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 چکیده

راي فرد سرگرمی، بو  داردد که ماهیت بازیگوشی و فکاهی شوتلقی  يافهیفردي یا وظهر فعالیت اجتماعی، بینتواند یکار م در محل یحتفر
. بودارتش  یبدن تیکار در سازمان ترب تفریح در محل ةجادکنندیهدف این پژوهش، شناسایی عوامل ا سازد.می لذت و خوشی را فراهم

آماري پژوهش  ۀشد. جامعه استفاد ينگارمردم ةمل از روش کیفی به شیوصورت ترکیبی است و براي استخراج عوابه يانوع پژوهش، توسعه
 (5q≤n≤15q)ي معادالت ساختار يمدلساز یريگبودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهارتش  یبدن تیکارکنان سازمان ترب تمامی

جه به د. با توشساخته طراحی محقق يامدل حاصل از بخش کیفی پژوهش، پرسشنامه ییدتأ منظوربهی پژوهش شد. در بخش کم یینتع
ها توزیع و تکمیل شد. پایایی د و به همین میزان، پرسشنامهشعنوان حجم نمونه تعیین نفر به 377پرسشنامه،  يهاتعداد پرسش

ها حلیل داده. تشد ییدپرسشنامه نیز به روش آلفاي کرونباخ و روایی به دو روش محتوایی و سازه با استفاده از الگوي معادالت ساختاري تأ
ج کار داراي پن آن است که تفریح در محلة دهند. نتایج بخش کیفی پژوهش نشانگرفتدر بخش کیفی با رویکرد تحلیل تماتیک انجام 

کاران) است و فردي و معاشرت با هم هاييح، آزادرشغلی مف هايیتتفریحی رسمی، حمایت مدیریت از تفریح، مسئول هايیت(فعال بعد
که  دهدیشان منی پژوهش نیز کار نقش دارند. نتایج بخش کم در ایجاد تفریح در محل یسازمانسه دسته از عوامل فردي، سازمانی و برون

 ند.یرگذارتأث کار بر تفریح در محل 25/0به میزان  یسازمانو عوامل برون 77/0عوامل سازمانی به میزان ، 60/0عوامل فردي به میزان 
ي هاطیمحو  دباشدر پی داشته مزایاي بلندمدت  تواندیکار م تفریح در محل ۀمثبت حاصل از تجرب یرکه تأثتوان گفت براساس نتایج می

 .هستند کارکناني وربهره و زهیانگ رشد دیکل کنندهسرگرم
 

  هاي کلیديواژه

 ي، ورزش.نگارمردمارتش، تفریح، 

  

                                                           
 :I.mohammadzadeh@ut.ac.irEmail                                                                       09125206939نویسنده مسئول : تلفن :  ∗ 
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 مقدمه

