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 مقدمه

. شادی موهبتی بزرگ است  هته بایتد را را یا ت ، تنشمت  شتمهد ی بته دیزتهاا نشتز انت تال داد          

از  ته مهماهمش  در ایجاد زندگی مطلوب،  لحاظ ازشادی در زندگی  اند هه ههدهثاب   شناساا ریاا

ی امتهیزی، بششتته راستا    هتا  ستازماا در . بهش  است   به ی اخالقی ی حتی ر تنها ارزشثهیت ی 

دلشت  راایت     شاد باشند ی شادی ی ر اه هارهنانشاا بهایشاا بسشار مهتم است ، امتا بته     خواهند یم

ی هتا   یت مزمصلح  از خندیدا ههاس دارند، شتاید ایتن هتهاس متدیهاا بته دلشت  نارگتاهی از        

، شخصتشتی دتدی ی   اند طبع شوخی هه حال در توانند یمیلی مدیهاا . ی بهای سازماا باشدطبع شوخ

،  هدی مصمم ی ها ارزشی هه دربارة نتایج هارها، اخالق، ر تار ی حال  دربنشادی نشز داشته باشند، ی 

، 8811ا تخاری، )سهخوش نشز باشند ی از این دارایی ارزشمند بششته استفاده هنند اند، شاد ی  ددی

ایجتاد  : دیت گو یمت ی سازمانی طبع شوخدربارة   مدیه شهه  بهنس گهیپ 8متشو دی بهنس(. 65ص

. هند یمبه ایضاع مسلط  را شماهارگشهی شوخی ی مزاح،  با به هارهناااحساس راحتی ی ررامش در 

، در نمهت  یمت من زیاد شوخی : دیگو یمزمشنه  نیا در  تی اا تی گهیه ای اام  هیمد 8همچنشن، راندال

-Al) هنتد شگ یمت ی مهدم به را ختو   هشد یم، چند لحظه طول هنم یمی بسشار ددی شوخی ها لحظه

Obthani, 2013, p.25 .) مثثهنتد نشستتند، یلتی در اتلتو مواقتع      متثثه همششته   ها یشوخالبته این 

(Watson, 2006, p.11 ) انتد  بودهتح ش ات نشاا داده اس  بسشاری از ا هادی هه در هار خود مو ق ،

بستشاری از متدیهاا   ته    (. Ford, 2003, p.19) بهنتد  یمت معت دند از بودا در مح  هار خود لتتت  

ی همتته ارتبتاص صتمشمی بتا      هاست   رادادا هارهای ریزمهه ی انتفاای یظشفة اصتلی   انجام هنند یم

  هته زمشنتة   ، یظشفة اصلی مدیه ایجاد  ضایی در مح  هار اسهه ی حال درهنند،  دیزهاا بهقهار می

بته   دیت بامتدیه در اصته معاصته    (.  6، ص8811ا تخاری، )رشد سالم منابع انسانی را  هاهم هند 
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ایجتاد   هم ارانشدادا هار بهای  یی متمههز شود هه  ضایی سالم ی صمشمی را بهای انجامها  ش عال

ی هرستم شتی هتا  گتهیه بته تشت ش     تواند یمی طبع شوخهمچنشن، (. Collinson, 2002, p.267)هند 

هتا ی   ، زیتها ریحشته  شتود  یمت ی بششتته  گهیهت  دریادریا سازماا منجه شود ی بدین ش   انسجام 

ی هتا  گتهیه البتته  . ی بششتته بته هتم نزدیتت است      هرستم شتی ها گهیهی ا هاد دریا این یخو خلق

 توانتد  یمی طبع شوخ(. Romero, 2006, p.59)شود   یمی رسمی تش ش  ها گهیهی نشز دریا هرسمشت

 ههنگ سازماا را تح  شعاع قتهار دهتد زیتها اختالق ی ریابتط شتههیندی ستازمانی بخشتی از         

ی در طبع شوخنظه به اهمش  (. Zaleznik, 2004, p.75)حاهم اس   سازماا ههنزی اس  هه دریا 

الزوهای مودود در  هوشد یمی ی ا زایش انزشزش هاری، این مطالعه سازمان دریاهاهش تعارضات 

ی طبعت  شتوخ بتواند به این پهسش پاسخ دهد هه ریتا    ینها دررا با ی دیزه تلفشق هند تا این زمشنه 

 باشد؟  مثثهی انسجام گهیهی   ههنگ سازمانیبه  تواند یم

 مباني نظری پژوهش

 يطبع شوخ

 یاژة. است   ددی م اب  ی طبعی خوش مفاههه، مطایبه، مزاح، معنای به نامة دهخدا در لغ  8شوخی

  ُ اهته  مطایبته،  هَتزل،  دُاابته،  مزاح، ازاند  ابارت هه دارد هایی معادل ی ها متهادف لغ  در شوخی

گه تته شتده    هار به نشز دیزهی مفاهشم ی معانی در شوخی در  ههنگ معشن. بَتله ی لطشفه ،( ُ اهی)

 یقاحت ،  ی ستماد   پلشتدی،  چههی، اشهت، خوشی، ی،شهم یب گستاخی، ازاند  ابارت اس  هه

 به اصطالح، در شوخی. گهی اشوه ی دلهبایی ناز، طف ، ازحد ششب بازی ی ششطن  ی،باه یب ی تهور

 ی لبخنتد  ایجاد ی خاطه انبساص بااث را، مطالعة یا شنشدا هه اس  نوشتار ی گفتار از نوای معنای

. (Breeze, 2004, p.50) است   ح تارت  ی اذیت   بتدیا  ی مههبتانی  مالطفت ،  مالحت ،  بتا  همهاه
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. ی ی پشچشده اس  هه تعهیفی دامع ی هلی از را در دستهس نشست  چندیدهای  پدیده 8یطبع شوخ

 داننتد  یمت طبی را پاسخی  شزیولوژیت بته یتت محتهس بستشار پشچشتدة محشطتی        شوخ شناساا ریاا

(Veselka, 2010, p.774 .) ،ی ابزاری بهای م ابله بتا ناهنجتاری، اختتالل ی    طبع شوخاز نزاهی دیزه

بششته مهدم زمانی دیس  دارند بخندند هه  شود یمگفته (. Romero, 2006, p.63)تجانس اس   ادم

سالم  ا   ی تف ه منط ی را  تواند یمطبی  معت دند هه شوخ شناساا ریاا. نزهاننداز چشزی بسشار 

بته دی گتهیه اصتلی     تتواا  یمت ادبشات طنز را (. Meyer, 2000, p.319)در مسشه مناسو هدای  هند 

 : ت سشم ههد

این ه طنز تتابع  : ، دیم، سطح ادتماایهنند یماین ه چها ا هاد از طنز استفاده : ایل، سطح  هدی

گهیهی از پژیهشزهاا طنز را بششته در ستطح  تهدی بهرستی ههدنتد زیتها      . محشط ادتماای اس 

یة بهتتهی،  نظه: در سطح  هدی سه نظهیة امده یدود دارد. دانند یمی  هدی را تفسشه طنز ها زهشانز

