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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر جهت تعیین رابطه
رابطه آن با سالمت روان در دانشجویان
پرداخته است .روش :به این منظور 100
دانشجوی دختر و پسر پرسشنامه های ویژگی
پنج عاملی شخصیت ( ،)FFIسالمت روان
( )GHQو شوخ طبعی ( )SHQرا تکمیل
نمودند .یافته ها :برای تحلیل داده ها از روش
همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده
است .همچنین نتایج پژوهش نشان داده که
برون گرایی و نوروزگرایی بیشتر از سایر
مقیاس های ویژگی شخصیتی پیش بینی کننده
میزان حس شوخ طبعی در افراد هستند.
همچنین بین سالمت روان و ویژگی شخصیتی
برون گرایی با شوخ طبعی ،همبستگی مثبت
معنادار وجود دارد.
کلید واژه ها؛ شوخ طبعی ،سالمت روان،
ویژگی های شخصیت

The present study was
performed to examine the
relationship
between
personality traits with mental
health and sense of humor in
bachelor
students.
One
hundred students participated
in this study. All students were
asked to complete the Five
Factor
Inventory
(FFI),
General Health Questionnaire
(GHQ) and Sense of humor
questionnaire (SHQ). Analysis
of
data
involved
both
descriptive and inferential
statistics including means,
standard deviation, Pearson’s
correlation coefficient. The
results demonstrated that
mental health had a significant
positive
association
with
extroversion, agreeableness,
consciences and sense of
humor.
Keywords: personality traits,
general health, mental health,
sense of humor

مقدمه
در دهه های اخیر ،حیطه بیماری های روانی مرکز توجه و پژوهش بسیاری از روان
شناسان قرار گرفت .گرچه روانشناسی مثبت زمینه ای را برای تغییر جهت پژوهش ها
از جنبه های منفی روانشناسی به جنبه های مثبت مانند شادکامی ،تشویق و شوخ طبعی
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فراهم آورده است .شوخ طبعی1همگانی و عمومی است و بنابراین جنبه ها و تعریف
های گوناگونی دارد (طریق و اسالم خان .)2013 2،شوخی به این معناست که افراد
شود .مارتین ( )2001شوخ طبعی را توصیفی از تفاوت های فردی عادی در همه انواع
رفتار ،تجربه ها ،عواطف ،نگرش و توانایی ارتباط با سرگرمی ،خنده ،خوش مزگی و ...
می داند .از تاثیر های مثبت شوخی می توان بر جنبه های مختلف مانند استفاده به عنوان
ابزار تشویقی عاطفی ،رفتار جلب توجه کننده ،کاهش فاصله اجتماعی و ابزار مدیریتی
تاکید کرد .ب دلیل وسعت شوخی ،می توان از آن به عنوان خصیصه شخصیتی ،متغیر
محرم ،پاسخ هیجانی ،فرایند روانی و مداخالت درمانی نام برد .همچنین ،بهزیستی
روانشناختی با استفاده از راهبردهای سالم و مثبت مقابله مانند خنده یا شوخ طبعی تسهیل
می شود (جوئنز و دی پلسئیکر2002 ،؛ رومرو و کراتیردز2006 ،؛ فاکس و آمیکای-
هامبرگر2001 ،؛ کوپر .)2005 ،شوخی اغلب به عنوان کیفیتی مثبت در نظر گرفته می
شود که تاثیر مثبتی بر زندگی فردی می گذارد .پژوهش ها نشان داده اند که شوخی تاثیر
مثبتی بر سالمت جسمانی و روان شناختی ،بهزیستی ،مهارت های سازگاری و رشد
مهارت های فردی دارد (کازارین و مارتین .)2004 3،همچنین باریاد ( )1988بیان کرد
که شوخی شامل فرایند های شناختی مانند ایجاد و درک محرک های جالب و تجربه
های عاطفی مانند لذت بردن از این محرک ها است (مارتین .)2007 ،بنابرین ،شوخی
ممکن است با هردو هوش های شناختی و هیجانی مرتبط باشد (اوگورلو.)2015 4،
بسیاری از نظریه ها مفهوم شوخی را توضیح داده اند ،با این وجود ،سه نظریه اصلی زیر
به درک ما از مفهوم شوخی کمک می کند .اول ،نظریه های ناسازگاری5بر ادراک شوخی

