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Abstract
The purpose of this study is to identifying factors
affecting workplace friendship. The study type is
developmental and mix method. To extract factors,
ethnography methodology was used. In quantitative
section of this study, to approve the extracted model
from qualitative section, researcher-made questionnaire
was used. Statistical population in this study consists of
an Army unit in Isfahan. To identifying sample size,
the structural equation modelling (5q≤ n≤ 15q) formula
was used. With regard of questions of the
questionnaire, 315 individual were selected for sample
size and questionnaires were distributed among them.
Questionnaire validity was approved with content and
structural method with structural equation pattern and
its reliability was approved through Cronbach alpha.
Data analysis in qualitative section was done with
Braun and Clarke (2006) thematic analysis. The result
of qualitative section shows that individual,
organizational and ultra-organizational factors affecting
workplace friendship. The result of quantitative section
shows that individual factors with 0.91, organizational
factors with 0.21 and ultra-organizational factors with
0.5 percent affecting workplace friendship.
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چکیده
 شناسایی عوامل ایجادکنندة دوستی در محل کار در بین،هدف این پژوهش
 توسعهای و بهصورت ترکیبی است و، نوع پژوهش.نیروهای نظامی است
 در بخش کمّی.برای استخراج عوامل از روش مردمنگاری استفاده گردید
 پرسشنامهای،پژوهش جهت تأیید مدل حاصل از بخش کیفی پژوهش
 جامعۀ آماری پژوهش یکی از یگانهای نظامی.محققساخته طراحی گردید
 برای تعیین حجم نمونه از فرمول.ارتش مستقر در شهر اصفهان است
 با.( استفاده شد5q≤ n≤ 15q) نمونهگیری مدلسازی معادالت ساختاری
 نفر بهعنوان حجم نمونه تعیین363 ،توجه به تعداد پرسشهای پرسشنامه
 روایی پرسشنامه. پرسشنامهها توزیع و تکمیل شد،گردید و به همین میزان
به دو روش محتوایی و سازه با استفاده از الگوی معادالت ساختاری و پایایی
 تحلیل.پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفته است
)3001( دادهها در بخش کیفی با رویکرد تحلیل تماتیک براون و کالرک
 نتایج بخش کیفی پژوهش نشاندهندة آن است که سه دسته از.انجام شد
 سازمانی و برونسازمانی با زیرمتغیرهای خود در ایجاد دوستی،عوامل فردی
 نتایج بخش کمّی پژوهش نیز نشان میدهد که.در محل کار نقش دارند
) و عوامل0/36(  عوامل سازمانی به میزان،)0/36( عوامل فردی به میزان
.) بر دوستی در محل کار تأثیرگذار هستند0/3( برونسازمانی به میزان
واژههای کلیدی
. ارتش، مردمنگاری،دوستی در محل کار
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مقدمه
یکی از عواملی که می تواند به هر رزمنده کمک کند که در
میدان رزم دوام بیاورد و روحیۀ خود را حفظ کند وجود یک
دوست است .ایجاد شبکه ای از دوستیها در یک سازمان
نظامی می تواند این انگیزه را در کارکنان ایجاد کند که
به خاطر یکدیگر در میدان رزم حاضرشده و بجنگند.
دغدغۀ یک سرباز برای زندهماندن 6در میدان نبرد
شدت تعلقات هیجانی 3که به هم رزمش دارد بهحداقل
میرسد (ونگ .) 3001 ،3لذا دوستی در میان کارکنان
نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که دوستی
باعث ایجاد انسجام یگانی 1شده و بنابراین باعث اثربخشی
در میدان نبرد ،عملکرد گروه ،رضایت شغلی و بهزیستی
کلی می شود (زیمباردو ،فرراس و برانسکیل.)3063 ،3
امروزه بزرگ شدن سازمان های نظامی و پیچیدهشدن
ساختار این سازمان ها که معموالً مبتنی بر بوروکراسی است
می تواند بر دوستی در محل کار تأثیر منفی داشته باشد
(مائو ،چن و هسیه .) 3003 ،1از طرف دیگر ،از مهمترین
اهداف این سازمان ها اثربخشی در میدان نبرد است و
کاهش دوستی در محل کار ممکن است به عنوان مانعی
برای تحقق این مسئله به شمار آید .لذا شناسایی عواملی که
پرورش دهندة مفهوم دوستی در محل کار است و به
افزایش شدت آن کمک میکند می تواند در افزایش توان
رزمی نیروهای نظامی تأثیر عمده ای داشته باشد .عالوهبر
این ،دوستی در محل کار می تواند پیامدهای مهم مرتبط با
کار و زندگی مانند وابستگی شغلی ،7رضایت شغلی و تعهد
سازمانی (نیلسن ،جکس و آدامز ،)3000 ،8بهزیستی 3و
رضایت از زندگی (پدرسن و لویس ،)3063 ،60کسب
حمایت از جانب همکاران ،به دست آوردن اطالعات مهم
برای انجام کار ،افزایش کیفیت کار ،کاهش استرس ،ایجاد
جو حمایتی و نوآورانه در سازمان و افزایش بهرهوری
(برمن ،وست و ریچر ،) 3003 ،66ایجاد حمایت هیجانی،

کمک به توسعۀ کار راهه (لین ،)3060 ،63نگهداشت
کارکنان ،درگیری ذهنی و عاطفی با کار ،63انگیختگی
مثبت و کاهش احساس فرسودگی (متوت ،لپاین ،پودساکف
و کریستین .) 3063 ،61به همراه داشته باشد .بهعلت
پیامدها ی مهم فردی ،سازمانی و فراسازمانی که دوستی در
محل کار به همراه دارد ،مطالعۀ عوامل ایجادکنندة آن در
سازمان ها و مخصوصاً سازمان های نظامی که عامل
تقویت کنندة پیوندهای هم رزمی در آنها ،دوستی میباشد،
بسیار اهم یت دارد .لذا پژوهش حاضر بهدنبال پاسخگویی
به این سؤال است که عوامل مؤثر بر دوستی در محل کار
در بین نیروهای نظامی چه عواملی می باشند؟ و هر یک از
این عوامل به چه میزان بر دوستی در محل کار تأثیرگذار
است؟
مبانی نظری پژوهش
دوستی در محل کار
دوستی به عنوان روابط بلندمدت دارای عالقه و حمایت
متقابل تعریف شده است که در جوامع انسانی به افراد در
کنارآمدن با کشمکش های زندگی روزمره کمک میکند
(هروشکا .)3060 ،63دوستی در محل کار بهعنوان تعامالت
مبتنی بر فرد و غیررسمی در یک مجموعۀ کاری
تعریف شده است (لین .) 3060 ،روابط همکاران در محل کار
اغلب باعث ایجاد پیوندهای تعلق شده که بهعنوان دوستی
شناخته می شود (سیاس ،گاالقر ،کوپانوا و پدرسن،61
 .)3063داوطلبانه بودن دوستی ،روابط دوستانۀ همکاران را
از دیگر روابطی که آن ها با هم برقرار میکنند ،متمایز
می سازد (سیاس و کاهیل .)6338 ،67محققان ردهبندیهای
مختلفی برای دوستی ارائه دادهاند که به برخی از آنها در
جدول شمارة ( ) 6اشاره شده است.

1.

Survival
Emotional bonds
. Wong
4. Unit cohesion
. Zimbardo, Ferreras & Brunskill
. Mao, Chen & Hsieh
7. Job involvement
. Nielsen, Jex & Adams
9. Well-being
. Pedersen & Lewis
. Berman, West & Richter
2.

. Lin
Work engagement
. Methot, Lepine, Podsakoff & Christian
. Hruschka
. Sias, Gallagher, Kopaneva & Pedersen
. Sias & Cahill

13.
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جدول  .1ردهبندیهای مختلف در مورد دوستی
رديف

محققان

ردهبندی
 -6دوستیهای

ضروری3

 -3دوستیهای مورد اعتماد
6

گریف6

()3003

تعريف
یک دوست ضروری ،بهترین رفیق است .کسی که نزدیکترین رابطهها با او برقرار میشود.
یک دوست مورد اعتماد دوستی است که در تعامالتش به اندازهای صداقت نشان میدهد که
میتوان به راحتی با او صحبت کرد اما به اندازة دوست ضروری نمیتوان به او نزدیک شد.

یک دوست زنگ خورده میتواند خیلی نزدیک باشد یا نباشد و بهعلت مدت زمان طوالنی که
 -3دوستیهای همراه با
او را میشناسیم این دوستی وجود دارد .این دوستی شبیه زنگی است که درطول زمان به آهن
زنگار3
چسبیده است.
دوستان الساعه به علت اینکه در یک دَم دوست هستند اینگونه نامیده میشوند .آنها چیزی
 -1دوستیهای الساعه1
بیش از آشنایی صرف ،به هم نزدیک هستند و با هم بودنشان خوشایند است.
دوستان راحت ،دوستانی هستند که در کار یا در همسایگی ما قرار دارند و در تنگناها به ما
 -6دوستان راحت1
کمک میکنند اما صمیمی نیستند.
 -3دوستان دارای منافع افرادی که با آنها برای فعالیتهای مختلفی مانند ورزش ،کلوب کتاب و غیره دوست
خاص7
میشویم.

