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Abstract 

Soulless robots with clockwise and involuntary motions are a parable of the non-
engagement employees in an organization, which leads not only themselves and those 
around them, but the whole organization to stagnation and inefficiency. Work engagement 
is key to achieving sustainable competitive advantage in today's dynamic economy. 
Considering the importance of work engagement in organizations, understanding the 
affecting factors on employees' work engagement are important, including the effects of 
humorous behavior - a portrait of happiness and mental health and emotional energy - a 
portrait of warm and intimate communication. Therefore, the aim of this study was to 
investigate the mediating role emotional energy in the impact of humorous behavior on 
work engagement the Cinema Organization of the Ministry of Culture and Islamic 
Guidance. The method of the present study is applied in terms of purpose and it is a 
descriptive correlational research in terms of method. The statistical population of this 
study is the staff of the country's cinema organization (200 people) and the minimum 
number of samples was calculated using the Cochran's formula of 132 people who were 
selected by convenient sampling method. The research instrument was a standard 
questionnaire and the validity and reliability of the instrument were confirmed. The 
collected data were analyzed by SPSS 20 and Smart PLS 3 software. The results of data 
analysis showed that humorous behavior positively and significantly affects the two 
variables of emotional energy and work engagement. Emotional energy also has a positive 
and significant effect on work engagement. Finally, the mediating role of this variable in 
the effect of humorous behavior on and work engagement was confirmed. 

 

Keywords: Work Engagement; Emotional Energy; Humorous Behavior. 
                                                                                                                                             

1. Professor, Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management, University of 

Lorestan, Khorramabad, Iran. 
2. Ph.D. Student in Human Resources Management, Faculty of Economics and Management University of 

Lorestan, Iran. (Corresponding Author) bagherzadeh.ra@fh.lu.ac.ir. 





 2222-5151شاپا چاپی: 

 6542-2546 شاپا الکترونیکی:

 فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی
 

نجمن علمی نی  ا فتار سازما یت ر  مدری
 571-511: 5044 بهار(، 27)شماره پیاپی  5هم، شماره دسال 

 

 

 

 

 کارکنانی شغل اشتیاق بر طبعانه اثر رفتار شوخ

 یاحساس یانرژ یانجیبا نقش م
 

 یباقرزاده خداشهر هیراض، سپهوند رضا

 

 81/18/99تاریخ دریافت: 

 81/11/99تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
به کار در سازمان رغبت نسبت تفاوت و بیبی از کارکنان یلیتمث یرارادیوار و غساعت یروح با حرکاتیب یهاواره آدم

کارکناان    یشالل  یاق. اشات رساانند  یما  ییسازمان را به رکود و عدم کاارا  یتخود را بلکه کل اطرافیان و خود تنها هستند که نه
کارکنان  یشلل یاقاشت یتبه اهم باشد. باتوجه در اقتصاد پویای کنونی می ارای کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پاید مؤلفه

نشاا  و   زا تصاویری  طبعاناه  مل رفتار شوخعوا یرکارکنان ازجمله تأث یشلل یاقبر اشت تأثیرگذار عوامل شناخت ها در سازمان
رو  هاد    ین. ازارود یشمار م به انکارناپذیر یضرورت یمیاز ارتباطات گرم و صم تصویری ی احساس یو انرژ یسالمت روان

 ینماییدر سازمان سا  یشلل اشتیاق بر طبعانهدر تأثیرگذاری رفتار شوخ یاحساس یانرژ گریاین پژوهش  بررسی نقش میانجی
. روش پژوهش حاضر  ازنظر هد   کاربردی و برحسب روش  تحقیقای توصایفی  از   است یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

اسات و تعاداد حاداقل نموناه     نفار    611کشاور    ینماییپژوهش  کارکنان سازمان سا  ینا ی. جامعه آماراستهمبستگی  وعن
  . ابازار پاژوهش  انتخاا  شادند   گیاری دردساتر   موناه نروش  محاسابه شاد کاه افاراد باه      نفار  866فرمول کوکران ازطریق 
افزارهاای   شاده ازطریاق نارم    آوری های جمع . دادهشدسنجش تأیید موردابزار  یاییو پا ییاستاندارد بوده که روا های پرسشنامه
SPSS 20  وSmart PLS 3  انارژی  متلیار  دو طبعاناه  شاوخ  رفتاار  کاه  داد نشاان  هاا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیال داده 
 یاقبار اشات   یاحساسا  انارژی  همچناین . دهدداری تحت تأثیر قرار می یطور مثبت و معن کارکنان را به یشلل یاقو اشت یاحساس
 یشالل  اشاتیاق  بار  طبعاناه شاوخ  تاار داری دارد. درنهایت نقش میانجی این متلیر در تاأثیر رف  کارکنان تأثیر مثبت و معنی یشلل

 گرفت. کارکنان مورد تأیید قرار
 

 طبعانه. رفتار شوخ ی؛احساس یانرژی؛ شغل یاقاشت: لیدواژهک

                                                                                                                                             

. رانی  الرستاندانشگاه لرستان    یدانشکده علوم اقتصاد و ادار ت یریاستاد گروه مد. 

 .مسئول  سندهی نو .رانی  الرستاندانشگاه لرستان   ی دانشکده علوم اقتصاد و ادار  یمنابع انسان تیریمد یدکتر یدانشجو 
bagherzadeh.ra@fh.lu.ac.ir 



 5044(، بهار 27پیاپی شماره ) 5شماره ، دهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

511 

 مقدمه

کاه   اناد یرفتاه داشته و اغلب محققان پذ یکار آن سازمان بستگ یرویبه ن یسازمان یتموفق یو آوا ینطن

 . 822: 6181  و همکااران  8مماون   شاود یهار ساازمان محساو  ما     یات موفق یساتون اصال   یانساان  یهسرما

 یندر کار خاود عجا   ایگونه دارند و به یتدر سازمان فعال یزهمشتاق و دلبسته به کار با رغبت و انگکارکنان 

گوناه   . ایان 66: 8691ی  شااه  عار   نیکنناد  سال ا  یگاذر زماان را احساا  نما     گویاا  که اندو غرق شده

 یحالت ذهن یک 6یشلل یاقاشت .به کار هستند یاقو اشت یتاز مشارکت  رضا ییدرجه باال یدارا کارکنان 

و ساالمت کارکناان اسات و     یروانا  یساتی اسات کاه مارتبا باا بهز     یعااطف  یزانناده و انگ کنندهمثبت  تأمین

 هاای در سال متأسفانه . 1: 6189و همکاران   6یشود  کوکیشناخته م یشلل یعنوان نق ه مقابل فرسودگ به

یهودگی و ب یاحسا  پوچ ی افسردگ ی شناخت روان یهای  نارساییشلل یفرسودگ چونهم یمشکالت یراخ

 معماول  یکار به امار  یااست. فشار و اض را  در مح یافته افزایش هاکارکنان سازمان یانم از کار یبتغ و

 ین. در چنا برناد یرناج ما   بیگاانگی و احسا  از خود ردر محل کا یشده و کارکنان اغلب از خستگ یلتبد

کارکناان فشاار و    یجاه بوده و درنت یرفته  فرسوده و ناراض یلتحل یانسان یروین از مملوکار  یامح ی ی شرا

جهاات  رو  بااه ازایاان . 612: 8691 و همکااران   یرچاایدم یونیکننااد  همااا یرا تجربااه ما  یاریاضا را  بساا 

