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 چکیده
 فرهنگيی و اجتماعیهای به بافت متعلق افراد كه است مثبت كلی طور به و شمول جهان فعالیتی شوخی   

هيای تفاوت مهيم متغیير پایدار و شخصیتی رگه طبعی شوخ .تجربه می كنند را آن جهان سراسر در متفاوت

 خندیيدن، سيرگرمی، با مرتبطهای توانایی و بازخوردهاها، عاطفهها، تجربه رفتارها، انواع در كه است فردی

لذا در این تحقیق به بررسی رابطه سه رگه تاریک شخصیت )خودشیفته،  .می یابد آن تجلی مانند و خنداندن

جامعه آماری شامل كلیه ی دانشجویان دانشيگاه محقيق ضداجتماعی و ماكیاولی( با شوخ طبعی پرداخته شد. 

ه تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مشغول ب 12-13اردبیلی هستند كه در سال تحصیلی

سه رگه تاریيک های و پرسشنامهزن( انتخاب شدند  11مرد و  921نفر )شامل  222خوشه ای چند مرحله ای 

شخصیت و شوخ طبعی را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد بین سيه رگيه تاریيک شخصيیت بيا شيوخ طبعيی 

های مچنین، بین رگه خودشیفته با شوخ طبعی همبستگی مثبيت وليی رگيههمبستگی معناداری وجود دارد. ه

ضد اجتماعی و ماكیاولی رابطه ای منفی معناداری با شوخ طبعی داشت. بعالوه، برای تعیین قدرت پیش بینی 

خ كنندگی متغیرها از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز استفاده شد. با توجه به رابطه مثبت رگه خودشیفته با شو

وليی افيراد دارای  كنندمی استفادهتوان گفت افراد خودشیفته به میزان بیشتری از ابعاد شوخ طبعی می طبعی

 كنند.می ضد اجتماعی و ماكیاولی از ابعاد شوخ طبعی به میزان كمتری استفادههای رگه

 طبعیسه رگه تاریک شخصیت، خودشیفته، ضد اجتماعی، ماكیاولی، ابعاد شوخ  کلید واژه ها:

                                                           
  s_a_s139@yahoo.com ، دانشگاه محقق اردبیلیعمومی كارشناس ارشد روانشناسی 1
 ، دانشگاه محقق اردبیلیعمومی س ارشد روانشناسیكارشنا 2
 ، دانشگاه محقق اردبیلی عمومی كارشناس ارشد روانشناسی 3
 ، دانشگاه محقق اردبیلی بالینی كارشناس ارشد روانشناسی 4
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 مقدمه

 و اجتماعیهای به بافت متعلق افراد كه است مثبت كلی طور به و شمول جهان فعالیتی شوخی

 و گفتيار عميل، از كیفیتی به اصطالح تجربه می كنند. این را آن جهان سراسر در متفاوت فرهنگی

 ر وپایيدا شخصيیتی رگه طبعی شوخ حس .می شود تفریح و سرگرمی كه موجب دارد اشاره نوشتار

هيای توانایی و بازخوردهياها، عاطفهها، تجربه رفتارها، انواع در كه است فردیهای تفاوت مهم متغیر

 راهبيرد طبعيی شوخ این بر افزون. می یابد آن تجلی مانند و خنداندن خندیدن، سرگرمی، با مرتبط

گرفته می  نظر در یافسردگ و اضطراب علیه مکانیزمی عنوان به كه تنیدگی است برابر در ای مقابله

 مهيارت است و یک زندگی مطرح مشکالت با شدن مواجهه برای راهی عنوان به طبعی شوخ شود.

 .است مشکل یا مساله یک از گرفتن فاصله برای بقا

شخصیتی انسان، كیفیتيی منحصير بيه نيوع آدميی های به عنوان یکی از ویژگی 9شوخ طبعی   

باستان نیز در ایين های دشوار است، اما حتی در تمدنوخ طبعی شدقیق از  یه تعریفیاست. اگر چه ارا

در شيوخ طبعيی متون اخیر روانشناسی بير نقيش . باره نظرات و مطالب گسترده ای مطرح شده است

با استرس از یک سو و اثرات آن در افزایش بهبود كیفیت زنيدگی از سيوی دیگير  2سازگاری و مقابله

را بيه مثابيه شيوخ طبعيی روان شناسان  (.23: 9373و ابراهیمی قوام، تأكید كرده اند)نجاریان، براتی 

مختلف مورد بررسيی قيرار های شخصیتی انسان در نظر گرفته و آن را از دیدگاههای یکی از ویژگی

و خنيده بيرای وجيود شوخ طبعی روان شناسان به نقد و بررسی  ی عالقه 9169 ی داده اند. در دهه

 آدمی جلب شد.