1

.humor
. Tariq, Q. & Aslan Khan, N.
3 . Kazarian, Martin.
4 . Ogurlu, U.
5 . incongruity theory
2
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و فرایندهای شناختی دخیل در آن تمرکز می کند .دوم ،نظریه های آسودگی1این باور
را بیان می کنند که خنده انرژی که سرکوب شده را آزاد می کند .در آخر ،نظریه های
داشتن حس شوخ طبعی فایده زیادی دار .افرادی با حس شوخی طبعی بیشتر،
خودانگیختگی ،خوش رویی ،قابلیت اعتماد و عزت نفس بیشتری دارند .همچنین ،آنها
به احتمال بیشتری روابط اجتماعی نزدیک دارند (کلی .)2002 ،یکی از مهم ترین فایده
های داشتن حس شوخ طبعی ،تاثیرش بر سالمت است (طریق و اسالم خان.)2013 ،
همچنین ،شوخ طبعی اثر غیرمستقیمی بر سطح استرس می گذارد .با داشتن دیدگاه
شوخی آمیز به زندگی ،تجربه های استرس زا کوچک نمایی می شوند .فرایندهای
روانشناختی نیز تحت تاثیر شوخ طبعی قرار می گیرند .برای مثال ،خنده ،تنش ماهیچه
ای را کاهش می دهد و جریان اکسیژن در خون و آزادسازی اندروفین را افزایش می
دهد .در نهایت ،شوخ طبعی با حالت هیجانی مثبت رابطه دارد و به عنوان شاخصی از
سالمت روان شناخته می شود (مارتین.)2001 ،
سالمت روان یکی از ابعاد مهم سالمتی است و طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی،
سالمت روانی در درون مفهوم کلی سالمتی که همان توانایی کامل برای ایفای نقش های
اجتماعی-روانی و جسمی است ،جای می گیرد (گنجی .)2005 ،گنجی ( )2005و شاملو
( )2001معتقدند ویژگی های شخصیتی ،فشارهای روانی و محیطی ،وضعیت اقتصادی،
اجتماعی و خانوادگی ،عدم دستیابی به اهداف زندگی و فقدان انگیزه بر سالمت روانی
افراد اثر می گذارد .همچنین کامرون (2002؛ به نقل از دستورانی و پوریوسف)1391 ،
سالمت روان را احساس درونی خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود ،اتکا به خود،
ظرفیت رقابت ،وابستگی بین نسلی و خودشکوفایی توانایی های بالقوه فکری و هیجان
است .هدف اصلی سالمت روانی کمک به افراد در رسیدن به زندگی کامل تر ،شادتر،
. relief theory
.supriority theory

1
2
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هماهنگ تر و پیشگیری از بروز اختالالت خلقی ،عاطفی و رفتاری است (میالنی فر،
1378؛ به نقل از امینی .)1385 ،سالمت روان برای توصیف سطح بهزیستی شناختی و
پذیرش خود 1،رشد فردی ،خودمختاری ،ارزیابی محیطی ،انسجام شخصیت و درک دقیق
واقعیت مشخص می شود (کامپتن .)2001 ،افرادی با سطح باالی سالمت روان ،عرت
نفس بیشتر ،دلگرمی اجتماعی قوی تر دارند و عضوی از خانواده گرم و مهربان هستند
(زمان .)2003 ،با توجه به نقش برجسته سالمت روان در رشد و تکامل اجتماعی-روانی
افراد ،شناسایی عوامل تاثیرگذار می تواند نقش برجسته ای ایفا کنند .منظور از سالمت
روان درجه ای از تعادل است که فرد در مواجهه با مشکالت اجتماعی و سازگاری
اجتماعی با محیط پیرامون خود بین رفتار های خویش برقرار می کند و رفتار منطقی از
خود نشان می دهد .ابعاد سالمت روان شامل ناسازگاری جسمی ،اضطراب و بی خوابی،
سوء عملکرد اجتماعی و افسردگی شدید است (خاقانی زاده ،سیراتی نیر ،عبدی و
کاویانی .)2006 2،با توجه به پژوهش های انجام شده می توان گفت سالمت روانی افراد
تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله کیفیت زندگی ،ارتباط بین فردی ،ویژگی های
شخصیتی و  ...است.
میشل ( )1968ویژگی های شخصیتی انسان را به عنوان موجودی در یک هارمونی
قوی و ویژگی طبقه بندی شده برپایه ابعاد پنج عاملی شخصیت توصیف می کند (عبید،
شفیق ،ناز و ریاض .)2015 3،ویژگی های شخصیتی تاثیر زیادی بر کارکردهای
روانشناختی و بهزیستی افراد دارد .این ویژگی ها باعث ایجاد تفکر ،احساس و رفتارهای
متمایزی در افراد می شود .درلگا ،وینستد و جونز )2000(4بیان کردند که شخصیت ما
ترکیبی از فرایندها و ویژگی های بین فردی باثباتی است که افراد را از یکدیگر متمایز
1

