
Sport Management Studies                               Volume 13, No 70, 2022, Page 362-393 

  

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Research Paper 

Clarification of Mediator Role of Positive Organizational 

Behavior in Relationship between Managers’ Sense of 

Humor with Employee’ Creativity in Youth and Sport 

Offices of Kerman Province 1 
 

Ali Salajegheh1, Nasrin Biglari2, Reza Andam3* 
 

1. M.Sc. in Mathematical Statistics, Shahrood University of Technology  

2. Ph.D. Student in Sport Management, Shahrood University of Technology  

3. Associate Professor in Sport Management, Shahrood University of Technology  

(Corresponding Author) 
 

Received: 2019/08/17                    Accepted: 2019/11/13 
 

 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between the managers sense 

of humor and creativity employee with the role of positive organizational behavior 

intermediation. This study was of descriptive-correlative type administered as a field 

study. The population of this study included all employees of Youth and Sports offices of 

Kerman Province (N=252), among of whom 164 persons were selected by cluster 

sampling. After determining validity and reliability,  data were collected using the  Sense 

of Humor, Positive Organizational Behavior and Creativity of Employee questionnaires. 

The data were analyzed by method of Partial Least Square and Sobel test. Findings 

indicated that managers’ sense of humor has a direct and significant impact on positive 

organizational behavior and creativity of  employee. Also, the positive organizational 

behavior has a direct and positive impact on  employee’ creativity. In addition, the results 

showed that sense of humor has no indirect and significant impact on creativity of 

employee through positive organizational  behavior. The findings suggested that Sport and 

Youth offices do not neglect the reinforcing programs of humor and positive psychological 

skills to increase the level of creativity of  the staff, and train and practice these skills to 

improve creativity. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 

Organizations where creativity and innovation are central to their survival, the 

role of managers is very important and they can encourage and promote the ability 

of creativity and innovation in individuals (1). One of the challenges managers 

today have in organizations  is insufficient use of intellectual resources and human 

resource creativity (2).  Therefore, until the factors that influence employee’ 

creativity are not identified and a good platform for their creativity is not provided, 

sectional activities for nurturing creative thinking will not benefit. It seems the 

variable of positive organizational behavior that focuses on capabilities and 

strengths of human resources, and the managers’ sense of humor, which is an 

important skill of coping against problems, can provide the context for employee’ 

creativity. Therefore, the purpose of this study was to: 

Investigate the effect of managers’ sense of humor on employee creativity; 

Positive organizational behavior on employee’ creativity; 

Managers’ sense of humor on positive organizational behavior. 
 

Materials and Methods: 

The population of this study included all employees of Youth and Sports offices 

of Kerman Province (N=252), among ofr whom 164 persons were selected by 

cluster sampling method.  

 To collect data, the following questionnaires were used: the questionnaire of 

Sense of Humor (Khoshoei et al, 2009) consisting of 25 questions and 5 

dimensions of Enjoy the Humor, Language Humor, Laugh, Humor in Social 

relations and Humorous in Stressful Situations; the questionnaire of Positive 

Organizational Behavior (Luthans et al, 2007),  including 20 questions and 4 

dimensions of Efficacy, Optimism, Resilience and Hope; and the questionnaire of 

Creativity of Employee (Randsip, 1979) consisting of 30 questions.  

The face and content validity of the questionnaires were confirmed by 10 experts. 

Furthermore, convergent validity and discriminant validity were approved. Also, 

to determine the reliability of the questionnaires, three factors of factor load, 

Cronbach's alpha coefficient and composite reliability coefficient were used. To 

describe the data, descriptive statistics for inferential analysis from modeling of 

structural equations (Component based) were used. The tests were performed 

using SPSS version 23 software and Smart PLS 3 version. 
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Findings: 

A descriptive study of demographic characteristics of employees showed that 

most of the age range was 31- 40 years; the majority of the sample was men 

(%57.3); the level of education of most subjects is bachelor (%43.3); the 

employment status of most of them was formal (%37.2) and most of the samples 

had a history of activity of 11-15 years (%34.4). 

To measure the process of the model, the convergent validity, discriminant 

validity and instrument reliability (three factors of factor load coefficients, 

Cronbach's alpha coefficients and composite reliability) were used. 

The results showed that Cronbach's alpha coefficient for Sense of Humor, Positive 

Organizational Behavior and Creativity were (0.92, 0.81, 0.84), combined 

reliability (CR) (0.94, 0.87, 0.90) and average variance extracted (AVE) (0.77, 

0.63, 0.76) (3). 

To evaluate the discriminant validity of the model, the Fornell and Larcker and 

HTMT criterion were applied. According to the results of both criteria , the latent 

variable in the model had more interaction with their observed variable than with 

other latent variables. 

In this  study, three criteria of significance coefficient (T-values), determination 

coefficient (R2) and Stone Geisser Criterion were used to measure the structural 

modelTo investigate the effect of median variable, Sobel test was used. 

 
Figure1- Path coefficients and model R Squares 
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As shown in the model (Fig. 1), the factor loads of all indicators are more than 0.5 

(3). Findings indicated that managers’ Sense of Humor has a direct and significant 

impact on positive organizational behavior and creativity of employee (0.78, 

0.60). Moreover, the positive organizational behavior has a direct and positive 

impact on Employee’ Creativity  (0.28). The significance coefficients of figure 

(1) are indicative of confirmation of factor loads and research hypotheses at a level 

of %99 (more than 1/96) (3). 

The R Squares is a criterion that indicates the effect of an exogenous variable on 

endogenous variable and three values of 0.19, 0.33 and 0.67 are considered as the 

criterion value for weak, moderate and strong values, respectively (2). The R 

Squares for positive organizational behavior and creativity variables was 

calculated to be 0.60 and 0.71, respectively, which is evaluated for a strong level 

of positive organizational behavior and  creativity. Finally, the results of studying 

the role of mediator variable (Sobel test) showed that sense of humor has no 

indirect and significant impact on creativity of employee through positive 

organizational behavior (1.64). 

The Stone Geisser criterion for an endogenous variable gains three values of 0.02, 

0.15, and 0.35,which respectively show the weak, medium, and strong predictive 

power of the exogenous variable associated with it. Stone Geisser criterion for 

endogenous variables of positive organizational behavior and creativity was 

calculated to be 0.18 and 0.55, respectively, which indicates the high predictive 

power of the exogenous sense of humor variable (3). 

 To investigate the process of the general research model, Goodness of Fit (GOF) 

criterion was used. In the present study, the value of GOF criterion was 0.67, 

which confirms the fitting fit for the overall research model. Finally, standardized 

residual root mean square (SRMR), Chi-Square, and Normalized Fit (NFI) criteria 

were used to investigate the fit of the research model, and these indicators were 

confirmed (4). 
 

Conclusion: 

Managers’ sense of humor in the workplace results in increased levels of positive 

psychological abilities and employee’ creativity. On the one hand, humor is 

considered as a way to enhance the level of efficiency, quality of interpersonal 

relationships and motivate other people. Because of humor, more lines of 

communication are opened between people, positive work environments are 
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created and maintained, effective relationships in the workplace are created and it 

helps employees to release of their stress and anxiety, which prevent creativity, 

and Or at least neutralize the harmful effects. In this way, it increases employees 

level of creativity.  

On the other hand, optimistic and hopeful employees have a strong need for 

growth and success and are basically motivated by enriched jobs, they don't care 

about problems, and they are risky and have a great desire to be creative. 

Moreover, employees with high levels of resilience and self-efficacy choose 

transcendent goals; they do their best to achieve their goals, they face the obstacle 

and difficulties of endurance and accept the challenges that they can create new 

ways to solve the problems of the organization. 
 

