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Abstract
Introduction: Humor is having fun communication that has a sense in employees that always affects the 
results of their work. The aim of this study was to determine the correlation of humor in the workplace, support 
of managers and socialization of employees' humor with job embeddedness of employees of the Ministry of 
Sports and Youth.
Methods: The present study is descriptive - correlation. The statistical population consisted of all employees 
of the Ministry of Sports and Youth (890 people. The statistical sample was selected based on Cochran's 
formula of 268 people using random sampling method (staff rooms) and convenience method (staff). In this 
study, the demographic questionnaire, “Work-Related Humor Questionnaire; "Managers' Support of Humor 
Questionnaire"; "Coworker Socializing Questionnaire"; and "Job Embeddedness Questionnaire" was used. 
Face validity, content validity ratio, content validity index, convergent validity and reliability were confirmed 
using combined reliability and Cronbach's alpha coefficient Data analysis was performed in SPSS. 24 and 
SmartPLS software version 3.
Results: Connecting humor has a significant positive correlation with managers' support for humor (P <001). 
While aggressive humor is not related to employee socialization (P <0.353). Also, there is a positive and 
significant correlation between employees 'socialization and managers' support for job embeddedness (P <001).
Conclusions: Connecting humor is positively correlated with managers' support for humor. Also, there is a 
positive and significant correlation between employees 'socialization and managers' support for jokes with 
job confinement. It is suggested that managers support humor as one of the important structures in the field of 
organizational behavior.
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چکیده 
مقدمــه: شــوخ طبعــی داشــتن ارتباطــات ســرگرم کننــده ای اســت کــه داشــتن حــس آن در کارکنــان همــواره بــر روی نتایــج کار آن هــا 
مؤثــر اســت. هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن همبســتگی شــوخ طبعــی در محــل کار، حمایــت مدیــران از شــوخ طبعــی و اجتماعــی شــدن 

کارکنــان بــا محصورشــدگی شــغلی کارکنــان وزارت ورزش و جوانــان جمهــوری اســالمی ایــران بــود.
روش کار: پژوهــش حاضــر توصیفــي - همبســتگی اســت. جامعــۀ آمــاری را تمــام کارکنــان وزارت ورزش و جوانــان )890 تــن( تشــکیل 
دادنــد.   نمونــۀ آمــاری براســاس فرمــول کوکــران 268 تــن و بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده )اطــاق کارکنــان( و نیز در 
دســترس )کارکنــان( انتخــاب شــدند. در ایــن مطالعــه از پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، "پرسشــنامه ســبک هــای شــوخ طبعــی مرتبــط بــا 
 Managers' Support( "؛ "پرسشــنامه حمایــت مدیران از شــوخ طبعــی)Work-Related Humor  Questionnaire( "کار
of Humor Questionnaire(؛ "پرسشــنامه اجتماعــی شــدن کارکنــان ") Coworker Socializing Questionnaire(؛ و 
"پرسشــنامه محصورشــدگی ســازمانی")Job Embeddedness Questionnaire( اســتفاده شــد. روایــی صــوری، نســبت روایــی 
محتــوا،  شــاخص روایــی محتــوا ، روایــی همگــرا و پایایــی بــا اســتفاده از پایایــی ترکیبــی و ضریــب آلفاکرونبــاخ مــورد تأئیــد قــرار گرفــت. 

تحلیــل داده هــا در نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 24 و نــرم افــزار SmartPLS  نســخۀ 3 انجــام گردیــد. 
یافتــه هــا:  شــوخ طبعــی پیونــد دهنــده بــا حمایــت مدیــران از شــوخی همبســتگی مثبــت معنــادار دارد )P<001(. در حالــی کــه شــوخ 
طبعــی پرخاشــگرایانه بــا اجتماعــی شــدن کارکنــان ارتبــاط نــدارد )P<0/353(. همچنیــن، همبســتگی بیــن اجتماعــی شــدن کارکنــان و 

.)P<001( حمایــت مدیــران از شــوخی بــا محصورشــدگی شــغلی مثبــت و معنــادار دارد
نتیجــه گیــری: شــوخ طبعــی پیونــد دهنــده بــا حمایــت مدیــران از شــوخی همبســتگی مثبــت دارد. همچنیــن، بیــن اجتماعــی شــدن 
کارکنــان و حمایــت مدیــران از شــوخی بــا محصورشــدگی شــغلی همبســتگی مثبــت و معنــادار وجــود دارد. پیشــنهاد مــی شــود مدیــران 

شــوخ طبعــی را بــه عنــوان یکــی از ســازه هــای مهــم در حــوزۀ رفتــار ســازمانی مــورد حمایــت قــرار دهنــد. 
کلیدواژه ها: شوخ طبعی، حمایت مدیران، اجتماعی شدن، محصورشدگی.

مقدمه
ــه در آن  ــازمانی ک ــرک س ــا ت ــدن ی ــرای مان ــان ب ــم کارکن تصمی
ــات  ــرای مطالع ــدی ب ــر کلی ــک متغی ــه کار هســتند، ی مشــغول ب
مرتبــط بــا شــغل در تمــام حــوزه هــای شــغلی محســوب                       
مــی شــود   )1(. امــروزه نیــز اکثــر ســازمان هــا بــرای بازنشســتگی 
کارکنــان ارزشمندشــان بــا چالــش هــای قابــل توجهــی مواجهــه 

هســتند   )2(. بنابرایــن، ایــن کارکنــان از ســوی مدیــران بــا 
ــا در ایــن شــغل  فشــارها و تــالش هایــی روبــه رو مــی شــوند ت
 Job( ــب محصــور شــدگی شــغلی ــه در قال ــد ک ــه بمانن ــا حرف ی

Embeddedness( شــناخته مــی شــود   )3(.
ــغلی  ــدگی ش ــالح محصورش ــکاران )4( اصط  Mitchell و هم
)Job Embeddedness( را بــرای ایجــاد یــک رویکــرد جامــع 
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از ارتبــاط کارفرمــا- کارمنــد ارائــه دادنــد و از ایــن طریــق میــزان 
ــا ســازمان  محصورشــدگی روان شــناختی و اجتماعــی کارکنــان ب
ذیربــط و محیطــی کــه ســازمان در آن فعالیــت مــی کند را تشــریح 
ــطح  ــزان س ــدۀ می ــان دهن ــغلی نش ــدگی ش ــاختند. محصورش س
ــوم  ــن مفه ــت   )5(. ای ــا اس ــروه ه ــران و گ ــا دیگ ــراد ب ــل اف تعام
بــه منظــور تشــریح دالیــل عالقمنــدی افــراد بــه تــداوم حضــور 
در یــک شــغل و یــا کنــاره گیــری داوطلبانــه از آن شــغل توســعه 
ــی  ــات کل ــر ارتباط ــغلی ب ــدگی ش ــور ش ــت   )6(. محص ــه اس یافت
ــغلی  ــدگی ش ــه محصورش ــاس نظری ــر اس ــد. ب ــی نمای ــز م تمرک
)Job Embeddedness Theory( ارزش هــاي شــخصی 
یــک فــرد، اهــداف شــغلی و برنامــه هایــی کــه فــرد بــراي آینــده 
دارد بایــد بــا فرهنــگ ســازمانی بزرگتــر و تقاضاهــاي شــغل فوري 
ــی هــاي شــغل(  ــش، مهــارت هــا و توانای ــال دان ــراي مث ــرد )ب ف
منطبــق باشــد. عــالوه بــر ایــن، فــرد چگونگــی انطبــاق خــود بــا 
ــور  ــرد. محص ــی گی ــر م ــز در نظ ــراف را نی ــط اط ــه و محی جامع
ــر، ایــن احتمــال  ــاق بهت ــد انطب شــدگی شــغلی فــرض مــی نمای
را کــه فــرد احســاس نمایــد بــه صــورت حرفــه اي و شــخصا بــه 
ســازمان گــره خــورده اســت را افزایــش مــی دهــد. ایــن نظریــه 
ــواده او  ــرد و خان ــا، ف ــدادي از رشــته ه ــه تع ــی دهــد ک نشــان م
ــامل  ــه ش ــی ک ــی، روانشــناختی و مال را، درون شــبکه اي اجتماع
ــط  ــه و محی ــرکاري، جامع ــاي کاري و غی ــروه ه ــتان و گ دوس
فیزیکــی کــه واقــع در آن بــوده، پیونــد مــی دهــد. تعــداد بیشــتر 
پیوندهــا بیــن فــرد و شــبکه، باعــث افزایــش احتمــال مانــدن فــرد 
درون شــغل مــی گــردد   )4(. ســطح باالتــر محصــور شــدگی نشــان 
دهنــده تمایــل بیشــتر فــرد بــراي مانــدن در ســازمان مــی باشــد. از 
طــرف دیگــر، هــر چــه قــدر محصــور شــدگی شــغلی باالتــر باشــد 
احتمــال زیــادي وجــود دارد کــه فــرد احســاس نمایــد بــه صــورت 

