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چکیده
هدف این پژوهش ،تعیین اثر علیّ جهتگیری دینی و شوخطبعی بر فشار روانی با میانجیگری خوشبینی در
دانشآموزان بود .جامعه آماری پژوهش تمام دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اهواز را تشکیل داده
بودند که در سال تحصیلی  59ـ  59مشغول بهتحصیل بودند بهطوری که از بین آنها 803 ،نفر ،تصادفی چند
مرحلهای انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه جهتگیری دینی آرین ( ،)7811شوخطبعی
سواری ( ،)7859جهتگیری زندگی شییر ،کارور و بریگز ( )7551و فشار روانی الویبوند و الویبوند ()7559
استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر صورت گرفت .نتایج
پژوهش نشان داد ضمن اصالح برخی از روابط در الگوی پیشنهادی ،مسیر جهتگیری دینی و شوخطبعی بر
خوشبینی اثر علی مثبت و همین متغیرها بر فشار روانی اثر علی منفی ندارد و مسیر جهتگیری دینی و شوخطبعی
از طریق خوشبینی بر فشار روانی اثر علی منفی غیرمستقیم دارد؛ ضمنا خوشبینی بر فشار روانی اثر علی منفی
مستقیم داشت .یافتههای پژوهش نشاندهنده تأثیر جهتگیری دینی و شوخطبعی در کاهش فشار روانی از طریق
خوشبینی بود؛ لذا با افزایش جهتگیری دینی ،شوخطبعی و خوشبینی افراد تالش شود تا از این رهگذر بتوان
آیندهای موفق و سالمتر با فشار روانی کمتر برای افراد بویژه دانشآموزان رقم زد.
کلیدواژهها :جهتگیری دینی ،اثر شوخطبعی بر رفتار ،تأثیر فشار روانی بر رفتار ،اثر خوشبینی بر رفتار.
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مقدمه
نتایج بررسیها نشان میدهد که  28درصد امریکاییها بهخدا اعتقاد دارند (هاریس)8002 ،1؛
 22درصد آنان بهعبادت روزانه میپردازند؛  44درصد آنها حداقل دوبار در هفته در مراکز دینی
حضور پیدا میکنند و هویت دینی در زندگی  25درصد آنان خیلی تأثیرگذار است (مرکز
پژوهش پیو .)8002 ،8در همین رابطه بهتر است بهدین و نقش آن در بهداشت روانی اشاره کرد و
جسمانی که از قرنهاي بسیار دور مورد توجه دانشمندان بوده است بهطوري که در موقعیتهاي
تنشزا بشدت از آن استفاده میشود (کان ،موگال و کان8013 ،3؛ آنو و واسکونسل .)8002 ،4شاهد
این ادعا ،صاحبنظرانی همچون ناب و گریگورین ـ روتون )8014( 2و یانگ )8000( 5معتقدند که
داشتن هدف و معنا در زندگی ،احساس تعلق بهمنبعی واال ،امید بهیاري خداوند در وضعیت
فشارزاي زندگی ،بهرهمندي از حمایتهاي اجتماعی و معنوي ،همگی از جمله روشهایی است که