Keywords: Youth and Sports Offices, Creativity, Positive Organizational 

Behavior, Psychological Capital. 
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 مقالة پژوهشی 

  یطبعشوخ  نبی ارتباط در گرامثبت  یرفتار سازمان یانج ینقش م نییتب
 مدی ران و خالقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان  1

 

 *3رضا اندام ، 2یگلریب نینسر، 1سالجقه یعل

 

 ارشد آمار ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود  کارشناسی  .1

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود  .2

 )نویسنده مسئول(  دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود .3
    

 22/08/1398تاریخ پذیرش:                         26/05/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده 

انجام  گرا  رفتار سازمانی مثبتبا نقش میانجی  خالقیت کارکنان  و    طبعی مدیران شوخاین پژوهش با هدف بررسی ارتباط  

  استان   جوانان   و  ورزش  ادارات  کارکنان  . همۀ که به شکل میدانی انجام شد  بودهمبستگی  -ین پژوهش از نوع توصیفیشد. ا 

  عنوان نمونه ای بهنفر به روش تصادفی خوشه  164ها  از بین آن  که (  252دادند )تعداد =    تشکیل  را  آماری  کرمان جامعۀ 

  و گرامثبت سازمانی   رفتار ،طبعیشوخ هاینامهپرسش از پس از تأیید روایی و پایایی  هاداده گردآوری برای  .شدند  انتخاب

نتایج نشان داد   .جزئی و آزمون سوبل تحلیل شد مربعات حداقل ها به کمک روشداده.  شد  استفاده   خالقیت کارکنان

مثبتشوخ سازمانی  رفتار  بر  مدیران  تأثیر  طبعی  کارکنان  خالقیت  و  )گرا  داشت  معناداری  و           ؛ < 07/6Pمستقیم 

62/16P >گرا اثری مثبت و مستقیم بر خالقیت کارکنان داشت (. همچنین رفتار سازمانی مثبت (54/2P >   همچنین .)

نقش متغیر میانجی نشان داد شوخ بررسی  بهنتایج حاصل از  بر خالقیت  واسطۀ رفتار سازمانی مثبتطبعی مدیران  گرا 

های پژوهش حاضر به مسئوالن ادارات ورزش  با توجه به یافته (. < 64/1P) کارکنان تأثیر غیرمستقیم و معناداری نداشت

گرا در جهت افزایش سطح  مثبتشناختی  های روانطبعی و مهارتکننده شوخهای تقویتشود از برنامهو جوانان توصیه می

 ها بهره گیرند.هبود خالقیت از آموزش و تمرین این مهارتو در راستای ب  خالقیت کارکنان غافل نشوند
 

 شناختی.گرا، سرمایۀ روانادارات ورزش و جوانان، خالقیت، رفتار سازمانی مثبتکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
ایده  کارکنان در سازمان عبارت  1خالقیت تولید  از فرایند  راهاست  یافتن  نوین سازمانی و  های  های 

خالقیت  اهمیت(.  2014آبادی و خدایاری،  بنی، سلطانبرای حل مسائل سازمان )نصیری ولیکجدید  

بهسازمان موفقیت در بخش بلکه نیست، منحصر تولیدی هایبخش ها   همچون خدماتی هایدر 

پرورشسازمان که  ورزشی  کشور قهرمانان دهندةهای  اهمیت آینده  نیز هستند،  یابد.  می بیشتری 

 فناوری شتاب رشد زیرا است؛ حیات شرط ایران کشورهایی مانند برای آموزشی واحدهای خالقیت

 کشورها این های کنونیواقعیت با صنعتی جهان پیشرفتۀ بین لحظه هر که عمیقی فاصلۀ و دانش و

.  (2016)شاهبندرزاده و کریمی،  نمایاند می فاصله این کاهش اساسی شرط را خالقیت شود،می ایجاد

هاست، نقش مدیران هایی که در آن خالقیت و نوآوری از ضروریات و عامل اصلی بقای آنسازماندر  

توانند توانایی و استعداد خالقیت و نوآوری را در افراد ترویج و تشویق بسیار مهم و حساس است و می

  نکردناستفاده  ،هانهای مدیران در عصر حاضر در سازمااز چالش  (. یکی2017متین،  کنند )زارعی

فکری، منابع  از  و    کافی  ذهنی  است  هایخالقیتتوان  موجود  انسانی  و   منابع  ناظمی  )مرتضوی، 

 را ارتقای خالقیت و جای اینکه زمینه بروزبه نادانسته مدیران، و ها اغلب سازمان  (.2016پریشانی،  

 اینکه اگر خالقیت سرکوب شود، راهکنند؛ غافل از  می سرکوب را خود فراهم کنند، خالقیت کارکنان

)شاهبندرزاده و ماند   خواهند باز توسعه به دستیابی از هاسازمان شود؛ درنتیجهبسته می های تازهایده

طور های شغلی و به. با توجه به اقدامات عملی و واقعی مسئوالن و مدیران در محیط(2016کریمی،  

  در   رسد شعار »نابودىنظر می  ه با خالقیت کارکنان، بهها و ادارات ورزشی در رابطخاص در سازمان

مانده است و این شعار  باشید« در همان حد شعار باقی    نوآور  و   خالق   ایـنکه  مـگـر  شـمـاسـت،   انتظار

 ها در این زمینه قرار نگرفته است.سرلوحه اقدامات آن

روان  سرمایه  سازمان  2شناختی رویکرد  موفقیت  به  دستیابی  حقیقت برای  این  بر  مبتنی  ها 

گیرند و ارزش های منابع انسانی خود بهره نمیها از تمام قابلیتشده است که بیشتر سازمانپذیرفته

(.  2017متین،  گذاری الزم را نیز نخواهند کرد )زارعیمنابع انسانی خود را باور ندارند؛ بنابراین سرمایه

 
1. Creativity 

2. Psychological Capital 



 369                         ...رانیمد یطبع شوخ نبی  ارتباط در گرامثبت یرفتار سازمان یانجینقش م نییتب: اندام

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

که    1گراهای سازمانی مثبتشناختی عمدتأ دو اقدام در زمینه پژوهشتوسعه سرمایه رواندر ایجاد و  

که از سطح فردی شروع    2گرا رفتار سازمانی مثبتهای کالن رفتار سازمانی تأکید دارد و  بیشتر بر جنبه

اساسی داشته است؛  می با  روانالبته سرمایه  شود، نقش  بیشتری  رفتار سازمانی  شناختی هماهنگی 

 هاپژوهشکه    کندمی ایجاب ما سازمانی ضرورت  امروزه(.  2013،  3دارد )گورجنس و هربرت   گرامثبت

چراکه  قرار  مدنظر گرامثبت سازمانی رفتار  حوزه در  همچون وقایعی هاسازمان در گیرد؛ 

 طرف  از متفاوت انتظارات افراد، بین تضاد ها،نکردن آنکار و مشارکت  از کارکنان کردنخالیشانه

 زجرآور که شودمشاهده می انحرافی رفتارهای طورکلیبه و زمانی  هایمهارت از ناشی فشار مدیران،

(.  2013شوند )پورکیانی و غالمی،  ها در فضای رقابتی میآمیزند و مانع از موفقیت سازمانمشاجره و

های نیروی انسانی و  ها و قوتتوجه بیشتر به توانمندی  ،گراهدف اصلی رفتار سازمانی مثبت  ،درواقع

آنتقویت  به ضعف   ،هاستکردن  توجه  بی   هاتا  آنکفایتی و  این  های  رفع  برای  تالش  درنتیجه  و  ها 

   (.2016)سپهوند و محمدیاری،  هاضعف

شناختی از  های روانگرا حاکی از آن است که ظرفیتر زمینه رفتار سازمانی مثبتها دپژوهش

شناختی را بینی و امیدواری در کنار هم سرمایه روانآوری )سازگاری(، خوشقبیل خودکارآمدی، تاب

یوسفتشکیل می )لوتانز و  بیان  2014(. میرمحمدی و رحیمیان )2007،  4دهند  ( در مطالعۀ خود 

افراد خوش بهکردند که  و خودکارآمد  امیدوار  منعطفبین،  برابر مصائب  در  بالقوه  و  طور  تر هستند 

پذیرند و تالش های مهم را میکارکنان خودکارآمد نیز از خالقیت بیشتری برخوردارند؛ زیرا چالش

دار خواهد ماند  شرطی پای  دهند. چنین گرایشی بهفکری و خالقی را برای دستیابی به اهداف انجام می 

رو پیروز های خالقانه و چندگانه بر موانع پیشکه فرد امید زیادی نیز داشته باشد و با پیگیری روش

( به این نتیجه دست یافتند که چهار مؤلفه رفتار سازمانی  2017زاده نصرآبادی )راد و ملکشود. ایرجی