.self-acceptance
. khaghanizade, M., Siratinayer, M., Abdi, F., & Kaviani, H.
3 . Abid, M., Shafiq, S., Naz, I., & Riaz, M.
4 . Derlega, Winstead & jones
2

Downloaded from frooyesh.ir at 13:16 +0330 on Monday September 25th 2017

هیجانی یا غیاب اختالل روانی به کار می رود .سالمت روان می تواند با شش عامل

10
پیش بینی شوخ طبعی دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی و بررسی رابطه آن ها با سالمت روان

می کند ،گرچه ،ویژگی هایی نیز وجود دارند که باعث می شوند افراد متفاوت ،شبیه
بنظر برسند .و این دلیل آنست که روانشناسان بر هر دو بعد تفاوت های فردی و انسجام
روابط گرم با سایرین کمک می کند .همچنین ،ویژگی های شخصیتی رابطه تاثیر زیادی
بر رفتار افراد در جهت های مثبت و منفی می گذارد (عبید ،شفیق ،ناز و ریاض.)2015 ،
فرا تحلیل جامعی که توسط دنو و کوپر ( )1998و استیل ،اشمیت و شولتز ()2008
صورت گرفته نشان می دهد که ویژگی های شخصیت ،به طور خاص نوروزگرایی و
برون گرایی ،از تعیین کننده های اصلی بهزیستی ذهنی هستند .کاستا و مک کری ()1980
نیز دریافته اند که برون گرایی با هیجان های مثبت همبستگی نسبتا نیرومندی دارد.
همچنین از نظر کارور و شی یر ( ،)2004فارنهام و چنگ ( )1997ویژگی های شخصیتی
ثبات هیجانی و برون گرایی اساس زیستی هیجان های مثبت و ویژگی های شخصیتی
توافق پذیری و وظیفه شناسی زمینه بروز مولفه های اجتماعی و محیطی بهزیستی را
فراهم می آورند (گلستانه .)1391 ،هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ تجربی ،نوروزگرایی
و برون گرایی معموال به عنوان دو صفت شخصیتی در پیش بینی بهزیستی مد نظر قرار
می گیرند .نوروزگرایی و برون گرایی به دلیل ماهیت عاطفی شام از تعیین کننده های
بهزیستی ذهنی هستند.
از دیگر پژوهش های انجام شده می توان به پژوهش دیکسون1980 ،؛ مارتین و
لفکورت1983 ،؛ نزو و بلیست1988 ،؛ به نقل از پوالدی و گلستانه )1387 ،اشاره کرد
که بر نقش سودمند شوخ طبعی بر سالمت جسمی و روانی و بهزیستی جسمی و ذهنی
تاکید داشته اند .نتایج مطالعات مختلف حکایت از رابطه مثبت اما ضعیف بین شوخ
طبعی و سالمت روانی و جسمانی دارد .که از نظر مارتین ،پاهلیک-دوریس ،الرسن،
گرای و ویر ( )2003دلیل این رابطه ضعیف ،سنجش شوخ طبعی است .چون ابزارهای
قبلی شوخ طبعی را به صورت کلی و تک بعدی در نظر می گرفتند .بنابراین ،در مطالعه
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حاظر هدف بررسی نقش پیش بینی کننده نوروزگرایی و برون گرایی در میزان شوخ
طبعی و بررسی رابطه انها با سالمت روان است.