ــه ســازمان گــره خــورده اســت )6(. ــه اي و فــردي ب حرف
در ایــن راســتا، Chen  و همــکاران  )7( نشــان دادنــد کــه حمایــت 
ــوخی  ــز ش ــغلی و نی ــدگی ش ــور ش ــر محص ــی ب ــوخ طبع از ش
ــت  ــان همبســتگی مثب ــا اجتماعــی شــدن کارکن ــده ب ــد دهن پیون
دارد. افــراد در تعامــل هــای اجتماعــی بــا دیگــران، از راهبردهــای 
رفتــاری مختلفــی اســتفاده مــی کننــد کــه شــوخ طبعــی، یکــی 
ــا  ــا ب ــل آن ه ــت تعام ــر کیفی ــت و ب ــن آن هاس ــداول تری از مت
ــه  ــام عرص ــی در تم ــوخ طبع ــذارد   )8(. ش ــی گ ــر م ــران تأثی دیگ
ــد  ــانی مانن ــای انس ــت ه ــی و فعالی ــای اجتماع ــل ه ــای تعام ه
ــه  ــزل، محــل کار، رســانه هــا وجــود دارد. ب عرصــۀ سیاســت، من
عقیــدۀ روانشناســان، شــوخ طبعــی یکــی از عوامــل مهــم ســالمت 
جســمی و روانــی اســت و ارتبــاط بهتــر و ســالم تــر با دیگــران می 

شــود. همچنیــن شــوخ طبعــی نقــش مهمــی در ایجــاد، حفــظ و 
تنظیــم روابــط اجتماعــی خــوب بــا دیگــران دارد و یکــی از مؤلفــه 
هــای اصلــی ارتبــاط هــای بیــن فــردی موفــق و نوعــی مهــارت 
و شایســتگی اجتماعــی اســت کــه موجــب تســهیل ارتبــاط هــای  
بیــن  فــردی و پذیرفتــه شــدن توســط دیگــران مــی شــود و گاهی 
نبــود آن انــزوای اجتماعــی را درپــی دارد. افــرادی کــه در شــوخی 
کــردن در زمینــه هــای مختلــف اجتماعــی مهــارت دارنــد، جــذاب 
تــر و محبــوب ترنــد، شایســته تــر از دیگــران ارزیابــی مــی شــوند، 
ارتبــاط هــای صمیمانــه تــر و رضایــت بخــش تــری بــا دیگــران 
برقــرار مــی کننــد، در موقعیــت اجتماعــی بهتــری قــرار مــی گیرند 
ــا دیگــران را  ــه راحتــی دوســتی و رابطــۀ خــود ب ــد ب و مــی توانن

توســعه دهنــد   )9(. 
اخیــراً Tews و همــکاران ســه عامــل اصلــی بــرای شــوخ طبعــی 
در محــل کار ارائــه داده انــد کــه عبارتنــد از فعالیــت هــای شــوخ 
طبعانــه، اجتماعــی شــدن کارکنــان و حمایــت مدیریــت. فعالیــت 
هــای شــوخ طبعانــه فعالیــت هــای اجتماعــی هســتند کــه توســط 
ســازمان و بــا هــدف ایجــاد شــادی در بیــن کارکنــان تــدارک دیده 
ــت  ــی، دوس ــه اجتماع ــان ب ــدن کارکن ــی ش ــوند. اجتماع ــی ش م
داشــتنی و بــرون گــرا بــودن کارکنــان اطــالق  مــی شــود. حمایت 
مدیریــت از شــوخ طبعــی نیــز بــه صــورت تشــویق کارکنــان بــه 
ایجــاد محیــط کاری لــذت بخــش و بــه طــور مشــخص حمایــت 
از فعالیــت هــای شــوخ طبعانــه در ســطح ســازمانی شــناخته مــی 
شــود   )10(. شــوخ طبعــی در محیــط کار در بیــان و ابــراز احساســات 
ــد  ــوب باشــد، مــی توان ــز مطل ــه از لحــاظ اجتماعــی نی ــی ک منف
اثربخــش تــر باشــد   )11(. همچنیــن، شــوخ طبعــی در محــل کار 
مــی توانــد بــه طــور معنــاداری تنــش را در  کارکنــان کاهــش دهد 
  )12(. Martin و همــکاران  )9( شــوخ طبعــی را بــه عنــوان یــک 
ســازۀ دو بُعــدی معرفــی کــرد کــه یــک بُعــد آن متمرکــز بــر خــود 
فــرد و یــا بــرای برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران هســت و بُعــد دیگــر 
بــه مثبــت و یــا منفــی بــودن شــوخ طبعــی مربــوط مــی شــود. از 
ایــن رو، چهــار نــوع ســبک شــوخ طبعــی معرفــی شــد کــه دو نــوع 
ــی  ــی هســت. دو ســبک شــوخ طبع ــوع آن منف ــت و دو ن آن مثب
مثبــت عبارتنــد از ســبک شــوخ طبعــی خودفزاینــده و شــوخ طبعی 
ــد از  ــه عبارتن ــی ک ــی منف ــده و دو ســبک شــوخ طبع ــد دهن پیون

خودشــکنانه و پرخاشــگرایانه.
 )self-enhancing humor( ــده ــود فزاین ــی خ ــوخ طبع  ش
تمایــل بــه حفــظ نگــرش شــوخ طبعانــه در زندگــی  و در محل کار 
حتــی زمانــی کــه فــرد تنهاســت و بــا دیگــران نیســت؛ تــا بتوانــد 
ــه  ــوخ طبعان ــرش ش ــی نگ ــات زندگ ــا نامالیم ــه ب ــگام مواجه هن
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ــرد ســازگاری  ــک راهب ــوان ی ــه عن ــد و از آن ب ــظ کن ــود را حف خ
بــا تنــش هــا و ســختی هــای زندگــی اســتفاده کنــد. ایــن ســبک 
رابطــه نزدیکــی بــا مفهــوم شــوخی هــای مقابلــه ای دارد. افــرادی 
ــد، مسائل عجیب و غریب زندگي  ــی کنن که از این سبک استفاده م
را سرگرمکننـده میــدانند و یک دیدگاه کامال خنده آوری از دنیا دارند 
 connecting( افــرادی کــه از شــوخ طبعــی پیونــد دهنــده  .)9(
ــط  ــرای تســهیل رواب ــد از شــوخی ب humor( اســتفاده مــی کنن
بــا دیگــران و کاهــش تنــش هــای بیــن فــردی بهــره مــی برنــد 
  )13(. ایــن افــراد بــا ســرگرم کــردن دیگــران و بیــان داســتان های 
طنرآمیــز و مفــرح درصــدد خندانــدن دیگــران و تقویــت پیوســتگی 
ــا دیگــران  ــب در برخــورد ب ــراد اغل ــن اف ــردی هســتند. ای ــن ف بی
ســهل گیرنــد و خودپنداشــت مثبتــی دارنــد   )9(. در شــوخ طبعــی 
ــه و  ــدون توج ــرد ب ــگرایانه )aggressive humor( ف پرخاش
نگرانــی در مــورد اثــرات منفــی شــوخی هــای ناپســند بــر دیگران، 
بــه دســت انداختــن و طعنــه زدن بــه آن هــا مــی پــردازد و از بیــان 
ــدارد. ســرانجام افــرادی کــه  لطیفــه هــای توهیــن آمیــز ابایــی ن
 )self-destructive humor( بــه شــوخ طبعــی خودشــکنانه
متوســل مــی شــوند، مــی کوشــند بــا شــوخی و مــزاح و یا ســرگرم 
کــردن دیگــران توجــه و تاییــد آن هــا را جلــب کننــد حتــی اگــر 
مجبــور باشــند خــود را دســتاویز و مضحکــه ایــن شــوخی هــا کنند 

