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 ��������  چكيده

 يطبع شوخ يها سبك يپژوهش به منظور بررس نيا :مقدمه
عنوان  به) پرخاشگرانه و خودكاهنده ،ييخودافزا ونددهنده،يپ(

در  يو سالمت عموم يتيپنج عامل شخص انيارتباط م يها كننده ليتعد
�. انجام شده است انيدانشجو

كه در سال  يدختر و پسر مقطع كارشناس انينفر از دانشجو 250 :روش
امام  يالملل نيدانشگاه ب يعلوم اجتماع ةدر دانشكد 1388-89 يليتحص
 ينسب يا طبقه يريگ نمونه ةويبودند به ش ليمشغول به تحص) ره(ينيخم

پرسشنامه  ،يطبع شوخ يها انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه سبك
مورد آزمون قرار  يو پرسشنامه سالمت عموم 	������� ياملپنج ع

 ، يسهم يها از روش همبستگ داده ليو تحل هيتجز يبرا. گرفتند
�.مستقل استفاده شد 
و آزمون  رهيچند متغ ونيرگرس

 انيم ةرابط يطبع شوخ يها نشان داد كه سبك جينتا :ها افتهي
رابطه  نيچند كند؛ يم ليرا تعد يو سالمت عموم يتيشخص يها يژگيو

و  يتيشخص يها يژگيبا و يطبع شوخ يها از سبك كيهر نيمعنادار ب
 ونددهنده،يپ( يطبع شوخ يها سبك نيدست آمد؛ ب به يسالمت عموم

 يدختر و پسر تفاوت معنادار انيدانشجو) پرخاشگرانه و خودكاهنده
دختر  انيدر دانشجو ييخودافزا يطبع سبك شوخ نيوجود نداشت، اما ب

�.و پسر تفاوت معنادار بود
 يها مطالعه بر نقش موثر سبك نيا يها افتهيدر مجموع  :يريگ جهينت

 يو سالمت عموم يتيپنج عامل شخص انيارتباط م ليدر تعد يطبع شوخ
�.كند يم ديتاك
  يسالمت عموم ،يتيعوامل شخص ،يشوخ طبع يها سبك :ها واژهديكل
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 كاكاوند ،ياحمد وند،يحاج / 80  

 1391، بهار 1، شماره 6مجله علوم رفتاري، دوره 

  مقدمه
در چند دهة گذشته، چندين مكانيسم بالقوه كه ممكن است 

هاي شخصيتي با سالمت عمومي نقش داشته  در پيوند ويژگي
اي كـه   ، مانند الگوهاي واسطه]1[باشند، پيشنهاد شده است 

در آن رابطة بين صفات شخصيتي و سالمت عمومي توسـط  
   ].2[ديگر متغيرهايي نظير رفتارهاي سازگار تعديل مي شود 
 ـ    ب رد    در اين تحقيق، فرض بر اين است كـه صـفات كوتـاه   

)��تاثير ) طبعي هاي شوخ سبك)يا سطح پايين ( ��������
يا سطح باال را بر سـالمت  ) ������������(            صفات دورب رد 

اين رويكرد بر ايـن تحليـل نظـري    . كند عمومي تعديل مي
عنـوان   بهمبتني است كه تاثير صفات دوربرد يا سطح باال را 

 كنـد  اي خاص توصيف مي صفات غيرموقعيتي يا غيروظيفه
برد يا سطح پايين با تـاثيرات   در مقابل صفات نزديك]. 2[

پذيرترند و هـم از   شوند كه هم انعطاف تري فرض مي فوري
] 2[ و ديگران گرونتحقيق ]. 2[ ترند لحاظ موقعيتي مشخص

ة دوربرد و كنند بيني دهد كه تركيب متغيرهاي پيش نشان مي
كـردن،   بينـي  در پيش) سطح باال و سطح پايين(برد  نزديك

  .هاي مستقل بهتر هستند نسبت به ويژگي
عنوان  طبعي به هاي شوخ هدف اين تحقيق بررسي نقش سبك

هاي ارتباط ميان پنج عامل شخصيتي و سـالمت   كننده تعديل
تواند كمكـي باشـد در    شناخت اين رابطه مي. عمومي است

عنـوان   هاي درون شخصيت؛ و خود به بيشتر پويائي شناسايي
يك يافته نظري در تبيين شخصيت افراد جوان و بزرگسـال  