این مطالعه توصیفی در دانشگاه های غیر انتفاعی شهرستان آمل انجام شده و نمونه به
روش خوشه ای از دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در سال تحصیلی -94
 1393بوده اند .پس از کسب رضایت برای شرکت در پژوهش از افراد خواسته شد به
پرسشنامه های (ویژگی های شخصیتی ،سالمت روان و شوخ طبعی) پژوهش پاسخ
دهند .معیارهای شرکت در پژوهش عبارت بودند از مجرد بودن ،اشتغال تحصیل در
مقطع کارشناسی ،دامنه سنی بین  19تا  25و تمایل فرد برای شرکت در پژوهش و تکمیل
پرسشنامه ها .تعداد  100دانشجو در این پژوهش شرکت کردند که 50نفر از آنها مرد و
 50نفر زن بودند .پس از انجام مرحله جمع آوری اطالعات ،داده ها به نرم افزار SPSS
وارد شده و پس از تجزیه و تحلیل اطالعات به روش رگرسیون و همبستگی ،گزارش
نهایی نوشته شد.
ابزار پژوهش
 -1پرسشنامه شخصیتی  :NEO.FFIاین پرسشنامه ابتدا تحت عنوان  NEOبا 185
سوال در سال  1985توسط مک کرای و کاستا تهیه شده است .بعد از آن بر اساس همین
پرسشنامه ،فرم های  240و  60سوالی آن نیز به وسیله همین پژوهشگران ساخته شد.
پرسشنامه  NEO.FFIیکی از ابزارهایی است که بیشترین استفاده را در اندازه گیری مدل
پنج عاملی ویژگی های شخصیتی دارد (پیتلیک .)2002 1،در این پژوهش از آزمون
 NEO.FFIکه دارای شصت سوال می باشد و پنج عامل نوروزگرایی ( ،)Nبرون گرایی
( ،)Eپذیرش( ،)Oتوافق ( )Aو وظیفه شناسی ( )Cرا می سنجد ،استفاده خواهد شد .هر
. Pytilik,H.L.

1
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کدام از این عامل ها دارای  12سوال می باشند .آزمودنی جواب را در یک طیف  5درجه
ای لیکرت (کامال مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامال موافقم) انتخاب می کند
مک کرای و کاستا ( )2004در مطالعه ای بر روی  1492نفر ،پایایی این پرسشنامه
را به روش آلفای کرونباخ برای پنج عامل نوروزگرایی ،برون گرایی ،پذیرش ،توافق و
وظیفه شناسی به ترتیب  0/69 ،0/75 ،0/80 ،0/86و  0/79گزارش کردند .همچنین آنها
ضریب همبستگی این آزمون را با آزمون  240 NEOسوالی برای پنج عامل ،O ،E ،N
 Aو  Cبه ترتیب  0/83 ،0/83 ،0/91 ،0/76و  0/86گزارش کردند .امان الهی فرد ()1384
نیز پایایی این آزمون را به روش بازآزمایی برای پنج عامل  A ،O ،E ،Nو  Cبه ترتیب
 0/80 ،0/79 ،0/84 ،0/87و  0/82گزارش کرده است.
-2پرسشنامه سالمت عمومی ( :)GHQفرم اصلی پرسشنامه سالمت عمومی توسط
گلدبرگ و هیلر ( )1970ابداع شد که هدف از طراحی آن کشف و شناسایی اختالل
روانی در مراکز و محیط های مختلف و غربالگری افراد سالم و بیمار است .این پرسشنامه
در فرم های  30 ،28 ،12و  60سوالی وجود دارد .در این پژوهش از فرم  28سوالی
استفاده شده است  .سوال های پرسشنامه به بررسی وضعیت روانی فرد در ماه اخیر می
پردازد که دربرگیرنده نشانه هایی مانند افکار و احساس های نابهنجار و جنبه هایی از
رفتار قابل مشاهده است (کامکاری .)1386 ،این پرسشنامه چهار حیطه جسمانی،
اجتماعی ،اضطراب و افسردگی را می سنجد که برای هر مقیاس  7سوال وجود دارد و
به صورت چهارگزینه ای (خیلی کمتر از همیشه تا بیشتر از همیشه) است .چانگ و
اسپیرز ( ) 1994در مطالعه ای ضریب پایایی ،بازآزمایی این پرسشنامه را برابر  %55به
دست آوردند .در پژوهش تقوی ( )1380اعتبار پرسشنامه مزبور از سه روش دوباره
سنجی ،تنصیفی و آلفای کرونباخ بررسی گردید که به ترتیب ضرائب اعتبار 0/93 ،0/70
و  0/90حاصل گردید .برای مطالعه روایی پرسشنامه سالمت عمومی نیز از سه روش
همزمان ،همبستگی خرده آزمون های این پرسشنامه با نمره کل و تحلیل عوامل استفاده
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و نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس نمره های  3 ،2 ،1 ،0و  4می باشد.
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شد که ضریب همبستگی  0/55به دست آمد .در ایران نیز در پژوهش بشارت ()1388
پایایی بازآزمایی مقیاس سالمت روانی بر حسب نتایج دو بار اجرای آزمون و همسانی
ضرایب آلفای کرونباخ برای بهزیستی و درماندگی روانشناختی در نمونه های بیمار و
بهنجار از  0/89تا  0/94محاسبه شد .ضرایب پایایی بازآزمایی نیز به همین ترتیب از
 0/85تا  0/91به دست آمد .همه ضرایب در سطح / P<0001معنادار بودند .روایی