3

وایورست3

()6338

 -3دوستان تاریخی
-1دوستان

تقاطعی8

 -3دوستان شبه

نسلی3

-1دوستان نزدیک
 -6بهترین دوست

3

یاگر60

 -3دوست نزدیک

()6337
 -3دوست اتفاقی (غیر مهم)

افرادی که سالهای زیادی است که آنها را میشناسیم و اغلب ممکن است آنها را نبینیم اما
نمیخواهیم ارتباط خود را با آنها از دست بدهیم.
آنهایی که در موقعیتهای بحرانی زندگی با آنها مالقات میکنیم.
دوستان مسنتر یا جوانتری که به عنوان جانشین والدین یا فرزندان محسوب میشوند.
افرادی که از نظر هیجانی و جغرافیایی به ما نزدیک هستند و عالوهبر داشتن تماس مداوم
با آنها ،سطوح باالیی از صمیمیت نیز داریم.
یک بهترین دوست ،به صورت ایدئال میتواند تمام معیارهایی که برای نزدیکترین دوست
الزم است را داشته باشد اما با نزدیکترین دوست دارای یک تمایز اساسی است که میتوان
آن را واالترین دوست نامید.
دوست نزدیک کسی است که برای به اشتراک گذاشتن عمیقترین و درونیترین افکار یا
رازهای خود با او احساس راحتی میکنید .یک دوست نزدیک ،کسی است که با او ،میتوانید
خودتان باشید.
دوستی اتفاقی ،گامی بزرگ ماورای آشنایی است .بین دوستان اتفاقی نیز پیوند وجود دارد اما
این پیوند مانند پیوند بین دوستان نزدیک و یا بهترین دوستها ،خاص و صمیمی نیست .در
کسبوکار ،ممکن است دوستی اتفاقی ،معمولتر و یا حتی ارجحتر از بهترین دوست یا دوستی
نزدیک باشد.

(منبع :گریف 3003 ،و یاگر)3003 ،

. Greif
Must friendships
3. Rust friendships
4. Just friendships
5. Viorst
6. Convenience
. Special-interest
. Crossroads
. Cross-generational
10. Yager
2.
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در اکثر سازمانها ،افرادی که قرار است با آنها همکاری و
ارتباط داشته باشیم را ساختار رسمی تعیین میکند .به بیان
دیگر ،افراد دارای به هم وابستگی مبتنی بر وظیفه هستند
(کلیپر ،اسلیبسب ،بانت و اگنیسنس .)3060 ،6دوستیهایی که
در محل کار برقرار میشود را دوست نزدیک مینامند و از
بهکاربردن بهترین دوست خودداری میکنند .این روابط بر
مبنای شخصیت ،شباهت ،مجاورت و وظایف مشترک به
دوستیهای نزدیکتر تبدیل میشود اما اگر عواملی در خارج
از محل کار وجود داشته باشد که کارکنان در آن عوامل با
یکدیگر اشتراک داشته باشند این دوستیها به دوستیهای
خیلی نزدیک یا بهترین دوستیها تبدیل خواهد شد (موریسون
و کوپرتوماس.)3063 ،3
عواملی که بر دوستی بر محل کار تأثیر میگذارند به
عوامل شخصی یا زمینهای تقسیمبندی می شود .عوامل
شخصی شامل ترکیب جنسی ،شخصیت و شباهت است.
عوامل زمینهای شامل عوامل محل کار و عوامل بیرونی
میشود .عوامل محل کار شامل تقسیمکار ،سطح مقام در
سلسلهمراتب سازمانی ،نزدیکی خانه به محل کار ،شغلهای
شبیه به هم ،انسجام 3و فرهنگ سازمانی میشود .عوامل
بیرونی شامل وقایع زندگی ،معاشرت و فعالیتهای فراغت
بیرونی (مانند پیکنیکها و مسابقات ورزشی) میباشد (مائو،
چن و هسیه .)3003 ،ایجاد دوستی در محل کار عمدتاً بر
مبنای الزامات کار تیمی در یک سازمان است .هرچه به کار
تیمی احتیاج بیشتری باشد به دوستی در محل کار نیاز
بیشتری است (نیلسن ،جکس و آدامز.)3000 ،
برخالف دیگر دوستیها که بین افرادی با پیشزمینههای
شبیه به هم شکل میگیرد ،دوستی در محل کار ممکن است بین
کارکنانی با سن ،جنسیت ،مقام و سطوح کاری متفاوت به وجود
آید (بادر ،هاشم و زاهاریم .)3063 ،1اعتماد ،تعهد ،مهربانی و
ارزشمندی اطالعات به اشتراک گذاشته شده بین طرفین از
الزامات شکلگیری دوستی در محل کار است (هوانگ.)3061 ،3
دوستی در محل کار دارای پیامدهای مثبت فردی و
سازمانی است .سطوح باالتر بهرهوری ،نگهداشت کارکنان،
رضایت شغلی ،انسجام اجتماعی و کاهش احساس فرسودگی
(متوت و همکاران ،)3063 ،بهزیستی ،انسجام کار و زندگی
. Klepper, Sleebosb, Bunt & Agneessens
. Morrison & Cooper-Thomas
3. Cohesion
. Bader, Hashim & Zaharim
. Huang

شخصی و غنیسازی کار -زندگی (پدرسن و لویس،)3063 ،
بهبود جو محیط کار و کاهش فشار و استرس کاری (لین)3060 ،
چند نمونه از این پیامدها هستند .دوستیها به کارکنان کمک
میکند که زندگی طوالنیتر و سالمتتری داشته باشند .زمانی
که افراد به دنبال معنای فردی و معنوی بیشتری هستند ،دوستی
برای فراهمکردن این معنا بسیار مهم است (گریف.)3003 ،
دوستیهایی که بین کارکنان ایجاد میشود در نوع و
شدت با هم تفاوت دارند (همان) .داشتن همکارانی که دوست
انسان هستند به این معنا است که کار در بین
لحظههایی لذت بخش پراکنده میشود مثالً آوازخواندن با
یکدیگر ،گفتگوکردن یا نوشیدن یک فنجان چای با یکدیگر
منجر به ایجاد هیجانات مثبتی میشود که کار را لذتبخشتر،
راضیکنندهتر و بهرهورتر میسازد .لحظههای لذتبخش در
طول یک روز کاری برای همکاران این فرصت را فراهم
میآورد تا در قلب یک روز کاری سخت و رقابتی که دارای
لحظههای استرسزا و احساس اضطراب است ،تمدد اعصاب
داشته باشند (دمیر.)3063 ،1
در مطالعۀ حاضر بر مبنای پژوهشهای ریوردان و
گریفیث )6333( 7و نیلسن ،جکس و آدامز ،)3000( 8برای
دوستی در محل کار ،دو بُعد فرصت دوستی و شیوع دوستی در
نظر گرفته شد .به اعتقاد ریوردان و گریفیث ( ،)6333فرصت
دوستی بهعنوان یک بُعد از ویژگیهای شغلی درکشده ،به
میزانی که یک شغل به کارکنان اجازه میدهد در هنگام کار
با یکدیگر صحبت کرده و روابط غیررسمی ایجاد نمایند ،اشاره
دارد .همچنین نیلسن ،جکس و آدامز ( ،)3000شیوع دوستی را
بر مبنای اعتماد موجود بین کارکنان تعریف کرده و معتقدند
که اگر کارکنان به یکدیگر اطمینان داشته و نسبت به هم
عالقهمند باشند ،دوستی در محل کار شیوع پیدا خواهد کرد.
دوستی در سازمانهای نظامی
سلسلللهمراتللب ،اعمللال قللدرت بللهجهللت جلللوگیری از بللروز
رفتارهای نامطلوب و یا پیامدهای مخرب برای سازمان ،وجلود
مطالب طبقهبندی شده ،تمرکز ،انضباط ،اطاعت از هنجارهلای
رسمی ،اختیار رسمی و در یک کالم یک سازمان بوروکراتیک،
چیزی است که سازمان نظامی را بهعنوان یک نهاد اجتملاعی
از دیگر سازمانها متمایز میسازد (کافوریو  .)3001 ،همچنین
استرس یک عامل تأثیرگذار قوی است که عملکرد ،بهزیسلتی
. Demir
. Riordan & Griffeth
. Nielsen, Jex & Adams
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هیجانی و دیگر پیامدهای کلاری را در سلازمانهلای نظلامی
کاهش میدهد (هارمس ،کراسلیکوا ،ونهلو ،هلراین و لسلتر ،
 .)3063بوروکراسی و استرس میتواند دوستی در محل کار را
کاهش دهد (مائو ،چن و هسیه3003 ،؛ سلیاس ،هیلث ،پلری،
سیلوا و فیکس  .)3001 ،از طرف دیگر یکی از ضروریترین و
مهمترین پیوندها در نیروهای مسلح ،پیوند برادرانه یا همرزمی
است (ورویج .)3007 ،
فقدان روابط اجتماعی که شامل دوستی میشود نشلانهای
بیمارگونه از اتفاقات اشلتباهی اسلت کله در سلازمان درحلال
رخدادن است .تئوریهای هنجاری سنتی و بوروکراسلیهلای
قللانونی -عقالیللی بلله سللبکهللای غیرشخصللی تعللامالتِ
محدودشده به مقام سازمانی معتقدند .این دیدگاه جای انلدکی
برای دوستی باقی گذاشلته اسلت .منتقلدان روان تحلیللگلر
پیشنهاد ملیدهنلد کله فقلدان روابلط نزدیلک باعلث ایجلاد
اضطراب شده و درنهایت رفتار جامعه ستیز را در پی دارد.
بهنظر میرسد که روابط دوسلتانه دارای بیشلترین اهمیلت در
زمینۀ جنگ است .هر کسی در این شرایط نیازمنلد دوسلتان و
همرزمان است .سربازان در یک وضعیت جنگلی حاضلرند تلا
خطرهای زیادی را بهخاطر وفاداری به همرزمان و دوستانشان
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در یلک واحللد رزملی بپذیرنللد .عشلق دوجانبللۀ هللمرزمللان و
فداکاری آنها برای همدیگر برای بقا الزم است و بدیهی است
که این مورد نهتنها به نفع جنگاوران است بلکه بهنفع سازمان
نظامی نیز میباشد .دوستی ایجلاد ذخیلرة مهربلانی ملیکنلد،
چیزی که مخصوصلاً در بافلت نظلامی دارای اهمیلت اسلت.
دوستی به همرزمی ،بُعد اخالقی اضافه میکند و در این زمینۀ،
دوستی ،همرزمی را غنی میکند (ورویج.)3007 ،
در مشاغل پراسترس (مانند مشاغل نظلامی) ،دوسلتی¬هلای
نزدیک در کار میتواند ایجاد حمایت ،فهم و مشلورتی بنمایلد
که برای انطباق با کار الزم است (ریوردان و گریفیث.)6333 ،
استوارت ( )6336بر این باور است که به عللت یلک دوسلتی
خوب توسعه یافته یا رفاقت است که افراد بله صلورت فلردی
برای دفاع از گروه رزمی خود میجنگند .دوستی ،افراد نظلامی
را به هم پیوند میدهد .از نظر او ،دوستی ابزار اساسی انگیزش
سربازان است (کینگ  .)3063 ،کایرک ( )3060انواع مختلف
روابط غیر رسمی در میان یک یگلان نظلامی را دسلتهبنلدی
کرده که در جدول شمارة ( )3آورده شده است.

