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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر پیشبینی ویژگیهای شخصیتی بر شوخطبعی و تفکر انتقادی زوجین بود .این پژوهش از نوع كاربردی
و روش آن پیمایشی -تحلیلی است و به شیوه همبستگی انجام شد .جامعه آماری این پژوهش را زوجهای جوان نیشابور تشــکیل
دادهاند .نمونهگیری بهصورت در دسترس از بین زوجهای مراجعهكننده به مراكز مشاوره در سطح شهر نیشابور كه حداقل  2سال از
ازدواج آنها گذشته بود و داوطلب شركت در این پژوهش بودند؛ انتخاب شدند .ابزار گردآوری پژوهش شامل پرسشنامه تفکر
انتقادی كالیفرنیا فاسیون ( ،)CCTSTپرسشنامه استاندارد سبکهای شوخطبعی مارتین و همکاران  8811و پرسشنامۀ  5عاملی
شخصیت نئو ( )8815بود .برای تحلیل اطالعات از آزمون همبستگی استفاده شد كه با استفاده از نرمافزار  SPSSصورت پذیرفت.
نتایج ضریب همبستگی نشان داد كه بین شوخطبعی و باوجدان بودن و توافق رابطه معناداری وجود ندارد ()P<5/55؛ این در حالی
است كه یافتههای فوق حاكی از آن است كه شوخطبعی با برونگرایی و انعطافپذیری رابطه مستقیم و معناداری و با مؤلفههای
روانرنجوری رابطه معکوس و معناداری دارد ( .)P≥5/55همچنین بین تفکر انتقادی و انعطافپذیری رابطه معناداری وجود ندارد
()P<5/55؛ این در حالی است كه یافتههای فوق حاكی از آن است كه تفکر انتقادی با برونگرایی و توافق و باوجدان بودن رابطه
مستقیم و معناداری و با مؤلفههای روانرنجوری رابطه معکوس و معناداری دارد (.)P≥5/55
واژههای کليدی :ویژگیهای شخصیتی ،شوخطبعی ،تفکر انتقادی ،زوجین
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مقدمه
ازدواج یکی از مهمترین تصمیمگیریها در زندگی هر فرد است و رضایتمندی از ازدواج یکی از اصلیترین عوامل تعیینكننده
كیفیت زندگی و سالمت روانی است؛ و از طرفی صفات شخصیتی ازجمله عوامل مهمی هستند كه بر كیفیت روابط زوجین تأثیر
میگذارد .كیفیت ارتباطات زناشویی نقش مهمی در سازگاری زوجین دارد كه میتواند بهعنوان حالتی كه در آن احساس كلی شادی
و رضایت از ازدواج آنها وجود دارد ،مدیریت شود (هاشمی 8و همکاران .)2552 ،درواقع رابطه زناشویی پیوند دو شخصیت است
و هر یک از همسران با پیشینه تحولی ،سبک شخصیتی ،تركیب عوامل زیستشناختی و تجربی گوناگون به زندگی مشترک قدم
میگذارند (محمدزاده ابراهیمی .)2552 ،2رابطه بین همسران فقط یک فرآیند آنی نیست .این شامل چند پارامتر تعیینشده توسط
درجه ای از تفاوتهای زناشویی مشکلساز ،تنش بین فردی و اضطراب شخصی ،رضایت زناشویی و تفاوتهای شخصیتی
و...میشود .مفهوم شخصیت برای سالها در بین محققان مورد چالش واقعشده و تعاریف متعددی درباره آن ارائهشده است .شخصیت
بیانگر آن دسته از ویژگیهای فردی است كه الگوی ثابت رفتاری آنها را نشان میدهد (الورنس .)8818 ،2اگرچه خصوصیات
شخصیتی زیادی وجود دارد اما ازجمله مهمترین و بانفوذترین مدلها در بررسی صفات شخصیت در دهههای اخیر مدل پنج عاملی
بوده است كه بیش از همه ،پژوهش در حوزه شخصیت را به خود اختصاص داده است (مکری 4و همکاران .)2554،كوستا و مک
كری با استفاده از روشهای تحلیل عاملی ،به این نتیجه رسیدند كه میتوان در خصوصیات شخصیتی پنج بعد اصلی را در نظر
گرفت كه در ادامه بهطور كامل توضیح داده خواهد شد (پورحسین و همکاران .)8282 ،ویژگیهای شخصیتی تأثیر زیادی بر
كاركردهای روانشناختی و بهزیستی افراد دارد .این ویژگیها باعث ایجاد تفکر ،احساس و رفتارهای متمایزی در افراد میشود.
گرچه ،ویژگیهایی نیز وجود دارند كه باعث میشوند افراد متفاوت ،شبیه به نظر برسند و این دلیل آن است كه روانشناسان بر هر
دو بعد تفاوتهای فردی و انسجام رفتاری تأكید میكنند .بعضی از ویژگیهای شخصیتی به افراد در برقراری و حفظ روابط گرم با