( در پژوهش خود نشان دادند  2019)  5تپ گرا تأثیر معناداری بر خالقیت دارد. اوزتورک و کارامثبت

صورت غیرمستقیم و از طریق مؤلفه اعتماد  صورت مستقیم و هم بهگرا هم بهکه رفتار سازمانی مثبت

 
1. Positive Organizational Scholarship (POS) 

2. Positive Organizational Behavior (BOB) 

3. Gorgens & Herbert 

4. Luthans &Youssef 

5. Ozturk & Karatepe 
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(  2018)  1اثر مثبت و معناداری بر عملکرد خالق کارکنان دارد. نتایج پژوهش شاکرت، کیم، پک و لی 

همچنین شناختی اثر مثبت و معناداری بر رفتارهای نوآورانه کارکنان دارد. نشان داد که سرمایه روان

حسینی ( و  2014)  5(، سو، باکر و جینگ 2015)  4(، زوبیر2015)  3زوبیر و کامال (،  2016)  2لی و چو

 های خود ارتباط رفتار سازمانی مثبت با خالقیت را تأیید کردند.  در پژوهش( 2014و شمس )

-روان منفی هایجنبه ها ازپژوهش جهت  تغییر  برای ایزمینه گرا مثبت شناسیطورکلی، روانبه

شادکامی،  هایجنبه به ناسیش رضایت،  مانند  است   6طبعیشوخ  و تشویق مثبت  آورده  فراهم 

آخانی)پورحسین و  حسینی  شفیعی،  شوخ  . (2017  ،،  شوخحس  همانند  مدیر  خود  طبعی  طبعی 

ت کارکنان  کاری  نتایج  بر  مدیر  شوخ.  دارد  بسزاییثیر  أ کارکنان  به  تواند میطبعی  را   ۀ وسیلعملکرد 

)سپهوند   بهبود بخشدگرا  کردن به تغییر رفتار و بروز رفتار سازمانی مثبتتسهیل در یادگیری، کمک

بیان کردند که  2017)  7ویجواردینا، هارتل و ساماراتونگ(.  2016و محمدیاری،   پژوهش خود  ( در 

منظور مدیریت هیجان کارکنان است و اثر مثبت و معناداری بر عواطف طبعی مدیران پتانسیلی بهشوخ 

( در پژوهش  2019)  8های روانشناختی کارکنان دارد. کیم، کیم، نیومن، فریس و پررومثبت و سرمایه

شود. نتایج  ت شغلی و سالمت روانی کارکنان منجر میطبعی مدیران به رضایخود نشان دادند که شوخ

 گرایمثبت یسازمان رفتار  بر رانیمد طبعیشوخ ( نشان داد که2016پژوهش سپهوند و محمدیاری )

( در پژوهش خود نشان دادند  2013اکبری دهکردی و علیپور )دارد. طرقه، علی معنادار ریتأث کارکنان

دوست،  صالحیطبعی کم بود.  طبعی زیاد بیشتر از پرستاران با شوخ آوری در پرستاران با شوخکه تاب

طبعی  آوری، امید و شوخ( در پژوهش خود نشان دادند که بین تاب2014پاک، پاشایی و حاتمی )پیمان
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( نیز نشان داد که ارتباط  2008)  1( و هیوز2013ارتباط معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش حاجلو )

 طبعی معنادار بود. شناسی مثبت با شوخ های روانظرفیت

 برای یراه عنوانبه است و فردی هایتفاوت مهم ریمتغ و داریپا یتیشخص ۀرگ طبعیشوخ  حس

 است. مشکالت از گرفتنفاصله بقا برای مهارت کی. همچنین  است مطرح یزندگ  مشکالت با مواجهه

مهارتیم طبعیشوخ که دهندیم  نشان هاپژوهش   باشد  مشکالت برابر در مهمی ایمقابله تواند 

همکاران،  )صالحی و  کروثیردز2014دوست  و  رومر  شوخ2006)  2(.  کردند  بیان  ارتباطات (  طبعی 

 کند.  ای است که احساسات و شناخت مثبتی را در افراد، گروه و سازمان ایجاد میکنندهسرگرم 

ها  خواهند شاد باشند و شادی و رفاه کارکنان برای آنهای امروزی، بیشتر مدیران میدر سازمان

دلیل رعایت مصلحت از خندیدن و شوخی هراس دارند. شاید  از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما به

است که    باشد؛ این در حالیطبعی برای سازمان  های شوخ ها از مزیتمنشأ هراس مدیران، ناآگاهی آن

ارزشتوانند در حین شوخ مدیران می رفتار و  نتایج کارها، اخالق،  ها، فردی مصمم و  طبعی، دربارة 

حال شاد و سرخوش باشند و از این دارایی ارزشمند درعینشخصیت جدی و بنیادی نیز داشته باشند و  

کند  کمک می   مدیران  شوخ طبعی(.  2016اصیل،  بهره کافی را ببرند )حیدری، خاشعی و معروفانی  

اندیشانه های منجمد و جزمو خود را به کلیشهکنند  نرمی عبور  از کنار مسائل و مشکالت بهبتوانند  که  

کنند  به زیردستانشان القا می  ،کنندطور مناسب استفاده می طبعی بهمدیرانی که از شوخ   نکنند.محدود  

راه و  حلتا  پیدا کنند های خالق  پیچیده  برای مسائل  و محمدیاری،  )  نوآورانه  اما  ( 2016سپهوند   ،

اثرات مثبت شوخ افراد در سازمان  در  معموألطبعی،  مسئله این است که چرا با وجود  ها و  گزینش 

شود و کمتر پژوهشی در کشور به این طبعی برده نمیمتقاضیـان نامی از شوخ   کاری  بررسی سـوابق

طبعی  ( نشان داد شوخ2017)  3، گرگوری و واشوننتایج پژوهش لوسیرمؤثر توجه دارد.  مهارت ارتباطی  

طبعی  فروشندگان ارتباط مثبت و معناداری با خالقیت کارکنان و اعتماد مشتریان دارد؛ چراکه شوخ 

( در 2015)  4وکار است. لی توانایی بنیادی برای ارتقای خالقیت و ایجاد روابط قوی در محیط کسب
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پژوهشی که روی کارکنان مخابرات کرة جنوبی انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که از بین ابعاد  

بهشوخ  خودفزاینده  طبیعی  شوخ  اما طبعی،  دارد،  ارتباط  کارکنان  فردی  خالقیت  با  مثبت  طور 

(  2017و همکاران )پورحسین  طبعی تهاجمی )متجاوز( ارتباط منفی با خالقیت کارکنان دارد.  شوخ 

  طبعی و سالمت روان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. در پژوهش خود نشان دادند بین شوخ 

پتریدو  و  هاتزیتوماس  شوخ 2011)  1کگورزیس،  که  رسیدند  نتیجه  این  به    در  مهمی  نقش   طبعی( 

)  .دارد  کارکنان  توانمندی  احساس  افزایش شهبازی  و  برزکی  شائمی  و  2016ابزری،  لی(  و    2لنگ 

بر خالقیت کارکنان   معناداریطور  ه ب  انطبعی مدیرشوخهای خود نشان دادند که  پژوهش( در  2010)

طبعی و خالقیت در شرایط کاری انجام  ای که دربارة شوخطی مطالعه(  2007)  3هولمز   گذارد. میثیر  أ ت

های  های جدید و تحریک پیشرفتایده طبعی در محل کار زمینه بروز  داد، بیان کرد که استفاده از شوخ

فراهم می را  بهفکری  مثبت شوخ کند.  اثر  تصور میطبعی،  رغم  مدیران  از  انجامبسیاری  دادن کنند 

کنند؛  هاست و کمتر ارتباط صمیمی با کارکنان برقرار می کارهای روزمره و انتفاعی وظیفه اصلی آن

که وظیفه اصلی مدیران، ایجاد فضایی در محل کار است که زمینه رشد سالم منابع انسانی را  درحالی

 (.  2016فراهم کنند )حیدری و همکاران، 

شدنی در پژوهش حاضر این است که بسیاری از مدیران در یکی دیگر از مسائل و معضالت طرح 

اندیشند که با  گونه مینشینند و اینمی  آورهای سرسامشدن امکانات، تجهیزات و هزینهانتظار فراهم

توان زمینه بروز خالقیت کارکنان را فراهم کرد، اما الزم است یادآور شویم با  وجود این امکانات می

اهداف سازمان به  کاراییتوجه  افزایش  و  مالی،    ها که کاهش هزینه  منابع  و همچنین کمبود  است 

سازی زمینهباید  ها، ابتدا میها در سازمانگیری از آن بهره  های الزم برایامکانات و تجهیزات و تخصص

شرط بروز خالقیت چه بدون  پیشخالقیت در کارکنان را از طریق رفتارهای انسانی که    و بسترسازی

 استفاده از امکانات و چه با استفاده از امکانات است، فراهم آورد.  