جدول  .2دوستی در یگان نظامی

رديف

رابطه

6

دوستی نزدیک

3

دوستی

3

رابطه همکاری

1

دسترسی
غیررسمی

3

آشنایی
مختصر

تعريف
روابط طوالنی مدت که از اعتماد و احترام زیاد بین کارکنان و ایجاد محیطی که بهراحتی بتوان درباره مسائل شخصی
صحبت کرد بهوجود میآید و محیط کار یگان نظامی را بهبود میبخشد .این نوعدوستی نادر و خاص است و برای
افرادی که یک زندگی خشک دارند یک ویژگی معمول نیست.
شامل یک رابطۀ قوی بین همکاران است .در این نوعدوستی ،افراد از بودن با یکدیگر لذت میبرند ،اگر برای یکی از
آنها مشکلی پیش بیاید او را یاری میکنند و درصورت کمبود منابع ،حاضرند همه چیز را با یکدیگر به اشتراک بگذارند
اما این نوع دوستی از نظر عمق و شدت ،با دوستی نزدیک برابری نمیکند .این نوعدوستی معموالً در بین کارکنانی
که درجات آنها بهشدت با یکدیگر فرق میکند بهوجود نمیآید اما ممکن است در بین گروه کوچکی از کارکنان که
درجۀ آنها شبیه به هم است اتفاق بیفتد.
نوعی پیوند است که از طریق اعتماد و احترام متقابل بین سربازانی بهوجود میآید که اختالف درجۀ آنها تا حدی است
که نمیتوانند «دوستی» برقرار کنند اما با یکدیگر در تماس دائم هستند .شدت این رابطه ،خیلی کمتر از رابطه
«دوستی» است اما به هرحال یک پیوند مهم است .بهعنوان مثال ،این نوع رابطه احتماالً بین یک گروهبان و فرمانده
دستهاش و یا بین یک فرمانده گروهان و سرگروهبانش بهوجود میآید.
شامل مواردی میشود که افرادی با حق شناخته شده (که الزاماً به طور رسمی مورد تأیید واقع نشده است) میتوانند به
صورت غیررسمی و بدون یک قرار مالقات رسمی با افرادی که از نظر درجه با آنها تفاوت دارند و «رابطه همکاری»
بین آنها وجود ندارد صحبت کنند.
در این نوع رابطه ،طرفین یکدیگر را فقط میشناسند اما الزاماً نام آنها را نمیدانند و مشارکت معمول و وجود یکدیگر
در یک ساختار فرماندهی رسمی را تأیید میکنند .این رابطه ممکن است به همین صورت باقی بماند و یا به یکی از 1
رابطۀ دیگر که در فوق بیان شد تبدیل شود.

(منبع :کایرک)3060 ،
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کهن و همکاران :عوامل مؤثر بر دوستی در محل کار

سربازان معموالً بهعلت شدت تجارب مشترک و بهعلت اینکه
ممکن است زندگی آنها به دوستشان بستگی داشته باشد
بهسرعت به همرزمان ضروری یا مورد اعتماد تبدیل میشوند
(گریف .)3003 ،اما رویههای موجود در سازمانهای نظامی و
ساختار سلسلهمراتبی آنها ممکن است دوستی را تخریب نماید.
در پادگانهای نظامی ،پیچیدگی افقی ،عمودی و جغرافیایی
زیاد ،و عدممجاورت کارکنان با یکدیگر ،معموالً باعث
شکلگیری آشنایی مختصر میشود .روابط سلسلهمراتبی و
تماس دائم همکاران با یکدیگر نیز ممکن است باعث
شکلگیری دسترسی غیررسمی و رابطۀ همکاری شود .اما
مطابق با جدول شمارة ( ،)3آنچه مهم است شناسایی عوامل
ایجادکنندة دوستی و دوستی نزدیک در بین کارکنان است که
میتواند در افزایش بازدهی و توان رزمی نیروهای مسلح تأثیر
بسزایی داشته باشد .بنابراین آنچه در پژوهش حاضر مدنظر
است ایجاد رابطۀ دوستانۀ نزدیک بین همکاران است.
عوامل زیادی میتوانند بر ایجاد روابط دوستانه در
سازمانهای نظامی اثرگذار باشند که از میان آنها میتوان به
قوانین و رویههای سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،مشاغل مشابه،
ویژگیهای شخصیتی کارکنان ،الزامات کار تیمی کارکنان و
زندگی دستهجمعی آنها اشاره نمود .اما برای شناسایی و
تبیین همۀ عوامل اثرگذار بر ایجاد روابط دوستانه در بین
کارکنان نظامی ،به صورت گسترده ،بررسی دقیقتر و
گستردهتری الزم است که پژوهش حاضر به روش مردم-
نگاری در پی انجام آن است.
پیشینة پژوهش
چانگ 6و همکاران ( )3061نقش دوستی در محل کار را به
عنوان متغیر تعدیلکننده در تأثیر کمالگرایی بر رفتار نوآورانه
و فرسودگی شغلی مورد بررسی قرار دادند .آنها با بررسی
 663تیم ( 663سرپرست و  137عضو) به این نتیجه رسیدند
که دوستی زیاد در محل کار در بین تیمها ،رابطۀ مثبت بین
کمالگرایی سالم و رفتار نوآورانه را تقویت میکند و رابطۀ
مثبت بین کمالگرایی ناسالم و فرسودگی شغلی را تضعیف
میکند.
متوت و همکاران ( )3063در پژوهشی که در بین کارکنان
یک شرکت بیمه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تعداد
دوستیهای محل کار چندگانه در یک شبکۀ اجتماعی با
ارزیابی سرپرست دربارة عملکرد شغلی رابطۀ مثبتی دارد.
Chang

1.

