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Abstract
Soulless robots with clockwise and involuntary motions are a parable of the nonengagement 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.
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چکیده
آدموارههای بیروح با حرکاتی ساعتوار و غیرارادی تمثیلی از کارکنان بیتفاوت و بیرغبت نسبت به کار در سازمان
هستند که نه تنها خود و اطرافیان خود را بلکه کلیت سازمان را به رکود و عدم کاارایی مایرساانند .اشاتیاق شاللی کارکناان
مؤلفه ای کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد پویای کنونی میباشد .باتوجهبه اهمیت اشتیاق شللی کارکنان
در سازمانها شناخت عوامل تأثیرگذار بر اشتیاق شللی کارکنان ازجمله تأثیر عوامل رفتار شوخطبعاناه تصاویری از نشاا و
سالمت روانی و انرژی احساسی تصویری از ارتباطات گرم و صمیمی ضرورتی انکارناپذیر بهشمار میرود .ازاینرو هاد
این پژوهش بررسی نقش میانجیگری انرژی احساسی در تأثیرگذاری رفتار شوخطبعانه بر اشتیاق شللی در سازمان ساینمایی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است .روش پژوهش حاضر ازنظر هد کاربردی و برحسب روش تحقیقای توصایفی از
نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان ساینمایی کشاور  611نفار اسات و تعاداد حاداقل نموناه
ازطریق فرمول کوکران  866نفار محاسابه شاد کاه افاراد باه روش نموناهگیاری دردساتر انتخاا شادند .ابازار پاژوهش
پرسشنامههای استاندارد بوده که روایی و پایایی ابزار موردسنجش تأیید شد .دادههای جمعآوریشاده ازطریاق نارمافزارهاای
 SPSS 20و  Smart PLS 3مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحلیال دادههاا نشاان داد کاه رفتاار شاوخطبعاناه دو متلیار انارژی
احساسی و اشتیاق شللی کارکنان را بهطور مثبت و معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد .همچناین انارژی احساسای بار اشاتیاق
شللی کارکنان تأثیر مثبت و معنی داری دارد .درنهایت نقش میانجی این متلیر در تاأثیر رفتاار شاوخطبعاناه بار اشاتیاق شاللی
کارکنان مورد تأیید قرار گرفت.
کلیدواژه :اشتیاق شغلی؛ انرژی احساسی؛ رفتار شوخطبعانه.

 .استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اقتصاد و اداری دانشگاه لرستان لرستان ایران.

 .دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشکده علوم اقتصاد و اداری دانشگاه لرستان لرستان ایران .نویسنده مسئول
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مقدمه
طنین و آوای موفقیت سازمانی به نیروی کار آن سازمان بستگی داشته و اغلب محققان پذیرفتاهاناد کاه
سرمایه انساانی ساتون اصالی موفقیات هار ساازمان محساو مایشاود مماون 8و همکااران . 822 :6181
کارکنان مشتاق و دلبسته به کار با رغبت و انگیزه در سازمان فعالیت دارند و بهگونهای در کار خاود عجاین
و غرق شدهاند که گویاا گاذر زماان را احساا

نمایکنناد سال انی عار شااهی  . 66 :8691ایانگوناه

کارکنان دارای درجه باالیی از مشارکت رضایت و اشتیاق به کار هستند .اشتیاق شللی 6یک حالت ذهنی
مثبت تأمینکننده و انگیزانناده عااطفی اسات کاه مارتبا باا بهزیساتی روانای و ساالمت کارکناان اسات و
بهعنوان نق ه مقابل فرسودگی شللی شناخته میشود کوکی 6و همکاران  . 1 :6189متأسفانه در سالهاای
اخیر مشکالتی همچون فرسودگی شللی نارساییهای روانشناختی افسردگی احسا

پوچی و بیهودگی

و غیبت از کار میان کارکنان سازمانها افزایش یافته است .فشار و اض را در محیا کار به اماری معماول
تبدیل شده و کارکنان اغلب از خستگی در محل کار و احسا

از خودبیگاانگی رناج مایبرناد .در چناین

شرای ی محیا کار مملو از نیروی انسانی تحلیلرفته فرسوده و ناراضی بوده و درنتیجاه کارکناان فشاار و
اضا را بسایاری را تجربااه مایکننااد همااایونی دمیرچاای و همکااران  . 612 :8691ازایاانرو بااهجهاات
فایق شدن بر این مسائل م العه و تحقیق در زمینة روانشناسی مثبت بهعنوان رویکاردی ناو و بادیع در ایان
مسیر یاریکننده است .این رویکرد بهجای تأکیاد بار نشاانههاای انادوه و مفااهین منفای بار م العاة علمای
تجربیات مثبت شادی و بهزیستی روانشناختی تمرکز دارد .اشتیاق به کار ازجمله این عوامل میباشاد و از
این نظر در سازمان اهمیت دارد که کار و شلل یک بخش فراگیر و اثرگاذار در بهزیساتی ذهنای کارکناان
بهشمار میرود که نهتنها بر کیفیت زندگی افراد بلکه بر سالمت روانی و جسمانی آنان نیز تأثیر میگاذارد.
بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر این رفتار بسیار بااهمیت اسات .از عوامال تأثیرگاذار بار اشاتیاق شاللی
کارکنان میتوان به رفتار شوخطبعانه 5و انرژی احساسی 4اشاره نمود.
رفتار شوخطبعانه به تمایل فاردی در اساتفاده یاا نماایش رفتارهاا نگارشهاا و توانااییهاای مارتبا باا
1. Memon
2. Work engagement
3. Cooke
4. Humor Behavior
5. Emotional Energy
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سرگرمی در تعاملهای اجتماعی اشاره دارد یام 8و همکاران  . 651 :6181این نوع رفتار نقش مهمی در
زندگی روزمره ما ایفا کرده و در همه فرهنگها و افاراد یافات مایشاود و در زمیناههاایی مانناد آماوزش
رواندرمااانی و پزشااکی کاااربرد داشااته و همچنااین در کساابوکااار بااا فوایااد زیااادی همااراه اساات .رفتااار
شوخطبعانه بهعنوان یک ویژگی شخصیتی م لو اجتماعی تلقی شده و یکی از مؤلفههاای مهان ساالمت
روان است زیرا تصور میشود که این ویژگی باه افاراد در وقاایع اساتر زای زنادگی کماک مایکناد و
بهعنوان یک مهارت اجتماعی مهن برای آغاز حفظ و افازایش رواباا باینفاردی رضاایتبخاش خادمت
میکند چونگ . 8 :6189 6انرژی احساسی نیز عامل تأثیرگذار دیگار بار اشاتیاق شاللی کارکناان اسات.
انرژی احساسی بهشدت بیان و انتقال احساسات از یک شخص به شخص دیگر داللت دارد .ایان انارژی باا
آهنگ کالمی بلندی صدا و سرعت همراه با نشانههای غیرکالمی مانند حرکات و الگوهاای صاورت بیاان
میشود بایکر . 616 :6189 6رندال کالینز 6115 5انرژی احساسی را بهعنوان احسا

