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چکیده
امروزه ارتباط بینفردی اثربخش ،از عوامل کلیدی موفقیت سازمانها بهشمار میرود؛
بنابراین ،باید شایستگی اجتماعی را -که الزمة ارتباطهای بینفردی اثربخش است -بررسی و
تحلیل کرد .شوخطبعی یک راهبرد رایج ارتباطی است که نقش مهمی در شایستگی اجتماعی
و ارتباطهای بینفردی دارد .این پژوهش ،تأثیر سبکهای شوخطبعی کارکنان بر شایستگی
اجتماعی آنها در ارتباطهای بینفردی سازمانی را بررسی میکند .پژوهش حاضر کاربردی
است و با توجه به اهدافش ،توصیفی -همبستگی بهشمار میرود .جامعة آماری این پژوهش،
تمامی کارکنان استانداری خراسان شمالی هستند که از میان آنها ،با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده 68 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامة سبکهای شوخطبعی مارتین و همکاران و پرسشنامة شایستگی اجتماعی
بورمسترت و همکاران است .دادهها با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون ،تحلیل
رگرسیون خطی ساده و چندگانه و نیز مقایسة میانگین جامعة آماری تجزیه و تحلیل شدهاند.
نتایج نشان میدهد که سبکهای شوخطبعی ،بر شایستگی اجتماعی مؤثرند .سبکهای
شوخطبعی پیوندی و خودارتقایی ،بر شایستگی اجتماعی تأثیر مثبت و سبکهای شوخطبعی
تهاجمی و خودزنی بر آن تأثیر منفی دارند و ترکیب آنها شایستگی اجتماعی را تعیین کرد.
همچنین میزان استفادة کارکنان از سبکهای شوخطبعی و نیز سطح شایستگی اجتماعی آنها
متوسط به باالست.
واژههای کلیدی :ارتباطهای بینفردی ،سازمان ،سبکهای شوخطبعی ،شایستگی اجتماعی،
شوخطبعی.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1استادیار گروه مدیریت دانشگاه سمنانhdamghanian@semnan.ac.ir ،
 . 2دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری ،دانشگاه سمنان (نویسندة مسئول)usb_tehran@yahoo.com ،
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مقدمه
امروزه با پیچیدهترشدن محیطهای کاری ،ارتباطات بهعنوان عاملی برای دستیابی به سالمت،
موفقیت و بقای سازمانی بیش از پیش اهمیت یافته است (مارکوس .)2010 ،بیشتر کارها در
سازمان ،از طریق ارتباط انجام میشود و مدیران و کارکنان بدون برقراری ارتباط نمیتوانند
کاری انجام دهند .بدون ایجاد ارتباط ،تعیین اهداف و تحقق آنها ،برنامهریزی ،سازماندهی
منابع انسانی و غیرانسانی ،گزینش کارکنان و آموزش آنها ،رهبری ،انگیزش ،ارزیابی عملکرد
افراد و سازمان و هماهنگی امور غیرممکن میشود و سازمانها از هم فرومیپاشند (روسو،
 .)2012دنیای سازمانی ،آمیختهای از تعامل و ارتباط با دیگران است و محل کار ،میدانی است
که کموبیش همة انسانها ارتباط با سایر اشخاص و گروهها را در آن تجربه میکنند (فرهنگی،
 .)276 :1389بهاشتراکگذاشتن عقاید ،نظرخواهی از دیگران ،توضیحدادن چیزی که از دیگران
میخواهیم ،کارکردن با افراد مختلف و بیان احساسات ،بخشی از عواملی هستند که به برقراری
ارتباط با دیگران و همکاری با آنان کمک میکنند (آواد و الهاشمی .)2012 ،برقراری روابط
بینفردی ،موتور محرک زندگی است؛ بهطوریکه میتوان گفت کیفیت زندگی افراد ،از طریق
کمیت و کیفیت روابط شخصی با دیگران تعیین میشود .ارتباط اثربخش ،کلید موفقیت در
روابط بینفردی است و توسعة شایستگی اجتماعی یا توان تعامل اثربخش با دیگران ،الزمة آن
است که خود شامل مهارتهای ارتباطی ،رهبری ،توان همزیستی و کارکردن بهطور اثربخش با
دیگران میشود .شایستگی اجتماعی ،به فهم و کاربرد روشهایی مربوط است که موجب تعامل
اثربخش با دیگران میشود و مجموعهای از مهارتهای فرعی مانند گوشدادن ،سؤالکردن،
خودگشودگی ،دریافت بازخورد و شرکت در گفتوگوهاست (دراکر .)2004 ،شایستگی
اجتماعی ،به هوشیاری اجتماعی و مدیریت ارتباطات اشاره دارد و مجموعة دانش ،توانایی و
مهارتهایی است که رفتارهای شایستة اجتماعی را تشویق میکند .نقش شایستگی اجتماعی ،در
ارتباطهای بینفردی سازمانی بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه با عواملی مانند عملکرد شغلی،
توان حل مسئله ،رهبری ،کیفیت زندگی کاری و بهروزی سازمانی در ارتباط است.
افراد در تعاملهای اجتماعی با دیگران ،از راهبردهای رفتاری مختلفی استفاده میکنند که
شوخطبعی ،یکی از متداولترین آنهاست و بر کیفیت تعامل آنها با دیگران تأثیر میگذارد
(گدویلین و همکاران .)2014 ،محققان بسیاری نشان دادهاند شوخطبعی ،با ابعاد گوناگون فرایند
تعامل اجتماعی در ارتباط است و شایستگی اجتماعی یکی از این ابعاد بهشمار میرود.
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شوخطبعی در تمام عرصههای تعاملهای اجتماعی و فعالیتهای انسانی مانند عرصة سیاست،
منزل ،محل کار ،رسانهها و ...وجود دارد .بهعقیدة روانشناسان ،شوخطبعی یکی از عوامل مهم
سالمت جسمی و روانی است و موجب خوشبینی ،اعتمادبهنفس باال ،مقابله با استرس و ارتباط
بهتر و سالمتر با دیگران میشود .همچنین نقش مهمی در ایجاد ،حفظ و تنظیم روابط اجتماعی
خوب با دیگران دارد و یکی از مؤلفههای اصلی ارتباطهای بینفردی موفق و نوعی مهارت و
شایستگی اجتماعی است که موجب تسهیل ارتباطهای بینفردی و پذیرفتهشدن توسط دیگران
میشود و گاهی نبود آن انزوای اجتماعی را درپی دارد .محققان بسیاری نشان دادهاند که افرادی
که در شوخیکردن در زمینههای مختلف اجتماعی مهارت دارند ،جذابتر و محبوبترند،
شایستهتر از دیگران ارزیابی میشوند ،ارتباطهای صمیمانهتر و رضایتبخشتری با دیگران
برقرار میکنند ،در موقعیت اجتماعی بهتری قرار میگیرند و میتوانند بهراحتی دوستی و رابطة
خود با دیگران را توسعه دهند (آشلی.)2010 ،
روانشناسان تأکید دارند که شوخطبعی عالوهبر نتایج مثبت ،نتایج منفی نیز دارد و به
سالمت شخصیت و شایستگی اجتماعی افراد آسیب وارد میکند .بدینترتیب ،نتیجة مثبت یا
منفی آن ،بسته به روش و سبک آن متفاوت است (کاسکر و مورن .)2012 ،درحالیکه بعضی
شوخیها مثبت و مفیدند ،گروهی دیگر موجب تفرقه و ناراحتی میشوند .گاهی پیامهایی که از
طریق شوخی منتقل میشود ،ممکن است بهدرستی فهمیده نشود یا اینکه بهطور منفی و
هدفدار استفاده شود .در این حالت ،شوخطبعی موجب سوءتفاهم ،نزاع و جداشدن دوستان و
همکاران از یکدیگر میشود .شوخطبعی در ارتباطهای سازمانی ،با انگیزههای مختلفی مانند بیان