سایرین كمک میكند .همچنین ،ویژگیهای شخصیتی تأثیر زیادی بر رفتار افراد در جهتهای مثبت و منفی میگذارد (ابی و
همکاران .)2585،در چند دهه اخیر ظهور شاخه روانشناسی مثبت باعث تغییر جهت پژوهشها از جنبههای منفی روانشناسی به
جنبههای مثبت مانند شادكامی ،تشویق و شوخطبعی شده است .همچنین ،بهزیستی روانشناختی با استفاده از راهبردهای سالم و
مثبت مقابله مانند خنده یا شوخطبعی تسهیل میشود (كوپر.)2555 ،5
شوخی به این معناست كه افراد سخنی میگویند یا كاری انجام میدهند كه بامزه دیده شود و منجر به خندیدن دیگران شود
(طریق 2و همکاران .)2582 ،مارتین ( (2558شوخطبعی را توصیفی از تفاوتهای فردی عادی در همه انواع رفتار ،تجربهها،
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عواطف ،نگرش و توانایی ارتباط با سرگرمی ،خنده ،خوشمزگی و ...میداند .مارتین چهار سبک شوخطبعی پیونددهنده ،خود
ارتقایی ،پرخاشگرانه و خودشکنانه معرفی كرد .نتایج مطالعات مربوط به سبکهای شوخ حاكی از آن است كه در اغلب موارد،
سبکهای پیونددهنده و خود ارتقایی شوخطبعی ،با سالمت روان ،بهزیستی ذهنی ،مؤلفههای هوش هیجانی ،كفایت اجتماعی
و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارند .در مقابل سبکهای پرخاشگرانه و خودشکنانه شوخطبعی با مؤلفههای باال رابطه منفی
و با افسردگی و اضطراب و خصومت رابطه مثبت دارند (گروین.)2551 ،8
با توجه به اینکه ویژگیها و عوامل شخصیتی میتوانند در كلیه رفتارهای فرد اثرگذار باشند .درنتیجه میتواند در گرایش افراد
به سمت تفکر انتقادی نیز مؤثر باشد .گرایش نسبت به تفکر انتقادی تمایلی است كه فرد را به استفاده عملی از مهارتهای
خود در تفکر انتقادی برمیانگیزد و بدون آن ،فرد تمایلی به كاربرد مهارتهای تفکر انتقادی خویش ندارد (فیشن 2و همکاران،
 .)2582فکر انتقادی بهمثابه یکی از مهارتهای زندگی بیشتر بهعنوان توانایی افراد متفکر برای به چالش كشیدن تفکراتشان
درک میشود (پری .)2584 ،2گرایش تفکر انتقادی یک مهارت شناختی است كه بر ارتباطات بین فردی تأثیر میگذارد و باعث
میشود همسران بدون قضاوت یکدیگر را بهطور عینی درک كنند .ازدواج یک ساختار فعال است كه شامل فرآیندهای روانی
و شناختی فردی دو فرد مختلف) ،زن و مرد) است .در طول ازدواج ،این دو واحد مجزا بر روی اهداف مشترک زندگی آینده
خود همگرا میشوند .ذاتاً «نگرش تفکر انتقادی» مفهومی است كه شامل توانایی ایجاد رابطه علت و معلولی و تفکر تحلیلی
است .بسته به مهارت تفکر انتقادی ،باز بودن ارتباطات همسران آنها را تشویق میكند تا یکدیگر را در چارچوب عالیق و
ارزشهای خود درک كنند (اوزدن 4و همکاران .)2582 ،گرایش به تفکر انتقادی باعث میشود كه همسران آنقدر نسبت به
مشکالت زناشویی یکدیگر منعطف شوند كه از نظر شناختی ،خانواده با ایجاد فضای حل مسئله همراه با گشادهرویی در
ارتباطات و نقشهای روشن خانوادگی باعث كیفیت قابلتوجهی در زندگی میشود و اینگونه ویژگی خانوادهای كارآمد را به
دست میآورد؛ یعنی زنانی كه مشکالت خانوادگی را بهخوبی حل میكنند ،روابط خوبی با سایر اعضای خانوادهدارند ،نقشهای
خانوادگی را بهخوبی انجام میدهند و با همسران سازگاری دارند .همچنین بر سازگاری شوهران با این زنان تأثیر میگذارد
(بشر پور 5و همکاران.)2585 ،
خانــواده ،نظامی اجتماعی و طبیعی است كه ویژگیهای خاص خود را دارد؛ و این ویژگی برگرفته از شخصیت تکتک اعضای
خانواده میباشد .در چنین نظامی ،افراد با عالیق و دلبستگیهای عاطفی نیرومند ،دیرپا و متقابل به یکدیگر پیوستهاند .وجود
تعارض در زندگی ،بخش اجتنابناپذیر هستی انسان را تشکیل میدهد .این موضوع هم میتواند جنبه مثبت و رشد دهنده و
