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 .1دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت3000/30/30 :؛ تاریخ پذیرش)3000/30/03 :

چکیده
این مطالعه تأثیر شوخطبعی بر فرهنگ سازمانی و انسجام گروهی را با روش تحلیل عاملی تحلیل کرده است .جامعة آماری این پژووه
را همة کارکنان دانشگاه فنیوحرفهای شهر کرمانشاه تشکیل دادهاند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی و بهژرهگیژری از جژدو
مورگان 383 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .دادههای مورد نیاز با بهکارگیری پرسشنامه جمعآوری و با نرمافژاار لیژار تحلیژل شژد.
نتایج حاکی از آن است که بین شوخطبعی و فرهنگ سازمانی (فرهنگ مشارکتی ،انعطافپژذیر ،مژأموریتی و سژازگاری) ارتبژا مببژت و
معناداری وجود دارد .همچنین ،بین شوخطبعی و انسجام گروهی (انسجام تکلیژ و انسژجام اجتمژاعی) رابطژة معنژاداری وجژود دارد .در
نهایت ،میتوان گفت مدیران ملام به پذیرش طنا به عنوان یکی از اشکا ارتباطژا هسژتند ،و بایژد نسژبتی منطقژی بژین هژدفهژای
سازمانی و استانداردهای عمومی -اجتماعی کار برقرار کنند.

کلیدواژگان
انسجام گروهی ،شوخطبعی ،فرهنگ سازمانی ،طنا.

 نویسندة مسئول ،رایانامهheidari912@atu.ac.ir :
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مقدمه
شادی موهبتی بزرگ است
ریااشناساا ثاب

هته بایتد را را یا ت  ،تنشمت

ههدهاند هه شادی در زندگی از لحاظ اهمش

ثهیت ی ارزشهای اخالقی ی حتی ر تنبهبهش

شتمهد ی بته دیزتهاا نشتز انت تال داد.
در ایجاد زندگی مطلوب ،مهمته از

است  .در ستازمااهتای امتهیزی ،بششتته راستا

میخواهند شاد باشند ی شادی ی ر اه هارهنانشاا بهایشاا بسشار مهتم است  ،امتا بتهدلشت راایت
مصلح

از خندیدا ههاس دارند ،شتاید ایتن هتهاس متدیهاا بته دلشت نارگتاهی از مزیت هتای

شوخطبعی بهای سازماا باشد .یلی مدیهاا میتوانند در حالی هه شوخطبعاند ،شخصتشتی دتدی ی
بنشادی نشز داشته باشند ،ی در حالی هه دربارة نتایج هارها ،اخالق ،ر تار ی ارزشها ،هدی مصمم ی
ددیاند ،شاد ی سهخوش نشز باشند ی از این دارایی ارزشمند بششته استفاده هنند (ا تخاری،8811 ،
ص .)65متشو دی بهنس 8مدیه شهه

بهنس گهیپ دربارة شوخطبعی سازمانی متیگویتد :ایجتاد

احساس راحتی ی ررامش در هارهناا با بههارگشهی شوخی ی مزاح ،شما را به ایضاع مسلط میهند.
همچنشن ،راندال 8مدیه اام گهیه ایتیااتی در این زمشنه میگوید :من زیاد شوخی متیهتنم ،در
لحظههای بسشار ددی شوخی میهنم ،چند لحظه طول میهشد ی مهدم به را ختو متیگشهنتد

(Al-

 .)Obthani, 2013, p.25البته این شوخیها همششته متثثه نشستتند ،یلتی در اتلتو مواقتع مثثهنتد
( )Watson, 2006, p.11تح ش ات نشاا داده اس

بسشاری از ا هادی هه در هار خود مو ق بودهانتد،

معت دند از بودا در مح هار خود لتتت متیبهنتد ( .)Ford, 2003, p.19بستشاری از متدیهاا ته
میهنند انجامدادا هارهای ریزمهه ی انتفاای یظشفة اصتلی راهاست

ی همتته ارتبتاص صتمشمی بتا

دیزهاا بهقهار میهنند ،در حالی هه ،یظشفة اصلی مدیه ایجاد ضایی در مح هار اس

هته زمشنتة

رشد سالم منابع انسانی را هاهم هند (ا تخاری ،8811 ،ص  .)6متدیه در اصته معاصته بایتد بته
1. Matthew J. Burns
2. Burns Group.CO
3. Randall L. Stephenson
)4. American Telephone & Telegraph (AT&T
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عالش هایی متمههز شود هه ضایی سالم ی صمشمی را بهای انجامدادا هار بهای هم ارانش ایجتاد
هند

(2002, p.267

 .)Collinson,همچنشن ،شوخطبعی میتواند بته تشت ش گتهیههتای تشهرستمی

دریا سازماا منجه شود ی بدین ش

انسجام دریاگهیهتی بششتته متیشتود ،زیتها ریحشتههتا ی

خلقیخوی ا هاد دریا این گهیههای تشهرستمی بششتته بته هتم نزدیتت است  .البتته گتهیههتای
تشهرسمی نشز دریا گهیههای رسمی تش ش میشود ( .)Romero, 2006, p.59شوخطبعی میتوانتد
ههنگ سازماا را تح
ههنزی اس

شعاع قتهار دهتد زیتها اختالق ی ریابتط شتههیندی ستازمانی بخشتی از

هه دریا سازماا حاهم اس

(2004, p.75

 .)Zaleznik,نظه به اهمش

شوخطبعی در

هاهش تعارضات دریاسازمانی ی ا زایش انزشزش هاری ،این مطالعه میهوشد الزوهای مودود در
این زمشنه را با ی دیزه تلفشق هند تا در نهای

بتواند به این پهسش پاسخ دهد هه ریتا شتوخطبعتی

میتواند به ههنگ سازمانی ی انسجام گهیهی مثثه باشد؟
مباني نظری پژوهش
شوخطبعي

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

متهادف ها ی معادل هایی دارد هه ابارت اند از مزاح ،دُاابته ،هَتزل ،مطایبته ُ ،اهته

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

هه ابارت اند از گستاخی ،بیشهمی ،خوشی ،اشهت ،چههی ،پلشتدی ،ستماد

تهور ی بیباهی ،ششطن

ی یقاحت ،

ی بازی بشش ازحد طف  ،ناز ،دلهبایی ی اشوه گهی .شوخی در اصطالح ،به

معنای نوای از گفتار ی نوشتار اس

هه شنشدا یا مطالعة را ،بااث انبساص خاطه ی ایجاد لبخنتد ی

همهاه بتا مالحت  ،مالطفت  ،مههبتانی ی بتدیا اذیت

ی ح تارت است

(2004, p.50

.)Breeze,

1. Joke
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شوخطبعی 8پدیدهای چندیدهی ی پشچشده اس

هه تعهیفی دامع ی هلی از را در دستهس نشست .