هـاي پـژوهش در    توان از يافته مهم است و در عين حال مي
هاي مربوط به پيشـگيري از اخـتالالت روانـي و     استراتژي

در صورت . ارتقاي سطح بهداشت رواني جامعه استفاده نمود
توان  ابطه مثبت يا معنادار بين متغيرهاي تحقيق، ميمشاهده ر

هـاي مطلـوب    ريـزي الزم را بـراي آمـوزش شـيوه     برنامه
طبعي در خانواده و نهادهاي آموزشي طراحـي و اجـرا    شوخ

ــود ــيتي   . نم ــل شخص ــنج عام ــي،  آزرده روان(از پ گراي
) بـودن  پذيري و باوجدان پذيري، انعطاف گرايي، تجربه برون

رهاي دوربرد سطح باال استفاده شده است زيـرا  عنوان متغي به
هاي شخصيتي  بندي ويژگي طور وسيعي در طبقه اين عوامل به

اند شخصيت را در باالترين سطح توصـيف و   كه فرض شده
  ].   3[اند  كنند، مورد استفاده قرار گرفته ارزيابي مي

ارتباط ميـان پـنج عامـل شخصـيتي و سـالمت روانـي در       
، 7، 6، 5، 4[ورد بررسي قرار گرفته است تحقيقات زيادي م

گرايـي   اند كـه بـرون   عمدة اين تحقيقات نشان داده]. 9، 8
عنـوان   گرايي به آزرده بيني كنندة مثبت و روان عنوان پيش به

كنندة منفي، همبستگي بااليي با سـالمت روانـي و    بيني پيش
  . شناختي دارند بهزيستي روان

عنـوان متغيرهـاي    بـه  طبعـي  هاي شـوخ  دليل انتخاب سبك
بين اين است كه آنها عوامل موقعيتي سـطح   برد پيش كوتاه

پاييني هستند كه در تحقيقات مختلف ارتباط آنها با سالمت 
عنوان يـك ويژگـي    طبعي به رواني تاييد شده است و شوخ

هـاي   شخصيتي در سـطوح پـايين سلسـله مراتـب ويژگـي     
  ].2[ شخصيت قرار دارد

طبعي را  هاي رواني شوخ ماري اختاللراهنماي تشخيصي و آ
كند كـه بـه    يافته تعريف مي عنوان مكانيسم دفاعي توسعه به

هـاي هيجـاني يـا عوامـل      كند تا با تعارض افراد كمك مي
هـاي طنزآميـز و    دادن به جنبه                    زاي بيروني با اهمي ت استرس
  ].10[ كننده مقابله كنند سرگرم

رس خوبي را نشان هاي مديريت است افراد شوخ طبع مهارت 
دهند، قادر به ارزيابي، ابراز و مديريت هيجاناتشان هستند  مي

  ].14، 13، 12، 11[ ترند و در تعامالت اجتماعي موفق
عنـوان يـك    طبعي به اند كه شوخ مطالعات زيادي نشان داده

كننـدة متغيرهـاي سـالمت     بيني كنندة و پيش عامل حمايت
تگي منفي با افسردگي، رواني و بهزيستي روانشناختي، همبس

ــترس دارد   ــطراب و اس ، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13[اض
طبعـي   عالوه بر اين، افرادي كه از سطوح باالي شـوخ ]. 20

بـردن از رويـدادها و تجربيـات     برخوردارند، تمايل به لذت
بـه ايـن علـت كـه افـراد      ] 16،17[روزمرة زندگي دارنـد  

كنـد   آنها كمك ميطبع، اسنادهاي خاصي دارند كه به  شوخ
اي با مشكالت و رويـدادهاي نـاگوار    كننده به شيوة سرگرم

آوري داشته  زندگي برخورد كنند تا تجربيات كمتر استرس
شـناختي   و همچنـين بهزيسـتي و سـالمت روان    ]14[ باشند

  ].21[ خويش را بهبود بخشند
طبعـي و   با وجود شواهد فوق كه ارتباط مثبت ميـان شـوخ  

كنند، شواهد ديگري وجـود دارد   تاييد مي سالمت رواني را
 -بارويزو  كويپركشند، مانند  كه اين روابط را به چالش مي

كننـده   نفسه كمك طبعي في ، كه معتقدند شوخ]22[ سيبنيك
نيست بلكه تاثير آن در رابطه با سـالمت روانـي از طريـق    
ديگر متغيرهاي شخصيتي نظير رهبري و صميميت، تعـديل  

