این تحقیق
 798دانشج��و شرک��ت کردند و نتای��ج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن بود ک��ه بین فشار کاری با نگرش
نسب��ت ب��ه اوقات فراغت رابطۀ منف��ی معنادار وجود دارد .گائ��و و همکاران( )2019پژوهشی ب��ا عنوان «کار و
اوق��ات فراغت در تایوان :بررس��ی پیشایندها و پیامدهای تضاد کار -اوقات فراغت» انجام دادند .در این تحقیق
 440کارمن��د شرکت کردند و نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که فشار کاری بر رضایت از اوقات
فراغت تاثیر منفی معناداری دارد .فرانسون 9و همکاران( )2012پژوهشی با عنوان «فشار کاری به عنوان یکی از
پن��ج عام��ل خطرناک برای عدم فعالیت بدنی در اوقات فراغت» انجام دادند .در این تحقیق  170000مرد و زن
شرکت کردند و نتایج فراتحلیل به صورت چندمقطعی نشان داد که فشار کاری بر رضایت از فعالیت بدنی تاثیر
1. Segmentation culture
2. Yun, Kettinger, & Lee
3. Simmons
4. Cropley & Millward
5. Leisure attitudes
6. Mannell & Kleiber
7. Walker, Deng, & Chapman
8. Vivian
9. Fransson
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منف��ی معناداری دارد .یائو1( )2008رابطۀ بین عوامل استرس زای کاری ،وضعیت سالمتی و شرکت در فعالیت
بدن��ی را در میان پرستاران کشور تای��وان بررسی کرد .در این تحقیق  420پرستار زن شرکت کردند و نتایج نشان
داد که فشار کاری بر فعالیت بدنی پرستاران تاثیر منفی معنادار دارد .مک کارتی 2و همکاران( )2018پژوهشی
ب��ا عنوان «تقاضاهای شغلی و فعالیت بدنی در کار و اوق��ات فراغت» انجام دادند .در این تحقیق که به صورت
مقطع��ی انج��ام گرفت 210 ،پرستار شرکت کردند .نتایج نشان داد که بین فشار کاری با شرکت در فعالیت بدنی
در اوق��ات فراغ��ت رابطه مثبت معناداری وجود دارد .امامی شیده و همک��اران( )۱۳۹۶به بررسی ارتباط گذران
اوق��ات فراغ��ت فعال با اشتیاق شغلی و بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان پرداختند .نتایج به دست آمده
نشان داد که بین اوقات فراغت فعال و مولفه های اشتیاق شغلی و همچنین بین اوقات فراغت فعال و مولفه های
بهره وری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
ب��ا وج��ود این ،تضاد کار -اوق��ات فراغت به عنوان یک��ی از حلقه های مفقوده در ح��وزۀ آ کادمیک در بحث
اوق��ات فراغ��ت در سازمان های ورزشی داخ��ل کشور مورد غفلت واقع شده است ک��ه پژوهش حاضر به لحاظ
نوآوری پژوهشی در بررسی تضاد کار -اوقات فراغت و نگرش به اوقات فراغت ورزشی قابل اهمیت است .در
سازمان های دولتی ایران به دلیل برخی محدودیت ها از جمله :ساعات کاری ،جلسات ،هنجارها و فرهنگ های
ً
حاک��م ب��ر سازمان ها و همچنین ،محدودیت های قانونی در این حوزه عمال به برنامه های اوقات فراغت در حین
ک��ار و ی��ا در محیط های کاری توجهی نشده و به شدت م��ورد غفلت واقع شده است ،اما نکتۀ قابل تامل و مبهم
ای��ن مسئل��ه مربوط ب��ه جنبۀ احساس تضاد بین کار و اوق��ات فراغت در محیط های ک��اری از دیدگاه مسئوالن و
حت��ی خود کارکنان است ک��ه به نظر می رسد منشأ اصلی مشکالت در این ح��وزه می باشد .به نظر می رسد نوع
رفتارهایی که در محیط های کاری کارکنان باید آن ها را رعایت کنند و تفاوت موجود بین این رفتارها با رفتارهای
حی��ن اوق��ات فراغت منج��ر به بروز تضادی شده است ک��ه از لحاظ رفتاری مانع از مشارک��ت در اوقات فراغت
می ش��ود .از سوی دیگر ،حجم باالی کار در برخی پست های سازمانی و طوالنی بودن و حتی چند شیفته بودن
شغل برخی از کارکنان و نیز ترجیح کارکنان به اضافه کاری که منجر به صرف زمان بیشتر برای نقش های شغلی
می ش��ود ،موج��ب ایجاد تضادهایی برای سایر نقش ها از جمله حض��ور در برنامه های اوقات فراغت می گردد.
از ای��ن رو ،یکی از معضالت و مشک�لات محیط های کاری و کارکنان ،ادراک تضاد بین برخی رفتارها ،نقش ها
و همچنی��ن محدودیت های زمانی اس��ت که از انجام فعالیت بدنی در اوقات فراغت کارکنان جلوگیری می کند.
لذا ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است:
آی��ا مدل ویژگی های شغلی و تضاد ک��ار -اوقات فراغت با نگرش به فعالیت بدنی در کارکنان وزارت ورزش
و جوانان از برازش کافی برخوردار است؟