تفوق و برتری خود از طریق تحقیرکردن دیگران ،کاهش فشار ناشی از افسردگی ،بیان
ناسازگاری و بهچالشکشیدن هنجارهای موجود و انتقال این پیام صورت میگیرد که باید به-
روش جدیدی به مسائل اندیشید (مک ایلهرن .)2006 ،این مقوله بهعنوان یک راهبرد ارتباطی،
کارکردها و بارهای مفهومی مختلف و اشکال گوناگون دارد .در این پژوهش ،انواع شوخطبعی و
کارکردهای آن بهعنوان یک راهبرد ارتباطی درونسازمانی بررسی میشود .هدف این نوشتار،
ایجاد شرایط فهم دقیق از نقش شوخطبعی در شایستگی اجتماعی در ارتباطهای بینفردی است
تا مدیران و کارکنان سازمان را از اهمیت شوخطبعی و نقش آن در شایستگی ارتباطی و مدیریت
روابط بینفردی آگاه سازد.
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مبانی نظری
انسان موجودی اجتماعی است و به برقراری ارتباط با دیگران نیاز دارد .بیشتر افراد ،از طریق
برقراری ارتباط و کارکردن با دیگران و به کمک آنها به موفقیت دست مییابند .فرهنگ لغت
مدیریت منابع انسانی ،روابط بینفردی را برقراری ارتباط و سروکارداشتن با دیگران تعریف
میکند و سه نوع رابطة بینفردی در سازمان را مشخص میسازد :ارتباط با زیردستان ،ارتباط با
همکاران و ارتباط با مافوقها (وکیس و هرنوس .)2005 ،ارتباطهای بینفردی سازمانی ،درنتیجة
همکاری کارکنان بخشهای مختلف با یکدیگر اتفاق میافتد و شایستگی در آن ،شامل ابعاد
شناختی ،مهارتی و عاطفی است .جنبة شناختی به این معناست که برقرارکنندة ارتباط باید
ملزومات ارتباطهای بینفردی اثربخش و نیز انتظارات از خود را بداند .جنبة مهارتی یعنی به
نمایشگذاشتن رفتارهای مناسب ،اثربخش و کارکردی در یک موقعیت خاص در روابط
بینفردی .جنبة عاطفی به درک و فهم انگیزهها ،احساسات و نگرشهای برقرارکنندة ارتباط
مربوط میشود .شایستگی اجتماعی -که از طریق همکاری بخشهای مختلف مشارکتکننده در
تعاملها بهوجود میآید -ارتباط نزدیکی با احترامگذاشتن به دیگران ،تحمل تفاوتها و آمادگی
برای توسعة فردی دارد (سارانن و همکاران .)2015 ،مقولة شایستگی اجتماعی در روابط
بینفردی ،ریشه در مطالعههای روانشناسی دارد و مبدأ علمی و اولیة آن را باید در مفهوم
«هوش اجتماعی» -که برای اولینبار از سوی ثرندایک )1920( 1معرفی شده است -جستوجو
کرد .ثرندایک ،هوش اجتماعی را توان درک دیگران و توان برقراری ارتباط با آنها میداند .در
سال  ،1930پژوهشهای روانپزشکی ،برای اولینبار اصطالح شایستگی اجتماعی را بهطور
مستقل بهکار بردند و آن را توان تعامل اثربخش با دیگران تعریف کردند (باندلی .)2008 ،از آن
سال تاکنون ،ادبیات گستردهای درمورد شایستگی اجتماعی ارائه شده است و محققان این حوزه،
هریک بهزعم خود تعاریف مختلفی از آن ارائه و به یک یا چند مورد از ابعاد و شاخصهای آن
اشاره کردهاند .آنها ویژگیهای فردی را که ایجاد ،حفظ و توسعة روابط رضایتبخش دوطرفه
را تسهیل میکند ،شایستگی اجتماعی نامیدهاند (کارتر و همکاران)2011 ،؛ برای مثال ،کانینو 2و
همکاران ( ،)1982شایستگی اجتماعی را توان اقدام مناسب در تعاملهای بینفردی دانستهاند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Thorndike
2. Caninoet
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آتیلی )1990( 1آن را موفقیت اجتماعی ،روبین و کراسنور )1992( 2توان رسیدن به اهداف
شخصی در تعاملهای اجتماعی ،همراه با حفظ روابط مثبت با دیگران در زمانها و موقعیتهای
مختلف و بارون ( )2000توانایی تعامل مناسب با دیگران تعریف کرده است (نانگل و همکاران،
 .)5 :2010بهعقیدة کارپنتر ( ،)1993شایستگی اجتماعی دو بعد دارد :شروع رابطه و ارتقای آن.
شروع ،اشاره به آغاز ،کنترل و تقاضا برای ایجاد رابطه دارد و آن دسته از شایستگیها را شامل
میشود که با ارزشهایی مانند اعتمادبهنفس ،صراحت ،عالقة اجتماعی و مهارتهای ارتباطی،
دوستداشتن دیگران و برونگرایی در ارتباطاند .ارتقا به حفظ روابط و توسعة آن اشاره دارد که
سبب رضایتبخشترشدن و پایدارترشدن روابط میشود .ارتقا ،نوعی سرمایهگذاری در روابط
است که اغلب نیازهای طرف مقابل را در روابط تأمین میکند و شامل صمیمیت ،اعتماد،
حساسیت در روابط بینفردی ،نوعدوستی و توجه به دیدگاه دیگران میشود (کارتر و همکاران،
 .)2011فوت و کوترل ( ،)1955ابعاد شایستگی اجتماعی را اقتدار ،خالقیت ،همدلی ،سالمتی،
هوش و قضاوت صحیح دانستهاند .از نظر آنها ،شایستگی اجتماعی یعنی درک خود و آگاهی
دربارة قابلیتهای خود ،درک دیگران و تشخیص قابلیتهای آنها ،خودمدیریتی ،خودکنترلی و
خودهدایتی ،توان برقراری ارتباط با دیگران و رسیدن به سازگاری و تناسب در تعاملهای
اجتماعی با آنها ،آگاهی از هنجارها و بایدونبایدهای تعامل ،تشخیص اشارات و الگوها در
تعامل ،توان برقراری ارتباط همدالنه با دیگران ،توان پیوستن به دیگران بهعنوان یک شریک و
همراه و یاریکننده در یک اقدام جمعی (فوت و کوترل .)1955 ،بورمسترت و همکاران
( )1988پنج بعد برای شایستگی بینفردی معرفی کردهاند که عبارتاند از :آغازگری و شروع
ارتباط ،خودگشودگی شخصی یا درمیانگذاشتن اطالعات شخصی خود با دیگران ،صراحت یا
تأکید بر حقوق شخصی و ابراز نارضایتی از دیگران بدون انکار حقوق آنها ،حمایت عاطفی از
دیگران ،کمک به افرادی که دچار مشکل شدهاند ،مدیریت تعارضهایی که در روابط بینفردی
اتفاق میافتد و اجتناب از انجام کارها یا گفتن چیزهایی که موجب ناسازگاری و نزاع میشود
(بورمسترت و همکاران .)1988 ،بوچنر و کلی ،)1974( 3ابعاد شایستگی اجتماعی در روابط
بینفردی را ارتباطهای همدالنه ،درک درد و رنج دیگران و کمک به آنها ،توان پردازش
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Attili
2. Rubin and Rose-Krasnor
3. Bochner and Kelly
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بازخورد ،تشریح پیامها و انتقال و دریافت بازخورد ،درک و فهم هیجانها و افکار دیگران،
خودگشودگی شخصی و اجازهدادن به دیگران برای فهم احساس ،تفکر و خواستهها،
انعطافپذیری رفتاری و توان گفتن و رفتارکردن به روشهای جدید در مواقع ضروری میدانند
(رایکیت و استرونر .)2008 ،روبین و مارتین ( )1994ابعاد شایستگیهای اجتماعی را
خودگشودگی ،همدلی ،راحتی اجتماعی و احساس راحتی ،ارتباطگریزی اندک ،توانایی ادارة