ماندگار از انسجام

اجتماعی یا همبستگی که بهعنوان یک دستاورد یا نتیجه حاصل از تعامل اجتمااعی موفاق تجرباه مایشاود
تعریف میکند بهناق . 6 :6189 4انرژی احساسی با انگیزه یاا تاالش متفااوت اسات اماا ممکان اسات باه
انگیزه یا تالش هدایت شود بایکر. 616 :6189 2
براسا

م العات صورتگرفته شوخطبعی مدیران در محیا کار میتواند عواطف یا احساسات مثبات

تجربهشده توسا کارمندان را تقویت کند .فراگیرشدن شوخطبعی با فعالشدن مراکز پاداش دوپامینرژیاک
در ملز و درنتیجه ایجاد احساسات مثبت همراه است .ازاین رو با نگاهی به فرضیه ملز اجتماعی که بهعنوان
یک نظریه علمی و قدرتمند برای درک شناخت اجتماعی درنظر گرفته میشود پنگ 1و همکاران :6161
 8میتوان تأثیر متلیرهای انرژی احساسی رفتار شوخطبعانه بر اشتیاق شاللی را آشاکار نماود .مشااهدات
میدانی و گفتگو با مدیران بخشهای مختلف سازمان سینمایی حکایت از آن دارد کاه کارکناان از اشاتیاق
شااللی اناادکی برخااوردار بااوده و هم این موضااوع موجااب تااأخیر در کارهااا و نارضااایتی اربااا رجااوع و

1. Yam
2. Cheung
3. Baker
4. Randall Collins
5. Behngh
6. Baker
7. Peng
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خدمتگیرندگان شده است .در برخی از دوایر سازمان که شوخطبعی بهواس ه حضور معدود افراد بانشاا
رواج پیدا کرده است اشتیاق شللی بین اعضای آن بخش بیشتر شده و بهدلیال ارتباطاات گارم و صامیمی
انرژی احساسی بیشتری ایجاد شده است .نکته قوت این تحقیق آن اسات کاه مادیران و تصامینگیرنادگان
سازمان را از اهمیت اشتیاق شللی آگاه نموده و به آنان در تقویت عوامال ایجاادکنناده دلبساتگی و اشاتیاق
شاللی همچاون رواج شاوخطبعای و تحکاین ارتباطاات صامیمانه بارای افازایش انارژی احساسای کمااک
ینماید .نظر به اهمیت اشتیاق شللی در افزایش انگیزش کاار و ساالمت روان کارکناان ساازمان ساینمایی
م
کشور این م العه میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا شوخطبعی میتواند ازطریاق انارژی احساسای
بر اشتیاق شللی این کارکنان مؤثر باشد؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اشتیاق شغلی
ذهنیت اشتیاق شللی در کارکنان شلل را بهعنوان شللی انگیزاننده جذا و معنیدار تداعی میکند و
تمایل سرمایهگذاری وقت و انرژی در شلل ایجاد مایشاود ژناگ 8و همکااران  . 6189:6اشاتیاق شاللی
بهعنوان یک سازه از جنبههای رفتاری هیجانی و شناختی تشاکیل شاده اسات مایلن و اوتیناو. 6:6111 6
اشتیاق شللی عبارت است از یک حالت ذهنی مثبت تأمینکننده و مرتبا با کار که با قدرت فاداکاری و
جذ

نمود پیدا میکند شاوفلی 6و همکاران  . 15 :6116آنها اشتیاق شللی را "حالت مثبت ذهنی بارای

برآوردن و اتمام کار" تعریف نموده و آن را دارای سه بعد میدانند:
 شور و حرارت در کار :0س ح باالیی از انرژی و تحمل روانی فارد هنگاام کاار و تمایال باه صار
تالش در آن کار با وجود سختی در آن است.
 وقفشدن در کار :1اشاره به دلبستگی عمیق با یک کار و احسا

اهمیت جدیت و چالش در کار

میباشد.
1. Zheng
2. Milne & Otieno
3. Schaufeli
4. Vigor
5. Dedication
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 غرقشدن در کار :5عبارت از تمرکز شدید و اشتلال به یک کار با رضایت خاطر و احسا

شاادی

در حین کار است بهطوریکه گذشت زمان برای فارد ساریع باوده و جداشادن او از کاار باهساختی
صورت میگیرد خنیفر و همکاران . 812 :8619
رفتار شوخطبعانه
شوخطبعی یک ویژگی ذاتی انسانی هود 6و همکاران  61 :6186و یک سازه چنادبعادی اسات کاه
بهتر است بهعناوان طبقاهای از ویژگایهاا مانناد توانااییهاای شاناختی تواناایی خلاق درک بازساازی و
یادآوری ل یفهها پاسخهای زیبا و جذا

لذت از انواع خاص موضوعات شوخطبعانه الگاوی رفتااری

عااادتی تمایاال بااه خندیاادن گفااتن ل یفااه و خنداناادن دیگااران ویژگاایهااای خلق ای ماارتبا بااا هیجااان
خوشرویی و نشا

نگرشی نگرش مثبت به شوخی و یک راهبرد یا سازوکار دفاعی تمایل به داشاتن

نگاه شوخطبعانه در مواجهه با مشکالت درنظر گرفته شود دهقانی و آزادی . 1 :8691
مارتین 6و همکاران  6116چهار سبک متمایز شوخطبعی را بهعنوان کارکردهای روزمره شوخطبعای
که مرتبا با بهزیستی روانشناختی  -اجتماعی اسات و برگرفتاه از بررسای ادبیاات درماورد شاوخطبعای و
بهزیستی بود معرفی نمودند .سبکهای خودفزاینده 5و پیوندجویانه 4در چهارچو سبکهای سازشیافتاه
و سبکهای خودشکنانه 2و پرخاشگرانه 1جزو سبکهای سازشنایافته درنظر گرفته شدهاند هینتاز و راچ

