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رفتار سازمانی  گر نقش میانجیسازمانی: خالقیت  اطبعی مدیران ب شوخ رابطه
  مثبت
 

The Relationship of Managers' Sense of Humor with Organizational 
Creativity: Mediating Role of Positive Organizational Behavior 

 

  Shahab Bahramiبهرامی شهاب

 
 چکیده

 

خالقیی    اطبعیی دیداراب بی    شوخبررسی رابطه  حاضر پژوهش هدف

 بیو.    بررسی نقش دیانجی رفتیار سیازدانی دتبی     با توجه به سازدانی

 جواناب و ورزش ا.ارات کارکناب کلیه شادل پژوهش اان آداری جادعه

سیا.ه بیه    تصیا.فی  ییری گ نمونه روش به نفر 061بو.   کردانشاه استاب

 یهیا  پرسشیناده کننیدگاب   شیرک   شدند  انتخاب عنواب نمونه پژوهش

 و همکاراب لوتانز  دتب  سازدانی رفتار ،و همکاراب خشوعی طبعی شوخ

بیا   هیا  .ا.ه را تکمییل کر.نید    همکیاراب  و سیردد  سازدانی خالقی  و

 و سییوبل آزدییوب پیرسییوب، همبسییت ی آدییاری یهییا روش اسییتفا.ه از

 کییه .ا. نشییاب نتییاا  شیید  تحلیییل سییاختاری دعییا. ت یسییاز دیید 

 تیثییر  سیازدانی  خالقیی   و  دتب  سازدانی رفتار بر دداراب طبعی شوخ

 و دتبی   اییری  نییز   دتبی   سیازدانی  رفتیار  .ار.  .اری دعنی و دستقیم

 نقیش  اهمیی   بییان ر  هیا  اافتیه  .اشی    سیازدانی  خالقی  بر دستقیم

  اس   سازدانی خالقی  .ر دتب  سازدانی رفتار و طبعی شوخ
 

 دتبیی ، سییازدانی رفتییار ،سییازدانی خالقییی  :کلیدددواانان
  طبعی شوخ

  

Abstract 
 

The purpose of the present research was to 
investigate the relationship of managers' sense of 
humor with organizational creativity regarding the 
mediating role of positive organizational behavior. 
The statistical population of this study included all 
employees of youth and Sports offices of Kermanshah. 
Among them, 160 employees were selected by 
simple random sampling method. The participants 
completed Khoshui et al. Sense of Humor, Luthans 
et al. Positive Organizational Behavior and Sarmad 
et al. Organizational Creativity Qestionnaires. The 
data were analyzed by Pearson correlation, Sobel test 
and structural equation modeling. Findings indicated 
that managers' sense of humor had a direct and 
significant effect on positive organizational behavior 
and organizational creativity. Also the positive 
organizational behavior had a direct and positive 
effect organizational creativity. So, the results 
showed the importance of sense of humor and 
positive organizational behavior on organizational 
creativity.  

 
Keywords: Organizational creativity, positive 
organizational behavior, sense of humor 
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 مقدمه
 عمر تر کوتاه  هچرخ ،یتکنولوژاک سراع راتییتغ با که پواا یطیدح با ها سازداب ههم تقراباً

 قاعده اان از نیز ورزشی های سازداب که هستند روبرو ،شوند دی  شناخته شدب یجهان و دحصو 

 شدب همساز و هم ام سازگاری، تواب ( Shahbandarzadeh & Karimi, 2016) نیستند دتتنتنی

 اس ، سازداب هر بقای و دوفقی  اصلی عنصر ها، آب کر.ب ا.اره و دحیطی تحو ت و تغییرات با

 دتغیرهای به اهتمام و گوناگوب های جنبه به توجه ها سازداب اان حیات ا.اده راه تنها نتیجه .ر

 دور. .ر قیتحق ( Dovey, 2009) اس  0سازدانی خالقی  جمله از سازدانی و فر.ی تثییرگذار

 یاجتماع علوم .انشمنداب توسط شیپ قرب اک از شیب آب، ه.هند لکیتش عناصر و  یخالق

 وی  اس  شده ارائه Gilford (1950) توسط شتریب پژوهش، یاساس زهیان  یول شد شروع

 گرا هم رکتف دقابل .ر سائل(د حل یبرا داجد های رهیاف  به افتنا ).س  واگرا رکتف با را  یخالق

 ( cited in Emami, Jamali, & Isfahani, 2014) .انس  دی دترا.ف ح(یصح پاسخ به افتنا ).س 

 حل جداد های راه اافتن و سازدانی نوان های ااده تولید فرااند از اس  عبارت سازدانی خالقی 

  یاهم ( Nasirivalikbani, Soltanabadi, & Akram Khodaiari, 2014) باشد دی سازداب دسائل

 ،یخددات های بخش .ر بلکه س ،ین یدیتول های بخش به دنحصر ،ها سازداب  یدوفق .ر  یخالق

 یشتریب  یاهم هستند، کشور آانده قهرداناب ه.هند پرورش که ورزشی های سازداب همچوب

 شتاب زارا اس ، اتیح شرط ااراب دانند یکشورهاا یبرا یآدوزش یواحدها  یخالق  اابد دی

 های واقعی  با یصنعت هشرفتیپ جهاب نیب لحظه هر که یقیعم هفاصل و .انش و یتکنولوژ رشد

 پرورش  نماااند دی فاصله اان کاهش یاساس شرط را  یخالق ،شو. دی ااجا. کشورها اان یکنون

 شو. دی حاصل کند، دمکن را ها انداشه رشد و پرورش که دناسب یبستر وجو. با خالق افرا.

(Shahbandarzadeh & Karimi, 2016)  (2011) Katsikea, Theodosiou, Perdikis and Kehagias  

 سازدانی و انسانی نیروی خالقی  افزااش با تواند دی سازدانی هر .اشتند، بیاب پژوهشی .ر

 پیش از اهداف به رسیدب جه  .ر کارکناب وری بهره و عملکر. رفتن با  دوجب خو.