واکنشها یا انتقادهای منفی دیگران بدون استرسهای بیمورد ،صراحت و ایستادگی بر حقوق
خود بدون انکار حقوق دیگران ،دیگرمحوری 1یا توجه و عالقه به دیگران ،روشنی ،رسایی 2و
توانایی انتقال احساسات از طریق رفتارهای غیرکالمی مانند حالت چهره ،تن صدا و تغییر
حالتهای بدن ،حمایتگری و تأیید رفتارها و گفتههای دیگران ،بیواسطهبودن 3یا آمادگی و
تمایل برای برقراری ارتباط با دیگران ،کنترل محیطی یا توانایی ادارهکردن محیطهای متعارض،
حل مسئله در محیطهای مبتنیبر همکاری و توان مجابکردن دیگران میدانند (روبین و مارتین،
 .)1994در ادبیات جدید ارتباطات و مسائل رفتاری ،پژوهشگران بسیاری به این نتیجه رسیدند
که شوخطبعی ،یکی از عوامل مهم موفقیت افراد در تعاملهای اجتماعی و یک مهارت و
شایستگی اجتماعی است .شوخطبعی در بسیاری از اشکال ارتباطی رایج است و با مطالعة
سازمانها ارتباط دارد (فرهنگی .)301 :1389 ،شوخطبعی در ارتباط ،با بیدارکردن عواطف مثبتی
که موجب افزایش قدرت شنوایی ،درک و فهم و پذیرش پیام میشود ،شرایط ارتباطی مناسبی را
ایجاد میکند (گرتباچ و کالرک .)2002 ،شوخطبعی یکی از مهمترین جنبههای ارتباطهای
اجتماعی ،یک رفتار شخصیتی مرتبط با احساس ،توانایی یا فرایند شناختی ،رفتار ارتباطی
بینفردی ،پاسخ و الگوی رفتاری ،دیدگاه و نگرش دربارة زندگی ،راهبرد انطباقی یا سازوکار
دفاعی است .مارتینو )1972( 4هرنوع ارتباط خندهآور را شوخطبعی میداند .کراوفورد)1994( 5
شوخطبعی را هرنوع ارتباط کالمی و غیرکالمی میپندارد که موجب شناخت مثبت یا پاسخ مؤثر
از شنونده میشود .رومرو و کروتیردز ،)2006( 6شوخطبعی را ارتباط مفرحی میدانند که
موجب احساس مثبت و شناخت در فرد ،گروه یا سازمان میشود (مگنوس و گلیو .)2012 ،به
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Altercentrism
2. Expressiveness
3. Immediacy
4. Martineau
5. Crawford
6. Romero and Cruthirds
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عقیدة مارتین ( )2007شوخطبعی ،فعالیتی ارتباطی است که چهار بخش اصلی دارد :یک
احساس مثبت خاص ( )1که با درک ناسازی وضعیت درونی و بیان بیرونی فرد شوخطبع
مشخص میشود ( ،)2اغلب در یک زمینة بینفردی اتفاق میافتد ( )3و معموالً با خنده بیان
میشود ()4؛ بنابراین ،شوخطبعی شامل چهار بعد احساسی ،شناختی ،بینفردی و رفتاری است.
بعد احساسی شوخطبعی ،به نشاط ،خوشرویی و احساس خوشایندی اشاره دارد که به شکل
خنده و ابراز شادی بیان میشود و ممکن است از نظر شدت متنوع باشد (مارتین.)2007 ،
ناسازی شوخی ،بعد شناختی مهم شوخطبعی است که به توانایی ایجاد و فهم شوخی اشاره
دارد؛ بنابراین ،شوخطبعی -که غیرجدی است -ناسازی شناختی دارد (گروایس و ویلسون،
 .)2005بعد بینفردی شوخطبعی ،به ماهیت اجتماعی آن اشاره دارد؛ یعنی افراد هنگامیکه تنها
هستند ،کمتر از زمانی که کنار یکدیگرند ،میخندند .بعد رفتاری شوخطبعی ،به بیان شادی به
شکل تبسم و لبخند اشاره دارد که مانند بعد عاطفی ،از نظر شدت متنوع است (اورن و
باچوروسکی.)2003 ،
سبکهای شوخطبعی ،با نحوة ابراز و بهکارگیری شوخطبعی در مراودههای اجتماعی ،چه
بهصورت مثبت و چه بهگونة منفی آن ارتباط دارد .مارتین و همکاران ( ،)2003روشهای
مختلف افراد برای شوخطبعی را سبکهای شوخطبعی نامیدهاند .بهعقیدة آنها ،چهار سبک
شوخطبعی وجود دارد که هم جنبة مثبت و منفی و هم جنبة خودمحور و دیگرمحور دارد .وجه
مثبت ،شامل سبکهای پیوندی 1و خودارتقایی 2است و وجه منفی ،سبکهای شوخطبعی
تهاجمی3و خودزنی 4را دربرمیگیرد .سبکهای شوخطبعی پیوندی و تهاجمی متوجه دیگران و
سبکهای شوخطبعی خودارتقایی و خودزنی ،متوجه خود فرد هستند.
سبک شوخطبعی پیوندی ،به روشی اشاره دارد که برای سرگرمکردن دیگران و کاهش تنش
بینفردی استفاده میشود .این سبک ،شکل غیرخصمانهای از شوخی است که روابط بینفردی را
تسهیل میکند .افرادی که از این سبک استفاده میکنند ،بیشتر بهدنبال دستیابی به پاداشهای
بینفردی یا اجتماعی هستند .بدینمعنا که آنها دیگران را مجذوب خود میسازند و سرگرم
میکنند تا کیفیت روابط اجتماعی خود را ارتقا دهند .از آنجاکه استفاده از این سبک ،هم فرد و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Affiliative humor
2. Selfenhancing humor
3. Aggressive humor
4. Self-defeating
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هم دیگران را تأیید میکند ،موجب صمیمیت در روابط بینفردی میشود .سبک شوخطبعی
خودارتقایی ،زمانی استفاده میشود که فرد میخواهد در مواجهه با شرایط استرسزا ،چشمانداز
مثبتی دربارة زندگی ایجاد کند .این سبک که سازوکاری انطباقی است ،برای تنظیم عواطف در
شرایط نامساعد استفاده میشود .افرادی که از سبک خودارتقایی استفاده میکنند ،بهدنبال
دستیابی به پاداشهای درونی هستند؛ یعنی میخواهند سالمت روانی خود را حفظ کنند یا ارتقا
دهند .این افراد ،نگاه خندهدار و غیرجدی به زندگی دارند و با دیدگاه شوخطبعانه به شرایط
مختلف زندگی ،با آن کنار میآیند.
شوخطبعی تهاجمی ،بهمنظور تحقیرکردن دیگران و ارتقای خود در نگاه آنها استفاده
میشود .افرادی که از این سبک استفاده میکنند ،بهدنبال آسیبزدن به دیگران هستند .این افراد
با تمسخر دیگران میخواهند برتری خود را بدون توجه به تأثیری که این کار بر دیگران دارد ،به
آنها اثبات کنند .سبک شوخطبعی خودزنی ،بهمنظور جلبتوجه و تأیید دیگران از طریق
تحقیرکردن خود استفاده میشود .افراد از این سبک ،برای اجتناب از رویارویی با مشکالت و
کنارآمدن با احساسات منفی استفاده میکنند (مارتین و همکاران .)2003 ،گراهام و همکارانش
( ،)1993انگیزههای شوخطبعی را به سه دستة منفی ،تبیینی و مثبت تقسیم میکنند .استفادة مثبت
از شوخطبعی ،ابزاری برای توسعة دوستی و صمیمیت است .شوخطبعی بهعنوان یک ابزار
تبیینی ،بههدف خودگشودگی ،بیان خواستهها و ناخواستهها و احساسات خود به دیگران استفاده
میشود .استفادة منفی از شوخطبعی ،رفتاری ضداجتماعی است که از طریق تحقیرکردن دیگران
صورت میگیرد؛ بنابراین ،استفادة گزینشی و آگاهانه از شوخطبعی ،بهخودیخود مهارتی
ارتباطی است و بر روابط اجتماعی تأثیر میگذارد (گراهام و همکاران.)1993 ،