1

. 1 :6189
بهطور ضمنی یا صریح شاوخطبعای را
بخش عمدهای از تحقیقات در حی ه رفتار شوخطبعانه مدیران 
یونادجویاناه باا هاد
بهعنوان یک پدیده مثبت مفهومسازی کاردهاناد .چناین شاوخطبعای شاوخطبعای پ 
سرگرمکردن دیگران و ایجاد فضای مثبت در تعامالت اجتماعی صورت مایگیارد .بارخال

شاوخطبعای

پرخاشگرانه شوخطبعی پیوندجویانه مدیران و رهبران اغلب با طیف وسیعی از نگرشها و رفتارهای مثبت
1. Absorption
2. Hoad
3. Martin
4. Self-Enhancing
5. Affilative
6. Self-defeating
7. Aggressive
8. Heintz & Ruch
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مرتبا با کار ارتبا مثبت دارد کاراکاسکی 8و همکاران . 6 :6189
سبک شوخطبعی خودفزاینده در افرادی دیده میشود کاه تمایال دارناد دیاد شاوخیآمیاز خاود را باه
زندگی حفظ کنند و از شوخی برای نظندهی به هیجانات و کنارآمدن با مشکالت استفاده کنند .این افاراد
حتی وقتی که از دیگران جدا هستند نیز از شوخی استفاده میکنند .این سبک بیشتر جنبه درون روانای دارد
تا میانفردی .دیگر سبک شوخطبعی سبک پرخاشگرانه است .در این سابک فارد بادون توجاه و نگرانای
درمورد اثرات منفی شوخیهای ناپسند بر دیگران به دستانداختن و طعنهزدن به آنها میپاردازد و از بیاان
ل یفههای توهینآمیز ابایی ندارد .سرانجام افرادی که به سبک خودشکنانه متوسل میشوند مایکوشاند باا
شوخی و مزاح و یا سرگرمکردن دیگران توجه و تأیید آنها را جلب کنند حتی اگر مجبور باشاند خاود را
دستاویز و مضحکه این شوخیها کنند پورمیرزایی و عسکریزاده . 6 :8692
رفتار شوخطبعانه و اشتیاق شغلی
فردریکسون 6عقیده دارد تعیینکنندۀ اصلی رشد و بالندگی انسان نسبت هیجاناات مثبات باه هیجاناات
منفی است که فرد تجربه میکند و رفتاار شاوخطبعاناه هیجاانی مثبات اسات کاه کارکردهاای ماؤثری در
عملکرد خواهد داشت .تأثیر رفتار شوخطبعانه که روشی پذیرفتنی ازنظر اجتماعی برای آزادسازی تنش و
فشارهای عصبی است بر سالمت روان رشد فردی و ارتقای رفتارهای انگیزشی و همچنین احساسات مثبت
نسبت به کار تبیین شده است سادات و بدری گرگری  . 84 :8691رفتار شوخطبعانه ازطریق ایجاد فضای
مثبت در تعامالت اجتماعی میتواند بر اشتیاق شللی [متلیری که حاصال انارژی بااال و غارقشادن در کاار
است] نفوذ کند .مدیران شوخطبع ارتبا مثبتی با نگرشهای کاری همچون رضایتمندی در شلل و تعهاد
دارنااد گسااوامی 6و همکاااران  8112 :6182و ادراک کارکنااان از زمینااههااای کاااری جااو سااازمانی و
خصوصیات فردی شرایا روانی را تقویت میکند کاه باهطاور مساتقین بار تمایال باه اشاتیاق شاللی آناان
تأثیرگذار است ریچ 5و همکاران  . 261 :6181باتوجهبه م الب ذکرشده فرضیه ذیل بیان میشود:
 :H1رفتار شوخطبعانه بر اشتیاق شللی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
1. Karakowsky
2. Fredrickson
3. Goswami
4. Rich
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انرژی احساسی
انرژی یک منبع سازمانی است که توانایی کاار و انگیازه کارکناان را افازایش مایدهاد و آنهاا را قاادر
میسازد کار خود را انجام دهند و به اهدا

خود برسند اونز 8و همکاران  . 61 :6182حالآنکه دیاوی

و بلوچی 6181 6انرژی احساسی را بهعنوان تجربهای در طول تعامل اجتماعی کاه شاامل عناصار فاردی و
جمعی است تعریف میکنند که نتیجه تعامل اجتماعی موفق است .احساسات در ماداری از ابعااد دوق بای
بیان میشوند .درجهای از رضایتمندی و عدم رضایتمندی جنبه مثبت :مانناد شاادی جنباه منفای :مانناد
عصبانیت و همچنین درجهای از کنش فیزیولوژیکی که با افازایش ضاربان قلاب تعریاق تانف

و غیاره

شامل جنبه مثبت :مانند هیجانزدگی جنبه منفی :مانند خستگی مشخص میشود بهناق . 6 :6189
فعال
هوشیار

احسا

هیجانزده

تنش و فشار

عصبی

بسیار شاد

دلواپسی
نگران

شاد
رضایت

احسا

عدم رضایت

خننودی

غمگین

آرام و متین
احسا

افسرده

راحتی
احسا

بیحال و سست
آرامش

فرسوده و خسته
عدم فعال

شکل  .5ساختار عواطف و احساسات در مداری از ابعاد دوقطبی (بهناق)2451 ،

1. Owens
2. Davis & Bellocchi
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تحقیقات موثق و موفقیتآمیز از انرژی احساسی در محیاهای یادگیری نشان داده است که احساسات
تأثیر مهمی بر رشد و ارتقای محی ی انگیزاننده جهت یادگیری علوم دارد همان. 1 :
رفتار شوخطبعانه و انرژی احساسی
رفتار شوخطبعانه که در ارتبا با رفتارهای مثبت سازمانی است با مهیانمودن محیا کااری کاه مسااعد
رهبری است به مدیران در ارائه عملکرد م لو کمک میکند .از زمان گذشته تاکنون رفتار شوخطبعاناه
بهعنوان یک خصیصه و یا تمایز فردی بین افراد عنوان شده است که جایگاه اجتماعی فرد را بیان مایکناد.
براسا