 استفا.ه عدم ها سازداب .ر حاضر عصر .ر دداراب های چالش از اکی شو.  خواش شده تعیین

 ,Mortazavi, Nazemi) اس  دوجو. انسانی دنابع های خالقی  و ذهنی تواب ،یفکر دنابع از کافی

& Parishani Froshani, 2016 )  

                                                           
1-  organizational creativity 

http://journal.bpj.ir/?_action=article&au=517176&_au=Mostafa++Emami
http://journal.bpj.ir/?_action=article&au=555047&_au=Elham++Jamali
http://journal.bpj.ir/?_action=article&au=555048&_au=Mohammad+Javad++Isfahani
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 کنند، فراهم را خالقی  ارتقای و بروز هنیزد که اان یجا به نا.انسته دداراب و ها سازداب اغلب

 بسته تازه های ادها راه شو.، سرکوب خالقی  اگر ،کنند ید سرکوب را خو. کارکناب  یخالق

 & Shahbandarzadeh) داند خواهند باز توسعه به یابی.ست از ها سازداب جهینت .ر ،شو. ید

Karimi, 2016)  به .ستیابی و رقابتی دزا  کسب برای که اند عقیده اان بر دداراتی نظراب صاحب 

 ها آب و کر. توجه سازداب انسانی های اهسردا و انساب خو. به بااد سازدانی اهداف و دوفقی 

 و یرهبر را ها انساب دجموع و ها آب بین ارتباطی یها شبکه بتواب تا شناخ  خوبی به را

 رقابتی دزا  خلق برای جدادی دداراتی ابزار 0شناختی رواب سردااه رو اان از کر.؛ هداا 

 دفاهیمی ( Hosseini & Shams, 2015) شوند ید دحسوب دعاصر یها سازداب برای پاادار

 حاصل اًعمدت 2 دتب  سازدانی رفتار و شناختی توانمندسازی شناختی، رواب سردااه همچوب

 بو.ه اخیر سا  چند .ر Luthans, Youssef and Avolio (2007) دانند انداشمندانی دطالعات

 اس  بو.ه دحققاب از بسیاری توجه دور. که گرفته نشثت 3گر دتب  شناسی رواب دکتب از و

(Luthans & Youssef, 2007 ) و .ار. تمرکز کارکناب بهینه عملکر. بر گر دتب  شناسی رواب 

 دحیط .ر آب کاربر.های ، دتب  سازدانی رفتار و شناختی توانمندسازی شناختی، رواب سردااه

  ( Yazdanshenas, 2016) اس  کار

 و ااجا. به دنجر ددارا  و سازداب عرصه .ر گر دتب  شناسی رواب کاربر. کلی طور به

 بیشتر که (:POB) دتب  سازدانی رفتار -0 اس : شده زدینه اان .ر جداد رواکر. .و توسعه

 و توسعه قابل که انسانی شخصی  دتب  حا ت از .سته آب و سازدانی رفتار خر. یها جنبه بر

 یها جنبه بر بیشتر که (:POS) 4دتب  سازدانی یها پژوهش -2 و کند ید تثکید هستند پرورش

 رفتار عبارت ( Gorgens-Ekermans & Herbert, 2013) کند ید تثکید سازدانی رفتار کالب

 انسانی دنابع قوت نقاط و شناختی رواب دتب  های یتوانمند کاربر. و دطالعهر گ دتب  سازدانی

 .ر کارکناب عملکر. بهبو. ددارا  برای دؤیری طور به و .ارند یریگ اندازه و توسعه قابلی  که

 های ی ظرف ( Luthans, Avey, Avolio, & Peterson, 2010) شو. ید تعراف .ارند، کاربر. کار دحل

 و ینیب خوش، یآور تاب خو.کارآددی، از عبارتند گر دتب  سازدانی رفتار هشد شناخته اصلی

                                                           
1-  psychological capital  

2-  positive organizational behavior (POB) 

3-  positive psycology 

4-  positive organizational scholarship (POS) 
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 تواند ید ینیب خوش که کند ید بیاب Seligman (1986) ( ,.Luthans et al 2007) ادیدواری

 و .رونی کلی، اسنا.های به را دتب  حوا.ث فر. که شو. تلقی اسنا.ی سبک اک عنواب به

 نسب  خاص های ی دوقع و ناپاادار خارجی، عوادل به را دنفی حوا.ث دقابل .ر و پاادار

  ( cited in Hosseini & Shams, 2015) .هد ید

(1991)Snyder   تعادلی احساس از ناشی که دتب  ان یزشی حال  اک عنواب به را ادیدواری 

 یآور تاب ( Avey, Luthans, & Youssef, 2010) .انس  ید اس ، شده دشتق دوفقی  از که

 ،ها یناکاد با روااروای .ر تواند ید آب اساس بر که اس  فر. .ر توسعه قابل حال  نوعی

 و .ا.ه ا.اده بیشتر تالش به پیشرف  و دتب  روادا.های حتی و زندگی یها تعارض و ها یب دص

 و باور خو.کارآددی ( Monfared & Khorakian, 2014) ننشیند پای از با تر دوفقی  برای

 .ر ان یزه ااجا. راه از دعین ای یفهوظ .ر دوفقی  به .ستیابی برای هااش ایتوانا به فر. اطمیناب

 ,Monfared & Khorakian) اس   زم اقدادات اافای و خو. برای شناختی دنابع تثدین خو.،

2014 )  

(2014)Mirmohammadi and Rahimian ینب خوش افرا. که .اشتند بیاب خو. دطالعات .ر، 

 نیز خو.کارآدد کارکناب هستند؛ تر دنعطف دصائب به نسب  بالقوه طور به خو.کارآدد و ادیدوار

 خالقی و فکری تالش و پذارند ید را دهم یها چالش زارا هستند، برخور.ار با تری خالقی  از

 فر. که داند خواهد پاادار شرطی به گرااشی چنین ؛.هند ید انجام اهداف به .ستیابی برای را

 آاد  فائق رو یشپ بردوانع چندگانه و خالقانه یها روش پی یری با و باشد .اشته نیز با ای ادید

(2017) Irajirad and Malekzadeh چهار که اافتند .س  نتیجه اان به خو. دطالعات طی نیز 

 .اری دعنی تثییر بینی( خوش و ددیرآخو.کا ،یآور تاب )ادیدواری، شناختی رواب سردااه دؤلفه

 بر یشناخت رواب هاسردا یبررس هدف با پژوهشی .ر  Lee and Chu(2016) .ار.  خالقی  بر

 ناا  یخالق بر یشناخت رواب هاسردا هک دندیرس جهینت ناا به نقش یفااا یبرا ارورزابک  یخالق

 و خالقی  بررسی به پژوهشی .ر Zubair and Kamal (2015) اان بر عالوه اس   ایرگذار افرا.