های جنبيه بيا سيازگارهای سبک كه اند داده نشان طبعی شوخهای سبک زمینه در تتحقیقا    

 بيا كليی طور به و صمیمیت، خوشرویی، گرایی برون، نفس عزت مانند شناختی روان بهزیستی مثبت

 اضطراب و گرایی آزرده روان، افسردگی، نظیر منفی هیجانات با و مثبت رابطة مثبت هیجانات و خلق

 هیجانيات با و مستقیم رابطه ی منفی هیجانات با طبعی شوخ ناسازگارهای سبک و دارند منفی رابطة

دوستی، دهشيیری  ،نیا علی و 93: 2999، 4هولمز و مارا، 2994 ،3هارتسل)دارند  معکوس رابطة مثبت

 (.963: 2992حیدری،  و

                                                           
1. Humory 
2. Coping 
3. Hartsell 
4. Holmes & Marra 
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بيه ها، شيتر ایين سيبکپژوهشگران این حوزه همواره عالقمند بوده اند تا به منظور شناسيایی بی    

شخصیتی پرداختند. برخی از این مطالعات به طيور پراكنيده بيه های رگهبررسی رابطه شوخ طبعی با 

برای مثيال، بير اسياس  شخصیتی اشاره كرده اند.های شوخ طبعی با بعضی ویژگیهای رابطه سبک

ه درون فردی یا بيین تواند جنبمی ( سبک پیوند دهنده شوخ طبعی392: 2999) 9مارتینهای بررسی

شوخ طبعی خودفزاینده نیز درون فردی و شوخ طبعی پرخاشيگرانه و خودشيکنانه  فردی داشته باشد.

( شيوخ طبعيی را بيه 397: 2999ميارتین ) (.43: 2992 ،2نیز بین فردی هستند)ساروغلو و اسکاریوت

ایی در زمینيه سيرگرمی، و توانيها عادتی افراد در رفتارها، تجارب، عواطف، نگرشهای صورت تفاوت

 .كندمی تعریفها خندیدن، اهل شوخی بودن، و نظایر این

در میان بسیاری از صفاتی شخصیتی ناسازگار كه بررسی شده اند، سه رگيه تاریيک شخصيیت از     

تشکیل شده است. ماكیاویلیسم با نفع شخصی، تمایيل بيه  3ماكیاویلیسم، ضد اجتماعی، و خودشیفته

(. ضيداجتماعی از طریيق هیجيان 999: 4،9179ی تعریف شده است)كریستی و گیسفریب و دستکار

( و خودشیفتگی با خودجيذبی و 99: 9123، 3جویی باال و همراه با همدلی پایین بیان شده است)هری

(. ایين مثليض ضيداجتماعی 217: 9124، 6شيود)امونسمی احساس برتری و مستحق بودن مشخص

اخیر دریافت كيرده اسيت. زیيرا هيم در جمیعيت غیير بيالینی های التوجه قابل مالحظه ای را در س

و   33: 2999، 7برجسته بوده و هم آنها در سالمت روانی تاثیر داشته اند)هیکس، وادیتيدان و پاتریيک

(. ارتباط بین صفات ناسازگار سالمتی الهام بخش عالقيه بيه ارتبياط 267: 2991، 2زاكرمن و االكلین

شوخ طبعی و صفات سه رگه تاریک بوده كه رابطه بین شيوخ طبعيی مثبيت و های بالقوه بین سبک

، ميارتین و 99(. وسيکا، اشيمر269: 2997، 1بهبود سالمت روانيی بيوده است)اریکسيون و فلدشيتاین

( عقیده دارند كه پژوهشگران معدودی رابطه بین متغیرهای سيه رگيه تاریيک و 773: 2999)99ورنون