ها در دستیابی به اهداف  ورزشی و نقش مهم آن های  با توجه به گستردگی ابعاد فعالیت سازمان

ورزشی اعم از سطوح قهرمانی، همگانی، تفریحی و سالمت عمومی، لزوم توجه به خالقیت کارکنان  
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نفعان اصلی آن را جوانانی تشکیل  چراکه مخاطبان و ذی؛  شودازپیش نمایان میها بیشاین سازمان

و تا زمانی که نتوان  ای برخوردار استآنان از جایگاه ویژه دهند که ارائه خدمات نو و خالقانه برایمی

های مقطعی برای ها فراهم کرد، فعالیتبا شناسایی عوامل تأثیرگذار بستر مناسبی را برای خالقیت آن 

اندیشه اینکه  پرورش  به  نظر  همچنین  داشت.  نخواهد  سودی  خالق  از های  بسیاری  امروزه  اینکه 

شدن  های فردی، محیطی و سازمانی برای همگامها و محدودیتگیر چالشها با افزایش چشمسازمان

العمر و تدوین وضعیت  رو هستند و مواردی همچون استخدام مادامبا محیط پیچیده و ناپایدار روبه

رسد  تواند خالقیت کارکنان را ایجاد و تقویت کند، به نظر میحقوقی مناسب در کنار منابع محدود نمی

ماه به  مؤلفهتوجه  کاربرد  و  سازمانی  های شوخ یت  رفتار  و  مدیران  و  مثبتطبعی  مسائل  بتواند  گرا 

را کم افزایش سطح خالقیت کارکنان کمک کند؛رنگمشکالت  به  پژوهش  رو هدف  ازاین  تر کند و 

علّی رابطه  بررسی  مثبتشوخ  حاضر  رفتار سازمانی  با   ادارات گرا و خالقیت کارکنان  طبعی مدیران 

 . کرمان، در قالب مدل مفهومی مندرج در شکل شمارة یک است استان جوانان و ورزش

 

 

 

 روش پژوهش

 از و کاربردی هدف، لحاظ بهبود. این پژوهش  همبستگی-توصیفی هایپژوهش حاضر از نوع پژوهش 

جامعه آماری   کرمانکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان    همۀ.  بود میدانی ها،داده آوریجمع نظر

 نفر اعالم شد.   252 استان کرمان، کل  ةشده توسط ادارتشکیل دادند که براساس آمار ارائه  را پژوهش

مدل مفهومی پژوهش   -1شکل   
Figure 1- Conceptual Model of Research 
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از تعیین  است عبارت 1جزئی مربعات حداقل روش الزم در نمونه حداقل تعیین برای مرسوم قواعد 

شوند، ضرب  بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط می

)محسنین و اسفیدانی،    10های مربوط به سازه متناظرش ضرب در عدد  یا بیشترین شاخص  10در عدد  

نفر به دست    50برمبنای قاعده دوم،  رو در پژوهش حاضر حداکثر حجم نمونه آماری  (؛ ازاین2014

-پرسش  180ها،  منظور افزایش صحت و دقت نتایج و احتمال پاسخگونبودن برخی از نمونهآمد، اما به

پرسشو درشد  امه توزیع  ن با حذف  نقصپرسش  164  های مخدوش، نامهنهایت    نامه کامل و بدون 

استان کرمان، ادارات   هایجوانان شهرستاناز بین ادارات ورزش و    است  گفتنی شد.  تجزیه و تحلیل  

عنوان نمونه پژوهش  به  ایخوشه   صورت تصادفیبهشهرستان از مرکز، شمال و جنوب این استان    13

 .  انتخاب شدند

)خشوعی    2طبعینامۀ شوخشناختی، پرسشجمعیت  نامۀ ویژگیبرای گردآوری اطالعات از پرسش

و در قالب پنج بعد لذت از شوخی، شوخی کالمی، خنده،    سؤال  25( مشتمل بر  2009و همکاران،  

سؤالی رفتار سازمانی    20نامۀ  آور، پرسشطبعی در شرایط استرسطبعی در روابط اجتماعی، شوخشوخ 

آوری و امیدواری  بینی، تاب( در قالب چهار بعد خودکارآمدی، خوش2007گرا )لوتانز و یوسف، مثبت

)رندسیپ  سؤالی خالقیت  30نامۀ  پرسش  و پرسش1979،  3کارکنان  استفاده شد.  براساس  نامه(  ها 

 شده بودند.   ارزشی لیکرت و در دامنه یک تا پنج تنظیممقیاس پنج

تن   10از روش کیفی روایی محتوایی براساس نظرهای   هانامهبرای تعیین روایی محتوایی پرسش

  گیریاندازه ابزارهای تأیید  برای. عالوه بر روایی محتوا،  نظر در این زمینه استفاده شداز اساتید صاحب

 ضریب  عاملی، بارهای معیار سه از هانامهپرسش پایایی تعیین برای و  4واگرا رواییو   همگرا روایی از

( بهره گرفته شد. برای توصیف  1981)  6الکر -لفورن نظر طبق ،5مرکب پایایی ضریب و کرونباخ آلفای

از  داده از مدلداده  آمار توصیفی و برای تحلیل استنباطیها  با رویکرد    ساختاری معادالت سازیها 

 
1. Partial Least Square (PLS) 

2. Sense of Humor Questionnaire (SHQ) 

3. Randsip 

4. Convergent Validity  & Discriminant Validity 
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6. Fornell-Larcker 
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آزمون سوبل برای  1حداقل مربعات جزئی و  آزمون استفاده شد.  افزارهای نرم از یادشده هایاجرای 

 .شد نسخۀ سه بهره گرفته 3اس الو اسمارت پی 23نسخۀ  2اس اسپیآماری اس
 

 نتایج 

 31های پژوهش در دامنه سنی  ها نشان داد بیشتر نمونهشناختی آزمودنیهای جمعیتبررسی ویژگی

و سطح درصد(    3/57)درصد(، مردان بیشترین حجم نمونه را تشکیل دادند    1/42سال بودند )  40تا  

ا  هدرصد(. همچنین وضعیت استخدامی بیشتر آن   3/43ها کارشناسی بود )تحصیالت بیشتر آزمودنی

  4/34سال بیشترین دامنه را به خود اختصاص داد )  15تا    11درصد( و سابقه فعالیت    2/37رسمی )

 درصد(.

و پایایی ابزار که شامل سه   5، روایی واگرا4همگرا گیری از رواییبرای سنجش برازش مدل اندازه

 هره گرفته شد. است، ب 8و پایایی ترکیبی 7، ضرایب آلفای کرونباخ 6معیار ضرایب بار عاملی 

عاملی سنجه معیارهایبار  از  یکی  مناسب  ها  برای  مقدار مالک  است.  ابزار  پایایی  بودن ارزیابی 

 (.2014است )محسنین و اسفیدانی،  5/0ضرایب بارهای عاملی 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Sobel 

2. SPSS 

3. Smart PLS 

4. Convergent Validity 

5. Discriminant Validity 

6. Loadings 

7. Cronbachs Alpha 

8. Composite Reliability 
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پژوهش طورکه در جدول شمارة یک مشاهده میهمان  اجرای مدل  از  عاملی حاصل  بارهای  شود، 

  بود که نشان از مناسب بودن این معیار دارد. 5/0بیشتر از 

گیری است قبول ابزار اندازهنشانگر پایایی قابل  7/0بیشتر از  مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  

(، اما برتری پایایی ترکیبی در مقایسه با آلفای کرونباخ این است که  2011،  1)هیر، رینگل و سارستد 