 يدر محل کار عنصر 1تفریح است که سال 20بیش از 

 هايیشه). ر19( شودیکلیدي براي موفقیت سازمان تلقی م

در  توانیحرکت به سمت تفریح در محل کار را م

 3و کندي ل) و دی1982( 2پیترز و واترمن يهانوشته

 یسازمان فرهنگ ۀ) یافت. آنها مدیران را به توسع1982(

و تفریح را در محل  5یطبع، شوخ4که بازي کردندیمتشویق 

در  6بعدبه  1980). متولدین سال 25د (هکار ترویج د

روابط به جوي توازن بیشتر بین کار و تفریح هستند، وجست

دارند زمان  تو دوس دهندیشخصی ارزش بیشتري م

در محل  یحسر ببرند. تفربیشتري را با خانواده و دوستان به

این افراد باشد  یازهايبراي برآوردن ن راهبردي تواندیکار م

ورك، در نیوی 7مرکزي شرکت کداك ة). در ادار26(

 ، بهکارمندان براي اینکه فضاي تنفس مفرح داشته باشند

). رهبران گوگل مرزي براي تفریح 9روند (یم 8اتاق مزاح

در حقیقت آنها تفریح در محل  ،در محل کار قائل نیستند

شرکت ، مثالراي ب .زندیآمیمتنوعی درم يهاکار را به روش

کارکنان اجازه ، به گیردیهرساله اول آوریل را جشن م

بازي کنند  پنگنگیتنفس والیبال و پ يهادر زمان دهدیم

البته در این  ).19و از طراحی دفتر کار خود لذت ببرند (

بریتانیا  يهابهترین شرکت ،زمینه شرکت گوگل تنها نیست

 هايیتطور متوسط به ازاي هر کارمند در فعالبه

 .)2( کنندیپوند در سال صرف م 700کننده، حدود سرگرم

 هايیطکلیدي در ایجاد مح یعنوان عاملاخیراً تفریح به

مثال راي ). ب26( شده است لد شناختهوو م يکاري پرانرژ

 با شدن نی) عج4تفریح در محل کار بر رضایت شغلی (

)، عملکرد خالقانه، 8( یعملکرد شغل ،10مثبت ۀ، عاطف9کار

                                                           
1.  Fun 
2.  Peters &  Waterman 
3.  Deal &  Kennedy 
4.  Play 
5.  Humor 
6.  Millennial Generation 
7.  Kodak 

افزایش عملکرد )، 20)، تعهد (9( یرفتار شهروندي سازمان

) و افزایش 14، انسجام گروهی (يفرد نیتیمی، اعتماد ب

و بر غیبت،  مثبت یر) تأث28( 11یشناختروان ۀسرمای

 یرکارکنان تأث فرسودگی اضطراب، خستگی عاطفی، انتقال و

) 2012( 12کاکامس نیبر ا). عالوه20 ،25( گذاردیمنفی م

ماً ایجاد محل اگرچه تفریح در محل کار لزو کندیاستدالل م

سطح وفاداري،  يبه ارتقا کند،یرا تضمین نم لآهدیکار ا

). تفریح از 19کند (یکارکنان کمک م ةاعتماد و انگیز

مهم کیفیت باالي یادگیري است. تمرینات  يهامؤلفه

، يکمد هايیلمف ،بخش، بحث گروهی، داستانآرامش

تفریحات جمله  خش موسیقی، ازپاستفاده از طنز، بازي و 

ي داخلی هاپژوهش). 24( مؤثر در فراگیري یادگیري است

و ابعاد،  اندپرداختهدر محل کار  13بیشتر به مقولۀ شادي

ی درستبه محل کارو پیامدهاي تفریح در  جادکنندهیاعوامل 

) 1388و همکاران ( نیمتی زارعتبیین نشده است. پژوهش 

 ي نشاط درهامؤلفهدر شناسایی و سنجش وضعیت 

ي اجرایی منتخب استان قم نشان داد که هاسازمان

ی، مشارکت، خودگشودگي یادگیري سازمانی، هامؤلفه

ی و ساختار منعطف در وضعیت شیاندمثبتعدالت، 

ي معنادار بودن کار، عالقه به کار، امنیت هامؤلفهنامناسب و 

در محیط کار و تعامل با همکاران در وضعیت متوسط است 

و رود کار میبهصورت روزمره فریح اغلب بهاصطالح ت). 1(

فورد  ی دارد.یچه معنا حکه تفری دانندیطور غریزي مافراد به

که  کندیعنوان محیط کاري توصیف متفریح را به )2003(

بخش را ایجاد، تشویق و گوناگون مفرح و لذت هايیتفعال

هر  تواندیدر محل کار م یح. تفر)10کند (یحمایت م

د که شوتلقی  يافهیفردي یا وظژفعالیت اجتماعی، بین

8.  Humor room 
9.  Job Engagement 
10. Positive affect 
11. Psychological Capital 
12. Caccamese 
13. Happiness 
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و براي فرد سرگرمی،  استداراي ماهیت بازیگوشی و فکاهی 

تفریح لزوماً البته ). 8( سازدمی لذت و خوشی را فراهم

بلکه در عوض شامل عناصر  ،تسشامل خنده یا شوخی نی

ر، ، تحییفعالیت، لذت، خوشی، عیاشی، خود گشودگ

 یکل طور). به21حتی بازي است (یا بودن  یررسمیغ

کردن،  یتفریح در محل کار شامل عناصر اجتماع يهاجنبه

معطوف  يها)، نگرش18( 1فردي هاييجشن گرفتن، آزاد

شده در محل کار، به تفریح در محل کار، تفریح تجربه

مربوط به  یامدهايهیجانی و پ هايیشخصیت، ناهماهنگ

، 3، تعامل با همکاران2سمی مفرحر هايیتفعال ،)16( آن

 5شغلی مفرح هايیتو مسئول 4حمایت مدیر از سرگرمی

 هايیتشامل فعالمفرح رسمی  هايیتفعال ).26است (

اجتماعی متنوعی است که خوشایندي محل کار را افزایش 

و  دهندمی. به میزانی که مدیران به کارکنان اجازه دهدیم

مفرح داشته  هايیتدر کارشان فعال کنندیآنها را تشویق م

 نکهی. اشودیحمایت مدیریت از تفریح گفته م ،باشند

صورت صمیمانه رفتار همکاران به چه میزان با یکدیگر به

برخوردند، معاشرت با همکاران و با یکدیگر خوش کنندمی

اشاره دارد  هايیتکاري مفرح به فعال هايیتگویند. مسئول

و با عالیق  استبخش و معنادار لذت نظر یک فرد، که از

فردي به  هاييآزاد تینها همنواست و در اشیشخص

میزان آزادي عمل کارکنان در خصوص طراحی محیط کار، 

 ).26پخش موسیقی و بازي در محل کار اشاره دارد (

 6ساخت و گسترش هیجانات مثبت فردریکسن ۀنظری

 ۀمثبت حاصل از تجرب یرکه تأث دهدی) نشان م2001(

دنبال مزایاي بلندمدت را به تواندیتفریح در محل کار م

مثبت از تفریح در محل کار به افراد  ۀتجرب .داشته باشد

 نانهیبتر فکر کنند، خوشکه خالقانه کندیکمک م

                                                           
1.  Personal Freedoms 
2.  Fun Activities 
3. Coworker Socializing 
4.  Manager Support for Fun 
5.  Fun Job Responsibilities 

برقرار کنند، یادگیري بهتر و  يتريبیندیشند، روابط قو

 طوربه کهیدرحال ).19( جربه کنندتسطح باالتري از رفاه را 

 وجهچیهبهداراي ارزش است، ولی  کار محلتفریح در  نیقی

 ستیناکسیر، نوشدارو یا گوي جادویی و سحرآمیز  عنوانبه

که  دهندیم) هشدار 2016( 7). پلستر و هوتچیسون24(

 کی عنوانبه توانینماي است و مفهوم تفریح بسیار پیچیده

به کارکنان تحویل داد، بلکه به درك یک مفهوم  8بسته

که  دهدیم. پژوهش آنان شواهدي ارائه است چندالیه نیاز

موجب  تواندیم، شوداجبار درك  عنوانبهچنانچه تفریح 

ایجاد ناهنجاري، انحراف و رهایی کارکنان از سازمان و 

ي است که در منابع امسئله) و این 21وظایف شغلی شود (

ة تیرة ارتباط ریزنجیعنی  9تحت عنوان جعبۀ سیاهانسانی 

کارکنان از آن یاد  بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد

 ).5( شودیم

 نظامی ۀحرف پرتنشکارکنان ارتش با توجه به ماهیت 

بیشتر با اختالالتی مانند استرس، افسردگی و مصرف مواد 

 يریپذبینتیجه از آس و در) 13(مواجه بوده مخدر 

بیشتري نسبت به کارکنان سایر مشاغل  یشناختروان

مرتبط با خدمت در ارتش از  زااسترسعوامل . برخوردارند

ی، بیولوژیکی، اجتماعی و شغلی منتج شناسروانعالئم 

که به تغییرات در رفتار و شخصیت و ایجاد  شودیم

ي که استرس را درك افراد ).6( دانجامیمافسردگی 

د را بیشتر از آن چیزي که واقعًا وجود ، محیط خوکنندیم

مخربی بر  راتیتأث تواندیمکه  کنندیمدارد، منفی ادراك 

قرار  ).17( اجتماعی بگذارد -پیامدهاي رفتاري و هیجانی

و همچنین  مدتیطوالنگرفتن سربازان در معرض استرس 

ي بر سالمت اگسترده ریتأث تواندیمي حاد زااسترسعوامل 

 شانیشغلجسمی و روانی، زندگی اجتماعی و عملکرد 

6.  Fredrickson 
7.  Plester & Hutchison 
8.  Package 
9.  Black Box 
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ي افسردگی هانشانهسربازان  حال نیا با ).15باشد (داشته 