در ایان  بادیع  ناو و   یرویکارد  عنوان به شناسی مثبت م العه و تحقیق در زمینة روانشدن بر این مسائل   فایق

بار م العاة علمای      هاای انادوه و مفااهین منفای    جای تأکیاد بار نشاانه    . این رویکرد بهستکننده امسیر یاری

 باشاد و از جمله این عوامل میبه کار از یاقاشت. شناختی تمرکز دارد تجربیات مثبت  شادی و بهزیستی روان

کارکناان  ر در بهزیساتی ذهنای   و اثرگاذا  یربخش فراگ یکدارد که کار و شلل  یتاهم در سازمان نظر ینا

. گاذارد  یم یرثأت یزنان نآ یو جسمان یافراد بلکه بر سالمت روان یزندگ یفیتتنها بر ک که نه رودمی شمار به

 یشالل  یاقبار اشات   یرگاذار ثأاسات. از عوامال ت   اهمیتاب یاررفتار بس ینعوامل اثرگذار بر ا ییشناسا ین بنابرا

 نمود. اشاره 4یاحساس یو انرژ 5طبعانهرفتار شوخبه  توانیکارکنان م

مارتبا باا    یهاا ییهاا و تواناا  رفتارهاا  نگارش   یشنماا  یاا در اساتفاده   یفارد  یلبه تما طبعانهرفتار شوخ

                                                                                                                                             

1. Memon 

2. Work engagement 

3. Cooke 

4. Humor Behavior 

5. Emotional Energy 
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در  ینقش مهم این نوع رفتار  . 651: 6181 و همکاران  8یاماشاره دارد   یاجتماع یهادر تعامل یسرگرم

مانناد آماوزش     هاایی یناه در زم و شاود یما  یافات ها و افاراد  کرده و در همه فرهنگ یفاروزمره ما ا یزندگ

همااراه اساات. رفتااار  یااادیز یاادوکااار بااا فوا در کساابهمچنااین کاااربرد داشااته و  یپزشااک ی ودرمااان روان

مهان ساالمت    هاای از مؤلفه یکیشده و  یتلق یم لو  اجتماع یتیشخص یژگیو یکعنوان  به طبعانه شوخ

کناد و  یکماک ما   دگیزنا  زایاساتر   یعباه افاراد در وقاا    یژگیو ینکه ا شودیتصور م یراروان است  ز

خادمت   بخاش یترضاا  یفارد  ینرواباا با   یشآغاز  حفظ و افازا  یمهن برا یمهارت اجتماع یکعنوان  به

اسات.   کارکناان  یشالل  یاقاشات گذار دیگار بار   ی نیز عامل تأثیراحساس یانرژ  .8: 6189  6کند  چونگ یم

باا   یانارژ  یان ایگر داللت دارد. شخص به شخص د یکو انتقال احساسات از  یانبشدت  احساسی به یانرژ

 یاان صاورت ب  یمانند حرکات و الگوهاا  یرکالمیغ یهاصدا و سرعت همراه با نشانه ی  بلندیکالم آهنگ

عنوان احسا  ماندگار از انسجام  را به یاحساس ی  انرژ6115  5ینزکال رندال . 616: 6189  6 بایکر شودیم

شاود    یموفاق تجرباه ما    یحاصل از تعامل اجتمااع  یجهنت یادستاورد  یکعنوان  که به یهمبستگ یا یاجتماع

تاالش متفااوت اسات اماا ممکان اسات باه         یاا  یزهبا انگاحساسی  یانرژ  .6: 6189  4 بهناق کندیم یفتعر

  . 616: 6189  2 بایکر شود یتتالش هدا یا یزهانگ

احساسات مثبات   یاتواند عواطف یکار م یادر مح یرانمد طبعیشوخگرفته   صورتاسا  م العات بر

 ینرژیاک شدن مراکز پاداش دوپام با فعال یطبع شدن شوخیرکند. فراگ یتشده توسا کارمندان را تقو تجربه

عنوان  به که ملز اجتماعی یهفرضرو  با نگاهی به  ازاین احساسات مثبت همراه است. یجادا یجهدر ملز و درنت

1 پنگ شوداجتماعی درنظر گرفته می شناخت درک یعلمی و قدرتمند برا ریهنظ یک
: 6161همکاران   و 

مشااهدات  طبعانه بر اشتیاق شاللی را آشاکار نماود.     های انرژی احساسی  رفتار شوختوان تأثیر متلیرمی   8

اق یاز آن دارد کاه کارکناان از اشات    یتحکا ینماییس مختلف سازمان هایبخش یرانو گفتگو با مد یدانیم

رجااوع و  اربااا  یتیدر کارهااا و نارضااا یرموضااوع موجااب تااأخ ینبرخااوردار بااوده و هماا یاناادک یشاالل

                                                                                                                                             

1. Yam 

2. Cheung 

3. Baker 

4. Randall Collins  

5. Behngh 

6. Baker 

7. Peng 
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 نشاا  واس ه حضور معدود افراد با طبعی به شوخسازمان که  یراز دوا یشده است. در برخ یرندگانگ خدمت

 یمی و صام  گارم ارتباطاات   یال دل شده و به یشترب آن بخش یاعضا ینب یشلل یاقکرده است  اشت پیدا رواج

 یرنادگان گ ینو تصام  یرانآن اسات کاه ماد    یقتحق ینشده است. نکته قوت ا یجادا یشتریب یاحساس یانرژ

 یاقو اشات  یکنناده دلبساتگ   یجااد عوامال ا  یتآگاه نموده و به آنان در تقو یشلل یاقاشت یتسازمان را از اهم

کمااک  ی احساسا  یانارژ  ایشافاز  یبارا  یمانهارتباطاات صام   ینو تحکا  طبعای شاوخ  رواج چاون هم یشالل 

 ینماییکاار و ساالمت روان کارکناان ساازمان سا      یزشانگ یشدر افزا یشلل یاقاشت یت. نظر به اهمنمایدیم

 یاحساسا  یانارژ  یاق طرتواند ازیم یطبع شوخ یاپرسش پاسخ دهد که آ ینکوشد به ایم العه م ینکشور  ا

 کارکنان مؤثر باشد؟ ینا یشلل یاقبر اشت

 

 ی و پیشینه پژوهشنظر یمبان

 یشغل یاقاشت

کند و  یم یتداع دار معنیجذا  و  یزاننده انگ یعنوان شلل در کارکنان  شلل را به یشلل یاقاشت یتذهن

ی شالل  یاقاشات  . 6189:6و همکااران   8 ژناگ  شاود یما  یجاددر شلل ا یوقت و انرژ گذارییهسرما یلتما

 . 6:6111  6یناو و اوت یلنما   شاده اسات   یلتشاک  یو شناخت یجانی  هیرفتار یهاسازه از جنبه یکعنوان  به

و  یکننده و مرتبا با کار که با قدرت  فاداکار  تأمینمثبت   یحالت ذهن یکاز عبارت است  یشلل یاقاشت

 یبارا  یحالت مثبت ذهن"را  یشلل اشتیاق هاآن . 15: 6116 و همکاران  6ی شاوفل کندیم یدانمود پ  جذ 

 دانند:یسه بعد م ینموده و آن را دارا یفتعر "برآوردن و اتمام کار

 باه صار     یال فارد هنگاام کاار و تما    یو تحمل روان یاز انرژ ییس ح باال :0کار در حرارت و شور