طبعي مانند  ، بر اين عقيده است كه شوخ]23[ لليتشود يا  مي
تواند براي روابط ميان فردي مضر  اي است كه مي تيغة دولبه

  .باشد
ــازنگري ادبيــات پژوهشــي ] 24[ و ديگــران مــارتين در ب

طبعي تنها بخش كوچكي از  طبعي، نشان دادند كه شوخ شوخ
آنهـا معتقـد   . كنـد  بيني مـي  واريانس سالمت رواني را پيش
عنوان يك مفهوم  طبعي را به بودند كه بيشتر تحقيقات، شوخ

هاي نامطلوب  اند در حالي كه جنبه     ً                  كامال  مثبت ارزيابي كرده
انـداختن را ناديـده    زذن، دسـت  طبعي از قبيل نيشـخند  شوخ

هـاي   برمبناي همين اعتقاد آنها پرسشنامة سـبك . اند گرفته
ـ     شوخ ازگار طبعي را تدوين نمودند كـه ميـان دو سـبك س

ــودافزايي ( ــده و خ ــوخ ) پيونددهن ــازگار ش ــي  و ناس طبع
  .تمايز قائل شده است) پرخاشگرانه و خودكاهنده(
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كنـد تـا خـود را     طبعي خود افزايي به فرد كمك مـي  شوخ
افرادي كه از اين سبك . بپذيرد و به ديگران آسيبي نرساند

كننــد مســائل عجيــب و غريــب زنــدگي را  اســتفاده مــي
آوري از                        ً         دانند و يك ديدگاه كـامال  خنـده   كننده مي سرگرم

كند تـا بـر عوامـل     اين سبك به فرد كمك مي. دنيا دارند
آور زندگي غلبه كند و بيشتر به خود فـرد مربـوط    استرس

  ].24[ شود تا تعامالت ميان فردي مي
كنند هنگـام   طبعي پيونددهنده استفاده مي افرادي كه از شوخ
ر، با بيان جوك و لطيفـه  آو هاي استرس برخورد با موقعيت

كنند به ديگران را آرامـش بدهنـد و چشـم انـداز      سعي مي
هايي كـه بـا آن مواجهـه     اي نسبت به موقعيت شوخي گونه

اين سبك بيشتر بـه تعـامالت ميـان فـردي     . شوند دارند مي
  ].  24[ شود مربوط مي

طبعـي   طبعي پرخاشگرانه يك سبك ناسازگارانه شـوخ  شوخ
كند خودپنداره خـويش را بـه هـر     مي كه در آن فرد سعي

طريقي بدون نگراني درباره بهزيستي ديگران تقويت كند و 
كـردن و خوارشـمردن ديگـران سـعي      به صورت مسـخره 

اين سـبك  . كنند به اين احساس  درباره خود دست يابند مي
اگر چه به صورت مقطعي مفيد است، اما اسـتفاده مكـرر از   

كنـد و فـرد بـدون     مـي  آن روابط ميان فردي را تضـعيف 
  ].24[حمايت اجتماعي موثر طرد مي شود 

طبعـي خودكاهنـده هسـتند     افرادي كه داراي سـبك شـوخ  
شمارند و ديگـران را   دستاوردهاي خود را ناچيز و حقير مي

طبـع بـاخوار و    اين گونه افراد شوخ. كنند مثبت ارزيابي مي
كردن خود از طريق گفـتن لطيفـه يـا جـوك، سـعي       ذليل
اين سبك نيز يك سـبك  . نند ديگران را سرگرم كنندك مي

  ].24[ طبعي است ناسازگارانه شوخ
انـد كـه    طبعي نشان داده هاي شوخ تحقيقات در زمينه سبك

شـناختي   هاي مثبت بهزيستي روان هاي سازگار با جنبه سبك
طور  گرايي، خوشرويي، صميميت و به نفس، برون مانند عزت

رابطة مثبـت و بـا هيجانـات     كلي با خلق و هيجانات مثبت
گرايي و اضـطراب رابطـة    آزرده منفي نظير، افسردگي، روان

طبعـي بـا هيجانـات     هاي ناسازگار شوخ منفي دارند و سبك
منفي رابطة مستقيم و با هيجانات مثبت رابطة معكوس دارند 