همچنین نتایج مطالعۀ دوم این پژوهش که در بین کارکنان
رستوران و خردهفروشی انجام شد نشاندهندة تأثیرات مثبت و
منفی دوستیهای چندگانۀ محل کار بر عملکرد شغلی است.
علیالخصوص ،این روابط از طریق اعتماد ،عملکرد شغلی را
افزایش میدهد اما از طریق مشکالت مربوط به نگهداری و
حفظ دوستی ،عملکرد شغلی را کاهش میدهد .درمجموع،
نتایج تحقیق آنها ،نشاندهندة این است که داشتن تعداد
زیادی از دوستیهای چندگانه در محل کار ،یک موهبت
آمیخته است .گرچه روابط چندگانه در محل کار ،منابعی برای
کارکنان فراهم کرده و باعث بهبود عملکرد شغلی آنها
میشود اما ممکن است عملکرد شغلی کارکنان تا حدی توسط
منابع فردی که در این روابط چندگانه از دست میدهند
کاهش یابد.
بادر و همکاران ( )3063در پژوهشی به بررسی دوستی در
محل کار در میان  331نفر از کارکنان بانک در چهار شهر در
شرق لیبی پرداختند .مشارکتکنندگان در این مطالعه ،عمدتاً
بهوجود دوستیهای مثبت در محل کار اذعان داشتند.
مشارکتکنندگانی از جنس ،سن ،سطح تحصیالت ،شهرها و
طول خدمت متفاوت در بخشهای مختلف ،فرصتهای
مختلفی را برای دوستی در محل کار گزارش کردهاند .اما
وضعیت تأهل و نوع شغل دارای ارتباط معنادار با دوستی در
محل کار نبوده است.
چن 3و همکاران ( )3063در پژوهشی به بررسی رابطه بین
عدالت تعاملی ،تعامل رهبر -عضو و دوستی در محل کار در
میان  303نفر از کارکنان تماموقت تایوانی پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشاندهندة این است که عدالت تعاملی به
صورتی مثبت با دوستی در محل کار ارتباط دارد .همچنین
تعامل رهبر -عضو ،در این روابط ،نقش میانجی دارد .بنابراین
عدالت تعاملی یک عامل مؤثر برای ارتقای دوستی در محل
کار است و همچنین اینکه نقش میانجی تعامل رهبر -عضو
نباید مورد غفلت واقع شود.
مائو و همکاران ( )3063در پژوهش خود به بررسی رابطۀ
بین دوستی در محل کار و اهمیت شغلی درکشده در بین
 330نفر از کارکنان تایوانی پرداختند .نتایج تحقیق آنها
نشاندهندة این است که دوستی در محل کار ،اهمیت شغلی
درکشده را افزایش میدهد و این افزایشها در میان سطوح
سازمانی دارای تفاوت نیست .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد
که میتوان از طریق دوستی در محل کار ،کارکنان را ازنظر
. Chen
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درونی دارای انگیزه نمود .بدینصورت سازمانها میتوانند از
طریق واردنمودن مکانیسمهای دوستی در محل کار در
طراحی شغل ،انگیزة درونی کارکنان را افزایش داده و از این
طریق بهرهوری شغلی و سازمانی را ارتقا دهند.
ورویج ( )3007در پژوهشی با عنوان «همرزمان یا
دوستان؟ در مورد دوستی در نیروهای مسلح» ،تفاوت بین
همرزمبودن ،برادربودن و دوستی در یک بافت نظامی را مورد
بررسی قرارداد .تفاوت بین این پیوندها با کمکگرفتن از
داستان آشیلز و پاتروکلوس ،6اشعار شاعران جنگ و کتاب
ارسطو دربارة دوستی ،مورد بررسی قرار گرفت .نتیجۀ پژوهش
آنها نشاندهندة این است که جنگاوران به همرزم نیاز دارند
اما بیشتر از آن به دوست نیاز دارند.
سلیمی و شفیعی ( )6333در پژوهشی با عنوان «ارزیابی
اثر نوعدوستی کارکنان بر نوآوری سازمانی در محیطهای
دانشگاهی :تبیین نقش میانجی تعلق خاطر کاری» که در بین
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت به این
نتیجه رسیدند که میانگین نوعدوستی کارکنان از حد کفایت
مطلوب باالتر است و تعلقخاطر کاری در کارکنان از
حدکفایت قابلقبول باالتر است .نوآوری سازمانی از حدکفایت
قابلقبول پایینتر بوده و براساس یافتهها ،بین سه متغیر اصلی
پژوهش همبستگی وجود دارد .متغیر تعلقخاطر کاری17 ،
درصد واریانس نوآوری را تبیین میکند و متغیر نوعدوستی،
 66درصد واریانس تعلقخاطر کاری را تبیین میکند ،ولی
متغیر نوعدوستی بهصورت مستقیم بر متغیر نوآوری اثرگذار
نبوده و نوعدوستی بهواسطۀ تعلقخاطر کاری ،نوآوری سازمانی
را پیشبینی میکند.
خالقی و چناری ( )6331در پژوهشی با عنوان «رابطۀ
هوش اخالقی با نوعدوستی» به بررسی وضعیت هوش
اخالقی و رابطۀ بین هوش اخالقی و نوعدوستی دانشجویان
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشاندهندة این است که دانشجویان در ابعاد
دلسوزی ،وفای بهعهد ،اهمیتدادن به دیگران و توانایی در
بخشش اشتباهات دیگران وضعیت خیلی خوبی داشتهاند .بین
بیشتر مؤلفههای هوش اخالقی با نوعدوستی دانشجویان
رابطۀ معنادار وجود دارد .بین هوش اخالقی دانشجویان در
ردههای مختلف سنی ،رتبۀ کنکور و میزان تحصیالت والدین
آنها تفاوت معنادار وجود ندارد .بین نوعدوستی دانشجویان در

. Achilles & Patroclus
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ردههای مختلف سنی و تحصیالت والدین آنها ،تفاوت معنادار
وجود ندارد ،اما با رتبۀ کنکور ،تفاوت معنادار بوده است.
دهوکی ( )6331در پژوهشی به بررسی تعیین اثر رضایت
شغلی ،دوستی در محل کار و تسهیم دانش بر نوآوری در
خدمت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران پرداخته
است .جامعۀ آماری تحقیق شامل کارشناسان شرکت
کشتیرانی میباشد .نتایج بهدست آمده نشان داد که
متغیرهای رضایت شغلی ،دوستی در محل کار و تسهیم دانش
بر نوآوری در خدمت اثر مثبت و معناداری دارند و شدت اثر
متغیرهای دوستی در محل کار و تسهیم دانش بیشتر از متغیر
رضایت شغلی است.
زنجانیزادة اعزازی ،عظیمی هاشمی و موفقی ( )6333در
پژوهشی با عنوان «نوعدوستی جوانان در سطح دوستان
(مطالعه موردی شهر مشهد)» با روش نظریۀ زمینهای به
بررسی دگرخواهی در میان ده نفر از جوانان شهر مشهد
پرداختند .نتایج تحلیل مصاحبهها نشاندهندة این است که
جوانان بهدلیل عواطف انسانی و مبادلۀ اجتماعی (تحلیل هزینه
– پاداش) و نیز بهواسطۀ ارزشها و باورهایی که در آنها
درونیشده ،در موقعیتهای بحرانی اقدام به کنشهای
دگرخواهانه نسبت به دوستان خود میکنند که نتیجۀ این
وضعیت ،رضایت آنان از خودشان و تقویت انسجام اجتماعی
در روابط با دوستانشان میباشد.
المدرسی طس ،مزینی ،جاهد مطلق و احمدی ( )6333در
پژوهشی با عنوان «رابطۀ دوستی و عملکرد تحصیلی در
دانشجویان :نقش عوامل شخصیت» به ارائه یک شبیهسازی
اجتماعی برای بررسی تأثیر شخصیت فرد و دوستانش بر
عملکرد تحصیلی وی با استفاده از سیستمهای چند عاملی
پرداختند که در این شبیهسازی ،طراحی عوامل ،مبتنی بر
تئوری روانشناسی «پنج عامل بزرگ شخصیت» است .پس
از پیادهسازی مدل با استفاده از روشهای شبیهسازی ،یک
نمونه دادة واقعی از طریق توزیع پرسشنامۀ استاندارد شخصیت
بین  33نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران،
جمعآوری گردید .نتایج پژوهش نشاندهندة آن است که
واردکردن تأثیر شخصیت دوستان ،باعث بهبود در نتایج شبیه-
سازی و دوستی آنان می شود.
پژوهشهایی که در فوق بیان شد ،نشان میدهد که
روابط دوستانه در محل کار ،میتواند ایجادکنندة جو مثبت در
محل کار باشد و به کارکنان کمک میکند که ساعات کاری
بهتری در کنار یکدیگر داشته باشند .روابط دوستانه به
کارکنان نظامی کمک میکند که در شرایط پراسترس و
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سخت ،مانند میدان نبرد ،دوام آورده و انسجام و اتحاد خود را
حفظ نمایند .همچنین در این تحقیقات و تحقیقات دیگری که
در ایران انجام شده ،بهصورت جامع به بررسی عوامل مؤثر بر
دوستی در محل کار در سازمانهای نظامی پرداخته نشده
است و این پژوهش بهدنبال انجام این کار میباشد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،توسعهای و از نظر ماهیت ،توصیفی
و پیمایشی است .اجزای اصلی طرح پژوهش در دو حوزة روش
پژوهش و فلسفۀ پژوهش قابلبیان است .این پژوهش در پی
آن است که ابتدا با روش مردمنگاری ،6عوامل ایجادکنندة
دوستی در محل کار در یک سازمان نظامی را شناسایی و
سپس در بخش کمّی پژوهش ،با ابزار پرسشنامۀ محقق
ساخته ،عالوهبر آزمون اعتبار مدل ،میزان تأثیر هر یک از
متغیرهای شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش را بر دوستی
در محل کار آزمون نماید .فلسفۀ این پژوهش نیز شناخت
عوامل مؤثر بر دوستی در محل کار در یک سازمان نظامی
است.
از نظر ریشهشناسی ،مردمنگاری از ترکیب دو کلمه
«اتنو »3به معنای فرهنگ یا نژاد و «گرافی »3به معنای
نوشتن ،ضبطکردن و شرحدادن تشکیل شده است .مردم-
نگاری اغلب با اقدامات مربوط به مشاهدة مشارکتی همانند
پنداشته میشود (لیوی .)3061 ،1مردمنگاری نیازمند سطحی
از غوطهوری محقق در میدان تحقیق است (کورتینا و
الندیس )3063 ،3و از آنجا که محقق ،خود عضو آن جامعۀ
نظامی بوده و بهمدت  63سال در میدان تحقیق حضور داشته
است ،شرط غوطهوری محقق در میدان تحقیق و مشاهدة
مشارکتی در این پژوهش بهخوبی اجرا شده است.
مردمنگاران نقش یک یادگیرنده را میپذیرند .آنها
میشنوند ،مشاهده میکنند و معناها را از میدان تحقیق و از
طریق مشارکت در تحقیق جذب میکنند (تریسی.)3063 ،1
مردمنگاری بهعنوان یک استراتژی تحقیق تقریباً همیشه
شامل ترکیبی از سه روش کلیدی است که عبارتاند از:
مشاهدة مشارکتی ،مصاحبه و استفاده از بازنماییهای بصری
. Ethnography
. Ethno
. Graphy
. Leavy
. Cortina & Landis
. Tracy