 در آن است. یتالش در آن کار با وجود سخت

 و چالش در کار  یت  جدیتکار و احسا  اهم یکبا  یقعم یبه دلبستگ اشاره :1شدن در کار وقف

 باشد.یم

                                                                                                                                             

1. Zheng 

2. Milne & Otieno 

3. Schaufeli 

4. Vigor 

5. Dedication 
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 یخاطر و احسا  شااد  یتکار با رضا یکو اشتلال به  یداز تمرکز شد عبارت :5شدن در کار غرق 

 یساخت  جداشادن او از کاار باه   باوده و   یعفارد سار   یکه گذشت زمان برا یطور به  کار است یندر ح

  . 812: 8619 و همکاران  یفر خنیرد گیصورت م

 

 طبعانهشوخرفتار 

اسات کاه    یبعاد  سازه چناد    و یک61: 6186  همکارانو  6هود  یانسان یذات یژگیو یکطبعی  شوخ

و  یخلاق  درک  بازسااز   یی تواناا  یشاناخت  هاای ییمانناد تواناا   هاا یژگای از و ایعناوان طبقاه   بهتر است به

 یرفتاار  یطبعانه   الگاو  عات شوخوو جذا   لذت از انواع خاص موض یباز هایپاسخ   هال یفه یادآوری

 یجااانماارتبا بااا ه یخلقاا هاااییژگاای   ویگاارانو خنداناادن د یفااهگفااتن ل  خندیاادن بااه  یاال تما یعااادت

به داشاتن   یل تما یدفاع سازوکار یاراهبرد  یک  و ی نگرش مثبت به شوخ یو نشا    نگرش رویی  خوش

  . 1: 8691 ی و آزاد یمواجهه با مشکالت درنظر گرفته شود  دهقانطبعانه در  نگاه شوخ

 طبعای  روزمره شوخ یعنوان کارکردها را به طبعیشوخ یز  چهار سبک متما6116و همکاران   6ینمارت

و  طبعای  درماورد شاوخ   یاات ادب یاسات و برگرفتاه از بررسا    یاجتماع - یشناخت روان یستیکه مرتبا با بهز

 یافتاه  سازش یها در چهارچو  سبک 4جویانهیوندو پ 5فزایندهخود هاینمودند. سبک یمعرف  بود یستیبهز

  1و راچ هینتاز   اند درنظر گرفته شده یافتهنا سازش هایجزو سبک 1و پرخاشگرانه 2خودشکنانه هایکو سب

6189 :1 .  

را  طبعای شاوخ  یح صر یا یطور ضمن به یران طبعانه مد شوخ رفتار ی هدر ح یقاتاز تحق یاعمده بخش

  باا هاد    جویاناه یوناد پ طبعای  شاوخ  طبعای شاوخ  چناین . اناد کارده  یساز مثبت مفهوم یدهپد یکعنوان  به

 طبعای خ. بارخال  شاو  یارد گ یصورت ما  یمثبت در تعامالت اجتماع یفضا یجادو ا یگرانکردن د سرگرم

مثبت  یها و رفتارهااز نگرش یعیوس یفو رهبران  اغلب با ط یرانمد جویانهیوندپ طبعیپرخاشگرانه  شوخ

                                                                                                                                             

1. Absorption 

2. Hoad 

3. Martin 
4. Self-Enhancing 

5. Affilative 

6. Self-defeating 

7. Aggressive 

8. Heintz & Ruch 
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  . 6: 6189و همکاران   8یدارد  کاراکاسکمرتبا با کار ارتبا  مثبت 

خاود را باه    یاز آم یشاوخ  یاد دارناد د  یال شود کاه تما  یم یدهد یدر افراد فزایندهخود طبعیشوخ سبک

افاراد   ینتفاده کنند. اآمدن با مشکالت اسو کنار یجاناتبه ه یده نظن یبرا یحفظ کنند و از شوخ یزندگ

دارد  یدرون روانا  جنبه یشترسبک ب ینکنند. ایاستفاده م یاز شوخ یزجدا هستند ن یگرانکه از د یوقت یحت

 یسابک فارد بادون توجاه و نگرانا      ینسبک پرخاشگرانه است. در ا  طبعی شوخسبک  یگردی. فرد یانتا م

 یاان پاردازد و از ب می هازدن به آن انداختن و طعنه به دست یگران ناپسند بر د هاییشوخ یمورد اثرات منفدر

کوشاند باا   یشوند  ما یکه به سبک خودشکنانه متوسل م یندارد. سرانجام افراد ییابا یزآم ینتوه هاییفهل 

اگر مجبور باشاند خاود را    حتی  کنند جلب را هاآن تأییدتوجه و  یگرانکردن د سرگرم یاو مزاح و  یشوخ

  .6: 8692زاده   یو عسکر یرزاییکنند  پورم هایشوخ ینو مضحکه ا یزدستاو

 

 یشغل یاقاشت طبعانه ورفتار شوخ

 یجاناات مثبات باه ه   یجاناات نسبت ه  انسان بالندگی اصلی رشد و ۀکنند ییندارد تع یدهعق 6یکسونفردر

در  ماؤثری  مثبات اسات کاه کارکردهاای     یجاانی هطبعاناه   شاوخ رفتاار   و کنداست که فرد تجربه می منفی

ازنظر اجتماعی  برای آزادسازی تنش و  یرفتنیکه روشی پذ طبعانهرفتار شوخ یرتأث .داشت د خواهدرعملک

مثبت  ین احساساتو همچن انگیزشی و ارتقای رفتارهای فردیرشد  روان  فشارهای عصبی است بر سالمت

 یفضا یجادا یقازطر بعانهط . رفتار شوخ84: 8691تبیین شده است  سادات و بدری گرگری   کار نسبت به

شادن در کاار    بااال و غارق   یکه حاصال انارژ   یریمتل] یشلل یاقتواند بر اشتیم یمثبت در تعامالت اجتماع

تعهاد   ودر شلل  یمند رضایت چونهم یکار هایبا نگرش مثبتی ارتبا  طبعشوخ یراننفوذ کند. مد [است

و  ی  جااو سااازمانیکااار یهاااینااهاز زم کارکنااانادراک و   8112: 6182  و همکاااران 6ی گسااوام دارنااد

آناان   اشاتیاق شاللی  باه   یال بار تما  ینطاور مساتق   کند کاه باه  یم یترا تقو یروان یاشرای  فرد یاتخصوص

 شود:به م الب ذکرشده  فرضیه ذیل بیان می  . باتوجه261: 6181و همکاران   5تأثیرگذار است  ریچ

H1 :ی دارد.دار معنیمثبت و  تأثیر یشلل قیابر اشتطبعانه رفتار شوخ 

                                                                                                                                             

1. Karakowsky 

2. Fredrickson 
3. Goswami 

4. Rich 
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 یاحساس یانرژ

دهاد و آنهاا را قاادر     یما  یشکارکناان را افازا   یازه کاار و انگ  ییاست که توانا یمنبع سازمان یک یانرژ

 یاوی  دآنکه  حال  .61: 8261و همکاران   8 اونز سازد کار خود را انجام دهند و به اهدا  خود برسند یم

و  یکاه شاامل عناصار فارد     یدر طول تعامل اجتماع ایعنوان تجربه را به یاحساس یانرژ  6181  6یو بلوچ