]27،26،25،24  .[  
و ديگران، الگوهـاي سلسـله    گروندر اين تحقيق همخوان با 

) هاي شخصـيتي  مانند ويژگي(           هاي دورب رد  تعيين كننده مراتبي
سـالمت عمـومي   ) طبعـي  هاي شوخ مانند سبك(برد  و نزديك

و همكـاران  در رابطـه بـا     گـرون . مورد آزمون قرار گرفتند
طبعـي رابطـة بـين     هاي شوخ الگوي فوق نشان دادند كه سبك

در . كننـد  عوامل شخصيتي را با سالمت عمـومي تعـديل مـي   
آيـا  : هاي زيـر اسـت   اين مطالعه در پي پاسخ به سوال حقيقت

ارتباط ميان پنج عامل شخصيت با سالمت عمـومي از طريـق   

هـاي سـازگار    شود؟ آيا سبك طبعي تعديل مي هاي شوخ سبك
پـذيري و   پـذيري، توافـق   گرايـي، تجربـه   طبعي با برون شوخ

 گرايي رابطـه منفـي   آزرده بودن رابطة مثبت  و با روان باوجدان
گرايـي،   طبعـي بـا بـرون    هاي ناسازگار شوخ دارند؟ آيا سبك

بودن رابطـة منفـي و بـا     پذيري و باوجدان پذيري، توافق تجربه
طبعي  هاي شوخ گرايي رابطه مثبت دارند؟ آيا سبك آزرده روان

طبعي  هاي شوخ با سالمت عمومي رابطه دارند؟ و آيا بين سبك
  دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ 

  
  روش 

پژوهش حاضر از نوع توصيفي است و به شيوة همبسـتگي  
جامعه مورد بررسي، شامل كليه دانشجويان . انجام شده است

دختر و پسر مقطـع كارشناسـي دانشـكده علـوم اجتمـاعي      
اسـت كـه در سـال    ) ره(دانشگاه بين المللي امـام خمينـي  

نفـر از      250.مشغول به تحصيل بودنـد 1388 -89تحصيلي 
و  23/23با ميانگين سـني ) پسر 90دختر و 160(ان دانشجوي

گيري  سال با استفاده از روش نمونه 159/3انحراف استاندارد 
اجراي پـژوهش  . عنوان نمونه انتخاب شدند اي نسبي به طبقه

هـا دربـارة اهـداف پـژوهش و كسـب       با توجيه آزمودني
آوري اطالعات  ابزارهاي جمع. موافقت آنها صورت گرفت

  :مه به شرح زير هستندسه پرسشنا
ايـن پرسشـنامه    :)���(پرسشنامه سـالمت عمـومي گلـدبرگ    

ساخته شده كه فرم اصلي 1972در سال  هيلرو  گلدبرگتوسط 
سـوالي آن  �28ايـن پـژوهش از فـرم   �در�.است �سوالي 60آن 

عالئـم جسـماني،   (مقيـاس   استفاده شده كه داراي چهار خرده
. اسـت ) عالئم افسـردگي عالئم اضطرابي، كاركرد اجتماعي و 

 20نمرة باالي . است 92/0و84/0روايي و اعتبار آن به ترتيب 
  ].28[در اين پرسشنامه، نشانه عدم سالمت رواني است 

اي آزمــون  جملــه 60فــرم  :
		����پرسشــنامه شخصــيتي 
براي ارزيابي مختصر و سريع پنج عامل اصـلي   	�������

پـذيري،   گرايـي، تجربـه   گرايي، برون آزرده روان(شخصيت 
ايـن  . طراحـي شـده اسـت   ) بودن پذيري و باوجدان انعطاف

اي مربوط بـه هـر يـك از     جمله 12آزمون از پنج مجموعه 
  ].29[ها تشكيل شده است  شاخص

�و �������هـاي   هـاي شـاخص   ضرايب همبستگي بين نمره
بـــراي  90/0گرايـــي،  آزرده بـــراي روان 92/0، 	������

بـراي شـاخص    77/0پـذيري،   براي تجربه 91/0گرايي،  برون
) �(بـودن   و براي شـاخص باوجـدان   87/0پذيري  و  انعطاف

هـاي   ثبات دروني براساس ضريب آلفا كه از داده. محاسبه شد
به شد محاس) نفر1935(مربوط به گروهي از متقاضيان استخدام 

ــتگي  ــرايب همبس ــه  81/0و  68/0، 73/0، 77/0،  86/0ض ب
  ]. 29[دست آمد  به �و  �، �، ��،�هاي  ترتيب براي شاخص