همزمان مقیاس سالمت روانی بر حسب ضرایب همبستگی زیر مقیاس های این ابزار با
نمره کلی پرسشنامه سالمت عمومی بررسی شد .این ضرایب برای بهزیستی روانشناختی
 -0/87و برای درماندگی روانشناختی  0/88محاسبه و در سطح /P<0 001تایید شد.
نتایج مربوط به روایی تفکیکی مقیاس سالمت روانی نیز نشان داد که این مقیاس می
تواند افراد دو گروه بیمار و بهنجار را متمایز کند .نتیجه گیری :براساس یافته های این
پژوهش ،مقیاس سالمت روانی پرسشنامه ای معتبر محسوب می شود و می تواند برای
هدف های پژوهشی و بالینی به وسیله پزشکان ،روانپزشکان ،روانشناسان بالینی و

پژوهشگران حوزه سالمت مورد استفاده قرار گیرد.

-3پرسشنامه سبک های شوخ طبعی :برای سنجش شوخ طبعی از پرسشنامه ی شوخ
طبعی(  ) SHQاستفاده گردید .این پرسشنامه که توسط خشوعی وهمکاران ()1388
ساخته شد ،شامل  25سوال است که بر روی یک طیف هفت درجه ای (کامال موافقم،
موافقم ،تا حدی موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،تاحدی مخالم ،کامال مخالفم ) با روش
مولفه های اصلی و چرخش از نوع واریماکس مورد تحلیل عوامل قرار گرفت و یک
ساختار پنج عاملی (لذت از شوخی ،خنده ،شوخی کالمی ،شوخ طبعی در روابط
اجتماعی در شرایط استرس آور) به دست داد.در این پرسشنامه هر آزمودنی برای هر
مولفه یا بعد نمره ای جداگانه و برای کل پرسشنامه نیز یک نمره ی نهایی کسب می کند
و نمره ی باال در این پرسشنامه نشان دهنده ی شوخ طبعی بیشتر خواهد بود .در این
پرسشنامه هر آزمودنی برای هر مولفه یا بعد ،نمرهای جداگانه و برای کل پرسشنامه نیز
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درونی مقیاس بر حسب ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت.
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یک نمره نهایی کسب میکند و نمره باال در این پرسشنامه نشان دهنده شوخ طبعی بیشتر
خواهد بود .در این پرسشنامه ،مجموع نمره هر آزمودنی در کل پرسشنامه حداقل 25
در این پرسشنامه نشان دهنده شوخ طبعی بیشتر است .زیرمقیاسها نیز به ترتیب زیر به
دست میآید :مقیاس لذت از شوخی(  ،) 5 4 3 2 1مقیاس خنده (  ،) 10 9 8 7 6مقیاس
شوخی کالمی ( ،) 15 14 13 12 11مقیاس شوخ طبعی در روابط اجتماعی (17 16
 ،) 20 19 18مقیاس شوخ طبعی در شرایط استرس آور (.) 25 24 23 22 21
پایایی به روش آلفای کرونباخ به ترتیب در سبک های خودارتقایی ،پیوند دهنده،
پرخاشگرانه و خودشکنانه  0/77 ،0/80 ،0/81و  0/80گزارش کردند .پایایی به روش
بازآزمایی نیز به ترتیب در سبک های خودارتقایی ،پیوند دهنده ،پرخاشگرانه و
خودشکنانه  0/80 ،0/85 ،0/81و  0/82گزارش کردند .اعتبار آن نیز از طریق همبستگی
پرسشنامه شوخ طبعی موقعیتی به ترتیب با سبک های خودارتقایی ،پیوند دهنده،
پرخاشگرانه و خودشکنانه  0/12 ،0/27 ،0/43و  0/01به دست آمد که در ابعاد مثبت
شوخ طبعی رابطه معنی داری در سطح  p> 0/01وجود دارد اما در ابعاد منفی شوخ
طبعی رابطه معنی داری به دست نیامد .همچنین سبک مقابله شوخ طبعانه به ترتیب با
سبک های خودارتقایی ،پیوند دهندهف پرخاشگرانه و خودشکنانه -0/28 ،0/27 ،0/53
و  -0/26به دست آمد که همگی در سطح  p> 0/01معنی دار هستند.
در پژوهشی که توسط گلستانه و همکاران ( )1386انجام شد ،اعتبار پرسشنامه
مذکور از طریق همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه سالمت روان به ترتیب با سبک
های خودارتقایی ،پیونددهنده ،پرخاشگرانه و خودشکنانه -0/04 ،0/17 ،0/16و -0/02
به دست آمد که در ابعاد مثبت شوخ طبعی رابطه معنی داری در سطح  p>0/05وجود
دارد اما در ابعاد منفی شوخ طبعی رابطه معنی داری به دست نیامد .همچنین ویژگی
شخصیتی برون گرایی به ترتیب با سبک های خودارتقایی ،پیوند دهنده ،پرخاشگرانه و
خودشکنانه  -0/13 ،0/26 ،0/31و  -0/15به دست آمد که در تمامی ابعاد شوخ طبعی
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رابطه معنی داری در سطح  p>0/05وجود دارد .بنابراین اعتبار ابزار در سطح قابل قبولی
است.