دستتة دیزته از پژیهشتزهاا طنتز را نتشجتة      (. Begley, 2000, p.9)یة تجتانس  نظهیة امدادی ی نظه

نامنتد   طنتز متی   تناقضاین طبشع  دیگانه از طنز را . دانند یمتأثشهپتیهی از محشط ادتماای دیگانه 

طنتز  (. Nevo, 2001, p.147)شناسایی ی تف شت، هنتهل ی م ایم  : شوند یمت سشم  دسته دیهه در 

  هتابز این مفهوم از طنز بتا نظهیتة تومتاس     هه شود یمابزاری بهای بهتهی در نظه گه ته  انواا به

، ای معت تد است  االقته بته     پنتدارد  یمی ادتماای ها گهیه در یبهته ارشمعهابز طنز را . تطابق دارد

ات بهته خود در ی ناگهانی بهخی ا هاد نسب  به صفها بهداش خنده ی طنز ش وه ناگهانی ناشی از 

هند انزشزة بهتتهی در   اذااا می( 8568) 8رَپ( Foxworth, 2008, p.82)م اب  ضعف دیزهاا اس  

هستانی ریشته داشتته باشتد هته در یتت رقابت          زشت رم حستهت ی هتا  نزتاه طنز مم تن است  در   

 ,Lynch)هار گشهنتد   ابزاری بهای گهیز از یضعش  مودود به نواا بهباشند ی طنز را  خورده ش س 

2002, p.425 .)لحتاظ  ازطنتز نتوای تجتایز ی تهتادم است ، امتا        دهد یمنشاا ( 8591)   شنبهگ 
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شتوخی ی   ههی هنزام(. Veselka, 2010, p.773)پتیه تنی اس   زشرم خشون ای تشه ادتماای پدیده

 یزمانبهای مثال . هدشگ یمشود، طنز ن ش امدادی را به خود  هار گه ته می خنده بهای هاهش تنش به

ی ی ا زایش صلح بشن ایتن دی  گه یانجشمدادا اس ، طنز ابزار  ی در حال رخا متاهههبشن دی نفه  هه

ی اداربار طنتز را در قالتو ابتزاری     بهای ایلشن( 8151) 8اسپنسه(. Gundelach, 2000, p.115)اس  

احستاس   ی  شزی تی است  هته بتهای م ابلته بتا      هتا  یانتهژ ای اظهار داش  خنده نتشجتة  . بشاا ههد

 دری  شود یم، این انهژی اصبی به ااصاب دهاا ی سشستم تنفس سهریز دشو  یمناخوشایند پدیدار 

ستوپاپ اطمشنتاا در    بتازههدا : هند یمتشبشه  گونه نیااسپنسه طنز را . هند یم، خنده را تولشد  ینها

از نظهیة اسپنسه پشتشبانی ههده ی اظهار ( 8556)  داریین. ی بخار ده  دلوگشهی از انفجارها لوله

(. Ford, 2003, p.19) دهتد  یمت داش  خنده حتالتی ختاص در چهتهه است  هته تتنش را هتاهش        

گتاشت ، امتا متتن    « تس شن تتنش »ی در تشهیح مفهوم طنز امدادی  هایانی اسپنسه تأثشه ها  ش عال

ی ی ارتباص طبع شوخ هیید . اا ههدرا نمای خود 8 هییدیة طنز امدادی در نظهیة ددید نظهاصلی در 

یی است  هته از   هتا  فته شلطرا با ناخودرگاه را بشاا ههد،  هیید معت د بود خنده پاسخی ناخودرگاه به 

ی ا ممنواته هتا، نظههتای    ای معت د اس  لطشفه شبشه رایاست ، زیتها لطشفته   . شود یممحشط دریا   

(. Cooper, 2005, p.775)شتوند    یمت بدی  ناخودرگاه به سطح قاب  بهیز ت هشضمهستند هه از طهیق 

یعنی طنز به تنش ادازه . ایل، بهبود هشفش :  هیید معت د اس  طنز امدادی دی مشخصة اصلی دارد

ح تایق ی در   از دیر هته   شتود  یمت ی خود را منتشه ههده ی به هه هس ادتازه داده  ها یانهژ دهد یم

اد هند؛ دیم، طنز املی تجایزهارانه بهای بدیا مالحظات ادتماای خوشحالی خود را رز لحظه تی

ة قشتامی الشته   دهند نشااشوخی پس از محدیدی  . هاس   یمحدیدی  ها میتحهم ایم  در م اب  

طنتز یاهتنش بته     دهتد  یمی نشاا طبع شوخمفهوم ادم تجانس (. Breeze, 2004, p.50) شار اس  
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نشتاا دادنتد طنتز مخالفت  بتا      ( 8596) 8در همشن راستا بهگسوا ی داگالس. ابهامات محشط اس 

 ,Al-Obthani) هند یمدر یضعشتی مشخص اس  هه به ما بهای درس محشط پشچشده همت  زشچ همه

2010, p.22 .) خنده یا گهیه پاسخ بته موقعشت  نامتجتانس محشطتی      هند یماستدالل ( 8591)پِلَسنِه

 (. Plessner, 1970, p.123)اس  

 در محل کار( طنز)طبي  شوخ

در محشط هار، طنتز هتاری نامشتده     هننده سهگهمی  دار خندهسهگهمی، یا  عالش   ههگونهی، طورهل هب

، در شتود  یمت طنز رسانة ارتباطی بشن مهدم نامشتده   هه  رنجا از، اما (Hornblow, 2003, p.6) شود یم

، این ریابتط  موارد شتهشبدر . ة ریابط مشاا ااضای سازماا در نظه گه ته شودنشزم درمح  هار باید 

نمتود   هتا  نیای اردیهای خارج از اداره ی امثال  ها نشهمپ، یرزشبه ش   دشن تولد، ریز  تواند یم

یی ها  ش عالدادا  از انجام ته قشام، طنز مفهومی بسشار حال نیا با(. Cooper, 2005, p.772)پشدا هند 

طنز در مح  هار به ریابتط احساستی اطتالق    . به  هد ال ا شود بخش  هحاس  هه در را احساسی 

 ,Al-Obthani, 2010) هتهده است    یمت ای ااطفی ایجاد  شود هه مشاا هارگهاا ی هار همایاا گهه یم

p.26) . ی اطالق ا هننده سهگهمی سازمانی به ارتباطات طبع شوخاند  بشاا ههده( 115 )ریمهی ی ههاتز

یتت هارمنتد مم تن    . دهن ایجاد  مخاطودربارة  هد، گهیه ی سازماا در شود هه احساس مثبتی   یم

ها دخال  داده شتود   شود ی در بهخی تصمشم شیستای احم انه، توسط رئشس ها فهشلط ااشب بااس  

(Romero & Cruthirds, 2006, p.59) زشت طنزرم، یا مم ن اس  چند ریز تشب  هارمند با این ر تار ،

