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 دانشجویان در اجتماعی مطلوبیت و یآورتاب ،یطبعشوخ 

 2بزازیان ، سعیده*2مجدامیری مجتبی ،1 پروین اشتری

 ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر، ابهر، ؟؟؟ 1 
 ، ابهر، ایرانابهرواحد ی دانشگاه آزاد اسالم ،شناسیروان گروه 2

 

 چکیده 

 1395ی زنجان در سال هادانشگاهمطلوبیت اجتماعی در دانشجویان  ی باآورتابی و طبعشوخهدف این پژوهش بررسی رابطه 
 عنوانبه یتصادف یاخوشهیری گنمونهنفر از دانشجویان به روش  101پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و تعداد  بود. روش

مطلوبیت اجتماعی  پرسشنامه ی کانر و دیویدسون وآورتاب ، پرسشنامهی خشوعی و همکارانطبعشوخنمونه انتخاب و پرسشنامه 
 خطی ساده یل رگرسیونو تحلشده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون یآورگردی هاداده کراون و مارلو را تکمیل کردند.

ی و مطلوبیت آورتابداری وجود ندارد اما بین متغیر یمعنی و مطلوبیت اجتماعی رابطه طبعشوختحلیل شدند. نتایج نشان داد بین 
بینی کند، بر اساس یشپماعی را در دانشجویان تواند مطلوبیت اجتیمی آورتابداری وجود دارد و یمعناجتماعی رابطه مثبت 

ی مختلف استفاده هاحوزهدر  طبعشوخیاط در گزینش افراد بااحتشود که مدیران و تصمیم گیران یمهای پژوهش پیشنهاد یافته
 هستند. اعتمادقابلی مطلوبیت اجتماعی هاحوزهی باالیی هستند در آورتابنمایند اما افرادی که دارای 

 یت اجتماعیمطلوب ی؛آورتابی؛ طبعشوخها: واژهیدکل

 

 

 مقدمه

 تعامالت در و هستند هیجاناتشان یریتمد زاراب یارزیاب به ، قادردهندیم نشان را یخوب استرس یریتمد یهامهارت طبع شوخ افراد
 ییتوانا یا یندآفر یک را آوریتاب(؛ 1384ی )محمد از نقل (،1991) ماستن و گارمزی  (.2007ی، تاپل ؛2002، 1ایبلترند )اجتماعی موفق
 واکنش در مثبت سازگاری آوری تاب دیگر بیان به اندهکرد تعریف کننده تهدید و انگیز چالش شرایط رغم به آمیزموفقیت پیامد سازگاری

برد می باال ید فرد راامغیرمستقیم  طورمستقیم وبه کههایی مهارت ازبایست می افراد دری آورازتابیری گبهره یبرا .است ناگوار شرایط به
شمس و همکاران، باشد )زندگی  مشکالت برابر درای مقابله مهارتتواند یک یم که ی بودهطبعشوخ ها،ین مهارتایکی از  یریم.بگ بهره

1386.) 
 و پیشرفت بوده برای تریحس قو یادار آوری باالتاب با افراد ، دار وجود های مشترکیویژگی 3طبع شوخ و 2آور تاب افراد ینب

 گیرند کار به بحرانی شرایط تغییر برای را الزم راهبردهای توانندینم پایین یآورتاب با افراد مقابل در ؛هستند باالیی باوری خود دارای

 آمیز شکل مبالغه به را مشکالت خود باشندیم طبع شوخ که افرادی که معنی بدین خوردیم چشم به طبع شوخ افراد در ها نیزیژگیو این

 .(2013 ،4یک و هولزمندا ؛2011حسن زاده،  ،2008ی، خشوع) دهندیم جلوه اهمیت بی و کوچک را آن بلکه دهندینم جلوه بزرگ
 فکر واقعاً آنچه توصیف جای به تجربیات نظر از پرطرفدار و مطلوب دادن پاسخ برای افرادی تمایل از است عبارت اجتماعی مطلوبیت