افراد دینی در مقایسه با افراد غیردینی با دارا بودن آنها ،میتوانند در رویارویی با مشکالت
فشارزاي زندگی ،آسیبهاي کمتري را متحمل شوند (بایرد و مککینی8018 ،7؛ چاي ،کراگلوه،
شپرد و بیلینگتون)8018 ،2؛ بهعبارت دیگر پژوهشهاي بسیاري تأثیر مثبت دینداري و عوامل آن را
در افزایش طول عمر ،نشاط و بهزیستی روانشناختی و سالمت معنوي و جسمانی ،مقاوم نمودن
افراد در برابر تنیدگی ،اضطراب و افسردگی و ایجاد آرامش ،امید ،معناداري و شادکامی نشان
میدهد (چري9و همکاران8012 ،؛ گیوردانا 10و همکاران8012 ،؛ ناب و گریگورین ـ روتون،
8014؛ سحریان ،غالمی ،جوادپور و امیدي)8013 ،؛ فیچت ،بنیامینز ،اسکارپسکی و مندس
ديلئون8013 ،11؛ سون و ویلسون8011 ،18؛ مریل ،رد و لچمیننت8009 ،13؛ ریپنتروپ ،آلتمایر،
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صاحبنظران دیگري همچون استولتزفوس و فرکاس )8018( 2معتقدند که دین میتواند افراد را در
موقعیت هاي تنشزا راهنمایی ،و آنها را در یافتن معناي زندگی یاري کند .در همین زمینه قرآن
کریم منبع آرامش را اطمینان و نبود هرگونه اضطراب و افسردگی میداند و منشأ آن را توکل به
خدا بیان میکند (سوره رعد آیه  82و سوره مائده آیه  .)59در همین راستا نتایج تحقیقات داخل
کشور ،همچون تحقیق جعفري ( )1322نیز نشان داد که جهتگیري دینی درونی با کاهش فشار
روانی همبستگی مثبت ،و بین جهتگیري دینی بیرونی با کاهش تنش و فشار روانی رابطه منفی
وجود دارد .از آنجا که برخی از مطالعات نشان داد که میزان شیوع تنش ( 53/2درصد) در جامعه
بشري امروزي روبه افزایش است (دب ،استرودي و سون8012 ،5؛ کرایگ )8013 ،7و در برخی از
مطالعات میزان آن را  48/1درصد را گزارش کردهاند (شاواز ،سندهاوا و ونکاتارو8012 ،2؛
تروشنا ،گیتانجالی و شاه )8014 ،9بهطوري که برخی بررسیها نشان داد که  55درصد امریکاییها
باور دارند که تنش آنها در حد متوسط ،زیاد و خیلی زیاد است و بر سالمت بدنی و روانی آنان
اثر گذاشته است .با توجه بهاینکه مطالعه انجمن روانشناسان امریکا )8018( 10نشان داد که از ده
نفر ،هفت نفر از نشانههاي تنش رنج میبرند و از طرفی چون فشار روانی پاسخ روانی فیزیولوژیکی
است که در مواقع خطر بروز میکند (پیوترووسکی و هوالر ،)8014 ،11بشر براي رویارویی با
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چن ،فوند و کفاال8002 ،1؛ بارکان و گرینود8003 ،8؛ کیفی 3و همکاران8001 ،؛ کینگ.)1990 ،4

