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 01/09/94تاریخ پذیرش:                       16/12/93تاریخ دریافت: 

 دهیچک

رود؛ شمار میبه ها سازمان تیموفقاثربخش، از عوامل کلیدی  فردی مروزه ارتباط بینا

و  یبررس -استفردی اثربخش  بین هایارتباط ةکه الزم -ی رااجتماعی ستگیشا بنابراین، باید

 یجتماعا یستگیدر شا یاست که نقش مهم یارتباط ی یک راهبرد رایجطبع شوخ. تحلیل کرد

 یستگیبر شای کارکنان طبع شوخ یها سبک ریتأث پژوهش، نی. اردفردی دا نبی هایطو ارتبا

 یحاضر کاربرد پژوهش کند.می یبررسرا  فردی سازمانی های بیندر ارتباط ها آنی اجتماع

 پژوهش، نیا یآمار ة. جامعرود شمار میبه یهمبستگ -یفی، توصشاهدافو با توجه به است 

با استفاده از روش  ها،از میان آن که هستند ین شمالخراسا یکارکنان استاندار یتمام

 ها داده یآور جمع ابزار. شدندنمونه انتخاب  عنوان بهنفر  68 ،ساده یگیری تصادف نمونه

ة شایستگی اجتماعی پرسشنامی مارتین و همکاران و طبع شوخی ها سبکپرسشنامة 

همبستگی پیرسون، تحلیل  یها آزمونبا استفاده از  ها داده. است و همکاران تبورمستر

. اند هشدتجزیه و تحلیل  یآمار ةجامع نیانگیم ةسیمقا زیساده و چندگانه و ن یرگرسیون خط

 یها سبکند. مؤثر یاجتماع یستگیبر شا ی،طبع شوخ یها سبککه  دهدمینشان  جینتا

 یبعط شوخ یها سبکمثبت و  ریتأث یاجتماع یستگیبر شا یی،و خودارتقا پیوندی یطبع شوخ

ها شایستگی اجتماعی را تعیین کرد. و ترکیب آن دارند یمنف ریتأثو خودزنی بر آن  یتهاجم

ها  طبعی و نیز سطح شایستگی اجتماعی آن های شوخ میزان استفادة کارکنان از سبکهمچنین 

 متوسط به باالست.

 ،یاجتماع یستگیشای، طبع شوخی ها سبک ی، سازمان،فردنیب هایارتباط :ی کلیدیها واژه

 ی.طبع شوخ
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 مقدمه

عاملی برای دستیابی به سالمت،  عنوان ارتباطات به ،یکار یها طیشدن محتر دهیچیامروزه با پ

کارها در  شتریب (.2010مارکوس، است ) یافته تیاهم از پیش شیبی سازمان و بقای تیموفق

 توانند ینمری ارتباط بدون برقراو کارکنان  رانیمدو  شود یارتباط انجام م قیاز طر ،سازمان

 یدهسازمان ،یزیر ها، برنامه اهداف و تحقق آن نییتع . بدون ایجاد ارتباط،انجام دهند یکار

عملکرد  یابیارز زش،یانگ ،یها، رهبر کارکنان و آموزش آن نشیگز ،یرانسانیو غ یمنابع انسان

روسو، ) پاشند یرومها از هم ف و سازمان شود یم رممکنیغ امور یهماهنگ و افراد و سازمان

است  یدانیم ،محل کارو است  گرانیتعامل و ارتباط با د زا یا ختهیآم ی،سازمان یای. دن(2012

فرهنگی، کنند ) یها را در آن تجربه م اشخاص و گروه ریها ارتباط با سا انسان ةهم شیوب که کم

 گرانیکه از د یزین چدادحیتوض گران،یاز د ینظرخواه د،یگذاشتن عقااشتراکبه(. 276: 1389

برقراری هستند که به  یاز عواملشی بخ ،احساسات انیکارکردن با افراد مختلف و ب م،یخواه یم

 برقراری روابط (.2012)آواد و الهاشمی،  کنندبا دیگران و همکاری با آنان کمک می ارتباط

 افراد، از طریق یزندگ تیفیگفت ک توان یم که یطور ؛ بهاست یزندگ رکموتور مح ،فردی بین

در  تیموفق دیکل ،. ارتباط اثربخششود یم نییتع گرانیبا د یروابط شخص تیفیو ک تیکم

آن  ةالزم ،گرانیتوان تعامل اثربخش با د ای یاجتماع یستگیشا ةفردی است و توسع بین روابط

با طور اثربخش  و کارکردن به یستیتوان همز ی،رهبر ،یارتباط یها است که خود شامل مهارت

است که موجب تعامل  یی مربوطها فهم و کاربرد روش هب اجتماعی، یستگی. شاشودمی گرانید

کردن، دادن، سؤالشگو مانند یفرع یها از مهارتی ا مجموعه و شود یم گرانیاثربخش با د

(. شایستگی 2004دراکر، گوهاست )وبازخورد و شرکت در گفت افتیدر ،یخودگشودگ

اجتماعی و مدیریت ارتباطات اشاره دارد و مجموعة دانش، توانایی و اجتماعی، به هوشیاری 

. نقش شایستگی اجتماعی، در کند یمیی است که رفتارهای شایستة اجتماعی را تشویق ها مهارت

با عواملی مانند عملکرد شغلی،  چراکهفردی سازمانی بسیار حائز اهمیت است؛  های بینارتباط

 ت زندگی کاری و بهروزی سازمانی در ارتباط است. ، رهبری، کیفیمسئلهتوان حل 

که  کنند یاستفاده م یمختلف ی رفتاریهاراهبرداز های اجتماعی با دیگران، تعاملافراد در 

 گذاردمی ریتأثها با دیگران و بر کیفیت تعامل آن هاست آن نیتر متداولیکی از  ی،طبع شوخ

 ندیفرا گوناگونبا ابعاد  ی،طبع اند شوخ نشان داده یاری. محققان بس(2014گدویلین و همکاران، )

رود. شمار میبهابعاد  نیاز ا یکی یاجتماع یستگیشاو در ارتباط است ی تعامل اجتماع
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عرصة سیاست،  ی مانندانسان یها تیو فعالی اجتماع هایتعاملی ها در تمام عرصه یطبع شوخ

امل مهم وع ی یکی ازطبع شوخ شناسان،ة روانعقیدبه وجود دارد.و...  ها رسانهمنزل، محل کار، 

نفس باال، مقابله با استرس و ارتباط  ، اعتمادبهینیب سالمت جسمی و روانی است و موجب خوش

 یروابط اجتماع میحفظ و تنظ جاد،یدر ا ینقش مهم همچنینشود. میتر با دیگران  بهتر و سالم

و  مهارت فردی موفق و نوعی های بینباطی اصلی ارتها مؤلفهو یکی از  دارد خوب با دیگران

 گرانیشدن توسط درفتهیو پذ فردی های بین ارتباط لیموجب تسه است که یاجتماع شایستگی

 یاند که افراد دادهنشان  محققان بسیاری. را درپی دارد یاجتماع یآن انزوا گاهی نبودو  شودمی

 ند،تر محبوب و تر جذاب، ارندمهارت د یاجتماعمختلف  یها نهیدر زم کردنیشوخ رکه د

ی با دیگران تر بخش تیرضاو  تر مانهیصمهای ، ارتباطشوند یم یابیزار گرانیاز د تر ستهیشا