  .(1385 نظری، بابا و تقوی) دهندیم انجام یا و دارند اعتقاد ،کنندیم

هایی نتیجه گرفت افرادی که از شوخ طبعی خود کاهنده و شوخ طبعی پرخاشگرانه در روابط بین فردی ( طی پژوهش1389کاکاوند )
های دانشجویان دختر بیشتر از نوع مثبت و نوع کاهنده است و نوع کنند، از سالمت عمومی خوبی برخوردار نیستند و نوع شوخییماستفاده 

 یر گذار است.تأثهای دانشجویان پسر بیشتر از نوع پرخاشگرانه است بنابر این جنس، بر سبک شوخ طبعی یشوخ
از آن است که بخواهند در مقابل مشکالت تسلیم  معناترآور قدرت پذیرش واقعیت را دارند و بر این باور هستند که زندگی با افراد تاب

و همچنین در مطالعات خود به این  (2012، 3و انستی 2بارنز ؛2011، اورکه ؛2008، 1و دیویدسون 5؛ کانر2002، کوتو ؛1389 ،بشارت) شوند

                                           
  moj.amirimajd@iauctb.ac.ir:نویسنده مسئول پست الکترونیک *
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بردن از چالش، تفسیر مثبت هیجانات  لذت ی ارتقای سالمتی،رفتارهاجمله مشارکت در  از آورتابهای افراد اند که ویژگینتیجه رسیده
 رابطهتعیین  دهد. هدف از پژوهش،یمیر قرار تأثمنفی و استفاده از راهبردهای انطباقی متناسب با موقعیت و سازگاری افراد را تحت 

 بود. دانشجویان در اجتماعی مطلوبیت با آوری تاب و یطبعشوخ
ین اگر افراد شوخ طبعی و ، بنابراآوری با مطلوبیت اجتماعی رابطه وجود داردوتابهای انجام شده بین شوخ طبعی باتوجه به پژوهش

آوری پایینی داشته باشند از مطلوبیت آوری باالیی داشته باشند از مطلوبیت اجتماعی باالیی برخوردارند واگر افراد شوخ طبعی و تابتاب
 فرضیه های زیر بیان شدند: اجتماعی پایینی برخودارند. بر اساس آنچه در باال مطرح شد

 .دارد وجود رابطهدر دانشجویان  اجتماعی مطلوبیت و طبعی شوخ ینب .1
 .دارد وجود رابطهدر دانشجویان  اجتماعی مطلوبیت و آوری تاب ینب .2
 کنند.پیش بینی می دانشجویان رادر اجتماعی یتوری، مطلوبآتاب و طبعی شوخ .3
 

 روش

 کنندگانشرکت
با استفاده  به تحصیل اشتغال داشتند. 94-95این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد شهر زنجان بودند که در سال  جامعه آماری

های مختلف از دانشکده ارشدکارشناسی  وی مقطع کارشناسکه در   نفر دانشجو 101 ی،اچند مرحله یتصادف یاخوشه یریگروش نمونهاز 
 همبستگی بود.  -تخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفیبودند، به عنوان نمونه پژوهش ان

 ابزار 
برای سنجش مطلوبیت اجتماعی طراحی و  5و مارلو 4مقیاسی است که کروان (:1964مارلو )اجتماعی کروان و مطلوبیت  پرسشنامه

به دست  84/0را به روش آلفای کرانباخ  (1964( اعتبار پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی کروان و مارلو )1390عریضی و همکاران )اند. ساخته
 متخصصین سنجیدند و تایید کردند. آورند و همچنین روایی محتوایی این ابزار را از دیدگاه

ی اصلی و با چرخش هامؤلفهبا استفاده از روش  SHQسازه  6روایی(: 1388( خشوعی و همکاران )SHQنامه شوخ طبعی )پرسش
کنند. عالوه بر این نتایج یمدرصد واریانس را تبین  75/63از نوع واریمکس، مورد تحلیل عوامل قرار گرفت و مشخص شد که  هامؤلفه