 و پر.اختند افزار نرم هخان شرک  کارکناب دیاب .ر کار به دربوط جرااب و شناختی رواب سردااه

 Monfared and Khorakian (2014) .ار.  وجو. .ار یدعن ارتباط دؤلفه .و اان بین که .ا.ند نشاب

 ایر تغییر نسب  کارکناب ن رش بر دتب  سازدانی رفتار که اافتند .س  نتیجه اان به پژوهشی .ر

 رفتار که .ا.ند نشاب خو. پژوهش .ر Hosseini and Shams (2015) .ار.  .ار یدعن و دتب 
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 ،Siu, Bakker and Jiang (2014) .ار.  نوآوری بر .اری دعنی و دستقیم ایر دتب  سازدانی

(2012) Rego, Sousa, Marques and Cunha  ( 2015)وZubair رتبطه  خو. پژوهش .ر نیز

 ای ینهزد گر دتب  شناسی رواب یطورکل به .ا.ند  قرار دتثای دور. را خالقی  با شناختی رواب سردااه

 شا.کادی، دانند دتب  یها جنبه به شناسی رواب دنفی یها جنبه از ها پژوهش جه  تغییر برای را

  (Purhosein, Shafiei, Hosseini, & Akhani, 2017) اس  آور.ه فراهم 0طبعی شوخ و تشواق

 بر دداراب طبعی شوخ که .ا. نشاب Sepahvand and Mohamadyari (2015) پژوهش نتاا 

 .ر Targheh, Dehkordi and Ali Pour (2015) .ار.  ی.ار یدعن تثییر کارکناب گر دتب  سازدانی رفتار

 با پرستاراب از بیشتر با ، طبعی شوخ با پرستاراب .ر یآور تاب که ند..ا نشاب خو. پژوهش

 سازدانی رفتار ابعا. بین از که .ا. نشاب یا دطالعه طی Hajloo (2013)  بو. پااین طبعی شوخ

 طبعی شوخ با .اری دعنی همبست ی خو.کارآددی و ینیب خوش سازگاری، دعلماب، گر دتب 

 با دتب  شناسی رواب های ظرفی  رابطه که .ا. نشاب نیز Hughes (2008) پژوهش نتاا  .ار. 

 پژوهش .ر Salehi Dost, Peyman Pak, Pashaei and Hatami (2013) بو.  .ار یدعن طبعی شوخ

 .ار یدعن رابطه طبعی شوخ و )ادید( گر دتب  شناسی رواب ،یآور تاب بین که .ا.ند نشاب خو.

 .ار.  وجو.

 رفتارها، انواع .ر که اس  یفر. یها تفاوت دهم دتغیر و پاادار شخصیتی گهر طبعی شوخ حس

 آب دانند و خنداندب خندادب، سرگردی، با درتبط های ایتوانا و بازخور.ها ،ها عاطفه ،ها تجربه

 دهارت اک ؛اس  دطرح زندگی دشکالت با دواجهه یبرا راهی عنواب به طبعی شوخ .اابد ید تجلی

 اک تواند ید طبعی شوخ که .هد ید نشاب تحقیقات اس ؛ دشکل اک از گرفتن فاصله یبرا بقاء

 دحققاب ( Salehi Dost et al., 2013) باشد زندگی دشکالت برابر .ر دهم یا دقابله دهارت

 نشثت طبعی شوخ تعاراف بیشتر .هند؛ ارائه طبعی شوخ از دشخصی تعراف که اند کر.ه تالش

 یا کننده سرگرم ارتباطات طبعی شوخ کند ید بیاب که اس  Romero and Cruthirds (2006) از گرفته

 یها سازداب .ر  کند ید تولید سازداب و گروه افرا.، .ر را دتبتی شناخ  و احساسات که اس 

 اهمی  از ها آب برای کارکناب رفاه و شا.ی و باشند شا. خواهند ید دداراب بیشتر ادروزی

 هراس اان شااد .ارند، هراس خندادب از دصلح  رعاا  .لیل به ادا اس  برخور.ار ایسزا به

 که حالیس  .ر اان باشد؛ سازداب برای طبعی شوخ های ا دز از ها آب ناآگاهی .لیل به دداراب

                                                           
1-  humour 
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 فر.ی ،ها ارزش و رفتار و اخالق کارها، نتاا  .رباره ،اند طبع شوخ که حالی .ر توانند ید دداراب

 اان از و باشند سرخوش و شا. حا  عین .ر و باشند .اشته نیز بنیا.ی و جدی شخصی  و دصمم

 طبعی شوخ حس ( Heidari, Khashei, & Maroufani Asl, 2016) ببرند بهره بیشتر ارزشمند .اراای

 ,Sepahvand & Mohamadyari) .ار. فراوانی تثییر ها آب کاری نتاا  روی بر کارکناب همانند دداراب

2015 ) (2015) Targheh et al. و تنش کاهش سبب طبعی شوخ که .ا.ند نشاب پژوهشی .ر 

 طبعی شوخ بین که .راافتند .Purhosein et al (2017)  شو. ید یآور تاب افزااش و شغلی فرسو.گی

 Gkorezis, Hatzithomas and همچنین .ار.  وجو. .ار یدعن و دتب  همبست ی رواب سالد  و

(2011)Petridou  ر دهمی نقش طبعی شوخ که رسیدند نتیجه اان به خو. دطالعات طی. 

 نشاب خو. پژوهش .ر نیز Lee and Lang (2010) .ار.  کارکناب توانمندی احساس شاافزا

 وجو. .اری دعنی و دتب  رابطه کار دحل .ر خالقانه عملکر. ارتقاء و طبعی شوخ بین که .ا.ند

 کاری شرااط .ر خالقی  و طبعی شوخ خصوص .ر که یا دطالعه طی Holmes (2007)  .ار.

 های یشرف پ تحراک و جداد های ادها بروز زدینه کار دحل .ر طبعی شوخ که کر. بیاب .ا.، انجام

 .ا.ب انجام کنند ید فکر دداراب از بسیاری شده، ذکر دزااای رغم علی  کند ید فراهم را فکری

 برقرار کارکناب با صمیمی ارتباط کمتر و هاس  آب اصلی وظیفه انتفاعی و روزدره کارهای

 سالم رشد زدینه که اس  کار دحل .ر فضاای ااجا. دداراب اصلی وظیفه که حالی  .ر ،کنند ید

 فعالی  ابعا. گستر.گی به توجه با ( Heidari et al., 2016) ساز. فراهم را انسانی دنابع

 قهردانی، سطوح از اعم ورزشی، اهداف به .ستیابی .ر ها آب دهم نقش و ورزشی های سازداب

 از بیش ها سازداب اان کارکناب خالقی  به توجه لزوم عمودی، سالد  و تفراحی هم انی،

 ارائه هک .هند ید یلکتش جوانانی را آب یاصل نفعاباذ و دخاطباب هک چرا ،شو. ید نماااب پیش

 با نتوانیم که زدانی تا و اس  برخور.ار ای اژهو  اهاجا از آناب یبرا خالقانه و نو خددات

 برای دقطعی های ی فعال کنیم، فراهم ها آب خالقی  برای دناسبی بستر تثییرگذار، عوادل شناساای

 دداراب طبعی شوخ اانکه به نظر طرفی، از .اش   نخواهد سو.ی خالق های اشهاند پرورش

 دحدو.ی تحقیقات و باشد شده دوشکافی .ق  به ورزشی یها سازداب .ر که نیس  دوضوعی

 نبو. و .ار. وجو. آب از برخواسته دسائل و سازدانی های فعالی  .ر آب کاربر. و داهی  .رباره