 رابطة و یدوست یراحت به توانند یمو  رندیگ یم، در موقعیت اجتماعی بهتری قرار کنند یمبرقرار 

 (. 2010آشلی، را توسعه دهند ) گرانیخود با د

بر نتایج مثبت، نتایج منفی نیز دارد و به ی عالوهطبع شوخدارند که  دیتأک شناسانروان

ترتیب، نتیجة مثبت یا کند. بدینسالمت شخصیت و شایستگی اجتماعی افراد آسیب وارد می

 عضیب که یدرحال(. 2012کاسکر و مورن، ) منفی آن، بسته به روش و سبک آن متفاوت است

که از  ییها امیپ یگاه. دنشومی یموجب تفرقه و ناراحت گرید یگروه ،نددیمثبت و مف ها یشوخ

و  یطور منف به نکهیا اینشود  دهیفهم یدرست ممکن است به ،شود یمنتقل م یشوخ قیطر

موجب سوءتفاهم، نزاع و جداشدن دوستان و  یطبع شوخ ،حالت نیدر ا شود.دار استفاده  هدف

 انیمانند ب یمختلف یاه زهیانگ با ی،سازمان هایتباطدر ار یطبع شود. شوخمی گریکدیهمکاران از 

 انیب ،یاز افسردگی کاهش فشار ناش گران،یکردن دریتحق قیخود از طر یتفوق و برتر

-به دیکه با ردیگ یصورت م امیپ نیموجود و انتقال ا یهنجارها دنیکشچالشو به یناسازگار

 ی،ارتباط راهبرد کیعنوان  به ن مقوله(. ای2006مک ایلهرن، ) مسائل اندیشیدبه  یدیروش جد

و  یطبع انواع شوخ پژوهش، نیدر ا .دردا و اشکال گوناگون مختلف یمفهوم یکارکردها و بارها

. هدف این نوشتار، شودمی یبررس یسازمان درون یارتباط راهبرد کیعنوان  آن به یکارکردها

است  فردی بین هایارتباطدر  یعاجتما یستگیر شاد یطبع شوخ نقش از قیفهم دق ایجاد شرایط

 تیریو مد یارتباطشایستگی  و نقش آن در یطبع شوخ تیو کارکنان سازمان را از اهم رانیمد تا

  فردی آگاه سازد. روابط بین
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 مبانی نظری

انسان موجودی اجتماعی است و به برقراری ارتباط با دیگران نیاز دارد. بیشتر افراد، از طریق 

. فرهنگ لغت ندیاب یمبه موفقیت دست  ها آنو کارکردن با دیگران و به کمک برقراری ارتباط 

فردی را برقراری ارتباط و سروکارداشتن با دیگران تعریف  مدیریت منابع انسانی، روابط بین

: ارتباط با زیردستان، ارتباط با دساز یمفردی در سازمان را مشخص  و سه نوع رابطة بین کند یم

ة جیدرنتفردی سازمانی،  های بین(. ارتباط2005وکیس و هرنوس، ها ) مافوقط با همکاران و ارتبا

و شایستگی در آن، شامل ابعاد  افتد یمی مختلف با یکدیگر اتفاق ها بخشهمکاری کارکنان 

ة ارتباط باید برقرارکنندشناختی، مهارتی و عاطفی است. جنبة شناختی به این معناست که 

 بداند. جنبة مهارتی یعنی به رافردی اثربخش و نیز انتظارات از خود  نهای بیملزومات ارتباط

گذاشتن رفتارهای مناسب، اثربخش و کارکردی در یک موقعیت خاص در روابط نمایش

ة ارتباط برقرارکنندی ها نگرش، احساسات و ها زهیانگفردی. جنبة عاطفی به درک و فهم  بین

در  کننده مشارکتی مختلف ها بخشز طریق همکاری که ا -. شایستگی اجتماعیشود یممربوط 

و آمادگی  ها تفاوتگذاشتن به دیگران، تحمل ارتباط نزدیکی با احترام -دیآ یم وجودبهها تعامل

روابط  مقولة شایستگی اجتماعی در (.2015سارانن و همکاران، دارد )برای توسعة فردی 

آن را باید در مفهوم  یةو اول یمبدأ علمو  دارد یشناسروانهای مطالعه در شهیر ،فردی بین

وجو جست -معرفی شده است( 1920) 1کیثرندا بار از سویکه برای اولین -«یهوش اجتماع»

. در داند یها م ارتباط با آن یو توان برقرار گرانید درکرا توان  یهوش اجتماع ،کی. ثرنداکرد

طور  را به یاجتماع یستگیشا صطالحبار ای، برای اولینپزشک روان های، پژوهش1930سال 

(. از آن 2008باندلی، کردند )تعریف  گرانیتعامل اثربخش با د توان و آن را کار بردندمستقل به

، این حوزه محققان و ارائه شده است اجتماعی یستگیشا مورددر یا گسترده ، ادبیاتتاکنونسال 

آن  یها چند مورد از ابعاد و شاخص ایبه یک خود تعاریف مختلفی از آن ارائه و  زعم بههریک 

دوطرفه  بخش تیروابط رضا ةحفظ و توسع ،جادیکه ا ی رافرد یها یژگیوها . آناند کردهاشاره 

و  2نویکان(؛ برای مثال، 2011کارتر و همکاران، اند ) دهینام یاجتماع یستگیشا ،کند یم لیرا تسه

اند. دانسته فردی بین هایمناسب در تعاملرا توان اقدام  شایستگی اجتماعی ،(1982همکاران )

ـــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. Thorndike 

2. Caninoet 



 

 

  

 
 

 413طبعي بر شایستگي اجتماعي در ارتباطات بين فردی سازماني   های شوخ تأثير سبک

  

 

به اهداف  دنیرس ( توان1992) 2و کراسنور نیروب ی،اجتماع تی( آن را موفق1990) 1یلیآت

 یها تیها و موقع در زمان گرانیمثبت با د روابطهمراه با حفظ  ی،اجتماع هایدر تعامل یشخص

نانگل و همکاران، ) است کردهتعریف ( توانایی تعامل مناسب با دیگران 2000بارون )و  مختلف

ی آن. و ارتقا رابطه دو بعد دارد: شروع یاجتماع یستگیشا ،(1993کارپنتر ) ةدیعقبه(. 5: 2010

را شامل  ها یستگیآن دسته از شا ه دارد وبطار جادیا یکنترل و تقاضا برا ، اشاره به آغاز،شروع

 ی،ارتباط یها و مهارت یاجتماع ةعالق، احتصر ،نفس اعتمادبهیی مانند ها که با ارزش شود یم

آن اشاره دارد که  ةتوسع روابط وحفظ به ارتقا  .انددر ارتباط ییگرا و برون گرانیداشتن ددوست

ی در روابط گذار هیسرماشود. ارتقا، نوعی  یم شدن روابطدارتریو پا شدنتر بخش تیرضا سبب

، اعتماد، تیمیصم و شامل کند یم نیمتأاست که اغلب نیازهای طرف مقابل را در روابط 

کارتر و همکاران، ) شودمی گرانید دگاهید توجه بهو  یدوست نوع ،فردی در روابط بین تیاسحس