هم جنبه منفی و تخریبی در روابط انسانی داشته باشد .شخصیت ،میتواند تأثیرات پایداری بر روابط زناشویی داشــته باشد
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همچنین برخی از ویژگیهای شخصیتی و اختالالت روانی ،تنشها و تعارضات را بین زوجها افزایش میدهد و تداوم زندگی
زناشویی را تهدید میكند .با توجه به مطالعات ویژگیهای شخصیتی تأثیر بسزایی بر رفتار افراد در جهت مثبت دارد و با توجه
به مزایا و تأثیرات مثبت تفکر انتقادی و شوخطبعی در زندگی زناشویی و نبود تحقیقات كافی و جامع در رابطه با تأثیر
ویژگیهای شخصیتی بر شوخطبعی و تفکر انتقادی زوجین ضروری دانستیم در جهت پیشبینی ویژگیهای شخصیتی بر دو
متغیر شوخطبعی و تفکر انتقادی گامی نو در این زمینه برداریم.
روش پژوهش
پژوهش حاضر كه با هدف پیشبینی تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر شوخطبعی و تفکر انتقادی زوجین شهر نیشابور انجام شد ،این
پژوهش از نوع كاربردی و روش آن پیمایشی -تحلیلی است و به شیوه همبستگی انجام شد .جامعه آماری این پژوهش را زوجهاى
جوان نیشابور تشکیل دادهاند .نمونهگیری بهصورت در دسترس از بین زوجهاى مراجعهكننده به مراكز مشاوره در سطح شهر نیشابور
كه حداقل  2سال از ازدواج آنها گذشته بود و داوطلب شركت در این پژوهش بودند؛ انتخاب شدند .نمونه پژوهش شامل  25زوج
( 25نفر) بود .برای این پژوهش در گام اول  85مركز مشاوره از پنج منطقه جغرافیایی شهر نیشابور بهصورت تصادفی انتخاب گردید.
در گام بعدی از زوجهای مراجعهكننده به مراكز فوق بــرای پژوهش مذكور دعوت به همکاری شد .با توجه به شرایط پژوهش از
هر مركز تعداد  2زوج انتخاب شدند .زوجهاى هر دو گروه با توجه به ویژگی محدوده سنی ،سن ازدواج ،تعداد فرزند ،سطح
تحصیالت و محل سکونت همتا سازی شدند و در گام آخر از آنها برای پاسخ دادن به پرسشنامه تفکر انتقادی كالیفرنیا فاسیون
( ،)CCTSTپرسشنامه استاندارد سبکهای شوخطبعی مارتین و همکاران  8811و پرسشنامۀ  5عاملی شخصیت نئو ( )8815دعوت
به همکاری شد.
ابزار گردآوری داده شامل .8 :پرسشنامه سبکهای شوخطبعی توسط مارتين و همکاران در سال ( )8811طراحیشده است .این
پرسشنامه دارای  22گویه و  4عامل میباشد .هر گویه در طیف پنجقسمتی لیکرت از خیلی كم (نمره  )8تا خیلی زیاد (نمره )5
مشخص كنند .2 .پرسشنامه تفکر انتقادی کاليفرنيا فاسيون ( ،)CCTSTاین پرسشنامه بین سال  8818تا  8885توسط فاشیون و
همکارانش ساختهشده است .این پرسشنامه دارای  24سؤال است؛ كه به سنجش مهارت تفکر انتقادی فرد در پنج بعد ارزشیابی،
استنباط ،تحلیل ،استدالل قیاسی و استدالل استقرایی میپردازد .هر گویه در طیف پنجقسمتی لیکرت از خیلی كم (نمره  )8تا خیلی
زیاد (نمره  )5مشخص كنند .2 .پرسشنامۀ  5عاملی شخصيت نئو ( :)8815نسخه اولیه تست نئو در سال  8821در كتاب مکكری
و كاستا منتشر شد و بعدازآن سه بار بازنگری شد .از آن زمان تاكنون نسخههای مختلفی از این تست تهیهشده است .نسخه كوتاهشده
آن به نام  NEO-FFIتنها  25سؤال داشته و فقط پنج عامل اصلی شخصیت را امتیازدهی میكند .پنج عامل اصلی شخصیت
عبارتاند از :رواننژندی یا نوروتیک بودن) ، (Nبرونگرایی) ، (Eاشتیاق به تجربیات جدید) ، (Oتوافقپذیری) (Aو وظیفهشناسی
.(C
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پس از جمعآوری دادهها ،پیروی كردن توزیع دادهها از توزیع نرمال با آزمون بارتلت بررسی شد .برای تحلیل اطالعات از آزمون
همبستگی استفاده شد كه با استفاده از نرمافزار  SPSSصورت پذیرفت.
یافتهها
جهت توصیف دادههای پژوهش ،از شاخصهای میانگین و انحراف معیار استفادهشده است .جدول  ،8میانگین و انحراف معیار
زوجین در مقیاسهای  5گانه شخصیت را نشان میدهد.
جدول  .8ميانگين ،انحراف استاندارد نمرات مقياس  5عاملی شخصيت
انحراف معیار