چنین فشارهایی درصدد یافتن منابع حمایتی شد .مستندات پژوهشی نشان میدهد که یکی از این
منابع مؤثر ،دین و معنویت است .در تأیید این گفته میتوان بهنتایج مطالعات طاهري کرام ()8012؛
هال)8010( 18؛ هود ،هیل و اسپیکا)8009( 13؛ مریل ،رد و لچمیننت )8009 ،14اشاره کرد .البته
برخی از مطالعات نشان داد که سطح کورتیزول با جنس ،دینی بودن ،معنویت ،فراوانی عبادت یا
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بخشش ارتباطی ندارد.
شوخطبعی ،1یکی دیگر از متغیرهاي عمده و از مهمترین روشهاي مقابله با فشارهاي روانی
زندگی بهشمار میرود (اوکتاگ8017 ،؛ کن ،استیل ول و تاکو )8010 ،8و بهعنوان متغیر پیشبین
فشار روانی و بهعنوان ساختار دفاعی بهمنظور مقابله با فشارزاها و یکی از سازههاي روانشناختی
مثبت در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفت (سویباک8010 ،3؛ مارتین8003 ،4؛ لفکورت.)8008 ،2
در متون اسالمی نیز روایاتی از پیامبر(ص) و امامان معصوم(علیهمالسالم) نقل شده است که حاکی
از تأثیرات مثبت شوخطبعی و مزاح در زندگی افراد است .در همین زمینه پیامبر اکرم(ص) یکی از
ویژگیهاي اهـل ایمـان را شـوخطبعـی آنـان مـیدانـد و میفرماید :المؤمن دعب لعب و المنافق
قطب غضب :فرد مؤمن خوشرو و بذلهگو است و فرد منافق ،اخمو و ترشرو (شرح نهجالبالغه ،ج
 ،339 :80به نقل از آشتیانی و صفورایی پاریزي .)1391 ،در همین راستا امام علی(ع) میفرمایـد :ال
بـاس بالمفاکهـۀ یروح بها االنسان عن نفسه و یخرج عن حد العبوس :شوخی کردن اشکالی ندارد.
انسـان بـهوسیله آن ،نفسش را آسوده میسازد و از حد گرفتگی و عبوس بودن خارج میشود
(تحف العقول 40 :به نقل از آشتیانی و صفورایی پاریزي .)1391 ،در تأیید اهمیت متغیر شوخطبعی
در ایجاد آرامش ،پژوهشگرانی همچون رونامندستاد ،سباک ،هولن و هولمن )8015( 5و پترسون،
پارک و سلیگمن )8005( 7طی مطالعات جداگانهاي نشان دادند ،شوخطبعی در بهبود بیماریهاي
قلبی عروقی در زنان و بیماریهاي عفونی در مردان و در کاهش درد بدن و روان (بگ 1995 ،2به
نقل از بري )8004 ،9بسیار مؤثر است .برخی از صاحبنظران دیگر همانند کرش و کویپر)8003( 10
معتقدند که شوخطبعی ،هم در زندگی انسان مفید است و هم میتواند تعیینکننده باشد .در
مجموع باید گفت ،تمام شواهد تأثیرات مثبت شوخطبعی بر کاهش فشار روانی و بیماري جسمانی
را نشان داده است (کن ،استیل ول و تاکو8010 ،11؛ فریل8004 ،18؛ آبل .)8008 ،13در همین رابطه
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روشهاي مقابله با فشار روانی است .نتایج مطالعه اسدي ( )8012و تورسن ،پاول ،سارمانی ـ شولر و
هامپس )1997( 1نشان داد که خوشبینی با سبکهاي شوخطبعی ارتباط دارد .همچنین نتایج تحقیق
خشوعی ( )1322نشان داد که بین شوخطبعی و مؤلفههاي آن با فشار روانی و سبکهاي مقابلهاي
ناکارآمد ،رابطه منفی معنادار و میان شوخطبعی و مؤلفههاي آن با سبکهاي مقابلهاي کارآمد رابطه
مثبت معنیدار وجود دارد .همچنین ،نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام نشان داد که از بین
مؤلفههاي شوخطبعی ،لذت از شوخی ،شوخی کالمی ،شوخطبعی در روابط اجتماعی و
شوخطبعی در شرایط فشارزا ،قادر به پیشبینی فشار روانی بود.
خوشبینی ،8یکی از موضوعات بحث این مقاله و یکی از مفاهیم و سازههاي اصلی روانشناسی
مثبتنگر بهشمار میرود که در رویارویی و مقابله با حوادث زندگی از آن استفاده میشود (لوتانز،
لوتانز و لوتانز .)8004 ،3این اصطالح همسو با کاربرد محاورهاي خود منبع با ارزش روانشناختی
بهشمار میرود که با بهزیستی بیشتر مرتبط است و ضربهگیر و سپري در مقابل تأثیرات منفی فشار
روانی شناخته میشود .در همین رابطه نتایج مطالعه کونیگ )8013( 4نشان داد که دیندار بودن با
خوشبینی ارتباط دارد .مطابق با همین نتیجه ،برخی از صاحبنظران همچون کوهن ،هال ،کونیگ و
هیدور )8002( 2معتقدند که ایمان بهخدا و گرایش دینی با خوشبینی و حمایت جامعه ارتباط
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اوکتاگ ( )8017و کن استیل ول و تاکو ( )8010معتقدند که سبکهاي شوخطبعی از مهمترین