مانند  1ي سازمان بهداشت جهانیبندطبقهخارج از 

برافروختگی همراه با درگیري، بداخالقی، ناامیدي، مشکالت 

ح در تفری ).7( دهندیمجسمی، هراس و خودزنی را نشان 

گذر  بلکه کند،یم کمک استرس کاهش به تنهانه محل کار

 ).11بخشد (یمزمان را نیز تسریع 

در ارتش بریتانیا، ورزش از باورهاي مسیحیت، 

ناپذیر است. یک ایدئولوژي در این ارتش وجود دارد کیتفک

ي در پرورش مردان اعمدهي ورزشی، سهم هاتیفعالکه 

که ورزش، عنصر  رسدیمنظر . بهکنندیمنظامی ایفا 

 جنگ از پس ).12( استة روحیۀ جنگاوري کنندفعال

ی کیزیف آموزشة ندیفزا تیاهم، )1856-3185( 2مهیکر

 تیترب گاني یریگشکل با سربازان عملکرد وی سالمتي برا

 ،میالدي 1946 سال در .شد دیتأک 3یسلطنت ارتشی بدن

 سالح نیاول هنوز انسان«: کردتصریح  4مريگو مونت ژنرال

ي ریگشکل در نکته نیترمهم آن آموزش و استی جنگ

، دارند قرار مسلحي روهاین در کهي افراد .»است مبارز ارتش

 در زیآمتیموفق طوربه بتوانندی جسم ازلحاظ دیبا

یی باال سطح ازمندین که کنند شرکتي احرفهي هاتیفعال

سازمان هدف  .)22( استی اتیعملی آمادگ و اندامتناسب از

حفظ آمادگی  سازمان نظامی، عنوانبه ارتش یبدن تیترب

 یبدن تیتربي هابرنامه تمام .استارتش  کارکنانجسمانی 

به ارتقاي  تینها درکه  شودیمدهی نحوي سامانارتش به

 .بدنی نیروهاي ارتش منجر شودقواي 

قدرت بیشتر  نظامی، موضوع اعمالِ يهادر سازمان

جدي فرماندهان یا  يهااقدامات تنبیهی و ژست متمرکز بر

که اگر  شودیفرض م گونهنیمدیران است؛ بنابراین معموالً ا

و به  ودفرمانده یا مدیر بخواهد با زیردستان دوست ش

شوخی و تفریح در محل کار بپردازد، از قدرت او کاسته 

                                                           
1 . WHO 
2.  Crimean War 
3.  Royal Army Physical Training Corps (RAPTC) 

یک  حال نیا . بابرندیو زیردستان از او فرمان نم شودمی

ان هنگامی موفق است که براي اعضاي خود مطلوبیت سازم

آید. یشمار مایجاد کند و همین ویژگی، رمز وجودي آن به

مکانیکی و بوروکراتیک سازمان  يهاسامانه رسدینظر مبه

با تغییر و  ،گرفته است قدیم شکل يهانظامی که از زمان

نیاز به بهبود دارد. طبق  ،تکامل فرهنگ مردم و کارکنان

) 1996( 5رویدادهاي عاطفی ویس و کرپانزانو ۀنظری

، علل مستقیم کنندیحوادثی که مردم در محل کار تجربه م

کار  محل تفریح در واکنش عاطفی به آن حوادث است.

عاطفی افراد را جلب کند. وقتی افراد  يهاواکنش تواندیم

ممکن  درك کنند،طور مطلوب تفریح در محل کار را به

علت . به)19( است احساسات مثبت بیشتري را تجربه کنند

که تفریح در  یمهم فردي، سازمانی و فراسازمان یامدهايپ

در  آن ةجادکنندیعوامل ا ۀهمراه دارد، مطالعل کار بهحم

نظامی که عامل  يهاخصوص سازمانبهها سازمان

محیط کار  در آنها، وجود یرزمهم یوندهايپ ةکنندتیتقو

مبتنی بر مزاح و  ۀصمیماندوستانه و مفرح با روابط 

بین کارکنان است، بسیار اهمیت دارد که نشان  یطبعشوخ

سخت و خشن و  هايیهنظامی باید رو يهاسازمان دهدیم

و جوي شاد و  ندگذاربنگرش بدبینانه به کارکنان را کنار 

خاطر رزمان بهجو، هم نید که در انفراهم کنرا مفرح 

خاطر یکدیگر در سازمان باقی بمانند و در زمان جنگ، به

دنبال پاسخگویی پژوهش حاضر به روازاینیکدیگر بجنگند، 

است که عوامل مؤثر بر تفریح در محل کار  پرسشبه این 

؟ اندکدامارتش  یبدن تیدر بین نیروهاي نظامی سازمان ترب

محل کار بر تفریح در  تا چه حدو هریک از این عوامل 

 گذار است؟یرتأث

  

4.  Field MarshallMontgomery 
5.  Weiss & Cropanzano 
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 ی پژوهششناسروش