 .)9(  
ــرده  ــان ک ــود بی ــه خ Romero &Cruthirds  )14( در مطالع
انــد شــوخ طبعی ســازمانی بــه ارتباطات ســرگرم کننــده ای اطالق 
مــی شــود کــه احســاس مثبتــی دربــارۀ فــرد، گــروه و ســازمان در 
مخاطــب ایجــاد کنــد. یــک کارمنــد ممکــن اســت بــا بیــان لطیفه 
هــای احمقانــه، توســط رئیــس ســتایش شــود و در برخــی تصمیــم 
هــا دخالــت داده شــود. از نظــر  Ford  و همــکاران )15( ممکــن 
اســت چنــد روز غیبــت کارمنــد بــا ایــن رفتــار طنزآمیــز، بــه عنوان 
 Karl & Peluchette .مرخصی اعمال نشــود و بخشــیده شــود
  )16( اذعــان مــی دارنــد کــه شــوخ طبعــی در محــل کار مــی تواند 
شــامل نگــرش هــای شــوخ طبعانــه، تجربــۀ شــوخی، شــخصیت، 
ناهنجــاری هیجانــی و همچنیــن پیامدهــای شــغلی نظیــر رضایــت 
شــغلی و خســتگی هیجانــی باشــد. ســپهوند و همــکاران )17( بــه 
بررســی نقــش شــوخ طبعــی مدیریتــی بــر رفتــار ســازمانی مثبــت 
گــرای کارکنــان پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ابعــاد 
شــوخ طبعــی مدیریتــی )لــذت از شــوخی، خنــده، شــوخی کالمــی، 
شــوخ طبعــی در روابــط اجتماعــی و شــوخ طبعــی در شــرایط تنش 
ــار ســازمانی مثبــت گــرای کارکنــان همبســتگی  ــا رفت آور( نیــز ب
ــر  ــی تأثی ــه بررس ــکاران )18( ب ــدری و هم ــد. حی ــاداری دارن معن

ــر فرهنــگ ســازمانی و انســجام گروهــی پرداختنــد  شــوخ طبعی ب
ــی  ــجام گروه ــا انس ــوخ طبعی ب ــن ش ــه بی ــد ک ــزارش نمودن و گ
 Chen .ــود دارد ــاداری وج ــتگی معن ــازمانی همبس ــگ س و فرهن
و همــکاران )7( شــوخ طبعــی و محصورشــدگی شــغلی کارکنــان 
بیمارســتان را مــورد بررســی قــرار دادنــد و بــه ایــن نتیجه رســیدند 
ــی  ــوخ طبع ــر از ش ــت ناظ ــا حمای ــده ب ــد دهن ــوخی پیون ــه ش ک
ــادار دارد.  ــت معن ــتگی مثب ــان همبس ــدن کارکن ــی ش و اجتماع
همچنیــن، همبســتگی شــوخی پرخاشــگرایانه بــر حمایــت ناظــر از 
شــوخ طبعــی و اجتماعــی شــدن کارکنــان معنــادار بــود. عــالوه بــر 
ایــن، همبســتگی حمایــت ناظــر از شــوخ طبعــی و اجتماعی شــدن 
ــود.  ــادار ب ــت معن ــازمانی مثب ــدگی س ــور ش ــر محص ــان ب کارکن
ــن نتیجــه  ــه ای ــه خــود ب Mitchell  و همــکاران )4(  در مطالع
رســیدند کــه تعــداد بیشــتر پیوندهــا بیــن فــرد و شــبکه، مــی تواند 

موجــب افزایــش احتمــال مانــدن فــرد درون شــغل مــی گــردد. 
ــه  ــی ب ــوخ طبع ــی ش ــای ورزش ــط ه ــگر در محی ــر پژوهش از نظ
عنــوان یکــی از ســازه هــای مهــم روان شناســی مثبــت در 
ســازمان هــا در داخــل کشــور مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت. 
مطالعــه حاضــر بــرای اولیــن بــار در کشــور ایــران در حــوزه ورزش 
صــورت گرفتــه اســت. بــه نظــر مــی رســد ایــن غفلــت بــه دلیــل 
ــرس از  ــن ت ــراد و همچنی ــه اف ــبت ب ــرش نس ــگاه و نگ ــوع ن ن
ــران  ــژه در ســطوح مدی ــه وی ــا ب ــی از رفتاره ــای منف برداشــت ه

ــی مــی باشــد.  عال
روانشناســان نیــز بــر ایــن موضــوع تأکیــد دارنــد کــه شــوخ طبعــی 
ــز داشــته  ــی نی ــج منف ــد نتای ــت، مــی توان ــج مثب ــر نتای عــالوه ب
ــراد  ــی اف ــتگی اجتماع ــخصیت و شایس ــالمت ش ــه س ــد و ب باش
ــا منفــی آن،  ــت ی ــب، نتیجــۀ مثب ــد. بدیــن ترتی آســیب وارد نمای
بســته بــه روش و ســبک آن متفــاوت اســت )9( بــه همیــن دلیــل 
ــه اهمیــت شــوخ طبعــی در کاهــش تعارضــات درون  ــا توجــه ب ب
ــا هــدف  ســازمانی و افزایــش انگیــزش کاری، پژوهــش حاضــر ب
تعییــن همبســتگی شــوخ طبعــی در محــل کار، حمایــت مدیــران از 
شــوخ طبعــی و اجتماعــی شــدن کارکنان و محصورشــدگی شــغلی 
کارکنــان وزارت ورزش و جوانــان جمهــوری اســالمی ایــران انجــام 

شــد.

روش کار
ــاری  ــۀ آم ــي - همبســتگی اســت. جامع پژوهــش حاضــر توصیف
ــان تشــکیل  ــان وزارت ورزش و جوان ــه را تمــام کارکن ــن مطالع ای
دادنــد کــه تعــداد آن هــا 890 تــن بــود. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
پژوهــش در حــوزه وزارتخانــه انجــام گرفتــه اســت به همیــن دلیل 
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ــردد.  ــی گ ــوب م ــتادی محس ــان س ــوان کارکن ــه عن ــان ب کارکن
ــد وزارت ورزش  ــامل کارمن ــه ش ــن مطالع ــه ای ــای ورود ب معیاره
بــودن، ســابقه حداقــل بــه مــدت 5 ســال و تمایــل بــرای تکمیــل 
ــران  ــول کوک ــاس فرم ــاری براس ــۀ آم ــود. نمون ــا ب ــنامه ه پرسش
268 تــن و بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده بــه 
روش قرعــه کشــی )اطــاق کارکنــان( و نیــز در دســترس )کارکنــان 
همــان اطــاق هــا( انتخــاب شــدند. علــت حداقــل 5 ســال ســابقه 
ــد هــر ســازمان در 5 ســال کار در  ــود کــه کارمن ــن ب ــان ای کارکن
یــک محیــط مــی تواننــد شــوخ طبعــی در محــل کار جهــات مثبت 

داشــته باشــند .
جمــع آوری داده هــا توســط پرسشــنامه هــای زیــر صــوت 

گرفت. 
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی شــامل ســن، جنــس، وضعیــت تاهل 

و مــدرک تحصیلــی بود.
 Humor("پرسشــنامه ســبک هــای شــوخ طبعی مرتبــط بــا کار"
  Scheel ــط in the Workplace Questionnaire(؛ توس
ــود. ایــن پرسشــنامه شــامل 6 عبــارت اســت  و همــکاران )19(  ب
کــه بــا مقیــاس 7 درجــه ای لیکــرت از کامــاًل مخالفــم تــا )کامــاًل 
موافقــم( بــه عبــارت هــا پاســخ داده مــی شــود. در ایــن مقیــاس 
ــد  ــی پیون ــوخ طبع ــۀ ش ــه مولف ــوط ب ــا 3 مرب ــای 1 ت ــارت ه عب
دهنــده )connecting humor( و عبــارت هــای 4 تــا 6 
 aggressive( ــی پرخاشــگرایانه ــۀ شــوخ طبع ــه مولف ــوط ب مرب
ــا 7 مــی  humor( مــی باشــد. نمــره گــذاری پرسشــنامه از 1 ت
ــن نمــره  ــا اســتفاده از میانگی ــن پرسشــنامه ب باشــد. نمــره کل ای
تمــام عبــارت هــا؛ بــه ایــن صــورت کــه نمــره کل بــا تقســیم بــر 
7 بــه دســت مــی آیــد. ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه نمــره هــر 