 ،یسالمت ،یهمدل ت،یرا اقتدار، خالق یاجتماع یستگیابعاد شا ،(1955. فوت و کوترل )(2011

 یدرک خود و آگاه یعنی یماعاجت یستگیشا ،ها اند. از نظر آن دانسته حیهوش و قضاوت صح

و  یخودکنترل ،یتیریها، خودمد آن یها تیقابل صیتشخ و گرانیخود، درک د یها تیقابل ةدربار

 هایو تناسب در تعامل یبه سازگار دنیو رس گرانیارتباط با د یتوان برقرار ،یتیخودهدا

شارات و الگوها در ا صیتعامل، تشخ یدهایدونبایاز هنجارها و با یها، آگاه با آن یاجتماع

و  کیشر کیعنوان  به گرانیبه د وستنیتوان پ گران،یهمدالنه با د اطارتب یتعامل، توان برقرار

و همکاران  تبورمستر. (1955، رلت)فوت و کو یاقدام جمع کیکننده در یاریهمراه و 

و شروع  یاز: آغازگر انداند که عبارت کرده یفردی معرف بین یستگیشا یبرا بعد( پنج 1988)

 ایصراحت  گران،یخود با د یگذاشتن اطالعات شخصانیدرم ای یشخص یارتباط، خودگشودگ

از  یعاطف تیها، حما بدون انکار حقوق آن گرانیاز د یتیو ابراز نارضا یبر حقوق شخص دیتأک

فردی  بین روابطکه در  هاییتعارض تیریاند، مد که دچار مشکل شده یکمک به افراد ،گرانید

 شود یو نزاع م ناسازگاریکه موجب  ییزهایگفتن چ ای کارها جامو اجتناب از ان افتد یاق ماتف

ابعاد شایستگی اجتماعی در روابط  ،(1974) 3یبوچنر و کل. (1988، و همکاران تبورمستر)

ها، توان پردازش  و کمک به آن گرانیدرک درد و رنج د ،همدالنه هایارتباط فردی را بین

ـــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. Attili 

2. Rubin and Rose-Krasnor 

3. Bochner and Kelly 
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 گران،یو افکار د هاجانیبازخورد، درک و فهم ه افتیو انتقال و در ها امیپ حیشرت ،بازخورد

ها،  فهم احساس، تفکر و خواسته یبرا گرانیدادن به دو اجازه یشخص یخودگشودگ

دانند  یمی در مواقع ضرور دیجد یها و توان گفتن و رفتارکردن به روش یرفتار یریپذ انعطاف

را  یاجتماع یها یستگی( ابعاد شا1994) نیو مارت نیوبر (.2008 رایکیت و استرونر،)

 ةادار ییک، توانااند یزیگرارتباط ،یو احساس راحت یاجتماع یراحت ،یهمدل ،یخودگشودگ

بر حقوق  یستادگی، صراحت و امورد یب یها بدون استرس گرانید یمنف هایانتقاد ای ها واکنش

و  2ییرسا ،یروشن گران،یو عالقه به د وجهت یا 1یمحورگرید گران،یخود بدون انکار حقوق د

 رییحالت چهره، تن صدا و تغ انندم یرکالمیغ یرفتارها قیانتقال احساسات از طر ییتوانا

3بودنواسطه یب گران،ید یها رفتارها و گفته دییو تأ یتگریبدن، حما هایتحال
و  یآمادگ ای 

متعارض،  یها طیکردن محاداره ییتوانا ای یطیکنترل مح گران،یارتباط با د یبرقرار یبرا لیتما

، نیو مارت نیدانند )روب یم گرانیکردن دمجاب و توان یبر همکاریمبتن یها طیحل مسئله در مح

 نتیجه رسیدند نیبه ا بسیاری پژوهشگران ی،ارتباطات و مسائل رفتار دیجد اتیدر ادب. (1994

و  مهارت کیو  یاجتماع هایاملافراد در تع تیموفق یکی از عوامل مهم ی،طبع که شوخ

 ةاست و با مطالع جیرا یاز اشکال ارتباط یاریدر بس یطبع است. شوخ یاجتماع شایستگی

 یکردن عواطف مثبتداریدر ارتباط، با ب یطبع وخ(. ش301: 1389فرهنگی، ) داردها ارتباط  سازمان

را  یمناسب ارتباطی طیاشر ،شود یم امیپ رشیو پذ درک و فهم ،ییقدرت شنوا شیکه موجب افزا

 هایارتباط یها جنبه نیتر از مهم یکی یطبع شوخ (.2002گرتباچ و کالرک، کند ) یم جادیا

 یرفتار ارتباط ،یشناخت ندیفرا ای ییمرتبط با احساس، توانا یتیرفتار شخص کی، یاجتماع

 سازوکار ای یقانطبا راهبرد ی،زندگ ةو نگرش دربار دگاهیدی، رفتار و الگوی پاسخ ،فردی بین

( 1994) 5. کراوفوردداند یم یطبع آور را شوخ ( هرنوع ارتباط خنده1972) 4نویاست. مارت یدفاع

پاسخ مؤثر  ایکه موجب شناخت مثبت پندارد می یرکالمیو غ یرا هرنوع ارتباط کالم یطبع شوخ

که  دانند یم یرا ارتباط مفرح یطبع شوخ ،(2006) 6ردزی. رومرو و کروتشود یاز شنونده م

 به(. 2012مگنوس و گلیو، شود ) یسازمان م ایموجب احساس مثبت و شناخت در فرد، گروه 

ـــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. Altercentrism 

2. Expressiveness 

3. Immediacy 

4. Martineau 

5. Crawford 

6. Romero and Cruthirds 
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 کیدارد:  یاست که چهار بخش اصل یارتباط یتیفعال ی،طبع( شوخ2007) نیمارت ةدیعق

طبع فرد شوخ یرونیب انیو ب یدرون تیوضع ناسازیکه با درک  (1احساس مثبت خاص )

 انیو معموالً با خنده ب (3) افتد یفردی اتفاق م بین ةنیزم کیدر  اغلب، (2) شود یمشخص م

است.  یفردی و رفتار بین ،یشناخت ،یشامل چهار بعد احساس یطبع شوخ ،نیبنابرا ؛(4) شود یم

که به شکل  ارداشاره د یندیو احساس خوشا ییبه نشاط، خوشرو ی،طبع شوخ یبعد احساس

(. 2007مارتین، باشد ) متنوعاز نظر شدت  ممکن استو  شود یم انیب یخنده و ابراز شاد

اشاره  یو فهم شوخ جادیا ییاست که به توانا یطبع مهم شوخ یبعد شناخت ی،شوخ ناسازی

گروایس و ویلسون، دارد ) یشناخت ناسازی -است یرجدیکه غ -یطبع شوخ ن،یبنابرا ؛دارد

تنها  که یافراد هنگام یعنیاشاره دارد؛ آن  یاجتماع تیبه ماه ی،طبع فردی شوخ بعد بین (.2005

 به یشاد انیبه ب ی،طبع شوخ یبعد رفتار. خندند یم ،ندگریکدیکه کنار  یکمتر از زمان ،هستند