ریااشناساا شوخطبی را پاسخی شزیولوژیت بته یتت محتهس بستشار پشچشتدة محشطتی متیداننتد
( .)Veselka, 2010, p.774از نزاهی دیزه ،شوخطبعی ابزاری بهای م ابله بتا ناهنجتاری ،اختتالل ی
ادمتجانس اس

( .)Romero, 2006, p.63گفته میشود بششته مهدم زمانی دیس

از چشزی بسشار نزهانند .ریااشناساا معت دند هه شوخطبی میتواند سالم
در مسشه مناسو هدای

ا

دارند بخندند هه
ی تف ه منط ی را

هند ( .)Meyer, 2000, p.319ادبشات طنز را متیتتواا بته دی گتهیه اصتلی

ت سشم ههد:
ایل ،سطح هدی :این ه چها ا هاد از طنز استفاده میهنند ،دیم ،سطح ادتماای :این ه طنز تتابع
محشط ادتماای اس  .گهیهی از پژیهشزهاا طنز را بششته در ستطح تهدی بهرستی ههدنتد زیتها
انزشزههای هدی را تفسشه طنز میدانند .در سطح هدی سه نظهیة امده یدود دارد :نظهیة بهتتهی،
نظهیة امدادی ی نظهیة تجتانس ( .)Begley, 2000, p.9دستتة دیزته از پژیهشتزهاا طنتز را نتشجتة
تأثشهپتیهی از محشط ادتماای دیگانه میدانند .این طبشع

دیگانه از طنز را تناقض طنتز متینامنتد

هه در دی دسته ت سشم میشوند :شناسایی ی تف شت ،هنتهل ی م ایم

(2001, p.147

 .)Nevo,طنتز

به انواا ابزاری بهای بهتهی در نظه گه ته میشود هه این مفهوم از طنز بتا نظهیتة تومتاس هتابز
تطابق دارد .هابز طنز را معشار بهتهی در گهیههای ادتماای میپنتدارد ،ای معت تد است
خنده ی طنز ش وه ناگهانی ناشی از بهداش های ناگهانی بهخی ا هاد نسب
م اب ضعف دیزهاا اس
طنز مم تن است

(2008, p.82

به صفات بهته خود در

 )Foxworth,رَپ )8568( 8اذااا میهند انزشزة بهتتهی در

در نزتاههتای حستهترمشتز هستانی ریشته داشتته باشتد هته در یتت رقابت

ش س خورده باشند ی طنز را به نواا ابزاری بهای گهیز از یضعش
p.425

االقته بته

مودود بههار گشهنتد (

Lynch,

 .)2002,شنبهگ ( )8591نشاا میدهد طنتز نتوای تجتایز ی تهتادم است  ،امتا از لحتاظ
1. Humor
2. Thomas Hobbes
3. Rapp
4. Feinberg
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ادتماای پدیدهای تشهخشون رمشز پتیه تنی اس

( .)Veselka, 2010, p.773هنزامی هه شتوخی ی

خنده بهای هاهش تنش بههار گه ته میشود ،طنز ن ش امدادی را به خود میگشهد .بهای مثال زمانی
هه بشن دی نفه متاهههای در حال رخدادا اس  ،طنز ابزار مشانجیگهی ی ا زایش صلح بشن ایتن دی
اس

( .)Gundelach, 2000, p.115اسپنسه )8151( 8بهای ایلشنبار طنتز را در قالتو ابتزاری اداری

بشاا ههد .ای اظهار داش

خنده نتشجتة انتهژیهتای شزی تی است

هته بتهای م ابلته بتا احستاس

ناخوشایند پدیدار می شود ،این انهژی اصبی به ااصاب دهاا ی سشستم تنفس سهریز میشود ی در
نهای  ،خنده را تولشد میهند .اسپنسه طنز را اینگونه تشبشه میهند :بتازههدا ستوپاپ اطمشنتاا در
لولههای بخار ده
داش

دلوگشهی از انفجار .داریین ( )8556از نظهیة اسپنسه پشتشبانی ههده ی اظهار

خنده حتالتی ختاص در چهتهه است

هته تتنش را هتاهش متیدهتد (.)Ford, 2003, p.19

عالش های اسپنسه تأثشه هایانی در تشهیح مفهوم طنز امدادی «تس شن تتنش» گتاشت  ،امتا متتن
اصلی در نظهیة طنز امدادی در نظهیة ددید هیید 8خود را نمایاا ههد .هیید شوخطبعی ی ارتباص
را با ناخودرگاه را بشاا ههد ،هیید معت د بود خنده پاسخی ناخودرگاه به لطشفتههتایی است
محشط دریا

میشود .ای معت د اس

لطشفه شبشه رایاست  ،زیتها لطشفتههتا ،نظههتای ممنواتهای

هستند هه از طهیق ضمشه ناخودرگاه به سطح قاب بهیز تبدی متیشتوند
هیید معت د اس

هته از

(p.775

.)Cooper, 2005,

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

میدهد انهژیهای خود را منتشه ههده ی به هه هس ادتازه داده متیشتود هته دیر از ح تایق ی در
یتلحظه بدیا مالحظات ادتماای خوشحالی خود را رزاد هند؛ دیم ،طنز املی تجایزهارانه بهای
م ایم
شار اس

در م اب تحهیمها ی محدیدی هاس  .شوخی پس از محدیدی

نشاادهندة قشتامی الشته

( .)Breeze, 2004, p.50مفهوم ادم تجانس شوخطبعی نشاا میدهتد طنتز یاهتنش بته

1. Spencer
2. Darwin
3. Freud
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ابهامات محشط اس  .در همشن راستا بهگسوا ی داگالس )8596( 8نشتاا دادنتد طنتز مخالفت
همهچشز در یضعشتی مشخص اس

هه به ما بهای درس محشط پشچشده همت میهند (

p.22

 .)2010,پِلَسنِه ( )8591استدالل میهند خنده یا گهیه پاسخ بته موقعشت

اس

(.)Plessner, 1970, p.123

بتا

Al-Obthani,

نامتجتانس محشطتی

شوخطبي (طنز) در محل کار

بهطورهلی ،ههگونه سهگهمی ،یا عالش
میشود

(2003, p.6

خندهدار ی سهگهمهننده در محشط هار ،طنتز هتاری نامشتده

 ،)Hornblow,اما از رنجا هه طنز رسانة ارتباطی بشن مهدم نامشتده متیشتود ،در

مح هار باید در زمشنة ریابط مشاا ااضای سازماا در نظه گه ته شود .در بششته موارد ،این ریابتط
میتواند به ش