 یق با از ابعااد دو  یموفق است. احساسات در مادار  یتعامل اجتماع یجهکنند که نتیم یفتعر  است یجمع

: مانناد  یمنفا  نباه ج ی  جنبه مثبت: مانناد شااد   مندی یتو عدم رضا مندی یتاز رضا یا . درجهشوندیم یانب

 یاره تانف  و غ  یاق  ضاربان قلاب  تعر   یشکه با افازا  یزیولوژیکیاز کنش ف یادرجه چنین   و همیتعصبان

  .6: 6189 شود  بهناق ی  مشخص میخستگ : مانندیجنبه منف زدگی یجان شامل جنبه مثبت: مانند ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (2451 )بهناق، یاز ابعاد دوقطب یدر مدار ساختار عواطف و احساسات .5 شکل

 

                                                                                                                                             

1. Owens 

2. Davis & Bellocchi 

 فعال

 زدههیجان

 بسیار شاد

 شاد

 رضایت

 احسا  خننودی

 آرام و متین

 راحتیاحسا  

 احسا  آرامش

 عدم فعال

 

 فرسوده و خسته

 حال و سستبی

 افسرده

 غمگین

 عدم رضایت

 نگران

 دلواپسی

 عصبی

 هوشیار احسا  تنش و فشار
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نشان داده است که احساسات  یادگیری هاییادر مح یاحساس یاز انرژ آمیزیتموثق و موفق یقاتتحق

  .1 :همانعلوم دارد   یادگیریجهت  یزانندهانگ ی یمح یبر رشد و ارتقا یمهم یرثأت

 

   یاحساس یانرژ طبعانه ورفتار شوخ

کاه مسااعد    یکاار  یانمودن محیابا مههای مثبت سازمانی است که در ارتبا  با رفتار طبعانهرفتار شوخ

 طبعاناه کنون رفتار شوخ. از زمان گذشته تاکندیکمک مدر ارائه عملکرد م لو   یراناست  به مد یرهبر

. کناد یما  یانفرد را ب یاجتماع یگاهافراد عنوان شده است که جا ینب یفرد یزتما یاو  یصهخص یکعنوان  به

از  ایچرخاه  بخاش تاداوم  و گار آغااز  تواناد یما  طبعاناه رفتار شوخ ه شد ارائه هایو مدل یقاتبراسا  تحق

انتقاال و   احساساات مثبات و   یجااد توساا افاراد باه ا    طبعاناه رفتار شاوخ  از آکنده جو. باشداحساسات مثبت 

باا   ینارتباا  مساتق   طبعاناه رفتاار شاوخ   یاز ن یزیولاوژیکی لحاا  ف . ازکناد یاعضا کماک ما   یرسا ینب یتسرا

  و همکااران  ی گساوام  احساساات مثبات دارد   یجااد آن ا تباع  و به زلم ینرژیکشدن مراکز پاداش دوپام فعال

 شود:شده فرضیه ذیل بیان میبه م الب ذکر باتوجه  .8112-8114: 6182

H2: ی دارد.دار معنیمثبت و  تأثیر یاحساس یبر انرژطبعانه رفتار شوخ 

 

 یشغل یاقاشت ی واحساس یانرژ

 بار  ارتباطاات  یاایی پو یر آن درتاأث  یچگاونگ  وارتباطاات   یبر نقاش ساازمانده  یدتأکانرژی احساسی با

رفتاار   یاک که فرد قادر به انجام  یاحساس"عنوان  به یاحساس یانرژ گذار است.ثیرأت افراد یتجار  احساس

دارد  باایکر   انجاام کاار    یذهنا  یات ظرف شاود و داللات بار   یم یفتعر  "خاص است یانجام کار یاخاص 

 باا کاار   یاق عم یدلبساتگ و  کاار  انجاام به صر  تالش در  یلتماانرژی احساسی بر   رو ازاین . 611: 6189

جاذا  و   یزانناده  انگ یعناوان شالل   شالل را باه   که در کارکنان یشلل یاقاشت مرتبا است و در این صورت

 گاردد شاود  برقارار مای   یما  یجااد در شالل ا  یوقت و انارژ  گذارییهسرما یلو تما کندیم یتداع دار معنی

 شود:میشده فرضیه ذیل بیان به م الب ذکر باتوجه . 6: 6189   ژنگ و همکاران

H3: داری دارد. تأثیر مثبت و معنی یشلل یاقبر اشت یاحساس یانرژ 

پاژوهش    یان ا یشاینه درمورد پ. شده استذکر   مرتبا با موضوع یهااز پژوهش تعدادی  8 در جدول 

 اشتیاق شللی مورد توجه  متلیر و طبعانهمتلیر رفتار شوخ گرفته  جامان یهاد که براسا  پژوهشکر یانب یدبا
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 پژوهش مرتبط با یو خارج یداخل یشینۀپ. 5 جدول

 نتایج عنوان محقق

و  8یوگ

  همکاران

6189 

 یاقاشات بار  طبعی پرخاشگرانه  شوخبررسی تأثیر 

 کارکنان یشلل

 تواناد یما  یکاار  یاطبعای پرخاشاگرانه در محا    شوخ

 مچنااینکارکنااان را کاااهش دهااد و ه یشاالل یاقاشاات

 ایناد فر یان در ا یانجینقش م یدارا یعاطف یفرسودگ

 است.

ی اسکافور

و  6کوالچک

  همکاران

6189 

 هاای یاماد پ یکاهناده بارا   یمنبعا  یشالل  یاقاشات 

 در کار یادنام لو  اعت

در کار و تعارض کار و  یاداعت ینارتبا  ب یشلل یاقاشت

را  یعاااطف یدر کااار و خسااتگ یاااداعت ینخااانواده و باا

 .کندیم یلتعد

و  یگسوام

  همکاران

6182 

-یرثأاحساسات مثبت در تا  یانجینقش م یبررس

 یشالل  یاقبار اشات   یرانماد  طبعای شاوخ  گذاری

-تحاول  یرهبار  گاری یلکارکنان و نقاش تعاد  

یران و مااد طبعاایشااوخ آفاارین در ارتبااا  بااین

 احساسات مثبت

 یاقبر احساسات مثبت و اشات  یرانمثبت مد یطبعشوخ

دار دارد. سابک   مثبات و معنای   یرثأکارکناان تا   یشلل

مثبات   طبعای شاوخ  ینارتباا  با   ینآفار تحاول  یرهبر

 کند.یم یتو احساسات مثبت کارکنان را تقو یرانمد

-ینیهما

و  دمیرچی

  همکاران

8691 

 یشالل  یاری و درگ ینآفار راب اه تحاول   یبررس

 یشلل یاقاشت گرییانجیکارکنان با م

دار  مثبت و معنای  یگربا همد یرراب ه متقابل هر سه متل

مورد تأیید  یزن یشلل یاقاشت یانجینقش م ینبود. همچن

 گرفت.  قرار

 

و  یدهقان

ی  آزاد

8691 

 یاجتماع یتحما ی طبع شوخ ینارتبا  ب یبررس

 یااااندر م یاز زنااادگ یتشاااده و رضاااا ادراک

 ی موردم العه: دانشاگاه آزاد اساالم   یاندانشجو

 واحد تهران جنو  

دارد و  ینراب اه مساتق   یاجتمااع  یتبا حما طبعیشوخ

از  یتبر رضا یاجتماع یتواس ه حما به طبعیشوخ نیز

 دارد. یرمستقیناثر غ یزندگ

 