اورن و ) متنوع استاز نظر شدت  ی،شکل تبسم و لبخند اشاره دارد که مانند بعد عاطف

  (.2003باچوروسکی، 

چه  ی،اجتماع هایهدر مراود یطبع شوخ یریکارگ ابراز و به ةنحو اب ی،طبع شوخ یها سبک

ی ها روش ،(2003و همکاران ) نیآن ارتباط دارد. مارت یمنف ةگونصورت مثبت و چه به به

چهار سبک  ،ها آن ةدیعق. بهاند دهینام یطبع شوخ یها سبک را یطبع شوخ یافراد برا مختلف

 وجه. داردمحور گریخودمحور و د ةبو هم جن یمثبت و منف ةوجود دارد که هم جنب یطبع شوخ

 یطبع شوخ یها سبک ی،منف وجهو   تاس 2ییو خودارتقا 1پیوندی یها شامل سبک ،مثبت

و  گرانیمتوجه د یپیوندی و تهاجم یطبع شوخ یها . سبکگیردرا دربرمی 4و خودزنی3یتهاجم

 متوجه خود فرد هستند.  ،و خودزنی ییخودارتقا یطبع شوخ یها سبک

و کاهش تنش  گرانیکردن دسرگرم یاشاره دارد که برا یبه روش ،پیوندی یطبع سبک شوخ

فردی را  است که روابط بین یاز شوخ یا خصمانهریشکل غ ،سبک نی. اشود یفردی استفاده م بین

 یها به پاداش یابیدنبال دستبه شتریب ،کنند یسبک استفاده م نیکه از ا ی. افرادکند یم لیتسه

و سرگرم  سازندمیرا مجذوب خود  گرانیها د که آن امعنندیهستند. ب یماعاجت ای فردی بین

هم فرد و  ،سبک نیخود را ارتقا دهند. از آنجاکه استفاده از ا یروابط اجتماع تیفیتا ک کنند یم

ـــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. Affiliative humor 

2. Selfenhancing humor 

3. Aggressive humor 

4. Self-defeating 
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 یطبع . سبک شوخشود یفردی م در روابط بین تیمی، موجب صمکند یم دییرا تأ گرانیهم د

انداز  چشم ،زا استرس طیبا شرا در مواجهه خواهد یکه فرد م شود یفاده ماست یزمان یی،خودارتقا

عواطف در  میتنظ یبرا ،است یانطباق سازوکاریسبک که  نیکند. ا جادیا یزندگ ةدربار یمثبت

دنبال به ،کنند یاستفاده م ییکه از سبک خودارتقا ی. افرادشود ینامساعد استفاده م طیشرا

ارتقا  ای کنندخود را حفظ  یسالمت روان خواهند یم یعنی ؛هستند یروند یها به پاداش یابیدست

 طیطبعانه به شراشوخ دگاهیدارند و با د یبه زندگ یرجدیدار و غ نگاه خنده ،افراد نیدهند. ا

 . ندیآ یبا آن کنار م ی،مختلف زندگ

ستفاده ها ا خود در نگاه آن یو ارتقا گرانیکردن دریمنظور تحق به ی،تهاجم یطبع شوخ

افراد  نیهستند. ا گرانیزدن به دبیدنبال آسبه ،کنند یم ستفادهسبک ا از اینکه  ی. افرادشود یم

به  ،دارد گرانیکار بر د نیکه ا یریخود را بدون توجه به تأث یبرتر خواهند یم گرانیبا تمسخر د

 قیاز طر انگرید دییتوجه و تأ منظور جلب به ،خودزنی طبعیها اثبات کنند. سبک شوخ آن

با مشکالت و  ییارویاجتناب از رو از این سبک، برای. افراد شود یخود استفاده م رکردنیتحق

و همکارانش  گراهام (.2003مارتین و همکاران، کنند ) یاستفاده م یکنارآمدن با احساسات منف

مثبت  ةتفاداس .کنندمی میو مثبت تقس ینییتب ،یمنف ةرا به سه دست یطبع شوخ یها زهیانگ ،(1993)

ابزار  کیعنوان  به یطبع شوخ .است تیمیو صم یدوست ةتوسع یبرا یابزار ی،طبع از شوخ

استفاده  گرانیها و احساسات خود به د ها و ناخواسته خواسته انیب ،یخودگشودگ هدفبه ی،نییتب

 گرانید دنکرریتحق قیاست که از طر یضداجتماع یرفتار ی،طبع از شوخ یمنف ةاستفاد .شود یم

 یمهارت خود یخود به ی،طبع و آگاهانه از شوخ ینشیگز ةاستفاد ن،یبنابرا ؛ردیگ یصورت م

 (.1993گراهام و همکاران، ) گذاردتأثیر می یر روابط اجتماعبو  است یارتباط

 پیشینۀ پژوهش
ی، نقش مهمی طبع شوخاند که محققان بسیاری در حوزة ارتباطات سازمانی به این نتیجه رسیده

های مثبت، کاهش تنش و تعارض، حفظ فردی دارد و روشی برای ارتقای تعامل در روابط بین

ی تهاجمی طبع شوخی مانند طبع شوختصویر مثبت از خود و... است. از سوی دیگر، انواع منفی 

یر منفی داشته باشند؛ بنابراین، استفادة درست از تأثو خودزنی، ممکن است بر روابط اجتماعی 

های اجتماعی دیگر مانند توان شروع ارتباطات،  یستگیشای، مهارتی است که به طبع شوخ

( 2006) ینمارتکند؛ برای مثال، ایپ و کردن حمایت عاطفی و مدیریت تعارض کمک میفراهم
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ی مثبت، ارتباط مثبتی با ابعاد مختلف شایستگی اجتماعی و طبع شوخی ها سبک دادندنشان 

( به این نتیجه 2003همکاران )رتباط منفی با آن دارند. مارتین و ی منفی، اطبع شوخی ها سبک

( و 2001درکز )شود. نزلک و  یمی مثبت، موجب جلب حمایت اجتماعی طبع شوخرسیدند که 

ی، با شروع بهتر طبع شوخ( نشان دادند که استفادة مثبت از 2004همکاران )نیز کیوپر و 

های خود ارتباط  یستگیشایی انطباق بهتر و قضاوت از نفس باال، تواناهای اجتماعی، عزت تعامل

ی، ارتباطی طبع شوخ( نیز به این نتیجه رسیدند که استفادة منفی از 2008) یوپرکدارد. باتزر و 

ی مثبت، طبع شوخی ها سبکداد که  ( نشان2014) یانگلمعکوس با رضایت از ارتباطات دارد. 