مقیاس  5عاملی شخصیت

میانگین

روانرنجوری

5/88

2/28

برونگرایی

22/85

2/22

انعطافپذیری

22/25

82/52

توافق

28/45

82/42

باوجدان بودن

25/25

25/22

تفکر انتقادی

44/28

58/52

شوخطبعی

42/51

85/88

همانطور كه در جدول  8مالحظه میشود ،بررسی میانگین ویژگیهای شخصیتی زوجین نشان میدهد بیشترین میانگین مربوط به
باوجدان بودن و كمترین میانگین مربوط به روانرنجوری است .همچنین به ترتیب میانگین شوخطبعی  42/51و تفکر انتقادی 44/28
بهدستآمده است.
جدول .2توزیع فراوانی نمونه جنسيت و شخصيت
فراوانی

درصد فراوانی

زن

03

%55

مرد

03

%55

مجموع

03

%855

روانرنجوری

82

%25

برونگرایی

82

%25

انعطافپذیری

82

%25

توافق

82

%25

باوجدان بودن

82

%25

مجموع

25

%855

آماره جنسیت

با توجه به جدول ( )2در هر بعد از شخصیت  5عاملی  2زوج ،در هر بعد  2زن و  2مرد ،قرارگرفتهاند و درمجموع تعداد  25زن
و  25مرد در پژوهش حضور داشتند.
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 .جدول  .0آزمون بارتلت برای کفایت حجم نمونه
KMO

خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

5/252

22242/84

4884

5/555

همانطور كه در جدول ( ،)2مالحظه میشود ،با توجه به اینکه مقدار خی دو محاسبهشده از مقدار بحرانی جدول با درجه آزادی
 4884در سطح  p≤5/55معناداری میباشد ،پس نتایج حاكی از كفایت حجم نمونه است.
جدول .4ضریب همبستگی بين شوخطبعی و ویژگیهای شخصيت و مؤلفههای آن
ماتریس همبستگی
شوخطبعی

نمرۀ كل ویژگیهای شخصیتی

روانرنجوری

برونگرایی

انعطافپذیری

توافق

باوجدان بودن

ضریب همبستگی پیرسون

5/511

-5/525

5/545

5/525

5/822

5/828

سطح معناداری

5/888

5/558

5/555

5/582

5/242

5/218

همانطور كه در جدول ( )4مالحظه میشود ،نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان میدهد بین شوخطبعی و باوجدان بودن و توافق
رابطه معناداری وجود ندارد ()P<5/55؛ این در حالی است كه یافتههای فوق حاكی از آن است كه شوخطبعی با برونگرایی و
انعطافپذیری رابطه مستقیم و معناداری و با مؤلفههای روانرنجوری رابطه معکوس و معناداری دارد ( .)P≥5/55در تبیین یافتههای
فوق میتوان گفت كه در افراد شخصیت روانرنجوری شوخطبعی منفی است یعنی هرچقدر روانرنجوری بیشتر باشد میزان
شوخطبعی پایینتر است.
جدول .5ضریب همبستگی بين تفکر انتقادی و ویژگیهای شخصيت و مؤلفههای آن
نمرۀ كل ویژگیهای شخصیتی