دشن تولد ،ریز یرزش ،همپشنها ی اردیهای خارج از اداره ی امثال اینهتا نمتود

پشدا هند ( .)Cooper, 2005, p.772با این حال ،طنز مفهومی بسشار امشقته از انجامدادا عالش هایی
اس

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

میشود هه مشاا هارگهاا ی هار همایاا گههای ااطفی ایجاد متیهتهده است

(

Al-Obthani, 2010,

 .)p.26ریمهی ی ههاتز ( ) 115بشاا ههدهاند شوخطبعی سازمانی به ارتباطات سهگهمهنندهای اطالق
می شود هه احساس مثبتی دربارة هد ،گهیه ی سازماا در مخاطو ایجاد هند .یتت هارمنتد مم تن
اس

با بشاا لطشفههای احم انه ،توسط رئشس ستایش شود ی در بهخی تصمشمها دخال

( ،)Romero & Cruthirds, 2006, p.59یا مم ن اس

چند ریز تشب

داده شتود

هارمند با این ر تار طنزرمشتز،

به انواا مهخصی اامال نشود ی بخششده شود ( .)Ford, 2003, p.20شوخی ی شوخطبعی بخشی از
عالش های طبشعی ریزانه در نظه گه تته متیشتود ،امتا ارتباطتات طنزرمشتز بتا هته تهدی بتدیا
درنظهگه تن ییژگیهای شخصشتی ی تناسبات مشاا هدی بااث ایجاد مش التی میشود زیها گشهندة
این پشام مم ن اس

از نش

ارستالهننتدة پشتام رگتاه نبتوده ،یتا بتشن هستتندة پشتام ی گشهنتدة را

تفایتهای نزهشی یدود داشته باشد ،در نهای  ،این ارتبتاص طنزرمشتز بااتث ایجتاد اختال تات ی
1. Bergson & Douglas
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بههمخوردا حهم ها شود ( .)Foxworth, 2008, p.83در یتت پتژیهش مشتخص شتد دی نفته از
شههینداا اس اندینایی 8لطشفهها ی دوسهایشتاا را بششتته دربتارة شتههینداا دانمتارهی مطتهح
میهنند ی دربارة نهیژیها ی سوئدیها 8دوس طهح نمیهنند ،زیها ارزشهای بتشن دی نفته دربتارة
دانمارهیها بهابه ی مشتتهس است

(2012, p.27

 .)Al-Obthani,بنتابهاین ،ایتن اداتا هته طنزهتای

بشنالمللی نشز یدود دارد ،بیربط ی پوچ اس  ،به این استاس ،متدیهاا بایتد قبت از این ته طنتز ی
شوخطبی در مح سازمانشاا سهای

هند ،از ییژگیهای ههنزتی ،تتاریخی ،دمعشتتی ی ا شتدتی

گهیههای هاری خود رگاه باشند تا بتوانند مشزاا این پدیده را هنتهل ی در ده

مثب

هدای

هننتد

(.)Nevo, 2001, p.148
هدفهای شوخطبعي سازماني

شوخطبعی در مح هار توسط بستشاری از مح تاا شتهح داده شتده است

( Martin, 2001; Fatt,

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

شوخطبعی (طنز) در مح هار بهمنظور دستشابی به هدفهای زیه مم ن اس :
 .8بههارگشهی طنز به انواا شمششه :6ما گاهی طنز را بههتار متیگشتهیم تتا ا تهاد را بتا بهختی

دنبههای خاص دیدگاه خویش مت ااد هنشم .در این مدل ،به ما ادازه داده میشود تا هه چه را هته
شاید در حال

اادی گفتنش در ریابط سازمانی ایجاد مش

خود را تهتشو هنشم هه از نظههای حتی نامطلوب مدیهی

هند ،بهراحتی ابهاز هنشم ی هم تاراا
در همة بختشهتا حمایت

هننتد

(Al-

.)Obthani, 2012, p.26
 .به هارگشهی طنز به انواا سپه د اای :5طنز ابزاری بهای تسهش

هاینتد پتتیهش انت تادات ی
1. Scandinavian
2. Danes
3. Swedes and Norwegians
4. Jean Barsoux
5. Sword
6. Shield

 78

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،1بهار 1315

قادرههدا ا هاد ی گهیهها به هناررمدا با احساس اختاللرمشز در زماا ش ست
یت هارشناس تأسشسات قهار اس

است  .بتهای مثتال

مش الت حاد بهیدودرمده در تجهشزات ی ماششنرالت هارخانه

را به مدیهاا گزارش هند .این هارشناس تهدشح میدهد بهدای ابهاز مست شم نوع مش
مش

نی امتق

را با طنز بشاا هند تا ذهن مدیهاا را با ادعه رشنا هند ی اینگونه اذااا میهند هه «من ه
را تعطش هنشم ی ماهی تزلرال صشد هنشم ی بفهیششم» (.)Martin, 2001, p.64

میهنم ما باید شهه

 .8به هارگشهی طنز بهای ت وی

ارزشهای سازمانی :8با توده به دامنة شوخطبی ،میتواا را را

همچوا ابزاری بهای تأثشهگتاردا به ا هاد به منظور انطباق با ن شهای خاص ی احتهامگتاشتتن بته
ارزشهای سازمانی بههتار گه ت  .بتهای مثتال ،دتوس ی لطشفته همتواره بتهای ا تزایش انستجام
دریاگهیهی ی یحدت در مح هار بههار گه ته میشود زیتها ارزشهتای شخصتی ی ستازمانی را
میرمشزد ی یسع

ارزشهای مشتهس را توسعه میدهد (.)Ford, 2003, p.21

از منظه دیزه شوخطبعی (طنز) با ی ی از سه سبت زیه در سازمااها مح ق میشود :دسته ایل:
سهگهمی ،دسته دیم :هاهش تنش ی دسته سوم :تهدید؛ طنز بهای سهگهمی ی ایجاد ریابط دیستتانه
بهمنظور هاهم ههدا محشط هاری مثب

ی پویا؛ طنز به منظور م ابله بتا تتنش ی حتتف یتا هتاهش

مش الت ریزمهة زندگی؛ طنز به منظور تهدید ،تح شه ی تخهیو دیزهاا .طنز بتهای اطتالعرستانی
یت موضوع یا املی خاص به سایهین .طنز بهای بیاحتهامی ی تخهیو هد توستط ختودش .ایتن
نوع طنز توسط سایهین طهحریزی میشود تا هد را بهیسشلة خودش بتیاحتتهام هننتد (