                                                           
1. Martin 
2. Saroghlou & Scariot 
3. Makyavelizm, Anti-social & Narcissistic

4. Christie & Geis 
5. Hare 
6. Emmons 
7. Hicks, Vaidyanathan & Patrick 
8. Zuckerman & O’Loughlin 
9. Erickson & Feldstein 
10. Veselka & Schermer 
11. Vernon 
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د. آنها گزارش كردند كه شخصیت ضد اجتمياعی و ماكیاویلیسيم شوخ طبعی بدست آوردنهای سبک

همبستگی مثبتی با هر دو سبک شوخ طبعی خودشکنانه و پرخاشيگرانه داشيته اسيت. در حيالی كيه 

خودشیفتگی همبستگی مثبتی با شوخ طبعی پیوند دهنده دارند. ارتباط بین خودشیفتگی و شوخ طبعی 

ان مثال یک همبستگی مثبت ضعیف و از سوی دیگير ارتبياط خودفزاینده متناقض بوده است. به عنو

آنها ضروری است. عالوه بير های معناداری نشان داده نشد. با توجه به این نتایج متناقض تکرار یافته

شوخ طبعيی های خود از طریق ارزیابی ارتباط بالقوه بین سبکها این همچنین احتمال گسترش یافته

 نمرات جهانی وجود دارد.های بر خرده مقیاس و صفات سه رگه تاریک عالوه

( نشان داد همبستگی مثبت معنی داری بین سيبک شيوخ طبعيی 779: 2999وسکا و همکاران )     

منفی و صفات تاریک ماكیاویلیسم و ضداجتماعی و رابطه مثبت بین شوخ طبعی پیوند دهنده و خيود 

قبلی بلکه همچنین در مشاهدات هر های اس یافتهنه تنها بر اسها شیفتگی وجود دارد. این پیش بینی

دو شخصیت ماكیاویلیسم و ضد اجتماعی و بهزیستی مشتركا با شوخ طبعی پرخاشگرانه و خودشکنانه 

همبستگی داشته اند )به ویژه، ناسازگاری باال، خصيومت و رفتارهيای برونگرایيی( و خودشيیفتگی بيا 

: 2993) 9در همین راستا دوزویس، ميارتین و فيالکنر شوخ طبعی پیوند دهنده همبستگی داشته است.

توانيد پرخاشيگری را تعيدیل كنيد و میی شيوخ طبعيیهای ( نشان دادند كه شوخ طبعی سيبک17

(  779: 2999شخصیتی تاریک را تغییر دهد. در گسترش مطالعيه ی وسيکا و همکياران )های ویژگی

چهار سيبک شيوخ طبعيی را بررسيی شيده  عوامل فرعی متشکل از هر صفات تاریک وارتباط آنها با

های است. بر این اساس شخصیت و بهزیستی روانی ارتباط مشتركی با عوامل ضد اجتماعی و سيبک

دهند. در مطالعه می شوخ طبعی منفی نشانهای شوخ طبعی دارند. فرض این است كه افراد با سبک

با  افرادكمتری نسبت به  و روانی ذهنیفرسودگی  ،باال مثبت با شوخ طبعی افرادكه ای مشخص شد 

(. حاجلو، قاسيمی نيژاد، جنگيی و 62: 2993)علی اكبری، دهکردی و علیپور،  شوخ طبعی پایین دارند

شخصيیت پيیش بینيی های ( در مطالعيه ای دیگير نشيان دادنيد كيه رگيه32: 9314انصار حسین )

ه ای نشان داده شد كيه بيین شيوخ منفی از رفتار و خلقات افراد است. در مطالعهای جنبههای كننده

-شخصیتی ارتباط پایداری وجود دارد)كرترو، بنیتيز، دلگيادو ریکيو، راش و ليوپزهای طبعی و ویژگی

( نشيان داد كيه 991: 9322(. همچنین نتایج پژوهش زارع، كمالی و رضایی نسيب)72: 2994، 2بنیتز

                                                           
1. Dozois & Faulkner 
2. Carretero-Dios, Benítez, Delgado-Rico, Ruch & López-Benítez 
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نده( با نوروزگرایی همبستگی منفی شوخ طبعی سازش یافته)شامل پیوند دهنده و خود فزایهای سبک