( نیز به این نتیجه رسید 1988شرمن ) هش تعارض دارند.ها و کارابطة مثبتی با رضایت از ارتباط

( اظهار کرد 2006جونز )شود.  یمفردی اثربخش  های بینی، موجب تشویق ارتباططبع شوخکه 

 1دارد. وینتون ها آنی مدیران، ارتباط مثبتی با شایستگی اجتماعی و اثربخشی طبع شوخکه 

یری کارکنان پذ جامعههای سازمانی، موجب  طیمحی در طبع شوخ( به این نتیجه رسید که 1989)

( 1982) 2شود. دیال و کندی یمجدید با فرهنگ سازمان، انسجام کارکنان و تسهیل انجام کارها 

ی فرهنگی ها ارزشی سازمانی موجب اتحاد کارکنان، افزایش طبع شوخبه این نتیجه رسیدند که 

یری پذ انعطافی در محیط کار، طبع وخش( نشان داد که 1983) 3شود. مورال یمو کاهش تعارض 

( نیز نشان دادند 1995و همکاران ) 4دهد. وانزر یمذهنی، سالمت جسمی و روحی را افزایش 

 ها آنیرترند. پذ انعطاففردی  های بینی مثبت باالیی دارند، در ارتباططبع شوخافرادی که 

بیق دهند؛ بنابراین، شایستگی های ارتباطی، خود را با آن تط یتموقعتوانند با تشخیص  یم

 (.2006جونز، دارند )ارتباطی باالیی 

 مدل مفهومی پژوهش
از دو  ،بورزشده است. مدل م میترس 1مدل مفهومی مانند شکل  ،قیتحق ینظر یبا مرور مبان

خودزنی(  ی وتهاجم ،ییخودارتقا ،)پیوندی یطبع شوخ یها دسته متغیر تشکیل شده است: سبک

 ةرابط ،عنوان متغیر وابسته. براساس این مدل به یاجتماع یستگیهای مستقل و شاعنوان متغیر به

 شود.میمتغیرهای مستقل و متغیر وابسته بررسی 

ـــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. Vinton 

2. Deal and Kennedy 

3. Moreall 

4. Wanzer 
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 پژوهش مفهومی مدل .1 شکل

 ی پژوهشها هیفرض
 .شوند یمزیر تعریف  صورت به ها هیفرضبا توجه به مدل مفهومی تحقیق، 

 اصلی فرضیۀ

 ی، بر شایستگی اجتماعی مؤثرند.طبع شوخی ها سبک -

 های فرعی فرضیه

  ی پیوندی، بر شایستگی اجتماعی مؤثر است.طبع شوخسبک 

  ی خودارتقایی، بر شایستگی اجتماعی مؤثر است.طبع شوخسبک 

  ی تهاجمی، بر شایستگی اجتماعی مؤثر است.طبع شوخسبک 

   جتماعی مؤثر است.ی خودزنی، بر شایستگی اطبع شوخسبک 

   کنندیم نییتع را یاجتماع یستگیشا زانیمی، طبع شوخی ها سبکترکیبی از. 

 ش پژوهشرو

و از نوع  یفیتوص ،اطالعات یگردآور ةویاز نظر شی، کاربرد ،پژوهش حاضر از نظر هدف

 زد،پردا یاز زمان م یا دوره هط بومرب یها داده یلحاظ آنکه به بررسبه همچنیناست.  یهمبستگ

 ییاشناس ق،یتحق اتیادب نیتدو ،ینظر یمبان ةنیاطالعات در زم یگردآور یاست. برا یمقطع

 وابسته ریمتغ

 مستقل یرهایمتغ

 یاجتماع یستگیشا ابعاد
 صراحت، ،ی)آغازگر

 تیحما ،یخودگشودگ

 تعارض( تیریمد ،یعاطف

 یبعطشوخ یها سبک

 یوندیپ یبعطشوخ

 ییخودارتقا یطبع  شوخ

 یتهاجم یعطبشوخ

 یخودزن یطبع  شوخ
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استفاده شده است.  یدانیو م یا کتابخانه ةاز روش مطالع ،ها مربوط به آن فیها و تعار شاخص

 نیمارت ةاز پرسشنام ی،طبع شوخ یها پرسشنامه است. برای سنجش سبک ،ها داده یابزار گردآور

ی هایهگزاره تشکیل شده که با نمر 32از  ،( استفاده شده است. این پرسشنامه2003همکاران )و 

از  ی،اجتماع یستگیسنجش شا برایشود.  یده میموافق( سنج بسیار) 5مخالف( تا  بسیار) 1از 

با  است و گزاره تشکیل شده 40( استفاده شد که از 1988و همکاران ) تبورمستر ةپرسشنام

، ییبررسی روا یشود. برا یم آزمونموافق(  بسیار) 5مخالف( تا  بسیار) 1از  یهایهنمر

ها خواسته شد  قرار گرفت و از آن تیریمد ةرشت تاداناز اس یجمع اریها در اخت پرسشنامه

نظر آنان  ،تیها نظر دهند که درنها گویهاز  کیبودن هرو مربوط ییایوضوح، گو زانیدرمورد م

کرونباخ  یاز روش آلفا زیها ن پرسشنامه ییایسنجش پا یبراها بود.  پرسشنامه ییروا دیمؤ

 ةپرسشنام یدرصد و برا 87 یطبع شوخ یها سبک ةپرسشنام یآلفا برا بیاستفاده شد. ضر

 یی مناسبیایها پا گفت پرسشنامه توان یم رو نیاز ا .دست آمددرصد به 85 یاجتماع یستگیشا

هستند. تعداد کل  یخراسان شمال یکارکنان استاندار یامتم ،پژوهش نیا یارآم ةدارند. جامع

ها  آن نینفر از ب 68 ،ساده یتصادف یریگ با استفاده از نمونه است ونفر  240 یآمار ةافراد جامع

 یآمار یها آزمون قیها از طر داده ،عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به

 نیانگیم ةسیو مقا خطی رگرسیون ن، تحلیلپیرسو همبستگی آزمون اسمیرنوف، –کولموگروف

 تجزیه و تحلیل شدند. SPSSافزار  نرماز با استفاده  یآمار ةجامع

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 شایستگی اجتماعی

ی اجتماعی ها نهیزم، در گرانیعبارت است از توان تعامل اثربخش با د یاجتماع یستگیشا

شایستگی  سازیتلفی دارد. در این پژوهش، ابعاد و شاخصمختلف. شایستگی اجتماعی ابعاد مخ

( مبنا قرار گرفته است و در تعریف عملیاتی، شایستگی 1988و همکاران ) بورمسترتی اجتماع

. برای هر آورد یمدست به پرسشنامهی این ها شاخصی است که فرد از طریق ا نمرهاجتماعی 

است زیر آمده  صورت به، شود یمعملیاتی  نآشاخص، برای نمونه یک گزاره که این شاخص با 

 (.1جدول )
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 شاخص هر به مربوط یارهایمع و یعاجتما یستگیشا یها . شاخص1 جدول

 گزارۀ مربوط به هر شاخص ابعاد شایستگی اجتماعی

 .دهم یمبودن به افراد جدید پیشنهاد باهم آغازگری

 .کنم یمند، به او اعتراض اگر کسی کاری انجام دهد که به من آسیب روحی بز صراحت

 .شود یماز من  ها آنکه سبب شناخت واقعی  میگو یمبه افراد جدید چیزهایی را  خودگشودگی

 حمایت عاطفی
خوب گوش  شیها صحبت، حساسم و به کند یمبه کسی که احساس ناراحتی 

 .دهم یم

 .کنم یمند، اجتناب از گفتن چیزهایی که ممکن است موجب ناسازگاری و نزاع شو مدیریت تعارض

 

 یطبع شوخ

 توانند یکه افراد م ییها روشاست و  همراهخنده  با معموالًی هرنوع رفتاری است که طبع شوخ

. شوند یم دهینام یطبع شوخ یها سبک ،استفاده کنند یطبع شوخ یبرا زمرهرو یدر زندگ

همکاران  و ارتینمی طبع شوخی ها سبکی مختلفی دارد که در این پژوهش، ها سبکی طبع شوخ

عبارت است از ی آن ها سبکی و طبع شوخدر تعریف عملیاتی،  مبنا قرار گرفته است. (2003)

