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  چکیده
طبعی و امید به آینده  آوري در برابر استرس با شوخ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب

 نفر از دانشجویان 291این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود که . ان انجام شددر دانشجوی
 1390-91در سال  اي چند مرحله اي گیري خوشه نمونه نوع از تصادفی گیري نمونه دختر به روش
نامه چند بعدي  ، پرسش)2003( آوري کانر و دیویدسن ابزار پژوهش حاضر مقیاس تاب. انتخاب شدند

. می باشد) 2003(نامه امیدواري اشنایدر  و پرسش) 1997( تورسون و پاول حس شوخ طبعی
هاي آماري توصیفی و استنباطی، همبستگی  ها با روش نامه آوري شده از این پرسش هاي جمع داده

جهت تعیین میزان واریانس قابل (و تحلیل واریانس چندگانه ) جهت بررسی رابطه متغیرها(پیرسون 
ها نشان داد  یافته. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) ابسته از طریق متغیر مستقلبینی متغیر و پیش

طبعی و امید به آینده مستقیم و معنادار و رابطه بین  آوري در برابر استرس با شوخ که رابطه بین تاب
طبعی نیز  هاي شوخ هاي عاملی و راهبردي از زیرمؤلفه آوري در برابر استرس و زیرمقیاس تاب
طبعی، خالقیت و  آوري در برابر استرس با شوخ  چنین بین تاب هم. صورت مستقیم و معنادار است به

طبع و نگرش به  طبعی، نگرش به افراد شوخ اي از شوخ طبعی، استفاده مقابله استفاده اجتماعی از شوخ
 بر این، بررسی عالوه. طبعی، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد هاي شوخ طبعی از زیرمؤلفه خود شوخ
کننده  بینی پیش) عاملی و راهبردي(هاي امید به آینده نشان داد که هر دو مؤلفه امید به آینده  مؤلفه

                                                           
   zsalehi26@yahoo.com )نویسنده مسئول(ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران  کارشناس-1
  ن کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهرا-2
  شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران  کارشناس ارشد روان-3
  دانشیار دانشگاه جامع امام حسین-4

  »زن و مطالعات خانواده«
  1392 زمستان  -بیست و دومشماره  -ششمسال 

  99 -115ص ص 
  13/08/92: تاریخ دریافت
  13/03/93: تاریخ پذیرش

  

mailto:zsalehi26@yahoo.com


 1392 زمستان  –22 شماره – زن و مطالعات خانواده

 

100

 مؤثري نقش آوري در برابر استرس طور کلی، تاب به. آوري در برابر استرس در دانشجویان است تاب
 دو مؤلفه این و دارد طبعی شوخ و میدا جمله از نگر مثبت شناسی روان هاي مؤلفه افزایش و در  ایجاد

 و بهبودي سالمت روانی افزایش باعث آوري تاب توسط گرفتن قرار تأثیر تحت با خود نوبه به نیز
  .شود می دانشجویان در زندگی سبک

  طبعی، امید به آینده، دانشجویان دختر خ آوري، استرس، شو  تاب:کلیدي هايهاژو
  
 

  مقدمه
 هاي گوناگون روانی و اجتماعی نظیر نیم که آسیبک در عصري زندگی میما 
منظومه خانوادگی در حال تغییر  ی،لدر دسترس بودن مواد مخدر و مشروبات الک خشونت،
 ۀبدیهی است که مواجه .در آن بروز و شیوع پیدا کرده است  اقتصادي هاي و دشواري
 .سازي آنان شود بب ناتوانتواند س می آمیز، هاي مخاطره ت فرزندان با موقعیتمد   طوالنی

 والدین در تربیت فرزندان این است که آنان را براي  ترین رسالت مهم بر این اساس،
مشکالت و  ها، دیده کنند تا قدرت مقابله با ناگواري  آب زیستن در این عصر پیچیده،

هم با این امر م .نشوندکجروي ها ها را داشته باشند و به راحتی تسلیم انحرافات و  آسیب
این من هستم « :آنان باید بتوانند بگویند .ر استدر فرزندان میسآوري  تقویت قدرت تاب

 والدین  مهم تواناییبراي دستیابی به این  »کنم و نه شرایط مرا که شرایط را کنترل می
  ).  1390صیدي، (آفرینی آشنا باشندۀ تاب با مقولباید

، مطابق استپذیري  زي و انعطافساآوري و قدرت چاره که داراي تاب فردي
دهد و بعد از برطرف شدن عوامل فشارزا به سرعت به تغییرات محیطی خود را وفق می

بر روي (آوري  قرار دارند که در انتهاي پایین سطح تابافرادي. گرددحالت بهبود باز می
هاي جدید  عیتبه مقدار ناچیزي خود را با موق) آوري پایین آوري باال و تاب پیوستار تاب
هاي فشارزا به حالت عادي و طبیعی برمی  ها به کندي از موقعیت دهند، اینوفق می