و با برون گردی، گشودگی، مقبولیت، و وظیفه شناسی همبستگی مثبت معنی داری داشتند، در حيالی 

شوخ طبعی سازش نایافته)شامل خودشکنانه و پرخاشگرایانه( با نوروزگرایی همبسيتگی های كه سبک

بيین ( نشان داد 12: 9319)دند. سیدموسیمثبت و با چهار رگه دیگر همبستگی منفی معنادار نشان دا

خودارتقایی، پرخاشگرانه و خودشکننده با بهزیسيتی ذهنيی رابطيه های شوخ طبعی، سبکهای سبک

 .معنی داری به دست آمد

( نشيان دادنيد كيه 293: 9313) زاده یعقيوبی و منشئ، جمشیدیان قلعه شاهیدر پژوهشی دیگر     

توانند خستگی هیجانی را پيیش بینيی می حقیرگرانه شوخ طبعیخودارزنده سازانه و خودتهای سبک

پیوندجویانه، خودتحقیرگرانيه و پرخاشيگرانه قابيل های بعالوه عملکرد شخصی از طریق سبک .كنند

اصيلی های ( بيین برخيی از رگيه9929: 2992) 9ورنون، مارتین، شيرمر و ميک كيی پیش بینی بود.

( معتقيد 2992) 2ابط معنياداری مشياهده كردنيد. ادوارزشوخ طبعی روهای شخصیت و برخی از سبک

كننيد، سيالكت جسيمی و روانيی بياالتری می شوخ طبعی استفادههای است كه افرادی كه از سبک

( نیيز در بررسيی رابطيه 39: 2992نسبت به افيراد جيدی گيزارش كردنيد. سياروغلو و اسيکاریوت )

بلژیکی به رابطه قوی و معنادار هر یک از شخصیتی دانشجویان های شوخ طبعی با ویژگیهای سبک

مختلف شوخ طبعی دست یافتند. همچنيین یافتيه ای دیگير های پنج عامل بزرگ شخصیت با سبک

سالمت شخصیتی افراد و شوخ طبعی ارتباط معناداری وجود دارد )اسيچمر، های نشان داد بین ویژگی

 (.219: 2993، 3مارتین، مارتین، لینسکی و ورنون

توجه به اینکه حضور شوخ طبعی برای سالمت روانی مهم است، از این رو سعی بر آن است كيه با    

مختلف شخصیتی مورد برسی قرار گیرد. در ایران، درباره ی رابطيه های شوخ طبعی در چارچوب رگه

ی سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی پژوهشی انجام نشده است. اما بيا توجيه بيه پیشيینه 

توان این فرضیه را مطرح ساخت كه سه رگه تاریيک شخصيیت بيا ابعياد شيوخ می موجود پژوهشی

توان یک سوال نیز مطرح كرد: آیا سه رگه تاریيک شخصيیت می طبعی رابطه منفی دارند. همچنین

 قادر به تبیین ابعاد مختلف شوخ طبعی است؟

                                                           
1 . Mackie 
2 . Edwards 
3. Schermer, Martin, Lynskey & Vernon 
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 روش شناسی پژوهش

آمياری شيامل كلیيه ی دانشيجویان دانشيگاه این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعيه 

مشغول بيه تحصيیل بودنيد. بيا اسيتفاده از روش  12-13محقق اردبیلی هستند كه در سال تحصیلی

دختر( انتخاب شدند.  11پسر و  921نفر )شامل  222نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای  

 پایيه از عليوم و انسانی،كشياورزی علوم و ادبیات سه دانشکده تصادفی شیوة به ابتدا منظور این به

 دانشکده هر در آموزشی گروه هر از سپس انتخاب شدند. محقق اردبیلی دانشگاههای دانشکده میان

سيعی بير ایين شيد كيه هيا به هنگياه جميع آوری داده .شد انتخاب صورت تصادفی به كالس یک

ل نشيود و همچنيین هير عياملی كيه از هیچ اطالعاتی كه گویای هویت افراد باشد سواها پرسشنامه