نظر ماهیت،  و از يانظر هدف، توسعه این پژوهش از

توصیفی و پیمایشی است. این پژوهش در پی آن است که 

ایجاد تفریح  منظوربه، الگویی ينگارابتدا با روش مردم در

ارتش ارائه دهد و  یبدن تیکار در سازمان ترب لدر مح

 ۀسپس در بخش کمی پژوهش، با ابزار پرسشنام

یک هر یربر آزمون اعتبار مدل، میزان تأثساخته، عالوهمحقق

در بخش کیفی پژوهش را بر  شدهییشناسا یرهاياز متغ

 .کندتفریح در محل کار آزمون 

 ۀانجام تحقیق در هر سازمانی مشکل است؛ اما مطالع

چراکه بیشتر  خواهد بود، تردهیچی پسازمان نظامی احتماالً

ها، ارتش دنیاي مخصوص به خود را دارد، از سایر سازمان

ه ساکنان آن با کبزرگ  يایک جزیره در میان جامعه

، هبه آن جزیر افتنی، دست کنندیو زندگی م یکدیگر کار

معموالً بازي  ،خصوص اگر کسی عضو آن جزیره نباشدبه

). در این پژوهش با توجه به 23( ستیبراي انجام ن ياساده

مطالعه  سال در سازمان مورد 18اینکه محقق حدود 

طنین و  بوده (در استخدام آن سازمان است) 1ورغوطه

اند از درون درك کرده که در بافت مطالعه بودهرا افرادي 

گر فعال صورت نظارهکارکنان را به ةتعامالت روزمرو  )27(

از روش  توانیمبیند، یم تفاوتیگر بو نه مشاهده

 استفاده کرد. ينگارمردم

قیقات کیفی قرار دارد. حت ةدر زمر ينگارتحقیق مردم

استفاده  2هدفمند يریگیک پژوهش کیفی خوب، از نمونه

آماري پژوهش در بخش  ۀ)؛ بنابراین جامع27(کند یم

کیفی، شامل کارکنانی است که در خصوص عوامل 

در محل کار، اطالعات و فهم بیشتري  تفریح ةجادکنندیا

نفر از کارکنان  23آماري در بخش کیفی شامل  ۀدارند. نمون

 22ارتش بودند که پس از مصاحبه با ی بدن تیسازمان ترب

ها به اشباع رسید و براي اطمینان با یک نفر دیگر نفر، داده

جدید  ةنیز مصاحبه صورت گرفت که در این مصاحبه داد

الگویی  ۀکه هدف اصلی این پژوهش، ارائ آنجا د. ازشن فاش

از روش  شدهيگردآور يهااز تفریح در محل کار است، داده

 4ن و کالركاوبر 3با رویکرد تحلیل تماتیک ينگارمردم

 ) تحلیل شد.2006(

 تمامیآماري پژوهش در بخش کمی، شامل ۀ جامع

به  يریگارتش است. نمونه یبدن تیکارکنان سازمان ترب

زمینی،  نیروي ۀطبق 4 در شدهيبندشکل تصادفی طبقه

که  آنجا هوایی، دریایی و پدافند هوایی انجام گرفت. از

درك  وصورت موقت در سربازخانه حضور دارند سربازان به

 ۀاز جامع ،پیدا نخواهند کرد يفرد نیکاملی از روابط ب

بین شده و صرفاً به پخش پرسشنامه در  آماري کنار گذاشته

کارکنان پایور اکتفا شد. در مطالعاتی که به روش معادالت 

از فرمول  حجم نمونه معموالً گیرد،یساختاري انجام م

5q≤n≤15q  محاسبه خواهد شد که در فرمول باالq  تعداد

 نمونۀنمونه است. توزیع  ةانداز nپرسشنامه و ي هاپرسش

 آورده شده است. 1 آماري پژوهش در جدول 

. توزیع نمونۀ آماري پژوهش1جدول   
نفر)نمونه (حجم  طبقات جامعه آماري ي هر طبقههادادهدرصد فراوانی    

 50 187 نیروي زمینی
 26 99 نیروي هوایی
 15 57 نیروي دریایی

هواییپدافند   34 9 
 100 377 جمع کل

                                                           
1.  Immerse 
2. Purposeful sampling 

3.  Thematic Analysis 
4.  Braun & Clarke 
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 ییدروایی پرسشنامه به دو روش محتوایی با تأ

نظران مربوطه و سازه با استفاده از کارشناسان و صاحب

 ییدتأ AMOS 22افزار الگوي معادالت ساختاري توسط نرم

شد پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفاي کرونباخ تعیین  .شد

 آمده است. 2 که میزان آن در جدول 

 
 . مقادیر آلفاي کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه2جدول 

 ضریب آلفاي کرونباخ نام متغیر ردیف

محل کارتفریح در  1  

ي تفریحی رسمیهاتیفعال  832/0  
803/0 حمایت مدیریت از تفریح  

ي شغلی مفرحهاتیمسئول  814/0  
ي فرديهايآزاد  825/0  

780/0 معاشرت با همکاران  

 عوامل فردي 2
ي شخصیتی مثبتهایژگیو  724/0  

فرديروابط بین  786/0  

 عوامل سازمانی 3
794/0 عوامل شغلی مثبت  
780/0 ساختار سازمانی  

یسازمانفرهنگ  846/0  

یسازمانبرونعوامل  4  
ي فراغت بیرونیهاتیفعال  812/0  

821/0 توازن بین کار و زندگی  
 

 ي تحقیقهاافتهنتایج و ی

ۀ پژوهش و همچنین نیشیپپس از مطالعه و بررسی 

 یبدن تیتربگرفته در سازمان مصاحبه و مشاهدات صورت

تفریحی رسمی، حمایت  هايیتفعال(، پنج بعد ارتش

 هاييشغلی مفرح، آزاد هايیتمدیریت از تفریح، مسئول

منظور تفریح در محل کار ) بهفردي و معاشرت با همکاران

 يهابا استفاده از روش ادامهدر شناسایی و تعیین شد. 

 ۀتعامالت روزان ةمشارکتی و نظار ةمصاحبه، مشاهد

تفریح در  ةجادکنندیکارکنان، سعی در شناسایی عوامل ا

د که ابتدا بخشی از شمطالعه  محل کار در سازمان مورد

سپس با  شود،یبیان م هایافتهمربوط به  ينگارروایت مردم

، يسازاستفاده از روش تحلیل تماتیک به مفهوم

و الگوسازي موضوعی در مورد  یده، سازمانيبندمقوله

 تفریح در محل کار پرداخته خواهد شد.

 اخیر، اشتغاالت ذهنی و کاري فراوان از هايسدهدر 

ها از طرف سازمان جانبمهه ۀ، مدرنیته و توسعطرف کی

طور چشمگیري ها را بهانسان تفریح و سرگرمیدیگر، 

 همچون افسردگی و هايیماريکاهش داده و سبب ایجاد ب

هاي مطالعۀ عمیق و شناسایی ویژگی انزوا شده است.

تواند ابعاد تفریح در محل طور قطع میشخصیتی افراد به

ز کارکنان وجود افراد کار را تبیین کند. به اعتقاد خیلی ا

تفریح و سرگرمی دیگر  کار موجبطبع در محیط شوخ

ها بعضی« گوید:شود. یکی از کارکنان میکارکنان می

بینی خنده رو لبت اند که تا اونا رو میطبعقدر شوخاین

ها بعضی« گویدی دیگر از کارکنان نیز میکی ».شهیمجاري 

هرمار هستند، اصالً مثل برج ز سرکار ندیآیماز صبح که 

گرایی، آهنرباي مثبت». را تحمل کرد هاآنشود نمی

خوشبختی است، وجود تفکر مثبت در محیط کار و دوري 

شود محیط کار مفرح و شاد باشد. از افکار منفی موجب می

ناامیدند و تفکر  قدرنیا هایبعض«گوید: یکی از کارکنان می

با انجام ». افتهیممنفی دارند که آدم یاد کارتون گالیور 

مشاهدات صورت گرفته در میدان پژوهش مشخص گردید 
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و  شودیدر محیط کار م تفریحموجب  ی نیزخودگشودگکه 