Romero,

.)2006, p.63
موانع بهکارگیری شوخطبعي (طنز) در ساختار سازماني

دانشمنداا الوم مدیهی

استدالل میهنند هه هشچ دایی بهای شوخطبعتی ی طنتز در ستاختارهای

سازمانی یدود ندارد ،زیها سامانههای سازمانی نظامهای ا الیی هستند هه با ددی

با سشستمهای

مزاحم م ابله میهننتد (  .)Duncan et al., 1990; Barsoux 1993; Martin, 2001; Fatt, 2002طنتز ی
1. Organizational Values
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شوخطبعی دزئی از خصل های لتتبخش ریحی انساا اس  ،در حالی هته لتتتبُتهدا ختالف
م هرات مح هار اس  ،این بداا معناس

هه منطق شوخطبعی نمیتوانتد بهابته م تهرات ستخ

اداری دی تهشده ام هند .هد در م ام طنزپهداز میهوشد بخشی از نشازهای ریحانی خویش را از
طهیق لتت طنزرمشز دبهاا هند .در این مشاا ،زماا بتهیز ایتن پدیتدة گهیهتی نشتز همششته ر تتار
طنزرمشز گهیه م اب خود را پاسخ میدهند ( .)Bakke, 2005, p.8از این ری ،حتی اگه مدیهی
چنشن ر تاری را حمای

بهیز

ن ند ،نمیتواند هارهناا را ماششنهایی هض هنتد هته صته اً هتار انجتام

میدهند ی ا ار خویش را به محشط انتشار نمیدهند ،زیها طنز خصلتی طهی است  ،لتتا هارهنتاا
خواهناخواه هنزام انجامدادا یظایف طنز را ده
p.27

تازهههدا ا ار بههار متیگشهنتد (

Al-Obthani,

 .)2012,به هه حال ،بهخی مسائلی هه مانع بههارگشهی طنتز در تصتمشمهتای دتدی متدیهاا

می شود ،به این شهحاند :اگه در یت محشط هتاری شتوخطبعتی ریاج یابتد ،مم تن است
زیهدس

احتتهام

به ما وق ی یتسهی اام های اخالقی دیزه حتف شود ،یتا هتاهش یابتد ،زیتها طنتز ی

شوخطبعی گاهی ههجیمهج ایجاد میهنتد .بتهای مثتال ،بهختی از هارهنتاا زمتاا یرید متدیهی
لطشفههای احم انهای به زباا میریرنتد ،در ایتن صتورت بتیاحتهامتی یاضتح ی مشتخص است .
بنابهاین ،زمانی هه طنز ی شوخطبعی ستاختار سلستلهمهاتبتی ستازماا را در هتم شت ند ،متدیهی
احساس تناقض ی بینظمی میهند ی با انجامدادا این ام مخالفت

متیهنتد ی را را در ستاختار

خویش دا نمیدهد ( .)Cooper, 2005, p.779در صورتی هه اگه در محشط هاری شوخطبعتی ریاج
یابد ،مم ن اس

رزار ی اذی

مست شم به سم

زناا ی مسائ زنانزی باشد ،این امه بشن دی دنس ریابطی رشفته ایجاد میهند .لتا

مدیهی

بهای حفظ ههام

(2009, p.70

دنسشتی نشز تهییج پشدا هند .بهییژه اگه زاییة شوخطبعی بته شت
انسانی هارهناا ،از این نوع شوخطبعیها در سازماا دلوگشهی میهنتد

 .)McGee,بسشاری از موضواات قتومشتی ی نژادپهستتی موضتوع اصتلی لطشفتههتای

اامشانه را تش ش میدهد ،مثالً ساختن لطشفه دربارة نژاد سشاهپوس  ،سفشدپوس

ی دز را ،این امه

در سازماا میتواند تنش ی درگشهی ایجاد هند ی هارهناا را از انجامدادا یظایف محولته دیر هنتد
(.)Foxworth, 2008, p.9
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موارد یادشده ط بهخی دالی مدیهاا ده

مخالف

با بهیز پدیتدة شتوخطبعتی در ستازماا

بود ،اما بهخی موارد هنوز به طور هام توسط پژیهشزهاا پاسخ داده نشده اس  ،این ته در بهختی
قالوهای ههنزی طنز دنسشتی پتیه ته نشده اس  ،در حالی هته در ههنتگ دیزته پتیه تتهشتده
نشس  ،مثالً طنز دنسشتی مم ن اس
(2003, p.2

در اریپا پتیه تنی باشتد ،امتا در رستشا قابت پتتیهش نباشتد

 .)Macks,هه هشوری متهوها ،رداب ی رسوم مختلف را در خود دای داده اس  ،لتا

هه نوع طنزی هه ی ی از این رداب ی رسوم را تح شه هند ،هامالً ممنوع ااالم شده اس

( Watson,

.)2006, p.80
فرهنگ سازماني

مطالعة مدیا ی نظاممند دربارة ههنگ سازمانی به دهههتای  8551ی  8591بهمتیگتهدد (اباستی،
 ،885ص .)51بهرسی ههنگ سازمانی 8در مطالعات انسااشناسی  ،دامعهشناسی ،8ریااشناستی
ی مدیهی

ی تجارت ،6در ارتباطات 5ریشه دارد .هارهنتاا ی هار همایتاا متیتواننتد بتا طنتز ،درس

دامع تهی از هایندهای ارتباطی ی دو هاری خویش به دس
مینامند هه شاخهای از مطالعات ارتباطات است
سازماا نشس

ریرند .این دو را ههنتگ ستازمانی

( .)Young, 2000, p.23ههنتگ تنهتا دنبتهای از

هه به نظام اخالقی تأثشه میگتارد ،بل ه نشهیی بزرگی اس ؛ زیها ارزشهای سازماا

را تعهیف میهنتد (اباستی ،885 ،ص .) 1ههنتگ ستازمانی ،نظتامی از ارزشهتای مشتتهس ی
اات ادات اس

هه با ساهناا یت سازماا ،ساختار سازمانی ی سشستتمهتای هنتهلتی تعامت دارد تتا

هنجارهای ر تاری متناسو با ساختار را تولشتد هننتد ( .)Andrews, 1996, p.50ریزنبتهگ ی گتودال
( )8559چهار دیدگاه مختلف دربارة ههنگ سازمانی از منظه ارتباطات مطهح ههدهاند ،دیدگاه ایل
1. Organizational Culture
2. Anthropology
3. Sociology
4. Psychology
5. Business Administration
6. Communication
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دیدگاه مدیهی