یــک از نمونــه هــای پژوهــش بیــن 1 تــا 7 خواهــد بــود. 
ــان  ــن از کارکن ــری توســط 207 ت ــدازه گی ــزار ان ــازه اب ــی س روای
ــی  ــل عامل ــه روش تحلی ــترالیا  ب ــی در اس ــای دولت ــازمان ه س
تأئیــدی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و نتایــج پژوهــش نشــان داد 
ــرای هــر دو مؤلفــه شــوخ  کــه شــاخص هــای تحلیــل عاملــی ب
ــرازش  ــگرایانه از ب ــی پرخاش ــوخ طبع ــده و ش ــد دهن ــی پیون طبع
مناســبی برخــوردار اســت. پایایــی پرسشــنامه نیــز در بیــن همــان 
ــبه  ــتفاده از محاس ــا اس ــی ب ــای  آمریکای ــازمان ه ــه ی س جامع
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای مؤلفــه ی شــوخ طبعــی پیونــد دهنده 
0/74 و بــرای شــوخ طبعــی پراخاشــگرایانه 0/79 بــه دســت آمــد 

 .)19(
Chen و همــکاران   )7( روایــی صــوری و محتوایــی "پرسشــنامه  
ســبک هــای شــوخ طبعــی مرتبــط بــا کار" را با اســتفاده از نســبت 

ــن  ــوا را در بیــن 8 ت ــی محت ــوا و روش شــاخص روای ــی محت روای
از متخصصــان روانشناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی امریــکا مــورد 
ــوا  ــی محت ــرای نســبت روای ــب ب ــه ترتی ــد و ب ــرار دادن بررســی ق
0/79 و بــرای شــاخص روایــی محتــوا نیــز 0/82 بــه دســت آمــد. 
ــن  ــرای تعیی ــس مســتخرج ب ــن واریان ــن شــاخص میانگی همچنی
ــرای مولفــۀ شــوخ طبعــی  ــن پرسشــنامه را ب ــی واگــرا در  ای روای
ــرای مولفــۀ شــوخ طبعــی پرخاشــگرایانه  ــده 0/53 و ب ــد دهن پیون
ــن دانشــجویان  ــن 261 ت ــزار در بی ــی اب ــد. پایای 0/46 بدســت آم
کارشناســی ارشــد رشــته پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی امریکا 
ــی  ــوخ طبع ــای ش ــه ه ــرای مؤلف ــب 0/77 و 0/90 ب ــه ترتی را ب
 )20(  Ridanpää .پیونــد دهنــده پرخاشــگرایانه  گــزارش کردنــد
در مطالعــه خــود "پرسشــنامه ســبک هــای شــوخ طبعــی مرتبــط 
بــا کار" در بیــن 287 تــن از کارکنــان یــک هتــل، روایــی ســازه 
را مــورد بررســی قــرار دادنــد و دو مؤلفــه ی شــوخ طبعــی پیونــد 
دهنــده و پراخاشــگرایانه را بــا اســتفاده از شــاخص هــای بــرازش 
مقتصــد و بــرازش تطبیقــی مطلــق مــورد تأئیــد قــرار دادنــد. پایایی 
ــن  176  ــاخ در بی ــا کرونب ــب آلف ــا اســتفاده از ضری ــز ب ــزار را نی اب
ــرای کل پرسشــنامه  ــکا  0/74 ب ــان صنعــت در امری ــن از کارکن ت

بــه دســت آوردنــد.  
 Managers'( "ــران از شــوخ طبعــی ــت مدی "پرسشــنامه حمای
  Tews توســط )Support of Humor Questionnaire
و همــکاران )10( ســاخته شــده و  شــامل 5 عبــارت در مقیــاس 5 
درجــه ای لیکــرت  از کامــاًل مخالفــم تــا کامــاًل موافقــم طراحــی 
شــده اســت. شــیوه نمــره گــذاری پرسشــنامه از 1 تــا 5 مــی باشــد. 
نمــره کل پرسشــنامه نیــز از میانگیــن نمــره تمــام عبــارت هــا بــه 
دســت مــی آیــد. بــه ایــن صــورت کــه نمــره تمامــی عبــارت هــا 
باهــم جمــع شــده و بــر تعــداد کل ســؤاالت تقســیم خواهــد شــد.  
ــر اســاس  ــن پرسشــنامه ب ــه اینکــه نمــره گــذاری ای ــا توجــه ب ب
میانگیــن اســت، دامنــه ی نمــره هــا ایــن ابــزار بیــن 1 تــا 5 قــرار 
مــی گیــرد. پــس از بــه دســت آوردن نتایــج پرسشــنامه مــی تــوان 
حمایــت مدیــران از شــوخ طبعــی را تفســیر نمــود بــه ایــن صــورت 
کــه هــر چــه ایــن عــدد بــه 5 نزدیکتــر باشــد خمایــت مدیــران از 
شــوخ طبعــی بیشــتر و هرچقــدر بــه 1 نزدیــک باشــد کمتــر اســت. 
ــافی و  ــی اکتش ــل عامل ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــزار  ب ــی اب روای
ــرب  ــای غ ــگاه ه ــان دانش ــن  از کارکن ــن 376 ت ــدی در بی تأئی
امریــکا مــورد بررســی قــرار گرفــت. تحلیــل عاملــی تأئیدی نشــان 
داد کــه شــاخص هــای بــرازش مــورد تأئیــد مــی باشــد. همچنیــن 
پایایــی بــا اســتفاده از محاســبه ضریــب آزمــون آلفــا کرونبــاخ در 
ــد شــد.  ــه دســت آمــد و تأئی بیــن همــان جامعــه آمــاری 0/78 ب
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Chen و همــکاران   )7( روایــی صــوری و نســبت روایــی محتوای 
"پرسشــنامه حمایــت مدیــران از شــوخ طبعــی" بــا اســتفاده از نظر 
11 تــن متخصصــان روانشناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی امریــکا 
را مــورد بررســی قــرار گرفــت و نســبت روایــی محتــوای بــا نتیجــه  
0/74 تأئیــد شــد بعــالوه، روایــی همگــرا بــا اســتفاده از شــاخص 
میانگیــن واریانــس )AVE( بررســی و بــا نمــره 0/84 مــورد تاییــد 
ــز در بیــن 184  ــن پرسشــنامه نی ــرار گرفــت. پایایــی مرکــب ای ق
تــن از دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی امریــکا نیــز 

0/92 بــه دســت آمــد. 
 Coworker( کارکنــان"  شــدن  اجتماعــی  "پرسشــنامه 
Socializing Questionnaire(، توســط McDowell  و 
ــامل 4  ــنامه ش ــن پرسش ــت. ای ــده اس ــاخته ش ــکاران )21( س هم
عبــارت اســت کــه بــا مقیــاس 5 درجــه ای لیکــرت بــوده و روش 
نمــره گــذاری آن  از 1 )کامــاًل مخالفــم( تــا 5 )کامــاًل موافقــم( بــه 
عبــارت  هــا پاســخ داده مــی شــود. نمــره کل پرسشــنامه نیــز از 
ــن  ــه ای ــد. ب ــی آی ــت م ــه دس ــارت ب ــر 4  عب ــره ه ــن نم میانگی
صــورت کــه نمــره تمامــی عبــارت هــا بــا هــم جمــع شــده و بــر 
تعــداد 5 تقســیم خواهــد شــد. بــه دلیــل اینکــه نمــره گــذاری ایــن 
پرسشــنامه بــر اســاس میانگیــن اســت، دامنــه نمــره هــا ایــن ابــزار 
بیــن 1 تــا 5 قــرار مــی گیــرد کــه هــر چقــدر بــه 5 نزدیکتــر باشــد 
ــن  ــی ای ــی محتوای نشــان از اجتماعــی شــدن بیشــتر اســت. روای
ــرگان روانشناســی  ــن از خب ــاس از طریــق روش قضــاوت 8 ت مقی
دانشــگاه پنســیلوانیا مناســـب تشــخیص داده شــد و مــورد تأییــد 
قــرار گرفــت. پایایــی ایــن پرسشــنامه نیــز بــر روی نمونــه 87 تــن 
ــا  ــب آلف ــبه ضری ــق محاس ــان دانشــگاه از طری ازدانشــجویان هم