تحقیقات و مدلهای ارائهشده رفتار شوخطبعاناه مایتواناد آغاازگار و تاداومبخاش چرخاهای از

احساسات مثبت باشد .جو آکنده از رفتار شاوخطبعاناه توساا افاراد باه ایجااد احساساات مثبات و انتقاال و
سرایت بین سایر اعضا کماک مایکناد .ازلحاا فیزیولاوژیکی نیاز رفتاار شاوخطبعاناه ارتباا مساتقین باا
فعالشدن مراکز پاداش دوپامینرژیک ملز و بهتباعآن ایجااد احساساات مثبات دارد گساوامی و همکااران
 . 8114-8112 :6182باتوجهبه م الب ذکرشده فرضیه ذیل بیان میشود:
 :H2رفتار شوخطبعانه بر انرژی احساسی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
انرژی احساسی و اشتیاق شغلی
انرژی احساسی باتأکیدبر نقاش ساازماندهی ارتباطاات و چگاونگی تاأثیر آن در پویاایی ارتباطاات بار
تجار احساسی افراد تأثیرگذار است .انرژی احساسی بهعنوان "احساسی که فرد قادر به انجام یاک رفتاار
خاص یا انجام کاری خاص است" تعریف میشاود و داللات بار ظرفیات ذهنای انجاام کاار دارد باایکر
 . 611 :6189ازاینرو انرژی احساسی بر تمایل به صر

تالش در انجاام کاار و دلبساتگی عمیاق باا کاار

مرتبا است و در این صورت اشتیاق شللی در کارکنان که شالل را باهعناوان شاللی انگیزانناده جاذا و
معنیدار تداعی میکند و تمایل سرمایهگذاری وقت و انارژی در شالل ایجااد مایشاود برقارار مایگاردد
ژنگ و همکاران  . 6 :6189باتوجهبه م الب ذکرشده فرضیه ذیل بیان میشود:
 :H3انرژی احساسی بر اشتیاق شللی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
در جدول  8تعدادی از پژوهشهای مرتبا با موضوع ذکر شده است .درمورد پیشاینه ایان پاژوهش
باید بیان کرد که براسا

پژوهشهای انجامگرفته متلیر رفتار شوخطبعانه و متلیر اشتیاق شللی مورد توجه
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جدول  .5پیشینۀ داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش
محقق
گیو 8و
همکاران
6189

نتایج

عنوان

شوخ طبعای پرخاشاگرانه در محایا کااری مایتواناد
بررسی تأثیر شوخ طبعی پرخاشگرانه بار اشاتیاق

اشااتیاق شااللی کارکنااان را کاااهش دهااد و همچنااین

شللی کارکنان

فرسودگی عاطفی دارای نقش میانجی در ایان فرایناد
است.

اسکافوری
کوالچک 6و
همکاران

اشاتیاق شاللی منبعای کاهناده بارای پیامادهاای
نام لو اعتیاد در کار

اشتیاق شللی ارتبا بین اعتیاد در کار و تعارض کار و
خااانواده و ب این اعتیاااد در کااار و خسااتگی عاااطفی را
تعدیل میکند.

6189
بررسی نقش میانجی احساسات مثبت در تاأثیر-
گسوامی و

گذاری شاوخطبعای مادیران بار اشاتیاق شاللی

همکاران

کارکنان و نقاش تعادیلگاری رهباری تحاول-

6182

آفاارین در ارتبااا بااین شااوخطبعاای ماادیران و
احساسات مثبت

هماینی-

شوخطبعی مثبت مدیران بر احساسات مثبت و اشاتیاق
شللی کارکناان تاأثیر مثبات و معنایدار دارد .سابک
رهبری تحاولآفارین ارتباا باین شاوخطبعای مثبات
مدیران و احساسات مثبت کارکنان را تقویت میکند.
راب ه متقابل هر سه متلیر با همدیگر مثبت و معنایدار

دمیرچی و

بررسی راب اه تحاولآفارین و درگیاری شاللی

بود .همچنین نقش میانجی اشتیاق شللی نیز مورد تأیید

همکاران

کارکنان با میانجیگری اشتیاق شللی

قرار گرفت.

8691
دهقانی و
آزادی
8691

بررسی ارتبا بین شوخطبعی حمایت اجتماعی
ادراکشاااده و رضاااایت از زنااادگی در میاااان
دانشجویان موردم العه :دانشاگاه آزاد اساالمی
واحد تهران جنو

شوخطبعی با حمایت اجتمااعی راب اه مساتقین دارد و
نیز شوخطبعی بهواس ه حمایت اجتماعی بر رضایت از
زندگی اثر غیرمستقین دارد.

قرار گرفته است اما انرژی احساسی مفهومی بسیار جدید بوده کاه تااکنون در کشاور ماورد م العاه قارار
نگرفته است و مدلی که نقش رفتار شوخطبعانه را ازطریق متلیر انرژی احساسی که نمودی از انسجام شبکه
1. Gu
2. Scafuri Kovalchuk
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و تعامالت اجتماعی است و سینرژی مراکز پاداش دوپامینرژیک در ملز را افزایش میدهد و از ایان طریاق
بر اشتیاق شللی کارکنان تأثیر میگذارد مورد بررسای قارار نگرفتاه اسات .همچناین ازآنجاکاه تااکنون در
س ح جامعه موردم العه پژوهشی در این خصوص صورت نپذیرفتاه اسات لاذا ایان پاژوهش تاالش دارد
باتوجهبه اهمیت اشتیاق شللی در این سازمان و باتوجهبه رویکاردی روانشاناختی باه بررسای راهکارهاای
جهت بهبود اشتیاق شللی پرداخته تا ازاین طریق بتوان به افزایش عملکرد آنان و همچنین افزایش بهزیساتی
ذهنی کارکنان دست یافت.
شکل  6مدل استفادهشده در این تحقیق را نشان میدهد .در ایان تحقیاق شاوخطبعای رفتاار باا پانج
عامل لذت از شوخی خنده شوخی کالمی شاوخطبعای در رواباا اجتمااعی و در شارایا اساتر آور
بهعنوان متلیر مستقل انرژی احساسی بهعنوان متلیار میاانجی و اشاتیاق شاللی نیاز باا ابعاادی شاامل شاور و
حرارت در کار وقفشدن در کار و غرقشدن در کار بهعنوان متلیر وابسته در این مدل حضور دارند.
انرژی احساسی
لذت از شوخی