ی بخشی از طبع شوخشوخی ی (. Ford, 2003, p.20)نشود ی بخششده شود  اامالمهخصی  به انواا

بتا هته  تهدی بتدیا      زشت طنزرم، امتا ارتباطتات   شتود  یمت ی طبشعی ریزانه در نظه گه تته  ها  ش عال

شود زیها گشهندة   یم هدی بااث ایجاد مش التی  ی شخصشتی ی تناسبات مشااها یژگییدرنظهگه تن 

ة پشتام ی گشهنتدة را    هستتند ة پشتام رگتاه نبتوده، یتا بتشن      هننتد  ارستال این پشام مم ن اس  از نش  

بااتث ایجتاد اختال تات ی     زشت طنزرم، این ارتبتاص   ینها دری نزهشی یدود داشته باشد، ها تفایت
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در یتت پتژیهش مشتخص شتد دی نفته از      (. Foxworth, 2008, p.83)شود  ها حهم خوردا  هم به

مطتهح    را بششتته دربتارة شتههینداا دانمتارهی     شتاا یها دوسی  ها فهشلط 8اس اندیناییشههینداا 

ی بتشن دی نفته دربتارة    ها ارزش، زیها هنند ینمدوس طهح  8ها یسوئدی  ها ی دربارة نهیژی هنند یم

ی طنزهتا ، ایتن اداتا هته    نیبنتابها (. Al-Obthani, 2012, p.27)بهابه ی مشتتهس است     ها یدانماره

ی پوچ اس ، به این استاس، متدیهاا بایتد قبت  از این ته طنتز ی        ربط یبی نشز یدود دارد، الملل نشب

ی  ههنزتی، تتاریخی، دمعشتتی ی ا شتدتی     ها یژگییطبی در مح  سازمانشاا سهای  هند، از  شوخ

باشند تا بتوانند مشزاا این پدیده را هنتهل ی در ده  مثب  هدای  هننتد   رگاه خودی هاری ها گهیه

(Nevo, 2001, p.148 .) 

 ي سازمانيطبع شوخی ها هدف

 ,Martin, 2001; Fatt) است   شتده   دادهمح  هار توسط بستشاری از مح  تاا شتهح     ی درطبع شوخ

2002; Ford, 2003) معت تد  ( 8558)  ژاا. محهز باشد هامالً، اما اهداف اصلی طنز در مح  هار باید

 : اس  ی زیه مم نها هدفمنظور دستشابی به  در مح  هار به( طنز)ی طبع شوخاس  

 گشتهیم تتا ا تهاد را بتا بهختی      هتار متی   طنز را به ما گاهی: 6شمششه به انوااهارگشهی طنز  به. 8

شود تا هه چه را هته   یمدر این مدل، به ما ادازه داده . ی خاص دیدگاه خویش مت ااد هنشمها دنبه

شم ی هم تاراا  هن ابهازی راحت بهشاید در حال  اادی گفتنش در ریابط سازمانی ایجاد مش   هند، 

-Al)حمایت  هننتد    هتا  بختش خود را تهتشو هنشم هه از نظههای حتی نامطلوب مدیهی  در همة 

Obthani, 2012, p.26 .) 

ابزاری بهای تسهش   هاینتد پتتیهش انت تادات ی     طنز: 5د اایسپه  به انوااهارگشهی طنز  به.  

                                                           
1. Scandinavian 

2. Danes 

3. Swedes and Norwegians 

4. Jean Barsoux 

5. Sword 

6. Shield 
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بتهای مثتال   . ز در زماا ش ست  است   رمش به هناررمدا با احساس اختالل ها گهیهقادرههدا ا هاد ی 

هارخانه  رالت نشماشدر تجهشزات ی  یدودرمده بهیت هارشناس تأسشسات قهار اس  مش الت حاد 

ی ابهاز مست شم نوع مش    نی امتق  دا به دهد یماین هارشناس تهدشح . را به مدیهاا گزارش هند

من   ه »هه  هند یماذااا  گونه نیاا طنز بشاا هند تا ذهن مدیهاا را با  ادعه رشنا هند ی بمش   را 

 (.Martin, 2001, p.64)« رال صشد هنشم ی بفهیششم ما باید شهه  را تعطش  هنشم ی ماهی تزل هنم یم

را را  اتوا یمطبی،  به دامنة شوخ با توده: 8سازمانیی ها ارزشهارگشهی طنز بهای ت وی   به. 8

گتاشتتن بته    ی خاص ی احتهامها ن شبه ا هاد به منظور انطباق با  گتارداهشتأثهمچوا ابزاری بهای 

بتهای مثتال، دتوس ی لطشفته همتواره بتهای ا تزایش انستجام         . هتار گه ت    ی سازمانی بهها ارزش

 ی شخصتی ی ستازمانی را  هتا  ارزششود زیتها   هار گه ته می ی ی یحدت در مح  هار بهگهیه دریا

 (. Ford, 2003, p.21) دهد یمی مشتهس را توسعه ها ارزش یسع رمشزد ی  می 

: دسته ایل: شود مح ق می ها سازماابا ی ی از سه سبت زیه در ( طنز)ی طبع شوخاز منظه دیزه 

تهدید؛ طنز بهای سهگهمی ی ایجاد ریابط دیستتانه  : هاهش تنش ی دسته سوم: سهگهمی، دسته دیم

ی حتتف یتا هتاهش     تتنش م ابله بتا   منظور  بهههدا محشط هاری مثب  ی پویا؛ طنز   هاهم منظور به

ی رستان  اطتالع بتهای   طنز. تهدید، تح شه ی تخهیو دیزهاا منظور  بهمش الت ریزمهة زندگی؛ طنز 

ایتن  . ی ی تخهیو  هد توستط ختودش  احتهام یبطنز بهای . یت موضوع یا املی خاص به سایهین

 ,Romero)هننتد   احتتهام  یبت ة خودش لشیس بهشود تا  هد را   یمی زیر طهحنوع طنز توسط سایهین 

2006, p.63.) 

 در ساختار سازماني( طنز)ي طبع شوخکارگیری  موانع به

های ی ی طنتز در ستاختار  طبعت  شوخهه هشچ دایی بهای  هنند یمدانشمنداا الوم مدیهی  استدالل 

ی ها ستمشسهای ا الیی هستند هه با ددی  با  ی سازمانی نظامها سامانهسازمانی یدود ندارد، زیها 

طنتز ی  (. Duncan et al., 1990; Barsoux 1993; Martin, 2001; Fatt, 2002) هننتد  یممزاحم م ابله 
                                                           
1. Organizational Values 
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الف بُتهدا خت   ریحی انساا اس ، در حالی هته لتتت   بخش لتتی ها خصل ی دزئی از طبع شوخ

بهابته م تهرات ستخ      توانتد  ینمی طبع شوخم هرات مح  هار اس ، این بداا معناس  هه منطق 

بخشی از نشازهای ریحانی خویش را از  هوشد یم هد در م ام طنزپهداز . شده ام  هند اداری دی ته