1. Yao
2. Mc Carthy
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مدل مفهومی تحقیق

روششناسیپژوهش

پژوهش حاضر ،تحقیقی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری است و از لحاظ هدف،
ج��زو تحقیق��ات کاربردی محسوب می شود .از لح��اط زمان نیز مقطعی بود .جامعۀ آم��اری این تحقیق را تمام
کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دادند که براساس استعالم از امور اداری وزارت ورزش و جوانان در
س��ال  ،1398ح��دود  890نفر بودند .حداقل نمونه آماری براساس فرمول کوکران  268نفر و با استفاده از روش
نمونه گیری دردسترس انتخاب شد.
در ای��ن تحقیق از پرسشنامه های استان��دارد استفاده شد که به منظور آماده سازی پرسشنامه ابتدا با استفاده از
تکنی��ک ترجم��ه و بازترجمه ،پرسشنامه های تحقیق آماده شد ،بدین صورت ک��ه ابتدا نسخۀ انگلیسی به فارسی
ترجم��ه شد .سپس متن ترجمه شده توسط یک مترجم ب��ه انگلیسی برگردانده شد .آنگاه میزان مطابق پرسشنامه
ترجم��ه شده بررسی شد و پ��س از حصول اطمینان از صحت ترجمه به منظور بررسی روایی صوری و محتوایی
در اختیار  15نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت.
«پرسشنام��ه تض��اد مبتنی بر زمان با اوقات فراغ��ت» :این پرسشنامه شامل  7گویه اس��ت که توسط سائور و
ً
همک��اران ( )2012طراحی شده است و شرک��ت کنندگان در طیف لیکرت  10درجه ای از ( 1کامال مخالفم) تا
ً
( 10کام�لا موافق��م) به گویه ها پاسخ دادند .در این پژوهش برای بررس��ی روایی سازه ،از تحلیل عاملی تاییدی
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استف��اده ش��د .نتایج تحلیل عاملی نش��ان داد که سوال  3دارای بار عاملی کمت��ر از  0/4است که براساس قاعدۀ
مگنر و همکاران( )1996از سواالت پرسشنامه حذف شد.
«پرسشنام��ه تضاد مبتنی بر خستگی با اوقات فراغت» :این پرسشنامه شامل  8گویه است که توسط سائور و
ً
همک��اران ( )2012طراحی شده است و شرک��ت کنندگان در طیف لیکرت  10درجه ای از ( 1کامال مخالفم) تا
ً
( 10کام�لا موافق��م) به گویه ها پاسخ دادند .برای بررسی روایی س��ازه در این پژوهش ،از تحلیل عاملی تاییدی
استفاده شد و نتایج تحلیل عاملی نشان داد که سواالت  3و  4دارای بار عاملی کمتر از  0/4است که از سواالت
پرسشنامه حذف شدند.
«پرسشنامه فشار کاری» :این پرسشنامه شامل  5گویه است که توسط اسپکتور و همکاران ( )1998طراحی
ش��ده اس��ت و شرکت کنندگان از طریق طیف لیکرت  5درجه ای از ( 1کمتر از  1بار در ماه) تا ( 5چندین بار در
ط��ول روز) به گویه ها پاسخ دادن��د .برای بررسی روایی سازه در این پژوه��ش ،از تحلیل عاملی تاییدی استفاده
ش��د .نتای��ج تحلیل عاملی نشان داد که تمامی شاخص های مربوط به پرسشنام��ه دارای بار عاملی باالتر از 0/4
می باشند بنابراین از روایی مطلوبی برخوردار هستند.
«پرسشنام��ه فرهن��گ بخش بندی» :این پرسشنامه شام��ل  4گویه است که توسط ی��ون و همکاران ()2012
ً
ً
طراح��ی ش��ده است و شرک��ت کنندگان از طریق طی��ف لیکرت  5درج��ه ای از ( 1کامال مخالف��م) تا ( 5کامال
موافق��م) ب��ه گویه ها پاسخ دادند .در ای��ن پژوهش برای بررسی روای��ی سازه ،از تحلیل عامل��ی تاییدی استفاده
ش��د .نتای��ج تحلیل عاملی نشان داد که تمامی شاخص های مربوط به پرسشنام��ه دارای بار عاملی باالتر از 0/4
می باشند .بنابراین از روایی مطلوبی برخوردار هستند.
«پرسشنام��ه نگرش رفتاری اوقات فراغ��ت» :این پرسشنامه شامل  6گویه است که توسط تکسیرا و همکاران
ً
( )2013طراح��ی ش��ده است و شرکت کنندگان از طری��ق طیف لیکرت  5درج��ه ای از ( 1کامال مخالفم) تا 5
ً
(کام�لا موافق��م) ب��ه گویه ها پاسخ دادند .ب �رای بررسی روایی س��ازه در این پژوهش ،از تحلی��ل عاملی تاییدی
استف��اده ش��د .نتایج تحلیل عاملی نش��ان داد که تمام گویه ه��ا دارای بار عاملی کمتر از  0/4اس��ت .بنابراین از
سواالت پرسشنامه حذف شدند.
فورن��ل و الرک��ر( )1981مالک واریانس مستخ��رج از سازه ها را  0/50و مگنر و همک��اران( )1996باالی
 0/40در نظ��ر می گیرند (فورنل و الرک��ر،1981؛ مگنر و همکاران .)1996 ،براین اساس می توان مشاهده کرد
ک��ه تمام سازه ه��ای تحقیق دارای واریانس باالی  0/40و از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند .همچنین پایایی
ترکیب��ی (ضریب دیل��ون – گلداشتاین) به دست آمده ب �رای سازه ها نیز از مالک  0/70باالت��ر می باشد که نشان
دهن��دۀ قابل قبول بودن آن هاس��ت .بنابراین ،می توان گفت که روایی همگرای پرسشنام��ه مورد تایید می باشد.
ع�لاوه ب��ر این ،ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده حاکی از باالتر بودن آن ها از معیار  0/70و در نتیجه ،قابل
قبول بودن پایایی پرسشنامه هاست.
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جدول  :1بررسی روایی همگرا سازه ها
میانگین واریانس مستخرج از سازه