، به نقل از واق، 2008 (2به اعتقاد اریک، سیمونز، استین و پل). 2007، 1سیبرت(گردند 
آوري هستند، اغلب با ایجاد هیجانات  که داراي تاب ، افرادي)2008، 3فردریکسون و تیلور

آور بدون  افراد تاب. گردندهاي فشارزا به حالت طبیعی باز می از رویاروییمثبت پس
شان کاهش یابد و دچار بیماري روانی شوند، رویدادهاي فشارزا را  که سالمت روان این

                                                           
1-Siebert 
2-Eric, Simmons, Stein & Paul  
3-Waugh, Fredrikson & Taylor 
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چنین در بعضی موارد با در برابر سختی ها پیشرفت نیز کرده و  گذارند؛ همپشت سر می
  . کامیاب می شو ند

آوري را در  توانیم تاب معتقد است با ایجاد عوامل حمایتی می) 1991( 1برنارد
زاي  این عوامل حمایتی آثار منفی بدبختی و رویدادهاي استرس. کودکان پرورش دهیم
ترین عوامل حمایتی خانواده، مدرسه و اجتماع است که  عمده. دهندزندگی را کاهش می

  .ن شوندآوري در کودکاتوانند باعث افزایش رشد تابمی
آموزان نشان دادند که  با بررسی دانش) 2009( 2کوهن، یون و جوهنستون

رحیمیان بوگر و . آوري و رضایت از زندگی رادر پی دارد هاي مثبت، افزایش تاب هیجان
آوري و سرسختی، آیندة   در پژوهشی نشان دادند که نتیجۀ  تاب) 1387(نژاد فرید 

نشان ) 1386، به نقل از بشارت، 2006 (3ژوهش آنگنتایج پ.  استمعنادار سالمت روان
کند، سطوح آوري واریانس معناداري از بهزیستی روانی و هیجانی را تبیین می داد که تاب
هاي مثبت  هاي مثبت و منفی را به دنبال دارد و احساس هیجان آوري، هیجان باالتر تاب

. هاي روزمره بهتر مقابله کنند ترسکند که بتوانند با اس آوري کمک می به افراد داراي تاب
هاي مثبت رابطه آوري با هیجان نشان دادند که تاب) 2004 (4سون توگادو و فردریکو
  . هاي منفی رابطه معکوس دارد مستقیم و با هیجان

طور کلی مثبت است که افراد متعلق به  از طرفی شوخی فعالیتی جهان شمول و به
این . کنند را تجربه می وت در سراسر جهان آنهاي اجتماعی و فرهنگی متفا بافت

اصطالح به کیفیتی از عمل، گفتار و نوشتار اشاره دارد که موجب سرگرمی و تفریح 
هاي فردي است که  طبعی رگۀ شخصیتی پایدار و متغیر مهم تفاوت حس شوخ. شود می

با سرگرمی،  هاي مرتبط و توانایی ها، بازخوردها ها، عاطفه در انواع رفتارها، تجربه
اي در  افزون بر این شوخ طبعی راهبرد مقابله. یابدخندیدن، خنداندن و مانند آن تجلّی می

. شود برابر تنیدگی است که بعنوان مکانیزمی علیه اضطراب و افسردگی در نظر گرفته می
یک مهارت بقا . عنوان راهی براي مواجهه با مشکالت زندگی مطرح است طبعی به شوخ

تواند  طبعی می دهد که شوخ تحقیقات نشان می. له گرفتن از یک مشکل استبراي فاص
در یک بررسی از سوابق . اي مهم در برابر مشکالت زندگی باشد یک مهارت مقابله
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طبعی  طبعی و سالمت، پژوهشگران نتایج زیر را درباره ارزش شوخ پژوهشی درباره شوخ
زا  طبع هنگام رویارویی با تجارب استرس شوخافراد : اي دریافتند عنوان مهارتی مقابله به

ثري براي ؤطبعی روش م شوخ. دهند کمتر از دیگران، خلق منفی از خودشان نشان می
شوخ دارند، به  که طبع افرادي. مقابله با هیجانات منفی مانند خشم، غم و افسردگی است

کنند  د و تالش میگیرن تري نسبت به هیجانات منفی خود می احتمال بیشتر موضع فعاالنه
ترند  طبعی هستند، منفعل که فاقد یک حس شوخ بر آنها مسلط شوند و در عوض، افرادي
که داراي  اغلب افرادي. دهند که آنها را کنترل کند و به هیجانات منفی خود اجازه می

تحقیقات نشان . تري برخوردارند طبعی هستند از بهداشت جسمانی مناسب حس شوخ
شود تا افراد در  بعی با افزایش عملکرد دستگاه ایمنی بدن، موجب میط اند شوخ داده

طبعی به ما کمک  شوخ. زا قرار گیرند ثیر شرایط استرسأزندگی روزانه کمتر تحت ت
زا واکنش نشان دهیم، بتوانیم  جاي اینکه با ترس یا هراس به رویدادي استرس کند به می