پیشینۀ پژوهش
محققان بسیاری در حوزة ارتباطات سازمانی به این نتیجه رسیدهاند که شوخطبعی ،نقش مهمی
در روابط بینفردی دارد و روشی برای ارتقای تعاملهای مثبت ،کاهش تنش و تعارض ،حفظ
تصویر مثبت از خود و ...است .از سوی دیگر ،انواع منفی شوخطبعی مانند شوخطبعی تهاجمی
و خودزنی ،ممکن است بر روابط اجتماعی تأثیر منفی داشته باشند؛ بنابراین ،استفادة درست از
شوخطبعی ،مهارتی است که به شایستگیهای اجتماعی دیگر مانند توان شروع ارتباطات،
فراهمکردن حمایت عاطفی و مدیریت تعارض کمک میکند؛ برای مثال ،ایپ و مارتین ()2006
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نشان دادند سبکهای شوخطبع ی مثبت ،ارتباط مثبتی با ابعاد مختلف شایستگی اجتماعی و
سبکهای شوخطبعی منفی ،ارتباط منفی با آن دارند .مارتین و همکاران ( )2003به این نتیجه
رسیدند که شوخطبعی مثبت ،موجب جلب حمایت اجتماعی میشود .نزلک و درکز ( )2001و
نیز کیوپر و همکاران ( )2004نشان دادند که استفادة مثبت از شوخطبعی ،با شروع بهتر
تعاملهای اجتماعی ،عزتنفس باال ،توانایی انطباق بهتر و قضاوت از شایستگیهای خود ارتباط
دارد .باتزر و کیوپر ( )2008نیز به این نتیجه رسیدند که استفادة منفی از شوخطبعی ،ارتباطی
معکوس با رضایت از ارتباطات دارد .لیانگ ( )2014نشان داد که سبکهای شوخطبعی مثبت،
رابطة مثبتی با رضایت از ارتباطها و کاهش تعارض دارند .شرمن ( )1988نیز به این نتیجه رسید
که شوخطبعی ،موجب تشویق ارتباطهای بینفردی اثربخش میشود .جونز ( )2006اظهار کرد
که شوخطبعی مدیران ،ارتباط مثبتی با شایستگی اجتماعی و اثربخشی آنها دارد .وینتون