ــا 0/83 گــزارش و تأییــد شــده اســت.  کرونبــاخ بررســی و ب
Chen   و همــکاران )7( روایــی صــوری و محتوایــی "پرسشــنامه 
ــی  ــبت روای ــتفاده از نس ــا اس ــان" را ب ــدن کارکن ــی ش اجتماع
محتــوای و بــا اســتفاده از نظــر 10 تــن از متخصصــان و مدرســان 
ــد.  ــت آوردن ــه دس ــکا 0/69 ب ــکی در امری ــوم پزش ــگاه عل دانش
همچنیــن شــاخص روایــی محتوایــی  نیــز بــا اســتفاده از نظــر 8 
از متخصصــان روانشناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی امریــکا 0/80 
بــه دســت آمــد. پایایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از محاســبه ضریب 
ــگاه  ــتاری دانش ــجویان پرس ــن از دانش ــن 198ت ــاخ بی ــا کرونب آلف

ــه دســت آمــد.   فــوق 0/76 درصــد ب
 Job Embeddedness( "پرسشنامه محصورشدگی سازمانی"
Questionnaire(  توســط Robinson  و همــکاران )22( 
ــا  طراحــی شــد. ایــن پرسشــنامه شــامل 18 عبــارت اســت کــه ب
مقیــاس 5 درجــه ای لیکــرت از 1 )کامــاًل مخالفــم( تــا 5 )کامــاًل 

موافقــم( بــه عبــارت  هــا پاســخ داده مــی شــود. عبــارت  هــای 1 
تــا 9 مربــوط بــه محصورشــدگی شــغلی و عبــارت هــای 10 تــا 18 
مربــوط بــه مولفــۀ محصورشــدگی اجتماعــی مــی باشــد. نمــره کل 
پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش میانگیــن بــه دســت مــی آیــد بــه 
ایــن صــورت کــه نمــره بــه دســت آمــده از همــه عبــارت هــای 
پرسشــنامه بــر تعــداد ســؤاالت )18( تقســیم مــی شــود. همچنیــن 
بــرای بــه دســت آوردن نمــره هــا خــرده مقیــاس محصورشــدگی 
ــره  ــه دســت آوردن نم ــرای ب ــا 9 و ب ــع ســؤاالت 1 ت ــغلی جم ش
ــداد  ــر تع ــا 18 ب ــؤاالت 10 ت ــع س ــی جم ــدگی اجتماع محصورش
ــه  ــا توجــه ب ســؤال هــای آن مؤلفــه هــا تقســیم خواهــد شــد. ب
اینکــه نمــره گــذاری ایــن پرسشــنامه بــر اســاس میانگیــن اســت، 
ــه  ــرد ک ــرار مــی گی ــا 5 ق ــن 1 ت ــزار بی ــن اب ــا ای ــه نمــره ه دامن
هرچقــدر بــه 5 نزدیکتــر باشــد نشــان از محصورشــدگی ســازمانی 
باالتــر مــی باشــد. حــد متوســط ایــن پرسشــنامه نیــز 3 می باشــد. 
روایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و 
تأئیــدی مــورد بررســی قــرار داد. نتایــج تحلیــل عاملــی اکتشــافی 
ــور  ــه محص ــوط ب ــنامه مرب ــس پرسش ــان داد 0/53 از واریان نش
ــل  شــدگی شــغلی و اجتماعــی مــی باشــد. شــاخص هــای تحلی
ــن  ــی ای ــود. پایای ــد نم ــه را تأئی ــن یافت ــز ای ــدی نی ــی تأئی عامل
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــل ه ــان هت ــن از کارکن ــن 353 ت ــز در بی ــزار نی اب
   Chen .ــه دســت آمــد از ضریــب آزمــون آلفــا کرونبــاخ 0/76 ب
وهمــکاران )7( روایــی صــوری و محتــوای "پرسشــنامه اجتماعــی 
ــا  ــا اســتفاده از نســبت روایــی محتــوای و ب شــدن کارکنــان" را ب
اســتفاده از نظــر 10 تــن از متخصصــان و مدرســان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی در امریــکا 0/68 بــه دســت آوردنــد. همچنیــن شــاخص 
روایــی محتوایــی  نیــز بــا نمونــه هــای فــوق 0/83 بــه دســت آمد. 
پایایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ 
را در بیــن 211 تــن از دانشــجویان پرســتاری ایــن دانشــگاه 0/72 

درصــد بــه دســت آمــد.  
ــه  ــن مطالع ــری ای ــدازه گی ــای ان ــه ابزاره ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
حاضــر در داخــل کشــور روانســنجی نشــده اســت. لذا پژوهشــگران 
مطالعــه حاضــر ابتــدا بعــد از مکاتبــه بــا ســازندگان ابزارها و کســب 
مجــوز از ان هــا مقیــاس هــای انــدازه گیــری در ابتــدا توســط دو 
متخصــص زبــان انگلیســی از زبــان اصلــی بــه فارســی ترجمه شــد 
ــه توســط مترجمــان  پــس از آن نســخه هــای ترجمــه شــده اولی
دیگــری مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و بــا ادغــام ترجمــه هــای 
اولیــه و نســخه نهایــی ترجمــه شــده بــه زبــان فارســی ایجاد شــد. 
در مرحلــه ســوم مقیــاس هــای ترجمــه شــده توســط متخصــص 
زبــان دوبــاره مــورد بــاز ترجمــه انجــام گرفــت تــا اطمینــان حاصل 
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ــدارد.  ــی ن ــا مقیــاس اصل ــی از نظــر مفهومــی ب شــود کــه مغایرت
در نهایــت متخصصــان مربوطــه نســخه نهایــی ترجمــه شــده بــه 
ــورد  ــی م ــی و نگارش ــتباهات امالی ــاظ اش ــی را از لح ــان فارس زب
ــتفاده در  ــورد اس ــای م ــت ابزاره ــد. و در نهای ــرار دادن ــری ق بازنگ
پژوهــش جهــت تعییــن روایــی بــا روش نســبت روایــی محتوایــی 

و شــاخص روایــی محتوایــی آمــاده گردیــد
ــر  ــدی و ظاه ــه بن ــگارش، جمل ــاس ن ــر اس ــوری، ب ــی ص روای
منطقــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. بــه همیــن منظــور،  از روش 
شــاخص نســبت روایــی جهــت بررســی هــر یــک از عبــارات، در 
ــان و  ــن از متخصص ــن کار، از 10ت ــرای ای ــد.  ب ــه ش ــر گرفت نظ
ــت ورزشــی درخواســت  ــه مدیری ــی در زمین ــت علم اعضــای هیئ
ــا را  ــای پرسشــنامه ه ــارت ه ــک از عب ــر ی ــت ه ــه اهمی شــد ک
مقیــاس در 5 درجــه ای لیکــرت را مشــخص نماینــد. نتایــج ایــن 
قســمت نشــان داد کــه تمــام عبــارت هــای مقیــاس های "ســبک 
هــای شــوخ طبعــی مرتبــط بــا کار"، "حمایــت مدیــران از شــوخ 
طبعــی"، "محصورشــدگی ســازمانی" از نظــر متخصصــان تأثیــر 