دارد .منظور از خوشبینی ،خوشبینی سرشتی (گرایشی) است؛ یعنی انتظاري کلی براي وقوع
رویدادهاي خوش در آینده (شییر ،کارور و بریگز .)1994 ،5افراد میتوانند از دیدگاه شخصیت
خوشبین یا بدبین درنظر گرفته شوند .خوشبینها ،دیدگاه و گرایش مطلوبی نسبت بهجهان ،و
انتظار دارند که حوادث زندگی بر وفق مراد آنها باشد و اعتقاد کلی دارند که اتفاقهاي خوب در
زندگی آنان روي خواهد داد .بدبینها در نقطه مقابل پیوستار قرار دارند و اعتقاد دارند که زندگی
بر وفق مراد نیست و اتفاقهاي بد براي آنها روي خواهد داد .این صفات تقریباَ در طول زمان ثابت
است و از اینرو صفات سرشتی نامیده میشود (شییر ،کارور و بریگز .)1994 ،نتایج تحقیق

1. Thorson, Powell, Sarmany-Schuller, & Hampes
2.optimism
3. Luthans, Luthans & Luthans
4. Koenig
5. Cohen, Hall, Koenig & Meador
6. Scheier, Carver & Bridges

621

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،90بهار 7855

تورسون و پاول )1995( 1و اورهولسر )1998( 8نشان داد که خوشبینی کمک میکند تا فرد در
برابر فشار روانی ،که بهشکست در وقایع ناگوار زندگی منجر میشود ایستادگی ،و وي را در
کاهش تنش کمک کند (ماپلس 3و همکاران .)8001 ،خوشبینی در فرد ،باعث فعالتر شدن
دستگاه ایمنی میشود که این امر موجب میشود تا آن فرد کمتر دچار بیماري شود (ماروتا،
کالیگان ،مالینچوک و آفورد .)8008 ،4شواهد پژوهشی نشان میدهد که خوشبینی بهبهزیستی
کلی (کاهش آشفتگیهاي روانی) و کاهش فشار روانی کمک میکند (کوشوئی،8007 ،2
آسسپینوال و تایلور1998 ،5؛ شریر و کارور .)1922 ،در همین رابطه ،نتایج مطالعه فرناندز ـ
گونزالز ،گونزالز ـ هرناندز و تراینس ـ تورس )8012( 7نشان داد که خوشبینی و بدبینی،
پیشبینیکننده فشار روانی است در تبیین این مسئله باید گفت که افراد خوشبین ،نسبت بهافراد
بدبین اجتماعیترند؛ از مهارتهاي بین فردي مطلوبتري برخوردارند؛ معاشرتی هستند و براحتی
میتوانند شبکه اجتماعی حمایتگر در اطراف خود ایجاد کنند (مرکوال .)8008 ،2خوشبینی
مستلزم این است که فرد چگونه پیامدها و نتایج وقایع زندگی را ارزیابی و پیشبینی میکند (شییر،
کارور و بریگز .)1994 ،بسیاري از افراد ،معموال انواع فشارهاي روانی ،فیزیولوژي یا رفتاري را
تجربه میکنند (مالدونادو ،تراینز ،کورتز ،مورنو و اسکوبار .)8009 ،9در همین رابطه ،نتایج
مطالعات متهور و شرما ( )8012شرمن 10و همکاران ()8011؛ کارور و کونرـاسمیت)8010( 11؛
هوان ،یئو ،آنگ و چونگ)8005( 18؛ سیتز و پوچ ،)8008( 13کوردک و سیسکی )1990( 14و
رادلوف )1977( 12نشان داد که خوشبینی با تنش و تابآوري ارتباط منفی دارد .نتایج مطالعات
متعدد دیگري همچون ،مصلینژاد ،بادي پیما و محمودي ()8014؛ ستی و سلیگمن )1993( 15و
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1. Thorson & Powell
2. Overholser
3. Maples et al
4. Maruta, Colligan,. Malinchoc & Offord
5. Khoshouei
6. Aspinwall & Taylor
7. Fernández-González, González-Hernández & Trianes-Torres
8. Mercola
9. Maldonado, Trianes, Cortes, Moreno & Escobar
10. Shearman et al
11. Carver & Connor-Smith
12. Huan, Yeo, Ang & Chong
13. Sitz & Poche
14. Kurdek & Siesky
15. Radloff
16. Sethi & Seligman