1

( )1989به این نتیجه رسید که شوخطبعی در محیطهای سازمانی ،موجب جامعهپذیری کارکنان
جدید با فرهنگ سازمان ،انسجام کارکنان و تسهیل انجام کارها میشود .دیال و کندی)1982( 2
به این نتیجه رسیدند که شوخطبعی سازمانی موجب اتحاد کارکنان ،افزایش ارزشهای فرهنگی
و کاهش تعارض میشود .مورال )1983( 3نشان داد که شوخطبعی در محیط کار ،انعطافپذیری
ذهنی ،سالمت جسمی و روحی را افزایش میدهد .وانزر 4و همکاران ( )1995نیز نشان دادند
افرادی که شوخطبعی مثبت باالیی دارند ،در ارتباطهای بینفردی انعطافپذیرترند .آنها
میتوانند با تشخیص موقعیتهای ارتباطی ،خود را با آن تطبیق دهند؛ بنابراین ،شایستگی
ارتباطی باالیی دارند (جونز.)2006 ،

مدل مفهومی پژوهش
با مرور مبانی نظری تحقیق ،مدل مفهومی مانند شکل  1ترسیم شده است .مدل مزبور ،از دو
دسته متغیر تشکیل شده است :سبکهای شوخطبعی (پیوندی ،خودارتقایی ،تهاجمی و خودزنی)
بهعنوان متغیرهای مستقل و شایستگی اجتماعی بهعنوان متغیر وابسته .براساس این مدل ،رابطة
متغیرهای مستقل و متغیر وابسته بررسی میشود.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Vinton
2. Deal and Kennedy
3. Moreall
4. Wanzer
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متغیرهای مستقل
متغیر وابسته

سبکهای شوخطبعی

شوخطبعی پیوندی

ابعاد شایستگی اجتماعی
(آغازگری ،صراحت،
خودگشودگی ،حمایت
عاطفی ،مدیریت تعارض)

شوخطبعی خودارتقایی
شوخطبعی تهاجمی
شوخطبعی خودزنی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
با توجه به مدل مفهومی تحقیق ،فرضیهها بهصورت زیر تعریف میشوند.
فرضیۀ اصلی
 سبکهای شوخطبعی ،بر شایستگی اجتماعی مؤثرند.فرضیههای فرعی
 سبک شوخطبعی پیوندی ،بر شایستگی اجتماعی مؤثر است.
 سبک شوخطبعی خودارتقایی ،بر شایستگی اجتماعی مؤثر است.
 سبک شوخطبعی تهاجمی ،بر شایستگی اجتماعی مؤثر است.
 سبک شوخطبعی خودزنی ،بر شایستگی اجتماعی مؤثر است.
 ترکیبی از سبکهای شوخطبعی ،میزان شایستگی اجتماعی را تعیین میکنند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر شیوة گردآوری اطالعات ،توصیفی و از نوع
همبستگی است .همچنین بهلحاظ آنکه به بررسی دادههای مربوط به دورهای از زمان میپردازد،
مقطعی است .برای گردآوری اطالعات در زمینة مبانی نظری ،تدوین ادبیات تحقیق ،شناسایی
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شاخصها و تعاریف مربوط به آنها ،از روش مطالعة کتابخانهای و میدانی استفاده شده است.
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه است .برای سنجش سبکهای شوخطبعی ،از پرسشنامة مارتین
و همکاران ( )2003استفاده شده است .این پرسشنامه ،از  32گزاره تشکیل شده که با نمرههایی
از ( 1بسیار مخالف) تا ( 5بسیار موافق) سنجیده میشود .برای سنجش شایستگی اجتماعی ،از
پرسشنامة بورمسترت و همکاران ( )1988استفاده شد که از  40گزاره تشکیل شده است و با
نمرههایی از ( 1بسیار مخالف) تا ( 5بسیار موافق) آزمون میشود .برای بررسی روایی،
پرسشنامهها در اختیار جمعی از استادان رشتة مدیریت قرار گرفت و از آنها خواسته شد
درمورد میزان وضوح ،گویایی و مربوطبودن هریک از گویهها نظر دهند که درنهایت ،نظر آنان
مؤید روایی پرسشنامهها بود .برای سنجش پایایی پرسشنامهها نیز از روش آلفای کرونباخ
استفاده شد .ضریب آلفا برای پرسشنامة سبکهای شوخطبعی  87درصد و برای پرسشنامة
شایستگی اجتماعی  85درصد بهدست آمد .از اینرو میتوان گفت پرسشنامهها پایایی مناسبی
دارند .جامعة آماری این پژوهش ،تمامی کارکنان استانداری خراسان شمالی هستند .تعداد کل
افراد جامعة آماری  240نفر است و با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده 68 ،نفر از بین آنها
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .در پژوهش حاضر ،دادهها از طریق آزمونهای آماری
کولموگروف– اسمیرنوف ،آزمون همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون خطی و مقایسة میانگین
جامعة آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شدند.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
شایستگی اجتماعی
شایستگی اجتماعی عبارت است از توان تعامل اثربخش با دیگران ،در زمینههای اجتماعی
مختلف .شایستگی اجتماعی ابعاد مختلفی دارد .در این پژوهش ،ابعاد و شاخصسازی شایستگی
اجتماعی بورمسترت و همکاران ( )1988مبنا قرار گرفته است و در تعریف عملیاتی ،شایستگی
اجتماعی نمرهای است که فرد از طریق شاخصهای این پرسشنامه بهدست میآورد .برای هر
شاخص ،برای نمونه یک گزاره که این شاخص با آن عملیاتی میشود ،بهصورت زیر آمده است
(جدول .)1
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جدول  .1شاخصهای شایستگی اجتماعی و معیارهای مربوط به هر شاخص
گزارۀ مربوط به هر شاخص

ابعاد شایستگی اجتماعی
آغازگری

به افراد جدید پیشنهاد باهمبودن میدهم.

صراحت

اگر کسی کاری انجام دهد که به من آسیب روحی بزند ،به او اعتراض میکنم.

خودگشودگی
حمایت عاطفی
مدیریت تعارض

به افراد جدید چیزهایی را میگویم که سبب شناخت واقعی آنها از من میشود.
به کسی که احساس ناراحتی میکند ،حساسم و به صحبتهایش خوب گوش
میدهم.
از گفتن چیزهایی که ممکن است موجب ناسازگاری و نزاع شوند ،اجتناب میکنم.

شوخطبعی
شوخطبعی هرنوع رفتاری است که معموالً با خنده همراه است و روشهایی که افراد میتوانند
در زندگی روزمره برای شوخطبعی استفاده کنند ،سبکهای شوخطبعی نامیده میشوند.
شوخطبعی سبکهای مختلفی دارد که در این پژوهش ،سبکهای شوخطبعی مارتین و همکاران
( )2003مبنا قرار گرفته است .در تعریف عملیاتی ،شوخطبعی و سبکهای آن عبارت است از
نمرهای که فرد از طریق شاخصهای این پرسشنامه بهدست میآورد .برای هر سبک ،بهعنوان
نمونه ،یکی از گزارههایی که این سبک با آن عملیاتی میشود ،بهصورت زیر آمده است (جدول
.)2
جدول  .2سبکهای شوخطبعی و معیارهای مربوط به هر سبک
سبکهای شوخطبعی

معیار مربوط به هر سبک یا شاخص

سبک پیوندی

از خنداندن دیگران لذت میبرم.