یب مناسبی ضرا از SHQنشان دادکه  (روز 21به فاصله )بازآزمایی  ( وآلفای کرونباخ)از روشهای همسان درونی  استفاده با SHQاعتبار 
شوخ ی مناسب برای سنجش ابزار با داشتن ضرایب اعتبار و روایی رضایت بخش، SHQنشان داد که  این مطالعه برخوردار است. در مجموع

 های بعدی است.طبعی در پژوهش
آوری ین پرسشنامه را کارنر و دیویدسون با مرور منابع پژوهشی در حوزه تابا (:CD-RISCی کانر و دیویدسون )آورتاب پرسشنامه

نمره شود. بیشترین گذاری مینمره (همیشه درست)و  (نادرست )کامالًگویه دارد که در مقیاس لیکرت بین  25تهیه کردند. این پرسش نامه 
این را برای استفاده در ایران هنجاریابی کرده است. وی  ( این مقیاس1384(. محمدی )1384محمدی، باشد )کمترین صفر می و 100

پژوهش شفیع زاده  در به دست آورد. 89/0درونی آلفای کرونباخ  نفر اجرا کرد و اعتبار آن با سنجش همسانی 248مقیاس را بر روی 
 به دست آمد. 91/0آلفای کرونباخ  ( اعتبار پرسشنامه از طریق1391)

 ی اجراشیوه
 کنندگان اجرا و نتایج را تجزیه و تحلیل کردند. تمامی  ابزارهای پژوهش را به طور همزمان روی شرکتپژوهشگران 
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 نتایج

 1جدول    

 توصیفی متغیرهای شوخ طبعی، تاب آوری، مطلوبیت اجتماعی یهاشاخص         

 اجتماعی مطلوبیت آوری تاب طبعی شوخ ی آمار توصیفیهاشاخص

 101 101 101 درستنمونه  نمونه

 0 0 0 نمونه پرت

 6٫15 67٫03 117٫93 میانگین

 1٫604 12٫22 23٫55 انحراف معیار

 2 42 56 حداقل

 9 88 165 حداکثر

 

کند. یموضعیت موجود متغیرهای مورد مطالعه در بین دانشجویان را بر اساس شاخص آمار مرکزی و پراکندگی توصیف  1جدول 
دهد که وضعیت موجود دانشجویان از بعد متغیرهای مورد مطالعه باهم یماستاندارد نشان با نتایج پرسشنامه هاشاخصمقایسه بعضی از این 

با توجه به اینکه متغیر شوخ  .دارد وجود رابطهی اجتماع تیمطلوب وی طبع شوخ نیبمتفاوت است. فرضیه نخست این مطالعه  این بود که 
لذا از همبستگی  کندیمی هستند و متغیر شوخ طبعی از توزیع نرمال پیروی افاصلهز نوع متغیرهای طبعی و مطلوبیت اجتماعی هردو ا

 پیرسون استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد بین آنها رابطه وجود ندارد.
لوبیت اجتماعی هردو از نوع بود. با توجه به اینکه متغیر تاب آوری و مطی اجتماع تیمطلوب وی آور تاب نیبفرضیه دوم رابطه 

باشد لذا هم از ینماما متغیر مطلوبیت اجتماعی نرمال  کندیمی هستند و متغیر تاب آوری از توزیع نرمال پیروی افاصلهمتغیرهای 
 (.=20/0rهمبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. نتایج نشان داد بین دو متغیر رابطه وجود دارد )

 

 بحث

(، تاپلی 2002ایبل ) فرضیه با تحقیقات خارجی پژوهش نشان داد بین شوخ طبعی و مطلوبیت اجتماعی رابطه وجود ندارد. ایننتایج 
 (،2010) یلولوتوکواست(، کان2014کان و ماستن ) (،2014هایونگ ) یانگ کانگ، فنگ(، 2007(، سسین )2012(، ژاو و همکاران )2007)