مانند نقشه و نمودار (مرچسن .)6333 ،7بنابراین در بخش
کیفی پژوهش ،عوامل مؤثر بر دوستی در محل کار از طریق
مصاحبه با اطالعرسانها و مشاهدة فعالیتهای روزانۀ
کارکنان استخراج گردیده و سپس در بخش کمّی ،تأثیر هر
یک از عوامل بر متغیر دوستی در محل کار سنجیده شده
است.
8
یک پژوهش کیفی خوب ،از نمونهگیری هدفمند استفاده
میکند .یعنی به صورت هدفمند ،از کسانی استفاده میکند که
بتوانند سؤاالت ،اهداف و مقاصد پژوهش را پوشش دهند
(تریسی .)3063 ،بنابراین جامعۀ آماری پژوهش در بخش
کیفی ،شامل کارکنانی است که در خصوص عوامل ایجادکنندة
دوستی بین کارکنان ،اطالعات و فهم بیشتری دارند .جامعۀ
آماری پژوهش حاضر بهطورکلی ،یکی از یگانهای نظامی
ارتش مستقر در شهر اصفهان است که به دالیل امنیتی از
ذکر نام آن خودداری شده است .نمونۀ مورد بررسی جهت
جمعآوری دادههای مصاحبهها شامل  68نفر بودهاند که
ویژگیهای جمعیتشناختی آنها در جدول شمارة ( )3آورده
شده است .پس از انجام مصاحبه با  67نفر ،دادهها به اشباع
رسید و برای اطمینان بیشتر ،با یک نفر دیگر نیز مصاحبه
صورت گرفت که در این مصاحبه نیز دادة جدیدی ارائه
نگردید .دادههای گردآوری شده با رویکرد تحلیل تماتیک3
براون و کالرک ( )3001تحلیل شده است .در این روش،
دادهها بارها بهصورت خط به خط خوانده شده ،کدگذاری می-
شوند .سپس کدها در دستههای بزرگتری به نام تم دسته-
بندی میشوند (براون و کالرک.)3001 ،60
جدول  .3ویژگیهای جمعیتشناختی نمونۀ آماری بخش کیفی
درجه

افسر
ارشد
افسر جزء
درجهدار
کارمند

تعداد

1
1
1
1

سنوات خدمت
(سال)

67-33
61-38
60-67
63-37

سطح تحصیالت

لیسانس و فوقلیسانس
لیسانس و فوقلیسانس
فوقدیپلم و لیسانس
دیپلم و لیسانس

. Murchison
. Purposeful sampling
. Thematic analysis
. Braun & Clarke
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جامعۀ آماری پژوهش در بخش کمّی شامل تمام کارکنان این
یگان نظامی است .در مطالعاتی که به روش معادالت
ساختاری انجام میگیرد برای محاسبۀ حجم نمونه معموالً از
رابطۀ  5 q ≤ n ≤ 15 qاستفاده میشود که در فرمول باال q
تعداد پرسشهای پرسشنامه و  nاندازة نمونه است (قاسمی،
 .)6333پرسشنامۀ پژوهش شامل  16سؤال میباشد که بر این
اساس  310پرسشنامۀ توزیع شد که  363پرسشنامۀ دارای
اطالعات صحیح بودند و برای تحلیل مورد استفاده واقع شدند.
نمونهگیری به شکل طبقهای تصادفی در  3طبقۀ افسران،
درجهداران و کارمندان انجام گرفت .توزیع نمونۀ آماری
پژوهش در جدول شمارة ( )1آورده شده است.

جدول  .4توزیع نمونۀ آماری پژوهش
طبقات جامعه آماری

حجم نمونه (نفر)

افسران
درجهداران
کارمندان
جمع

603
613
11
363

روایی پرسشنامه به دو روش محتوایی با تأیید کارشناسان و
صاحبنظران مربوطه و سازه با استفاده از الگوی معادالت
ساختاری توسط نرمافزار  Amos 22مورد تأیید قرار گرفت.
نتایج تحلیل عاملی و شاخصهای برازش الگوهای
اندازهگیری در جدول شمارة ( )3نشان داده شده است.

جدول  .5شاخصهای برازش الگوهای اندازهگیری
سازهها
فرصت دوستی
دوستی در محل کار
شیوع دوستی
ویژگیهای شخصیت
شباهت
عوامل فردی
اعتماد بین فردی
عوامل ساختاری
عوامل مرتبط با شغل
عوامل سازمانی
فرهنگ سازمانی
معاشرت بیرون از محل کار
عوامل برونسازمانی
فعالیتهای فراغت بیرونی
برازش مناسب

2df
3/8
3/1
3
6/7
3/6
6/3
3/3
3/8
3/7
6/3
>3

پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ تعیین که میزان آن در
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P
0/000
0/000
0/000
0/000
0/003
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
> 0/03

RMSEA
0/6
0/01
0/000
0/03
0/000
0/6
0/07
0/6
0/03
0/06
> 0/6

AGFI GFI CFI
0/3
0/3
6
0/3
6
0/3
6
6
6
0/3
6
6
6
6
6
6
6
6
0/3
6
0/3
6
6
6
0/3
6
6
0/3
6
6
< 0/3 < 0/3 < 0/3

جدول شمارة ( )1آمده است.

جدول  .6مقادیر آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه
ضريب آلفای کرونباخ
نام متغیر
رديف
0/833
فرصت دوستی
دوستی در محل کار
6
0/780
شیوع دوستی
0/731
ویژگیهای شخصیت
0/730
شباهت
عوامل فردی
3
0/700
اعتماد بین فردی
0/730
عوامل ساختاری
0/833
عوامل مرتبط با شغل
عوامل سازمانی
3
0/738
فرهنگ سازمانی
0/713
معاشرت بیرون از محل کار
عوامل برونسازمانی
1
0/703
فعالیتهای فراغت بیرونی
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یافتههای پژوهش
در این بخش با استفاده از روشهای مشاهدة مشارکتی،
مصاحبه و دیدن تعامالت روزمره و نحوة انجام کار کارکنان،
سعی در شناسایی عوامل ایجادکنندة دوستی در محل کار
گردید که در ابتدا بخشی از روایت مردمنگارانۀ مربوط به
یافتهها بیان میگردد سپس با استفاده از روش تحلیل تماتیک
به مفهومسازی ،مقولهبندی ،سازماندهی و الگوسازی
موضوعی دربارة دوستی در محل کار پرداخته خواهد شد.
روايت مردمنگارانة پژوهش
محیط کار سازمانهای نظامی ،یک محیط چند فرهنگی است
و کارکنان در بدو استخدام از شهرها و نقاط مختلف که دارای
فرهنگهای متفاوتی هستند جذب سازمان میشوند .سپس
برای طی مراحل اجتماعیسازی و آشنایی با فرهنگ سازمان
به دورههای آموزش اولیه اعزام میشوند .معموالً کارکنان تازه
استخدامشده در این دورهها ،سختیهایی را تجربه میکنند که
همین سختیها باعث شکلگیری آشنایی اولیه و شناخت آنها
از یکدیگر میشود .آنها یاد میگیرند که برای غلبه بر
مشکالت ناشی از دورههای آموزشی باید به یکدیگر تکیه
کنند .لذا مجاورت فیزیکی و برخورد با مشکالت ناشی از ورود
به دنیای نظامیگری از اولین دالیل شکلگیری آشنایی
مختصر کارکنان نظامی است .عالوهبر این ،افراد معموالً
همشهریها و هماستانیهای خود را بهعنوان دوست خود
انتخاب میکنند .یکی از کارکنان در این زمینۀ میگفت« :آنجا
که همه غریبه هستند معموالً آدم میگردد همشهری خودش
را پیدا کند ،چون هرچه باشد حرف همدیگر را بهتر می-
فهمند ».البته ممکن است این نوعدوستیها پس از اتمام
دوران آموزشی و دورشدن کارکنان از یکدیگر ،کمرنگ شده و
یا از بین برود.
پس از طی دوران آموزشی ،هر یک از کارکنان در یک
رسته بهخصوص آموزش میبیند و برای طی دوران کاری خود
به یگانهای مختلفی اختصاص داده میشود که در آن یگان-
ها نیز معموالً بر حسب رسته و درجهای که دارد در قسمت-
های مختلفی مشغول بهکار میشود .بهعلت گستردگی
سازمانهای نظامی ،آشنایی و ایجاد رابطه دوستانه معموالً در
بین کارکنانی بهوجود میآید که در یک یگان و یا نزدیک به
یکدیگر مشغول بهکار بوده و رابطه کاری دارند .در این یگان-
ها نیز کارکنان براساس ویژگیهای شخصیت و
شباهتهایی که با یکدیگر دارند رابطه دوستانه برقرار میکنند.
یکی از کارکنان در این خصوص میگوید« :بعضیها مثل