عنوان . برای هر سبک، بهآورد یدست مبه پرسشنامه ی اینها شاخص که فرد از طریق یا نمره

جدول ست )ازیر آمده  صورت به، شود یمعملیاتی  آنیی که این سبک با ها گزارهنمونه، یکی از 

2.) 
 معیارهای مربوط به هر سبک ی وطبع شوخی ها سبک. 2جدول 

 معیار مربوط به هر سبک یا شاخص یطبع شوخی ها سبک

 .برم یماز خنداندن دیگران لذت  سبک پیوندی

 .کنم یسرگرم م یآور زندگ خنده یزهایکه تنها باشم، خودم را با چ یزمان یحت سبک خودارتقایی

 کنم. ریاو را تحق تمسخر،و  یبا شوخ کنم یم یرا دوست نداشته باشم، سع یکس اگر سبک تهاجمی

 .کنم یآن را تحمل م ،خنداندن خانواده و دوستانم شود سببشدن من ریاگر تحق سبک خودزنی

 هاآزمون فرضیه

ی ها های مربوط به سبک بودن دادهنرمالبررسی برای اسمیرنوف  -آزمون کولموگروفنتایج 

 (.3)جدول  صورت زیر است بهی، شایستگی اجتماعی و ابعاد آن طبع شوخ
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 اسمیرنوف متغیرهای پژوهش -نتایج آزمون کولموگروف. 3جدول 

 ها شاخص متغیرها
 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف

 سطح معناداری Zمقدار  حجم نمونه

 طبعی های شوخ سبک

 456/0 856/0 68 سبک پیوندی

 261/0 000/1 68 سبک خودارتقایی

 007/0 682/1 68 سبک تهاجمی

 414/0 885/0 68 سبک خودزنی

 شایستگی اجتماعی

 191/0 083/0 68 آغازگری

 347/0 935/1 68 صراحت

 443/0 865/0 68 خودگشودگی

 393/0 900/0 68 حمایت عاطفی

 452/0 859/0 68 مدیریت تعارض

اسمیرنوف، تمامی عوامل در  -کولموگروف در آزمون معناداری سطح و 3 جدول به توجه با

بودن ترند. درنتیجه، فرض نرمال بزرگ( 05/0) قبول قابل معناداری سطح نمونة مورد بررسی، از

 شود. پذیرفته می های متغیرهاتوزیع تمامی نمره

 ،نیبنابرا ؛نرمال است هاهنمر تمام عینشان داد که توز رنوفیاسم -فوآزمون کولموگر جینتا

که مقیاس متغیرها جااستفاده کرد. از آن کیناپارامتر یها از آزمون ها، فرضیه بررسی یوان برات یم

است، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، وجود رابطة معنادار بین هریک از کمی 

تحقیق بررسی شده است. چنانچه های  طبعی و شایستگی اجتماعی دربارة فرضیه های شوخ سبک

05/0p< توان ادعا کرد  شود و میبر نبود رابطة معنادار بین متغیرها رد میاشد، فرض صفر مبنیب

که بین متغیرهای مورد نظر، رابطة معناداری وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون درمورد 

 آمده است. 4هریک از متغیرها در جدول 
 . نتایج آزمون همبستگی پیرسون4جدول 

 متغیر شمارۀ فرضیه
 شایستگی اجتماعی

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 000/0 811/0 ** سبک پیوندی فرضیة فرعی اول

 000/0 815/0 ** سبک خودارتقایی فرضیة فرعی دوم

 000/0 -583/0 ** سبک تهاجمی فرضیة فرعی سوم

 000/0 -564/0** سبک خودزنی چهارم یفرع یةفرض
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های پیوندی، خودارتقایی، تهاجمی و  ، رابطة سبکشود مشاهده می 4 طور که در جدول همان

خودزنی با شایستگی اجتماعی معنادار است. با توجه به عالمت ضریب همبستگی بین 

 و دوگیریم که بین این های پیوندی و خودارتقایی با شایستگی اجتماعی، نتیجه می سبک

مت ضریب همبستگی بین به عال شایستگی اجتماعی، رابطة مثبت وجود دارد. همچنین با توجه

دو رسیم که رابطة بین این های تهاجمی و خودزنی با شایستگی اجتماعی، به این نتیجه می سبک

 شایستگی اجتماعی، منفی است. و

از رگرسیون  ،وابسته ریمستقل و متغ یرهایمتغ نیب یخط رابطةوجود  تیقطعبرای بررسی 

 استفاده شده است. 5صورت جدول  خطی ساده به

 . نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده5ول جد

شمارۀ 

 فرضیه
 متغیرها

 های اجتماعی شایستگی

ضریب 

 تعیین

(R Square) 

ANOVA 

(Sig.) 

 سطح

معناداری 

 قبول قابل

 ضرایب

 تعداد
 مقدار ثابت

ضریب متغیر 

 مستقل

 68 846/2 333/52 005/0 000/0 652/0 سبک پیوندی اول

 دوم
سبک 

 خودارتقایی
663/0 000/0 005/0 299/57 883/2 68 

 68 -401/1 86/159 005/0 000/0 340/0 سبک تهاجمی سوم

 68 -372/1 04/160 005/0 000/0 318/0 سبک خودزنی چهارم

 

 انسیوار لیشده در تحلمحاسبه یسطح معنادار، شود یمشاهده م 5 که در جدولطور همان

 ریمستقل و متغ یرهایمتغ نیب یخط رابطة وجود تیقطع یبررس یکه برا -خطی ساده ونیرگرس

( کمتر است 05/0) قبول قابل یاز سطح معنادار ها فرضیهتمام  یبرا -دست آمده استوابسته به

مقادیر . دهدرا نشان می وابسته ریمستقل و متغ یرهایتمام متغ نیب یخط رابطةوجود  امرکه این 

رصد تغییرهای شایستگی اجتماعی د 2/65معناست که ضریب تعیین در این جدول، بدین

وسیلة سبک  درصد به 0/34وسیلة سبک خودارتقایی،  درصد به 3/66وسیلة سبک پیوندی،  به

 بینی است. وسیلة سبک خودزنی، قابل تبیین و پیش درصد به 8/31تهاجمی و 

طبعی و نیز سطح شایستگی اجتماعی  های شوخ برای بررسی میزان استفادة کارکنان از سبک

 استفاده شد. 6صورت جدول  ان، از آزمون میانگین جامعة آماری بهآن
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 . آزمون میانگین یک جامعۀ آماری6جدول 

 متغیرها
 3مقدار میانگین برابر با 

T درجة آزادی sig تفاوت میانگین 
 درصد فاصلة اطمینان برای تفاوت 95

 حد باال حد پایین
 05/28 41/26 23/27 000/0 67 15/66 سبک پیوندی

 97/25 34/24 16/25 000/0 67 63/61 سبک خودارتقایی
 62/22 22/20 42/21 000/0 67 64/35 سبک تهاجمی
 20/23 82/20 01/22 000/0 67 06/37 سبک خودزنی

 72/132 95/126 83/129 000/0 67 86/89 شایستگی اجتماعی

 