فرد نسبت به افشای اطالعات نگران باشد، اطمینان خاطر داده شيد. بيرای جميع آوری  شدمی باعض

  استفاده شد. شوخ طبعی پرسشنامهشخصیت و  از مقیاس سه رگه تاریکها داده

 حياوی كيه (9322خشوعی، عریضی و آقایی ) شوخ طبعی پرسشنامه :1شوخ طبعی پرسشنامه

های مولفيه روش بيا ای درجيه هفيت مقیاس یک اساس بر هر گویه به آزمودنی كه است گویه 23

 كيل پرسشينامه در آزميودنی هير نميره مجموع .می دهد پاسخ واریماكس نوع از و چرخش اصلی

 بيه پرسشينامه ایين پایيایی است. 33 حداكثر و 3 حداقل بعد هر برای و 973 حداكثر و 23 حداقل

  است. شده گزارش 12/9نفری   49نمونه  یک روی بر رونید همسانی وسیله

 2مقیاس سه رگه تاریک شخصیت توسط جانسون و وبسيتر :مقیاس سه رگه تاریک شخصیت

سوال دارد كه سه خرده مقیاس خيود  22( ساخته و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه 427: 2999)

 واليييس 3و  6، 99كند، كه بيه ترتیيب دارای می شیفته، ضداجتماعی و ماكیاویلیسم را اندازه گیری

درصد گزارش شده اسيت.  23/9. همسانی درونی سه رگه تاریک شخصیت برای كل مقیاس باشدمی

بيرآورد شيده 72/9و ماكیاویلیسيم  63/9، ضداجتماعی 71/9همسانی درونی خرده مقیاس خودشیفته 

یرسون و تحلیل رگرسیون چنيد متغیيری آماری ضریب همبستگی پهای روشبا ها هاست. تحلیل داد

( در پژوهشيی بيا اسيتفاده از 26: 9314انصارحسین ) نژاد و در ایران حاجلو، قاسمیانجام شده است. 

ایين  RMSEA=0/6 خطيای میيانگین مجيذورات تقریيب تحلیل عاملی تأییدی شاخص ریشيه

                                                           
1. Sense of Humor Questionnaire 
2. Jonason & Webster 
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، ضيد اجتمياعی 74/9ماكیاویلیسم مقیاس را مورد تأیید قرار دادند و میزان آلفای كرونباخ آن را برای 

 .گزارش كردند 23/9و خودشیفته  63/9

 پژوهشهای یافته

در ایين  92/3و انحراف اسيتاندارد  22/22با میانگین سنی  دختر( 11پسر و  921)دانشجو  222تعداد 

ها در میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی نمرات آزمودنی 9پژوهش شركت كردند. جدول 

 دهد.نشان میتغیرهای شوخ طبعی و سه رگه تاریک شخصیت را م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50/5** معناداري در سطح    50/5* معناداري در سطح 

 میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی نمرات آزمودنیها در  شوخ طبعی و سه رگه تاریک شخصیت _0جدول 

انحراف  میانگین متغیرها

 استاندارد

0 2 3 4 0 6 7 8 9 05 

 -25/5** -08/5** 00/5* -50/5 80/5** 83/5** 85/5** 70/5** 70/5** 0 0/23 008 شوخ طبعی. 0

 -06/5* -00/5 -57/5 -52/5 49/5** 02/5** 49/5** 36/5 0  0 20 لذت از شوخی . 2

 -04/5* 06/5* 00/5 -52/5 40/5** 47/5** 00/5** 0   97/6 22 خنده. 3

 -50/5 80/5** 03/5* 55/5 02/5** 06/5** 0    6 22 شوخی کالمی .4

شوخی در روابط . 0

 اجتماعی

24 66/0     0 **74/5 55/5 *04/5 59/5- **25/5- 

شوخی در شرایط . 6

 استرس آور

23 79/0      0 53/5- 02/5 *06/5- **25/5- 

سه رگه تاریک . 7

 شخصیت 

06 0/00       0 **83/5 **75/5 **04/5 

 05/5 30/5** 0        43/8 34 خودشیفته .8

 40/5** 0         86/3 04 ضد اجتماعی .9

 0          69/3 05 ماکیاویلیسم. 05



(، خنده p<999/9؛ =79/9rدهد كه شوخ طبعی با لذت از شوخی )نشان می 9نتایج جدول      

(73/9r= 999/9؛>p ،) شوخی كالمی(29/9r= 999/9؛ p= ،) 23/9)شوخی در روابط اجتماعیr= ؛