طبعی زمانی را فراهم  چنین شوخ هم. آن شرایط سخت را به راحتی پشت سر بگذاریم
هاي دیگر  حل کند که از مشکالت فاصله بگیریم و فرصتی براي نگریستن به راه می

که ما با نشاط هستیم،  طبعی این است که در مواقعی مزیت دیگر شوخ. داشته باشیم
نوع ترین  سالم. مان کنند دیگران تمایل بیشتري دارند که در اطراف ما باشند و حمایت

این نوع . ي نگیریمطبعی این است که مالیم باشیم یعنی اینکه خودمان را زیاد جد شوخ
طبعی که آمیخته با طعنه و تمسخر  تر شوخ توان با شکل ناسالم طبعی سالم را می شوخ

طبعی ذاتی نیست و یک امر کامالً اکتسابی  ه داشت که شوخباید توج .است، مقایسه کرد
. ندطبعی خود را افزایش ده  حس شوخندتوان راحتی می  بهندواهبخافراد اگر . است
تر  تر و مستحکم ان غنیش  که روابطندرس  به این نتیجه میندکه این کار را انجام ده زمانی
این امر هم به نوبه  .کنند ا نگاه میآنهتر به   به چشم یک فرد جذابنیز دیگران. شود می

طبعی مکانیزم دفاعی  شوخ.  هم ارتقا پیدا کندشود که حس شوخ طبعی باز خود سبب می
هاي هیجانی یا عوامل  کند تا با تعارض اي است که به افراد کمک می یافته توسعه

یت دادن به جنبه کننده مقابله کنند  هاي طنزآمیز و سرگرم فشارزاي بیرونی از طریق اهم
  ).2006، 1رف(

                                                           
1-Reff  
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، 2؛ به نقل از بري1996، 1بگ(دهد  طبعی، درد جسمی و ذهنی را کاهش می شوخ
توان به خشنودي، رضامندي، و پیامدهاي مثبتی در بردارد که از آن میان می) 2004

هاي جسمی، خرسندي از زندگی، مقابله با استرس و محافظت شخص  سازگاري با ناتوانی
؛ به 2004، 3فریل(هایی مانند سرطان و جلوگیري از خودکشی اشاره کرد  در برابر بیماري

  ).2006، 4ل از اریکسون و فلدستیننق
ها بدون فشار روانی وآثار منفی بر دیگران، به افراد  طبعی با آزادسازي هیجان  شوخ
) 2006 به نقل از رف، 2000، 5ویالنت(زاست، غلبه کنند  کند تا بر آنچه آسیب کمک می

 احساسات فردي را کاهش و به آنها اجازه دهند تا در افکار و و فاصله اجتماعی میان
کننده قوي از جذابیت  بینی طبعی یک پیش شوخ). 1995، 6گراهام(دیگر سهیم باشند  یک
  ).2006رف، (شود  فردي محسوب می میان

کند تا  هاي انسان است که به او کمک می همچنین امیدواري یکی از ویژگی
حمل ت ها را پشت سر گذاشته، بر اهداف خود مصمم شده و احساس غیرقابل امیدي نا

امیدي در اوایل دوران  نظر اریکسون، تکامل امید یا نا  بنا به. بودن آینده را کاهش دهد
خوبی تأمین و  در این زمان، اگر نیازهاي عاطفی کودك به. گیرد کودکی صورت می

در . گردد آورده شوند، احساس خوب بودن در وي شکل گرفته و امید در او ایجاد می بر
بعضی . شود می تأمین نیازهاي عاطفی وي، ناامیدي تولید دمصورت، یعنی ع غیر این
امیدواري در . هستند هاي امید یا ناامیدي، قابل شناسایی پردازان معتقدند که ریشه نظریه

است و جهت رفع  بخش نیازي براي دستیابی به دوره بزرگسالی رضایت جوانان پیش
  ). 1998، 7هرت(تهدیدهاي جدي در آینده، ارزش حیاتی دارد 

 از ايمجموعه منجر به ، امید)2003(8، چیونس و سیمپسوناسنایدر نظر مطابق
 در راهبردها تولید براي توانایی شخصی وادراك ارزشمند اهداف بودن توانایی هاي دارا

 طور به باال، امید سطح داراي افراد که دادند ها نشان آن .شود تعقیب اهداف، می

                                                           
1-Beg  
2-Berry  
3-Friel  
4-Erickson & Feldstein  
5-Vaillant  
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 و کننداحساس می را بیشتري مثبت هیجانات متعاقباً وهدفدار هستند  آمیزيموفقیت
 دارند مشکل شان اهداف به رسیدن جهت موانع بر غلبه در پایین امید سطح افراد داراي

  کنند می تجربه را بیشتري منفی متعاقباً هیجانات و
 بهتر عملکرد براي اي عمده بودن،عامل  امیدوار که است این از حاکی تحقیقات