آنجا که فشار روانی در سالمت بدنی و روانی انسانها نقش مهمی دارد بهنظر میرسد براي کاهش
تأثیرات آن بهشناخت راهکارهاي مناسب بهمنظور مقابله جدي با آن نیاز است .در همین راستا
نتایج برخی از پژوهشها ،که در مقدمه آمده ،حاکی است که بهمنظور کنترل فشار روانی میتوان از
راهبردهایی همچون گرایش بهدین ،گرایش بهمعنویت ،شوخطبعی و خوشبینی بهرهبرداري کرد
(چري و همکاران8012 ،؛ گیوردانا و همکاران؛ 8012؛ طاهريکرام8012 ،؛ نابوگریگورین ـ
روتون8014 ،؛ مصلینژاد ،باديپیما و محمودي .)8014 ،با توجه بهاین مقدمه ،در تحقیق،
فرضیههاي زیر بهمحک آزمون گذاشته شد؛ ضمنا الگوي مفهومی نیز ارائه شده است.
 .1جهتگیري دینی بر خوشبینی اثر علیّ مثبت دارد.
 .8جهتگیري دینی بر فشار روانی اثر علیّ منفی دارد.
 .3شوخطبعی بر خوشبینی اثر علیّ مثبت دارد.
 .4شوخطبعی بر فشار روانی اثر علیّ منفی دارد.
 .2خوشبینی بر فشار روانی اثر علیّ منفی دارد.
 .5جهتگیري دینی بر فشار روانی از طریق خوشبینی اثر علیّ غیرمستقیم دارد.
 .7شوخطبعی بر فشار روانی از طریق خوشبینی اثر علیّ غیرمستقیم دارد.

اثر علّی جهتگیری دینی و شوخطبعی بر فشار روانی با میانجیگری خوشبینی

شهنی ییالق ،موحد و شکرکن ( )1323نشان داد که بین دیندار بودن و خوشبینی ارتباط هست .از

جهتگیری دینی
فشار روانی

خوشبینی
شوخطبعی

شکل  .1الگوی مفهومی تحقیق

روش پژوهش
با توجه بهاینکه هدف پژوهش ،تعیین اثر علیّ جهتگیري دینی و شوخطبعی بر فشار روانی با
میانجیگري خوشبینی است ،طرح تحقیق همبستگی و تحلیل دادهها از طریق معادالت ساختاري
و تحلیل مسیر صورت گرفت .جامعه آماري این پژوهش شامل تمام دانشآموزان دختر دوره دوم
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مقطع متوسطه شهر اهواز هستند که در سال تحصیلی  95ـ  1392مشغول بهتحصیلند .نمونه این
تحقیق شامل  302نفر از جامعه یاد شده است که براي انتخاب آنها از روش تصادفی چند مرحلهاي
استفاده شد و براي گزینش نمونه ،ده مدرسه انتخاب ،و از هر مدرسه  31نفر جمعاً انتخاب شد.
الزم بهذکر است که دو نفر از آزمودنیها بهعلت اینکه کامال بهسؤاالت پرسشنامه پاسخ ندادند از
نمونه آماري حذف شدند .در این پژوهش بهمنظور اندازهگیري متغیرهاي مورد نظر از ابزارهاي
زیر استفاده شده است:
پرسشنامه جهتگیري دینی آرین :پرسشنامه جهتگیري دینی آرین ( )1377از  80سؤال تشکیل
شده و نمرهگذاري هر سؤال روي یک پیوستار از  1براي خیلی کم تا  2براي خیلی زیاد است؛
ضمنا سؤال شماره  18و  17معکوس است .آرین ( )1377ضریب پایایی آن را روي دانشجویان
دانشگاه عالمه  0/98بهدست آورد .روایی آزمون نیز توسط شهنی ییالق ،موحد و شکرکن
( )1323از طریق همبستگی با یک سؤال خود ساخته محاسبه شد و مقدار آن برابر با  0/25بهدست
آمد که در سطح کمتر از یک درصد معنیدار است .در این تحقیق براي تعیین پایایی پرسشنامه
جهتگیري دینی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که براي کل پرسشنامه برابر با  ،0/29بیانگر
ضرایب پایایی مطلوب پرسشنامه یاد شده است.
پرسشنامه شوخطبعی :براي سنجش شوخطبعی از پرسشنامه شوخطبعی  30سؤالی سواري