پایایی ترکیبی

آلفای کرنباخ

متغیرها
تضاد مبتنی بر خستگی

0/57

0/89

0/85

تضاد مبتنی بر زمان

0/44

0/82

0/77

فرهنگ بخش بندی

0/46

0/77

0/74

فشار کاری

0/62

0/89

0/86

نگرش به اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی

0/45

0/83

0/75

اع��داد در قط��ر جدول دو ج��ذر واریانس هر سازه م��ی باشد .فورن��ل و الرکر( )1981اذع��ان می دارند که
اگ��ر ج��ذر واریانس مستخرج از هر س��ازه از مقدار رابطه هر سازه با سازه دیگر بیشت��ر باشد ،روایی واگرای مدل
م��ورد تایی��د است .با توجه به جذر واریانس های به دست آمده برای هر س��ازه که از تمامی روابط موجود بزرگتر
می باشن��د ،می توان گفت که روایی واگرای پرسشنامه ه��ا مورد تایید است .در تجزیه و تحلیل داده ها ،از تحلیل
عامل��ی تاییدی ب �رای بررسی روایی س��ازه و همگرایی پرسشنامه ه��ا و برای آزمون م��دل از مدلسازی معادالت
ساخت��اری با رویک��رد حداقل مربعات جزئی  1استفاده ش��د .تجزیه و تحلیل های آماری ب��ا استفاده از نرم افزار
اسمارت پی ال اس 2نسخۀ  3انجام گرفت.
جدول  :2معیار فرنل و الرکر
تضاد مبتنی بر
زمان