 
1. Heir, Ringle & Sarstedt 

 ضرایب بارهای عاملی پژوهش -1جدول 

Table 1- Factor Loading Coefficients of the Research 
 متغیرها

Variables 

 هامؤلفه
Components 

 بارهای عاملی
Loadings 

 طبعی مدیران شوخ

Manager's Sense of 

Humor 

 شوخی در روابط اجتماعی 
Humor in Social Relationships 

0.89 

 آورشوخی در شرایط استرس

Humorous in Sstressful 
0.79 

 شوخی کالمی 

Language Humor 
0.91 

 شوخی لذت از 

Enjoy the Humor 
0.89 

 خنده

Laugh 
0.87 

 گرارفتار سازمانی مثبت

Positive Organizational 

Behavior 

 خودکارآمدی 

Self-efficacy 
0.76 

 بینی خوش

Optimism 
0.78 

 امیدواری 

Hope 
0.83 

 آوریتاب

Resilience 
0.81 

 خالقیت کارکنان 

Creativity Employee 

 1خالقیت 

Creativity 1 
0.89 

 2خالقیت 

Creativity 2 
0.85 

 3خالقیت 

Creativity 3 
0.86 
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شود.  هایش با یکدیگر محاسبه میصورت مطلق، بلکه با توجه به همبستگی سازهها نه بهپایایی سازه 

همگرا اندازهم  روایی  مدل  برازش  برای  که  است  دیگری  مدلعیار  روش  در  معادالت گیری  سازی 

دهد که  های خود را نشان می شود و میزان همبستگی یک سازه با شاخصساختاری به کار برده می

( و الرکر  فورنل  است.  بیشتر  نیز  برازش  باشد،  بیشتر  این همبستگی  میانگین  1981هرچه  معیار   )

را برای سنجش روایی همگرا معرفی کردند و بیان کردند که مقدار بیشتر از   1شده استخراج واریانس  

 (. 2014دهد )محسنین و اسفیدانی، قبول را نشان می، روایی همگرای قابل5/0
 

 معیارهای آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش -2جدول  

Table 2 - Cronbach's Alpha, Composite Reliability and Convergent Validity Criteria of 

Research Variables  

 مکنون  متغیرهای

Latent Variable 

  آلفای ضریب

 کرونباخ

(Alpha ≥ 0.7) 

 پایایی ضریب

 ترکیبی 

(CR ≥ 0.7) 

  واریانس میانگین

 شده استخراج

(AVE ≥ 0.5) 

 طبعی مدیران شوخ

Manager's Sense of 

Humor 
0.92 0.94 0.77 

 گرارفتار سازمانی مثبت

Positive 

Organizational 

Behavior 

0.81 0.87 0.63 

 خالقیت کارکنان 

Creativity Employee 
0.84 0.90 0.76 

 

بودن وضعیت پایایی و  توان مناسبشده در جدول شمارة دو می های گزارشبا توجه به شاخص

 روایی همگرای متغیرهای پژوهش را تأیید کرد.  

استفاده شد.    2HTMTگیری از معیار فورنل و الرکر و معیار  برای بررسی روایی واگرای مدل اندازه

میانگین واریانس  قبولی است که میزان  کنند که روایی واگرا وقتی در سطح قابلفورنل و الرکر بیان می

 های دیگر در مدل باشد.  برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه  شدهاستخراج 

  
 

 
1. Average Variance Extracted (AVE) 

2. Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations 
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 گیری براساس معیار فورنل و الرکرروایی واگرای مدل اندازه  -3جدول 

Table 3- Discriminant Validity of the Measurement Model Based on Fornell-Larcker 

criteria 

 متغیرها

Variables 

 طبعی مدیران شوخ

Manager's Sense 

of Humor 

 گرارفتار سازمانی مثبت

Positive 

Organizational 

Behavior 

 خالقیت کارکنان 

Creativity 

Employee 

 طبعی مدیران شوخ

Manager's Sense of 

Humor 
0.88   

 گرارفتار سازمانی مثبت

Positive 

Organizational 

Behavior 

0.77 0.79  

 خالقیت کارکنان 

Creativity Employee 
0.82 0.75   0.87 

 

توان بیان کرد که در  در جدول شمارة سه، می  شده میانگین واریانس استخراج با توجه به مقادیر  

با شاخصسازه پژوهش حاضر   بیشتری  تعامل  مدل  )متغیرهای مکنون( در  با  ها  تا  دارند  های خود 

 های دیگر. سازه

HTMT  معیارهای سنتی    در مقایسه باگیری روایی واگرا  اندازه  برایتری  جدیدتر و دقیق  معیار

لوب باشد، نشان از وجود روایی واگرایی مط  0/ 9کمتر از    HTMTاست. اگر اعداد موجود در ماتریس  

 (.2021، 1هاست )هیر، هالت، رینگل و ساراستدسازه

 

 

 

 

 

 

 
1. Hair, Hult, Ringle & Sarstedt 
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 HTMTگیری براساس معیار روایی واگرای مدل اندازه -4جدول 

Table 4- Discriminant Validity of the Measurement Model Based on HTMT Criteria 

 متغیرها

Variables 

 طبعی مدیران شوخ

Manager's Sense 

of Humor 

 گرارفتار سازمانی مثبت

Positive 

Organizational 

Behavior 

 خالقیت کارکنان 

Creativity 

Employee 

 طبعی مدیران شوخ

Manager's Sense of 

Humor 

--   

 گرارفتار سازمانی مثبت

Positive 

Organizational 

Behavior 

0.76 --  

 خالقیت کارکنان 

Creativity Employee 
0.82 0.81   -- 

معیار این  مقادیر  به  توجه  بیان کرد که  می  در جدول شمارة چهار،  با  واگرای مدل توان  روایی 

معیار   است نیز    HTMTبراساس  مناسبی  از    در حد  برازش مدل (9/0)کمتر  بررسی  از  پس  های  . 

معیار ضریب  رسد. در پژوهش حاضر از سه  گیری، نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میاندازه

منظور بررسی اثر متغیر میانجی  عالوه بهاستفاده شد. به  1معناداری، ضریب تعیین و معیار استون گیزر 

بهره گرفته شد. ضرایب مسیر   2شدهاز آزمون سوبل و برای تعیین شدت اثر آن از واریانس محاسبه

ضرایب مسیر در جدول شمارة    استاندارد و ضرایب تعیین مدل اجراشده در شکل شمارة دو و معناداری

 چهار نشان داده شده است. 

 

 

 
 

 
1. T-values, R Squares  (R2) & Stone Geisser Criterion (Q2) 

2. Variance Accounted For (VAF) 
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 مقادیر ضریب تعیینضرایب مسیر و برازش مدل ساختاری با استفاده از   -2شکل 

Figure 2 - Path Coefficients and Structural Model Fit Using R Squares   
 

طبعی زای شوخ شود، متغیر برونطورکه در مدل ترسیمی )شکل شمارة دو( مالحظه میهمان

خالقیت کارکنان و  بر  60/0گرا و زای رفتار سازمانی مثبتبر متغیرهای درون 78/0مدیران به میزان 

 بر خالقیت کارکنان اثرگذار است. 29/0گرا به میزان متغیر رفتار سازمانی مثبت

زا دارد و سه زا بر یک متغیر درون معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون   ضریب تعیین

ر گرفته  عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی در نظبه  67/0و    33/0،  19/0مقدار  

شود،  طورکه در جدول شمارة چهار مشاهده می(. همان2009،  1شوند )هنسلر، رینگل و سینکویسمی

 71/0و    60/0ترتیب  گرا و خالقیت کارکنان بهبرای متغیرهای رفتار سازمانی مثبت  ضریب تعیینمقدار  

 
1. Henseler, Ringle & Sinkovics 
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زا در سطح قوی ارزیابی  برای هر دو متغیر درون  محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک،  

 کند. شود که مطلوبیت مدل ساختاری را تأیید میمی

معیار برازش مدل ساختاری، معناداری ضرایب مسیر است که مقادیر معناداری هر    تریناساسی

ست. مقدار ضرایب معناداری باید معادل یا بیشتر از شاخص سه مسیر در جدول شمارة پنج ارائه شده ا

بیشتر شود، نشان از صحت رابطه بین    96/1که مقدار این اعداد از  باشد. درصورتی  96/1معناداری  