عکس پنهان کردن تفکرات و احساسات واقعی منجر به رب

اشتراك به  .محیط کار خواهد شد در تفریحعدم نشاط و 

گذاشتن اطالعات موجب اعتماد در افراد شده و آنها 

معتقد است  1، کلمنکنندیاحساس ارزشمند بودن م

که شما (مدیران) با گشودگی با افراد ارتباط برقرار زمانی

از خالقیت و انرژي آنها به بهترین نحو استفاده  کنید،یم

افراد  ،خواهید کرد. اگر شما مدیران این کار را انجام ندهید

 و شاد هستندماشین  ةدندکه چرخ کنندیاحساس م

 ).4نخواهند بود (

هاي مختلف عوامل تأثیرگذار بر چرایی پژوهش

جنگیدن نیروهاي رزمنده را انسجام گروهی، روحیه، 

اند. عنوان کرده 2رزمهمخاطر دوستی و ادامۀ جنگ به

ها، عالیق و رفتار و به میزان کمتر، شباهت در نگرش، ارزش

شناختی و شباهت شغلی از عواملی هاي جمعیتشباهت

تواند بر تفریح در محل کار تأثیرگذار باشد. یکی است که می

زبان آدم معموالً با همشهري و هم« گوید:از کارکنان می

آخه زبون همو بهتر  تونه شوخی کنهتر میخودش راحت

من با «یکی دیگر از کارکنان معتقد بود: ». فهمنمی

 ».کنمتر شوخی و تفریح میهاي خودم خیلی راحتدورههم

گرفته، حفظ احترام یکدیگر بر بنا به مشاهدات انجام

تفریح در محل کار اثر مثبت دارد. افرادي که احترام 

د با هم به شوخی تواننکنند، بیشتر میهمدیگر را رعایت می

و تفریح بپردازند و از کنار با هم بودن لذت ببرند. یکی از 

من باکسی شوخی «گوید: کارکنان در این خصوص می

حرمتی که احترام سرش بشود و از لودگی و بی کنممی

آید. با کسی که بخواهد به شخصیتم توهین خیلی بدم می

افراد همکار جور کنم و دوست ندارم با اینکنه، شوخی نمی

همچنین بنا به اظهار کارکنان، دارا بودن برخی ». باشم

اعتماد بودن، هاي مثبت شخصیتی مانند قابل ویژگی

                                                           
1 . Coleman 

طبع بودن خلق و شوخصداقت، رعایت ادب و احترام، خوش

شود. نظر یکی موجب ایجاد جوي مفرح و شاد بین آنها می

ماد داشته با کسی که به او اعت«کارکنان به این صورت است: 

 ».کنمباشم، شوخی می

کار  آید که تقسیمگونه برمیهاي کارکنان ایناز گفته

کار منعطف و طراحی محیط کار بر تفریح در  عادالنه، زمان

شوندگان مصاحبه محل کار تأثیر مستقیم دارد. یکی از

ها دو ساعت دیر بیام ولی من حاضرم صبح«گوید: می

آد بعدازظهر تا هر وقت که بخواهند کار کنم، واقعاً مرگم می

و یکی دیگر از کارکنان از اینکه محل » بیام سر کار 7ساعت 

آمیزي و چیدمان شده است، کارش با سلیقۀ خودش رنگ

گرفته احساس بسیار خوبی داشت. با مشاهدات انجام

هاي سازمان سازمانی و استراتژينگ مشخص شد که فره

ها و دوایري که بر تفریح در محل کار تأثیر دارد. در مدیریت

فرهنگ مثبت و مبتنی بر مشارکت و همکاري حاکم بود، 

کردند. با توجه به اینکه کارکنان جو مفرحی را تجربه می

هاي سازمانی بیشتر کارکنان سازمان مورد مطالعه در خانه

و در ساعات غیراداري نیز روابط اغلب ساکن هستند 

اي بین کارکنان، همسران و فرزندانشان صمیمانه و دوستانه

آید که گونه برمییناهاي کارکنان برقرار است، از گفته

تفریحی بیرون از محل کار نیز  –هاي ورزشی فعالیت

تواند این احساس را در آنها ایجاد کند که محیط می

گوید: است. یکی از کارکنان میکارشان، محیطی مفرح 

ها با چند نفر از همکاران و فرزندانمان در سالن شب«

کنیم. واقعاً ورزشی واقع در کوي سازمانی، فوتبال بازي می

». کار تو روحیۀ خودمون و فرزندانمون خیلی تأثیر داره این

هاي مختلف بدنی ارتش، به مناسبت در سازمان تربیت

شد و کارکنان ة کارکنان برگزار میهایی براي خانوادجشن

کردند. به اعتقاد بیشتر همراه خانواده در آن شرکت میبه

شد که ها موجب میشوندگان، برگزاري این جشنمصاحبه

2. Comrade 
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اي با یکدیگر برقرار کارکنان و خانوادة آنان روابط صمیمانه

کنند و احساس شادمانی بیشتري داشته باشند. در واقع 

ح خارج از سازمان موجب ایجاد سرگرمی و هاي مفربرنامه

شود. یکی از مسائل مهمی که بیشتر لذت آنها از کارشان می

هاي اند، مأموریتکارکنان سازمان مورد مطالعه با آن مواجه

مختلف است که در روحیۀ همسران و فرزندان آنها بسیار 

علت عدم برقراري تعادل و توازن تأثیرگذار است. معموالً به

توانند زندگی کاري و زندگی خانوادگی، کارکنان نمی بین

اوقات بیشتر و باکیفیتی را به فرزندان خود اختصاص دهند 

وجود آمدن نوعی تضاد و تعارض در و همین مورد موجب به

شود. یکی از کارکنان بر این باور روابط درون خانوادگی می

مش همش که کار نیست، ما هم خانواده داریم، ه«است که: 

ریزي شه برا زندگی برنامهمأموریت، واقعاً بعضی مواقع نمی

علت مشکالت اقتصادي موجود، اجبار به همچنین به. »کنم

انجام شغل دوم توسط برخی کارکنان سازمان مورد مطالعه 

هاي نیز فرصت تفریح در محل کار را از آنها گرفته بود. تم

ی در سه مراتبصورت سلسهشده در این پژوهش بهیافت

سطح تحلیل، سازماندهی شدند. در سطح اول، کدهایی قرار 

ها شناسایی شدند. در سطح دارند که از طریق مجموعۀ داده

ها قرار دارند که در این سطح، کدهاي مختلفی دوم، زیرتم

شوند علت دارا بودن معانی مشترك، با یکدیگر ترکیب میبه

که مقداري هاي اصلی قرار دارند و در سطح سوم، تم

ترین کدها و ترند. مهمتر و انتزاعینامحسوس، عمومی

ها آمده از مصاحبهدستهاي بهمفاهیم حاصل از تحلیل داده

ها که مؤثرترین عوامل ایجادکنندة تفریح در محل و مشاهده

 ارائه شده است. 3کارند، در قالب جدول  

 هاي بخش کیفی. تحلیل تماتیک داده3 جدول
 هااي از توصیفنمونه کدها هازیر تم تم اصلی

 عوامل فردي

هاي ویژگی
 شخصیتی

 شود.طبع بودن موجب ایجاد جو مفرح در کار میشوخ طبعیشوخ
 شود.تفکر مثبت موجب ایجاد حس خوب در محل کار می گراییمثبت