در این مشاا، زماا بتهیز ایتن پدیتدة گهیهتی نشتز همششته ر تتار        . دبهاا هند زشطنزرمطهیق لتت 

، حتی اگه مدیهی  بهیز ری نیا از(. Bakke, 2005, p.8) دهند یمگهیه م اب  خود را پاسخ  زشنزرمط

هتار انجتام    صته اً هایی  هض هنتد هته    نشماشهارهناا را  تواند ینمچنشن ر تاری را حمای  ن ند، 

 هارهنتاا ، زیها طنز خصلتی  طهی است ، لتتا   دهند ینمدهند ی ا  ار خویش را به محشط انتشار  می

 ,Al-Obthani)گشهنتد   هار متی  ههدا ا  ار به دادا یظایف طنز را ده  تازه هنزام انجام ناخواه خواه

2012, p.27 .)ی دتدی متدیهاا   هتا  مشتصتم هارگشهی طنتز در   به مانع، بهخی مسائلی هه حال هه  به

احتتهام   ی ریاج یابتد، مم تن است    طبعت  شتوخ اگه در یت محشط هتاری  : اند شود، به این شهح  یم

ی اخالقی دیزه حتف شود، یتا هتاهش یابتد، زیتها طنتز ی      ها اام سهی  زیهدس  به ما وق ی یت

بتهای مثتال، بهختی از هارهنتاا زمتاا یرید متدیهی        . هنتد  یمایجاد  یمهج ههجی گاهی طبع شوخ

. ی یاضتح ی مشتخص است    احتهامت  یبت ، در ایتن صتورت   ریرنتد  یمی به زباا ا احم انهی ها فهشلط

مهاتبتی ستازماا را در هتم شت ند، متدیهی        ی ستاختار سلستله  طبع شوخ، زمانی هه طنز ی بنابهاین

ستاختار  هنتد ی را را در   دادا این ام  مخالفت  متی   ی با انجام هند یمی نظم یبی  تناقضاحساس 

ی ریاج طبعت  شوخاگه در محشط هاری  ههی صورت در(. Cooper, 2005, p.779) دهد ینمدا  شیخو

ی بته شت     طبع شوخیة زایییژه اگه   به. یابد، مم ن اس  رزار ی اذی  دنسشتی نشز تهییج پشدا هند

لتا . هند یمدی دنس ریابطی رشفته ایجاد  نشبمست شم به سم  زناا ی مسائ  زنانزی باشد، این امه 

 هنتد  یمدلوگشهی  در سازماا ها یطبع شوخمدیهی  بهای حفظ ههام  انسانی هارهناا، از این نوع 

(McGee, 2009, p.70 .)  ی هتا  فته شلطی موضتوع اصتلی   نژادپهستت بسشاری از موضواات قتومشتی ی

ی دز را، این امه  دپوس شسف، پوس  اهشسساختن لطشفه دربارة نژاد  مثالً، دهد یماامشانه را تش ش  

یظایف محولته دیر هنتد   دادا  تنش ی درگشهی ایجاد هند ی هارهناا را از انجام تواند یمدر سازماا 

(Foxworth, 2008, p.9 .) 
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ی در ستازماا  طبعت  شتوخ مدیهاا ده  مخالف  با بهیز پدیتدة    یدالموارد یادشده   ط بهخی 

طور هام  توسط پژیهشزهاا پاسخ داده نشده اس ، این ته در بهختی      بههنوز  مواردبود، اما بهخی 

 شتده  ه تته یپتدر  ههنتگ دیزته    هته  ی حال در نشده اس ،  ه تهیپتی  ههنزی طنز دنسشتی ها قالو

نباشتد   هشیپتت  قابت  طنز دنسشتی مم ن اس  در اریپا پتیه تنی باشتد، امتا در رستشا     مثالًنشس ، 

(Macks, 2003, p.2 .)اس ، لتا  داده ی دامختلف را در خود  رسوم ی  ردابها،  هه هشوری متهو

 ,Watson)ممنوع ااالم شده اس   هامالًرا تح شه هند،   رسوم ی  ردابهه نوع طنزی هه ی ی از این 

2006, p.80.) 

 فرهنگ سازماني

اباستی،  ) گتهدد  یبهمت  8591ی  8551ی هتا  دههبه   ههنگ سازمانیدربارة  مند نظاممطالعة مدیا ی 

  یشناست  ریاا، 8یشناس دامعه،  یشناس انساادر مطالعات  8یسازمان  ههنگبهرسی (. 51، ص 885

بتا طنتز، درس    تواننتد  یمت هارهنتاا ی هار همایتاا   . ریشه دارد 5، در ارتباطات6ی تجارتی مدیهی  

ی ستازمان   ههنتگ این دو را . ریرند به دس ی خویش هار دوی از  هایندهای ارتباطی ی ته دامع

ی از ا دنبته  ههنتگ تنهتا   (. Young, 2000, p.23)ای از مطالعات ارتباطات است    هه شاخه نامند یم

ی سازماا ها ارزش، بل ه نشهیی بزرگی اس ؛ زیها گتارد یمسازماا نشس  هه به نظام اخالقی تأثشه 

ی مشتتهس ی  هتا  ارزشی، نظتامی از  ستازمان   ههنتگ (. 1 ، ص 885اباستی،  ) هنتد  یمرا تعهیف 

ی هنتهلتی تعامت  دارد تتا    هتا  ستتم شساات ادات اس  هه با ساهناا یت سازماا، ساختار سازمانی ی 

ریزنبتهگ ی گتودال   (. Andrews, 1996, p.50)هنجارهای ر تاری متناسو با ساختار را تولشتد هننتد   

اند، دیدگاه ایل  ی از منظه ارتباطات مطهح ههدهسازمان  ههنگچهار دیدگاه مختلف دربارة ( 8559)

                                                           
1. Organizational Culture 

2. Anthropology 

3. Sociology 

4. Psychology 

5. Business Administration 
6. Communication 
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قومشتی ی ملی ی ها ییابستزاز طهیق  تواند یمدر این دیدگاه  ههنگ . دیدگاه مدیهی  تطبش ی اس 

شتود تتا     یمت ی هتار  دست  ی توسط ابزارهایی سازمان  ههنگرید؛ در دیدگاه دیم  به یدودهارهناا 

، یعنی  ههنگ تف ه پهدازد یمی بهسد؛ دیدگاه سوم، به شناخ  سازمانی یر بهههسازماا به بششتهین 

، در دیتدگاه چهتارم،  ههنتگ، نمتادی      ینها درهند؛  یمی مشتهس در سازماا را ایجاد ها ارزشی 

ی هتا  امشپتا  ههنگ را در قالو  دهد یم، نمادگهایی به سازماا ادازه شود یمسازمانی در نظه گه ته 

  ههنتگ (. Eisenberg & Goodall, 1997, p.117)تشههالمی ی تبادل ارتباطات ستازمانی نشته دهتد    

ی  نفتس  ااتمادبته د امل هد، حتس تعهتد،   اثهبخشی سازمانی ماننی ها شاخصبه  تواند یمی سازمان