ماورد م العاه قارار      کنون در کشاور سی مفهومی بسیار جدید بوده کاه تاا  انرژی احسا  اما قرار گرفته است

که بش انسجام که نمودی از ی احساسیژطریق متلیر انرازرا  طبعانهمدلی که نقش رفتار شوخنگرفته است و 

                                                                                                                                             

1. Gu 

2. Scafuri Kovalchuk 
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دهد و از ایان طریاق   را افزایش می در ملز ینرژیکدوپام مراکز پاداشی ژی است و سینراجتماع و تعامالت

ازآنجاکاه تااکنون در    ینچنا همگذارد مورد بررسای قارار نگرفتاه اسات.     بر اشتیاق شللی کارکنان تأثیر می

ش دارد پاژوهش تاال   یان اسات  لاذا ا   یرفتاه نپذ این خصوص صورت در یم العه  پژوهشمورد جامعهس ح 

 یراهکارهاا  یباه بررسا    شاناختی  رویکاردی روان  به باتوجهو در این سازمان  اشتیاق شللی یتبه اهم باتوجه

بهزیساتی   به افزایش عملکرد آنان و همچنین افزایشبتوان  یقطر ینپرداخته تا ازاللی اشتیاق ش جهت بهبود

 ذهنی کارکنان دست یافت.

رفتاار باا پانج     طبعای  شاوخ  یاق  تحق یان . در ادهدیرا نشان م یقتحق ینشده در ا   مدل استفاده 6 شکل 

آور   اساتر   یاو در شارا  یدر رواباا اجتمااع   طبعای  شاوخ  ی کالم یخنده  شوخ ی عامل  لذت از شوخ

شاامل شاور و    یباا ابعااد   یاز ن یشالل  یاقو اشات  یاانجی م یار عنوان متل به یاحساس یمستقل  انرژ یرعنوان متل به

 مدل حضور دارند. ینوابسته در ا یرعنوان متل شدن در کار به شدن در کار و غرق حرارت در کار  وقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 (2451، بهناق؛  2451و همکاران،  یگسوام) . مدل مفهومی تحقیق2 شکل

 طبعانهرفتار شوخ

 انرژی احساسی

 

 شغلیاشتیاق 

 

 لذت از شوخی

 

 خنده

 

 شوخی کالمی

 

در روابا  یطبعشوخ

 یاجتماع
 

در  یطبعشوخ

 آوراستر  ایشرا

 

 در کار شور و حرارت

 

 در کار شدنوقف

 
 شدن در کارغرق
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 پژوهش شناسی روش

 یهد  کااربرد  یثحاست و از یاز نوع همبستگ توصیفی هاداده ینظر نحوه گردآورحاضر از یقتحق

 هاا داده آوریانجام گرفته اسات. جماع   8691اول سال  یمهماهه اول در ن شش یمق ع زمان یکاست که در 

معاادالت   یسااز با استفاده از مدل یقتحق هاییهابزار پرسشنامه صورت گرفت و روش آزمون فرض ازطریق

 بوده است.  یبا روش حداقل مربعات جزئ یساختار

نفر 611به تعداد یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ینماییپژوهش شامل کارکنان سازمان س یجامعه آمار

آن  یکشور در اشاعه و تکامل فرهنگ و حساسیت باال ینماییحوزه س گذارتأثیر نقش به باتوجه .بوده است

 هاای بخاش  یرانگو با ماد و گفت یدانیمشاهدات مهای ت بیقی و بررسی و همچنین بر عموم یرگذاریدر تأث

باه جهات    خصاوص ضاعف در مقولاه اشاتیاق شاللی کاه بارای ایان ساازمان         در ینماییمختلف ساازمان سا  

  مردم بسیار با اهمیت بوده  پژوهش حاضر در این جامعه انجام گرفته است. بر عموم یرگذاری زیادتأث

  8راب اه    در. نفر بارای جامعاه پاژوهش محاسابه شاد      866 فرمول کوکران حداقل نمونه الزمبراسا  

 طریق فرمول کوکران ارائه شده است.تعداد حداقل نمونه از

 

   
         

 ⁄
 

                
 ⁄

  
                   

                              
     

 8  

 

نظر بااه روش پرسشاانامه در جامعااه مااورد 841 پااذیری اصاال بازگشاات یااتو رعا یشااترب یناااناطم یباارا

 شد.  آوریجمع یلتحل یشده برا یلپرسشنامه تکم 858شد و  یعتوز دستر در گیرینمونه

شاامل چهاار بخاش     یاق پرسشنامه انجام گرفت. پرسشانامه تحق  وسیلهبه هاداده یگردآور یقتحق ینا در

پرداختاه شاده اسات. بخاش      سان  یالت وتحص یت جنس هایبا شاخص یشناخت یتاست. بخش اول به جمع

   8611و همکااران    یاز پرسشنامه استاندارد خشاوع  طبعیشوخ یرپرسش جهت سنجش متل 64 دوم شامل

 8یکارکنان است که با پرسشانامه اساتاندارد شااوفل    یشلل یاقسنجش اشت یپرسش برا 81 شامل بخش سوم

                                                                                                                                             

1. Schaufeli 
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از  یاحساس یانرژ یرپرسش جهت سنجش متل 81و بخش چهارم از  شده است دهی  سنج6116  مکارانو ه

   استفاده شده است.6111  و همکاران 8یککتوپرسشنامه استاندارد ون
 

 ابزار سنجش یاییو پا روایی

 ییبودن محتاوا  از مناسب ینانجهت اطم به یریتاستاد رشتة مد 1 یپرسشنامه با نظرخواه ییمحتوا ییروا

 61 ینبودن سؤاالت با  فهن صوری  از قابل یروای یجهت برررس به .شد تأییدها یرسنجش متل یپرسشنامه برا

کاه در  طورهمگارا  هماان   یای روا یدر بررسا  یند. همچنا شا حاصال   ینانکننده  اطم ی شرکتنفر افراد عاد

 ینا یرهایمتل یتمام یبرا شده استخراج یان وار یانگینکه مقدار مینا به باتوجهد  شو یمشاهده م  6  جدول

کرونبااخ   یآلفاا  یبضر یرمقاد یایی جهت سنجش پا . بهدش تأییدهمگرا  ییبود  روا 4/1بزرگتر از  یقتحق

 یمناساب مادل اسات. تماام     یدرونا  یساازگار  یاایی است که نشان از پا 1/1بزرگتر از  یرهامتل یتمام یبرا

 1/1بزرگتار از   یاز ن یاق مرتباه اول و دوم تحق  یرهاای متل یتمام یبرا یبیترک یاییپا یبمربو  به ضرا یرمقاد

  .6186 6یو خان یدید  موذن جمششویم تأییدبرازش مدل  یجهاست  درنت
 

 پژوهش یرهایمتغ ییو روا یاییپا یها شاخص. 2 جدول

 ابعاد متغیر مرتبه دوم
آلفای 

 کرونباخ
 پایایی ترکیبی

 یانسوار یانگینم

 شده استخراج

 طبعیشوخ

 261/1 191/1 154/1 شوخی لذت از

 264/1 196/1 159/1 خنده

 264/1 191/1 142/1 شوخی کالمی

 262/1 196/1 141/1 طبعی در روابا اجتماعی شوخ

 161/1 961/1 914/1 آورطبعی در شرایا استر  شوخ

 اشتیاق شللی

 161/1 956/1 962/1 شور و حرارت در کار

 181/1 961/1 918/1 شدن در کار وقف

 221/1 966/1 199/1 شدن در کار غرق

 126/1 911/1 924/1 * انرژی احساسی

                                                                                                                                             