( )1392با اقتباس از پرسشنامه شوخطبعی مارتین ،پاهلیکـدوریس ،الرسن ،گري و وایر)8003( 6
استفاده شد که چهار بعد را اندازهگیري میکند .مادههاي پرسشنامه بهصورت مقیاس پنج درجهاي
از کامال مخالف (امتیاز  )1تا کامالً موافق (امتیاز  )2نمرهگذاري میشود .ضریب پایایی آلفاي
کرنباخ  70تا  0/25است و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدي ،تأیید شد .در این تحقیق براي
تعیین پایایی پرسشنامه شوخطبعی نیز از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که براي کل پرسشنامه
برابر با  0/71بهدست آمد که بیانگر ضرایب پایایی قابلقبول پرسشنامه یاد شده است.
پرسشنامه خوشبینی :پرسشنامه خوشبینی توسط شییر ،کارور و بریگز ( )1994ساخته شده
است .این پرسشنامه دهگویه دارد .گویههاي  2 ،5 ،2 ،8انحرافی است و نمرهاي بهآنها تعلق

نمیگیرد و گویههاي  7 ،9 ،3بهصورت معکوس نمرهگذاري میشود .هر آزمودنی با یکی از پنج
گزینه کامالً موافقم ( 4امتیاز) ،موافقم ( 3امتیاز) ،بیطرف ( 8امتیاز)« ،مخالفم (امتیاز  ،)1کامالً
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مخالفم (صفر امتیاز) بههر ماده پاسخ میدهد .بهعالوه تحلیل عاملی خوشبینی سرشتی و سازههاي
1. Martin, Puhlike-Doris, Larsen, Gray & Weir

بریگز .)1994 ،ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  0/74بهدست آمده
که نشاندهنده پایایی خوب آزمون است .این آزمون توسط خدابخشی ( )1323در ایران هنجاریابی
شده و مقدار پایایی آن براساس روش بازآزمایی و آلفاي کرونباخ ،حاکی از پایایی خوب مقیاس
خوشبینی است .ضریب روایی همزمان بین مقیاس خوشبینی با افسردگی و خودتسلط یابی به
ترتیب  0/54و  0/70بهدست آمد (به نقل از شریفی و سعیدي.)1394 ،
پرسشنامه فشار روانی :در این پژوهش از مقیاس افسردگی ،اضطراب و تنش الویبوند و
الویبوند )1992( 1استفاده شد .این پرسشنامه ،داراي  81سؤال (هر خرده مقیاس  7ماده دارد).
روش نمرهگذاري آن بهصورت اصالً در مورد من صدق نمیکند (صفر) تا کامالً در مورد من
صدق میکند ( )3درجهبندي میشود .روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط سامانی و
جوکار ( )1325مورد برسی قرار گرفت که آلفاي کرونباخ براي مقیاس افسردگی  0/21براي
اضطراب  0/74و براي تنش  0/72گزارش کردند .روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدي تعیین و
تأیید شد .در این تحقیق براي تعیین پایایی پرسشنامه فشار روانی از روش آلفاي کرونباخ استفاده
شد که براي کل پرسشنامه برابر با  ،0/91است که بیانگر ضرایب پایایی مطلوب پرسشنامه یاد شده
است .الزم بهذکر است که در تحقیق فقط از خرده مقیاس تنش استفاده شد .براي تجزیهوتحلیل