 دهد.همکاران انرژي مثبت میخودگشودگی، به  خودگشودگی

روابط بین 
 فردي

 برند.کارکنانی که رفتاري مشابه دارند، از کنار هم بودن لذت می شباهت

 احترام، اساس برقراري رابطۀ خوب است. احترام
 شود.اي برقرار نمیبدون اعتماد، هیچ رابطه اعتماد

عوامل 
 سازمانی

عوامل شغلی 
 مثبت

 شود.شده موجب لذت کارکنان از کار میعدالت ادراك عادالنهکار  تقسیم
 کاهد.روانی می دهی مناسب زمان کار از استرس و فشارسامان کار منعطف زمان

 شود.خوشایندسازي محیط کار موجب لذت کارکنان از کار می طراحی محیط کار

ساختار 
 سازمانی

 دهد.رضایت آنها را افزایش میاختیارات بیشتر زیردستان،  تفویض اختیار

 لزوم انتصاب فرماندهانی که وضع موجود را متحول کنند. گرافرمانده تحول
فرهنگ 
 سازمانی

 نگرش مثبت به مقولۀ تفریح در سازمان. جو حمایتی

عوامل 
 سازمانیبرون

هاي فعالیت
 فراغت بیرونی

 -هاي ورزشیفعالیت
 تفریحی

 در بیرون از محل کار. هاي ورزشی کارکنانفعالیت

 شود.هاي مفرح بیرونی سازمان موجب نشاط کارکنان میبرنامه هاي سازمانیجشن
توازن بین کار 

 و زندگی
تعادل بین کار و زندگی 

 شخصی
 شود.مندي میمتعادل بودن کار و زندگی موجب رضایت
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تفریح در 
 محل کار

 عوامل
فردي   

 عوامل
سازمانی   

 عوامل
یسازمانبرون   

شخصیتی مثبت يهایژگیو  

 روابط بین فردي

 عوامل شغلی مثبت

یسازمانفرهنگ  

ي فراغت بیرونیهاتیفعال  

بین کار و زندگیتوازن   

 ساختار سازمانی

ي رسمی مفرحهاتیفعال  

 تعامل با همکاران

 حمایت مدیر از تفریح

ي فرديهايآزاد  

ي شغلی مفرحهاتیمسئول  

مدل مفهومی ، شدهدر نهایت با توجه به موارد عنوان

 شده است:نشان داده  1پژوهش حاضر در شکل 

 
 

 

 

 
 
 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

هاي پژوهش براساس مدل مفهومی پژوهش، فرضیه

 صورت زیر تدوین شد:به

 : عوامل فردي بر تفریح در محل کار تأثیر دارد.1فرضیۀ 

: عوامل سازمانی بر تفریح در محل کار تأثیر 2فرضیۀ 

 دارد.

سازمانی بر تفریح در محل کار : عوامل برون3فرضیۀ 

 تأثیر دارد.

بر تفریح در محل کار که یرگذار با توجه به عوامل تأث

 ۀدر بخش کیفی پژوهش حاصل شد، پرسشنام

د. از شآماري توزیع  ۀطراحی و بین نمون ياهساختمحقق

درصد) از نیروي زمینی،  47نفر ( 177دهندگان بین پاسخ

درصد)  16نفر ( 61هوایی،  یرويدرصد) ن 25نفر ( 96

درصد) پدافند هوایی هستند.  12نفر ( 43نیروي دریایی و 

، بیشترین مدرك تحصیلی مربوط به یالتنظر تحص از

، يکار ۀنظر سابق درصد) و از 54نفر ( 204لیسانس با تعداد 

نفر  163سال به تعداد  11-15بیشترین گروه مربوط به 

 درصد) است. 43(

 -ها از آزمون کولموگروفبراي بررسی نرمال بودن داده

بیانگر آن است که  4  نتایج جدول شد. اسمیرنوف استفاده

 05/0آزمون بیشتر از  داريابا عنایت به اینکه سطح معن

 .داردتوزیع نرمال  پژوهش يهااست، داده

 
 یجادکنندة تفریح در محل کاراي عوامل هاداده. آزمون نرمال بودن 4جدول 

هاتعداد داده شاخص آزمون یجهنت سطح معناداري   
تفریحی رسمی هايیتفعال  

377 

183/0  

 توزیع نرمال است.

شغلی مفرح هايیتمسئول  137/0  
فردي هاييآزاد  133/0  

114/0 حمایت مدیریت از تفریح  
63/0 معاشرت با همکاران  

مثبت شخصیتی هايیژگیو  134/0  
يفرد ینروابط ب  122/0  

61/0 عوامل شغلی  
48/0 ساختار سازمانی  

یسازمانفرهنگ  54/0  
فراغت بیرونی هايیتفعال  61/0  

181/0 توازن بین کار و زندگی  
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افزار پژوهش با استفاده از نرم هايیهبراي آزمون فرض

AMOS 22 ابتدا برازش الگوي معادالت ساختاري آزمون ،

نتیجه گرفت  توانیم 5 شد که با توجه به مقادیر جدول 

 .ها مقادیر قابل قبولی دارندکه شاخص
 

 ي برازش الگوي ساختاريهاشاخص. 5جدول 
 df2χ RMSEA GFI CFI IFI/ نام الگو

 91/0 91/0 92/0 048/0 9/1 الگوي ساختاري
 <9/0 <9/0 <9/0 >1/0 >3 برازش مناسب

 
الگوي معادالت ساختاري پژوهش آورده  2در شکل  

 شده است.

 
 معادالت ساختاري پژوهش. الگوي 2شکل 

هاي راساس نتایج الگوي معادالت ساختاري، فرضیهب

ها در ادامه پژوهش آزمون شدند که نتایج آزمون فرضیه

 آورده شده است.

 رد.: عوامل فردي بر تفریح در محل کار تأثیر دا1فرضیۀ 

ها، هاي حاصل از پرسشنامهبا عنایت به نتایج داده

نخست پژوهش مبنی بر تأثیر عوامل فردي بر تفریح  فرضیۀ

در محل کار، مثبت و معنادار است. نتایج آزمون در جدول  

 نشان داده شده است. 6

 
 . نتیجه آزمون فرضیۀ اول6جدول 

هافرضیه  نتیجه P ضریب بتا مسیر 
1فرضیۀ  تفریح در محل کار ←عوامل فردي    604/0  000/0  تأیید فرضیه 

 

: عوامل سازمانی بر تفریح در محل کار تأثیر 2فرضیۀ 

 دارد.

ها، هاي حاصل از پرسشنامهبا عنایت به نتایج داده

فرضیۀ دوم پژوهش مبنی بر تأثیر عوامل سازمانی بر تفریح 

در محل کار، مثبت و معنادار است. نتایج آزمون در جدول  

 است. نشان داده شده 7
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 . نتیجۀ آزمون فرضیۀ دوم7جدول 
هافرضیه  نتیجه P ضریب بتا مسیر 
2فرضیۀ  تفریح در محل کار ←عوامل سازمانی    772/0  000/0  تأیید فرضیه 

 

 سازمانی بر تفریح در محل کار: عوامل برون3فرضیۀ 

 تأثیر دارد.