فرهنگ
بخش بندی

فشار
کاری

متغیرها

تضاد مبتنی بر
خستگی

تضاد مبتنی بر خستگی

0/760

تضاد مبتنی بر زمان

0/463

0/667

فرهنگ بخش بندی

-0/090

-0/093

0/684

فشار کاری

0/093

0/387

-0/132

0/793

نگرش به اوقات فراغت با
تاکید بر فعالیت بدنی

-0/090

0/143

0/263

0/148

نگرش به اوقات فراغت
با تاکید بر فعالیت بدنی

0/673

یافتههایپژوهش

از لحاظ وضعیت سنی ،بیشترین فراوانی به تعداد  127نفر به دامنۀ سنی  41تا  50سال و کمترین فراوانی به
تع��داد  4نفر به دامنۀ سنی زیر  30سال تعل��ق داشت .از لحاظ وضعیت جنسیت ،از بین افراد نمونه تعداد 152
نف��ر مرد (ح��دود  57درصد) و تعداد  116نف��ر زن (حدود  43درصد) بودند .از لح��اظ وضعیت تاهل ،از بین
اف �راد نمون��ه تعداد  25نفر مجرد (حدود  9درصد) و تعداد  243نفر متاهل (حدود  91درصد) بودند .از لحاظ
)1. Partial Least Square (PLS
2. SmartPls
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وضعی��ت تحصیل��ی ،بیشترین فراوانی به تعداد  115نفر دارای م��درک کارشناسی (حدود  43درصد) و کمترین
فراوانی به تعداد  20نفر نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری (حدود  8درصد) بودند.
جدول  :2وضعیت چولگی و کشیدگی متغیرها برای توزیع نرمال داده ها
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شاخص

چولگی

کشیدگی

توزیع داده ها

فشار کاری

-0/234

-0/812

نرمال

فرهنگ بخش بندی

0/129

-0/249

نرمال

تضاد مبنی بر زمان برای اوقات فراغت

0/313

-0/298

نرمال

تضاد مبتنی بر خستگی با اوقات فراغت

0/313

-0/743

نرمال

نگرش رفتاری اوقات فراغت

-2/064

-2/046

غیرنرمال

ب �رای تعیین آزمون ه��ای پارامتریک و غیر پارامتریک نرمال بودن داده ها م��ورد بررسی قرار گرفت .با توجه به
نتایج جدول  ،3مقادیر چولگی و کشیدگی خارج از بازۀ  ±2قرار دارد که حاکی از غیر نرمال بودن توزیع داده های
متغیره��ای تحقیق می باش��د .لذا از آزمون های آماری ناپارامتریک برای بررس��ی فرضیه ها استفاده می شود .با
توج��ه به این غیر نرمال بودن توزیع داده ها ،از مدل سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی
استفاده شد.
ج��دول  ،4وزن های رگرسیونی استاندارد شده م��دل را نشان می دهد .فشار کاری با ضریب رگرسیونی 0/12
و آم��ارۀ ت��ی  1/86و سطح معناداری بزرگت��ر از  0/05بر نگرش به اوقات فراغت با تاکی��د بر فعالیت بدنی تاثیر
معنی داری ندارد .همچنین ،فرهنگ بخش بندی با ضریب رگرسیونی  0/28و آمارۀ تی  4/94و سطح معناداری
کوچکت��ر از  0/05ب��ر نگ��رش به اوقات فراغت با تاکید ب��ر فعالیت بدنی تاثیر مثبت معن��ی داری دارد .عالوه بر
ای��ن ،تض��اد مبتنی بر زمان با ضریب رگرسیونی  -0/20و آمارۀ تی  2/44و سطح معناداری کوچکتر از  0/05بر
نگ��رش ب��ه اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی تاثیر منفی معنی داری دارد .تضاد مبتنی بر خستگی با ضریب
رگرسیون��ی  -0/16و آم��ارۀ تی  1/46و سطح معن��اداری بزرگتر از  0/05بر نگرش به اوق��ات فراغت با تاکید بر
فعالیت بدنی تاثیر معنی داری ندارد.
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شکل  :1مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد

شکل  :2مقادیر ضرایب معناداری مدل پژوهش
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جدول  :4وزن های رگرسیون استاندارد شده مدل پیش فرض
متغیر مستقل

258

بتا

آمارۀ تی

سطح معناداری

نتیجه

فشار کاری  ˂---نگرش به اوقات فراغت

0/123

1/869

0/062

رد

فرهنگ بخش بندی  ---نگرش به اوقات فراغت

0/283

4/945

0/001

تایید

تضاد مبتنی بر زمان  ˂---نگرش به اوقات فراغت

-0/200

2/446

0/015

تایید

تضاد مبتنی بر خستگی  ---نگرش به اوقات فراغت

-0/169

1/461

0/145

رد

ب �رای بررسی برازش مدل ،از شاخص نیکویی ب �رازش استفاده می شود .برای به دست آوردن برازش مدل در
ابت��دا باید مقدار اشتراک��ی متغیر وابسته (نگرش به اوقات فراغت) ( )0/45و سپ��س مقدار ضریب تعیین متغیر
وابسته (نگرش به اوقات فراغت) ( )0/13را در نظر گرفت و سپس این مقادیر را در فرمول زیر گذاشت:

در نتیجه مقدار شاخص  GOFبرابر است با  0/241که این عدد با توجه به سه مقدار  ،0/25 ،0/01و 0/41
به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  ،GOFحاکی از برازش کلی متوسط می باشد.