 (.2011های پژوهش دارد )هیر و همکاران،  ها و درنتیجه تأیید فرضیهسازه
 

 ری ضرایب مسیر مدل پژوهشبرازش مدل ساختاری با استفاده از معنادا -5جدول 
Table 5- Structural Model Fit Using the Significance of the Path Coefficients of the 

Research Model 

 مسیرها

Paths 

 معناداری ضرایب مسیر 

Significance of the Path 

Coefficients 

 طبعی مدیران شوخ

Manager's Sense of 

Humor 
<--- 

-سازمانی مثبترفتار 

 گرا 

Positive 

Organizational 

Behavior 

16.62 

 طبعی مدیران شوخ

Manager's Sense of 

Humor 
<--- 

 خالقیت کارکنان 

Creativity 

Employee 
6.07 

 گرارفتار سازمانی مثبت

Positive Organizational 

Behavior 
<--- 

 خالقیت کارکنان 

Creativity 

Employee 
2.54 

 

تأیید   گویای  است،  ارائه شده  پنج  در جدول شمارة  پژوهش که  معناداری مدل  مقادیر ضرایب 

گرا  طبعی مدیران بر رفتار سازمانی مثبتبر اثر مثبت و معنادار متغیر شوخ های پژوهش مبنیفرضیه

رصد  د  99گرا بر خالقیت کارکنان در سطح اطمینان  و خالقیت کارکنان و تأثیر رفتار سازمانی مثبت

 . 1است 

 
باشد، در    96/1درصد، بیشتر از   90باشد، در سطح    64/1آمدة معناداری ضرایب مسیر بیشتر از دست. اگر مقادیر به 1 

 معنادار است. درصد  99باشد، در سطح  58/2درصد و بیشتر از  95سطح 
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گرا( از آزمون سوبل منظور بررسی اثر غیرمستقیم متغیر میانجی )رفتار سازمانی مثبتدر ادامه به

توان در سطح اطمینان باشد، می  96/1که مقدار معناداری این آزمون بیشتر از  استفاده شد. درصورتی

 درصد معناداربودن اثر یک متغیر میانجی را تأیید کرد.  95

 اند از:مفروضات آزمون سوبل عبارت 

a: (؛ 78/0میانجی ) و مستقل متغیر  میان مسیر ضریب مقدار 

b: (؛29/0وابسته ) و میانجی متغیر  میان مسیر ضریب مقدار 

sa: (؛13/0میانجی ) و مستقل متغیر میان مسیر به مربوط استاندارد خطای 

sb: (.17/0وابسته ) و میانجی متغیر میان مسیر به مربوط استاندارد خطای 

z=   1/64(:                                                                         1فرمول ) − value =

𝑎×𝑏 

√(𝑏2×𝑆𝑎
2)+(𝑎2×𝑆𝑏

2)+(𝑆𝑎
2×𝑆𝑏

2)

 

یک،   فرمول شمارة  براساس  معناداری  نمی  64/1مقدار  بنابراین  شد؛  متغیر محاسبه  تأثیر  توان 

طبعی مدیران و خالقیت کارکنان را تأیید کرد. با  گرا در رابطۀ بین شوخ رفتار سازمانی مثبتمیانجی  

گرا، از محاسبه شدت اثر  گری متغیر رفتار سازمانی مثبتبر میانجیتوجه به رد فرضیه پژوهش مبنی

 کنیم. نظر میآن صرف

زا که دربارة یک سازه درونکند و درصورتیبینی مدل را مشخص میمعیار استون گیزر قدرت پیش

بینی ضعیف، متوسط و قوی  را به دست آورد، نشان از قدرت پیش  35/0و    15/0،  02/0سه مقدار  

برای متغیرهای    (. معیار استون گیزر2014زای مربوط به آن را دارد )محسنین و اسفیدانی،  متغیر برون

محاسبه شده است که   55/0و    18/0ترتیب  کارکنان بهگرا و خالقیت  زای رفتار سازمانی مثبتدرون

 طبعی مدیران دارد.زای شوخ بینی زیاد متغیر بروننشان از قدرت پیش

 استفاده شد.   1درنهایت برای بررسی برازش مدل کلی پژوهش از معیار نیکویی برازش

GOF = √Commaunalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × R2̅̅ ̅ = 0.67 

 
1. Goodness of  Fit (GOF) 
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عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای نیکویی  هکه ب  36/0و    25/0،  01/0با توجه به سه مقدار  

برازش بسیار   67/0(، حصول مقدار  2005،  1اند )تننهاوس، وینزی، چتلین و الرو برازش معرفی شده

 کند. مناسب مدل کلی پژوهش را تأیید می

شاخص از  پژوهش  مدل  برازش  بررسی  برای  باقیمانده  های  درنهایت  مربعات  میانگین  ریشه 

استفاده شد که مقادیر این معیارها در جدول شمارة    4برازش هنجارشده   و   3اسکوئر، کای2شدهاستاندارد

 شش گزارش شده است. 
 

 

در نظر   08/0دهد و نقطه برش آن  مقادیر صفر تا یک را به خود اختصاص می  SRMR  معیار

تر است. برخی پژوهشگران  گرفته شده است. مقدار این معیار هرچه کمتر باشد، تناسب مدل مطلوب

قابل  10/0مقدار   مدل  تناسب  برای  میرا  )غیاثوند،  قبول  با2018دانند   مقدار   اینکه  به  توجه  (. 

توان وضعیت مطلوب و سازگاری مدل  ، میاست  08/0ترسیمی    مدل  معیار مذکور برای  شدةمحاسبه

 پژوهش را تأیید کرد. 

سازی معادالت  ترین و پرکاربردترین شاخص برازش در مدلاسکوئر نیز ازجمله عمومیمعیار کای

شود. هرچه های تجربی استفاده میساختاری است که برای بررسی میزان انطباق مدل نظری با یافته

های حاصل با مدل نظری همخوانی بیشتری دارد )میرز، گامست و  اسکوئر کمتر باشد، داده مقدار کای

سبه شد. از دیگر معیارهایی  محا  246/ 457اسکوئر  (. در پژوهش حاضر مقدار معیار کای2012،  5گارینو

 
1. Tenenhaus, Vinzi, Chatelin & Lauro 

2. SRMR 

3. Chi-Square 

4. NFI 

5. Meyers, Gamst & Guarino 

 معیارهای برازش مدل پژوهش  -6جدول 

Table 6- Criteria for Fit the Research Model 
 معیارها

Criterias 

 مقدار معیار

Criterion Value 

 حد مجاز 

Limit 

SRMR 0.08 0.08  0.10 تا 

Chi-Square 246.457  مقادیر کم 

NFI 0.87  0.90مقادیر بیشتر از 
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برازش هنجارشده است. دادنی است، معیار  محور گزارش سازی معادالت ساختاری مؤلفهکه در مدل

ذکر   89/0  تا  80/0  را  مناسب  برازش  و  90/0  از  تررا بزرگ   خوب  ( برازش2012میرز و همکاران )

توان برازش مناسب مدل را تأیید  ( می87/0معیار )شدة این  رو با توجه به مقدار محاسبهاند؛ ازاینکرده

 کرد.
 