تطبش ی اس  .در این دیدگاه ههنگ میتواند از طهیق یابستزیهای ملی ی قومشتی

هارهناا به یدود رید؛ در دیدگاه دیم ههنگ سازمانی توسط ابزارهایی دست هتاری متیشتود تتا
سازماا به بششتهین بهههیری بهسد؛ دیدگاه سوم ،به شناخ

سازمانی میپهدازد ،یعنی ههنگ تف ه

ی ارزشهای مشتهس در سازماا را ایجاد میهند؛ در نهای  ،در دیتدگاه چهتارم ،ههنتگ ،نمتادی
سازمانی در نظه گه ته میشود ،نمادگهایی به سازماا ادازه میدهد تا ههنگ را در قالو پشامهتای
تشههالمی ی تبادل ارتباطات ستازمانی نشته دهتد ( .)Eisenberg & Goodall, 1997, p.117ههنتگ
سازمانی میتواند به شاخصهای اثهبخشی سازمانی مانند امل هد ،حتس تعهتد ،ااتمادبتهنفتس ی
ر تارهای اخالقی هارهناا تأثشهی مثب

بزتارد (زمشنی ،8811 ،ص  .)8دنشسوا ) 115( 8ههنگ

سازمانی را به چهار گونه ( ههنگ سلسلهمهاتبی ،ههنگ مأموریتی ،ههنگ انطباقپتتیه ی ههنتگ
مشارهتی) ت سشم ههد هه هه یت از راها در طهاحی راهبهدهتای ههنزتی هتاربهد ییتژهای دارنتد
(ر شعی ،8858 ،ص.)85
انسجام گروهي

انسجام در لغ

در ههنگ معشن به معنای ی پارچزی ،یزانزی ،ادتام ی ی یشدا است  .انستجام

در یاقع متناظه با حالتی اس

هه اناصه یت مجمواه بهطور منظم ی ی پارچته گتهد رمتده باشتند

(متشنی صدر ،8811 ،ص .) 81همچنشن ،انسجام را میتواا همبستزی ی یابستتزی مت ابت ااضتای
یت مجمواه هه دارای همدلی ی همنوایی در انجامدادا امور هستتند ،معنتا هتهد (
 .)p.19حفظ انسجام در مفهوم املشاتی را ابارت اس

Griffith, 2002,

از نزهداری ااضا در مجمواه ای یاحد هه

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

سازماا تهتشو شده اند ی عالش

می هنند .در نتشجته،

سشاس های حفظ انستجام متیتوانتد راهتا را بتهای تح تق همتاا هتدف مشتتهس ی انجتامدادا
1. Denison
2. Cohesion
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عالش های مهتبط با اهداف نزه دارد ی از انزیا ،ایزیله شدا یا تهس گهیه دلوگشهی هند ی رمادگی
را ها را بهای پتیهش ی انجام دادا مأموری های رتی با همدلی ی پشوند بتا ستایه ااضتا بهانزشزانتد
(.)Beal, 2003, p.993
به این اساس ،مهم تهین شاخصههای املشاتی بهای سنجش ی اندازهگشهی انستجام گهیهتی 8را
میتواا به این شهح خالصه ههد :مشزاا تمای به ماندا در گهیه ی تدایم اضوی  ،رمتادگی بتهای
پتیهش ی تدایم انجامدادا مأموری های محوله ،احساس همدلی ی ی دلی با سایه ااضتای گتهیه،
پتیهش ارزشها ی اهداف گهیه ی سایه ااضا ،رمادگی مشاره

بتهای انجتامدادا امتور ،ااتمتاد ی

اطمشناا به سایه ااضا ،ا زایش سطح تعام ی ارتباص با ااضای هم گهیه ،الزتوگشهی ی الزتوبهداری
از ا هاد گهیه ،دس یدوی ح مش الت هدی ی یتا تن راههتای دریاستازمانی بتهای تلبته بته
مش الت ،تالش بهای ر ع چالشها ی تنزناهایی هه گهیه را با محتدیدی
پششنهادهای املی ی راهبهدی بهای ت وی

موادته متیهنتد ،بشتاا

مواضع گهیه ،ایجاد احساس شادابی ی طهایت در گهیه

( .)Salo, 2006, p.7بهرسی مبانی نظهی انسجام ی ششوههای تح ق را الزتویی چندبعتدی از نحتوة
ایجاد انسجام در مباحث پویاییشناسی گهیهتی ی بته طتور ختاص متناستو بتا هلشت

نظتامهتای

دانشزاهی مطهح میهند هه در مدل سه بعدی میتواا را را بشاا ههد :انستجام بته استاس بایرهتا،
ارزش ها ی خاستزاه ،انسجام به اساس تف شت ن ش هتا ،یظتایف ،هارههدهتا ی مستئولش

ا تهاد ی

ششوه های انجام دادا امور ،انسجام به اساس بهانزشختن حس تعلق ی هوی طلبی ا هاد ی تودته بته
انزشزههای هدی (.)Theodor, 2003, p.3
فرضیههای پژوهش
فرضیههای اصلي

هضشههای اصلی پژیهش به شهح زیه اس :
1. Group Cohesion
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هضشة اصلی ایل :بشن شوخطبعی ی ههنگ سازمانی رابطه یدود دارد.
هضشة اصلی دیم :بشن شوخطبعی ی انسجام گهیهی رابطه یدود دارد.
فرضیههای فرعي

هضشههای های پژیهش به شهح زیه اس :
 .8بشن ههنگ سازمانی ی انسجام گهیهی رابطه یدود دارد.
 .بشن ههنگ شوخطبعی ی ههنگ مشارهتی رابطه یدود دارد.
 .8بشن ههنگ شوخطبعی ی ههنگ سازگاری رابطه یدود دارد.
 .بشن ههنگ شوخطبعی ی ههنگ انعطافپتیهی رابطه یدود دارد.
 .6بشن ههنگ شوخطبعی ی ههنگ مأموریتی رابطه یدود دارد.
 .5بشن ههنگ شوخطبعی ی انسجام ت الشف رابطه یدود دارد.
 .9بشن ههنگ شوخطبعی ی انسجام ادتماای رابطه یدود دارد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
از رنجا هه هدف از این پژیهش تعششن رابطه مشتاا متغشههتای شتوخ طبعتی ی ههنتگ ستازمانی ی
انسجام گهیهی بوده اس  ،این پژیهش از نظه هدف هاربهدی ی از نظته ریش گتهدریری داده هتا
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توصشفی ی از نوع همبستزی ی مبتنی به مدل ستازی معتادالت ستاختاری است  .بنتابهاین ،در ایتن
مطالعه از مدل معادله های ساختاری بهای بشاا ریابط موردنظه ی رزموا هضشهها استفادهشده اس .
در این مطالعه ههنگ سازمانی ی انسجام گهیهی ،متغشههای یابسته ی شتوخطبعتی ،متغشته مستت
هستند.
ابزار گردآوری دادهها
در این پژیهش بهمنظور دمعریری دادهها سه پهسشنامه بههار گه تته شتده است
متغشههای مورد بهرسی به تهتشو،