 ههنگ ( 115 ) 8دنشسوا(.   8، ص8811زمشنی، )ر تارهای اخالقی هارهناا تأثشهی مثب  بزتارد 

پتتیه ی  ههنتگ    مهاتبی،  ههنگ مأموریتی،  ههنگ انطباق  ههنگ سلسله)را به چهار گونه  سازمانی

ای دارنتد    ههنزتی هتاربهد ییتژه    یهدهتا راهبدر طهاحی  ها رااز  تیهه ههد هه  مشت س( مشارهتی

 (.85، ص8858ر شعی، )

 انسجام گروهي

 انستجام . است   شدا ی ی ی ادتام ی پارچزی، یزانزی، معنای به لغ  در  ههنگ معشن در  انسجام

باشتند  رمتده   گتهد  ی پارچته  ی منظم طور بهمجمواه  یت اناصه هه اس  حالتی با متناظهیاقع  در

 ااضتای  یابستتزی مت ابت    ی همبستزی تواا یم را انسجام همچنشن،(. 81 ص، 8811صدر،  متشنی)

 ,Griffith, 2002)هستتند، معنتا هتهد     امور دادا انجام در همنوایی ی همدلی دارای هه مجمواه یت

p.19.) هه یاحد یا مجمواه در ااضا نزهداری از اس  ابارت را املشاتی مفهوم در حفظ انسجام 

 ااضتای  هته  مفهتوم  ایتن  بته  ،اند خورده پشوند ی دیزه با محور یا هدف یت موضوع، حول قب  از

 ،جته شنت در .هنند می  عالش  ی اند شده تهتشو سازماا اضوی  به مشتهس یت هدف گهیه با هنونی

 دادا انجتام  ی مشتتهس  هتدف  همتاا  تح تق  بتهای  راهتا   را توانتد  یمت  حفظ انستجام  یها اس شس

                                                           
1. Denison 

2. Cohesion 
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 رمادگی ی هند دلوگشهی گهیه تهس یا شدا  ایزیله انزیا، ی از دارد  نزه اهداف با مهتبط یها  ش عال

 بهانزشزانتد  ااضتا  ستایه  بتا  پشوند ی همدلی با ی رتیها  یمأمور دادا انجام ی پتیهش بهای راها  را

(Beal, 2003, p.993.) 

 را 8گهیهتی انستجام   یهشگ اندازه ی بهای سنجش املشاتی یها شاخصه نیته مهم اساس، این به

 بتهای  رمتادگی  اضوی ، ی تدایم گهیه در ماندا به تمای  مشزاا: ههد خالصه این شهح به تواا یم

 گتهیه،  ااضتای  سایه ی دلی با ی همدلی احساس محوله، یها  یمأمور دادا انجام تدایم ی پتیهش

 ی ااتمتاد  امتور،  دادا انجتام  بتهای  رمادگی مشاره  ااضا، سایه ی گهیه اهداف یها  ارزش پتیهش

 الزتوبهداری  ی یهشالزتوگ  ،گهیه هم ااضای با ارتباص ی تعام  ا زایش سطح ااضا، سایه به اطمشناا

 بته  تلبته  بتهای  یستازمان  دریا یهتا  راه یتا تن  ی  هدی مش الت ح  یدوی دس  گهیه، ا هاد از

 هنتد، بشتاا   یمت  موادته  محتدیدی   با را گهیه هه تنزناهایی یها  چالشر ع  بهای تالش مش الت،

گهیه  طهایت در ی شادابی ایجاد احساس گهیه،مواضع  ت وی  بهای ی راهبهدی املی یها شنهادشپ

(Salo, 2006, p.7 .)نحتوة  از یچندبعتد  الزتویی   را تح ق یها وهشش ی انسجام مبانی نظهی بهرسی 

ی هتا  نظتام   شت هل بتا  متناستو  طتور ختاص    بته  ی گهیهتی  یشناس ییایپو مباحث در انسجام ایجاد

 بایرهتا،  استاس  بته  انستجام : ههد بشاا را را تواا یم یبعد سه مدل در هه هند یم مطهح دانشزاهی

 ی ا تهاد  مستئولش   ی هارههدهتا  یظتایف،  ،هتا  ن ش تف شت به اساس انسجام خاستزاه، یها  ارزش

بته   تودته  ی ا هاد طلبی هوی  ی تعلق حس بهانزشختنبه اساس  امور، انسجام دادا انجام یها وهشش

 (.Theodor, 2003, p.3) هدی  یها زهشانز

 ی پژوهشها هیفرض

 ی اصليها هیفرض

 :پژیهش به شهح زیه اس  اصلیهای  ه هضش

                                                           
1. Group Cohesion 
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 .رابطه یدود دارد  ههنگ سازمانیی ی طبع شوخبشن :  هضشة اصلی ایل

 .ی ی انسجام گهیهی رابطه یدود داردطبع شوخبشن  : هضشة اصلی دیم

 ی فرعيها هیفرض

 :به شهح زیه اس های  های پژیهش   هضشه

 .ی انسجام گهیهی رابطه یدود دارد  ههنگ سازمانیبشن . 8

 .ی ی  ههنگ مشارهتی رابطه یدود داردطبع شوخبشن  ههنگ .  

 .ی ی  ههنگ سازگاری رابطه یدود داردطبع شوخبشن  ههنگ . 8

 .ی رابطه یدود داردهیپت انعطافی ی  ههنگ طبع شوخبشن  ههنگ .  

 .ی ی  ههنگ مأموریتی رابطه یدود داردطبع شوخبشن  ههنگ . 6

 .ی ی انسجام ت الشف رابطه یدود داردطبع شوخبشن  ههنگ . 5

 .ی ی انسجام ادتماای رابطه یدود داردطبع شوخبشن  ههنگ . 9
 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش. 1 شکل

 پژوهش  روش

ی   ههنتگ ستازمانی   ی یطبعت  شتوخ  متغشههتای  مشتاا  رابطه تعششن پژیهش این از هدف هه  رنجا از

هتا   داده گتهدریری  از نظته ریش  ی هاربهدی هدفنظه  از پژیهش این اس ، بوده انسجام گهیهی
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 ایتن  در بنتابهاین، . ت ستاختاری است   معتادال  ستازی  مدل به مبتنی ی همبستزی نوع از توصشفی ی

 .اس شده  استفاده ها هش هض رزموا یموردنظه  ریابط بشاا بهای ساختاری یها معادله مدل از مطالعه

ی، متغشته مستت     طبعت  شتوخ ی انسجام گهیهی، متغشههای یابسته ی   ههنگ سازمانیدر این مطالعه 

 . هستند

 ها دادهابزار گردآوری 

استاس   بته  هته  است  شتده   هار گه تته   بهپهسشنامه  سهها  داده یریر منظور دمع به پژیهش این در

ی، ستازمان   ههنتگ  بهای پهسش 81 ی،طبع شوخ یبها پهسش    تهتشو، به یبهرس مورد متغشههای