بحث و نتیجهگیری

ه��دف کلی پژوه��ش حاضر ،آزمون مدل ویژگی های شغلی و تضاد کار -اوق��ات فراغت با نگرش به اوقات
فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی بود .نتایج نشان داد که فشار کاری بر نگرش به اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت
بدن��ی تاثیر معنی داری ن��دارد .برخالف یافته های پژوهش حاضر ،ویویان و همک��اران ( )2018نشان دادند که
بی��ن فشار کاری با نگرش نسبت به اوقات فراغت رابط��ۀ منفی معنادار وجود دارد .نتایج تحقیق گائو و همکاران
( )2019نیز نشان داد که فشار کاری بر رضایت از اوقات فراغت تاثیر منفی معناداری دارد .فرانسون و همکاران
( )2012نی��ز نش��ان دادند که فشار کاری ب��ر رضایت از فعالیت بدنی تاثیر منفی معن��اداری دارد .یائو()2008
دریاف��ت ک��ه فشار کاری بر فعالیت بدنی پرستاران تاثیر منفی معن��ادار دارد .نتایج تحقیق مک کارتی و همکاران
( )2018ه��م نش��ان داد که بین فشار کاری ب��ا شرکت در فعالیت بدنی در اوقات فراغ��ت رابطۀ مثبت معناداری
وجود دارد .بنابراین ،یافته های پژوهش حاضر با نتایج تحقیق ویویان و همکاران( ،)2018فرانسون و همکاران
( ،)2012گائو و همکاران( ،)2019یائو( )2008و مک کارتی و همکاران( )2018ناهمسو می باشد .از دالیل
احتمال��ی این ناهمسویی می توان ب��ه تفاوت جامعه آماری پژوهش ها اشاره ک��رد .زندگی سازمانی با فشارهای
روان��ی ،استرس و خستگی ناشی از ك��ار همراه است .در چنین شرایطی ،از تفریح��ات ورزشی در سازمان ها و
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ادارات ب��ه عن��وان وسیله ای مؤثر و مطلوب برای تأمین تفریح سالم و شادابی و نشاط یاد می شود تا عالوه بر باال
ب��ردن ت��وان كاری ،برای رشد و توسعه جنبه های اخالقی ،روانی و اجتماع��ی افراد نیز مؤثر واقع شود .از طرفی،
طبق نظر والکر و همکاران( )2007نگرش اوقات فراغت ،رفتار واقعی افراد در اوقات فراغت نیست ،اما نشان
دهن��دۀ انگیزش درونی آنهاست و می تواند مشارکت واقعی در فعالیت های اوقت فراغت را پیش بینی کند .براین
اساس و در توجیه عدم معناداری تاثیر فشار کاری بر نگرش به اوقات فراغت در کارکنان وزارت ورزش و جوانان
می توان چنین اذعان داشت که از دیدگاه شرکت کنندگان در این تحقیق انگیزۀ آن ها برای شرکت در فعالیت های
بدن��ی در اوق��ات فراغت تحت تاثی��ر عامل فیزیولوژیک��ی و جسمانی و خستگی ناشی از فش��ار کاری نیست و
ً
احتماال دالیل دیگری از جمله :کاهش وزن ،سبک زندگی سالم ،بازیابی روحی -روانی و  ...در نگرش و انگیزۀ
کارکنان برای شرکت در فعالیت بدنی در اوقات فراغت موثر است.
نتای��ج دیگر این تحقیق نشان داد که فرهنگ بخش بن��دی بر نگرش به اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی
تاثی��ر مثب��ت و معنی داری دارد .گائو و همکاران( )2019فرهنگ بخش بندی را یکی از عوامل موثر بر تضاد کار
اوق��ات فراغ��ت معرفی کرده اند .از دیدگاه یون و همک��اران( )2012بخش بندی کار -زندگی ،میزان و درجه ای
اس��ت که کارکنان قادر به انجام مجزای نقش های کاری و خانوادگی هستند .براساس این تعریف می توان چنین
اذعان داشت که کارکنانی که با ایجاد و طراحی تقسیم بندی دقیق بین کار و اوقات فراغت بتوانند از ایجاد تداخل
در ح��وزه های کاری و فراغت��ی جلوگیری کنند و ایجاد تعادل بین کار و اوق��ات فراغت را تسهیل سازند ،نگرش
مثبت تری را نسبت به اوقات فراغت پیدا می کند و انگیزۀ بیشتری را برای شرکت در فعالیت های بدنی در اوقات
فراغ��ت کسب می کنند .در این راستا ،سیمونز و همکاران( )2016اذعان داشتند که ورزشکارانی که بتوانند بین
نقش های شغلی ،خانوادگی و تفریحی حد و مرزهای قوی تری را تعیین کنند ،می توانند در ایجاد تعادل مطلوب
بی��ن این حوزه ها موفق تر باشند .عالوه بر ای��ن ،کراپلی و همکاران( )2009اذعان می دارند که کارکنانی که کار
و اوق��ات فراغت را به عنوان دو ح��وزه جداگانه تلقی می کنند ،در حین زمان ها و فعالیت های اوقات فراغت شان
خودش��ان را از محیط ه��ای است��رس زا جدا شده می دانند .براس��اس این ادعا می توان یافتۀ ای��ن تحقیق را چنین
ً
توجیه کرد که احتماال کارکنان شرکت کننده در این تحقیق از طریق بخش بندی برنامه های کاری و فعالیت بدنی