 دحدو. تحقیقات و کارکناب خالقی  و دتب  سازدانی رفتار با آب ارتباط زدینه .ر کافی .انش

 از ال وهای و با استفا.ه غیرورزشی یها سازداب .ر هم تحقیقات اان بیشتر که حوزه اان .ر شده انجام
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 بر دداراب طبعی شوخ نقش تبین هدف با پژوهشی انجام اس ، بو.ه دتفاوتی و قدامی دفهودی

 کردانشاه استاب جواناب و ورزش ا.ارات .ر ،سازدانی خالقی  و کارکناب  دتب  سازدانی رفتار

  رسید ید نظر به  زم (0 )شکل دفهودی دد  قالب .ر
 

 

 

 

 

 
 پژوهش مفهومی مدل .1 شکل

 

 روش
 نیری نمونه روش و نمونه آماری، جامعه

 از و کاربر.ی هدف، لحاظ به  اس  همبست ی -توصیفی یها پژوهش نوع از حاضر، پژوهش

 و ورزش ا.ارات کارکناب کلیه را تحقیق اان آداری جادعه  اس  دیدانی ،ها .ا.ه یآور جمع نظر

 اعالم نفر 222 کل ا.اره توسط شده ارائه آدار اساس بر که .ا.ند تشکیل کردانشاه استاب جواناب

 نادهشپرس تعدا. اان از د ش دحاسبه نفر 071 دورگاب جدو  اساس بر پژوهش نمونه شد 

 061 دخدوش، یها پرسشناده حذف با .رنهاا  شد؛ .ا.ه برگش  پرسشناده 061 شده، توزاع

 که اس  ذکر به  زم گرف   قرار تحلیل و تجزاه دور. نقص بدوب و کادل پرسشناده

 ا.ارات بین از که یطور به ؛ندشد انتخاب ای درحله-تصا.فی روش به پژوهشکنندگاب  شرک 

 جنوب و شما  درکز، از شهرستاب 00 ا.ارات کردانشاه، استاب یها شهرستاب جواناب و ورزش

 های واژگی بررسی  شدند انتخاب پژوهش نمونه عنواب به تصا.فی صورت به استاب اان

 1/20) بو.ه دتثهل پژوهش ها آب از نفر 030 که .ا. نشاب کنندگاب شرک  شناختی جمعی 

 سا  46 تا 36 سنی ر.ه و .ا.ند تشکیل (.رصد 2/70) در.اب را نمونه حجم بیشتران (؛.رصد

 ددرک .ارای کنندگاب شرک  از نفر 20 همچنین (،.رصد 2/47) .ار. را فراوانی با تران

  و (.رصد 6/51) رسمی وضعی  .ارای کنندگاب شرک  اکتر (،.رصد 6/51) بو.ه  کارشناسی
 

 رفتار سازدانی دتب 

 سازدانی خالقی  دداراب طبعی شوخ
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 ( .رصد 6/32) باشد ید سا  01 تا 6 بین خو. ا.اره .ر کارکناب فعالی  سابقه بیشتران

 
 پژوهش ابزار

 0طبعی شوخ پرسشناده شناختی جمعی  اژگیو یها نادهپرسش از اطالعات گر.آوری دنظور  به

(2009) Khoshouei, Oreyzi and Aghaei بعد پن  قالب .ر و سؤا  25 بر دشتمل که  

 شرااط .ر طبعی شوخ اجتماعی، روابط .ر طبعی شوخ خنده، کالدی، شوخی شوخی، از لذت

 چهار قالب .ر .Luthans et al (2007)  دتب  سازدانی رفتار سؤالی 21 پرسشناده ،آور استرس

 2سازدانی خالقی  سؤالی 05 پرسشناده و ادیدواری و یآور تاب ،ینیب خوش خو.کارآددی، بعد

(Sarmad, Bazargan, & Hejazi, 2004) ای .رجه 5 دقیاس اساس بر ها پرسشناده گر.اد  استفا.ه 

 روش از ها پرسشناده دحتواای رواای تعیین برای بو.  شده یمتنظ 5 تا 0 .ادنه .ر و لیکرت

 به و شد استفا.ه زدینه اان .ر نظر صاحب اساتید از تن 01 نظرات اساس بر دحتواای رواای

 عوادل و گر.اد استفا.ه تثایدی عادلی تحلیل شیوه از ،ها پرسشناده سازه رواای تعیین دنظور 

 شده استخراج عوادل گف  تواب ید بنابراان ؛گرفتند قرار تثاید دور. ها پرسشناده اصلی

 دطالعه اک همچنین اس   دنطبق یریگ اندازه ابزار دفروضات با تجربی و نظری صورت به

 استاب جواناب و ورزش ا.ارات کارکناب از نفر 31 روی بر پاااای تعیین دنظور به دقدداتی

 رفتار ،24/1 طبعی شوخ یها پرسشناده برای کرونباخ آلفای نتاا  که گرف  انجام کردانشاه

 اان پاااای که اس  ذکر به  زم شد؛ گزارش 71/1 سازدانی خالقی  و 73/1 دتب  سازدانی

  Bahadori Khosroshah and Khanjani ، (2016) Yazdanshenas(2012) توسط ترتیب به ابزارها

 و گرفته قرار ارزاابی دور. 76/1 و Sarboland and Mirabdollahi Tolon 12/1، 21/1 (2014) و

 تحلیل برای و توصیفی آدار از ها .ا.ه توصیف برای اس   شده گزارش قبولی قابل سطح .ر

 دتغیرها دیاب روابط تعیین برای همچنین و پیرسوب همبست ی ضراب آزدوب از ها .ا.ه استنباطی

 های بآزدو انجام .ر اس   شده گرفته بهره ساختاری دعا. ت سازی دد  از علّی دد  قالب .ر

 شد  استفا.ه Amos-22 و SPSS-21 آداری افزارهای نرم از فوق

                                                           
1-  Sense of Humor Questionnaire (SHQ) 

2-  Organizational Creativity Questionnaire 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx%3Fwriter%3D7725&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhg8aBllpyUXTcYzEwzfzL6B3GJyeQ
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  ها یافته
 هر برای آدده .س  به بحرانی یها نسب  به توجه با و ها .ا.ه توزاع بو.ب نردا  بررسی

 تلورانس آداره به دربوط نتاا  شد  ر. ها .ا.ه توزاع بو.ب نردا  عدم فرض (CR < 52/2) دتغیر