999/9p=،)  شوخی در شرایط استرس آور(29/9r= 999/9؛p= و مولفه ی خودشیفته از خرده )

( رابطه مثبت ولی با مولفه ی ضداجتماعی p<93/9؛ =93/9rسه رگه تاریک شخصیت ) هایمولفه

(92/9r=- 999/9؛p=( و ماكیاویلیسم )29/9r=- 999/9؛p= ارتباط منفی ).دارد 

 سه رگه تاریک شخصیت هاينتایج تحلیل رگرسیون شوخ طبعی بر اساس مؤلفه _2جدول 

 

درصد از كل واریانس شوخ طبعی به  49نشان داد كه  2نتایج تحلیل رگرسیون خطی در جدول 

دار معنیشود. نتیجه آزمون آنالیز واریانس نیز معرف وسیله متغیر  سه رگه تاریک شخصیت تبیین می

 نیز نشان 2(. نتایج ضرایب رگرسیون در جدول F ،999/9>p=43/4باشد )بودن مدل رگرسیون می

تواند به صورت های سه رگه تاریک شخصیت فقط مولفه ی خودشیفته میدهد كه از بین مؤلفهمی

ان ييهای هم خطی هم نش(. آمارهt ،994/9=p=47/2بینی نماید )داری شوخ طبعی را پیشمعنی

صورت  دهند كه مؤلفه هایی كه به عنوان پیش بینی كننده وارد معادله رگرسیون شده اند، بهمی

 باشند.می خطی مستقل از هم

متغیرهاي  متغیر مالک

 پیش بین

 غیراستاندارد() B SE B(استاندارد)

 

t p هاي هم خطیتشخیص 

 VIF تحمل

 

شوخ 

 طبعی

        

/74 67/5 504/5 47/2 28/5 07/5 42/5 خودشیفته

0 

/80 60/5 260/5 00/0 03/5 29/5 33/5  اعیضد اجتم

0 

/59 90/5 370/5 88/5  58/5 06/5 04/5 ماکیاویلیسم

0 
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 بحث و نتیجه گیری 

شوخ طبعی یکی از اموری است كه از گذشته تا به امروز در زندگی و روابط اجتمياعی افيراد نقيش    

تعیین رابطه سه رگه تاریک شخصیت و  ابعاد شوخ طبعيی مؤثری داشته است. هدف پژوهش حاضر، 

نشان داد كه رگه شخصیتی خودشیفته با شوخ طبعی، شوخی كالميی و شيوخی در روابيط  بود. نتایج

هيای اجتماعی رابطه مثبت معنی داری دارد. این رابطه بدین معنی است كه هرچه فيرد دارای ویژگی

شوخی كالمی و شوخی در روابط اجتماعی نیيز در او  شخصیتی خودشیفته بیشتری باشد شوخ طبعی،

( و وسيکا و همکياران 2997اریکسيون و فلدشيتاین )نتایج این پژوهش بيا نتيایج بیشتر خواهد بود. 

همسویی دارد. این نتیجه احتماال بیانگر این حقیقت است كه شوخ طبعی نقش پير رنگيی در  (2999)

جتماعی مناسب، آسيان نميودن حيل مسيایل و همچنيین روزمره، خلق روابط اهای مقابله با استرس

(. 992: 2999، 9نامناسب شخصیتی )اعيم از سيه رگيه( دارد )ميک گيیهای مدیریت هیجان ویژگی

 برخی پژوهشگران بر این باورند كه شوخ طبعی سبب بهبود تعامل، كاهش تنش و درگیری بین افراد

( نشان داد 479: 9126) 3(. مستن9991: 2994، 2گردد )لوپز، براكت، نزلک، اشوتز، سلین و سالویمی

كه افراد شوخ طبع، از شایستگی اجتماعی بیشتری برخوردار هستند و در روابط بین فردی مجيذوبیت 

 بیشتری دارند.