در اوق��ات فراغ��ت و ایجاد تعادل بین این دو مقوله می توانند خودش��ان را از محیط پراسترس شغلی جدا کنند و
همین امر منجر به ایجاد نگرش مثبت به فعالیت بدنی در اوقات فراغت شده است .برخالف یافته های پژوهش
حاض��ر ،گائو و همکاران( )2019نش��ان دادند که فرهنگ بخش بندی بر نگرش رفت��اری به اوقات فراغت تاثیر
معن��اداری ندارد .بنابراین ،یافته های پژوهش حاضر با نتای��ج تحقیق گائو و همکاران( )2019ناهمسوست -از
داللی احتمالی این ناهمسویی می توان به تفاوت جامعۀ آماری اشاره کرد.
یافته های دیگر این تحقیق مبین آن بود که تضاد مبتنی بر زمان بر نگرش به اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت
بدن��ی تاثی��ر منفی معنی داری دارد .گائو و همکاران( )2019اذعان می دارند که تضاد مبتنی بر زمان وقتی اتفاق
می افت��د ک��ه فرد تحقق نیازهای اوق��ات فراغت را در نتیجه اختصاص زمان زیادی به ک��ار دشوار بداند .براساس
یافته ه��ای پژوه��ش حاضر که حاکی از تاثیر منفی معنادار تضاد مبتنی بر زم��ان بر نگرش به اوقات فراغت بود،
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می ت��وان چنی��ن استدالل کرد که از دیدگاه کارکنان وزارت ورزش و جوان��ان تضاد زیادی بین نقش های شغلی و
غیرشغل��ی آن ها وجود دارد و وقتی این تضاد افزایش می یاب��د که توزیع زمان برای کار ،خانواده و اوقات فراغت
نامتعادل باشد .بنابراین ،کارکنان وزارت ورزش و جوانان به احتمال زیاد برای ایجاد تعادل و توالی در منابع موجود
برای حوزه های کاری و غیرکاری ،دچار معضل هستند ،زیرا حوزه های کاری و غیرکاری (مانند فعالیت بدنی در
اوقات فراغت) را دارای محدودیت زمانی می دانند .برخالف یافته های پژوهش حاضر ،یافته های پژوهش گائو و
همکاران( )2019نشان داد که تاثیر تضاد کار -اوقات فراغت مبتنی بر زمان بر نگرش رفتاری به اوقات فراغت
مثبت است .بنابراین ،یافته های پژوهش حاضر با نتایج تحقیق گائو و همکاران( )2019ناهمسوست -از دالیل
احتمالی این ناهمسویی به تفاوت جامعۀ آماری پژوهش ها می توان اشاره کرد.
یافته ه��ای دیگ��ر نشان داد که تض��اد مبتنی بر خستگی بر نگرش ب��ه اوقات فراغت با تاکی��د بر فعالیت بدنی
تاثی��ر معن��ی داری ندارد .از دیدگ��اه گائو و همک��اران( )2019تضاد مبتنی بر خستگی زمان��ی اتفاق می افتد که
فش��ار ناش��ی از کار ،تحق��ق مطالبات را در حوزه اوق��ات فراغت دشوار می کند .این ب��دان مفهوم است که وقتی
کارکنان وزارت ورزش و جوانان حجم و محتوای شغلی شان را سنگین بدانند و فعالیت های شغلی شان منجر به
احس��اس خستگ��ی ناشی از کار در آن ها شود ،این امر بر نگرش آن ه��ا نسبت به فعالیت بدنی در اوقات فراغت
و انگی��زۀ آن ها ب �رای شرکت در فعالیت بدنی در اوقات فراغت تاثیر ن��دارد .برخالف یافته های پژوهش حاضر،
نتایج گائو و همکاران( )2019نشان داد که تاثیر تضاد کار -اوقات فراغت مبتی بر خستگی بر نگرش رفتاری به
اوق��ات فراغت منفی است .بنابراین ،یافته های پژوهش حاضر با نتایج تحقیق گائو و همکاران( )2019ناهمسو
می باشد -از دالیل احتمالی این ناهمسویی می توان به تفاوت جامعۀ آماری پژوهش ها اشاره کرد.
براس��اس نتایج پژوهش حاضر ،پیشنه��اد می شود مدیران وزارت ورزش و جوانان برنامه های ورزشی ویژه ای
ب��ه صورت همایش ها و رویداده��ا برای کارکنان برگ �زار نمایند .هم چنین ،به منظور کاه��ش تضاد کار -اوقات
فراغت ،در برخی از روزهای هفته برای حضور کارکنان در فعالیت های بدنی تسهیالت ویژه ای از جمله کاهش
ساع��ت ک��اری را در نظ��ر بگیرند .برای بهب��ود نگرش به فعالیت بدن��ی در اوقات فراغ��ت ،برنامه ها و مسابقات
ورزشی را خارج از ساعات اداری برای کارکنان برگزار نمایند و از پتانسیل های موجود همچون کارت های ویژه
استف��اده از اماکن ورزشی ب �رای کارکنان بهره گیرند .از آنجا که این پژوهش ب��ه کارکنان ستادی وزارت ورزش و
جوان��ان محدود بود ،پیشنهاد می شود مدل تحقیق حاضر جهت تعمیم یافته ها در سایر سازمان ها بررسی شود.
در تحقیق��ی راهکاره��ای کاهش تضاد کار -اوقات فراغت با تاکید ب��ر فعالیت بدنی در کارکنان وزارت ورزش و
جوانان بررسی شود و عملکرد سازمان ها در اجرای برنامه های فعالیت بدنی در اوقات فراغت برای کارکنان مورد
مطالعه قرار گیرد.
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