هته بته استاس

پهسش بهای شوخطبعی 81 ،پهسش بهای ههنتگ ستازمانی،

ی  8پهسش بهای انسجام گهیهی مطهح شده اس  .بهای ستنجش ههنتگ ستازمانی ،پهسشتنامة
استشفن رابشنز ،8بهای انسجام گهیهی ،پهسشنامة سی بلد ی هلی  ،ی بتهای شتوخطبعتی ،پهسشتنامة
شوخ طبعی سازمانی انبِه رضا ( ) 188به هار گه ته شتد .بته منظتور ستنجش ااتبتار محتتوایی ی
ظاههی ،پهسشنامهها به همهاه اهداف ی خالصتهای از مستئله در اختشتار متخصصتاا متهتبط قتهار
گه

ی پس از اصالح سهمهحلهای ،پهسشنامهها از لحاظ ااتبار ی ریایی تأیشد شتدند .بته منظتور

سنجش پایایی 81 ،پهسشنامه بشن دامعة هدف توزیع ی دمعریری شد ،ی ضهیو رلفتای ههینبتاخ
دادههای حاص محاسبه شد هه بهای شوخ طبعی  1/99ی ههنگ سازمانی  1/1ی انسجام گهیهتی
 1/11به دس

رمد .این ااداد نشاا میدهد پایایی پهسشنامهها مناسو دارند.

جامعة آماری و روش نمونهگیری
دامعة رماری این پتژیهش را همتة هارهنتاا (اداری -متالی ی رموزشتی) دانشتزاه نتییحه تهای
ههمانشاه تش ش میدهند هه تعداد راها  811نفه اس  .بتا ریش نمونتهگشتهی تصتاد ی نستبتی ی
نمونهای به حجم  818نفه در پژیهش شهه

بهههگشهی از ددیل مورگاا

ههدند.
1. Stephen Robbins
2. Siebold & Kelly
3. Amber Raza
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تجزيهوتحلیل دادهها
دادههای حاص از پهسشنامه با دی ریش رمار توصشفی ی رمتار استتنباطی تجزیتهیتحلشت شتد .در
بخش رمار توصشفی ددایل هایانی ی درصد ،رمارههای مشانزشن ،مشانه ،متد ،چتولزی ی پهاهنتدگی
به هار گه ته شد .پشش از بهرسی ی رزموا هضشهها ،از رنجا هه لتزیم بتههتارگشهی متدل معتادالت
ساختاری یدود همبستزی مشاا متغشههاس

ی نتشاج رزموا هولموگهیف – اسمشهنوف نهمال بتودا

دامعة رماری را تأیشد ههده اس  ،به منظتور تعشتشن همبستتزی مشتاا متغشههتا؛ ضتهیو همبستتزی
پشهسوا محاسبه شد .پس از اطمشناا از یدود همبستزی ،هضشه های پژیهش بتا تن متدل ستازی
معادالت ساختاری رزموا شد .همة محاسبات با نهما زارهای لشزرل ی  SPSSانجام گه

.

يافتهها
به اساس اطالاات بهدس رمده از بهرسی توصشفی نمونه 56/6 ،درصد از دمعش

موردمطالعه متهد

ی  8 /6درصد زا بودند .همچنشن ،بششتهین هایانی سنی مهبوص به دامنة سنی  8تا 61سال ( 8/
درصد) بوده ی از لحاظ تحصشالت بششتهین هایانی مهبوص به م طع وقدیتپلم تتا لشستانس (86/8
درصد) اس  .از نظه ساب ة خدم

نشز بششتهین هایانی مهبوص به ستاب ة ختدم

 81تتا  86ستال

(معادل  8درصد) اس .
جدول  .1ماتريس ضرايب همبستگی ميان شوخطبعی ،فرهنگ سازمانی و انسجام گروهی

متغیر – متغیر

شوخطبعی

شوخطبعی

8/111

ههنگ سازمانی

1/ 1

8/111

انسجام گهیهی

1/ 51

1/619

فرهنگ سازمانی

انسجام گروهی

8/111

ددیل  8ماتهیس ضهایو همبستزی مشاا متغشههای شوخ طبعتی ،ههنتگ ستازمانی ی انستجام
گهیهی را نشاا میدهد .رابطة مثب
شوخطبعی رابطة مثب

ی معناداری دارد (1

 .)P<1/16, r=1/همچنشن ،انسجام گهیهتی بتا

ی معنتاداری دارد ( .)P<1/16, r=1/ 51همبستزی بشن شوخطبعی ی انسجام گهیهی،
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بشش از همبستزی این متغشه با ههنگ سازمانی اس  .این یا تهها با نتایج ریمهی ( ) 115ی م تس
( ) 118مطاب

دارد.

شکل  .2برآورد پارامترهاي مدل نهايی پژوهش

شکل  .3برآورد پارامترهاي مدل نهايی اصالحشده در حالت معناداري
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جدول  .3مشخصههاي برازندگی مدل

روابط

REMSEA

NFI

CFI

GFI

AGFI

شوخطبعی ی ههنگ سازمانی

/81

1/885

1/5

1/58

1/15

1/51

شوخطبعی ی انسجام گهیهی

/18

1/191

1/58

1/56

1/55

1/11

/98

1/115

1/59

1/55

1/15

1/18

شوخطبعی ی ههنگ مشارهتی

/88

1/195

1/55

1/58

1/5

1/15

شوخطبعی ی ههنگ سازگاری

8/19

1/5

1/5

1/5

1/15

1/5

شوخطبعی ی ههنگ انطباقپتیه

/88

1/199

1/11

1/15

1/58

1/11

شوخطبعی ی ههنگ مأموریتی

/66

1/198

1/55

1/5

1/51

1/16

شوخطبعی ی انسجام ت لشف

8/58

1/159

1/58

1/55

1/55

1/5

شوخطبعی ی انسجام ادتماای

1

1/155

1/58

1/51

1/51

1/51

ههنگ سازمانی ی انسجام گهیهی

/

با توده به اطالاات مندرج در ددیل  8همة شاخص های بهازش مدل مهبوص بته رابطتة بتشن
شوخطبعی ی ههنگ سازمانی ی انسجام گهیهی معنادار اس  .نتایج مدلسازی معادالت ستاختاری
نشاا میدهند پس از اصالحات ی حتف نشانزههای تشهمعنادار ،همة بارهای اتاملی نشتانزههای
متغشههای تح شق قاب قبول هستند .در ضمن ،ضهیو تأثشه شوخطبعی به ههنگ ستازمانی  1/18ی
انسجام گهیهی  1/58اس