 در مؤثري عامل امید عبارت دیگر، به .است ورزش زمینه در هم و آموزش نهزمی در هم
  .است اجتماعی و تحصیلی ورزشی، هايموفقیت به دستیابی

همین دلیل، جوانانی که  تواند در فرد یا گروه، انرژي ایجاد کند و به امیدواري می
وي دیگر، فقدان امید و از س. امیدوارند، بهتر از سایر جوانان قادر به کنترل خویش هستند

ناپذیر در  کننده یا رویدادهاي اجتناب انگیزه یا رویارویی طوالنی با وقایع جدي و تهدید
  ).2004، 1هیندز(گردد زندگی، منجر به ایجاد تأثیرات سوء بر روان و جسم فرد می

در مورد دانشجویان انجام شده  طبعی هاي امید و شوخ هاي اندکی از سازه پژوهش
شناختی تأثیري یکسان  هاي روان ها بر روي بعضی از مؤلفه  اما با این حال، این سازهاست

در . خوبی مشخص است شود، به و همسو دارند که این در پژوهشهایی که در زیر بیان می
تحقیقات . کرد صورت غیرمستقیم رابطه برقرار طبعی به توان بین امید و شوخ واقع می
ا عاطفه مثبت و احساس خودارزشمندي همبستگی مثبت دارد و اند که امید ب نشان داده

طور کلی عواطف منفی در ارتباط است و امید  طور منفی با افسردگی و به چنین به هم
تر را در پی داشته باشد  اجتماعی پایین-تواند سطح افسردگی و نقص روانی پایین می

  ).1991، 2الیوت، ویتی، هریک و هافمن(
نفس زیادتر  که از امیدواري باالتري برخوردار بودند، عزّت  ا افراديه بر اساس یافته

ها نشان  عالوه بر این پژوهش ).2003، 3شوري(و عملکرد تحصیلی بهتري داشتند 
طبعی با نیرومند شدن روابط اجتماعی، ایجاد و حفظ همبستگی اجتماعی  اند که شوخ داده

هش اختالالت روانی همراه است نفس بیشتر و کا و انسجام گروهی، امید، عزّت
  ).1386خشوعی، (

ه به این هاي جامعه و سازندگان  ترین گروه که دانشجویان یکی از حساس با توج
یت سالمت روان آنها، مطالعه حاضر با هدف  فرداي هر کشوري هستند و نظر به اهم

هاي آنها و  لفهآوري در برابر استرس با شوخ طبعی و امید به آینده و مؤ تعیین رابطۀ تاب
                                                           

1-Hinds  
2-Elliott, Witty, Herrick & Hoffman 
3-Shorey  
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آوري در برابر استرس صورت گرفته  ها در تاب کنندگی این مؤلفه بینی تعیین نقش پیش
 .است

  روش
جامعۀ آماري پژوهش حاضر را . پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است

 تشکیل 91 -92کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 
 و باشد می اي چند مرحله اي گیري خوشه نمونه نوع از تصادفی گیري هنمون روش. اند داده

منظور تحلیل   نفر از دانشجویان از دانشکده هاي مختلف انتخاب شدند و به291تعداد 
هاي تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار  ها، روش داده

آوري در برابر استرس،  نامه تاب پرسش) 1 در این پژوهش از سه پرسشنامه شامل. گرفتند
  . طبعی استفاده شد نامه شوخ پرسش) 3نامه امیدواري و  پرسش) 2

 1دیویدسون و آوري توسط کانر نامه تاب پرسش :در برابر استرس آوري نامه تاب پرسش )1
گیري قدرت مقابله با فشار و تهدید  ، جهت اندازه)1386، به نقل از جوکار، 2003(

اي است که در مقیاس   ماده پنج گزینه25نامه داراي  این پرسش.  شده استتهیه
محمدي . شود گذاري می همیشه درست نمره) 5(کامالً نادرست و ) 1(لیکرت بین 

 ساله در 18-25 مرد 718آوري بر روي  در تحقیقی با اجراي مقیاس تاب) 1384(
فاده از روش آلفاي کرونباخ، کننده با استکننده و غیرمصرف هاي سالم، مصرف گروه

در این تحقیق براي تعیین روایی ابتدا  .دست آورد به 89/0ضریب اعتبار برابر 
. همبستگی هر گویه با نمره کل محاسبه و سپس از روش تحلیل عامل استفاده شد
، 3محاسبه ضریب همبستگی هر گزینه با نمره کل نشان داد که به جز مورد گویه 

هاي مقیاس با استفاده از روش در مرحله بعد گویه.  بودند64/0ا  ت41/0ضرایب بین 
براي تعیین تعداد عوامل با استفاده از . هاي اصلی مورد تحلیل عاملی قرارگرفتند مؤلفه