تفلون نچسب هستند ،اصالً نمیشود آنها را تحمل کرد» .بنا
به اظهار کارکنان ،دارابودن برخی ویژگیهای مثبت شخصیتی
مانند مؤمن بودن ،قابل اعتمادبودن ،صداقت ،رعایت ادب و
احترام ،خوشخلق و شوخطبع بودن ،دارابودن همسر محجبه
باعث ایجاد دوستی بین آنها میشود .یکی از کارکنان در این
زمینه میگوید« :با کسی که به او اعتماد داشته باشم ،ایمان
داشته باشد و نمازخوان باشد دوست میشوم ».نظر یکی دیگر
از کارکنان به این صورت است« :من با کسی دوست میشوم
و رفت و آمد میکنم که خانواده مؤمنی باشند ،زنش باحجاب
و متدین باشد ،غیبت نکنند ،حرف خوب و مثبت بزنند و
ویژگیهای اخالقی مثبت داشته باشند».
دارابودن شباهت ،عامل اثرگذار دیگری است که باعث
دوستی کارکنان میشود .شباهت در نگرش ،ارزشها و عالیق
و به میزان کمتر ،شباهتهای جمعیتشناختی و شباهت شغلی
و اختیارات از عواملی است که میتواند بر دوستی کارکنان
تأثیرگذار باشد .یکی از کارکنان میگوید« :در محل کار کسی
را الزم داریم که بتوانیم با او درد دل کنیم و خودمان را سبک
کنیم .برای اینکه حرف همدیگر را بهتر بفهمیم باید از نظر
فکری و عقیدهای شبیه همدیگر باشیم ».نظر یکی دیگر از
کارکنان به این صورت است که« :اگر دو نفر هم سن و سال
باشند بهتر با همدیگر دوست میشوند».
مالحظات سرپرست یا فرمانده نیز میتواند بر ایجاد جو
دوستانه در محل کار بسیار اثرگذار باشد .یکی از کارکنان بر
این باور است که« :فرمانده میتواند جهت ایجاد دوستی خیلی
مؤثر باشد ،یعنی اگر محیط کار را امن بکند و استرسی در کار
نباشد همکارها بهتر با هم دوست میشوند» .در قسمتهایی
که فرماندهان و یا رؤسا ،مالحظهگری نداشته و به زیردستان
توجه نکرده و سختگیری بیش از حد داشتند ،معموالً
کارکنان فشار روانی باالیی را تجربه میکردند ،در پی
مقصرکردن یکدیگر بودند ،یکدیگر را تخریب میکردند ،جوی
مبتنی بر بیاعتمادی در بین آنها وجود داشت و بهصورتی
خصمانه با یکدیگر رفتار میکردند .عوامل دیگری مانند
رسمیبودن ،سطح مقام در سلسلهمراتب و تقسیمکار نیز بر
ایجاد و یا تخریب دوستی در محل کار مؤثر بود .اینگونه
مشاهده شد که در قسمتهایی که بر رسمیت تأکید کمتری
داشتند ،فاصله قدرت باالدستان با زیردستان در حد پایینی بود
و تقسیمکار به صورت عادالنه و منصفانهای صورت گرفته
بود ،جو دوستانه بهتری بین کارکنان وجود داشت.
بنابه اظهارات کارکنان و مشاهده انجامگرفته مشخص
گردید که نوع شغل ،الزام به انجام کار تیمی ،وظایف مشترک
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و زمان صرفشده در محل کار نیز میتواند باعث دوستی
کارکنان شود.
یکی از کارکنان میگوید« :رسته به رسته هم دوستیشان
فرق میکند ،مثالً رستههای بهداری و مخابرات کالس
کارشان فرق میکند و دوستیشان بهتر است مثالً فرماندة آنها
یک پزشک است ،با فرماندهان ما فرق میکند .فرماندة
پزشک یک رفتار دیگر دارد ،فرماندة ما یک رفتار دیگر» .یکی
دیگر از کارکنان میگوید« :خودِ افراد در ایجاد رابطۀ دوستی
خیلی مهم هستند .یعنی محیطکار را یک جوری ساماندهی
کنند که هرکسی فراخورِ کار خودش ،کار انجام بدهد .مثالً
یکی صبح تا ظهر خوب کار میکند ،یکی صبح تا ظهر که می
آید روی غلتک نیفتاده ولی عصر خوب کار میکند .باید از هر
کس متناسب با حال خودش کار بخواهی».
با مشاهدات انجامگرفته مشخص شد که فرهنگ سازمانی
و اهداف و استراتژیها نیز در ایجاد جو دوستانه بین کارکنان
مؤثر است .در قسمتها و یگانهایی که فرهنگ مثبت و
مبتنی بر اعتماد و همکاری حاکم بود ،کارکنان جو دوستانهای
را تجربه میکردند .همچنین اهداف و استراتژیهای درنظر
گرفتهشده نیز در ایجاد دوستی بین کارکنان اثرگذار بود.
همچنین اگر سیاست فرماندهان و رؤسا بر این بود که بین
کارکنان دوستی برقرار شود و از تفرقه و اختالف پرهیز می
کردند ،دوستیهای بهتری در محل کار ایجاد میشد.
از گفتههای کارکنان اینگونه برمیآید که معاشرت بیرون
از محل کار ،فعالیتهای فراغت بیرونی و وقایعی که در
زندگی برای یک نفر از کارکنان رخ میدهد نیز میتواند ایجاد
کننده و یا مانع دوستی در محل کار باشد .یکی از مصاحبه
شوندگان میگوید« :دوست از نظر من کسی است که بشود با
او رفت و آمد خانوادگی داشته باشی ،نه اینکه فقط سرِ کار با
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هم دوست باشی ».یکی دیگر از کارکنان میگوید« :ما با
همدیگر یک سالن ورزشی اجاره میکردیم و شبها برای
ورزش میرفتیم آنجا ،همین باعث شده بود که دوستیمان
قویتر بشود ».همچنین تعدادی از کارکنان نیز در منازل
سازمانی اسکان دارند و همسران آنها در زمانی که شوهرانشان
در محل کار هستند با یکدیگر رفت و آمد دارند و همین باعث
شکلگیری دوستی بین کارکنان میشود .یکی از کارکنان می
گفت« :مثالً بعضی وقتها همکارهایمان میروند مأموریت
ولی خانوادة آنها در خانۀ سازمانی هستند .باالخره اگر مشکلی
برای آنها پیش بیاید ما باید برویم کمک .مثالً خانم یکی از
همکارها که شوهرش مأموریت بود ،مریض شد ،من و خانمم
بردیمش دکتر و وقتی شوهرش آمد خیلی تشکر کرد و با هم
دوست شدیم».
تمهای یافتشده در این پژوهش بهصورت سلسلهمراتبی در
سه سطح تحلیل ،سازماندهی شدند .در سطح اول ،کدهایی
قرار دارند که از طریق مجموعۀ دادهها مورد شناسایی قرار
گرفتند .در سطح دوم ،زیر تمها قرار دارند که در این سطح،
کدهای مختلفی بهعلت دارابودن معانی مشترک ،با یکدیگر
ترکیب میشوند و در سطح سوم ،تمهای اصلی قرار دارند که
مقداری نامحسوس بوده ،عمومیتر و انتزاعیتر هستند.
درنتیجۀ تحلیل دادههای بهدست آمده از مصاحبهها و مشاهده
های صورت گرفته 38 ،کد اولیه و  61مفهوم
درخصوص عوامل مؤثر بر دوستی در محل کار شناسایی و
استخراج شدند .مهمترین کدها و مفاهیم مستخرج از
مصاحبهها و مشاهدهها که ناظر بر مهمترین عوامل ایجاد
کنندة دوستی در محل کار هستند ،در قالب جدولهای شمارة
( )8( ،)7و ( )3ارائه شده است.

جدول  .7سازمان سلسلهمراتبی تحلیل تماتیک دادههای عوامل فردی
تماصلی(سطح وم)

عوامل فردی

زيرتمها(سطح دوم)

کدها (سطح اول)

ویژگیهای شخصیتی

خوش رفتاری ،حفظ صفات و اخالق نیکو ،نیروی جاذبه دارد.
فاصلۀ قدرت کم ،رعایت متکبر نبودن و برخورد خوب داشتن ،دوستی میآورد.
احترام به خصوصیات اخالقی ویژة کارکنان.
حاالت فردی کارکنان

شباهت فردی

کارکنانی که نگرش شبیه به هم دارند بهتر دوست میشوند.
شباهت نگرش ،شباهت
رستۀ مشابه و خدمت در یک مکان ،ایجادکنندة دوستی است.
شغلی ،شباهت رفتاری
کارکنانی که عادات رفتاری مشابه دارند بهتر دوست میشوند.