و  مارتيناين پرسشنامه توسط  :طبعي هاي شوخ پرسشنامه سبك
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سوال و  32ساخته شده است و داراي  2003ديگران در سال 
طبعـي   طبعي اسـت كـه دو سـبك شـوخ     چهار سبك شوخ

هـاي مثبـت و    طبعي خـودافزايي سـبك   پيونددهنده و شوخ
طبعي پرخاشـگرانه و خودكاهنـده    سازگار و دو سبك شوخ

  . هاي منفي و ناسازگار هستند سبك
 179را با استفاده از  اعتبار بازآزمايي] 24[و ديگران  مارتين

براي  چهـار خـرده مقيـاس    ) مرد 55زن و  124(آزمودني 
پيونددهنــده، خــودافزايي، پرخاشــگرانه و خودكاهنــده بــه 

  .گزارش كردند 82/0و  80/0، 81/0، 85/0ترتيب 
توصيفي هاي ، پس از محاسبه شاخصها درتجزيه و تحليل داده

سـي اثـر   بـه منظـور برر  ) ميانگين و انحـراف اسـتاندارد  (
عوامل شخصـيتي و   طبعي بر هاي شوخ كنندگي سبك تعديل

سالمت عمومي از روش همبستگي سهمي و بـراي بررسـي   
طبعي و سالمت روانـي از تحليـل    هاي شوخ رابطه بين سبك

عمليات آماري پـژوهش  . رگرسيون چند متغيره استفاده شد
  .انجام شد ����به وسيله نرم افزار 

  
  ها يافته

سـت آمـده از ابزارهـاي پـژوهش و نتـايج      د اطالعات بـه 
  :شوند هاي آماري به شرح زير ارائه مي آزمون

روابط بين تمـامي متغيرهـا بـه     2طبق اطالعات جدول شماره 
  .اند معنادار است مشخص شده* استثناي مواردي كه با عالمت 
شود در صـورت   مشاهده مي 3همانطور كه در جدول شمارة 

طبعي، همبستگي بين سالمت عمومي  هاي شوخ كنترل سبك

يابـد بلكـه    صيتي نـه تنهـا كـاهش مـي    هاي شخ و ويژگي
بودن با  پذيري و باوجدان پذيري، توافق همبستگي بين تجربه

  .شود سالمت عمومي غير معنادار نيز مي
هـاي   گيريم كه بـين سـبك   مي نتيجه 4طبق جدول  شماره 

  .طبعي و سالمت عمومي رابطه وجود دارد شوخ
كننده هـر كـدام از    بيني نتايج ضرايب پيش 5جدول شماره 

طبـق ايـن   . دهد بين را به تفكيك نشان مي متغييرهاي پيش
بـا  ) -355/0(طبعي پيونددهنده با ضريب بتاي  ها شوخ يافته

� � 01/0سطح معناداري  بيني  يب براي پيشاز بيشترين ضر�
  .سالمت رواني برخوردار است

طبعي خودافزايي دانشـجويان   بين شوخ 6طبق جدول شماره 
هـاي   دختر و پسر تفاوت وجود دارد اما بين ديگـر سـبك  

  .طبعي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنادار نيست شوخ
  

  ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي مورد مطالعه  -1جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  متغيرها

  7/ 02  04/21  گرايي آزرده روان
  75/5  48/27  گرايي برون
  73/4  26/25  پذيري تجربه
  13/6  6/30  پذيري توافق

  43/8  17/33  بودن باوجدان
  23/11  53/18  سالمت عمومي

  74/10  65/32  پيونددهنده
  49/12  58/30  خودافزايي
  52/10  79/28  پرخاشگرانه
  04/12  54/27  خودكاهنده

  

  هاي شوخ طبعي هاي شخصيتي، سالمت عمومي و سبك همبستگي بين ويژگي  -2جدول 
  سالمت  عمومي  پيونددهنده  خودافزايي  پرخاشگرانه  خودكاهنده  متغيرها

  -62/0  -66/0  -45/0  37/0  46/0  گرايي آزرده روان
  27/0  28/0  20/0  -06/0*  -14/0*  گرايي برون
  03/0*  16/0  18/0  -04/0*  -05/0*  پذيري تجربه
  18/0  18/0  15/0  -13/0  -19/0  پذيري توافق