به منظور بررسی روابط همبستگی بین ویژگی های شخصیتی با سالمت روان و شوخ
طبعی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .جدول  ،1میانگین و انحراف استاندارد
متغیرهای ویژگی های شخصیت ،شوخ طبعی و سالمت روان را نشان می دهد .جدول
 ،2همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.
جدول -1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

استاندارد
نوروزگرایی

24/85

5/90

8

38

برون گرایی

28/91

5/63

11

40

انعطاف پذیری

26/48

4/52

15

39

دلپذیر بودن

27/00

4/43

16

44

وظیفه شناسی

31/67

5/48

18

43

شوخ طبعی

82/61

17/60

27

115

سالمت روان

27/17

11/42

7

63
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جدول -2ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای ویژگی شخصیتی با سالمت روان و شوخ طبعی

نوروزگرایی

گرایی

پذیری

بودن

شناسی

طبعی

روان

1

نوروز
گرایی
برون

**

1

-0/42

گرایی
انعطاف

0/00

0/08

1

پذیری
دلپذیر

**-0/31

**0/25

-0/05

1

بودن
وظیفه

**-0/40

**0/44

*0/20

**

-0/02

**0/34

1

شناسی
شوخ

-0/02

0/47

0/06

0/14

1

طبعی
سالمت

**-0/31

**0/41

-0/12

*0/20

**0/29

*0/19

1

روان
حجم نمونه =: p< 0/01, *:p<0/05 .100

**

نتایج به دست آمده در جدول  2نیز نشان می دهد که بین ویژگی شخصیتی نوروزگرایی
با برون گرایی ،دلپذیربودن ،وظیفه شناسی و سالمت روان رابطه منفی معنادار وجود دارد
()p<0.01؛ به این معنی که هر چه میزان نوروزگرایی در افراد بیشتر باشد ،برون گرایی،
دلپذیری،وظیفه شناسی و سالمت روان کاهش می یابد .این نتایج همچنین نشان می دهد
که بین برون گرایی با ویژگی های دلپذیربودن ،وظیفه شناسی ،شوخ طبعی و سالمت
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روان رابطه مثبت معنادار وجود دارد ()p<0.01؛ به این معنا که با افزایش میزان برون
گرایی در افراد ،ویژگی های بیان شده نیز افزایش می یابد .جدول  2همچنین نشان می
()p<0.01؛ که با افزایش دلپذیر بودن در افراد بر میزان دلپذیری و سالمت روان افزوده
می شود .همچنین بین سالمت روان با شوخ طبعی و دلپذیری و همچنین بین انعطاف
پذیری و وظیفه شناسی در این پژوهش نیز رابطه مثبت معنادار به دست آمد(.)p<0.05
جدول  -3خالصه مدل رگرسیون برای پیش بینی شوخ طبعی بر اساس نوروزگرایی و برون گرایی