ــد شــدند.  ــد و تأئی بیشــتر از 1/5 دارن
همچنیــن بــرای انــدازه گیــری نســبت روایــی محتــوا بــر اســاس 
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــد )23(. ب ــتفاده ش ــدول Lawshe اس ج
ــار  ــه همــراه اهــداف پژوهــش در اختی ــاس پــس از ترجمــه ب مقی
10 تــن از مدرســین و متخصصــان مدیریــت ورزشــی قــرار گرفــت 
ــبت  ــب نس ــنجش ضری ــرای س ــا ب ــر آن ه ــذ نظ ــس از اخ و پ
روایــی محتــوا بــرای هــر یــک از عبــارت هــای پرسشــنامه هــای 
ــت  ــا کار")0/72(؛ "حمای ــط ب ــی مرتب ــوخ طبع ــای ش "ســبک ه
ــی شــدن  ــی")0/69(؛ "پرسشــنامه اجتماع ــران از شــوخ طبع مدی
ــت  ــازمانی")0/78(به دس ــدگی س ــان")0/71(؛ "محصورش کارکن
آمــد و تائیــد شــد. شــاخص روایــی محتــوا ابزارهــای انــدازه گیــری 
ــط  ــن مرتب ــر گرفت ــا در نظ ــان و ب ــر متخصص ــتفاده از نظ ــا اس ب
ــط،  ــر مرتب ــمتی غی ــار قس ــف چه ــا طی ــارت را ب ــر عب ــودن ه ب
ــه بازبینــی، کامــاًل  ــه بازبینــی اساســی، مرتبــط امــا نیــاز ب نیــاز ب
ــده  ــت آم ــه دس ــدار ب ــت. مق ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــط م مرتب
ــط  ــی مرتب ــوخ طبع ــای ش ــبک ه ــای "س ــنامه ه ــرای پرسش ب
بــا کار")0/79(؛ "حمایــت مدیــران از شــوخ طبعــی")0/81(؛ 
"پرسشــنامه اجتماعــی شــدن کارکنــان")0/80(؛ "محصورشــدگی 
ســازمانی")0/79(  بــه دســت آمــد و تائیــد شــد. پایایــی پرسشــنامه 
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــی م ــه مقدمات ــک مطالع ــای در ی ه
ــتفاده  ــاخ اس ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــور از محاس ــن منظ ــرای ای ب
ــبک  ــنامه س ــرای "پرسش ــده از آن ب ــت آم ــه دس ــج ب ــد. نتای ش
ــران  ــت مدی ــا کار" )0/74(، "حمای ــط ب ــی مرتب هــای شــوخ طبع
از شــوخ طبعــی")0/76(؛ "پرسشــنامه اجتماعــی شــدن کارکنــان" 

)0/78(، "پرسشــنامه محصورشــدگی ســازمانی" )0/81(  به دســت 
آمــد و تائیــد شــد.

بــرای جمــع آوری داده هــا، پژوهشــگر، ابتدا از ســوی دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد تهــران مرکــز بــرای انجــام پژوهــش خــود و توزیع 
ابزارهــای مذکــور معرفــی نامــه و مجــوز دریافــت نمــود. ســپس 
ــان در مــورد  ــا معرفــی خــود بـــه حراســت وزارت ورزش و جوان ب
ــش  ــت پژوه ــداف و ماهی ــورد اه ــات الزم در م ــش توضیح پژوه
ــه  ــورد محرمان ــدگان در م ــرکت کنن ــه ش ــن، ب ــد. همچنی داده ش
ــان داده شــد  ــا اطمین ــدن اطالعــات موجــود در پرسشــنامه ه مان
و تاکیــد شــد کــه نیــازی بــه ذکــر نــام در پرسشــنامه نمــی باشــد. 
ــع  ــان توزی ــان وزارت ورزش و جوان پرسشــنامه هــا در بیــن کارکن
شــد و بــرای تکمیــل 30 تــا 40 دقیقــه زمــان در نظــر گرفتــه شــد. 
گــردآوری داده هــا از اوایــل بهمــن 98 بــه مــدت 1 هفتــه انجــام 
گرفــت. روش آمــاری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهش در دو ســطح 
توصیفــی و آمــار اســتنباطی انجــام گرفــت. تحلیــل داده هــا در نــرم 
  SmartPLS ــزار ــرم اف ــخه 24 و ن ــی اس اس نس ــزار اس پ اف

نســخۀ 3 انجــام گردیــد. 

یافته ها 
از لحــاظ ویژگــی هــای جمعیــت شــناختی از نظــر وضعیــت ســنی، 
بیشــترین فراوانــی بــه تعــداد 68 تــن بــه دامنــۀ ســنی 36 تــا 40 
ســال )27 درصــد( و کمتریــن فراوانــی بــه تعــداد 15 تــن در دامنــۀ 
ســنی زیــر 30 ســال )6 درصــد( تعلــق دارد. همچنیــن، از لحــاظ 
وضعیــت جنســیت، از بیــن شــرکت کننــدگان تعــداد 139 مــرد )55 
ــد. از لحــاظ وضعیــت  درصــد( و تعــداد 114 زن )45 درصــد( بودن
تاهــل، از بیــن شــرکت کننــدگان تعــداد 45 مجــرد )18 درصــد( و 
تعــداد 208 متاهــل )82 درصــد( بودنــد. عــالوه بــر ایــن، بیشــترین 
ــی  ــن کارشناس ــداد 112 ت ــه تع ــالت ب ــاظ تحصی ــی از لح فراوان
ــن دارای  ــداد 18 ت ــه تع ــی ب ــن فراوان ارشــد )44 درصــد( و کمتری

مــدرک دکتــری )7 درصــد(  تعلــق دارد. 
مســتخرج  واریانــس  مــالک   )24(  Fornell & Larcker
ــالک را  ــکاران  )25( م ــا را 0/50 و Magner و هم ــازه ه از س
ــا توجــه بــه ایــن کــه تمــام  بــاالی 0/40 در نظــر مــی گیرنــد. ب
پرسشــنامه هــای مطالعــه حاضــر دارای میانگیــن واریانــس 
ــی همگــرای پرسشــنامه  ــذا روای ــاالی 0/4 هســتند ل مســتخرج ب
هــا تاییــد مــی شــوند. همچنیــن پایایــی ترکیبــی )ضریــب دیلــون 
– گلداشــتاین( تمــام پرسشــنامه هــای مطالعــه حاضــر از مــالک 
0/70 باالتــر مــی باشــند کــه نشــان دهنــدۀ مطلــوب بــودن آن هــا 

مــی باشــد )جــدول 1(. 
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جدول 1: روایی همگرا و پایایی پرسشنامه ها
آلفا کرونباخپایایی ترکیبیمیانگین واریانس مستخرج متغیرها

0/480/780/76اجتماعی شدن کارکنان
0/700/920/89حمایت مدیر از شوخ طبعی
0/600/730/79شوخ طبعی پرخاشگرایانه
0/610/820/72شوخ طبعی پیوند دهنده
0/450/860/82محصورشدگی شغلی

ــو  ــده الگ ــتاندارد ش ــیونی اس ــای رگرس ــدول 2( وزن ه ــج )ج نتای
ــوخ  ــت ش ــوان گف ــی ت ــج، م ــاس نتای ــد. براس ــی ده ــان م را نش
طبعــی پیونــد دهنــده بــا ضرایــب رگرســیونی 0/21و نســبت هــای 
ــر حمایــت  بحرانــی 3/43 و ســطح معنــاداری کوچکتــر از 0/05 ب
مدیــران از شــوخی همبســتگی مثبــت معنــادار دارد. شــوخ طبعــی 
پرخاشــگرایانه بــا ضرایــب رگرســیونی 0/09 و نســبت هــای 
بحرانــی 0/929 و ســطح معنــاداری بزرگتــر از 0/05 بــا اجتماعــی 

شــدن کارکنــان همبســتگی معنــادار نــدارد. بــا توجــه بــه ضریــب 
رگرســیونی 0/37 و نســبت بحرانــی 3/86 مــی تــوان گفــت کــه 
اجتماعــی شــدن کارکنــان بــر محصورشــدگی شــغلی همبســتگی 
مثبــت معنــادار دارد. همچنیــن، بــا توجــه بــه ضریــب رگرســیونی 
ــت  ــه حمای ــت ک ــوان گف ــی ت ــی 6/33 م ــبت بحران 0/25 و نس
مدیــران از شــوخی بــر محصورشــدگی شــغلی همبســتگی مثبــت 

ــادار دارد. معن

  جدول2 : نتایج تحلیل مسیر
نتیجهسطح معناداریآمارۀ تیضرایب رگرسیونیمتغیرهای پژوهش

تایید0/2153/4310/001شوخ طبعی پیوند دهنده ---˂ حمایت مدیران از شوخی
عدم تایید0/0970/9290/353شوخ طبعی پرخاشگرایانه ---˂ اجتماعی شدن کارکنان

تایید0/3763/8680/001اجتماعی شدن کارکنان ---˂ محصورشدگی شغلی
تایید0/2516/3310/001حمایت مدیران از شوخی ---˂ محصورشدگی شغلی