 و ارزش ویژه باالتر از یک، یک عامل در مقیاس screeمالك شیب خط نمودار 
دست آمده   به86/0ش حاضر نامه در پژوه ضریب پایایی پرسش. قابل استخراج بود

  .است
نامه که توسط اشنایدر، چیونس و سیمپسون  این پرسش: نامه امیدواري پرسش) 2

صورت   عبارت است و به12براي سنجش امیدواري ساخته شد، داراي ) 2003(
 4 عبارت براي سنجش تفکر عاملی، 4از این عبارات، . شود خودسنجی اجرا می

                                                           
1-Conner & Davidson 
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نامه دو  این پرسشبنابر.  عبارت انحرافی است4ردي، بعبارت براي سنجش تفکر راه
تحقیقات زیادي از پایایی و اعتبار این . عامل و راهبرد: گیرد زیرمقیاس را در بر می

همسانی درونی . کنند گیري امیدواري حمایت می عنوان مقیاس اندازه نامه به پرسش
هاي بیشتر   و در دوره80/0آزمون  باز -  است و پایایی آزمون84/0 تا 74/0کل آزمون 

 71/0همسانی درونی زیرمقیاس عاملی .  هفته، از این میزان نیز باالتر است10 تا 8از 
نامه در  ضریب پایایی پرسش.  است80/0 تا 63/0 و زیرمقیاس راهبردي 76/0تا 

      .                                                   دست آمده است  به58/0پژوهش حاضر 
 1 توسط تورسون و پاول1997نامه در سال  این پرسش: طبعی نامه شوخ پرسش) 3

عنوان مکانیزمی که در مقابله با  طبعی فردي به منظور ارزیابی میزان حس شوخ به
) الف: این مقیاس داراي چهار عامل. کند، ساخته شد مسایل زندگی به افراد کمک می

اي از  استفاده مقابله) طبعی، ب ی از شوخطبعی، خالقیت و استفاده اجتماع شوخ
طبعی  نگرش نسبت به خود شوخ) طبع و د نگرش نسبت به افراد شوخ) طبعی، ج شوخ
. طبعی از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است مقیاس چندبعدي حس شوخ. است

.  گزارش شده است90/0 تا 80/0هاي مختلف بین  ضریب آلفاي آن در پژوهش
طبعی با عوامل مرتبط حاکی از  ار نمره مقیاس چندبعدي حس شوخهمبستگی معناد

طبعی همبستگی مثبت  بعدي حس شوخ مقیاس چند. اعتبار سازه این آزمون است
طلبی،  ورزي، هیجان گرایی، جرأت معناداري با نمایشگري، تسلط، خونگرمی، جمع

. بشاشیت داردگرایی و  خالقیت، معنویت درونی، برانگیختگی، هیجانات مثبت، برون
نفس منفی، تسلیم شدن، نظم،  خویی، عزّت  آزرده چنین این آزمون با روان هم

استقامت، پرخاشگري، افسردگی، غلبه بر اضطراب، درك دردسرهاي روزانه و خلق 
 77/0نامه در پژوهش حاضر نیز  ضریب پایایی پرسش. بد، رابطه منفی معناداري دارد

                .            دست آمده است به
  

                                                           
1-Tursun & Paul 
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  ها یافته
نفر  از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران شرکت 291در این پژوهش تعداد 

 درصد کارشناسی 5/49 درصد مربوط به مقطع کارشناسی، 46داشتند؛ که از این تعداد، 
  .  درصد از  مقطع تحصیلی دکتري بودند 3/0ارشد و 

  
  وري در برابر استرس با  امید به آینده و ابعاد آنآ ي تاب ماتریس همبستگی رابطه: 1جدول 

  
 
  
  

  
  

  

  = n 291                                                     01/0معناداري در سطح **
   

آوري در برابر استرس با امید به زندگی و  نتایج مربوط به رابطه تاب) 1(در جدول 
ه به داده. ابعاد آن نشان داده شده است هاي جدول فوق، رابطه بین مؤلفه  با توج

و مؤلفه امید ) 36/0با مقدار (، راهبردي )35/0با مقدار (هاي عاملی  آوري با زیرمؤلفه تاب
هاي یاد شده  بنابر این، رابطه معناداري بین مؤلفه. معنادار است) 42/0با مقدار (به آینده 

هاي   به آینده و زیرمؤلفهآوري در برابر استرس با مؤلفۀ امید وجود دارد و رابطه تاب
آوري در برابر  عبارت دیگر، با افزایش تاب به. عاملی و راهبردي رابطه معنادار مثبت است

  .یابد نیز افزایش می) عاملی و راهبردي(هاي آن استرس، امید به آینده و زیرمؤلفه
  

  عاد آنطبعی و اب آوري در برابر استرس با شوخ ي تاب ماتریس همبستگی رابطه: 2جدول 
  6  5  4  3  2  1  ابعاد  