نتایج پژوهش نشان داد كه رگه شخصیتی ضداجتماعی نیز با شوخ طبعی، خنده، شوخی كالمی و 

عنی داری دارد كه كه به صيورت مسيتقیم بيا نتيایج تحقیقيات شوخی در شرایط استرس آور رابطه م

دهد ایين رابطيه بيا می ( همخوانی دارد كه نشان9327( و زارع و همکاران )2999وسکا و همکاران )

باشيد. ایين می خنده و شوخی كالمی مثبت ولی با شوخ طبعی و شوخی در شرایط استرس آور منفی

گی ضداجتماعی در فرد، خنده و شوخی كالميی افيزایش وليی دهد كه با افزایش ویژمی رابطه نشان

یابد. اگرچه بین رگه شخصیتی ضداجتماعی با می شوخ طبعی و شوخی در شرایط استرس آور كاهش

لذت از شوخی و شوخی در روابط اجتماعی رابطه معنی داری بدست نیامد وليی رابطيه منفيی بدسيت 

ی ضيد اجتمياعی، ليذت از شيوخی و شيوخی در روابيط تواند نشان دهد كه با افزایش ویژگيمی آمده

یابد. با توجه به بهزیستی روانشناختی تعجب آور نیست كه ضيداجتماعی بيودن می اجتماعی  كاهش

                                                           
1. McGhee 
2. Lopes, Brackett, Nezlek, Schutz, Sellin & Salovey 
3. Masten 
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، 9ارتباط اولیه ای با رفتارهایی مثل خصومت و پرخاشگری داشته است )سایبرت، میلر، زیچنير و لیيام

 ی طبعی مثبت منافات داشته و تاثیر سوئی روی آن دارد.( كه این رفتارها طبیعتا با شوخ913: 2999

شوخ طبعی به غیير از های همچنین نتایج مشخص كرد رگه شخصیتی ماكیاویلیسم با همه سبک    

شوخی كالمی رابطه منفی معنی داری دارد كيه ایين نشيان دهنيده آن اسيت كيه بيا افيزایش رگيه 

از شوخی، خنيده، شيوخی در روابيط اجتمياعی و شخصیتی ماكیاویلیسم در فرد، شوخی كالمی، لذت 

یابد و بالعکس. ایين نتيایج بيا پيژوهش وسيکا و همکياران می شوخی در شرایط استرس آور كاهش

 ( همسویی دارد.2999)

در مجموع نتایج نشان داد بین سه رگه تاریک شخصیت با شوخ طبعی همبستگی منفی معناداری     

د نتایج این پژوهش حاكی از اهمیت شوخ طبعيی و نقيش آن در همانگونه كه مالحظه ش وجود دارد.

 با توجه به رابطه مثبت رگه خودشیفته با شوخ طبعيیتبیین سه رگه تاریک شخصیت است. همچنین 

كنند. ولی افراد دارای می توان گفت افراد خودشیفته به میزان بیشتری از ابعاد شوخ طبعی استفادهمی

نمونه كم به  كنند.می اولی از ابعاد شوخ طبعی به میزان كمتری استفادهضد اجتماعی و ماكیهای رگه

های این از طرح تحقیق همبستگی از محدودیتدلیل تازگی پژوهش، عدم كنترل نوع مواد و استفاده 

همبيود و شيرایط مکيانی هيای بزرگتر، كنتيرل اختاللهای شود از نمونهپژوهش بودند. پیشنهاد می

ذی های تواند مسئوالن، برنامه ریزان و متخصصيان حیطيهمی د. پژوهش كنونیمختلف استفاده شو

ربط را به سمتی هدایت كند تا از متولیان امور از جمله روانشناسان، نهایت استفاده را درجهت درميان، 

بکنند. بنابراین با تاكید بر اهمیت نقش این عواميل، ليزوم بهزیستی روانی و  سالمتیآموزش ارتقای 

های شود و ضرورت ایجاد زمینهمی ی تحقیقات گسترده تر با توجه بیشتر به مسایل فوق پیشنهاداجرا

 شود.می بیشتر حمایت اجتماعی از این افراد بیش از پیش احساس

                                                           
1 . Seibert, Miller, Zeichner & Lynam   
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