 دستقل دتغیرهای بین که اس  آب ه.هند نشاب 0 جدو  .ر شده گزارش واراانس تورم عادل و

 پارادتر و 01 از کمتر دستقل دتغیرهای واراانس تورم عادل زارا ندار.، وجو. چندگانه همخطی

 باشد  دی اک به نز.اک و صفر از بیشتر نیز ها آب تحمل

 

 سازمانی خالقیت کننده ینیب شیپ متغیرهای در چندنانه یخط هم یها شاخص .1 جدول

 تحمل پارامتر واریانس تورم عامل یرهامتغ

 72/1 32/0 طبعی شوخ

 67/1 55/0  دتب  سازدانی رفتار

 

 دشاهده که طور هماب اس   شده ارائه تحقیق دتغیرهای بین همبست ی ضرااب 2 جدو  .ر

 ارتباط پژوهش دتغیر سه هر بین که اس  آب از حاکی پیرسوب همبست ی ضراب نتاا  شو. ید

 .ار.  وجو. 10/1 سطح .ر .اری دعنی و دتب 

 

 تحقیق متغیرهای همبستگی ضرایب ماتریس .0 جدول

 9 0 1 متغیرها ردیف 

   0 طبعی شوخ 0

  دتب  سازدانی رفتار 2
**50/1 0  

 سازدانی خالقی  3
**56/1 

**41/1 0 

10/1p≤ ** 

 

 دستقیم آیار بهتر .رک دنظور به و کند ید دشخص را ها سازه دیاب رابطه .رجه تنها همبست ی

 گرفته بهره ساختاری دعا. ت دد  از ها سازه دیاب .ر دیانجی دتغیر ایر همچنین و غیردستقیم و

برازش دد  گزارش شده  یها شاخص انتر دهم 3(، .ر جدو  2پس از اجرای دد  )شکل  شد 

 اس   
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 سازی معادالت ساختاری مدل .0شکل 

 

 خالقیت بر  مثبت سازمانی رفتار و طبعی شوخ متغیر تأثیر استاندارد ضرایب .9 جدول

TFI CFI NFI CMIN/DF RMSEA p CMIN 

10/1 22/1 21/1 65/2 17/1 2/1 16/031 

 
اابی دعا. ت ساختاری بر  با توجه به عدم توافق عمودی و کلی .ر بین دتخصصاب دد 

های برازندگی  های برازندگی برآور.، .ر تحقیق حاضر از بین شاخص روی بهتران شاخص

( و شاخص راشه دیان ین دجذور برآور. تقراب CMIN/DF.و نسبی ) شاخص خیدقتصد، 

(RMSEAو از بین شاخص ) ( های برازندگی تطبیقی، شاخص برازندگی تطبیقیCFIشاخص ،) 

( دور. استفا.ه قرار گرف  که توسط NFI( و شاخص برازش هنجارشده )TLIلواس )-توکر

(2012 )Meyers, Gamst and Guarino .و ) شده اس   خی پیشنها.χ
 pبا  .ار یردعنی( غ2

تا  21/1(، نشاب از برازش خوب دد  و 11/1بزرگتر از ) NFIو  CFI ،TLI(، 15/1تر از ) بزرگ

.و  ( و خی12/1کوچکتر از ) RMSEA  همچنین باشد ینشاب از برازش دناسب دد  د 21/1

 خو.کارآددی بینی خوش آوری تاب ادیدواری

  رفتار سازدانی دتب 

طبیعی شوخ  خالقی  

0 

2 

3 

4 

5 

3 

2 

0 
56/1 

22/1 56/1 

51/1 

23/1 

24/1 

52/1 

56/1 
54/1 

75/1 
52/1 
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χنسبی )
2
/df 3 جدو  .ر که طور هماب  دد  .ارند، نشاب از برازش خوب 3( کوچکتر از 

 ،ها شاخص و اسی  برخیور.ار دناسبی وضعی  از برازش و تبیین جه  .ر ال و ،شو. ید دشاهده

 اس   شده دشاهده یها .ا.ه با دد  تناسب از حاکی

.ا.ه شیده  نشیاب   4جیدو    .ر ضرااب استاندار. و دقا.ار بحرانی دربوط به کلییه دسییرها  

 اس  

 

 مسیرها کلیه به مربوط بحرانی مقادیر و استاندارد ضرایب .9 جدول

 بحرانی مقدار استاندارد انحراف استاندارد ضریب مسیرها

 53/3 06/1 51/1  دتب  سازدانی رفتار  طبعی شوخ

 42/3 07/1 56/1 سازدانی خالقی   طبعی شوخ

 11/0 46/1 22/1 سازدانی خالقی    دتب  سازدانی رفتار

 

که هر سه دسیر  شو. یدشخص د 4شده .ر جدو   به ستوب دقا.ار بحرانی گزارش با توجه

.اری بر رفتار سازدانی  طبعی تثییر دستقیم و دعنی باشند؛ به عبارتی شوخ .ار دی ی.ارای تثییر دعن

سازدانی  .ار بر خالقی  یو خالقی  سازدانی، همچنین رفتار سازدانی دتب  ایر دسقیم و دعن  دتب 

 نشاب .ا.ه شده اس   5جدو  .ر  ایرات دستقیم، ایرات غیردستقیم و ایر کل دد  تحقیق .ار. 

 

 تحقیق مدل کل اثر و غیرمستقیم اثرات مستقیم، اثرات .8 جدول

 متغیرها
 واریانس مقدار متغیرها اثر

 کل یرمستقیمغ مستقیم شده تبین

 35/1 51/1 - 51/1  دتب  سازدانی رفتار  طبعی شوخ

 56/1 - 56/1 سازدانی خالقی   طبعی شوخ
51/1 

 27/1 15/1 22/1 سازدانی خالقی   دتب  سازدانی رفتار

 

صورت  طبعی دتغیری اس  که تنها به ، شوخشو. یدشاهده د 5 طور که .ر جدو  هماب

.اری .اشته اس   با توجه به جه   و خالقی  سازدانی تثییر دعنی  دستقیم بر رفتار سازدانی دتب 
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  رفتار سازدانی باشد یصورت فزاانده د گف  که اان تثییرات به تواب یضراب دسیر اان دتغیرها، د

.اری .اشته اس ؛ همچنین تثییر غیردستقیم  و دعنیدتب  بر خالقی  سازدانی نیز تثییر دستقیم 

طور که .ر دد  پژوهش نیز دشاهده  ضعیفی نیز بین اان .و دتغیر دشاهده شد  .ر ا.اده هماب

.رصد از  51طبعی و  توسط شوخ  .رصد از واراانس دتغیر رفتار سازدانی دتب  35، شو. ید

قابل تبیین   رفتار سازدانی دتب  طبعی و واراانس خالقی  سازدانی توسط دتغیرهای شوخ

  باشد ید

 طبعی شوخ بین رابطه .ر  دتب  سازدانی رفتار دیانجی نقش بررسی دنظور به اس  ذکر قابل

 ااین  .اری دعنیی  دقیدار  ،فردیو   بیه  توجیه  با شد  استفا.ه Sobel آزدوب از سازدانی خالقی  و