سبک خودارتقایی

حتی زمانی که تنها باشم ،خودم را با چیزهای خندهآور زندگی سرگرم میکنم.

سبک تهاجمی

اگر کسی را دوست نداشته باشم ،سعی میکنم با شوخی و تمسخر ،او را تحقیر کنم.

سبک خودزنی

اگر تحقیرشدن من سبب خنداندن خانواده و دوستانم شود ،آن را تحمل میکنم.

آزمون فرضیهها
نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمالبودن داده های مربوط به سبک های
شوخ طبع ی ،شایستگی اجتماعی و ابعاد آن به صورت زیر است (جدول .)3
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جدول  .3نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
متغیرها

سبکهای شوخطبعی

شایستگی اجتماعی

شاخصها

آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
مقدار

حجم نمونه

Z

سطح معناداری

سبک پیوندی

68

0/856

0/456

سبک خودارتقایی

68

1/000

0/261

سبک تهاجمی

68

1/682

0/007

سبک خودزنی

68

0/885

0/414

آغازگری

68

0/083

0/191

صراحت

68

1/935

0/347

خودگشودگی

68

0/865

0/443

حمایت عاطفی

68

0/900

0/393

مدیریت تعارض

68

0/859

0/452

با توجه به جدول  3و سطح معناداری در آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،تمامی عوامل در
نمونة مورد بررسی ،از سطح معناداری قابلقبول ( )0/05بزرگترند .درنتیجه ،فرض نرمالبودن
توزیع تمامی نمرههای متغیرها پذیرفته میشود.
نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که توزیع تمام نمرهها نرمال است؛ بنابراین،
میتوان برای بررسی فرضیهها ،از آزمونهای ناپارامتریک استفاده کرد .از آنجاکه مقیاس متغیرها
کمی است ،با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،وجود رابطة معنادار بین هریک از
سبکهای شوخطبعی و شایستگی اجتماعی دربارة فرضیههای تحقیق بررسی شده است .چنانچه
 p<0/05باشد ،فرض صفر مبنیبر نبود رابطة معنادار بین متغیرها رد میشود و میتوان ادعا کرد
که بین متغیرهای مورد نظر ،رابطة معناداری وجود دارد .نتایج آزمون همبستگی پیرسون درمورد
هریک از متغیرها در جدول  4آمده است.
جدول  .4نتایج آزمون همبستگی پیرسون
شایستگی اجتماعی

شمارۀ فرضیه

متغیر

فرضیة فرعی اول

سبک پیوندی

** 0/811

فرضیة فرعی دوم

سبک خودارتقایی

** 0/815

0/000

فرضیة فرعی سوم

سبک تهاجمی

** -0/583

0/000

فرضیة فرعی چهارم

سبک خودزنی

-0/564

0/000

ضریب همبستگی

سطح معناداری
0/000

**
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همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،رابطة سبکهای پیوندی ،خودارتقایی ،تهاجمی و
خودزنی با شایستگی اجتماعی معنادار است .با توجه به عالمت ضریب همبستگی بین
سبکهای پیوندی و خودارتقایی با شایستگی اجتماعی ،نتیجه میگیریم که بین ایندو و
شایستگی اجتماعی ،رابطة مثبت وجود دارد .همچنین با توجه به عالمت ضریب همبستگی بین
سبکهای تهاجمی و خودزنی با شایستگی اجتماعی ،به این نتیجه میرسیم که رابطة بین ایندو
و شایستگی اجتماعی ،منفی است.
برای بررسی قطعیت وجود رابطة خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ،از رگرسیون
خطی ساده بهصورت جدول  5استفاده شده است.
جدول  .5نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده
شایستگیهای اجتماعی
شمارۀ
فرضیه

متغیرها

ضریب
تعیین

سطح
ANOVA
)(Sig.

()R Square
اول

معناداری
قابلقبول

مقدار ثابت

ضریب متغیر

تعداد

مستقل

0/652

0/000

0/005

52/333

2/846

68

0/663

0/000

0/005

57/299

2/883

68

سوم

سبک تهاجمی

0/340

0/000

0/005

159/86

-1/401

68

چهارم

سبک خودزنی

0/318

0/000

0/005

160/04

-1/372

68

دوم

سبک پیوندی

ضرایب

سبک
خودارتقایی

همانطورکه در جدول  5مشاهده میشود ،سطح معناداری محاسبهشده در تحلیل واریانس
رگرسیون خطی ساده -که برای بررسی قطعیت وجود رابطة خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر
وابسته بهدست آمده است -برای تمام فرضیهها از سطح معناداری قابلقبول ( )0/05کمتر است
که این امر وجود رابطة خطی بین تمام متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را نشان میدهد .مقادیر
ضریب تعیین در این جدول ،بدینمعناست که  65/2درصد تغییرهای شایستگی اجتماعی
بهوسیلة سبک پیوندی 66/3 ،درصد بهوسیلة سبک خودارتقایی 34/0 ،درصد بهوسیلة سبک
تهاجمی و  31/8درصد بهوسیلة سبک خودزنی ،قابل تبیین و پیشبینی است.
برای بررسی میزان استفادة کارکنان از سبکهای شوخطبعی و نیز سطح شایستگی اجتماعی
آنان ،از آزمون میانگین جامعة آماری بهصورت جدول  6استفاده شد.