1  
  

  طبعی، خالقیت و استفاده شوخ
            1  طبعی شوخ اجتماعی از

          1  21/0** طبعی اي از شوخ استفاده مقابله  2
        1  5/0**  31/0**  طبع نگرش به افراد شوخ  3
      1  59/0**  35/0**  28/0**  طبعی نگرش به خود شوخ  4
    1  71/0**  83/0**  6/0**  55/0**  طبعی شوخ  5
  1  14/0*  13/0*  14/0*  14/0*  04/0  آوري تاب  6

  = n 291               05/0معناداري در سطح *                              01/0معناداري در سطح **

  4  3  2  1  ابعاد  
        1  عاملی  1
      1  39/0**  راهبردي  2
    1  83/0**  83/0**  امید به آینده  3
  1  42/0**  36/0**  35/0**  آوري در برابر استرس تاب  4
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ه به داده آوري در برابر استرس با  ، رابطه بین مؤلفه تاب)2(هاي جدول  با توج
طبع  ، نگرش به افراد شوخ)14/0با مقدار (طبعی  شوخاي از  هاي استفاده مقابله زیرمؤلفه

با مقدار (طبعی  و مؤلفه شوخ) 13/0با مقدار (طبعی  ، نگرش به خود شوخ)14/0با مقدار (
رابطه . هاي یاد شده وجود دارد بنابر این، رابطه معناداري بین مؤلفه. معنادار است) 14/0
اي از  استفاده مقابله هاي  زیرمؤلفهطبعی و آوري در برابر استرس با مؤلفۀ شوخ تاب
طبعی رابطه معنادار مثبت  طبع و نگرش به خود شوخ طبعی، نگرش به افراد شوخ شوخ
هاي  طبعی و زیرمؤلفه آوري در برابر استرس، شوخ عبارت دیگر، با افزایش تاب به. است
) طبعی د شوخطبع و نگرش به خو طبعی، نگرش به افراد شوخ اي از شوخ استفاده مقابله(آن

  .یابد نیز افزایش می
  

  طبعی رابطه امید به آینده و شوخ: 3جدول 
  2  1  ابعاد  

    1  امید به آینده  1
  1  056/0  طبعی شوخ  2

  
ه به نتایج جدول  طبعی معنادار نیست ، رابطه بین مؤلفه امید به آینده و شوخ3با توج.  

تر این رابطه و  ی عمیقمنظور بررس دست آوردن رابطه بین متغیرها به پس از به
آوري در برابر استرس از تحلیل  هاي امید به آینده در میزان تاب سهم واریانس مؤلفه

  .نتایج این تحلیل نشان داده شده است) 4(در جدول . متغیره استفاده شدرگرسیون چند
  

   آیندهآوري در برابر استرس از روي ابعاد امید به ضرایب رگرسیون چند متغیره تاب: 4جدول 
  ضرایب غیر استاندارد

  بین پیش  متغیر مالك
β  

ضرایب خطاي 
  غیراستاندارد

  ضرایب
 T  استاندارد بتا

  سطح
  معناداري

  001/0  66/13    82/3  29/52  اثر ثابت
  001/0  23/4  24/0  26/0  10/1  عاملی
  001/0  51/4  26/0  26/0  18/1  راهبردي

تاب
 

آوري
س  
 در برابر استر

  

R  42/0  R2 18/0  
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ه به مقدار ) 4(طبق نتایج جدول  2 و 288 = (75/31و با توج( F و معناداري در 
آوري  کننده تاب بینی هاي امید به آینده پیش توان نتیجه گرفت که مؤلفه  می001/0سطح 

هاي  دهنده این است که مؤلفه نشان R2 مقدار. باشند در برابر استرس در دانشجویان می
آوري در برابر استرس را   درصد از تغییرات تاب18 در حدود "راهبردي" و "عاملی"

ه به مقدار . کند تبیین می با توجt 24/0 و نتایج سطح معناداري دو مؤلفۀ عاملی به میزان 
عبارت  به. آوري در برابر استرس نقش دارد  در تبیین تاب26/0و مؤلفه راهبردي به میزان 

آوري در برابر استرس بیشتر  یشتر باشد، تابدیگر، هر چه میزان عاملی و راهبردي ب
  .است

  
  طبعی آوري در برابر استرس از روي ابعاد شوخ ضرایب رگرسیون چند متغیره تاب: 5جدول 

متغیرمالك  ضرایب غیر استاندارد
  

  بین پیش
β  

  ضرایب خطاي
  غیر استاندارد

  ضرایب
  استاندارد

  بتا
T 

  سطح
  معناداري

  001/0  89/14    64/4  10/69  اثر ثابت
  790/0  -26/0  -01/0  19/0  -05/0  طبعی خالقیت و استفاده اجتماعی از شوخ

  195/0  29/1  08/0  53/0  69/0  طبعی اي از شوخ استفاده مقابله
  519/0  64/0  05/0  25/0  16/0  طبع نگرش به افراد شوخ
تاب  251/0  15/1  08/0  44/0  51/0  طبعی نگرش به خود شوخ