 ةپهسشتنام  ی،ستازمان   ههنتگ ستنجش   بهای. اس شده  مطهح  پهسش بهای انسجام گهیهی  8ی 

 ةپهسشتنام  ی،طبعت  شتوخ  ، ی بتهای  ، بهای انسجام گهیهی، پهسشنامة سی بلد ی هلی8رابشنز استشفن

بته منظتور ستنجش ااتبتار محتتوایی ی      . هار گه ته شتد  به( 188 )  ی سازمانی انبِه رضاطبع شوخ

 قتهار در اختشتار متخصصتاا متهتبط     مستئله ی از ا خالصته به همهاه اهداف ی  ها پهسشنامهظاههی، 

منظتور   بته . ااتبار ی ریایی تأیشد شتدند  لحاظ از ها پهسشنامهی، ا مهحله ی پس از اصالح سه گه  

ههینبتاخ   رلفتای  ضهیو ، یشد ی ریر دمعدامعة هدف توزیع ی بشن پهسشنامه  81 پایایی، سنجش

ی انسجام گهیهتی   1/ 1  ههنگ سازمانی ی 99/1ی طبع شوخ بهای هه شد محاسبه های حاص  داده

  .مناسو دارندها  پهسشنامهپایایی  دهد یم نشاا ااداد این. رمدبه دس   11/1

 یریگ نمونهجامعة آماری و روش 

ی ا حه ته ی دانشتزاه  نتی  ( متالی ی رموزشتی   -اداری)هارهنتاا   پتژیهش را همتة  دامعة رماری این 

ی  نستبتی  ی تصتاد ی هشت گ نمونته بتا ریش   .اس  نفه 811ها  را تعداد هه دهند یمتش ش   ههمانشاه

 . در پژیهش شهه  ههدند نفه 818 ای به حجمنمونه مورگاا ددیل ی ازهشگ بههه
                                                           
1. Stephen Robbins 
2. Siebold & Kelly 
3. Amber Raza 
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 ها داده لیوتحل هيتجز

در . شتد   شت یتحل هیت تجزی حاص  از پهسشنامه با دی ریش رمار توصشفی ی رمتار استتنباطی   ها داده

ی مشانزشن، مشانه، متد، چتولزی ی پهاهنتدگی    ها رمارهی ی درصد،  هایانی ددایل فشرمار توصبخش 

 تمعتادال  متدل  هتارگشهی  بته  لتزیم  هه  رنجا از ،ها هش هض رزموا ی بهرسی از پشش. هار گه ته شد به

 بتودا  نهمال اسمشهنوف –هولموگهیف  رزموا نتشاج ی متغشههاس  مشاا همبستزی ساختاری یدود

 متغشههتا؛ ضتهیو همبستتزی    مشتاا  همبستتزی  تعشتشن منظتور   به اس ، ههده تأیشد را رماری دامعة

 ستازی  متدل  بتا  تن   پژیهش یها هش هض یدود همبستزی، از اطمشناا از پس. محاسبه شد پشهسوا

 .انجام گه   SPSSی لشزرل ی ا زارها نهمهمة محاسبات با . شد رزموا ساختاری تمعادال

 ها افتهي

متهد   موردمطالعهدرصد از دمعش   6/56از بهرسی توصشفی نمونه،  رمده دس  بهبه اساس اطالاات 

 8 / )سال  61تا 8 ی سنی مهبوص به دامنة سنی  هایانهمچنشن، بششتهین . درصد زا بودند  6/8ی 

 8/86)تتا لشستانس    پلمیت د  وقتحصشالت بششتهین  هایانی مهبوص به م طع  لحاظ ازبوده ی ( درصد

ستال   86تتا   81از نظه ساب ة خدم  نشز بششتهین  هایانی مهبوص به ستاب ة ختدم    . اس ( درصد

 .اس ( درصد 8 معادل )
 

 گروهی انسجام و فرهنگ سازمانیی، طبع شوخ ميان همبستگی ضرايب ماتريس. 1 جدول

 انسجام گروهی فرهنگ سازمانی طبعی شوخ متغیر –متغیر 

   111/8 طبعی شوخ

  111/8 1/1    ههنگ سازمانی

 111/8 619/1 51/1  انسجام گهیهی

 ی انستجام   ههنتگ ستازمانی  ی، طبعت  شوخمتغشههای  مشاا همبستزی ضهایو ماتهیس 8 ددیل

همچنشن، انسجام گهیهتی بتا   (. >r=16/1P ,1/1  )رابطة مثب  ی معناداری دارد  .دهد یم نشاا را گهیهی

انسجام گهیهی،  ی یطبع شوخ بشن همبستزی(. >r=16/1P ,51/1 ) طبعی رابطة مثب  ی معنتاداری دارد  شوخ
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ی م تس  ( 115 )با نتایج ریمهی  ها ا تهاین ی. بشش از همبستزی این متغشه با  ههنگ سازمانی اس 

 .مطاب   دارد( 118 )

 
 

 نهايی پژوهش  مدل پارامترهاي برآورد. 2 شکل
 
 

 
 معناداري حالت درشده  اصالح نهايی مدل پارامترهاي برآورد. 3 شکل
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 مدل برازندگی يها مشخصه. 3 جدول

   روابط

  
 REMSEA NFI CFI GFI AGFI 

 51/1 15/1 58/1 1/ 5 885/1  /81 طبعی ی  ههنگ سازمانی شوخ

 11/1 55/1 56/1 58/1 191/1  /18 طبعی ی انسجام گهیهی شوخ

 18/1 15/1 55/1 59/1 115/1  /98  ههنگ سازمانی ی انسجام گهیهی

 15/1 1/ 5 58/1 55/1 195/1  /88 طبعی ی  ههنگ مشارهتی شوخ

 1/ 5 15/1 1/ 5 1/ 5 1/ 5 19/8 طبعی ی  ههنگ سازگاری شوخ

 11/1 58/1 15/1 11/1 199/1  /88 پتیه انطباقطبعی ی  ههنگ  شوخ

 16/1 51/1 1/ 5 55/1 198/1  /66 طبعی ی  ههنگ مأموریتی شوخ

 1/ 5 55/1 55/1 58/1 159/1 58/8 طبعی ی انسجام ت لشف شوخ

 51/1 51/1 51/1 58/1 155/1  /1  طبعی ی انسجام ادتماای شوخ

مهبوص بته رابطتة بتشن     شاخص های بهازش مدل همة 8با توده به اطالاات مندرج در ددیل 

سازی معادالت ستاختاری   مدل نتایج. اس  معنادار ی انسجام گهیهی  ههنگ سازمانیی ی طبع شوخ

نشتانزههای   اتاملی  بارهای همة تشهمعنادار، نشانزههای حتف ی اصالحات از پس دهند یم نشاا

ی  18/1 ههنگ ستازمانی  ی به طبع وخش هشتأثضهیو  ضمن، در. متغشههای تح شق قاب  قبول هستند

را ( 116 )ی هتوپه  ها ا تهاس ، نتایج این مطالعه یتوده  قاب  یهشتأثهه اس   58/1انسجام گهیهی 