ها، هاي حاصل از پرسشنامهدادهبا عنایت به نتایج 

سازمانی بر فرضیۀ سوم پژوهش مبنی بر تأثیر عوامل برون

تفریح در محل کار، مثبت و معنادار است. نتایج آزمون در 

 نشان داده شده است. 8جدول  

 
 

 . نتیجۀ آزمون فرضیۀ سوم8جدول 
هافرضیه  نتیجه P ضریب بتا مسیر 
3فرضیۀ  تفریح در محل کار ←سازمانی عوامل برون   251/0  000/0  تأیید فرضیه 

 

 يریگجهینتبحث و 

هدف نهایی پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تفریح در 

بدنی ارتش بود. به همین  محل کار در سازمان تربیت

نگاري و تحلیل منظور، محقق با استفاده از روش مردم

ها به روش تحلیل تماتیک، عوامل کلی مصاحبهها و مشاهده

تأثیرگذار بر تفریح در محل کار را در سازمان مورد مطالعه 

ساخته و وسیلۀ پرسشنامۀ محققشناسایی کرد، سپس به

توزیع آن بین نمونۀ آماري، تأثیر هریک از متغیرهاي 

 بررسی شد. شده بر متغیر تفریح در محل کارشناسایی

ۀ پژوهش و همچنین نیشیپبررسی پس از مطالعه و 

 یبدن تیتربگرفته در سازمان مصاحبه و مشاهدات صورت

تفریحی رسمی، حمایت  هايیتفعال(، پنج بعد ارتش

 هاييشغلی مفرح، آزاد هايیتمدیریت از تفریح، مسئول

) جهت تفریح در محل کار فردي و معاشرت با همکاران

شناسایی و تعیین شد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج 

)، 2007)، کارل و همکاران (2004ي مک داول (هاپژوهش

) همخوانی 2015) و توز و همکاران (2008وولف (فلوگ 

 دارد.

دهندة آمده از بخش کیفی پژوهش نشاندستنتایج به

در محل کار این است که عوامل فردي بر ایجاد تفریح 

تواند بر طبع میتأثیرگذارند. در حقیقت وجود افراد شوخ

گونه افراد در سازمان تفریح در محل کار مؤثر باشد، زیرا این

پردازند مورد مطالعه به شوخی و مزاح با سایر کارکنان می

آورند. وجود میو جوي مفرح و شاد را در سازمان به

ان نیز بر تفریح خودگشودگی و وجود نگرش مثبت کارکن

تأثیر دارد، افرادي که مدام ساز مخالف کوك  در محل کار

کنند، از نظر کارکنان کرده و سیگنال منفی ارسال می

شوند. وجود شباهت موجب تخریب تفریح در محل کار می

تأثیر دارد؛ خواه این  بین کارکنان بر تفریح در محل کار

تار. کارکنانی شباهت ظاهري باشد یا شباهت در نگرش و رف

که از درجۀ نظامی، نیرو، رسته، سن، سنوات خدمتی و ... 

 -هاي مختلف ورزشییکسانی برخوردار باشند یا در دوره

تکاور، چتربازي، کماندو، کوهستان، تیراندازي و ( آموزشی

اند، بیشتر به تفریح در محل بوده» دورههم« اصطالح...) به

بیشتري دارند تا از کنار پردازند و خاطرات شیرین کار می

برند. وجود احترام و اعتماد متقابل بین هم بودن لذت می

ساز تفریحات سالم چه کارکنان سازمان مورد مطالعه زمینه

در داخل و خارج سازمان است. با عنایت به اینکه بیشتر 

هاي نظامی در کارکنان این سازمان و دیگر سازمان

پیوند عمیق محل سکونت ( هاي سازمانی ساکن هستندخانه
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با محل کار کارکنان)، احترام و اعتماد متقابل بین کارکنان، 

هاي مفرح مشترك حتی بین همسران و فرزندان فعالیت

نتایج پژوهش حاضر با  بخشد.آنها را تسهیل و تسریع می

) و زارعی متین 2007ي کارل و همکاران (هاپژوهشنتایج 

 .) همخوانی دارد1388و همکاران (

آمده از بخش کیفی پژوهش دستهمچنین نتایج به

دهندة این است که عوامل سازمانی بر ایجاد تفریح در نشان

بدنی ارتش در  در سازمان تربیت تأثیرگذارند. محل کار

هایی که مدیرانی از تفریح در محل کار حمایت کرده، یگان

دهند به کارکنان زیردست اختیار و آزادي عمل بیشتري می

کنند، صورت عادالنه تقسیم میکار را بین کارکنان بهو 

کارکنان تفریح در محل کار را تجربه خواهند کرد. در 

هاي کارکنان از ورود تا خروج هاي نظامی فعالیتسازمان

پذیرد، انجام می» سین«آنها از سازمان برابر یک برنامۀ 

از دلیل ماهیت فعالیت آن، لیکن در سازمان مورد مطالعه به

تري برخوردارند و مدتی از زمان کار کار منعطف زمان

ها کارکنان در خارج از ساعت اداري و در دیگر سازمان

تأثیر دارد.  شود که این امر بر تفریح در محل کارسپري می

دلخواه خود همچنین کارکنانی که محیط کار را به

چینند و این امکان براي آنان وجود دارد که از وسایل می

پنگ، دارت و ...) در محل کار میز پینگ( رزشی و مفرحو

خود استفاده کنند، بیشتر احساس تفریح و سرگرمی در 

محل کار دارند و از کار در چنین محیطی لذت بیشتري 

 خواهند برد.

آمده از بخش کیفی پژوهش دستدر ضمن نتایج به

سازمانی بر ایجاد تفریح در محل نشان از تأثیر عوامل برون

طورکه عنوان شد بیشتر کارکنان سازمان کار دارد. همان

هاي ارتش در کوي سازمانی مورد مطالعه مانند دیگر یگان

حقیقت خانه و محل کار با همدیگر  سکونت دارند و در

هاي سازمانی یک پادگان در نوعی کويتنیده شده و به

مجاورت پادگان اصلی است که کارکنان در آنجا نیز همدیگر 

کنند، حتی با حفظ احترامات نظامی البته مالقات میرا 

هاي ورزشی در ساعات بدون یونیفرم. انجام فعالیت

هاي هاي سازمانی به مناسبتغیراداري و برگزاري جشن

روز ارتش، اعیاد مذهبی و ...) در کوي سازمانی بر ( مختلف

متأسفانه با توجه به تورم و  تأثیر دارد. تفریح در محل کار

الت اقتصادي موجود، برخی کارکنان به شغل دوم روي مشک

اند که این امر فرصت تفریح و سرگرمی را در ساعات آورده

خستگی ( غیراداري و حتی در ساعات اداري و محل کار

مفرط به دلیل انجام شغل دوم) براي کارکنان از بین خواهد 

دشواري برد. کارکنانی که مایحتاج اولیۀ زندگی خود را به

کنند، حتی فکر تفریح به ذهن آنان خطور نخواهد أمین میت

بنابراین تعادل بین کار و زندگی و عدم پرداختن به  کرد؛

 شغل دوم بر تفریح در محل کار تأثیر دارد.