  01/0*  16/0  17/0  -07/0*  -06/0*  بودن باوجدان
  1  37/0  19/0  -02/0*  -24/0  سالمت عمومي

    1  56/0  -49/0  -48/0  پيونددهنده
      1  -51/0  39/0  خودافزايي
        1  55/0  پرخاشگرانه
          1  خودكاهنده

  

  هاي شوخ طبعي هاي شخصيتي و سالمت عمومي با كنترل سبك همبستگي سهمي بين ويژگي  -3جدول 
  باوجدان بودن  پذيري توافق  پذيري تجربه  گرايي برون  گرايي آزرده روان  متغيرها

  05/0  11/0  024/0  191/0  - 543/0  سالمت عمومي
  442/0  077/0  713/0  003/0  001/0  سطح معناداري

  
  طبعي با سالمت عمومي نتايج رگرسيون چندمتغيري چهارسبك شوخ  -4جدول 

SS dfMSFPRR²  منابع تغيرات

  رگرسيون
  باقيمانده

  كل

916/4574  
328/27117  
224/31692  

4  
245  
250  

729/1143  
683/110  

333/10  01/0  38/0  144/0  
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  كننده سالمت عمومي بيني ضرايب پيش -5جدول 
 B SEB Beta t α  متغيرهاي پيش بين

  پيونددهنده
  خودافزايي
  پرخاشگرانه
 خودكاهنده

372/0 -  
043/0  
001/0  
084/0 

080/0  
069/0  
083/0  
069/0 

355/0 -  
047/0  
001/0  
09/0 

628/4 -  
626/0  
007/0  
225/1 

01/0  
532/0  
995/0  
222/0 

  
  هاي شوخ طبعي براي مقايسه ميانگين نمرات دانشجويان دختر و پسر در سبك tنتايج آزمون   -6جدول 

  سطح معناداريdft  ميانگين و انحراف استاندارد N  جنس  متغيرها
  47/33± 76/10  160  دختر  758/0  - 903/0  248  19/32± 74/10  90  پسر  پيونددهنده
  67/33± 29/11  160  دختر  035/0  - 979/2  248  84/28± 81/12  90  پسر  خودافزايي

  76/27± 20/10  160  دختر  426/0  169/1  248  38/29± 69/10  90  پسر  پرخاشگرانه
  37/27± 53/11  160  دختر  18/0  17/0  248  64/27± 35/12  90  پسر  خودكاهنده

  
�بحث 

طبعي  هاي شوخ داد كه سبكهاي پژوهش حاضر نشان  يافته
هـاي شخصـيتي و                                       نقش مهم ي در تعديل رابطة بين ويژگـي 

هاي شخصيتي  وقتي كه رابطة ويژگي. سالمت عمومي دارند
شـود،   طبعي با سالمت عمومي محاسبه مي هاي شوخ و سبك

                                ام ا هنگامي كه اين رابطه از طريق . شود اين رابطه معنادار مي
هاي شـوخ   ون حضور سبكبد(طبعي  هاي شوخ كنترل سبك

بينيم كه نتـايج همبسـتگي بـين     شود، مي سنجيده مي) طبعي
هاي شخصيتي با سالمت عمومي در تمـامي عوامـل    ويژگي

هاي شخصـيتي            ّ                   يابد و حت ي همبستگي بين ويژگي كاهش مي
بـودن غيـر معنـادار     پذيري و باوجـدان  پذيري، توافق تجربه

و ديگـران   گـرون ها بـا نتـايج تحقيـق     ن يافتهاي. شود مي
آنهـا در تحقيقـي كـه بـه اثـرات      . ، همسو اسـت )2008(

طبعـي و هـوش هيجـاني در     هاي شوخ كنندگي سبك تعديل
هاي شخصيتي با سالمت عمومي پرداختـه   رابطة بين ويژگي

طبعي و هوش هيجاني  هاي شوخ بودند، نشان دادند كه سبك
پـذيري و   پـذيري، توافـق   گرايـي، تجربـه   ارتباط بين برون

  ـ      ام ا در   . كنـد  بودن را با سالمت عمومي تعديل مـي  باوجدان
گرايـي  و سـالمت عمـومي،     آزرده تعديل ارتباط ميان روان

رسـد   ها، به نظر مـي  در تبيين اين يافته. تر دارند نقش جزئي
هـاي شخصـيتي خـاص خـود، از      وقتي افـراد بـا ويژگـي   