 نتیجیه  تیواب  یدی  بنیابراان  (،Sobel, 1982) باشد ید 16/0 از کمتر که آدده بدس  62/0 فرضیه

 واسیطه  بیه  طبعیی  شیوخ  عبیارتی  بیه  و نداشیته  یا واسطه نقش  دتب  سازدانی رفتار که گرف 

 ندار.  .اری دعنی تثییر سازدانی خالقی  بر اجتماعی
 

        
    

√(     
  )  (     

 )  (  
    

 )

      

 

a: دیانجی و دستقل دتغیر دیاب دسیر ضراب دقدار 

b: وابسته و دیانجی دتغیر دیاب دسیر ضراب دقدار 

sa: دیانجی و دستقل دتغیر دیاب دسیر به دربوط استاندار. خطای 

sb: وابسته و دیانجی دتغیر دیاب دسیر به دربوط استاندار. خطای 

 

 نیری نتیجه و بحث
 و اند دواجه المللی ینب گستر.ه تهدادات و تحو ت با حاضر عصر یها سازداب تر.اد بدوب

 بها .هنید  خالقی  به بااد .هند ا.اده خو. حیات به ادروز دتالطم .نیای .ر بتوانند که اان برای

 از اکیی  رو ااین  از .رآورنید   .لخیواه  شکل به و نها.ه تثییر ها آب بر تغییرات، شناخ  ضمن و

 اسی   آب بر ایرگذار و درتبط عوادل شناساای ا.ارات، و ها سازداب .ر خالقی  پرورش یها راه

(Hosseini & Shams, 2015 ) بیر  دیداراب  طبعیی  شیوخ  نقیش  تبییین  حاضر پژوهش از هدف 
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 جواناب و ورزش ا.ارات کارکناب  دتب  سازدانی رفتار دیانجی نقش بررسی با سازدانی خالقی 

 .ر هم یی  برازش های شاخص که اس  آب ه.هند نشاب آداری تحلیل نتاا  بو.  کردانشاه استاب

 دتبی   سیازدانی  رفتار بر دداراب طبعی شوخ دتغیر .ار یدعن و دستقیم تثییر و بو.ه دناسبی سطح

 سیطح  افیزااش  کیار،  دحییط  .ر دیداراب  طبعیی  شوخ که دعنی بدان نمااند  دی تثاید را کارکناب

 .ر و حاضیر  پژوهش نتاا  به توجه با .ار.  پی .ر را کارکناب شناختی رواب دتب  های یتوانمند

 سازگاری برای ها راه بهتران از اکی شوخی و طبعی شوخ که نمو. بیاب تواب ید نتاا  اان تبیین

 بیا  بهتیر  ارتبیاط  برقیراری  بیرای  زنیدگی،  یها استرس با دقابله و استرس کاهش ،ها ی دوقع با

 بیر  غلبیه  توانیاای  افیزااش  سیبب  توانید  ید که اس  .ا راب بر نفوذ برای دؤیر ابزاری .ا راب،

 .شیو.  دسیائل  بهتر ددارا  و خو. تواناای به کارکناب اطمیناب بیشتر افزااش ،زا اشتشو شرااط

(2012) Khanjani and Khosroshahi Bahadori فیر.  بیه  بیا   طبعیی  شیوخ  کیه  نمو.ند اذعاب  

 همچنیین  و باشید  .اشته یبیشتر اشتیاق اجتماعی های ی فعال .ا.ب انجام یبرا که کند ید کمک

  پیژوهش  نتیاا    شیو.  یدی  زدیاب  طیو   .ر آب تقوای   و اجتمیاعی  تعادالت یریگ شکل باعث

(2015) Sepahvand and Mohamadyari از )لیذت  دیداراتی  طبعیی  شیوخ  ابعیا.  که .ا. نشاب 

 شیرااط  .ر طبعیی  شیوخ  و اجتمیاعی  روابیط  .ر طبعیی  شیوخ  کالدیی،  شیوخی  خنده، شوخی،

  همچنیین  ..ار. .ار یدعنی  و دسیتقیم  تیثییر  کارکنیاب  گیر  دتبی   سیازدانی  رفتیار  بر آور( استرس

 ،Holmes، (2013) al. et Dost Salehi (2007) دطالعیات  نتیاا   بیا  حاضیر  پیژوهش  های اافته

(2013) Hajloo (2015) وTargheh et al. ار.  خوانی هم. 

 سازدانی خالقی  بر طبعی شوخ .ار یدعن و دستقیم تثییر حاضر پژوهش های اافته .ا ر از

 همین .ر  .اند ید دداراب و رهبراب های اژگیو از را شوخی از استفا.ه Tang (2008) اس  

 طبعی شوخ از ایربخش استفا.ه یاتوانا اهمی  به اشاره با Holmes and Marra (2006) راستا

 دهم ابزاری طبعی شوخ که کنند ید عنواب خوب، رهبری از دهمی جنبه عنواب به رهبراب، توسط

  اس   ها آب کشیدب چالش به و ر.ستاباز به بخشیدب الهام جه  .ر خوب رهبراب برای

(1995) Kuiper, McKenzie and Belanger از کیه  دیدارانی  ،نید .ا. نشاب خو. دطالعات .ر 

 و خیالق  یهیا  حیل  راه تا کنند ید القاء .ستانشاب زار به ،کنند ید استفا.ه دناسب طور به طبعی شوخ

 همتااانشاب .ر دقااسه با اس  دمکن رهبراب اان، بر عالوه کنند؛ پیدا پیچیده دسائل یبرا نوآورانه

 .ا. نشیاب  نییز  حاضیر  پژوهش نتاا  باشند  تر کنندهدتقاعد ،کنند ید استفا.ه طبعی شوخ از کمتر که

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx%3Fwriter%3D7725&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhg8aBllpyUXTcYzEwzfzL6B3GJyeQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx%3Fwriter%3D133586&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhiCDsW71IcfkllKhF_JVs6UVwkcOg
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 افیرا.،  بیر  نفیوذ  و کنتیر   جه  طبعی شوخ از استفا.ه )همچوب دداراب طبعانه شوخ رفتارهای که

 دحییط  .ر طبعانیه  شیوخ  دحیطیی  ااجیا.  و کر.ب دطرح شوخی قالب .ر را نظر دور. یها .رخواس 

 .ر  یی خالق بیروز  یبیرا  را رفتیاری  و یطی یدح دناسیب  های یبسترساز شخصی(، زندگی و کاری