شکل 1 : الگو  در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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ــده  0/48، 0/70، 0/60، 0/61 و  ــت آم ــه دس ــتراکی ب ــر اش مقادی
ــند و  ــی باش ــر م ــه از 0/4 بزرگت ــده اســت ک ــه دســت آم 0/45 ب
ــل  ــت مناســب و قاب ــن شــاخص نشــانگر کیفی ــت ای ــر مثب مقادی
ــول هســتند.   ــل قب ــدازه مــي باشــند و در حــد قاب ــول الگــو ان قب
ــر  ــرای متغی ــده ب ــه دســت آم ــن ب ــب تعیی ــاخص ضری ــدار ش مق

ــرش 0/19، 0/33 و  ــالک پذی ــه م ــد ک ــی باش ــته 0/259 م وابس
0/67 بــه ترتیــب ضعیــف، متوســط و قــوی مــی باشــد. بــا توجــه 
ــن  ــی شــود ای ــده مشــاهده م ــه دســت آم ــن ب ــب تعیی ــه ضرای ب

ــوردار هســت.  ــرازش متوســط برخ ــار از ب معی

جدول 3: معیارهای کلی کیفیت الگو
ضریب تعیینمقادیر اشتراکیمتغیرها

0/480/009اجتماعی شدن کارکنان
0/700/046حمایت مدیر از شوخ طبعی
-0/60شوخ طبعی پرخاشگرایانه
-0/61شوخ طبعی پیوند دهنده
0/450/259محصورشدگی شغلی

اســتفاده                             GOF از شــاخص  الگــو  بــرازش  بررســی  بــرای 
مــی شــود. 

GOF=√)Communality×Rsquare(
GOF=√)0.56×0.103=(
GOF=√0.057
GOF=0.240
بــا توجــه بــه نتایــج گــزارش شــده در )جــدول 3( مقادیــر اشــتراکی 
)r2( و جایگزینــی در  تعییــن  )Communality( و ضریــب 
فرمــول بــرازش کلــی الگــو)GOF( ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد 
کــه مقــدار شــاخص GOF برابــر اســت بــا 0/240 کــه ایــن عــدد 
بــا توجــه بــه ســه مقــدار 0/01، 0/25، و 0/36 بــه عنــوان مقادیــر 
ضعیــف، متوســط و قــوی بــرای GOF، حاکــی از بــرازش کلــی 

متوســط مــی باشــد.  

بحث 
ــی در  ــن همبســتگی شــوخ طبع ــا هــدف تعیی پژوهــش حاضــر ب
ــران از شــوخ طبعــی و اجتماعــی شــدن  محــل کار، حمایــت مدی
کارکنــان بــا محصورشــدگی شــغلی کارکنــان وزارت ورزش و 
جوانــان جمهــوری اســالمی ایــران انجــام شــد. نتایــج بــه دســت 
ــت  ــا حمای ــده ب ــد دهن ــی پیون ــوخ طبع ــه ش ــان داد ک ــده نش آم
ــادار دارد. ایــن نتیجــه  ــران از شــوخی همبســتگی مثبــت معن مدی
 Chen )17( بــا نتایــج مطالعــه هــای ســپهوند و همــکاران
ــه  ــن یافت ــن ای ــی دارد. در تبیی ــکاران )7( همســو و همخوان و هم
مــی تــوان اینگونــه بیــان نمــود کــه اســاس شــوخ طبعــی پیونــد 
دهنــده؛ تمایــل بــه گفتــن حــرف هــای خنــده دار، جــوک گفتــن، 
پرداختــن بــه شــوخی و بذلــه گویــی بــه طــور خودبخــودی بــرای 
ــا  ــش تنش ه ــط و کاه ــهیل رواب ــران، تس ــردن دیگ ــرگرم ک س

در روابــط بیــن فــردی اســت. بنابرایــن، ایــن نــوع شــوخ طبعــی 
باعــث افزایــش ســالمت روانــی، کاهــش تعــارض، ارتبــاط قــوی 
میــان افــراد و افزایــش جذابیــت فــرد نــزد دیگــران مــی شــود بــه 
ــر  ــد. از نظ ــته باش ــی داش ــران را در پ ــت مدی ــه حمای ــرطی ک ش
پژوهشــگر اگــر مدیــران از شــوخ طبعــی افــراد حمایــت هــای الزم 
را داشــته باشــند؛ افــرادی کــه از این سبک شوخطبعي اســتفاده مــی 
کننــد، هنگام برخــورد بــا موقعیت های تنــش زا، با بیان طنز و لطیفه 
ســعی مــی کننــد به دیگران آرامش بدهند و چـشم انداز شــوخ 
طبعانــه ای نسبت به موقعیت هایــی که با آن مواجه ميشوند، دارند. 
نتایــج بــه دســت آمــده در مطالعــه حاضــر نشــان داد شــوخ طبعــی 
ــدارد. در  ــاط ن ــان ارتب ــدن کارکن ــی ش ــا اجتماع ــگرایانه ب پرخاش
ــد کــه شــوخی  ــن راســتا، Chen و همــکاران )7(  نشــان دادن ای
پرخاشــگرایانه بــر حمایــت ناظــر از شــوخ طبعی همبســتگی معنادار 
بــود کــه بــا نتایــج مطالعــه ی حاضــر همســو نیســت. بــه معنــی 
تمایــل بــه اســتفاده از شــوخی بــا هــدف انتقــاد یــا تحقیــر، فریــب 
ــه و  ــه و کنای ــد تمســخر )گوش ــران اســت. مانن ــول زدن دیگ و گ
طعنــه(، مــردم آزاری )دســت انداختــن دیگــران(، تمســخر، بدگویی 
و نیــز توهیــن )شــوخی هــای جنســی یــا نــژادی( اســت. از نظــر 
پژوهشــگر یکــی از علــت هــای ایــن ناهمســویی شــاید در جامعــه 
مــورد بررســی شــده بیــن دو مطالعــه بــوده باشــد کــه بــا توجــه بــه 
فرهنــگ موجــود در جامعــه و ســازمان هــای ایــران کــه مــی تواند 
تحقیــر و تمســخر را بــه همــراه داشــته باشــد مــی توانــد اثــرات 
منفــی در بیــن رفتارهــای کارکنــان بــه وجــود آورد. از ســوی دیگر، 
از دیــدگاه Tews و همــکاران  )10( اجتماعــی شــدن کارکنــان بــه 
اجتماعــی، دوســت داشــتنی و بــرون گــرا بــودن کارکنــان اطــالق 
مــی شــود. برایــن اســاس، چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه وقتــی 
ــا  ــی ی ــی تهاجم ــوخ طبع ــان از ش ــان وزارت ورزش و جوان کارکن
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پرخاشــگرانه بــراي قربانــی کــردن، تمســخر یــا تحقیــر دیگــران 
اســتفاده کننــد، تاثیــر متفــی بــر ارتبــاط آنــان خواهــد داشــت. 

ــان  ــدن کارکن ــی ش ــن اجتماع ــر، بی ــه حاض ــن، در مطالع همچنی
بــا محصورشــدگی شــغلی همبســتگی مثبــت و معنــادار بــود کــه 
بــا نتایــج ســپهوند و همــکاران )17( بــه همراســتا اســت. در ایــن 
راســتا، Chen و همــکاران )7( نشــان دادنــد کــه اجتماعــی شــدن 
ــادار  ــت معن ــر محصورشــدگی شــغلی همبســتگی مثب ــان ب کارکن
ــه   ــج مطالع ــا نتای ــای پژوهــش حاضــر ب ــه ه ــن، یافت دارد. بنابرای
Chen و همــکاران )7(  همســو مــی باشــد. Martin و همکاران 
)9( معتقدنــد کــه افــرادی کــه در شــوخی کــردن در زمینــه هــای 
ــد،  ــر و محبــوب ترن ــد، جــذاب ت مختلــف اجتماعــی مهــارت دارن
ــای  ــاط ه ــوند، ارتب ــی ش ــی م ــران ارزیاب ــر از دیگ ــته ت شایس
ــرار مــی  ــا دیگــران برق ــری ب ــت بخــش ت ــر و رضای ــه ت صمیمان
ــی  ــد و م ــی گیرن ــرار م ــری ق ــی بهت ــت اجتماع ــد، در موقعی کنن
تواننــد بــه راحتــی دوســتی و رابطــۀ خــود بــا دیگــران را توســعه 
دهنــد. از ایــن رو وقتــی کارکنــان وزارت ورزش و جوانــان از چنیــن 
شــرایط دوســتانه ای در ایــن ســازمان برخــوردار باشــند، تمایــل بــه 