تأثير سبکهای شوخطبعي بر شایستگي اجتماعي در ارتباطات بين فردی سازماني 423
جدول  .6آزمون میانگین یک جامعۀ آماری
متغیرها

T

درجة آزادی

سبک پیوندی
سبک خودارتقایی
سبک تهاجمی
سبک خودزنی
شایستگی اجتماعی

66/15
61/63
35/64
37/06
89/86

67
67
67
67
67

مقدار میانگین برابر با 3
 95درصد فاصلة اطمینان برای تفاوت
تفاوت میانگین
sig
حد باال
حد پایین
28/05
26/41
27/23
0/000
25/97
24/34
25/16
0/000
22/62
20/22
21/42
0/000
23/20
20/82
22/01
0/000
132/72
126/95
129/83
0/000

همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود ،سطح معناداری تمام سبکهای شوخطبعی ،از
سطح معناداری درنظرگرفتهشده ( )0/05بیشتر است .همچنین با توجه به اینکه حد اختالف
میانگین هر پنج مورد مثبت است ،با اطمینان  95درصد میتوان گفت که میزان استفادة کارکنان
از سبکهای شوخطبعی و نیز سطح شایستگی اجتماعی آنها متوسط به باالست.
پیش از تحلیل رگرسیون ،مفروضههای آن ،یعنی توزیع نرمال متغیر وابسته ،نبود همبستگی
بین خطاهای مدل و نیز نبود همبستگی بین متغیرهای مستقل بررسی شده است .همانطورکه
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف در جدول  3نشان داد ،متغیر وابسته دارای توزیع نرمال است.
استقالل خطاها از طریق آزمون دوربین -واتسون بررسی شد و مقدار آن  1/649بهدست آمد که
نشانگر تأیید آنهاست .استقالل متغیرهای مستقل از یکدیگر ،با استفاده از آزمون همخطی
بررسی شد .مقدار عامل تورم واریانس برای متغیرها ،بین  1/66و  ،2/30کمترین مقدار ویژه
 1/35و بزرگترین شاخص وضعیت  11است .بهعبارت دیگر ،همبستگی متغیرهای مستقل زیاد
نیست و مشکلی در استفاده از آزمون رگرسیون وجود ندارد .برایناساس ،نتایج آزمون فرضیة
فرعی ششم بهصورت جدول  7است.
جدول  .7نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره
متغیرها
شاخص

ضریب همبستگی
چندگانه

مجذور ضریب
همبستگی

ضریب همبستگی
تعدیلشده

خطای استاندارد
برآوردشده

سبک پیوندی
سبک
خودارتقایی

0/815

0/663

0/658

6/96

0/926

0/857

0/853

4/57

سبک تهاجمی

0/626

0/392

0/374

9/42

سبک خودزنی

0/583

0/340

0/330

9/75
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جدول  7نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره بهروش گامبهگام ،برای پیشبینی استفاده
از سبکهای شوخطبعی را نشان میدهد .همانطورکه در این جدول مشاهده میشود ،در تحلیل
رگرسیون گامبهگام ،در چهار گام ،سبکهای شوخطبعی با شایستگی اجتماعی همبستگی
چندگانه دارند .با توجه به اهمیت متغیرهای پیشبین در تحلیل رگرسیون گامبهگام ،در اولین
گام ،سبک پیوندی با شایستگی اجتماعی دارای ضریب همبستگی  0/815بوده است .در گام
دوم ،با افزودن سبک خودارتقایی ،ضریب همبستگی به  0/926رسیده است .میزان ضریب
همبستگی افزوده برای سبک خودارتقایی 11 ،درصد است .در گام سوم ،با افزودن سبک
تهاجمی ،میزان همبستگی به  0/626رسیده است .میزان ضریب کاهشیافته برای سبک تهاجمی
 30درصد است .در گام چهارم ،با افزودن سبک خودزنی ،میزان همبستگی به  0/583رسیده
است .میزان ضریب کاهشیافته برای سبک خودزنی 4 ،درصد است .درمجموع ،این چهار متغیر،
 34/3درصد واریانس شایستگی اجتماعی را تبیین میکنند.
ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد ،برای پیشبینی استفاده از سبکهای شوخطبعی،
بهصورت جدول  8است.
جدول  .8ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد
متغیر

ضرایب غیراستاندارد

ضریب استاندارد بتا

t

سطح معناداری

2/640

0/001
0/000

بتا

خطای استاندارد

عدد ثابت

26/468

10/025

-

سبک پیوندی

1/902

0/223

0/542

8/521

سبک خودارتقایی

1/954

0/215

0/552

9/089

0/000

سبک تهاجمی

-0/204

0/172

-0/085

-1/190

0/000

سبک خودزنی

-0/090

0/164

-0/037

-0/547

0/000

جدول  ،8ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد را برای پیشبینی سبکهای
شوخطبعی نشان میدهد .همانطورکه در این جدول مشاهده میشود ،در تحلیل رگرسیون
گامبهگام ،طی گام نهایی (گام چهارم) ،چهار سبک شوخطبعی وارد معادلة رگرسیون شدهاند.
همانطورکه در جدول مشاهده میشود ،بهترتیب سبک پیوندی با ضریب بتای استاندارد ،0/542
سبک خودارتقایی با ضریب بتای  ،0/552سبک تهاجمی با ضریب بتای  - /085و سبک
خودزنی با ضریب بتای  -0/037روابط معناداری با شایستگی اجتماعی دارند؛ بنابراین،
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درمجموع ،معادلة رگرسیون نهایی (طی گام چهارم در تحلیل رگرسیون گامبهگام) برای پیشبینی
شایستگی اجتماعی به شکل زیر است:
شایستگی اجتماعی= سبک شوخطبعی پیوندی ( + )1/902سبک شوخطبعی خودارتقایی
( +)1 /954سبک شوخطبعی تهاجمی ( + )-0/204سبک شوخطبعی خودزنی ( + )-0/090عدد
ثابت ()26/268

نتیجهگیری
نتایج نشان داد سبکهای شوخطبعی ،بهروشهای مختلفی با ابعاد شایستگی اجتماعی در
ارتباطاند .سبکهای شوخطبعی پیوندی و خودارتقایی ،بر شایستگی اجتماعی ،تأثیر مثبت و
سبکهای تهاجمی و خودزنی ،تأثیر منفی دارند .نتایج این مطالعه ،با نتایج پژوهشهای شرمن
( ،)1988لیپ و مارتین ( ،)2006مارتین و همکاران ( ،)2003نزلک و درکز ( ،)2001کیوپر و
همکاران ( ،)2004جونز ( ،)2006باتزر و کیوپر ( ،)2008لیانگ ( )2014و سایر پژوهشهایی که
در پیشینه به آنها اشاره شد ،همراستاست .آزمون فرضیة اول و دوم نشان داد سبکهای
شوخطبعی پیوندی و خودارتقایی بر شایستگی اجتماعی تأثیر مثبت دارند .در توضیح این نتیجه
میتوان گفت از آنجاکه سبک شوخطبعی پیوندی ،برای سرگرمکردن دیگران و کاهش تنش
بینفردی استفاده میشود ،غیرخصمانه است و هم فرد و هم دیگران را تأیید میکند ،موجب
صمیمیت ،تخلیة تنش ناشی از تعارض ،شروع و تسهیل روابط بینفردی میشود .از طرفی سبک
شوخطبعی خودارتقایی که در آن ،فرد نگرشی خندهدار به مسائل و مشکالت دارد ،موجب
بشاششدن و بهبود حالت روحی میشود و بهعنوان سازوکاری انطباقی برای شرایط پراضطراب،
فرد را از ارتباطهای نامناسب با دیگران بازمیدارد .گراهام و همکاران ( )1992به این نتیجه
رسیدند که سبکهای مثبت شوخطبعی ،سبب بشاششدن و ایجاد روابط دوستانه میشوند و
شایستگی ارتباطی را بهبود میدهند .شوخطبعی ،ابزاری برای کنترل اجتماعی است و برای تأیید
یا رد اقدامها و رفتارهای موافق یا مخالف هنجارهای افراد ،گروه ،سازمان و جامعه بهکار می-
رود .استفادة مثبت از شوخطبعی ،به فرد کمک میکند فکر و احساس دیگران را درک کند و این
امر ،موجب همدلی و حمایت عاطفی میشود .از آنجاکه افراد دارای سبک شوخطبعی پیوندی،
با گفتن لطیفه و چیزهای خندهدار ،دیگران را میخندانند و افراد دارای سبک شوخطبعی
خودارتقایی با داشتن نگرشی خندهدار به مسائل زندگی ،همواره شاد بهنظر میرسند ،موجب