شـان   هاي شخصيتي طبعي همخوان با ويژگي هاي شوخ سبك
شـان   كنند، كيفيت روابـط  امالت اجتماعي استفاده ميدر تع

بـراي  . طبعي استفاده نكنند متفاوت است با وقتي كه از شوخ
آزرده در تعـاملش از نـوع    مثال، وقتي كه يك شخص روان

شوخي پرخاشگرانه كه با شخصيتش مرتبط اسـت، اسـتفاده   
تـري   كند، ممكن است در فيدبك ارتباطش احساسات منفي

توانـد در ارتبـاط بـا ديگـر      و همين منوال مـي تجربه كند 
طبعي مرتبط با آنها  هاي شوخ هاي شخصيتي و سبك ويژگي

  . بر سالمت عمومي تاثيرگذار باشد
، فرضيه هاي دوم و سـوم  4و  3نتايج همبستگي در جداول 

گرايـي،   ها ، بـرون  طبق اين يافته. كنند پژوهش را تاييد مي
بودن همبستگي مثبتي  وجدانپذيري و با پذيري، توافق تجربه

) پيونددهنده و خـودافزايي (طبعي سازگار  هاي شوخ با سبك
هـاي سـازگار    گرايي با سبك آزرده دارند در حالي كه روان

پرخاشـگرانه و  (هـاي ناسـازگار    رابطة معكوس و با سبك
هـاي سـاير    اين نتايج با يافته. رابطة مثبت دارد) خودكاهنده

  . همسو است] 30 ،26 ،25، 24، 2[ تحقيقات
طبعـي   گرايـي و شـوخ   ارتباط مثبـت و بـاالي بـين بـرون    

رسـد، افـرادي كـه     به نظر مي. پيوندهنده جالب توجه است
پذيرند به احتمال بيشتري از شوخي پيونددهنـده كـه    جامعه

. كننـد  داراي يك جزء اجتماعي قوي اسـت، اسـتفاده مـي   
پذيري  بهنشان دادند كه تجر] 24[ و ديگران مارتينهمچنين 

كه با كنجكاوي، ترجيح تازگي و خالقيـت مـرتبط اسـت    
طور مثبتي با تمايل به خنده و گفتن جوك مرتبط اسـت   به

  .كه در اين پژوهش مورد تاييد قرار گرفت
هاي سازگار  يافتة ديگر پژوهش، همبستگي منفي بين سبك

دهندة اين باشد  تواند نشان طبعي است كه مي و ناسازگار شوخ
هـايي از   طبعـي بـين شـكل    هاي شـوخ  شنامه سبككه پرس

توانند تاثيرات متفاوتي  شود كه مي طبعي تمايز قائل مي شوخ
عالوه بـر ايـن، همبسـتگي    . بر سالمت عمومي داشته باشند

طبعي خـودافزايي و پيونددهنـده،    هاي شوخ باالي بين سبك
تواند بيانگر اين نكته باشد، افرادي كه از شـوخي بـراي    مي

كنند، از شـوخي بـراي    ارتباط با ديگران استفاده مي افزايش
  .كنند افزايش و ارتقاء احساس دروني خويش نيز استفاده مي
طبعـي   اين پژوهش همچنـين نشـان داد كـه سـبك شـوخ     

بينـي سـالمت    پيونددهنده از بيشترين توانايي بـراي پـيش  
تواند با نتايج تحقيقاتي  اين يافته مي. عمومي برخوردار است
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                          ً      عنوان يك ويژگي شخصيتي كامال  مثبت  طبعي را به خكه شو
ايـن محققـان،   ]. 32، 31، 24[گيرند همسو باشد  در نظر مي

هايي ساخته بودنـد كـه    طبعي، پرسشنامه جهت ارزيابي شوخ
گرفت و نتايج آنهـا               ً                 طبعي را صرفا  سازگار در نظر مي شوخ

  .داد نيز با بهزيستي رواني همبستگي مثبت را نشان مي
هـاي   نشان داد كه شوخي] 33[بوچرت و با يافتة فوق، همس

شـوند و در روابـط    سازگار باعث افـزايش ارتباطـات مـي   
دهند و همچنين به افزايش  اجتماعي تعارضات را كاهش مي

احساس بهزيستي خود و ديگران، افزايش اخـالق، پيونـد و   
بخـش و صـميمي و                                   هوي ت درون گروهي، ايجاد جو  لـذت 