 مألو  (1389(، کاکاوند )1388) زارع و همکاران و تحقیقات داخلی (،2007کایا )(، یرلی2006ن )مارتی و یپ(، 2004) یگ مک(، 1998) کوپر
 باشد. ینم( همسو 1386حسنی )

طبعی همراه با تحقیر دیگران باشد، از نوع پرخاشگرانه اگرشوخ اما باشد،یمطبعی به عنوان ابزار حفظ رابطه با دیگران مطرح شوخ
تری دارند. اگر شوخی باعث تحقیر شدن خود یفضعدهد و ارتباطات درون فردی که سطح پایینی از همدلی را نشان میخواهد بود 

ها استفاده یشوخدارد، کمتر از این نوع  یجه فردی که حمایت اجتماعی و رضایت باالیی از روابطدرنت فردبذلوگو باشد خود شکن خواهد بود.
شودکه بین شوخ طبعی وم در پژوهشهای این تحقیق مشاهده می اما نوع پیونددهنده و خود ارتقادهنده است. های او ازیشوخکند و نوع یم

  گفته شد اتفاق افتاده است. آنچهطلوبیت اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد که خالف 
پرسشنامه و اینکه نمونه فقط شامل دانشجویان بودند نه  سؤاالتگیری و بدفهمی در تبیین این موضوع به دالیلی مانند ابزار اندازه

در سوالها به تماشای فیلم خنده دار  مثالً طبعی و فرهنگ اجتماعی درباره خنده وخندیدن اشاره کرد.گروههای دیگر و به نمونه سواالت شوخ
طبع بودن و خندیدن ا در سوال دیگر اشاره به شوخکنند و یینمهای کمدی پخش یلمفی تلویزیونی ما اکثرا هابرنامهاشاره دارد. شاید 

شوخ طبع بودن و خندیدن با صدای بلند در فرهنگ مابه خصوص در شهر زنجان که شهر مذهبی است  باشد.یمباصدای بلند و از ته دل 
دیدن با صدای بلند و از خن برخالف رضایت قلبی و ترس از برچسب خوردن به عنوان فردی سبک و جلف زیاد خوشایند نیست و افراد

آزارنده بیان طبعی و از نوع گو نیستیم و حرفهای خود را در سبک شوخها زیاد رکما ایرانیدلیل دیگر اینکه کنند. یمشوخی اجتناب 
 کاهد.یمکنیم که این گونه شوخی از مطلوبیت اجتماعی فرد یم

آوری و نتایج پژوهش نشان داد بین تاب .دارد وجود رابطهی اجتماع تیمطلوب وی آورتاب نیب فرضیه دوم پژوهش عبارت بود از اینکه
ید فرد امغیرمستقیم  طور مستقیم و به کهمهارتهایی  ازبایست می افراد دری آورتاب ازیری گبهرهی برا. مطلوبیت اجتماعی رابطه وجود دارد
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شمس و باشد )زندگی  مشکالت برابر درای مقابله مهارتتواند یک یم که ی بودهطبعشوخ ها،ین مهارتایکی از  یریم.بگ برد بهرهمی باال را
 (.1386همکاران، 

کنند که نتایج یم بینیپیش انیدانشجو در رای اجتماع یتمطلوب ،آوری تاب وی طبع شوخفرضیه سوم تحقیق عبارت بود از اینکه 
یید قرار نگرفت، بنابراین رابطه تأتحقیق حاکی از این بود که با توجه به اینکه در فرضیه اول رابطه شوخ طبعی با مطلوبیت اجتماعی مورد 

متغیر وابسته بینی برای تواند در مدل پیشینم طبعی و مطلوبیت اجتماعی وجود ندارد و در این مطالعه متغیر شوخ طبعیمعناداری بین شوخ
بین میزان و شدت متغیر مطلوبیت اجتماعی در بین دانشجویان باشد. با این توضیح این تواند پیشیم اوریوارد شود لذا فقط متغیر تاب