مدل

R

R2

 R2تعدیل شده

SE

1

0/521

0/272

0/225

15/49

جدول -4بررسی معناداری مدل رگرسیون ( )ANOVAبرای پیش بینی شوخ طبعی بر اساس
نوروزگرایی و برون گرایی

مجموع

درجه

میانگین

مدل

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

8329/25

6

1388/208

باقی مانده

22324/53

93

240/049

کل

30653/79

99

F

5/78

P

0/000
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دهد که بین وطیفه شناسی با دلپذیر بودن و سالمت روان رابطه مثبت معنادار وجود دارد
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جدول  -5ضرایب رگرسیون برای پیش بینی شوخ طبعی بر اساس نوروزگرایی و برون
گرایی

ثابت

26/01

21/01

1/23

-1نوروزگرایی

0/65

0/21

0/22

2/12

0/030

-2برون گرایی

1/80

0/34

0/57

5/30

0/000

همانطور که در جدول  4 ،3و  5مشاهده می شود ،تحلیل رگرسیون این دو متغیر
معنادار است و متغیرهای نوروزگرایی و برون گرایی پیش بینی کننده میزان شوخ طبعی
در افراد هستند.

بحث و نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که بین سالمت روان با برون گرایی و شوخ طبعی رابطه
مثبت معنادار و بین سالمت روان با نوروزگرایی رابطه منفی معنادار وجود دارد ،یافته ها
همچنین نشان داد که برون گرایی و نوروزگرایی پیش بینی کننده قوی احساس شوخ
طبعی در افراد هستند.
در تبیین این یافته ها می توان گفت نوروزگرایی شامل مشکالت عاطفی متعدد از
قبیل ترس ،خصومت و افسردگی است .این مشکالت می تواند باورهای مثبت فرد را
تعیف کنند و در نتیجه زمینه بروز شوخ طبعی را خنثی سازند .بدین ترتیب عواطف منفی
نقش بازدارندگی دارند و مانند مانعی در برابر احساس بهزیستی قرار می گیرند .همچنین
می توان چنین گفت افراد برون گرا در برقراری روابط گرم و صمیمی به عنوان راهی
برای کاهش تنش و استرس توانمند هستند (هارن و میشل .)2003 ،بنابراین ،آنها می
توانند از این روش به عنوان راهی برای کاهش یا جلوگیری از استرس استفاده کنند.
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طبق پژوهش امینی و همکاران ( )2015زنان برون گرا که افکار مثبت دارند می توانند
موقعیت های استرس زا را به عنوان چالشی در نظر بگیرند و برای آن در پی ایجاد راه
خصوص می توان به پژوهش برنارد و همکاران ( )2005اشاره کرد که نشان می دهد
برون گرایی یکی از عوامل مهم سالمت روان است .همچنین بر اساس پژوهش گروسی
فرشی و صوفیانی ( ،)2008افراد برون گرا به طور ذاتی از حمایت اجتماعی در ارتباطات
خود بیشتر بهره می برند و بنابراین ،بنظر می رسد این افراد گام هایی را برای کاهش
اضطراب و استرس ذهنی شان بر می دارند و بنابراین سالمت ذهنی ،جسمانی و اجتماعی
خود را بهبود می بخشند .از طرف دیگر ،در رابطه برون گرایی با شوخ طبعی می توان
گفت برون گرایی با تحرک و ارتباط پیوند نزدیکی دارد که از این رو می تواند منجر به
پذیرش ،گروه گرایی و مخاطب گرایی شود .با عواطف مثبت و داشتن مهارت در تولید
موقعیت های کامیاب کننده رابطه نزدیک دارد امینی ،حیدری و دانش پرور (.)2015
آرجیل و لو ( )1990دریافتند که هدف اصلی برون گرایی ،بهزیستی ،احساس شادکامی،
دستیابی به لذت و خوشی است .همچنین می توان گفت که افراد شوخ طبع ،با گفتن
لطیفه ها و کارهایی از این دست ،رابطه ها را شادتر می کنند .و شوخ طبعی می تواند
منجر به ارتباط اجتماعی با حداقل تعارض شود که این نوع شوخ طبعی سبب افزایش
بهزیستی ،کاهش تعارض و ارتباط قوی میان افراد و افزایش جذابیت و در نتیجه افزایش
ارتباط بین افراد می شود (گلستانه.)1391 ،
همچنین ،در راستای پژوهش هایی که نشان دهنده رابطه مثبت بین سالمت روان
و شوخ طبعی است می توان گفت یکی از دالیل محتمل برای تبیین این رابطه تاثیر تنظیم
و مدیریت هیجان ها است .تنظیم هیجان متضمن توانایی پاسخ به محرک های استرس
زا و تجارب عاطفی به شیوه ای مناسب ،سازش یافته و انعطاف پذیر از نظر اجتماعی
است (مورایس و همکاران2007 ،؛ به نقل از بشارت ،هوشمند ،رضازاده و غالمعلی
لواسانی .)1394 ،بر اساس تعدادی از پژوهش ها (سید نژاد و همکاران ،)2011 ،احساس