1. Van Katwyk 

2. Moazen Jamshidi & Khani 
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 یبارا  یاان  وار یاانگین    مقادار جاذر م  8918  8واگرا براسا  روش فورنل و الرکر ییروا یدر بررس

 یاان م همبساتگی  مقادار  از بزرگتار  اناد  قارار گرفتاه   ی مااتر  یدر ق ر اصال  هک یقتحق ینا یاصل یرهایمتل

 تأیید یزن یقمدل تحق یواگرا ییروا بنابراین . اندقرار گرفته یق ر اصل یرینز هایاست که در خانه یرهامتل

 .شودیم

 
 . ماتریس روایی واگرا به روش فورتل و الرکر2 جدول
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1. Fornell & Larcker 
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 ماتریس روایی واگرا به روش فورتل و الرکر .2 جدول)ادامه(    
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  شود. یمحاسبه م ریشود که طبق فرمول ز یاستفاده م GOF اریمدل از مع یبرازش کل یابیارز یبرا

 6                                         

 مقادار  و متوساا  مقادار  = GOF 64/1 کان   میازان  = 8/1GOF مقاادیر  کلی مدل برازش بررسی برای

بارازش قاوی   465/1رود. حصول مقدار  می کار  به PLS های  مدل اعتبار سنجش برای = GOF 62/1 بزرگ

 .کندمی تأییدو بسیار مناسب مدل کلی را 
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 های کلی برازش مدل. شاخص0 جدول

 مقادیر اشتراکی ابعاد مرتبه دوم یرمتغ

              

توان دوم ضرایب 

R  همبستگی
2 

 طبعانه رفتار شوخ

 264/1 خنده

*** 

 264/1 یکالم یشوخ

 262/1 یدر روابا اجتماعطبعی  شوخ

 161/1 استر  آور یاطبعی در شرا شوخ

 289/1 یلذت از شوخ

 اشتیاق شللی

 161/1 شور و حرارت در کار

 181/1 شدن در کار وقف 285/1

 166/1 شدن در کار غرق

 681/1 126/1 * انرژی احساسی

465/1 GOF=

 

 های پژوهش یافته

باه نتاایج    باتوجهشناختی تحقیق پرداخته شده است که  بررسی متلیرهای جمعیتش ابتدا به در این پژوه

 61نفر را ماردان و   886دهنده  نفر پاسخ 858آمده مشخص شد از  دست وتحلیل اطالعات به حاصل از تجزیه

ر فوق نف 54 لیسان   نفر 12 تحصیالت  میزان شناختیجمعیت متلیر با راب ه در. اندنفر را زنان تشکیل داده

 51سال   64تا  61سن  ینفر دارا 54 نیز سن شناختی هستند. در راب ه با متلیر جمعیت یدکتر 81و  یسان ل

  4 جادول   ساال بودناد.   41نفر باالتر از  1سال و  41تا  52نفر  81سال   54تا  58نفر 61سال   51تا  62نفر 

 دهد. های آمار توصیفی را نشان مییافته
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 شناختییتجمع هاییژگیو یفراوان یعتوز. 1 جدول

 شناختی متغیر جمعیت فراوانی درصد

 جنسیت

 زن 61 9/89

 مرد 886 8/11

 میزان تحصیالت

 لیسان  12 1/28

 فوق لیسان  54 9/68

 دکتری 81 8/1

 سن

9/68 54 64-61 

5/61 51 51-62 

9/62 61 54-58 

8/1 81 41-52 

1/4 1 41 

 

آزمااون شااد.  Smart-Pls3 افاازاردر ناارم یااقتحق یماادل مفهااوم یااق تحق یهااا یهآزمااون فرضاا باارای

 ییارات تل یاین تب یازان دهنادۀ م  کاه نشاان   یینتع یبضر یزاننشان داده شده است  م  6 که در شکل طور همان

 ییارات تل زدرصاد ا  28/1حدود  دهدیاست که نشان م 285/1برابر با  یشلل یاقاشت یرمتل برای هاست سازه

 یبضار  ینشاود. همچنا   یما  تبیاین  طبعاناه و رفتار شاوخ  یاحساس یانرژ یرهایتوسا متل یشلل یاقاشت یرمتل

 .شودیم تبیین طبعانهرفتار شوخ یراست که توسا متل 681/1 یاحساس یانرژ یینتع
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 استاندارد یرمس یبافزار در حالت ضرا نرم یخروج .2 شکل

 یتوجه کرد. مقادار اساتاندارد بااال    یدار معنی یربه مقاد یدبودن روابا بادار معنی یبررس یبرا چنینمه

 .کند یم تأییدبودن راب ه را دار معنی 92/8قدر م لق 
 

 
 (T-Values) یرمس یبضرا یدار یافزار در حالت معن نرم یخروج .0 شکل
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بار   طبعاناه  رفتاار شاوخ   یربار تاأث   یاول مبن یةآزمون فرض شود  دریم مشاهده  2  طورکه در جدول همان

 یر  تاأث 92/8از  یشبا  یدار معنای و  645/1اساتاندارد   یرمسا  ضاریب  با طبعانهرفتار شوخ یرمتل ی شلل یاقاشت

طبعاناه بیشاتر   رفتاار شاوخ   هرچاه  بادان معناسات کاه    یان ا .گذارد یم یشلل یاقاشت یربر متل دار معنیمثبت و 

 یربار تاأث   یدوم مبنا  یةر آزماون فرضا  دیاباد.  ی کارکنان افزایش مای شلل یاقاشتادراک و تفسیر شود  میزان 

 یدار معنای و  521/1اساتاندارد   یرمسا  ضریب با طبعانهرفتار شوخ یرمتل ی احساس انرژی بر طبعانهرفتار شوخ

رفتاار   یش متلیار بدان معناست کاه باا افازا    این .گذارد یم یاحساس یانرژ یرمثبت بر متل یر  تأث92/8از  یشب

بار   یاحساسا  یانارژ  یربر تاأث  یسوم مبن یةدر آزمون فرضیابد. یم یشافزاانرژی احساسی  یرمتل  طبعانهشوخ

 یر  تاأث 92/8از  یشب یدار معنیو  266/1استاندارد  یرمس یببا ضر یاحساس یرفتار انرژ یرمتل ی شلل یاقاشت

شاللی کارکناان   دهد ا افزایش انارژی احساسای  اشاتیاق    گذارد که نشان می یم یشلل یاقاشت یرمثبت بر متل

 یابد.افزایش می

 ری  تاأث 92/8از  شیبا  یدار معنای و  521/1اساتاندارد   ریمسا  بیباا ضار   طبعانهرفتار شوخ ریمتلکه جاآناز

ر یمسا  بیباا ضار   انارژی احساسای   ریا متل ن یهمچنا  و گاذارد  یما  انرژی احساسای  ریبر متل دار معنیمثبت و 

 ن یبناابرا  گاذارد  یما اشاتیاق شاللی   بار   دار معنای مثبت و  ری  تأث92/8از  شیب یدار معنیو  266/1استاندارد 

 اشتیاق شاللی بر  طبعانهرفتار شوخ ریمتل یرگذاریدر تأث یانجینقش م انرژی احساسی ریمتل رفتیپذ توان یم