 ههنتگ   های بهازش گویه همچنشن،. شود تأیشد می پژیهش اصلی یها هش هض بنابهاین،. هند یمتأیشد 

ی طبع شوخ هه گه   نتشجه تواا یم مدل تحلش   به توده با ی گهدد یم مناسو ارزیابی انطباق پتیه

 95/1 ههنگ مشتارهتی نشتز    ااملی بار. دارد یهیپت انعطافزیه گویه  به 99/1معنادار  ی مثب  هشتأث

 یتابی  نتتایج محاستبات متدل    .هه در زیه گویه های  ههنتگ م تدار مناستبی است      گهدید محاسبه

 انستجام گهیهتی   ی ههنتگ ستازمانی    اتاملی  بارهتای  هه اس  را از حاهی ساختاری یها معادله

 ی رابطته  پتژیهش  ایل  هاتی   هضشه پتیهشدهنده  نشاا مدل بهازش یها شاخص ی اس  مناسو

. است  رمتده   دست   بته  نتشجته  هته  است   انسجام گهیهی به ههنگ سازمانی  15/1معنادار  ی مثب 

رابطته   ی شتد  پتیه تته  پتژیهش  ششم  های  هضشه مدل بهازش یها شاخص به توده با همچنشن،

رمتده   دس  بهنتایج . رمدبه دس   محاسبات طی انسجام ت لشف به یطبع شوخ 59/1معنادار  ی مثب 
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 بته انستجام ادتمتاای    یطبع شوخ 55/1معنادار  ی مثب  هشتأث از حاهی مدل بهازش یها شاخص از

 . شود پتیه ته می زشن پژیهش هفتم  های  هضشه وشتهت نیا به هه اس 
 

 هاي تحقيق فرضيه آزمون براي ساختاري معادالت مدل از حاصل يها افتهي. 4 جدول

 نتیجة آزمون عدد معناداری ضریب استاندارد شاخص -فرضیه

 پتیهش  هضشه 85/5 18/1 .طبعی ی  ههنگ سازمانی رابطه یدود دارد بشن شوخ

  هضشهپتیهش   8/ 5 58/1 .طبعی ی انسجام گهیهی رابطه یدود دارد بشن شوخ

 پتیهش  هضشه 5/  55/1 .بشن  ههنگ سازمانی ی انسجام گهیهی رابطه یدود دارد

 پتیهش  هضشه 56/5 1/ 1 .طبعی ی  ههنگ مشارهتی رابطه یدود دارد بشن شوخ

 پتیهش  هضشه 6/ 5 1/ 9 .طبعی ی  ههنگ سازگاری رابطه یدود دارد بشن شوخ

 پتیهش  هضشه  /  55/1 .یدود داردپتیه رابطه  طبعی ی  ههنگ انطباق بشن شوخ

 پتیهش  هضشه 85/8 88/1 .طبعی ی  ههنگ مأموریتی رابطه یدود دارد بشن شوخ

 پتیهش  هضشه 81/ 5 11/8 .طبعی ی انسجام ت لشف رابطه یدود دارد بشن شوخ

 پتیهش  هضشه 88/  519/1 .طبعی ی انسجام ادتماای رابطه یدود دارد شوخ

بتا نتتایج م زتی     ها ا تهاین ی. شوند  یمهای پتیه ته  ، همة  هضشه  اطالاات ددیلبا توده به 

ی ی طبعت  شوخی اصلی مهبوص به رابطة بشن ها هش هضباالتهین ضهیو استاندارد . تطابق دارد( 115 )

ی  های باالتهین ضهیو استاندارد مهبوص بته رابطتة بتشن    ها هش هضانسجام گهیهی اس  ی در بشن 

همتهین ضهیو . اس ( انسجام ت لشف ی انسجام ادتماای)ة انسجام گهیهی مثلفی دی ی طبع شوخ

 .ی اس طبع شوخاستاندارد نشز مهبوص به رابطة بشن  ههنگ مأموریتی با 

 و پیشنهادها  جهینت

ی انسجام گهیهی در مشاا هارهنتاا   به  ههنگ سازمانیی طبع شوخبهرسی تأثشه  هدف بااین مطالعه 

ی ایتن  ها ا تهی. ی از مدل معادالت ساختاری انجام گه  هشگ بهههی ههمانشاه با ا حه هی دانشزاه  نی

 شتود  یمی پاداش درینی اس  ی مودو نوا یهارمطالعه ثاب  ههد شوخی ی خنده در یت محشط 

ی طبعت  شتوخ . اضوی از یتت گتهیه پتیه تته شتود     انواا بهی  گه ته قهارة دیزهاا االق مورد هد 

گتارد، هه دلش  را این اس  هه شوخی بخش تاریت  هد را  یمتصویهی دتاب از ا هاد به نمایش 
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 را یشوخنشز این نوع نزهش به (  11 )هند، زالزنشت  یم گه دلوهی ای را  هدی شایسته  پوشاند یم

زی ی همشن مسئله منبعی قتوی از پشوستت   هند یم جادیا یقوشوخی هشجاا مشتهس ی . هند یمتأیشد 

ی ادتمتاای در هت  گتهیه را    همبستتز  هند یمی اس ، بنابهاین،  هدی هه در گهیه شوخی مااتاد

( انسجام ادتمتاای )ی ی انسجام گهیهی طبع شوخ، بنابهاین،  هضشة پژیهش هه بشن دهد یما زایش 

ی  شتارها . نشتز تأیشتد شتد   ( 8815)این ارتباص توستط ررگایت    . شود رابطه یدود دارد، پتیه ته می

ی  هتا  ستازماا بهای هارهناا، بل ه بهای  تنها نهی ناشی از شغ ، نزهانی بسشار امده ها تنشانی ی ری

دادا ت تالشفش بتازدارد ی در گتهیه      هد را از انجتام  تواند یمتنش ناشی از شغ  . حتی دامعه اس 

ی بتهای  اتامل  توانتد  یمت ی طبعت  شتوخ هاری هه اضو اس  نتواند یظایف محوله را انجام دهد، لتا 

ی بته  پتژیهش مبنت  باشتد ی  هضتشة   ( انسجام ت لشف)ی ا زایش انسجام گهیهی  ها تنشهاهش این 

شتود، ایتن نتتایج نشتز بتا نتتایج        ی ی انسجام ت لشف رابطه یدود دارد، تأیشد میطبع شوخاین ه بشن 

ستال گتشتته تشبت  هتاری ناشتی از       6 در انزلشس در طول . همخوانی دارد(  11 )االسمااشلی 

ی هتا  تتنش ی دچتار  هتار  یهتا  طشمحا هادی هه در . ی محشط هار بسشار ا زایش داشته اس ها نشت

هایی مانند  هار از هار ی زندگی، ناخوشتنودی از هتار، پهخاشتزهی بتا      ، ر تارها ی حال اند مخهب

هته متشت   از    زشت  ههنتگ ستازمانی ن  . دهنتد  ی دز را را بتهیز متی   شوره دلاطها شاا ی مهادعاا، 