 از طبعی، شوخ های سبک تمام معناداری سطح شود،می مشاهده 6 جدول در طورکه همان

است. همچنین با توجه به اینکه حد اختالف  ( بیشتر05/0شده )سطح معناداری درنظرگرفته

توان گفت که میزان استفادة کارکنان  درصد می 95میانگین هر پنج مورد مثبت است، با اطمینان 
 ها متوسط به باالست. طبعی و نیز سطح شایستگی اجتماعی آن های شوخ از سبک

های آن، یعنی توزیع نرمال متغیر وابسته، نبود همبستگی  پیش از تحلیل رگرسیون، مفروضه
طورکه  بین خطاهای مدل و نیز نبود همبستگی بین متغیرهای مستقل بررسی شده است. همان

نشان داد، متغیر وابسته دارای توزیع نرمال است.  3اسمیرنوف در جدول  -آزمون کولموگروف

دست آمد که به 649/1واتسون بررسی شد و مقدار آن  -از طریق آزمون دوربیناستقالل خطاها 

 خطیهاست. استقالل متغیرهای مستقل از یکدیگر، با استفاده از آزمون همنشانگر تأیید آن
، کمترین مقدار ویژه 30/2و  66/1بررسی شد. مقدار عامل تورم واریانس برای متغیرها، بین 

عبارت دیگر، همبستگی متغیرهای مستقل زیاد است. به 11ص وضعیت ترین شاخ و بزرگ 35/1
اساس، نتایج آزمون فرضیة نیست و مشکلی در استفاده از آزمون رگرسیون وجود ندارد. براین

 است. 7صورت جدول  فرعی ششم به

 رهیچندمتغ یخط . نتایج تحلیل رگرسیون7جدول 

 متغیرها
 شاخص

ضریب همبستگی 
 چندگانه

ب مجذور ضری
 همبستگی

ضریب همبستگی 
 شده تعدیل

خطای استاندارد 
 برآوردشده

 96/6 658/0 663/0 815/0 سبک پیوندی

سبک 
 خودارتقایی

926/0 857/0 853/0 57/4 

 42/9 374/0 392/0 626/0 سبک تهاجمی

 75/9 330/0 340/0 583/0 سبک خودزنی
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استفاده بینی  گام، برای پیش هب روش گامنتایج تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره به 7جدول 

در تحلیل  شود، طورکه در این جدول مشاهده می دهد. همان طبعی را نشان می های شوخ سبکاز 

طبعی با شایستگی اجتماعی همبستگی  های شوخ سبک گام، در چهار گام، به رگرسیون گام

گام، در اولین  به امبین در تحلیل رگرسیون گ چندگانه دارند. با توجه به اهمیت متغیرهای پیش

بوده است. در گام  815/0گام، سبک پیوندی با شایستگی اجتماعی دارای ضریب همبستگی 

رسیده است. میزان ضریب  926/0دوم، با افزودن سبک خودارتقایی، ضریب همبستگی به 

درصد است. در گام سوم، با افزودن سبک  11همبستگی افزوده برای سبک خودارتقایی، 

یافته برای سبک تهاجمی  رسیده است. میزان ضریب کاهش 626/0یزان همبستگی به تهاجمی، م

رسیده  583/0درصد است. در گام چهارم، با افزودن سبک خودزنی، میزان همبستگی به  30

درصد است. درمجموع، این چهار متغیر،  4یافته برای سبک خودزنی،  است. میزان ضریب کاهش

 کنند.اجتماعی را تبیین میدرصد واریانس شایستگی  3/34

طبعی،  های شوخ بینی استفاده از سبک ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد، برای پیش

 است. 8صورت جدول  به
 . ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد8جدول 

 متغیر
 ضرایب غیراستاندارد

 سطح معناداری t ضریب استاندارد بتا
 خطای استاندارد بتا

 001/0 640/2 - 025/10 468/26 عدد ثابت

 000/0 521/8 542/0 223/0 902/1 سبک پیوندی

 000/0 089/9 552/0 215/0 954/1 سبک خودارتقایی

 000/0 -190/1 -085/0 172/0 -204/0 سبک تهاجمی

 000/0 -547/0 -037/0 164/0 -090/0 سبک خودزنی

های  بینی سبک راستاندارد را برای پیش، ضرایب رگرسیون استاندارد و غی8جدول 

شود، در تحلیل رگرسیون  طورکه در این جدول مشاهده می دهد. همان طبعی نشان می شوخ

اند.  طبعی وارد معادلة رگرسیون شده گام چهارم(، چهار سبک شوخ) گام، طی گام نهایی به گام

، 542/0ریب بتای استاندارد ترتیب سبک پیوندی با ضشود، به طورکه در جدول مشاهده می همان

و سبک  -/ 085، سبک تهاجمی با ضریب بتای 552/0سبک خودارتقایی با ضریب بتای 

روابط معناداری با شایستگی اجتماعی دارند؛ بنابراین،  -037/0خودزنی با ضریب بتای 
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 بینی شگام( برای پی به طی گام چهارم در تحلیل رگرسیون گام) درمجموع، معادلة رگرسیون نهایی

 شایستگی اجتماعی به شکل زیر است:

 طبعی خودارتقایی ( + سبک شوخ902/1طبعی پیوندی ) سبک شوخ =شایستگی اجتماعی

( + عدد -090/0طبعی خودزنی ) ( + سبک شوخ-204/0طبعی تهاجمی ) (+ سبک شوخ1/ 954)

 (268/26ثابت )

 یریگ جهینت

در  یاجتماع یستگیشا ابعادبا  یختلفم هایروشبه ی،طبع شوخ یها نشان داد سبک جینتا

مثبت و  ریتأث ی،اجتماع یستگیبر شا یی،پیوندی و خودارتقا یطبع شوخ یها ند. سبکاارتباط

شرمن  هایپژوهش جیبا نتا مطالعه، نیا جیدارند. نتا یمنف ریتأث ،و خودزنی یتهاجم یها سبک

و  وپریک ،(2001نزلک و درکز )(، 2003و همکاران ) نی(، مارت2006) نیو مارت پی(، ل1988)

که  هاییپژوهش ری( و سا2014) انگیل ،(2008) وپری(، باتزر و ک2006(، جونز )2004همکاران )

 یها اول و دوم نشان داد سبک یةست. آزمون فرضراستاهم ،ها اشاره شد آن به نهیشیدر پ

 هجینت نیا حید. در توضمثبت دارن ریتأث یاجتماع یستگیبر شا ییپیوندی و خودارتقا یطبع شوخ

و کاهش تنش  گرانیکردن دسرگرم یبرا ،پیوندی یطبع سبک شوخ از آنجاکه گفت توان یم

، موجب کند یم دییرا تأ گرانیخصمانه است و هم فرد و هم دریغ ،شود یفردی استفاده م بین

سبک  ی. از طرفشود یفردی م روابط بین لیشروع و تسه، از تعارض یتنش ناش یةتخل ت،یمیصم

موجب  دارد،دار به مسائل و مشکالت  خنده نگرشیفرد  ،که در آن ییخودارتقا یطبع شوخ

 ،پراضطراب طیشرا یبرا یانطباق سازوکاریعنوان  و به شود یم یشدن و بهبود حالت روحبشاش

 نتیجه نی( به ا1992. گراهام و همکاران )دارد یبازم گرانینامناسب با د هایفرد را از ارتباط

و  شوند یروابط دوستانه م جادیو ا شدنبشاش ی، سببطبع مثبت شوخ یها که سبک سیدندر

 دییتأ یاست و برا یکنترل اجتماع یبرا یابزار ی،طبع . شوخدهند یم بهبودرا  یارتباط یستگیشا

-کار میبه افراد، گروه، سازمان و جامعه یمخالف هنجارها ایموافق  یا و رفتارهاهاقدام رد ای

کند و این را درک  گرانیفکر و احساس د کند یبه فرد کمک م ی،طبع مثبت از شوخ ةاداستف رود.