 دار معنای  اشاتیاق شاللی  بار   طبعانهرفتار شوخ یرگذاریتأث نیمستق ریمس نکهیا به باتوجهضمن . درکند یم فایا

اشاتیاق  بار   طبعانهرفتار شوخ یرگذاریرا در تأث جزیی یانجینقش م  انرژی احساسی ریمتل  T>92/8  است

 اسات  655/6 ساوبل  آزماون  از حاصال  غیرمستقین تی آمارۀ مقدار آزمون سوبل یجبه نتا باتوجهدارد.  شللی

 تأییاد  یادشاده  فرضایة  گرفات  نتیجاه  تاوان  مای  اسات   92/8 از بزرگتار  مقادار  این که آماره تی به دلیل که

 شاللی  اشاتیاق  و طبعاناه شاوخ  رفتاار  متلیار  دو باین  اساتاندارد  حالت در کل مسیر ضریب همچنین . شود می

 .است آمده دست به 459/1 با برابر احساسی انرژی میانجی نقش به باتوجه
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 یقتحق یۀ چهارمفرض یبررس. 1 جدول

 فرضیه
ضریب مسیر 

 استاندارد
 نتیجه داریمعنی آماره تی

 تأیید Sig<14/1 881/6 645/1 یشلل اقیاشت بر طبعانهرفتار شوخ ریاثأت

 تأیید Sig<14/1 511/5 521/1 انرژی احساسی بر طبعانهرفتار شوخ ریثأت

 تأیید Sig<14/1 162/4 266/1 انرژی احساسی بر اشتیاق شللی ریثأت

 694/1= نیرمستقیغ ریمس بیضر    645/1=  نیمستق ریمس بیضر

 459/1کل =  ریمس بیضر

 881/6= نیمستق یآمارۀ ت

 655/6= نیرمستقیغ یآمارۀ ت

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

 یانارژ  گاری یاانجی کارکناان باا م   یشالل  یاقبر اشت طبعانهرفتار شوخ یرتأث یبا هد  بررس پژوهش ینا

و رفع موانع و  یقو هایپشتوانه یازمنددر کارکنان ن یشلل یاقاشت یجادا هایینهانجام شده است. زم یاحساس

 هایدر حوزه اییژهو یتکه اهم دشویمنجر م ییرفتارها یناست که به اختالل در ظهور چن هاییمحدودیت

طبعاناه  های شوخهای پیشین  متلیر رفتاراکثر پژوهش و... دارند. ایرسانه ی جمله هنراز یگوناگون سازمان

 یبر نقاش ساازمانده  یاد تأکبااماا انارژی احساسای کاه       اناد رسی نماوده و متلیر اشتیاق شللی کارکنان را بر

 ماورد توجاه قارار نگرفتاه اسات و      ای دارد نقاش مهان و برجساته   ارتباطات  یاییآن در پو یرارتباطات و تأث

آن در  یکشاور در اشااعه و تکامال فرهناگ و حساسایت بااال       ینماییحاوزه سا   گذاریتأثیر نقش به باتوجه

 ینمایکارکنان سازمان سا  یشلل یاقبر اشت طبعانهرفتار شوخ یرتأث  در این تحقیق بر عموم مردم یرگذاریتأث

 مورد بررسی قرار گرفته است.  یاحساس یانرژ گرییانجیکشور با م

 یرکشاور تاأث   ینماییکارکناان ساازمان سا    یشالل  یاقبر اشات  طبعانه  رفتار شوخاول یهفرض یجبراسا  نتا

عناوان   باه  طبعای که شوخ کنندیم یانب  6186هود و همکاران    یجهنت ینا تأییدارد. در د یدار معنیمثبت و 

فرد  یو تحمل روان یانرژ یشافزا یبرا یو اهرم کندیعمل م یسازمان هاییاگذار در مح یرتأث یرمتل یک
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 یشالل  یاقاشات  یشامر منجر به افازا  ینکه ا باشدیکار م یبه صر  تالش با وجود سخت یلهنگام کار و تما

 ینمودناد کاه افاراد در جاو     یانب 6189و همکاران در سال  یو. گشودیم هایتلئوو مس یفکارکنان در وظا

فاقد اساتر  و کااهش    یکار یامح یجاداحسا  رفتار م لو  و ا دلیل به مثبت طبعانهشوخ ارآکنده از رفت

 صاورت یان مشاارکت داشاته باشاند کاه در ا     یشاتری ب یمثبت سازمان یهادارند در رفتار یلتما ی فشار کار

کرده و در انجام اثر بخاش   یدابا خود و با کار خود پ یو فعال بوده و ارتبا  مثبت یکارمند پر انرژ یاکارگر 

 یناه زم یاک  یجااد ا انجاام شاد    6188بااکر و همکااران     در تحقیقاتی که توساا  .نمایدیکار تالش وافر م

 یاان   ب6188و همکااران    یساتین کر چنین . همی دانستندتعامل کارگر یلرا تسه یمشتاق و پرانرژ یسازمان

گذارناد.  مای  تاأثیر بار دیادگاه کارکناان خاود      هاای مناساب   راهبردسازی  پیاده یقطرنمودند که مدیران از

دارناد کاه    یال تما یاز کارکناان ن  کنناد  یجاذا  اساتفاده ما    هایکارکنان از برنامه یبرا یرانکه مد یهنگام

 براساا   در کاار خاود هساتند.    یشاتر ب یگذار یهبه سرما یلدر شلل خود داشته باشند و ما یشتریمشارکت ب

 یجاه نت تأییاد دارد. در  یدار معنیمثبت و  یرتأث یاحساس یرفتار بر انرژ طبعیدوم  شوخ یهآزمون فرض یجنتا

 ینکاه بار ا  یمبنا وجاود دارد   یاادی کاه شاواهد ز   کنناد یما  یاان ب 6189و همکااران در ساال    یوگ یه فرض ینا

 یشاناخت  روان یساتی و بهز شاللی  عملکارد  کارکناان   مثبت احساسات و هاشدت با رفتار مثبت به طبعیشوخ

 ی کالما یرکاه زباان بادن و ارتباطاات غ     کنندیم یانب 6111در سال  ینوو اوت یلنمکارکنان در ارتبا  است. 

از  یرا در بساتر  یکدیگراز روابا متقابل با  ایشبکه هنگ ماه هایرفتار و رفتار طبعیشوخ ی چشم تما 

ظهاور   یبارا  یریکاه تفسا   دهاد یما  یلاعضاا تشاک   یعااطف  التو تعاام  هایوندمشترک  پ یاعتماد  همبستگ

  .باشدیاحساسات مثبت در کارکنان م

کارکناان   یشالل  یاقبار اشات   یاحساسا  یانارژ  یار متل یق سوم تحق یةآزمون فرض یجبراسا  نتا همچنین 

و  یاساکافور  یقاات تحق یجنتاا  کننادۀ تأیید یجاه نت یان دارد. ا یدار معنیمثبت و  یرکشور تأث ینمایسازمان س

  6182و همکاااران   یو گسااوام  6161 پنااگ و همکااران     6182اونااز و همکااران      6189همکااران   

 افازایش  جانباه  تمرکاز دو و  چهاره  باه  تعامالت چهاره که تبیین نمودند  6182است. اونز و همکاران در سال 

امار   یان . علات ا دهدیگسترش م  است یکه مملو از تعامل و تبادل گروه ییهایاادراک رفتارها را در مح