خنده
رفتار شوخطبعانه

اشتیاق شغلی

شوخی کالمی
شور و حرارت در کار
شوخطبعی در روابا
اجتماعی

وقفشدن در کار
غرقشدن در کار

شوخطبعی در
شرایا استر آور

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق (گسوامی و همکاران 2451 ،؛ بهناق)2451 ،
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روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی است و ازحیث هد

کااربردی

است که در یک مق ع زمانی ششماهه اول در نیمه اول سال  8691انجام گرفته اسات .جماعآوری دادههاا
ازطریق ابزار پرسشنامه صورت گرفت و روش آزمون فرضیههای تحقیق با استفاده از مدلساازی معاادالت
ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی بوده است.
جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تعداد611نفر
بوده است .باتوجهبه نقش تأثیرگذار حوزه سینمایی کشور در اشاعه و تکامل فرهنگ و حساسیت باالی آن
در تأثیرگذاری بر عموم و همچنین بررسیهای ت بیقی و مشاهدات میدانی و گفتگو با مادیران بخاشهاای
مختلف ساازمان ساینمایی در خصاوص ضاعف در مقولاه اشاتیاق شاللی کاه بارای ایان ساازمان باه جهات
تأثیرگذاری زیاد بر عموم مردم بسیار با اهمیت بوده پژوهش حاضر در این جامعه انجام گرفته است.
براسا

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

تعداد حداقل نمونه ازطریق فرمول کوکران ارائه شده است.
⁄
⁄

8
باارای اطمینااان بیشااتر و رعایاات اصاال بازگشااتپااذیری  841پرسشاانامه در جامعااه مااوردنظر بااه روش
نمونهگیری دردستر


توزیع شد و  858پرسشنامه تکمیلشده برای تحلیل جمعآوری شد.

در این تحقیق گردآوری دادهها بهوسیله پرسشنامه انجام گرفت .پرسشانامه تحقیاق شاامل چهاار بخاش
است .بخش اول به جمعیتشناختی با شاخصهای جنسیت تحصیالت و سان پرداختاه شاده اسات .بخاش
دوم شامل  64پرسش جهت سنجش متلیر شوخطبعی از پرسشنامه استاندارد خشاوعی و همکااران 8611
بخش سوم شامل  81پرسش برای سنجش اشتیاق شللی کارکنان است که با پرسشانامه اساتاندارد شااوفلی

8

1. Schaufeli

511

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

و همکاران  6116سنجیده شده است و بخش چهارم از  81پرسش جهت سنجش متلیر انرژی احساسی از
پرسشنامه استاندارد ونکتویک 8و همکاران  6111استفاده شده است.
روایی و پایایی ابزار سنجش
روایی محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی  1استاد رشتة مدیریت بهجهت اطمینان از مناسببودن محتاوایی
پرسشنامه برای سنجش متلیرها تأیید شد .بهجهت برررسی روایی صوری از قابلفهنبودن سؤاالت باین 61
نفر افراد عادی شرکتکننده اطمینان حاصال شاد .همچناین در بررسای روایای همگارا هماانطورکاه در
جدول  6مشاهده میشود باتوجهبه اینکه مقدار میانگین واریان

استخراجشده برای تمامی متلیرهای این

تحقیق بزرگتر از  1/4بود روایی همگرا تأیید شد .بهجهت سنجش پایایی مقادیر ضریب آلفاای کرونبااخ
برای تمامی متلیرها بزرگتر از  1/1است که نشان از پایاایی ساازگاری درونای مناساب مادل اسات .تماامی
مقادیر مربو به ضرایب پایایی ترکیبی برای تمامی متلیرهاای مرتباه اول و دوم تحقیاق نیاز بزرگتار از 1/1
است درنتیجه برازش مدل تأیید میشود موذن جمشیدی و خانی. 6186 6
جدول  .2شاخصهای پایایی و روایی متغیرهای پژوهش
متغیر مرتبه دوم

شوخطبعی

اشتیاق شللی
انرژی احساسی

ابعاد

آلفای
کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس
استخراجشده

لذت از شوخی

1/154

1/191

1/261

خنده

1/159

1/196

1/264

شوخی کالمی

1/142

1/191

1/264

شوخطبعی در روابا اجتماعی

1/141

1/196

1/262

شوخطبعی در شرایا استر آور

1/914

1/961

1/161

شور و حرارت در کار

1/962

1/956

1/161

وقفشدن در کار

1/918

1/961

1/181

غرقشدن در کار

1/199

1/966

1/221

*

1/924

1/911

1/126
1. Van Katwyk
2. Moazen Jamshidi & Khani
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در بررسی روایی واگرا براسا

روش فورنل و الرکر 8918 8مقادار جاذر میاانگین واریاان

متلیرهای اصلی این تحقیق که در ق ر اصالی مااتری

بارای

قارار گرفتاهاناد بزرگتار از مقادار همبساتگی میاان

متلیرها است که در خانههای زیرین ق ر اصلی قرار گرفتهاند .بنابراین روایی واگرای مدل تحقیق نیز تأیید
میشود.
جدول  .2ماتریس روایی واگرا به روش فورتل و الرکر
شور و حرارت

شوخی کالمی

شوخطبعی در
شرایط استرس آور

شوخطبعی
در روابط اجتماعی

لذت از شوخی

خنده

انرژی احساسی

وقف شدن در کار

غرق شدن در کار

سازه تحقیق
کار

غرقشدن در

کار

وقفشدن در

1/118

انرژی
احساسی

1/116

1/119

1/198

1/666

1/614

1/511

1/111

1/696

1/582

1/564

شوخی

1/151

خنده

1/119

لذت از

1/111

1/181

1. Fornell & Larcker
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(ادامه) جدول  .2ماتریس روایی واگرا به روش فورتل و الرکر
شور و حرارت