 ،پیوندی یطبع سبک شوخ ید. از آنجاکه افراد داراشومی یعاطف تیو حما یموجب همدل امر،

 یطبع سبک شوخ یخندانند و افراد دارامیرا  گرانید، دار خنده یزهایچ و فهیبا گفتن لط

 موجب رسند،مینظر به شادهمواره  زندگی،دار به مسائل  خنده رشیداشتن نگ با ییخودارتقا
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-اثربخش را به هایو ارتباط ندشو یفردی م در روابط بین یگشودگخودو  ییگرا برون ت،یمیصم

از  خواهند یم ،کنند یاستفاده م یتهاجم یطبع که از سبک شوخ ی. درمقابل، افرادآورند یارمغان م

زدن، سبک شامل طعنه نیا کنند؛ بنابراین، ریها را تحق آن ایحمله کنند  گرانیبه د قیطر نیا

. شوندمیاثربخش  هایمانع ارتباط ها نیا ةکه هم شود یمی احترام یو ب تمسخرکردن، تیاذ

 ییکارها ،خود ارزش کردنکم یبه بها ،کنند یخودزنی استفاده م یطبع سبک شوخ ازکه  یافراد

 ؛ بنابراین،را جلب کنند نانرا بخندانند و نظر آ گرانیزنند که دمی ییها و حرفدهند میرا انجام 

دارند  یفیضع فردینیروابط ب زین وی عاطف تیحما و ندامضطرب و اغلب تنها یافراد نیچن

پیوندی و  یطبع شوخ هایسبک ،(2003و همکاران ) نیمارت ةدیعقبه(. 2010هامپس و لینویس، )

کاهش و  یریپذ جامعه ت،ینفس باال، استرس کم، خالقعزت ،یسالمت روانموجب  ییخودارتقا

 دنبال دارند.فرد را به یاجتماع یستگیشا ارتقای و شوند یافراد م نیب یاجتماع ةفاصل

تازه در  یدادهایرو ای دیجد یها فرد نسبت به جنبه ةرندیبازخورد مثبت و پذ ی،خودگشودگ

 عیدرمورد وقا زیمتفاوت و طنزآم یدگاهیاتخاذ د یمعنابه ،درواقع زین یطبع است و شوخ یزندگ

 ،داشته باشد یزندگ هایرییبه تغ یمثبت دگاهیتا د کند یبه فرد کمک م یطبع است. شوخ رامونیپ

 ؛بنگرد زین یگرید یایرا از زوا و مسائل دادهایرو و تالش کند دیجد یها تجربه رای کسبب

 یتا خودگشودگ کند یبه فرد کمک م بتمث یطبع شوخ یها کگفت باالبودن سب توان یم بنابراین،

که  ی. افرادندک لیفردی را تسه و روابط بین دهد فردی را کاهش داشته باشد، تنش بین یشتریب

 .برند یلذت م گرانیرابطه با د یاز برقرار ،کنند یاستفاده م یطبع مثبت شوخ یها از سبک

و گسترش حس  یریگ شکل یبرا یبستر مناسب ،یاعتماج یها تیافراد در موقع نیقرارگرفتن ا

 طیغلبه بر مشکالت در شرا ایفردی  بین هایارتباط لیمنظور تسه به ،افراد نیدر ا یطبع شوخ

روابط  یبرقرار ی، سببطبع مثبت شوخ یها است. سبک یا توان مقابله شینابسامان و افزا

 ةدیعق. بهدشو یها م آن یز سوا یاجتماع تیحما جلبفرد و  تیمقبول ،گرانیمطلوب با د

خود ارتباط مثبت  ةدربار یبا داشتن احساس منف یمنف یطبع شوخ ،(2003و همکاران ) نیمارت

 اینامربوط  یها تیدر موقع یبا استفاده از شوخ ،دارند یمنف یابیکه از خود ارز یدارد. افراد

 یو احساسات منف هابه مشکلکردن خود، اعتبار یب ازحد شیو با ب دار شیزننده و ن یها یشوخ

منجر  زیها ن از آن گرانید یمنف یابیارز و از خود یمنف یابیارز . این امر بهزنند یخود دامن م

را در  گرانیبه د یپرخاشگر ای یاحساسات منف نیا یفرافکن توان یم گرید ی. از سوشود یم

استفاده  یطبع شوخ یمنف یها که از سبک یمشاهده کرد. افراد گرانید تمسخرمانند  ییرفتارها
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 ةوجه بیو تخر ریتحق یبرا یطبع و از شوخ شوند یوارد عمل م گرانید ایخود  هیعل ،کنند یم

فرد  یمنف دگاهید شود یرفتارها سبب م نی. مجموع اکنند یدر جمع استفاده م گرانید ایخود 

 ،انینزد اطراف یو یو اجتماع یعاطف تیو حما تیشود و مقبول تقویت گرانید ایخود  ةدربار

 .ابدیعوامل کاهش  نیا از رتأثم

در  شرفتیو پ گرانیمؤثر با د یفرد هایدنبال ارتباطکه به یافراد شود یم شنهادیپ ،انیدرپا

استفاده  رانیدر ارتباط با همکاران و مد یطبع شوخ یمنف یها از سبک ،هستند یشغل یرهایمس

و  یرفتار سازمان یها کتاب ةمطالع قیرخود را از ط یاجتماع یستگیشا نی. همچنندکنن

دارشدن  که موجب خدشه ییزهایدادن کارها و گفتن چارتقا دهند و از انجامی انسان های ارتباط

و  ها زهیانگ ،رانیبا همکاران و مدتعامل  در دی. کارکنان باکنند پرهیز ،شود یفردی م روابط بین

متناسب با  ،ارتباط یو هنگام برقرار دهند صیها را تشخ خود و آن یزشیو انگ یروح هایتحال

ایفای نقش،  ،مذاکره ،یرفتار یریپذ همدالنه و انعطاف هایو توان ارتباط کنندعمل  هاتآن حال

فراگیری و یادگیری  یها اجتماعی، مهارت یها برای شروع و تداوم تعامل یا محاوره یها مهارت

رفتارها، حرکات و  صیها، تشخ ها، حرکات و گفتهرفتار رییتغ گران،یبا د مانهیدانش و رفتار صم

 یستگیرا داشته باشند تا شا وهاگوشرکت در گفت و کردنکردن، سؤالگوش گران،ید یها گفته

 یآموزش یها دوره یبا برگزار تواند یم یاستاندار یواحد آموزش .خود را ارتقا دهند یاجتماع

 .کند یاری نهیزم نیکارکنان را در ا ی،ارتباط یها مهارت ةنیدر زم
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