اعتماد بین فردی

دارا بودن همسر محجبه
حفظ احترام یکدیگر
فشارهای روانی

نمونهای از توصیفها

اصالت خانوادگی در برقراری رابطه بسیار مهم است.
احترام ،اساس برقراری یک رابطۀ خوب است.
بدون اعتماد ،هیچ رابطۀ دوستانهای برقرار نمیشود.
در نامالیمات روحی ،کارکنان یک همدل الزم دارند.
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تم اصلی (سطح سوم)

عوامل سازمانی

جدول  .8سازمان سلسلهمراتبی تحلیل تماتیک دادههای عوامل سازمانی
نمونهای از توصیفها
کدها (سطح اول)
زیرتمها (سطح دوم)
سختیهای دوران آموزشی و اجتماعیسازی اولیه.
تجربۀ کاری
عدالت ادراکشده ،زمینۀ دوستی را فراهم میکند.
تقسیم کار عادالنه
صاحبان مشاغل تحصیلکرده روابط بهتری با هم دارند.
مشاغل دانشی
عوامل مرتبط با شغل
زمان کار منعطف ،از استرس و فشار روانی کارکنان میکاهد.
ساماندهی زمان کار
قرار گرفتن در کنار یکدیگر به دلیل شرایط شغلی.
مجاورت فیزیکی
اعصاب راحتِ کارکنان باعث دوستی میشود.
محیط کار امن
خودکنترلی باعث عزت نفس بیشتر کارکنان میشود.
کنترل کمتر
واگذاری اختیار بیشتر به
اختیارات بیشتر زیردستان ،رضایت آنها را افزایش میدهد.
قسمتها
عوامل ساختاری
غریبهها کسانی را به عنوان دوست الزم دارند.
غریبهبودن
افراد دوست دارند از مقامات عالیرتبه توجه کسب کنند.
سرپرست
اتکاء کمتر به قوانین در موارد غیر الزامی.
رسمیت کم
راحت گرفتن به یکدیگر باعث دوستی میشود.
جو حمایتی
فرهنگ سازمانی
فرهنگ دوستانۀ فرماندهان ،بین کارکنان دوستی ایجاد میکند.
فرهنگ سازمانی مثبت

جدول شمارة ( ،)8تمهای مرتبط با عوامل سازمانی مؤثر بر

دوستی در محل کار را نشان میدهد.

جدول  .9سازمان سلسلهمراتبی تحلیل تماتیک دادههای عوامل برونسازمانی
تم اصلی (سطح سوم)

زيرتمها (سطح دوم)

عوامل برونسازمانی

معاشرت بیرون از محل
کار
فعالیتهای فراغت

کدها (سطح اول)

نمونهای از توصیفها

رابطۀ همسران
زندگی در منازل سازمانی
برگزاری جشنهای سازمانی
فعالیتهای ورزشی -تفریحی

همسران کارکنان در منازل سازمانی با یکدیگر رابطه دارند.
مشکالت خانوادگی و طلب کمک از همسایگان.
برنامههای مفرح سازمان باعث دوستی کارکنان میشود.
فعالیتهای ورزشی کارکنان در بیرون از محل کار.

جدول شمارة ( ،)3تمهای مرتبط با عوامل برونسازمانی مؤثر
بر دوستی در محل کار را نشان میدهد.
تمهای اصلی پژوهش (سطح سوم تحلیل) و زیرتمها

(سطح دوم تحلیل) در شکل شمارة ( )6آورده شده است که
مدل مفهومی پژوهش حاضر را شکل میدهد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (منبع :محققان)
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همانگونه که در شکل شمارة ( )6آمده است عوامل مؤثر بر
دوستی در محل کار را میتوان به سه دسته عوامل فردی،
سازمانی و برونسازمانی تقسیمبندی نمود .بر اساس مدل
مفهومی پژوهش ،فرضیههای پژوهش بهصورت زیر تدوین
شدند.
فرضیة  .1عوامل فردی بر دوستی در محل کار تأثیر دارد.
فرضیه  .2عوامل سازمانی بر دوستی در محل کار تأثیر دارد.
فرضیه  .3عوامل برونسازمانی بر دوستی در محل کار تأثیر
دارد.
در این مرحله از پژوهش ،با توجه به عوامل تأثیرگذار در
ایجاد دوستی در محل کار که در بخش کیفی پژوهش حاصل
شد ،پرسشنامهای محققساخته طراحی گردید و بین نمونه
آماری توزیع گردید .از بین پاسخدهندگان 73 ،نفر ( 33درصد)
دارای مدرک تحصیلی دیپلم 66 ،نفر ( 3درصد) دارای مدرک
تحصیلی فوقدیپلم 307 ،نفر ( 11درصد) دارای مدرک
تحصیلی لیسانس 67 ،نفر ( 3درصد) دارای مدرک تحصیلی
فوقلیسانس و  6نفر ( 6درصد) دارای مدرک تحصیلی دکترا
هستند .از نظر سنی ،بیشترین گروه سنی مربوط به گروه سنی
 31 -33سال ( 13/13درصد) است.
بهمنظور بررسی نرمالبودن دادهها از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف 6استفاده گردید .نتایج جدول شمارة ( )60بیانگر آن
است که با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون بیشتر از
 0/03است ،دادههای پژوهش دارای توزیع نرمال هستند.

با توجه به نرمالبودن توزیع دادهها و امکان استفاده از
آزمونهای پارامتریک ،برای آزمون فرضیههای پژوهش از
طریق مدلسازی معادالت ساختاری و با استفاده از
نرمافزار  ،AMOS 22ابتدا برازش الگوی معادالت ساختاری
آزمون شد .در جدول شمارة ( )66شاخصهای برازش این الگو
نشان داده شده است که با مقایسۀ مقادیر شاخصها با برازش
مناسب ،میتوان نتیجه گرفت شاخصها مقادیر قابل قبولی
دارند.
جدول  .11شاخصهای برازش الگوی ساختاری

نام الگو
الگوی
ساختار
ی
برازش
مناسب

2d
f

GF
I

0/36 3/173
>3

0/3
<

RMS
EA

IF
I

CF
I

/33
0

0/36

0/033

0/3
<

0/3
<

> 0/6

در شکل شمارة ( )3الگوی معادالت ساختاری پژوهش آورده

شده است.

جدول  .11نتایج آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف
شاخص

تعداد
دادهها

فرصت دوستی
شیوع دوستی
ویژگیهای شخصیت
شباهت
اعتماد بین فردی
عوامل ساختاری
عوامل مرتبط با شغل
فرهنگ سازمانی
معاشرت بیرون از محل
کار
فعالیتهای فراغت بیرونی

363

سطح
معناداری
0/633
0/637
0/633
0/11
0/30
0/633
0/16
0/13
0/33
0/683

1

. Kolmogorov - Smirnoff

نتیجۀ آزمون

توزیع نرمال
است

شکل  .2الگوی ساختاری پژوهش
براساس نتایج الگوی معادالت ساختاری ،فرضیههای پژوهش آزمون
شدند که نتایج آزمون فرضیهها در ادامه آورده شده است.
فرضیة اول :عوامل فردی بر دوستی در محل کار تأثیر دارد.
با توجه به نتایج دادههای بهدست آمده از طریق پرسشنامه ،فرضلیۀ
نخست پژوهش مبنی بر تأثیر عوامل فردی بر دوستی در محل کار،
مثبت و معنادار است .در جدول شمارة ( )63نتیجلۀ آزملون فرضلیۀ
اول نشان داده شده است.
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فرضیهها
فرضیه 6

جدول  .12نتیجۀ آزمون فرضیۀ اول
ضریب بتا
مسیر
P
دوستی در محل
0/000
0/366
کار <----
عوامل فردی

نتیجه
تأیید
فرضیه

با توجه به اینکه مقدار  Pجهت فرضیۀ اول کوچکتر از 0/03
میباشد این فرضیه تأیید گردید که نشاندهندة تلأثیر عواملل
فردی بر دوستی در محل کار در سازمان نظامی مورد بررسلی
است.
فرضیة دوم :عوامل سازمانی بر دوستی در محل کلار تلأثیر
دارد.
با توجه به نتایج دادههای به دست آمده از طریلق پرسشلنامه،
فرضیۀ دوم پژوهش مبنی بر تأثیر عوامل سازمانی بر دوسلتی
در محل کار ،مثبلت و معنلادار اسلت .در جلدول شلمارة ()63
نتیجۀ آزمون فرضیۀ دوم نشان داده شده است.

فرضیهها
فرضیه 3

جدول  .13نتیجۀ آزمون فرضیۀ دوم
نتیجه
ضریب بتا
مسیر
P
دوستی در
تأیید
0/000
0/361
محل کار <--
فرضیه
عوامل سازمانی

با توجه به اینکه مقدار  Pجهت فرضیۀ دوم کوچکتر از 0/03
میباشد این فرضیه تأیید گردید که نشاندهندة تلأثیر عواملل
سازمانی بر دوسلتی در محلل کلار در سلازمان نظلامی ملورد
بررسی است.
فرضیة سوم :عوامل برونسازمانی بر دوستی در محل کلار
تأثیر دارد.
با توجله بله نتلایج دادههلای بله دسلت آملده از طریلق
پرسشنامه ،فرضیۀ سوم پژوهش مبنی بر تأثیر عواملل بلرون-
سازمانی بر دوستی در محل کلار ،مثبلت و معنلادار اسلت .در
جدول شمارة ( )61نتیجۀ آزمون فرضیۀ سوم نشلان داده شلده
است.
جدول  .14نتیجۀ آزمون فرضیۀ سوم
فرضیهها