شوخی کالمی

شوخی کالمی

1/626

1/565

1/681

1/511

1/565

1/294

1/168

1/114

شوخطبعی در
شرایط استرس آور

شوخطبعی
در روابط اجتماعی

لذت از شوخی

خنده

انرژی احساسی

وقف شدن در کار

غرق شدن در کار

شوخطبعی در شرایا
استر آور

1/191

1/569

1/416

1/218

1/211

1/611

1/669

1/692

سازه تحقیق
اجتماعی

1/146

1/291

1/692

1/614

1/218

1/411

1/522

شوخطبعی در روابا

کار

شور و حرارت در

1/145

1/198

1/514

1/611

1/566

1/641

1/645

برای ارزیابی برازش کلی مدل از معیار  GOFاستفاده می شود که طبق فرمول زیر محاسبه می شود.
6
برای بررسی برازش مدل کلی مقاادیر  GOF =1/8میازان کان  GOF = 1/64مقادار متوساا و مقادار
بزرگ  GOF = 1/62برای سنجش اعتبار مدل های  PLSبهکار میرود .حصول مقدار 1/465بارازش قاوی
و بسیار مناسب مدل کلی را تأیید میکند.
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جدول  .0شاخصهای کلی برازش مدل
ابعاد

مقادیر اشتراکی

خنده

1/264

شوخی کالمی

1/264

شوخطبعی در روابا اجتماعی

1/262

متغیر مرتبه دوم

رفتار شوخطبعانه

همبستگی

شوخطبعی در شرایا استر

اشتیاق شللی

آور

2

R

***

1/161

لذت از شوخی

1/289

شور و حرارت در کار

1/161

وقفشدن در کار

1/181

غرقشدن در کار

1/166

*

1/126

انرژی احساسی

توان دوم ضرایب

1/285

1/681

 GOF= 1/465

یافتههای پژوهش
در این پژوهش ابتدا به بررسی متلیرهای جمعیتشناختی تحقیق پرداخته شده است که باتوجهباه نتاایج
حاصل از تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده مشخص شد از  858نفر پاسخدهنده  886نفر را ماردان و 61
نفر را زنان تشکیل دادهاند .در راب ه با متلیر جمعیتشناختی میزان تحصیالت  12نفر لیسان
لیسان

 54نفر فوق

و  81دکتری هستند .در راب ه با متلیر جمعیتشناختی سن نیز  54نفر دارای سن  61تا  64سال 51

نفر  62تا  51سال 61نفر  58تا  54سال  81نفر  52تا  41سال و  1نفر باالتر از  41ساال بودناد .جادول 4
یافتههای آمار توصیفی را نشان میدهد.
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جدول  .1توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیتشناختی
درصد

فراوانی

متغیر جمعیتشناختی

جنسیت
89/9

61

زن

11/8

886

مرد

میزان تحصیالت
28/1

12

لیسان

68/9

54

فوق لیسان

1/8

81

دکتری

68/9

54

61- 64

61/5

51

62- 51

62/9

61

58- 54

1/8

81

52- 41

4/1

1

41

سن

باارای آزمااون فرض ایه هااای تحقیااق ماادل مفهااومی تحقیااق در ناارمافاازار  Smart-Pls3آزمااون شااد.
همانطورکه در شکل  6نشان داده شده است میزان ضریب تعیین کاه نشااندهنادۀ میازان تبیاین تلییارات
سازههاست برای متلیر اشتیاق شللی برابر با  1/285است که نشان میدهد حدود  1/28درصاد از تلییارات

متلیر اشتیاق شللی توسا متلیرهای انرژی احساسی و رفتار شاوخطبعاناه تبیاین مایشاود .همچناین ضاریب
تعیین انرژی احساسی  1/681است که توسا متلیر رفتار شوخطبعانه تبیین میشود.
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شکل  .2خروجی نرمافزار در حالت ضرایب مسیر استاندارد

همچنین برای بررسی معنیداربودن روابا باید به مقادیر معنیداری توجه کرد .مقادار اساتاندارد بااالی
قدر م لق  8/92معنیداربودن راب ه را تأیید میکند.

شکل  .0خروجی نرمافزار در حالت معنیداری ضرایب مسیر ( )T-Values
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همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود در آزمون فرضیة اول مبنیبار تاأثیر رفتاار شاوخطبعاناه بار
اشتیاق شللی متلیر رفتار شوخطبعانه با ضاریب مسایر اساتاندارد  1/645و معنایداری بایش از  8/92تاأثیر
مثبت و معنیدار بر متلیر اشتیاق شللی میگذارد .ایان بادان معناسات کاه هرچاه رفتاار شاوخطبعاناه بیشاتر
ادراک و تفسیر شود میزان اشتیاق شللی کارکنان افزایش ماییاباد .در آزماون فرضایة دوم مبنای بار تاأثیر
رفتار شوخطبعانه بر انرژی احساسی متلیر رفتار شوخطبعانه با ضریب مسایر اساتاندارد  1/521و معنایداری
بیش از  8/92تأثیر مثبت بر متلیر انرژی احساسی میگذارد .این بدان معناست کاه باا افازایش متلیار رفتاار
شوخطبعانه متلیر انرژی احساسی افزایش مییابد .در آزمون فرضیة سوم مبنیبر تاأثیر انارژی احساسای بار
اشتیاق شللی متلیر رفتار انرژی احساسی با ضریب مسیر استاندارد  1/266و معنیداری بیش از  8/92تاأثیر
مثبت بر متلیر اشتیاق شللی میگذارد که نشان میدهد ا افزایش انارژی احساسای اشاتیاق شاللی کارکناان
افزایش مییابد.
ازآنجاکه متلیر رفتار شوخطبعانه باا ضاریب مسایر اساتاندارد  1/521و معنایداری بایش از  8/92تاأثیر
مثبت و معنیدار بر متلیر انرژی احساسای مایگاذارد و همچناین متلیار انارژی احساسای باا ضاریب مسایر
استاندارد  1/266و معنیداری بیش از  8/92تأثیر مثبت و معنایدار بار اشاتیاق شاللی مایگاذارد بناابراین
میتوان پذیرفت متلیر انرژی احساسی نقش میانجی در تأثیرگذاری متلیر رفتار شوخطبعانه بر اشتیاق شاللی
ایفا میکند .درضمن باتوجهبه اینکه مسیر مستقین تأثیرگذاری رفتار شوخطبعانه بار اشاتیاق شاللی معنایدار
است  T<8/92متلیر انرژی احساسی نقش میانجی جزیی را در تأثیرگذاری رفتار شوخطبعانه بار اشاتیاق
شللی دارد .باتوجهبه نتایج آزمون سوبل مقدار آمارۀ تی غیرمستقین حاصال از آزماون ساوبل  6/655اسات
که به دلیل این که آماره تی مقادار بزرگتار از  8/92اسات مای تاوان نتیجاه گرفات فرضایة یادشاده تأییاد
می شود .همچنین ضریب مسیر کل در حالت اساتاندارد باین دو متلیار رفتاار شاوخطبعاناه و اشاتیاق شاللی
باتوجهبه نقش میانجی انرژی احساسی برابر با  1/459بهدست آمده است.
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جدول  .1بررسی فرضیۀ چهارم تحقیق
ضریب مسیر