، et al. Gkorezis (2011) یهیا  پیژوهش  نتاا  با حاضر پژوهش های اافته  آور. ید فراهم سطوح

(2007) Holmes، (2014) Rahimian and Mirmohammadi (2010) و Lee and Lang 

  باشد ید راستا هم

 خالقیی   بیر   دتبی   سیازدانی  رفتیار  .ار یدعنی  و دتبی   ایر حاضر پژوهش های اافته .ا ر از

 کارکنیاب  خالقیی   بر دتب  سازدانی رفتار جاا اه و اهمی  کننده بیاب ،عبارتی به که اس  کارکناب

  یی دوفق به دبیرس یبرا هدف .اشتن خو.ش، از شخص ک.ر شادل یشناخت رواب هاسردا اس  

 اسی   وسیته یپ هیم  به و یبکیتر یا سازه ،یشناخت رواب هاسردا اس ؛ التکدش برابر .ر یداراپا و

 بیر  .ر را ینیی ب خیوش  و یآور تیاب  ،یارآدید کخو. د،یی اد یعنی ا ؛یشناخت کیا.را دؤلفه چهار هک

  ،یی دوفق بیه  یابی.سیت  یبرا هااش ایتوانا به فر. باور لیقب از هاای اژگیو با ها دؤلفه ناا ؛گیر. ید

 التکدشی  ر.بک تحمل و خو. .رباره دتب  یاسنا.ها جا.اا اهداف، ر.بک .نبا  .ر ارکپشت .اشتن

  (Yazdanshenas, 2015) راسیتا  همیین  .ر ( Irajirad & Malekzadeh, 2017) شیو.  یدی  فای تعر

 عنیواب  بیه  برخور.ارند با تری شناسی رواب های اهسردا از که کارکنانی نمو.، بیاب خو. پژوهش .ر

  نسیب   شخصییتی  نظیر  از ،شیوند  ید شناخته اهداف، به رسیدب به تماال لحاظ از ادیدوار افرا.ی

 تواننید  یدی  دعتقدنید  و .ارنید  بیا ای  نفس عزت هستند، ینب خوش دتب  نتاا  به اافتن .س  به

 هیای  اافتیه  برخور.ارنید   بیا تری  اریپذ انعطاف از و کنند ااجا. خو. کار دحیط .ر دتبتی تفاوت

 ،Monfared and Khorakian، (2015)Zubair and Kamal (2014) نتیاا   با حاضر پژوهش

(2015) Hosseini and Shams ،(2016)Lee and Chu (2017) و Irajirad and Malekzadeh 

 یهیا  دؤلفه دیزاب چه هر که نمو. بیاب تواب ید حاضر پژوهش های اافته به توجه با .ار.  خوانی هم

 ااجیا.  دوجیب  اابد، افزااش کارکناب دیاب ادید و ینیب خوش روحیه همچوب، دتب  سازدانی رفتار

 .اشیته  دتقابیل  اعتمیا.  اکدا ر به نسب  دداراب و کارکناب که دا.ادی و شو. ید سازداب .ر اعتما.

 احسیاس  انداشی، دتب  فضای ااجا. با و اابد ید افزااش اعضا بین .ر خالقانه جو و ان یزه باشند،

  اابد ید افزااش نیز کارکناب خالقی  .نبا  آب به و اابد ید گسترش اعضا بین .ر باکفااتی

  آتی یها پژوهش شو. ید پیشنها. ،دتب  سازدانی رفتار یا واسطه نقش عدم تثاید به توجه با
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 توجه با نمااند؛ بررسی .ا ر یها سازداب .ر دتغیر .و اان با را  دتب  سازدانی رفتار گر یانجید ایر

 .ر شو. ید پیشنها. کارکناب، خالقی  و  دتب  سازدانی رفتار بر طبعی شوخ دؤلفه فزاانده تثییر به

 جواناب و ورزش ا.ارات .ر را ارابدد طبعی شوخ بر دؤیر عوادل یها روش آتی یها پژوهش

 به دتب  دا. ،ها سازداب .ر کارکناب خالقی  شاافزا جه  ها سازداب رابادد نمااند  بررسی

 و یآور تاب سطح افزااش شاافزا جه  .ر را هاای یاستراتژ و .اشته نابکارک رفتار و  یشخص

 رند یگ نظر .ر نابکارک خو.کارآددی

 

References 

Avey, J. B., Luthans, F., & Youssef, C. M. (2010). The additive value of positive 
psychological capital in predicting work attitudes and behaviors. Journal of 
Management, 36(2), 430-452. 

Bahadori Khosroshahi, J., & Khanjani, Z. (2012). Relationship between humor and 
stressful life events with depression in students. Zahedan Journal of Research in 
Medical Sciences, 14(2), 96-100. (Persian) 

Dovey, K. (2009). The role of trust in innovation. The Learning Organization, 
16(43), 4311‐325. 

Emami, M., Jamali, E., & Isfahani, M. J. (2014). Examining the relationship between 
organizational trust and organizational creativity. Quarterly Journal of Innovation in 
Human Sciences, 3(3), 23-44. (Persian) 

Gkorezis, P., Hatzithomas, L., & Petridou, E. (2011). The impact of leader’s humor 
on employees’ psychological empowerment: The moderating role of tenure. 
Journal of Managerial Issues, 23(1), 83-95.  

Gorgens-Ekermans, G., & Herbert, M. (2013). Psychological capital: Internal and 
external validity of the Psychological Capital Questionnaire (PCQ-24) on a 
South African sample. SA Journal of Industrial Psychology, 39(2), 1-12. 

Hajloo, N. (2013). Relationship between positive psychological capacities and sense 
of humour among female teachers of Iran. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 84, 93-96. 

Heidari, H., Khashei, V., & Maroufani Asl, M. (2016). Effect of humor on organizational 
culture and group cohesion. Organizational Culture Management, 14(1), 73-96. 
(Persian) 

Holmes, J. (2007). Making humour work: Creativity on the job. Applied Linguistics, 
28(4), 518-537. 

Holmes, J., & Marra, M. (2006). Humor and leadership style. Humor-International 
Journal of Humor Research, 19(2), 119-138. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx%3Fwriter%3D133586&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhiCDsW71IcfkllKhF_JVs6UVwkcOg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx%3Fwriter%3D7725&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700189,15700191,15700201,15700205&usg=ALkJrhg8aBllpyUXTcYzEwzfzL6B3GJyeQ
http://journal.bpj.ir/?_action=article&au=517176&_au=Mostafa++Emami
http://journal.bpj.ir/?_action=article&au=555047&_au=Elham++Jamali
http://journal.bpj.ir/?_action=article&au=555048&_au=Mohammad+Javad++Isfahani


 (0، شماره 0317 بهار و تابستاب، 5، سا  پنجم ی ه.ور) شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات روان

 

122 

Hosseini, S. A., & Shams, F. (2015). The impact of positive organizational behavior 
and open innovation on improving the competitive advantage. Management 
Studies in Development and Evolution, 23(75), 137-159. (Persian) 

Hughes, L. W. (2008). A correlational study of the relationship between sense of 
humor and positive psychological capacities. Economics & Business Journal: 
Inquiries & Perspectives 1(1), 46-55. 