 
س

آوري در برابر استر
  

R 17/0  R2 03/0  

  
ه به مقدار ) 5(طبق نتایج جدول  4 و 284 = (26/2و با توج( F و  عدم معناداري 

هاي  آوري در برابر استرس از روي زیرمؤلفه  تاب کنندگی مؤلفه بینی توان پیش آن نمی
طبعی قابلیت  هاي شوخ یک از زیرمؤلفه طبعی در دانشجویان را نتیجه گرفت و هیچ شوخ
 . آوري در برابر استرس در دانشجویان را ندارد کنندگی مؤلفۀ تاب بینی پیش

  گیري بحث و نتیجه
 و طبعی شوخ با استرس برابر در آوري تاب رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش

 داد نشان پژوهش نتایج. گرفت انجام بهشتی شهید دانشگاه دانشجویان در آینده به امید
 این. دارد وجود مثبتی معنادار رابطه آینده به امید و سترسا برابر در آوري تاب بین که

 راهبردي و عاملی آینده، به امید هاي زیرمؤلفه و استرس برابر در آوري تاب بین رابطه
 دو که داد نشان نیز رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج. باشد می مثبت و مستقیم صورت به
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 عبارت به. دارد نقش استرس برابر در وريآ تاب تبیین در راهبردي مؤلفه و عاملی مؤلفۀ
 بیشتر استرس برابر در آوري تاب باشد، بیشتر راهبردي و عاملی میزان چه هر دیگر،
  .است

 هاي ارزش وسیله ب معموالً باور این. پرمعناست زندگی که دارند ایمان آور تاب افراد
 با آوري، تاب که داد ننشا) 2005 (ریو .)2006(همکاران  و لوتانز. شود می حمایت آنها

 غمگینی، و خشم همانند منفی هیجانات با و مثبت همبستگی مثبت، هیجانات
 باالي سطوح که داد نشان) 2004 (کار پژوهش چنین هم. دارد منفی همبستگی

 سرنهادن پشت منظور به مثبت هاي هیجان و عواطف از تا کند می کمک فرد به آوري تاب
 رسد می نظر به واقع در. کند استفاده مطلوب وضعیت به شتبازگ و نامطلوب هاي تجربه
 باالیی ارتباط گرا، مثبت شناسی روان متغیرهاي از یکی عنوان به آوري تاب و امیدواري که
با  آوري تاب که داد نشان حاضر، پژوهش یافتۀ. باشد داشته شناختی روان بهزیستی با

 ماستن) 2004 (بونانو پژوهش هاي یافته اب همسو یافته، این. دارد مثبت رابطۀ امیدواري
 و کریپل  و میچل)2004 (باسو و) 2003(الزاروس ) 2003 (دیودسون و کانر) 2001(

 ،)2010(همکاران  و دبی ،)2009(مارگارت  ،)2010( تریزا) 2010(یکنگ  هندرسون دونا
 احساس عینو  با فرد در را زندگی رویدادهاي برابر در آوري تاب میزان کاهش است که
 که گفت توان می یافته این توجیه در. اند دانسته همراه افسردگی یا اضطراب روانی، فشار
 سبب که عواملی چنین هم و زا استرس عوامل برابر در تواند می فرد آوري، تاب ارتقاي با
 بر و داده نشان مقاومت خود از شود می شناختی روان مشکالت از بسیاري آمدن وجود به
 افسردگی، و استرس چون عواملی کردن تر رنگ کم و تعدیل با آوري، تاب. کند لبهغ آنها

   )2006 کونور،(کند  می تضمین را افراد روانی بهزیستی
 خیابانی کودکان در آوري تاب با رابطه در را مشخص فاکتورهاي) 1998 (نیمن
. دارد همراهی آوري تاب با نیز اراده و عزم و آینده به امید احساس. است کرده شناسایی
 با شان، موقعیت فهمیدن براي که اند کرده مشاهده را کوچکی بسیار هاي بچه محققان
. کنند می کوشش خانواده در مواد مشکل و فقر مثل ها سختی از شماري کردن تجربه
 روشن، آینده به اعتقاد و انگیزه طاقتی، پر امیدواري، مثل صفاتی آور تاب هاي بچه
  . دهند می نشان را مشکالت و ها چالش با ههمواج رغم علی

 فشار احساس نوعی با زندگی، رویدادهاي برابر در آوري تاب میزان در کاهش
) 2004 الزاروس، ؛1987انتونسکی، ( است بوده همراه افسردگی و اضطراب روانی،
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 دز،ریچار ماجور، (است آور تاب شخصیت یک اجزاي از ینی  که اند دریافته قبلی مطالعات
  ).2000 باناس، و  و وانبرگ1998 زایک و کوزارلی کوپر،