و  یاباد یو نشار ما   شاود یما  یجااد افاراد در تعامال ا   ینبا  یانو در جر یطور مسر است که به یاحساس یانرژ

جهت  احساسات و ادامه تعامل بهشدت  یشافزا یجودر جست کهکنشگران  ینم لو  بو مشترک  ایتجربه

و تعاامالت   یاات کاردن تجرب  دنباال  یافاراد بارا   ینبرا. بناا کناد هستند  ایجاد مای مثبت  ایلم  مجدد تجربه



 سپهوند و همکاران() یاحساس یانرژ یانجیکارکنان با نقش می شغل اشتیاق بر طبعانه اثر رفتار شوخ

571 

و احساا  مثبات در    ی. انارژ گیرناد یمضااعف ما   یازه انگ  کنناد یما  یافتباال از آن در یکه انرژ یاجتماع

 یان آناان بار ا   یبا کار خود ارتبا  برقرار کرده و سع یمثبتطور  به و کنند یم یکارکنان نقش محرک را باز

 به انجام برسانند.  یطور اثر بخش است که کارشان را به

های آکنده از رفتاار  افرادی که در مواجهه با محیا کنند کهیم یانب 6182در سال و همکاران  یگسوام

هاای  گرایاناه و عواطاف مثبات  تمایال باه رفتاار      های مثبتدلیل ادراک و تفسیر رفتار طبعانه هستند  بهشوخ

 گاذاری یهسارما به  یلتمامندی فردی و شللی آنان افزایش یافته و م لو  بیشتری دارند و همچنین رضایت

گوناه  باازخورد ایان  بیان نمودند  6161 پنگ و همکاران در سال خود را دارند. در شلل ی بیشتروقت و انرژ

هاای ناورونی ملازی وجاود دارد  منجار باه ساینرژی در        ای در شابکه های آینهتأثیر نورونها که تحترفتار

 هاای تواناد رفتاار  ای از احساساات مثبات را منجار شاده کاه مای      شابکه  شاود و گرایاناه مای  های مثبات رفتار

و انارژی احساسای    آوردوجاود   باه شاللی در کارکناان    منادی خودمحورانه و تیمی را در کناار رضاایت  فرا 

شاده توساا   یجادطناز ا  یادادهای رو. دنباال دارد  باه برای کارکنان  بیشتری یمتعاقب آن اشتلال شلل حاصل 

احساسات و عواطف مثبت در مخاطبان  یجادبه ا یو انتقال اجتماع ایشبکه یندافر یک یقطرشخص از یک

 باه  و باشاد  هاا تعامال در ساازمان   یات تقو یمند بارا قدرت یتواند ابزاریمطبعانه رفتار شوخکند. یکمک م

 منجار انجاام کاار    یو تاالش و کوشاش کامال بارا     یفبا کار  انجام کامل وظا یو شناخت عاطفی مشارکت

باعاث   یینپاا  یفیات از ارتباطاات باا ک   یریبااال و جلاوگ   یفیتبا کسازمانی ارتباطات  و توسعه پرورش شود.

در  مشاخص  روشان و  با داشتن اهدا  ییشود. پرورش ح  شکوفا یم احساسی در سازمان یانرژ یشافزا

از رواباا   یا. شابکه خواهاد باود   ثرؤما ارتباطاات ناا   یاثرات منفا  توسعه کارراهه شللی  کاهندهو  کارکنان

ای برجساته نقاش   را کاهش داده که مادیران ساازمانی در ایان زمیناه    اثرات مخر   یان بخش با همتا یانرژ

و ارتباطاات   دادهکنند  اعتماد را پارورش  یم یقتشودر سازمان را  یکه همکار یرانی  مدیکلطور د. بهندار

احساسای و   یانرژ ای از اعتمادیجادشده مملو از شبکها یاجتماع یهسرماو  کنندیم یقرا تشو سازمانی مؤثر

 . برد یرا باال م مندی و اشتیاق شللی کارکنانهمچنین رضایت

یشانهادهای  کشاور پ  ینماییکارکنان سا  یشلل یاقاشت یارتقا یراستاو در یقتحق یجنتا به باتوجهرو  ینااز

  شود:یارائه م یرز کاربردی

 یکشور در اشاعه و تکامل فرهناگ و حساسایت بااال    ینماییحوزه س گذارتأثیر نقش به باتوجه 

فرهناگ   یسااز باا آماوزش و انگااره    تواناد یسازمان ما  ینبر عموم مردم  ا یرگذاریآن در تأث
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 یتوأم با احترام میان کارکنان  جو ساازمان  یمانهنشر تعامالت گرم و صم یقازطر یسازمان درون

 صورتینآنان گام بردارد تا در ا یشلل یاقو اشت یاحساس یانرژ یشو بانشا   در افزا المتس

 و مناادانرجاوع کاه از هنار    و ارباا   گیاران خادمت  یتجامعاه و رضاا   یساالمت روانا   یارتقاا 

 .شود حاصل  هستند جامعه سازانفرهنگ

 تفکار واگارا    یوهکارکنان را منعک  نموده و ش یتخالق تواندمی هنر قا  در طبعانهرفتار شوخ

هساتند  قارار    یعنظرات نو و باد  یرایو پذ ییرکه مأنو  با تل ینماکارکنان هنر و س یرو یشرا پ

و  شاور  آن  ساختن ینهو نهاد طبعیشوخ یکبا تحر یدبا ینماییسازمان س یرانمد ین دهد. بنابرا

 د.شو یم یسازمان منته یبه اثربخش یتکه درنها یزندخود برانگ کارکنانرا در  یشوق کار

 آناان باا حفاظ     یلهوسا  باه  طبعای شاوخ  آغااز  است  سازارشد فرهنگ یراناقدامات مد اکهازآنج

در سازمان شده کاه   یاحساس یانرژ یشموجب افزا  سازمان یتدر مأمور یکل هایچارچو 

 . کندیسازمان کمک م یته تحقق مأمورب

 یاز احساا  و عواطاف هنار    سرشاار ساروکار دارد کاه    یبا افاراد  ینماییسازمان س اکهازآنج 

آوردن  باا فاراهن   یرانباوده و ماد   یااتی کارکنان سازمان ح یبرا یاحساس یانرژ ینهستند  بنابرا

داده و بار   یشرا افازا  یشالل  یاقاشات  توانناد یم یمیجو صم یجادا یقبروز احساسات ازطر ینهزم

 .یفزایندب نفعان یذ ایترض

 یامار مساتثن   یان از ا یاز پاژوهش ن  ینو ا مواجه شود یها یتبا محدود محققامکان دارد  یدر هر پژوهش

 یاع الزم جهت کسب اطالعات کارکنان  توز یکسب مجوزها یمحقق دشوار یتمحدودترین مهن. یستن

جملاه  از یماوارد  یابازار  ی وزمان یهایتمحدود یلدل پژوهش به ینبود. در ا هاداده یپرسشنامه و گردآور

 ممکان اسات   ینچنا قارار نگرفات و هم   یماورد بررسا   یرهاا متل یندر راب اه با   یاک دموگراف یرهاینقش متل

داشته  پژوهش یرهایمتل ینرا ب گریکارراهه شللی متنوع نقش تعدیل یاو  یر سکوت سازمانینظ یرهاییمتل

 باشد.یم یمحققان آت یبرا یسته بررسیاباشند که ش
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