آماره تی

معنیداری

نتیجه

فرضیه
تأاثیر رفتار شوخطبعانه بر اشتیاق شللی

1/645

6/881

Sig>1/14

تأیید

تأثیر رفتار شوخطبعانه بر انرژی احساسی

1/521

5/511

Sig>1/14

تأیید

تأثیر انرژی احساسی بر اشتیاق شللی

1/266

4/162

Sig>1/14

تأیید

استاندارد

ضریب مسیر مستقین =  1/645ضریب مسیر غیرمستقین= 1/694
ضریب مسیر کل = 1/459
آمارۀ تی مستقین= 6/881
آمارۀ تی غیرمستقین= 6/655

نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش با هد

بررسی تأثیر رفتار شوخطبعانه بر اشتیاق شاللی کارکناان باا میاانجیگاری انارژی

احساسی انجام شده است .زمینههای ایجاد اشتیاق شللی در کارکنان نیازمند پشتوانههای قوی و رفع موانع و
محدودیتهایی است که به اختالل در ظهور چنین رفتارهایی منجر میشود که اهمیت ویژهای در حوزههای
گوناگون سازمانی ازجمله هنری رسانهای و ...دارند .اکثر پژوهشهای پیشین متلیر رفتارهای شوخطبعاناه
و متلیر اشتیاق شللی کارکنان را بررسی نماودهاناد اماا انارژی احساسای کاه باتأکیادبر نقاش ساازماندهی
ارتباطات و تأثیر آن در پویایی ارتباطات نقاش مهان و برجساتهای دارد ماورد توجاه قارار نگرفتاه اسات و
باتوجهبه نقش تأثیرگذاری حاوزه ساینمایی کشاور در اشااعه و تکامال فرهناگ و حساسایت بااالی آن در
تأثیرگذاری بر عموم مردم در این تحقیق تأثیر رفتار شوخطبعانه بر اشتیاق شللی کارکنان سازمان ساینمای
کشور با میانجیگری انرژی احساسی مورد بررسی قرار گرفته است.
براسا

نتایج فرضیه اول رفتار شوخطبعانه بر اشاتیاق شاللی کارکناان ساازمان ساینمایی کشاور تاأثیر

مثبت و معنیداری دارد .در تأیید این نتیجه هود و همکاران  6186بیان میکنند که شوخطبعای باهعناوان
یک متلیر تأثیر گذار در محیاهای سازمانی عمل میکند و اهرمی برای افزایش انرژی و تحمل روانی فرد
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هنگام کار و تمایل به صر

تالش با وجود سختی کار میباشد که این امر منجر به افازایش اشاتیاق شاللی

کارکنان در وظایف و مسئولیتها میشود .گیو و همکاران در سال  6189بیان نمودناد کاه افاراد در جاوی
آکنده از رفتار شوخطبعانه مثبت بهدلیل احسا

رفتار م لو و ایجاد محیا کاری فاقد اساتر

و کااهش

فشار کاری تمایل دارند در رفتارهای مثبت سازمانی بیشاتری مشاارکت داشاته باشاند کاه در ایانصاورت
کارگر یا کارمند پر انرژی و فعال بوده و ارتبا مثبتی با خود و با کار خود پیدا کرده و در انجام اثر بخاش
کار تالش وافر مینماید .در تحقیقاتی که توساا بااکر و همکااران  6188انجاام شاد ایجااد یاک زمیناه
سازمانی مشتاق و پرانرژی را تسهیلگر تعامل کاری دانستند .همچنین کریساتین و همکااران  6188بیاان
نمودند که مدیران ازطریق پیادهسازی راهبردهاای مناساب بار دیادگاه کارکناان خاود تاأثیر مایگذارناد.
هنگامیکه مدیران برای کارکنان از برنامههای جاذا اساتفاده مایکنناد کارکناان نیاز تمایال دارناد کاه
مشارکت بیشتری در شلل خود داشته باشند و مایل به سرمایه گذاری بیشاتر در کاار خاود هساتند .براساا
نتایج آزمون فرضیه دوم شوخطبعی رفتار بر انرژی احساسی تأثیر مثبت و معنیداری دارد .در تأییاد نتیجاه
این فرضیه گیو و همکااران در ساال  6189بیاان مایکنناد کاه شاواهد زیاادی وجاود دارد مبنایبار اینکاه
شوخطبعی مثبت بهشدت با رفتارها و احساسات مثبت کارکناان عملکارد شاللی و بهزیساتی روانشاناختی

کارکنان در ارتبا است .میلن و اوتینو در سال  6111بیان میکنند کاه زباان بادن و ارتباطاات غیرکالمای
تما

چشمی شوخطبعی رفتار و رفتارهای هماهنگ شبکهای از روابا متقابل با یکدیگر را در بساتری از

اعتماد همبستگی مشترک پیوندها و تعاامالت عااطفی اعضاا تشاکیل مایدهاد کاه تفسایری بارای ظهاور
احساسات مثبت در کارکنان میباشد.
همچنین براسا

نتایج آزمون فرضیة سوم تحقیق متلیار انارژی احساسای بار اشاتیاق شاللی کارکناان

سازمان سینمای کشور تأثیر مثبت و معنیداری دارد .ایان نتیجاه تأییدکننادۀ نتاایج تحقیقاات اساکافوری و
همکااران  6189اونااز و همکااران  6182پنااگ و همکااران  6161و گسااوامی و همکاااران 6182
است .اونز و همکاران در سال  6182تبیین نمودند که تعامالت چهارهباهچهاره و تمرکاز دوجانباه افازایش
ادراک رفتارها را در محیاهایی که مملو از تعامل و تبادل گروهی است گسترش میدهد .علات ایان امار
انرژی احساسی است که بهطور مسری و در جریان باین افاراد در تعامال ایجااد مایشاود و نشار ماییاباد و
تجربهای مشترک و م لو بین کنشگران که در جستجوی افزایش شدت احساسات و ادامه تعامل بهجهت
لم