 آوری را در کنار یکدیگر با مطلوبیت اجتماعی در این مطالعه تحلیل کرد.طبعی و تابشوخ یرتأثتوان میزان ینمو  شودیمفرضیه رد 
 

 منابع

پایان نامه  های نو در روانشناسی.رابطه راهبردهای فراشناختی وخالقیت با تاب آوری در دانشجویان. یافته(. 1390بشارت، محمد علی. عباسپور، طاهره )
 )منتشرنشده(. اهواز: روان شناسی عمومی دانشگاه ازاد اهواز. کارشناسی ارشد.

سختی روان شناختی، خود تاب آوری و سبکهای دلبستگی باسالمت روان در جوانان وبزرگساالن مناطق زلزله رابطه سر (. 1385رحیمیان بوگر، اسحق )
پایان نامه کارشناسی ارشد. )منتشرنشد(. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی روانی ایران، انیستو روانپزشکی ایران تهران  زده شهرستان بم.

 ومرکز تحقیقات بهداشت روان.

مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان های شوخ طبعی و پنج رگه شخصیت. (. سبک1388، حسین. کمالی زارچ، محمود و رضایی نس، فاطمه )زارع
 .119-127(، 22)6، ایران

شهریار درسال بررسی تاب آوری وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر سال اول دبیرستانهای (. 1388شیخ االسالمی، علی )
 پایان نامه کارشناسی ارشد. )منتشرنشده(. دانشگاه روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی. . 87-88تحصیلی 

 .43-32(، 14)4 فصلنامه روانشناسی کاربردی،(. بررسی رابطه شوخ طبعی بر سالمت روان. 1389کاکاوند، علیرضا )

پایان نامه دکتری. )منتشرنشده(. دانشگاه علوم بهزیستی و  بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد.عوامل مؤثر (. 1384محمدی، مسعود )
 توانبخشی تهران.

 http: //shqhrdoost: blogfa:com چه چیز خنده دار است.(. 1386مأل حسنی، ع. )
Abel, M. Humor (2002). stress; and coping strategist. J Humor Res, 15 (4), 365-81. 

Burns, R. A., & Anstey J. K. (2012). The Connor-Davidson Resilience Scale (CDRISC). Testing the 

invariance of a unidimensional resilience measure that is independent of positive and negative 

affect. Pers Indiv Differ, 48, 527-31. 
Conner, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-

Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, (18), 76-82. 

Connor, L., & Davidson, M. (2008). An inventory for resilience construct. Personality and Individual 

Differences, 35, 41-53. 
Coutu, D.L. (2002). How resilience works. Harvard Business Review, 80, 46-55. 
Dyck, K. T., & Holtzman, S. (2013). Understanding Humor Styles and Well- Being: The Importance 

of Social Relationships and Gender. Personality and Individual Differences, 55, 53-58. 
HasanZadeh, Pashang, S. (2011). Effectiveness of group training on resiliency practices to deal with 

stress, anxiety, and depression and stress in patients with spinal cord injury. [Master’s 

Thesis].Tehran: Payame Nour University, Persian. 
Khoshouei, M. S. (2008). Relationship of sense of humor and mental disorder of students in Esfahan 

city. J Tab UniPhy, 70-53, (9)3. Persian. 
SalehiFadardi, J., Azad, H., Nemati, A. (2010). The relationship between resilience, motivational 

structure, and substance use. Journal of Social and Behavioral Sciences, 5. 
Sibert, A. l. (2007). How to develop Residency strength. Avalable: www.resiliency center.com. 
Sultanoff, S. (2001).Using humor in crises situation. Therapeutic humor, 9(3), 1-2. 
Tapley, R. (2007). The value of humor. J value Ing, 40(4), 421-31. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