روانرنجوری

برونگرایی

انعطافپذیری

توافق

باوجدان بودن

ماتریس همبستگی
تفکر

ضریب همبستگی پیرسون

5/544

-5/525

5/542

5/548

5/545

5/548

انتقادی

سطح معناداری

5/555

5/552

5/552

5/5542

5/522

5/542

همانطور كه در جدول ( )5مالحظه میشود ،نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان میدهد بین تفکر انتقادی و انعطافپذیری رابطه
معناداری وجود ندارد ()P<5/55؛ این در حالی است كه یافتههای فوق حاكی از آن است كه تفکر انتقادی با برونگرایی و توافق و
باوجدان بودن رابطه مستقیم و معناداری و با مؤلفههای روانرنجوری رابطه معکوس و معناداری دارد ( .)P≥5/55در تبیین یافتههای
فوق میتوان گفت كه در افراد شخصیت روانرنجوری شوخطبعی منفی است یعنی هرچقدر روانرنجوری بیشتر باشد میزان
شوخطبعی پایینتر است.
بحث و نتيجهگيری
نتایج این پژوهش مبین این واقعیت است كه بین ویژگیهای شخصیت و شوخطبعی و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد و
ویژگیهای شخصیت بر این دو متغیر تأثیر میگذارد .معین و همکاران ( )8281بیان كردند كه بین تفکر انتقادی و محیط خانواده و
خالقیت رابطه وجود دارد .موریرا 8و همکاران ( )2522نشان دادند كه بین شوخطبعی و شخصیت نیز رابطه وجود دارد و شوخطبعی
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به خلقوخو نیز وابسته است كه در این پژوهش این رابطه تائید شد .همچنین ابی 8و همکاران ( )2528بیان كردند كه بین شوخطبعی
و خودشیفتگی و ویژگیهای شخصیتی رابطه وجود دارد .سپهوند و همکاران ( )8282نیز رابطه الگوهای ارتباط خانوادگی
(گفتوشنود و همرنگی) ،فراشناخت و ویژگیهای شخصیتی باز بودن به تجربه و وجدانی بودن با گرایش به تفکر انتقادی با
میانجیگری باورهای معرفتشناختی را تائید كردند .اوزدن و همکاران ( )2582بیان كردند كه سازگاری بهعنوان یک ویژگی
شخصیتی زوجین با تفکر انتقادی رابطه دارد.
بر اساس نتایج فرضیۀ اول برونگرایی و شوخطبعی با یکدیگر رابطۀ دارند در تبیین این یافته میتوان چنین بیان كرد زوجینی كه
فعال ،پرحرف و شاد هستند ،قاطعیت دارند ،و به دنبال هیجانطلبی و عالقهمندی به مردم میباشند دارای شوخطبعی بیشتری هستند.
عصبانیت ،اضطراب ،افسردگی ،عدم خویشتنداری ،حساس بودن به خود و آسیبپذیری در شرایط سخت نیز ازجمله ویژگیهای
شخصیت روانرنجور است كه ارتباط منفی و معناداری با شوخطبعی دارد و افراد شوخطبع فاقد این ویژگیها هستند.
بر اساس نتایج فرضیۀ دوم بین تفکر انتقادی و انعطافپذیری رابطه معناداری وجود ندارد .این در حالی است كه یافتههای فوق
حاكی از آن است كه تفکر انتقادی با برونگرایی و توافق و باوجدان بودن رابطه مستقیم و معناداری و با مؤلفههای روانرنجوری
رابطه معکوس و معناداری دارد .توانایی تفکر ازجمله عناصر مهم جهان هستی است كه رشد این تفکر ازجمله مهمترین دالیل
سازگاری زوجین با یکدیگر است .همچنین تفکر انتقادی عامل اصلی شادكامی زوجین میباشد .تفکر انتقادی فرآیندی شناختی
است كه نیازمند شخصیتی باوجدان و سازگار بوده تا زوجین بتوانند بدینوسیله با یکدیگر و اجتماع ارتباط مؤثر برقرار كنند.
بهتر است محققان در آیند رابطۀ سبکهای شوخطبعی و ابعاد شخصیتی را مورد بررسی قرار دهند .از جمله محدودیتهای پژوهش
حاضر یافتن زوجهایی با ویژگیهای شخصیتی موردنظر و گروهبندی این زوجها بود.
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