تتأثشه قتهار    هتا تحت    گهیهتوسط دو این  تواند یمی هاری اس ، ها گهیهی مشتهس مشاا اه ارزش

این نتایج بتا  . نشز تأیشد شد  ههنگ سازمانیی به طبع شوخبنابهاین،  هضشة پژیهش یعنی تأثشه . گشهد

 االُبتَهتتانی در تح ش تتات ختتود نشتتاا داد ا تتهادی هتته در. همختتوانی دارد(  18 )نتتتایج االُبتَهتتانی 

ا تزایش نشا ت  ی هارهنتانی     ها را، اواطف منفی خندند یمی  هنند یمی هاری زیاد شوخی ها طشمح

. مشتاهده شتد   هتا  را، ااطفة مثبت  در  خندند یمی مح  هار زا تنشهه در رییارییی با رییدادهای 

رد ی ارتباص مثب  ی معناداری یدتود دا طبع شوخنتایج این مطالعه نشاا داد بشن  ههنگ مشارهتی ی 

ناشتی از   احتمتاالً این رابطة معنادار ( 56/5ی ادد معناداری بهابه با  1/ 1ضهیو استاندارد بهابه با )

 توانتد  یمت زیها انسجام گهیهی . اس  هشد جادیای طبع شوخایجاد انسجام گهیهی بود هه از طهیق 

را دریا گتهیه ت ویت  هنتد ی  ههنتگ      هتا  یهشگ مشتصم ههنگ مشارهتی یعنی هماا مشاره  در 
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همچنتشن، از  . نشز این نتایج را تأیشتد هتهده است    (  11 )مشارهتی را ایجاد ی ت وی  هند، هولمِز 

بشن  ههنگ متأموریتی ی انستجام ت لشتف بتود      معناداردیزه نتایج این مطالعه یدود رابطة مثب  ی 

نشتز ایتن   ( 118 )ی  تورد  ها ا تههه ی(  /88با ، ادد معناداری بهابه 9/1 ضهیو استاندارد بهابه با )

پدیدة ادتماای دائمی توسط بستشاری از   انواا بهگف  طنز  تواا یم،  ینها در. رابطه را تأیشد ههد

هتای انستاا    طنز نمودی از تجهبه. اس  گه ته قهار بحث مورد ارسطوبهتهین متف هاا دنشا از زماا 

ی بتدا را  منت یاسشستتم   توانتد  یمخنده . هند یمنمود پشدا  ها ر تار انساااس  هه به ش   خنده در 

ی انتداز  چشمة ارائطبعی با  ت وی  هند ی مانند یرزش در  شزیولوژی بدا تأثشه گتارد، حس شوخی

با طنز ا زایش داد زیتها   تواا یمی رهبهی را هیپت انعطافی  هند یمسالم به ح  خالق مسئله همت 

 نیت ا بتا . رستاند  یمی اضا ی همهاه هار را به حداق  ها تنشی  هند می بخش لتتطنز  ضای هار را 

اوامت    نیتته  یاصلطنز ی ی از . دهند یماهمش  ی ددی  طنز را هاهش  دار هیهنای ها یشوخ حال 

گوهتای ریزمتهه دتاا ی    ی ی بته گفت   طبع شوخ. اس   ههنگ سازمانیدر مشاا  ها گهیهة جادهنندیا

طهاحتاا ستازمانی   . شود هند ی سبو همبستزی گهیهی می زده را احشا می ، ریابط یخبخشد یمریح 

هشفشت  زنتدگی، رضتای      توانتد  یمت نزاه هنند، زیها طنتز   باارزشیت دارایی  به انوااباید به طنز 

هتا   سازماایدود طنز مش التی را در  هها رنج از. شغلی ی امل هد سازمانی هارهناا را بهبود بخشد

سب ی مشخص از مدیهی  ی رهبهی را هه پشتشباا طنز  اند نتوانستهده اس ، مح  اا هنوز ایجاد هه

مدیهی  طهاح ساختار سازماا  هه رنجا ازبزویشم  مشتوان یمبنابهاین، . در سازماا باشد، پششنهاد هنند

مباحتث   یدتود  بتا . ی طنز در سازماا اشتتباه است   مولدها به انواااس  پس تمههز به زیهدستاا 

اند هته بااتث شتده     در بخش قبلی، اهثه تح ش ات طنز در مشاا زیهدستاا را مطالعه ههده شده طهحم

مطالعه نشاا داد  نیا جینتا هه  یحال در .اس    ه هنشم منبع گستهش طنز سازمانی هارمنداا هستند

 به انتواا اتاقی را  ها سازماابسشاری از  .اس  هیی طنز در سازماا خود مد یطب شوخ یژنهاتور اصل

 ختارج شهند ی هارمنتداا در را اتتاق از مهزهتای رستمی ستازمانی      گ یماتاق طنز هارمنداا در نظه 

معت دنتد   هتا  ستازماا رهبتهاا ایتن   . زنتد پهدا یمت ی ی دیستانة خویش هرسمشتشوند ی به ریابط  می 

هته   ننتد ه یمت از این اداای ختود د تاع    گونه نیااز دیزهاا بهته اس  ی  طبع شوخامل هد هارهناا 
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بنابهاین، مدیهاا بایتد  . ی هاری را حفظ هندها گهیهانسجام  تواند یمی هرسمشتی ی ریابط طبع شوخ

ی ستازمانی ی  هتا  هتدف  نشبت طنز را ی ی از اش ال ارتباص بدانند ی تالش هنند تتا نستبتی منط تی    

ای ستازمانی  ی طهاحتاا ستاختاره   زاایر بهنامهبه . ادتماای هار بهقهار هنند -استانداردهای امومی

ی بتواننتد  هرستم شتی هتا  گتهیه سازمانی ایجاد هنند هه در را  ساختارشود دایزاهی در  پششنهاد می

ی هتا  دنبهگه تن  ی این مطالعه نادیدهها  یمحدید نیته یاصلبا توده به این ه ی ی از . ش   گشهند

ی ریانتی  هتا  دنبته ایه شود س  یمبود، لتا به سایه پژیهشزهاا پششنهاد  دهندگاا پاسخمختلف ریانی 

 ههنتگ  ی در ارتباص با طبع شوخی ادتماای ی دز را را نشز در هنار ها ییابستزمانند خشم، نفهت، 

همچنتشن، بته   . ی این مطالعته م ایسته هننتد   ها ا تهی انسجام گهیهی بسنجد ی نتایج را با ی سازمانی

. طور مست   طهاحی هننتد  ی را بهطبع شوخشود مدل مفهومی ی بومی   یمسایه پژیهشزهاا پششنهاد 

ی را طهاحتی هننتد، تتا    طبعت  شتوخ ی پهسشتنامة  ستنج  ریاای ها شاخصشود  یمهمچنشن، پششنهاد 

ی در اختشار دامعتة پژیهشتی هشتور قتهار     سازمان یطبع شوخای استاندارد از  پهسشنامه لهشیس نیبد

 .گشهد
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