Irajirad, A., & Malekzadeh, E. (2017). The effect of psychological capita Mediation 
by motivation on Students' Creativity. Quarterly Journal of Innovation in Human 
Sciences, 6(4), 51-70. (Persian) 

Katsikea, E., Theodosiou, M., Perdikis, N., & Kehagias, J. (2011). The effects of 
organizational structure and job characteristics on export sales managers’ job 
satisfaction and organizational commitment. Journal of World Business, 46, 231-
233. 

Khoshouei, M., Oreyzi, H., & Aghaei, A. (2009). Construction and validation of 
sense of humor questionnaire. Psychological Research, 12(1-2), 26-39. 

Kuiper, N. A., McKenzie, S. D., Belanger, K. A. (1995). Cognitive appraisals and 
individualdifferences in sense of humor: Motivational and affective implications. 
Personality and Individual Differences, 19(3), 359-372. 

Lang, J. C., & Lee, C. H. (2010). Workplace humor and organizational creativity. 
The International Journal of Human Resource Management, 21(1), 46-60. 

Lang, J. C., & Lee, C. H. (2010). Workplace humor and organizational creativity. 
The International Journal of Human Resource Management, 21(1), 46-60. 

Lee, C. H., & Chu, K. K. (2016). Understanding the effect of positive psychological 
capital on hospitality intern's creativity for role performance. International 
Journal of Organizational Innovation, 8(4), 213-223. 

Luthans, F., & Youssef, C. M. (2007). Emerging positive organizational behavior. 
Journal of Management, 33(3), 321-349. 

Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., & Peterson, S. J. (2010). The development 
and resulting performance impact of positive psychological capital. Human 
Resource Development Quarterly, 21(1), 41-67. 

Luthans, F., Youssef, C., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing 
the human competiveede.Oxfrd: Oxfrd University Press. 

Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2012). Applied multivariate research, 
design and interpretation. California, USA: SAGE Publications, Inc. 

Mirmohammadi, S. M., & Rahimian, M. (2014). The effect of authentic leadership 
on employees creativity with regard to the mediator role of psychological capital. 
Management Research in Iran, 18(3), 182-203. (Persian) 

Monfared, M., & Khorakian, A. (2014). Investigating the impact of employees 
behavior dimensions on their attitude toward organizational change (case study: 



 ... نقشسازمانی: خالقیت  اطبعی مدیران ب شوخ رابطه

 

12

1 
Governor of Khorasan-e-Razavi). Organizational Behaviour Studies Quarterly, 
3(3), 1-17. (Persian) 

Mortazavi, S., Nazemi, Sh., & Parishani Froshani, H. (2016). The mediating role of 
creativity on psychological empowerment and employees. Management Studies 
in Development and Evolution, 25(81), 101-122. (Persian) 

Nasirivalikbani, F., Soltanabadi, P., & Akram Khodaiari, A. (2014). Relationship 
between organizational trusts with organizational creation. Journal of Modern 
Thoughts in Education, 9(4), 86-95. (Persian) 

Purhosein, R., Shafiei, R., Hosseini, M., & Akhani, M. (2017). Forecasting sense of 
humor based on neuroticism and extraversion and their relationships with mental 
health in students. Journal Psychological, 6(1), 5-24. (Persian) 

Rego, A., Sousa, F., Marques, C., & Cunha, M. P. (2012). Authentic leadership 
promoting employees' psychological capital and creativity. Journal of Business 
Research, 65(3), 429-437. 

Romero, E. J., & Cruthirds, K. W. (2006). The use of humor in the workplace. 
Academy of Management Perspectives, 20(2), 58-69. 

Salehi Dost, Z., Peyman Pak, F., Pashaei, L., & Hatami, H. (2013). Relationship of 
resiliency against stress with humor and hope for future in collegiate girls. 
Frauenund Familienforschung, 6(22), 99-115. (Persian) 

Sarboland, Kh., & Mirabdollahi Tolon, S. M. (2014). Investigating the impact of 
knowledge management on organizational learning and creativity from the 
viewpoint of executive managers of Ardebil province. Conference on Applied 
Economics and Management at National Approach. Taroud North Research 
Company, Babolsar. (Persian) 

Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2004). Research methods in the behavioral 
sciences. Tehran: Agah Publication. (Persian) 

Sepahvand, R., & Mohamadyari, Z. (2016). Investigating the role of managerial 
humor on positive organizational behavior of staff. Management Studies in 
Development and Evolution, 25(80), 65-84. (Persian) 

Shahbandarzadeh, H., & Karimi, S. (2016). The organizational creativity stimulator 
factors based on society perceptions (case: Persian Gulf university). 
Organizational Culture Management, 14(2), 345-368. (Persian) 

Siu, O. L., Bakker, A. B., & Jiang, X. (2014). Psychological capital among university 
students: Relationships with study engagement and intrinsic motivation. Journal 
of Happiness Studies, 15(4), 979-994. 

Sobel, M. E. (1982). Asymptotic intervals for indirect effects in structural equations 
models. In S. Leinhart (Ed.), Sociological methodology 1982 (pp.290-312). San 
Francisco: Jossey-Bass. 

Tang, Y. T. (2008). The relationship between use of humor by leaders and r&d 
employee innovative behavior: Evidence from Taiwan. Asia Pacific Management 



 (0، شماره 0317 بهار و تابستاب، 5، سا  پنجم ی ه.ور) شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات روان

 

120 

Review, 13(3), 635-653. 

Targheh, M., Dehkordi, A. A., & Ali Pour, A. M. (2015). Humorous relationship 
with job burnout and resilience of nurses. Nursing and Midwifery, 25(76), 57-64. 
(Persian) 

Yazdanshenas, M. (2016). Role of positive organizational behavior in the relationship 
between transformational leadership and employees` cynicism. Positive Psychology, 
2(1), 1-18. (Persian) 

Zubair, A. (2015). Authentic leadership and creativity: Mediating role of work-
related flow and psychological capital. Journal of Behavioural Sciences, 25(1), 
133-150. 

Zubair, A., & Kamal, A. (2015). Work related flow, psychological capital, and 
creativity among employees of software houses. Psychological Studies, 60(3), 
321-331. 

 

 © 2018 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an 
open access article distributed under the terms and conditions of the Creative 
Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 

 

 