هه تأثشهی قاب توده اس  ،نتایج این مطالعه یا تههای هتوپه ( ) 116را

تأیشد میهند .بنابهاین ،هضشههای اصلی پژیهش تأیشد میشود .همچنشن ،بهازش گویههای ههنتگ
انطباق پتیه مناسو ارزیابی میگهدد ی با توده به تحلش
تأثشه مثب

مدل میتواا نتشجه گه

هه شوخ طبعی

ی معنادار  1/99به زیه گویه انعطاف پتیهی دارد .بار ااملی ههنگ مشتارهتی نشتز 1/95

محاسبه گهدید هه در زیه گویه های ههنتگ م تدار مناستبی است  .نتتایج محاستبات متدل یتابی
معادله های ساختاری حاهی از را اس
مناسو اس
مثب

هه بارهتای اتاملی ههنتگ ستازمانی ی انستجام گهیهتی

ی شاخصهای بهازش مدل نشاادهنده پتیهش هضشه هاتی ایل پتژیهش ی رابطته

ی معنادار  1/15ههنگ سازمانی به انسجام گهیهی است

هته نتشجته بتهدست رمتده است .

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

ی معنادار  1/59شوخطبعی به انسجام ت لشف طی محاسبات به دس

رمد .نتایج بهدس رمتده
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از شاخص های بهازش مدل حاهی از تأثشه مثب
اس

ی معنادار  1/55شوخ طبعی بته انستجام ادتمتاای

هه بهاینتهتشو هضشه های هفتم پژیهش نشز پتیه ته میشود.
جدول  .4يافتههاي حاصل از مدل معادالت ساختاري براي آزمون فرضيههاي تحقيق

ضریب استاندارد

عدد معناداری

نتیجة آزمون

فرضیه -شاخص
بشن شوخطبعی ی ههنگ سازمانی رابطه یدود دارد.

1/18

5/85

پتیهش هضشه

بشن شوخطبعی ی انسجام گهیهی رابطه یدود دارد.

1/58

8 /5

پتیهش هضشه

بشن ههنگ سازمانی ی انسجام گهیهی رابطه یدود دارد.

1/55

5/

پتیهش هضشه

بشن شوخطبعی ی ههنگ مشارهتی رابطه یدود دارد.

1/1

5/56

پتیهش هضشه

بشن شوخطبعی ی ههنگ سازگاری رابطه یدود دارد.

1/9

6/5

پتیهش هضشه

بشن شوخطبعی ی ههنگ انطباقپتیه رابطه یدود دارد.

1/55

/

پتیهش هضشه

بشن شوخطبعی ی ههنگ مأموریتی رابطه یدود دارد.

1/88

8/85

پتیهش هضشه

بشن شوخطبعی ی انسجام ت لشف رابطه یدود دارد.

8/11

81/5

پتیهش هضشه

شوخطبعی ی انسجام ادتماای رابطه یدود دارد.

1/519

88/

پتیهش هضشه

با توده به اطالاات ددیل  ،همة هضشههای پتیه ته می شوند .این یا تهها بتا نتتایج م زتی
( ) 115تطابق دارد .باالتهین ضهیو استاندارد هضشههای اصلی مهبوص به رابطة بشن شوخطبعتی ی
انسجام گهیهی اس

ی در بشن هضشههای های باالتهین ضهیو استاندارد مهبوص بته رابطتة بتشن

شوخ طبعی ی دی مثلفة انسجام گهیهی (انسجام ت لشف ی انسجام ادتماای) اس  .همتهین ضهیو
استاندارد نشز مهبوص به رابطة بشن ههنگ مأموریتی با شوخطبعی اس .
نتیجه و پیشنهادها
این مطالعه با هدف بهرسی تأثشه شوخطبعی به ههنگ سازمانی ی انسجام گهیهی در مشاا هارهنتاا
دانشزاه نییحه های ههمانشاه با بهههگشهی از مدل معادالت ساختاری انجام گه
مطالعه ثاب

ههد شوخی ی خنده در یت محشط هاری نوای پاداش درینی اس

 .یا تههای ایتن
ی مودو میشتود

هد مورد االقة دیزهاا قهار گه ته ی به انواا اضوی از یتت گتهیه پتیه تته شتود .شتوخطبعتی
تصویهی دتاب از ا هاد به نمایش می گتارد ،هه دلش را این اس

هه شوخی بخش تاریت هد را
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میپوشاند ی ای را هدی شایسته دلوهگه میهند ،زالزنشت (  ) 11نشز این نوع نزهش به شوخی را
تأیشد میهند .شوخی هشجاا مشتهس ی قوی ایجاد میهند ی همشن مسئله منبعی قتوی از پشوستتزی
ادتماای اس  ،بنابهاین ،هدی هه در گهیه شوخی میهند همبستتزی ادتمتاای در هت گتهیه را
ا زایش میدهد ،بنابهاین ،هضشة پژیهش هه بشن شوخطبعی ی انسجام گهیهی (انسجام ادتمتاای)
رابطه یدود دارد ،پتیه ته میشود .این ارتباص توستط ررگایت ( )8815نشتز تأیشتد شتد .شتارهای
ریانی ی تنشهای ناشی از شغ  ،نزهانی بسشار امده نهتنها بهای هارهناا ،بل ه بهای ستازمااهتا ی
حتی دامعه اس  .تنش ناشی از شغ میتواند هد را از انجتامدادا ت تالشفش بتازدارد ی در گتهیه
هاری هه اضو اس

نتواند یظایف محوله را انجام دهد ،لتا شتوخطبعتی متیتوانتد اتاملی بتهای

هاهش این تنشها ی ا زایش انسجام گهیهی (انسجام ت لشف) باشتد ی هضتشة پتژیهش مبنتی بته
این ه بشن شوخطبعی ی انسجام ت لشف رابطه یدود دارد ،تأیشد میشتود ،ایتن نتتایج نشتز بتا نتتایج
االسمااشلی (  ) 11همخوانی دارد .در انزلشس در طول  6ستال گتشتته تشبت

هتاری ناشتی از

تنشهای محشط هار بسشار ا زایش داشته اس  .ا هادی هه در محشطهتای هتاری دچتار تتنشهتای
مخهباند ،ر تارها ی حال هایی مانند هار از هار ی زندگی ،ناخوشتنودی از هتار ،پهخاشتزهی بتا
اطها شاا ی مهادعاا ،دلشوره ی دز را را بتهیز متیدهنتد .ههنتگ ستازمانی نشتز هته متشت
ارزشهای مشتهس مشاا گهیههای هاری اس  ،میتواند توسط دو این گهیههتا تحت

از

تتأثشه قتهار

گشهد .بنابهاین ،هضشة پژیهش یعنی تأثشه شوخطبعی به ههنگ سازمانی نشز تأیشد شد .این نتایج بتا
نتتتایج االُبتَهتتانی (  ) 18همختتوانی دارد .االُبتَهتتانی در تح ش تتات ختتود نشتتاا داد ا تتهادی هتته در
محشطهای هاری زیاد شوخی میهنند ی میخندند ،اواطف منفی راها ا تزایش نشا ت

ی هارهنتانی

هه در رییارییی با رییدادهای تنشزای مح هار میخندند ،ااطفة مثبت

در راهتا مشتاهده شتد.