Downloaded from frooyesh.ir at 13:16 +0330 on Monday September 25th 2017

حل باشند .و بنابراین ،برون گرایی رابطه منفی با نشانه های افسردگی دارد .در این
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شوخ طبعی ابزاری برای احساس سالمت روانی جسمانی است .احساس قوی شوخ
طبعی نشانه های اضطراب و افسردگی را کاهش و کارکردهای اجتماعی را افزایش می
کارکردهای اجتماعی و احساس را نشان می دهد .هرچه میزان شوخ طبعی بیشتر باشد،
جنبه های منفی سالمت روان کاهش و عملکردهای اجتماعی افزایش می یابد (سیدنژاد
جلودار ،جلودار ،احمدی و شایان.)2011 ،
در رابطه با نتایج تحلیل رگرسیون نیز می توان گفت این یافته ها که با پژوهش
های گومز و همکاران ( ،)2012استیل و همکاران ( )2008و دنو و کوپر ()1998
همخوانی دارند .در تبیین این یافته می توان گفت که آمادگی های ذاتی و ویژگی های
ارثی از جمله ویژگی های شخصیت و به طور اخص برون گرایی پیش بینی کننده مهم
بهزیستی است .افراد برون گرا معموال تعامالت اجتماعی را دوست دارند ،با افراد زیادی
در تعامل هستند ،مهارت های اجتماعی خود را گسترش می دهند  .بنا براین ،این ویژگی
ها به افراد کمک می کند تا احساس رضایت و شاد بودن کنندو عاطفه مثبت نسبت به
زندگی داشته باشند و در مجموع بهزیستی ذهنی باالیی داشته باشند .از طرف دیگر،
برخی متغیرها مانند شوخ طبعی که جزء متغیرهای موقعیتی و محیطی هستند از پیش
بین کننده های بهزیستی می باشند که این بیانگر آنست که هرچه افراد ،افکار سیالی
داشته باشند و آزادانه نظرات و عقاید خود را بیان کنند و از ارزیابی شدن نهراسند،
بهزیستی ذهنی باالتری خواهند داشت و از طرفی افرادی که سبک شوخ طبعی
خودارتقایی دارند در تعامالت مختلف خواهان شاد کردن دیگران بدون تحقیر کردن
سایرین هستند لذا این سبک مهارتی به فرد کمک می کند از موقعیت های مختلف
رضایت خاطر کسب کند و بهزیستی خود را ارتقا بخشد.
در پژوهش حاضر به علت ناقص پر شدن برخی از پرسشنامه ها و برگشت داده
نشدن برخی دیگر ،حجم نمونه دچار افت بود که ممکن است بر نتایج به دست آمده
تاث یر گذاشته باشد .همچنین نتایج این پژوهش می تواند در جهت شناسایی خود و
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دهد .همچنین ،کسی که احساس شوخ طبعی دارد ،سطح باالتری از عملکردهای روزانه،

21
رویش روان شناسی ،سال ششم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،18بهار 1396

شناخت همبسته های سالمت روان مفید است .برای مثال می توان برنامه هایی را برای
باال بردن سطح آگاهی افراد پایه ریزی کرد تا با آموزش شناخت ویژگی های شخصیت
کند) ،سالمت روان را ارتقا داد.
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