مجدد تجربهای مثبت هستند ایجاد مایکناد .بناابراین افاراد بارای دنباالکاردن تجربیاات و تعاامالت
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اجتماعی که انرژی باال از آن دریافت مایکنناد انگیازه مضااعف مایگیرناد .انارژی و احساا

مثبات در

کارکنان نقش محرک را بازی میکنند و بهطور مثبتی با کار خود ارتبا برقرار کرده و سعی آناان بار ایان
است که کارشان را بهطور اثر بخشی به انجام برسانند.
گسوامی و همکاران در سال  6182بیان میکنند که افرادی که در مواجهه با محیاهای آکنده از رفتاار
شوخطبعانه هستند بهدلیل ادراک و تفسیر رفتارهای مثبتگرایاناه و عواطاف مثبات تمایال باه رفتاارهاای
م لو بیشتری دارند و همچنین رضایتمندی فردی و شللی آنان افزایش یافته و تمایل به سارمایهگاذاری
وقت و انرژی بیشتر در شلل خود را دارند .پنگ و همکاران در سال  6161بیان نمودند باازخورد ایانگوناه
رفتارها که تحتتأثیر نورونهای آینهای در شابکه هاای ناورونی ملازی وجاود دارد منجار باه ساینرژی در
رفتارهای مثباتگرایاناه مایشاود و شابکهای از احساساات مثبات را منجار شاده کاه مایتواناد رفتاارهاای
فراخودمحورانه و تیمی را در کناار رضاایتمنادی شاللی در کارکناان باهوجاود آورد و انارژی احساسای
حاصل متعاقب آن اشتلال شللی بیشتری برای کارکنان باهدنباال دارد .رویادادهای طناز ایجادشاده توساا
یک شخص ازطریق یک فرایند شبکهای و انتقال اجتماعی به ایجاد احساسات و عواطف مثبت در مخاطبان
کمک میکند .رفتار شوخطبعانه میتواند ابزاری قدرتمند بارای تقویات تعامال در ساازمانهاا باشاد و باه
مشارکت عاطفی و شناختی با کار انجام کامل وظایف و تاالش و کوشاش کامال بارای انجاام کاار منجار
شود .پرورش و توسعه ارتباطات سازمانی با کیفیت بااال و جلاوگیری از ارتباطاات باا کیفیات پاایین باعاث
افزایش انرژی احساسی در سازمان میشود .پرورش ح

شکوفایی با داشتن اهدا

روشان و مشاخص در

کارکنان و توسعه کارراهه شللی کاهنده اثرات منفای ارتباطاات نااماؤثر خواهاد باود .شابکهای از رواباا
انرژیبخش با همتایان اثرات مخر

را کاهش داده که مادیران ساازمانی در ایان زمیناه نقاش برجساتهای

دارند .بهطورکلی مدیرانی که همکاری را در سازمان تشویق میکنند اعتماد را پارورش داده و ارتباطاات
سازمانی مؤثر را تشویق میکنند و سرمایه اجتماعی ایجادشده مملو از شبکهای از اعتماد انرژی احساسای و
همچنین رضایتمندی و اشتیاق شللی کارکنان را باال میبرد.
ازاینرو باتوجهبه نتایج تحقیق و درراستای ارتقای اشتیاق شللی کارکنان ساینمایی کشاور پیشانهادهای
کاربردی زیر ارائه میشود:
 باتوجهبه نقش تأثیرگذار حوزه سینمایی کشور در اشاعه و تکامل فرهناگ و حساسایت بااالی
آن در تأثیرگذاری بر عموم مردم این سازمان مایتواناد باا آماوزش و انگاارهساازی فرهناگ
571

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

درونسازمانی ازطریق نشر تعامالت گرم و صمیمانه توأم با احترام میان کارکنان جو ساازمانی
سالمت و بانشا

در افزایش انرژی احساسی و اشتیاق شللی آنان گام بردارد تا در اینصورت

ارتقاای ساالمت روانای جامعاه و رضاایت خادمتگیاران و ارباا رجاوع کاه از هنارمناادان و
فرهنگسازان جامعه هستند حاصل شود.

 رفتار شوخطبعانه در قا هنر میتواند خالقیت کارکنان را منعک
را پیش روی کارکنان هنر و سینما که مأنو

نموده و شیوه تفکار واگارا

با تلییر و پذیرای نظرات نو و بادیع هساتند قارار

دهد .بنابراین مدیران سازمان سینمایی باید با تحریک شوخطبعی و نهادینهساختن آن شاور و
شوق کاری را در کارکنان خود برانگیزند که درنهایت به اثربخشی سازمان منتهی میشود.

 ازآنجاکه اقدامات مدیران ارشد فرهنگساز است آغااز شاوخطبعای باهوسایله آناان باا حفاظ
چارچو های کلی در مأموریت سازمان موجب افزایش انرژی احساسی در سازمان شده کاه
به تحقق مأموریت سازمان کمک میکند.

 ازآنجاکه سازمان سینمایی با افارادی ساروکار دارد کاه سرشاار از احساا

و عواطاف هناری

هستند بنابراین انرژی احساسی برای کارکنان سازمان حیااتی باوده و مادیران باا فاراهنآوردن
زمینه بروز احساسات ازطریق ایجاد جو صمیمی میتوانناد اشاتیاق شاللی را افازایش داده و بار
رضایت ذینفعان بیفزایند.
در هر پژوهشی امکان دارد محقق با محدودیتهای مواجه شود و این پاژوهش نیاز از ایان امار مساتثنی
نیست .مهنترین محدودیت محقق دشواری کسب مجوزهای الزم جهت کسب اطالعات کارکنان توزیاع
پرسشنامه و گردآوری دادهها بود .در این پژوهش بهدلیل محدودیتهای زمانی و ابازاری ماواردی ازجملاه
نقش متلیرهای دموگرافیاک در راب اه باین متلیرهاا ماورد بررسای قارار نگرفات و همچناین ممکان اسات
متلیرهایی نظیر سکوت سازمانی و یا کارراهه شللی متنوع نقش تعدیلگری را بین متلیرهای پژوهش داشته
باشند که شایسته بررسی برای محققان آتی میباشد.
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