دهد می آمده از بخش کمی پژوهش نشاندستنتایج به

، عوامل سازمانی به میزان 60/0که عوامل فردي به میزان 

بر تفریح در  25/0سازمانی به میزان امل برونو عو 77/0

 محل کار تأثیر دارد.

منظور ترویج و تقویت هاي پژوهش، بهبا توجه به یافته

 شود:بدنی ارتش پیشنهاد می تفریح در سازمان تربیت

در استخدام اولیه یا حتی پذیرش کارکنان از سایر .1

انتخاب هاي ارتش دقت بیشتري شود که کارکنانی یگان

طبع بوده و از صفات گرا و شوخو جذب شوند که مثبت

اخالقی نیکویی برخوردار باشند. مدیران سازمان نیز از 

بین کارکنانی انتخاب شوند که از تفریح در محل کار 

ها و تعیین اهداف، حمایت کرده و در سیاستگذاري

هاي محوري سازمان به تفریح و ها و ارزشراهبرد

 ان در محیط کار توجه ویژه کنند.سرگرمی کارکن

تا حد امکان کارکنان بتوانند محل کار را به سلیقۀ .2

خود طراحی و چیدمان کنند و از وسایل ورزشی مفرح 

کننده در محیط کار بهره ببرند. زمانِ کار و سرگرم

ومرج نشود و براي کارکنان تا حدي که موجب هرج
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اشد، منعطف همراه نداشته بهاي جدي بهسازمان چالش

 درستی مدیریت کنند.شده و کارکنان بتوانند آن را به

هاي مختلف در بایست به بهانۀ مناسبتسازمان می.3

سازمان و کوي سازمانی براي کارکنان و خانوادة آنان 

هاي سازمانی برگزار کند. برگزاري مسابقات ورزشی جشن

... از روي خانوادگی و ویژة همسران و خانوادة آنان، پیاده

دیگر اقدامات مؤثري است که سازمان باید به آن اهتمام 

بایست امکان استفادة رایگان و ورزد. همچنین سازمان می

ها و فضاهاي ورزشی شان از مکانمناسب کارکنان و خانواده

و تفریحی سازمانی و فراسازمانی را فراهم سازد تا کارکنان 

ح و سرگرمی ها به تفریگونه فعالیتبا شرکت در این

 بپردازند.

ي مختلف هاگانداراي ی اَبرسازمانیک  عنوانبهارتش 

ي زرهی، هاگاني هوایی، مناطق دریایی، یهاگاهیپااعم از 

یقین  طوربهکه  استتوپخانه، موشکی، پدافند هوایی و ... 

کامالً متفاوت  هاگانمرزهاي تفریح در محل کار در این ی

با  شودیموهشگران آتی پیشنهاد رو به پژخواهد بود، ازاین

ي به شناسایی ابعاد تفریح نگارمردمانجام مطالعات عمیق 

 ي ارتش نیز بپردازند.هاگاندر محل کار در سایر ی
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Abstract 
Fun in workplace means "any social, interpersonal, or task activities at work of a playful 
or humorous nature which provide an individual with amusement, enjoyment, or 
pleasure". The aim of this study was to identify those factors affecting fun in workplace 
in Army Physical Education Organization. The study type was developmental and 
mixed and ethnography methodology (a qualitative method) was used to extract factors. 
The statistical population consisted of all employees of Army Physical Education 
Organization. The sample size was determined by the structural equation modeling 
(5q≤n≤15q) formula. In the quantitative section, a researcher-made questionnaire was 
used to approve the model extracted from the qualitative section. With regard to the 
items of the questionnaire, 377 subjects were selected as the sample and the 
questionnaires were distributed among them. The reliability of the questionnaire was 
approved through Cronbach alpha and its content and construct validity was approved 
with structural equation modeling. The data were analyzed with a thematic analysis 
approach. The results of the qualitative section showed that fun in the workplace had 5 
facets: formal fun, managers’ support of fun, fun job responsibilities, personal freedoms 
and coworker socializing. Personal, organizational and extra-organizational factors 
played a role in making fun in workplace. The results of the quantitative section showed 
that personal factors with 0.60, organizational factors with 0.77 and extra-organizational 
factors with 0.25 affected fun in workplace. Based on these results, it can be stated that 
positive effect resulting from experiencing fun in the workplace can have long-term 
benefits and fun environments are the key to enhanced motivation and productivity of 
employees. 
 
Keywords 

 Army, ethnography, fun, sport. 
  

                                                           
∗ Corresponding Author: Email: I.Mohammadzadeh@ut.ac.ir ; Tel: +989125206939 
 

mailto:I.Mohammadzadeh@ut.ac.ir

	چكيده
	پژوهشهای مختلف عوامل تأثیرگذار بر چرایی جنگیدن نیروهای رزمنده را انسجام گروهی، روحیه، دوستی و ادامۀ جنگ بهخاطر همرزم33F  عنوان کردهاند. شباهت در نگرش، ارزشها، علایق و رفتار و به میزان کمتر، شباهتهای جمعیتشناختی و شباهت شغلی از عواملی است که می...
	پژوهشهای مختلف عوامل تأثیرگذار بر چرایی جنگیدن نیروهای رزمنده را انسجام گروهی، روحیه، دوستی و ادامۀ جنگ بهخاطر همرزم33F  عنوان کردهاند. شباهت در نگرش، ارزشها، علایق و رفتار و به میزان کمتر، شباهتهای جمعیتشناختی و شباهت شغلی از عواملی است که می...
	پژوهشهای مختلف عوامل تأثیرگذار بر چرایی جنگیدن نیروهای رزمنده را انسجام گروهی، روحیه، دوستی و ادامۀ جنگ بهخاطر همرزم33F  عنوان کردهاند. شباهت در نگرش، ارزشها، علایق و رفتار و به میزان کمتر، شباهتهای جمعیتشناختی و شباهت شغلی از عواملی است که می...