مسیر

ضریب
بتا

دوستی در محل
فرضیه 3

کار <--عوامل
برونسازمانی

0/303

P

نتیجه

00

تأیید

0/0

فرضیه

31

با توجه به اینکه مقدار  Pجهت فرضیۀ سوم کوچکتر از 0/03
میباشد این فرضیه تأیید گردید که نشاندهندة تأثیر عوامل
برونسازمانی بر دوستی در محل کار در سازمان نظامی مورد
بررسی است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد دوستی
در محل کار در یک سازمان نظامی بود .بههمین منظور،
محقق با استفاده از تکنیکهای مشاهده مشارکتی ،مصاحبه و
بررسی نمودارهای سازمان نظامی مورد بررسی با روش
مردمنگاری و تحلیل نوشتههای حاصل از مشاهدهها و
مصاحبهها به روش تحلیل تماتیک ،عوامل کلی تأثیرگذار بر
دوستی در محل کار را شناسایی نمود .سپس بهوسیلۀ
پرسشنامۀ محققساخته ،تأثیر هر یک از متغیرهای شناسایی-
شده را بر متغیر دوستی در محل کار مورد بررسی قرار داد.
نتایج بخش کیفی پژوهش نشاندهندة این است که
عوامل فردی بر ایجاد دوستی در محل کار تأثیرگذارند .نتایج
این پژوهش بیانگر آن است که کارکنان نظامی یگان مورد
بررسی با قرارگرفتن در کنار یکدیگر و پس از آشنایی اولیه،
شخصیت ،سیرت و اخالق یکدیگر را رصد کرده و به افراد
خاصی که ازنظر ویژگیهای اخالقی شبیه به هم هستند جذب
شده و با یکدیگر رابطۀ دوستی صمیمانه برقرار میکنند.
این رابطۀ دوستانه میتواند بین فرماندهان و رؤسا با
زیردستان و یا بین کارکنان هم رده بهوجود آید .در یگان
نظامی مورد بررسی ،زیردستان با فرماندهانی رابطۀ دوستانه
برقرار میکردند که متکبر و خود برتر بین نبوده و از زیردستان
فاصله نگرفته باشند و زیردستان احساس کنند که فرماندة آنها
درجهت کمک به آنها گام برمیدارد و در نامالیمات خدمتی
از آنها حمایت کرده و به آنها توجه میکند .این فرماندهان،
کسانی بودند که بیشتر وقت خود را صرف توجه به امورات
کارکنان میکردند ،گوش شنوا داشتند ،در رابطۀ خود با
زیردستان حالت تهاجمی و خصمانه نداشتند ،جهت انجام
اموراتی که به کارکنان مرتبط میشد از آنها نظرخواهی
میکردند ،حرف و عمل آنها در یکراستا بود ،قوانین سخت-
گیرانه وضع نکرده بودند و بهصورت کلی از سیرت نیکویی
برخوردار بودند .کارکنانی که اینگونه فرماندهانی داشتند اظهار
میکردند که حتی پس از اینکه فرماندة آنها از پُست فرماندهی
کنار رفته و یا بازنشسته شده است نیز رابطۀ دوستانۀ خودشان
را با او حفظ کردهاند.
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نتایج بخش کیفی پژوهش ،نشان از تأثیر عوامل سازمانی بر
ایجاد دوستی در محل کار دارد .در سازمانهای نظامی مرحلۀ
ورود و اجتماعیسازی کارکنان ،یکی از مراحل سخت و
پرچالش است که کمک و همراهی یک دوست را میطلبد.
معموالً کارکنان اظهار میکردند که دوستیهای خود را از
دوران آموزشی شروع کردهاند که معموالً به این دوست،
«همدوره» میگویند و همدوره بودن باعث ایجاد نوعی احترام
و اعتماد است .در دوران خدمت نیز ،کارکنان نظامی اینگونه
ابراز میکردند که معموالً همدورهها بیشتر با هم دوست بوده
و حتی ممکن است رفت و آمد خانوادگی نیز داشته باشند.
همچنین عالوه بر تجربۀ سختیها و اجتماعیسازی اولیه،
سایر عوامل ساختاری و فرهنگ سازمانی نیز در ایجاد دوستی
در محل کار در سازمان نظامی مورد بررسی تأثیرگذار بود .در
قسمتهایی که کارکنان کمتر بر قوانین سختگیرانه تمرکز
داشتند و فرماندهان از آنها حمایت بیشتری میکردند جو
دوستانۀ بهتری وجود داشت و کارکنان به یکدیگر احترام
گذاشته و اعتماد بین فردی حفظ میشد .در یگان نظامی مورد
بررسی ،نقش فرماندهان در ایجاد روابط دوستانه در بین
کارکنان اهمیت فراوانی دارد .سیاست دوستانۀ فرماندهان می
تواند بر ایجاد دوستی در محل کار در بین کارکنان نظامی
بسیار تأثیرگذار باشد.
همچنین نتایج بخش کیفی پژوهش نشاندهندة این است
که عوامل برونسازمانی نیز بر ایجاد دوستی در محل کار در
سازمان نظامی مورد بررسی تأثیر دارد .کارکنان بر این عقیده
بودند که منازل سازمانی محلهایی هستند که برای افراد
غیربومی ،سختیهایی را به همراه دارد .کارکنان نظامی که در
منازل سازمانی زندگی میکنند نیاز دارند که یک دوست
صمیمی داشته باشند ،دوستی که در همه وقت بتوان از او
یاری گرفت .بنابراین معاشرت کارکنان در بیرون از محل کار،
که بیشتر در منازل سازمانی و بعضی از آنها نیز در بیرون از
منازل سازمانی اتفاق میافتد ،باعث دوستی صمیمانۀ کارکنان
نظامی میشود .یکی از مهمترین دالیل این معاشرت،
همسران نظامیان میباشند .کارکنان نظامی ،ممکن است به
مأموریتهایی اعزام شوند که حداقل یک شب و یا ممکن
است به مدت یک ماه در کنار خانواده نباشند .در مدتی که مرد
خانواده در مأموریت به سر میبرد زنان همسایه با یکدیگر
معاشرت زیادی داشته و از یکدیگر حمایت میکنند .این
حمایت نیز باعث شکلگیری روابط دوستانه بین همکاران
میشود.

نتایج بخش کمّی پژوهش نشاندهندة این است که عوامل
فردی به میزان ( )0/36بر دوستی در محل کار تأثیرگذارند.
نتیجۀ این پژوهش درمورد تأثیر عوامل فردی بر دوستی در
محل کار ،با نتایج پژوهشهای سیاس و همکاران (،)3063
لین ( ،)3060کلیپر و همکاران ( ،)3060مائو و همکاران
( )3003و سیاس و کاهیل ( )6338همخوانی دارد .نتیجۀ این
پژوهش نشاندهندة تأثیر عوامل سازمانی به میزان ( )0/36بر
دوستی در محل کار است .نتیجۀ پژوهش حاضر در مورد تأثیر
عوامل سازمانی بر دوستی در محل کار ،با نتایج پژوهشهای
متوت و همکاران ( ،)3063بادر و همکاران ( ،)3063سیاس و
همکاران ( ،)3063برمن ،وست و ریچر ( )3003و نیلسن و
همکاران ( )3000همخوانی دارد .همچنین پژوهش حاضر به
این نتیجه رسید که عوامل برونسازمانی نیز به میزان ()0/30
بر دوستی در محل کار تأثیرگذار است .نتیجۀ پژوهش حاضر
در مورد تأثیر عوامل برونسازمانی بر دوستی در محل کار ،با
نتایج پژوهشهای هوانگ ( ،)3061مائو و همکاران (،)3063
مائو و همکاران ( )3003و ریوردان و گریفیث ( )6333مطابقت
دارد .با توجه به یافتههای پژوهش ،جهت افزایش دوستی
صمیمانه در محل کار در سازمانهای نظامی ،پیشنهادهایی
ارائه میگردد.
 )6نتیجۀ فرضیۀ مربوط به عوامل فردی بیان میکند
برای افزایش دوستی صمیمانه در محل کار در سازمانهای
نظامی ،کارکنان باید از ویژگیهای اخالقی مثبت برخوردار
باشند .بنابراین سازمان نظامی باید در استخدام کارکنان دقت
بیشتری نماید و افرادی را انتخاب و جذب نماید که از خانواده-
های اصیل و دارای سیرت نیکو باشند .همچنین در انتصاب
فرماندهان و رؤسا دقت نموده و کسانی را به پُست فرماندهی
و ریاست منصوب نماید که از نظر اخالقی ،ادب و سیرت نیکو،
سرآمد سایرین باشند .عالوه بر این ،در ارزیابی سالیانه
کارکنان ،به بُعد ویژگیهای اخالقی مثبت ضریب اهمیت
بیشتری اختصاص داده شود .برگزاری دورهها و کالسهای
آموزشی رفتار نیز برای فرماندهان و کارکنان میتواند اثرگذار
باشد.
 )3نتیجۀ فرضیۀ مربوط به عوامل سازمانی بیان میکند
برای افزایش دوستی صمیمانه در محل کار ،باید در فرهنگ
سازمانی تجدید نظر صورت پذیرد .بهبود متغیر فرهنگ
سازمانی ،حمایت و پشتیبانی فرماندهان را میطلبد .فرماندهان
باید استراتژیها و دستورالعملهای سازمانی را به گونهای
تنظیم نمایند که حامی ارتباطات دوستانه بین کارکنان باشد.
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آنها باید سیاستِ کاری را بهگونهای شکل دهند که بین
کارکنان دوستی برقرار شود و فرهنگ سازمانی مثبت را در
سازمان نظامی بهوجود آورند.
 )3نتیجۀ فرضیۀ مربوط به عوامل برونسازمانی بیان می-
کند سازمان باید برنامههای تفریحی جذاب و مفرحی در
ساعات غیر کاری برای کارکنان و خانوادههای آنها برگزار
نماید .انجام این کار نیز مستلزم افزایش سطح رفاه اقتصادی
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