 گیری بحث و نتیجه

اند و برای اینکه المللی مواجه های عصر حاضر با تحوالت و تهدیدات گسترده بینتردید سازمانبدون

بتوانند در دنیای متالطم امروز به حیات خود ادامه دهند، باید به خالقیت روی آورند و ضمن شناخت 

های پرورش خالقیت در ها تأثیر بگذارند و به شکل دلخواه درآورند؛ بنابراین یکی از راهرات، بر آن تغیی

خانی، ها و ادارات، شناسایی عوامل مرتبط و اثرگذار بر آن است )حسینی، فوالدی حیدرلو و قرهسازمان

گرا در ارتباط بین سازمانی مثبتمیانجی رفتار  با هدف تبیین نقش  حاضر    پژوهش  روازاین  (؛2016

 . انجام شد طبعی مدیران و خالقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان شوخ 

گرا تأثیر  طبعی مدیران بر رفتار سازمانی مثبتشوخآن است که  ةدهند نتایج تحلیل آماری نشان 

معنادار   و  بهمستقیم  کارشوخ  عبارتی،دارد؛  های  توانمندیافزایش سطح    ،طبعی مدیران در محیط 

منظور باال بردن سطح کیفیت عنوان روشی بهطبعی بهشناختی کارکنان را در پی دارد. شوخمثبت روان 

طبعی خطوط شود؛ چراکه از طریق شوخ روابط بین شخصی و برانگیختن افراد دیگر در نظر گرفته می

افراد باز می های عاطفی یا  ت کالمی و غیرکالمی پاسخصورطبعی بهشود و شوخارتباط بیشتر بین 

( اذعان کردند  2012خسروشاهی و خانجانی )کند.  رفتاری مثبت را در افراد برانگیخته می-شناختی

 بیشتری اشتیاق  های اجتماعیفعالیت دادنمانجا  برای  که کندمی کمک  فرد  به زیاد طبعیکه شوخ 

اجتماعی گیریشکل باعث همچنین  و باشد داشته  آن و تعامالت   شود.می زمان طول در  تقویت 

اجتماعی طبعیشوخ  پیوند را روابط است که چسب  و تجربیات و زند می به هم  را   ناکامی  ناامیدی 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و در تبیین این    (. 2017ریزی و اطهری،  دهد )سبکتکین  کاهش می

طبعی، خصومت و احساس ناعدالتی را توان بیان کرد، هنگامی که مدیران با استفاده از شوخنتایج می

ها و انتقادات خود را در قالب شوخی بیان کنند و از طریق این در کارکنان کاهش دهند، درخواست

توانند توانایی  تر با کارکنان بپردازند، میرقراری ارتباط صمیمیمهارت بر کارکنان نفوذ کنند و به ب
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ناپذیر محیطی و سازمانی افزایش دهند. همچنین سازگاری مثبت کارکنان را در شرایط ناگوار و اجتناب

برای پذیرش چالش را  از قوتکارکنان  تا  برانگیزانند  اهداف  برای ها و مهارتها و تعقیب  های خود 

با   چالش رویارویی  بهآن  کنند.  استفاده  و خوشها  امیدوارانه  تفکر  افزایش سطح  بینانه  عالوه سبب 

عنوان فرصتی برای ها بهتری دهند و از آنها نیز به تغییرات پاسخ بهتر و سریعکارکنان شوند تا آن

 رشد و دستیابی به اهداف بهره گیرند.  

-طبعی بر کاهش فرسودگی دانش( ضمن تأیید اثر مثبت شوخ2019سادات و بدری گرگری )

-کننده یادگیری دانشعنوان ایجادکننده شرایط و تسهیلموزان، بیان کردند که معلمان و مدیران بهآ

ساز طبعی و پرهیز از راهبردهای قالبی آموزش زمینه پذیری، شوختوانند با نوگرایی، انعطافآموزان می

نتایج پژوهش   ها شوند.ک حس کنجکاوی و خالقیت آنآموزان، تحرینفس دانشابراز وجود و اعتمادبه

 شوخی خنده، شوخی، از )لذت طبعی مدیریتیشوخ ( نشان داد که  ابعاد2016سپهوند و محمدیاری )

 گرایمثبت سازمانی رفتار  بر  آور(استرس  شرایط  در طبعیو شوخ اجتماعی روابط  در طبعیشوخ  کالمی،

معنادار کارکنان و  یافته  .رددا تأثیر مستقیم  نتایج مطالعات  همچنین  با  پژوهش حاضر  و  های  کیم 

( )2019همکاران  همکاران  و  ویجواردینا   ،)2017  ،)( همکاران  و  صالحی2015طرقه    و  دوست(، 

 همخوانی دارد.  (2008) هیوز و (2013) حاجلو ،(2014) همکاران

طبعی بر خالقیت سازمانی است.  های پژوهش حاضر، تأثیر مستقیم و معنادار شوخاز دیگر یافته

استفاده2008)  1تانگ  مدیران  هایویژگی از  را شوخی  از (  و  می رهبران  شوخخالق   طبعیداند. 

  و  آزادکننده  قدرت  اولیه،  پردازاننظریه  شود.می  دیده   خالقیت  کاتالیزور  عنوانبه  که  هاستمدت

 طبعیشوخ  که   معتقدند   ها. آناندداده  نشان  خالق   تفکر  برای  سوخت  عنوانبه  را  طبعیشوخ   پرانرژی

  منجر  خالق  ایجاد تفکر  به  و از این طریق  کند می  تقویت  را  اجتماعی   و  عاطفی  شناختی،   فرایندهای 

طبعی  واسطۀ شوخ به(،  2019لو و همکاران )(. به زعم  2019،  2)لو، مارتین، اوسووا و گالینسکی  شودمی

ارتباطات صمیمی، ایجاد می افراد تقویت کرد و    مثبت  کاری  های محیط  حفظ  و   توان شادی،  را در 

  باعث ایجاد روابط مؤثر در محیط کاری شد و از استرس و اضطراب افراد که مانعی برای بروز خالقیت

 
1. Tang 

2. Lu, Martin, Usova & Galinsky  
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یا دست یافت  رهایی  این  هستند،  از  و  را خنثی کرد  آن  اثرات مضر  افزایش سطح  کم  باعث  طریق 

 اثربخش استفاده توانایی اهمیت به اشاره ( با2006)  1در همین راستا، هولمز و مارا خالقیت افراد شد.

 طبعیشوخ  که  نندکمی عنوان  مدیریت خوب،  از مهمی جنبه  عنوان به مدیران  توسط طبعیشوخ  از

 این هاست. درآن کشیدنچالشه ب  و زیردستان به بخشیدنالهام جهت  در مدیران برای مهم ابزاری

 را خالقیت سازمان، در طبعیشوخ  صحیح مدیریت با توانکه می کندمی ( عنوان2007رابطه، لیتل )

-که دیدگاه  دهدمی اجازه افراد به طبعیشد. شوخ مندبهره آن منافع از و افزایش داد محیط کاری در

این طری داشته محرک یک دربارة مختلفی ایه از  بروز  قباشند و   هانسازما در را خالقیت زمینه 

  مدیرانی   داد  ( نیز در پژوهش خود نشان1995)  2کویپر  (.2016)ابزری و همکاران،    کندمی تسهیل

 و خالق  هایحلراه تا کنندمی القا زیردستانشان به کنند،می استفاده طور مناسببه  طبعیشوخ  از  که

 از اثربخشی طور به  که رهبرانی شودمی مشاهده براینکنند. عالوه پیدا پیچیده برای مسائل نوآورانه 

-بهره می طبعیشوخ  از  کمتر که همتایانشان در مقایسه با است  ممکن کنند،می طبعی استفادهشوخ 

افراد خالق با  باشند. مدیران باید بدانند که اجزای سازمانشان زنده و   ترکنندهمتقاعد یرند،گ دارای 

شود، مسائل انسانی و مدیریت  تر میهای انسانی هستند. همچنان که فناوری پیچیدهنیازها و انگیزه

رو شود،  واقعی نوآوری و فناوری روبه  هایشود؛ بنابراین اگر سازمان باید با چالشتر مینیز پیچیده

درنتیجه کند؛  رشد  آن  با  متناسب  باید  نیز  انسانی  اندازه  مهارت  نظام  به  باید  مدیران  انسانی  های 

ها در سازمان فراهم شود  پیچیدگی فناوری در جهت خالقیت و نوآوری پیچیده شود و زمینه بروز آن 

عنوان (. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که رفتارهای شوخ طبعانه مدیران به2017متین،  )زارعی

، مقابله با  کنترل و نفوذ بر کارکنانمطمئن، ابزاری برای  های ناراهی مؤثر برای سازگاری با موقعیت

های مناسب محیطی و رفتاری را بسترسازی  تواندآور در محیط کاری و اثرات آن، میشرایط استرس

های لو و همکاران های پژوهش حاضر با نتایج پژوهشبرای بروز خالقیت کارکنان فراهم آورد. یافته

گورزیس و همکاران   ، (2016)  همکاران  و   (، ابزری2015(، لی )2017(، لوسیر و همکاران )2019)

 راستاست.هم  (2007) هولمز  و( 2010) لی و  لنگ ،(2014) رحیمیان  و  محمدی میر ،(2011)