نتایج این مطالعه نشاا داد بشن ههنگ مشارهتی ی شوخطبعی ارتباص مثب

ی معناداری یدتود دارد

(ضهیو استاندارد بهابه با  1/1ی ادد معناداری بهابه با  )5/56این رابطة معنادار احتمتاالً ناشتی از
ایجاد انسجام گهیهی بود هه از طهیق شوخطبعی ایجاد شده اس  .زیها انسجام گهیهی متیتوانتد
ههنگ مشارهتی یعنی هماا مشاره

در تصمشمگشهیهتا را دریا گتهیه ت ویت

هنتد ی ههنتگ
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مشارهتی را ایجاد ی ت وی

هند ،هولمِز (  ) 11نشز این نتایج را تأیشتد هتهده است  .همچنتشن ،از

دیزه نتایج این مطالعه یدود رابطة مثب

ی معنادار بشن ههنگ متأموریتی ی انستجام ت لشتف بتود

(ضهیو استاندارد بهابه با  ،1/ 9ادد معناداری بهابه با  ) /88هه یا تههای تورد ( ) 118نشتز ایتن
طنز به انواا پدیدة ادتماای دائمی توسط بستشاری از

رابطه را تأیشد ههد .در نهای  ،میتواا گف

بهتهین متف هاا دنشا از زماا ارسطو مورد بحث قهار گه ته اس  .طنز نمودی از تجهبههتای انستاا
اس
ت وی

هه به ش

خنده در ر تار انسااها نمود پشدا میهند .خنده میتوانتد سشستتم ایمنتی بتدا را

هند ی مانند یرزش در شزیولوژی بدا تأثشه گتارد ،حس شوخیطبعی با ارائة چشمانتدازی

سالم به ح خالق مسئله همت میهند ی انعطافپتیهی رهبهی را میتواا با طنز ا زایش داد زیتها
طنز ضای هار را لتتبخش میهند ی تنشهای اضا ی همهاه هار را به حداق میرستاند .بتا ایتن
حال شوخیهای هنایهدار اهمش

ی ددی

طنز را هاهش میدهند .طنز ی ی از اصلیتتهین اوامت

ایجادهنندة گهیهها در مشاا ههنگ سازمانی اس  .شوخطبعی بته گفت یگوهتای ریزمتهه دتاا ی
ریح میبخشد ،ریابط یخزده را احشا میهند ی سبو همبستزی گهیهی میشود .طهاحتاا ستازمانی
باید به طنز به انواا یت دارایی باارزش نزاه هنند ،زیها طنتز متیتوانتد هشفشت

زنتدگی ،رضتای

شغلی ی امل هد سازمانی هارهناا را بهبود بخشد .از رنجا هه یدود طنز مش التی را در سازمااهتا
ایجاد ههده اس  ،مح اا هنوز نتوانستهاند سب ی مشخص از مدیهی

ی رهبهی را هه پشتشباا طنز

در سازماا باشد ،پششنهاد هنند .بنابهاین ،میتوانشم بزویشم از رنجا هه مدیهی
اس

طهاح ساختار سازماا

پس تمههز به زیهدستاا به انواا مولدهای طنز در سازماا اشتتباه است  .بتا یدتود مباحتث

مطهحشده در بخش قبلی ،اهثه تح ش ات طنز در مشاا زیهدستاا را مطالعه ههدهاند هته بااتث شتده
اس

ه هنشم منبع گستهش طنز سازمانی هارمنداا هستند .در حالی هه نتایج این مطالعه نشاا داد

ژنهاتور اصلی شوخطبی ی طنز در سازماا خود مدیه اس  .بسشاری از سازمااها اتاقی را به انتواا
اتاق طنز هارمنداا در نظه میگشهند ی هارمنتداا در را اتتاق از مهزهتای رستمی ستازمانی ختارج
میشوند ی به ریابط تشهرسمی ی دیستانة خویش متیپهدازنتد .رهبتهاا ایتن ستازمااهتا معت دنتد
امل هد هارهناا شوخطبع از دیزهاا بهته اس

ی اینگونه از این اداای ختود د تاع متیهننتد هته
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شوخطبعی ی ریابط تشهرسمی میتواند انسجام گهیههای هاری را حفظ هند .بنابهاین ،مدیهاا بایتد
طنز را ی ی از اش ال ارتباص بدانند ی تالش هنند تتا نستبتی منط تی بتشن هتدفهتای ستازمانی ی
استانداردهای امومی -ادتماای هار بهقهار هنند .به بهنامهریزاا ی طهاحتاا ستاختارهای ستازمانی
پششنهاد میشود دایزاهی در ساختار سازمانی ایجاد هنند هه در را گتهیههتای تشهرستمی بتواننتد
ش

گشهند .با توده به این ه ی ی از اصلیتهین محدیدی های این مطالعه نادیدهگه تن دنبههتای

مختلف ریانی پاسخدهندگاا بود ،لتا به سایه پژیهشزهاا پششنهاد میشود سایه دنبتههتای ریانتی
مانند خشم ،نفهت ،یابستزیهای ادتماای ی دز را را نشز در هنار شوخطبعی در ارتباص با ههنتگ
سازمانی ی انسجام گهیهی بسنجد ی نتایج را با یا تههای این مطالعته م ایسته هننتد .همچنتشن ،بته
سایه پژیهشزهاا پششنهاد می شود مدل مفهومی ی بومی شوخطبعی را بهطور مست

طهاحی هننتد.

همچنشن ،پششنهاد میشود شاخصهای ریااستنجی پهسشتنامة شتوخطبعتی را طهاحتی هننتد ،تتا
بدینیسشله پهسشنامهای استاندارد از شوخطبعی سازمانی در اختشار دامعتة پژیهشتی هشتور قتهار
گشهد.
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