ــد. ــدن در ســازمان را دارن مان
ــا  ــوخی ب ــران از ش ــت مدی ــن حمای ــتگی بی ــن، همبس همچنی
ــه دســت  ــادار دارد. نتیجــه ب ــت و معن محصورشــدگی شــغلی مثب
آمــده بــا نتایــج مطالعــه هــای Chen و همــکاران )7( و حیدری و 
همــکاران )18( همســو و همخوانــی دارد. در تبییــن ایــن یافتــه می 
تــوان اینگونــه بیــان نمــود کــه بســیاری از کارکنــان در ســازمان 
ــد  ــه می توانن ــط کاری چگون ــه در محی ــد ک ــد بدانن ــا می خواهن ه
نظــرات خــود را بطــور موثــر و قاطــع ارائــه دهنــد. توصیــه رایــج 
بــرای اینکــه یــک ارائــه ی موفــق در مقابــل حضــار داشــته باشــید، 
شــوخ طبــع بــودن اســت. بــر همیــن اســاس مدیرانــی کــه روحیــه 
شــوخ طبعــی بیشــتری دارنــد و از شــوخ طبــع بــودن همــکاران و 
کارکنــان خــود حمایــت مــی نماینــد مــی تواننــد راندمــان کاری 
ــا  ــده دار ی ــزی خن ــد. شــنیدن چی ــدان خــود را افزایــش دهن کارمن
ــت  ــی را تقوی ــط اجتماع ــد، رواب ــش را کاهــش می ده ــب تن عجی
ــزه را در  ــد و انگی ــاد می کن ــت ایج ــوی مثب ــق و خ ــد، خل می کن
افــراد بــاال خواهــد بــرد. در مجمــوع، ایــن طــور بــه نظــر می رســد 
ــرای  ــز ب ــرای ســخنران و نی ــی ب ــرات مثبت ــی اث ــوخ طبع ــه ش ک
مخاطبیــن ایجــاد می کنــد. در تأئیــد ایــن موضــوع مــی توانــد بــه 
مطالعــه Chen و همــکاران )7( اشــاره کــرد کــه آن هــا در مطالعه 
ــت  ــا حمای ــده ب ــد دهن ــوخی پیون ــه ش ــد ک ــان دادن ــود نش ی خ
ناظــر از شــوخ طبعــی همبســتگی مثبــت معنــادار دارد. همچنیــن 
Karakuş و همــکاران )26( نیــز بــا بررســی رابطــۀ ســبک هــای 

ــت اجتماعــی ادراک شــده نشــان داد کــه  ــا حمای شــوخ طبعــی ب
بیــن شــوخ طبعــی پیونــد دهنــده بــا حمایــت اجتماعی همبســتگی 
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد. از دیــدگاه محقــق شــوخ طبعــی در 
بیــن کارکنــان احســاس وحــدت و بهــره منــدی از یــک فرهنــگ 
مشــترک میــان کارکنــان بــه وجــود مــی آورد، صمیمیــت و مــودت 
را در جمــع آنــان افزایــش مــی دهــد و بــه عنــوان همکار میانشــان 
ــن  ــی ای ــن شــوخ طبع ــد. همچنی ــی کن ــی ایجــاد م حــس همدل
ــود  ــه وج ــان ب ــای وزارت ورزش و جوان ــان نیروه ــس را در می ح
مــی آورد کــه  همــه افــراد )از جملــه رهبــر کســب و کار( در کنــار 
ــن نعمــت در وزارت ورزش  ــدی از ای یکدیگــر هســتیم.  بهــره من
و جوانــان خــوب و در عیــن حــال نیازمنــد مالحظاتــی اســت، امــا 
کارکنــان ســازمان نیــاز دارنــد خــارج از محــدوده ی تعریــف شــده 
ســازمان نیــز مأمنــی بــرای خندیــدن و شــاد بــودن داشــته باشــند. 
معاشــرت هــای صمیمانــه و قــرار گرفتــن در جمــع هــای شــادی 
بــه طــور قطــع مــی توانــد شــرایطی را در اختیــار کارکنــان قــرار 
ــد.  ــش هــای شــغلی را کاهــش دهن ــه واســطه آن تن ــا ب ــد ت ده
ــدۀ  Mitchell و همــکاران )4( محصورشــدگی شــغلی  ــه عقی ب
ــا دیگــران  و گــروه  نشــان دهنــدۀ میــزان ســطح تعامــل افــراد ب
هــا اســت. بــر اســاس نظریــه محصــور شــدگی شــغلی ارزش هاي 
ــرد  ــه ف ــی ک ــه های ــغلی و برنام ــداف ش ــرد، اه ــک ف شــخصی ی
بــراي آینــده دارد بایــد بــا فرهنــگ ســازمانی بزرگتــر و تقاضاهــاي 
ــال دانــش، مهــارت هــا و توانایــی  ــراي مث ــرد )ب ــوري ف شــغل ف
ــی  ــرد چگونگ ــن ف ــر ای ــالوه ب ــردد. ع ــق گ ــغل( منطب ــاي ش ه
انطبــاق خــود، بــا جامعــه و محیــط اطــراف را نیــز در نظــر خواهــد 
گرفــت. لــذا چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه وقتــی کارکنــان وزارت 
ورزش و جوانــان بــا حمایــت مدیریــت از نــوع رفتارهــا و تعامــالت 
ــا رفتارهایــی نظیــر تشــویق بــه  شــوخ طبعانــه مواجــه شــوند و ب
ایجــاد محیــط کاری لــذت بخــش و بــه طــور مشــخص حمایــت 
از فعالیــت هــای شــوخ طبعانــه در ســطح ســازمانی مواجــه شــوند 
آن را محیطــی مطلــوب درک مــی کننــد و در واقــع بــا هنجارهــا 
و فرهنــگ ســازمانی موجــود در ســازمان مــی تواننــد بــه راحتــی 

خودشــان را انطبــاق دهنــد.

نتیجه گیری
نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد کــه شــوخ طبعــی پیونــد دهنــده 
بــا حمایــت مدیــر می توانــد بــر محصورشــدگی در کار همبســتگی 
ــر  ــی ب ــتگی منف ــگرایانه همبس ــی پرخاش ــوخ طبع ــت و ش مثب
محصورشــدگی در کار داشــته باشــد. از ایــن رو پیشــنهاد مــی شــود 
مدیــران در وزارت ورزش و جوانــان حمایــت هــای خــود را از جملــه 
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اقدامــات تشــویقی ماننــد تشــکیل گــروه هــای تفریحــی خــارج از 
ســاعات ادارای، اعطــای پــاداش، لــوح تقدیــر انجــام دهنــد کــه می 
توانــد در ادراک کارکنــان از حمایــت هــای مدیــران از  شــوخ طبعی 
موثــر واقــع شــود. از محدودیــت هــای مهــم در ایــن مطالعــه مــی 
ــان وزارت ورزش  ــه کارکن ــه محدودیــت جامعــه آمــاری ب ــوان ب ت
و جوانــان اشــاره نمــود کــه در تعمیــم نتایــج بایــد احتیــاط نمــود.

سپاسگزاری
مطالعــه حاضــر برگرفتــه از بخشــی از نتایــج رســاله دکتری پریســا 

ــران  ــد ته ــگاه آزاد واح ــی دانش ــت ورزش ــته مدیری ــی در رش ایوب
ــخ  ــه در تاری ــالق 13122559981926 ک ــد اخ ــا ک ــا ب ــوب ب جن
97/10/15 بــه راهنمایــی جنــاب آقــای دکتــر رضــا نیــک بخــش 
ــه در انجــام پژوهــش  ــرادی ک ــه اف ــن از کلی ــی باشــد. همچنی م
یــاری نمودنــد )بــه طــور خــاص کارکنــان وزارت ورزش و جوانــان( 

نهایــت تقدیــر و تشــکر بــه عمــل مــی آیــد. 

تضاد منافع
نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد منافعی گزارش نکردند.
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