 جمله از آوري تاب که کرد اشاره مسأله این به توان می نتایج این تبیین در
 تأثیر افراد روانی بهداشت سطح باالبردن در تواند می که است مهمی بسیار هاي ویژگی
 آینده اینکه به راسخ اعتقاد که آید می بنظر طور این دیگر، عبارت ب. باشد داشته بسزایی
 آینده و زندگی توانند می اینکه به باور و هدفمندي و امید احساس  باشد، بهتر تواند می
 دیگر، سوي از سازد؛ متوقف را آنها تواند نمی احتمالی موانع و کنند کنترل را خود

 هاي توانایی به نسبت مثبتی باور داراي دارد وجود آنها در آینده به امید که افرادي
 هاي تنش و مشکالت برابر در بنابراین هستند، شان اهداف به رسیدن براي خودشان
  . دهند می نشان خود از بیشتري بردباري و مقاومت زندگی در موجود

 بین که داد نشان نتایج آن هاي مؤلفه و طبعی شوخ و آوري تاب رابطه دربارة
یتخال طبعی، شوخ با استرس برابر در آوري تاب  طبعی، شوخ از اجتماعی استفاده و قّ

 طبعی شوخ خود به نگرش طبع، شوخ افراد به نگرش طبعی، شوخ از اي مقابله استفاده
  . دارد وجود مثبتی معنادار رابطه

 انجام  آوري تاب فاکتورهاي روي بر مختلفی مطالعات) 1993(نورمن  تورنر و زنز،
 را فاکتورها این دیگران و تورنر. کنند می مکک روانی توسعۀ و رشد ارتقاي  به دادند که

 را فرد آوري تاب و کاهش را پذیري آسیب که محیطی و فردي فاکتورهاي دسته دو در
 و خلق شامل فردي فاکتورهاي بندي تقسیم این در. کردند بندي تقسیم دهند، می افزایش
 هاي مهارت محیط، هبینان واقع ارزیابی اثربخشی، خود باال، هوشی بهره گیر، آسان خوي
 ، شوخ دل دیگرانآوردن دست به همدلی، مسؤولیت، احساس اجتماعی، مشکالت حل
  .بودند سازگاري توانایی و طبعی

 تحقیقات. کرد برقرار رابطه غیرمستقیم صورت به طبعی شوخ و امید بین توان می
 و دارد تمثب همبستگی خودارزشمندي احساس و مثبت عاطفه با امید که اند داده نشان

 امید و است ارتباط در منفی عواطف کلی طور به و افسردگی با منفی طور به همچنین
 الیوت،(باعث شود  را تر پایین اجتماعی-روانی نقص و افسردگی سطح تواند می پایین
  ).1991هافمن،  و هریک ویتی،

 به طبعی شوخ حس داشتن که کرد اشاره نکته این به توان می نتایج این تبیین در
 دیگران با باشند، پذیرتر انعطاف کنند، حل تر راحت را مشکالت تا کند می کمک افراد
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 عبارت ب. کنند پیدا مثبتی دید زندگی هاي جنبه تمام به و باشند داشته بهتري روابط
 پیرامون مسایل به که جایی آن از دارند باالیی طبعی شوخ که افرادي رسد می بنظر دیگر،
 باعث شوخی .دارند نیز کمتري استرس نتیجه در کنند می نگاه بیشتري بینی خوش با خود
 خشم، چون منفی احساسات جایگزین را شادي مانند مثبت، احساسات انسان تا شود می

 را زندگی کنندة پریشان حوادث و ها اتفاق اغلب که است گفتنی. کند اضطراب و استرس
 تبدیل تحمل قابل امور به مثبت سبک به تهالب گویی، بذله و طبعی شوخ روحیۀ با توان می
 براي مؤثر اي مقابله شیوة یک عنوان ب آوري تاب از افراد استفاده این، بر عالوه. کرد

 شود، می ایجاد زندگی هاي روزمرگی واسطۀ به که هایی استرس و ها نگرانی با برخورد
  .شود یگرد افراد به نسبت گروه این در طبعی شوخ افزایش به تواند می خود

آوري  طبعی موجب  تاب هاي شوخ یک از مؤلفه دست آمده هیچ با توجه به نتایج به
هاي زیادي از  آور ویژگی طور که قبالً نیز گفته شد افراد تاب در برابر استرس نیست همان

طبعی یکی از  که شوخ دارند... شوخ طبعی و جمله آینده نگري،احساس ارزشمندي
آوري شوخ طبع  توان گفت هر فرد تاب باشد در نتیجه می ور میآ تاب هاي افراد ویژگی

دیگر شوخ طبعی الزمۀ  به بیان. آور نیست طبعی لزوماً تاب است ولی هر فرد شوخ
هاي  طبع باشد و ویژگی باشد پس یک فردي که فقط شوخ آوري است ولی کافی نمی تاب

 . رود شمار نمی آور به آوري را نداشته باشد، تاب دیگر تاب
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