 
1. Holmes & Marra 

2. Kuiper 
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گرا بر خالقیت کارکنان  های پژوهش حاضر، اثر مثبت و معنادار رفتار سازمانی مثبتاز دیگر یافته

-روان اهمیت و جایگاه رفتار سازمانی مثبت بر خالقیت کارکنان است. سرمایهکننده  است که بیان

 برابر در پایداری و موفقیت به رسیدن  برای هدف داشتن خودش، از درک شخص شامل ناختیش

سرمایه است.  ادراکی چهار که است پیوستههمبه  و ترکیبی ایسازه شناختیروان مشکالت  -مؤلفه 

 هاییویژگی با هامؤلفه گیرد. اینمی بر  در را  بینی خوش و آوریتاب خودکارآمدی، امید، ناختی شاملش

 اهداف، کردندنبال در  پشتکار  داشتن  موفقیت، به دستیابی برای هایشبه توانایی فرد  باور قبیل  از

اسنادهای )ایرجیمی تعریف  مشکالت  کردنتحمل  و خود درباره مثبت ایجاد  ملکشود  و  زاده  راد 

( در پژوهش خود بیان کرد کارکنانی که از 2016شناس )(. در همین راستا، یزدان2017نصرآبادی،  

از لحاظ تمایل به رسیدن به شناسی بیشتری برخوردارند، بههای روانسرمایه افرادی امیدوار  عنوان 

تند، عزت  بین هسیافتن به نتایج مثبت خوشدستشوند، از نظر شخصیتی دربارة  اهداف شناخته می

از نفس باالیی دارند و معتقد هستند که می توانند تفاوت مثبتی در محیط کار خود ایجاد کنند و 

بین و  توان بیان کرد که کارکنان خوشها میپذیری بیشتری برخوردارند. در تبیین این یافتهانعطاف

ها  شوند. آنبرانگیخته میشده  های غنیامیدوار به رشد و موفقیت نیاز شدید دارند و اساسأ با شغل 

باشند. همچنین  تا خالق  دارند  زیادی  تمایل  و  و خطرپذیرند  نیستند  قائل  اهمیت  برای مشکالت 

گزینند، برای دستیابی  آوری و خودکارآمدی باال اهداف متعالی برای خود برمیکارکنان با سطح تاب

ها مشکالت استقامت و به استقبال چالشکنند، در برابر موانع و  به اهدافشان از هیچ تالشی دریغ نمی

ای برای حل مشکالت سازمان خلق کنند. هرکدام از این عوامل های نو و تازهروند تا بتوانند راهمی

اندیشی و احساس  سهم بسزایی در ایجاد و تقویت جو خالقانه در بین اعضا دارد و با ایجاد فضای مثبت

افزایش   موجب  کارکنان  بین  در  آن باکفایتی  میخالقیت  از ها  استفاده  چگونگی  دربارة  البته  شود؛ 

طور صحیح و با دقت استفاده گرا ذکر این مطلب الزم است که باید بههای رفتار سازمانی مثبتمؤلفه

افراد را به  عنوان مثال، تمرکز تنها بر این موضوع که چه چیزهایی مثبتشوند؛ به اند، ممکن است 

رفتن و از  بینی غیرواقعی به طفرهای مثبت است، اما خوشبینی واژهنکه خوشاشتباه بیندازد و با ای

 1ژانگ، لیو، لیو، هانگ و لیو(. 2007شود )لوتانز و یوسف، کردن منجر میخالیزیر بار مسئولیت شانه

 
1. Zhang, Liu, Liu, Huang & Liu 
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بینی بر خالقیت دانشجویان چینی اثر مستقیم و معنادار  در پژوهش خود نشان دادند خوش(  2019)

های پژوهش  واسطۀ خودکارآمدی و امید این اثر معنادار است. یافتهطور غیرمستقیم و بهد، اما بهندار

زوبیر و کامال  (،  2018(، شاکرت و همکاران )2019مطالعات اوزوتورک و همکاران )  حاضر با نتایج 

( 2014( و حسینی و شمس )2017زاده نصرآبادی )راد و ملک(، ایرجی2016لی و چو )(،  2015)

 همخوانی دارد. 

واسطۀ طبعی بهشوخ همچنین نتایج حاصل از مدل پژوهش و آزمون اثر متغیر میانجی نشان داد  

طورکه در پیشینه پژوهش نیز همانگرا بر خالقیت سازمانی تأثیر معنادار ندارد.  رفتار سازمانی مثبت

منظور حمایت اند، اما بهدوی این متغیرها را بررسی کردهین ارتباط دوبهمشهود است، مطالعات پیش

گرا در بین متغیرهای از نتایج فرضیه چهارم این پژوهش )بررسی اثر نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت

ها، پژوهشی یافت نشد. با توجه به رد فرضیه طبعی و خالقیت( و مقایسه آن با نتایج دیگر پژوهششوخ 

مبنیپژو واسطههش  نقش  مثبتبر  سازمانی  رفتار  میای  پیشنهاد  پژوهشگرا،  اثر  شود  آینده  های 

های دیگر همچون ها و با آزمونگرا را با این دو متغیر دیگر در سازمانگری رفتار سازمانی مثبتمیانجی

یران بر رفتار سازمانی  طبعی مدبررسی کنند. با توجه به تأثیر فزاینده شوخ  2، بارون و کنی 1استروپ بوت 

های  شود در پژوهش پذیربودن این مؤلفه، پیشنهاد میگرا و خالقیت کارکنان و همچنین آموزشمثبت

بر شوخ  مؤثر  عوامل  پیشنهاد می  طبعی مدیرانآینده  بررسی شود.  و جوانان  ادارات ورزش  شود در 

شوخی  باشند؛ چراکه   خود امر زیر سازمان در کارکنان شادی و  شوخی محرک و  عامل خود مدیران،

های ذهنی  شدن چارچوب شکسته از طریق   ،شودطبعی ضمن اینکه رفتاری خالق محسوب میو شوخ

 قالب در کارکنانمدیران به   هایاعتراض و نتقادها ا شودپیشنهاد می .نیز استکننده خالقیت تسهیل

 دید مثبت ها سازمان در افزایش سطح خالقیت کارکنان برای هاسازمان مدیران، شود منتقل شوخی

رفتار شخصیت  به سازمان داشته کارکنان و  دیگر  تجارب  از  استفاده  با  الگوپروری، باشند،  و  ها 

گذاری و درگیرکردن کارکنان در کارها و مسائل و خودکارآمدی را در کارکنان تقویت کنند، با هدف 

بینی را صورت عملی، تعاملی و مشارکتی سطح امیدواری و خوشهای آموزشی بهگیری از برنامهبهره

 
1. Bootstrapping 

2. Baron & Kenny 
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شناسی موضوع روان  باهای آموزشی  برگزاری کارگاه شود  پیشنهاد میعالوه،  بهایجاد و تقویت کنند.  

 استادان مجرب در این حوزه  هایمندی از نظرو بهره کارکنان  و نوآوری  خالقیتمرتبط با    یگرامثبت

 را در دستور کار خود قرار دهند.  

مطالعایافته  درمجموع انجامهای  ارتباط مؤلفه  ۀزمین  در  شدهت  که  حاضر  پژوهش  اصلی  های 

ها بر یکدیگر و نقش خالقیت کارکنان در موفقیت اند، بر اثر مثبت آندوی متغیرها را بررسی کردهدوبه

هایی که  افزایش چشمگیر چالشهای تولیدی را تأکید کردند، اما نظر به انخصوص سازمها بهسازمان

نتایج پژوهش حاضر  ها مستثنی نیستند،  های خدماتی که ادارات ورزش و جوانان نیز از آن سازمان

روان  مثبت  رفتارهای  بر  بیشتر  بهتأکید  را  همچون شناختی  پرهزینه  و  جایگزین  راهکارهای  عنوان 

افزایش حقوق و مزایا و ارتقای شغلی که ازجمله انتظارات کارکنان برای بروز خالقیت استخدام رسمی،  

 دهد. هاست، نشان میآن 
 

 تشکر و قدردانی 

در این پژوهش    کنندگانشرکتداند که مراتب تقدیر و سپاسگزاری را از کلیه  محقق بر خود الزم می

 اعالم نماید. 
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