  .كنند هنجارهاي گروهي كمك مي      ً       نهايتا  تقويت 
هـاي   يافتة ديگر پژوهش حاضر اين بود كه ميانگين سبك

                                            ّـ     طبعي دانشجويان دختر و پسر متفاوت است كـه البت ه     شوخ
بـه  . طبعي خودافزايي معنادار اسـت  اين تفاوت فقط در شوخ

اين معنا كه دانشجويان دختر نسـبت بـه دانشـجويان پسـر     
همچنـين  . كننـد  استفاده مـي  طبعي خودافزايي بيشتر از شوخ

دهد كه  طبعي نشان مي هاي شوخ ها در سبك مقايسة ميانگين
هـاي ناسـازگار    ميانگين نمرات دانشجويان پسر در سـبك 

بيشـتر از ميـانگين   ) پرخاشگرانه و خودكاهنده(طبعي  شوخ
اين يافته با نتيجـة تحقيقـات   . نمرات دانشجويان دختر است

  .همسو است] 35،34،27،24[
  
  گيري تيجهن

طبعي ناسازگار توسـط مـردان در    هاي شوخ استفاده از سبك
ها  جنبة تكاملي دارد و در راسـتاي تحكـيم و    همه فرهنگ

بخشيدن به پايگاه مردان در سلسه مراتـب و منزلـت    وسعت
) طبعي پرخاشگرانه شوخ(اجتماعي است كه به زيان ديگران 

ـ  ) طبعي خود كاهنـده  شوخ(و به زيان خود  يابـد   يتحقـق م
]27.[  

طبعي مردان و زنان ناشي  البته اينكه آيا تفاوت در نوع شوخ
از تفاوت فرهنگي است يا تكاملي سوالي است كـه بايـد از   

هاي مختلف و كنتـرل   طريق تحقيقات گسترده در فرهنگ
  .برخي متغيرهاي فرهنگي ديگر، انجام پذيرد

آن را  يهـا  افتـه ي ريپژوهش حاضر در تفس يها تيمحدود
ـ از . گرفت دهيناد  توان ينم ـ طـرف ا  كي پـژوهش در   ني

صورت گرفته است كه ممكن است معرف  ييدانشجو ةنمون
ـ   تياز وضع يمناسب را بـا   جينتـا  ميكل جامعه نباشـد و تعم

پـژوهش از نـوع    گـر، ياز طـرف د . مواجه كنـد  يدشوار
ـ عل    رياست و تفس يهمبستگ بـه  . سـت يهـا ممكـن ن   داده ي  ّ

ـ  شوخ يها سبك ايكه آ ستيخص نمش گر،يعبارت د  يطبع
ـ يو نيب ةرابط ـ  يهـا  يژگ ـ  ليرا تعـد  يتيشخص و  كنـد  يم

ـ يآزما يهـا  انجام پژوهش. برعكس ـ از طر يش كنتـرل   قي
ــايمتغ ــور بررســ   يره ــه منظ ــر، ب ــه گ ــرات  يمداخل اث
ـ  شـوخ  يها سبك يكنندگ ليتعد بـه نظـر    يضـرور  يطبع

مورد  يها مربوط به اعتبار آزمون ياحتمال شكالتم. رسد يم

از نظـر   ديپژوهش را نبا نيآنها در ا ياجرا ةوياستفاده و ش
�. دور داشت

پـژوهش، نقـش    نيا يها افتهيبراساس  ،يينها يبند جمع در
ـ  شـوخ  يهـا  سـبك  يكننـدگ  ليتعد ـ   يطبع ـ  ةبـر رابط  نيب

ـ مـورد تا  يو سالمت عموم يتيشخص يها يژگيو قـرار   ديي
بـا   يطبع شوخ يها سبك نيوجود ارتباط ب نيهمچن. گرفت

سازگار و  يها سبك نيب يمنف يو همبستگ يسالمت عموم
ـ ا انگريب يطبع ناسازگار شوخ اسـت كـه عـدم حضـور      ني

ـ م نيـي ناسـازگار در تب  يطبع شوخ يها سبك سـالمت   زاني
 يطبع سازگار شوخ يها همانند حضور سبك تواند يم يعموم
 نيبه هر حال، ا. باشد ت ي حائز اهم يسالمت عموم نييدر تب

در سـالمت   يطبع نقش شوخ ت ي اهم انگريب تواند يپژوهش م
  .باشد يعموم
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