 426مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،4شمارة  ،3پایيز 1394

صمیمیت ،برونگرایی و خودگشودگی در روابط بینفردی میشوند و ارتباطهای اثربخش را به-
ارمغان میآورند .درمقابل ،افرادی که از سبک شوخطبعی تهاجمی استفاده میکنند ،میخواهند از
این طریق به دیگران حمله کنند یا آنها را تحقیر کنند؛ بنابراین ،این سبک شامل طعنهزدن،
اذیتکردن ،تمسخر و بیاحترامی میشود که همة اینها مانع ارتباطهای اثربخش میشوند.
افرادی که از سبک شوخطبعی خودزنی استفاده میکنند ،به بهای کمکردن ارزش خود ،کارهایی
را انجام میدهند و حرفهایی میزنند که دیگران را بخندانند و نظر آنان را جلب کنند؛ بنابراین،
چنین افرادی اغلب تنها و مضطرباند و حمایت عاطفی و نیز روابط بینفردی ضعیفی دارند
(هامپس و لینویس .)2010 ،بهعقیدة مارتین و همکاران ( ،)2003سبکهای شوخطبعی پیوندی و
خودارتقایی موجب سالمت روانی ،عزتنفس باال ،استرس کم ،خالقیت ،جامعهپذیری و کاهش
فاصلة اجتماعی بین افراد میشوند و ارتقای شایستگی اجتماعی فرد را بهدنبال دارند.
خودگشودگی ،بازخورد مثبت و پذیرندة فرد نسبت به جنبههای جدید یا رویدادهای تازه در
زندگی است و شوخطبعی نیز درواقع ،بهمعنای اتخاذ دیدگاهی متفاوت و طنزآمیز درمورد وقایع
پیرامون است .شوخطبعی به فرد کمک میکند تا دیدگاه مثبتی به تغییرهای زندگی داشته باشد،
برای کسب تجربههای جدید تالش کند و رویدادها و مسائل را از زوایای دیگری نیز بنگرد؛
بنابراین ،میتوان گفت باالبودن سبکهای شوخطبعی مثبت به فرد کمک میکند تا خودگشودگی
بیشتری داشته باشد ،تنش بینفردی را کاهش دهد و روابط بینفردی را تسهیل کند .افرادی که
از سبکهای مثبت شوخطبعی استفاده میکنند ،از برقراری رابطه با دیگران لذت میبرند.
قرارگرفتن این افراد در موقعیتهای اجتماعی ،بستر مناسبی برای شکلگیری و گسترش حس
شوخطبعی در این افراد ،بهمنظور تسهیل ارتباطهای بینفردی یا غلبه بر مشکالت در شرایط
نابسامان و افزایش توان مقابلهای است .سبکهای مثبت شوخطبعی ،سبب برقراری روابط
مطلوب با دیگران ،مقبولیت فرد و جلب حمایت اجتماعی از سوی آنها میشود .بهعقیدة
مارتین و همکاران ( ،)2003شوخطبعی منفی با داشتن احساس منفی دربارة خود ارتباط مثبت
دارد .افرادی که از خود ارزیابی منفی دارند ،با استفاده از شوخی در موقعیتهای نامربوط یا
شوخیهای زننده و نیشدار و با بیشازحد بیاعتبارکردن خود ،به مشکلها و احساسات منفی
خود دامن میزنند .این امر به ارزیابی منفی از خود و ارزیابی منفی دیگران از آنها نیز منجر
میشود .از سوی دیگر میتوان فرافکنی این احساسات منفی یا پرخاشگری به دیگران را در
رفتارهایی مانند تمسخر دیگران مشاهده کرد .افرادی که از سبکهای منفی شوخطبعی استفاده
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میکنند ،علیه خود یا دیگران وارد عمل میشوند و از شوخطبعی برای تحقیر و تخریب وجهة
خود یا دیگران در جمع استفاده میکنند .مجموع این رفتارها سبب میشود دیدگاه منفی فرد
دربارة خود یا دیگران تقویت شود و مقبولیت و حمایت عاطفی و اجتماعی وی نزد اطرافیان،
متأثر از این عوامل کاهش یابد.
درپایان ،پیشنهاد میشود افرادی که بهدنبال ارتباطهای فردی مؤثر با دیگران و پیشرفت در
مسیرهای شغلی هستند ،از سبکهای منفی شوخطبعی در ارتباط با همکاران و مدیران استفاده
نکنند .همچنین شایستگی اجتماعی خود را از طریق مطالعة کتابهای رفتار سازمانی و
ارتباطهای انسانی ارتقا دهند و از انجامدادن کارها و گفتن چیزهایی که موجب خدشهدارشدن
روابط بینفردی میشود ،پرهیز کنند .کارکنان باید در تعامل با همکاران و مدیران ،انگیزهها و
حالتهای روحی و انگیزشی خود و آنها را تشخیص دهند و هنگام برقراری ارتباط ،متناسب با
آن حالتها عمل کنند و توان ارتباطهای همدالنه و انعطافپذیری رفتاری ،مذاکره ،ایفای نقش،
مهارتهای محاورهای برای شروع و تداوم تعاملهای اجتماعی ،مهارتهای فراگیری و یادگیری
دانش و رفتار صمیمانه با دیگران ،تغییر رفتارها ،حرکات و گفتهها ،تشخیص رفتارها ،حرکات و
گفتههای دیگران ،گوشکردن ،سؤالکردن و شرکت در گفتوگوها را داشته باشند تا شایستگی
اجتماعی خود را ارتقا دهند .واحد آموزشی استانداری میتواند با برگزاری دورههای آموزشی
در زمینة مهارتهای ارتباطی ،کارکنان را در این زمینه یاری کند.
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