اثر علّی جهتگیری دینی و شوخطبعی بر فشار روانی با میانجیگری خوشبینی

مرتبط با آن نشان داده است که خوشبینی سرشتی عاملی مستقل و جدا است (شییر ،کارور و

دادهها ،از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

یافتههای پژوهش
میانگین و انحراف معیار متغیرهاي تحقیق در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمره آزمودنیها در متغیرهای تحقیق
1

متغیرها
 .7جهتگیری دینی

ـــــ

 .2شوخطبعی

0/09

 .8خوشبینی

***

 .1فشار روانی

*

0/22

-0/78

3

2

4

ـــــ
***
*

0/28

-0/71

*** p < 0/007

ـــــ
***

-0/99

** p < 0/07

ـــــ
p < 0/09

1. Lovibond & Lovibond
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همانطور که در جدول  1نشان داده شده ،میانگین و انحراف معیار جهتگیري دینی بهترتیب
 72/23و  ،18/88در متغیر شوخطبعی 51/28 ،و  ،13/93در متغیر خوشبینی 32/18 ،و  2/19و در
متغیر فشار روانی میانگین و انحراف معیار بهترتیب 83/23 ،و  13/41است.
نتایج ضرایب همبستگی ساده متغیرهاي تحقیق در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  .2ضرایب همبستگی ساده متغیرها
شاخصهای آماری

میانگین

انحراف معیار

جهتگیری دینی

19/38

72/22

شوخطبعی

97/32

78/58

خوشبینی

89/72

9/75

فشار روانی

28/38

78/17

متغیر

تعداد

803

در این پژوهش ،فرضیههایی در ارتباط با روابط بین متغیرها در الگوي پیشنهاد شده مطرح شد
که در این بخش این فرضیهها همراه با نتایج تجزیهوتحلیل آنها ارائه میشود .پیش از تحلیل اصلی
براي کسب بینش مقدماتی در ارتباط با دادهها ،ماتریس همبستگی متغیرهاي الگو در جدول  8ارائه
شده است .همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،انگاره مفروض روابط متغیرها با مسیرهاي
مورد انتظار منطبق است؛ بهعبارت دیگر ،روابط مورد نظر در سطح معنیداري قرار دارد.
بهمنظور آزمودن همزمان انگاره روابط مفروض در پژوهش ،روش الگویابی معادالت
ساختاري و برازندگی الگوي پیشنهادي براساس سنجههاي برازندگی ارزیابی شد .جدول  3برازش
الگوي پیشنهادي و نهایی با دادهها را براساس شاخصهاي برازندگی نشان میدهد .براي تعیین
معنیداري مسیرهاي غیرمستقیم از روش بوت استراپ در برنامه ماکروي پریچر و هیز ()8002
استفاده شد.
جدول  .3برازش الگوی پیشنهادی و نهایی پژوهش براساس شاخصهای برازندگی
شاخص

df

χ2 /df

p

الگوی پیشنهادی 7/79

7

7/79

0/23

0/55

0/730

2

0/571

0/05

0/55 7/00

برازندگی
 631الگوی نهایی

χ2

AGFI GFI

0/53

IFI

TLI

CFI

RMSEA NFI

0/55

0/55

0/55

0/55

0/028

7/00

7/00

7/00

0/55

0/070

کرد که براي الگوي پیشنهادي برازندگی مطلوبی بهدست آمده است که پس از حذف مسیرهاي
غیرمعنیدار برازندگی الگو افزایش یافته است .درنهایت نتیجه تحلیل برازندگی خوبی براي الگوي
نهایی یافت .شکل  8ضرایب استاندارد مسیرهاي الگوي پیشنهادي و جدول  ،4مسیرها و ضرایب
استاندارد آنها را در الگوي نهایی براساس نرمافزار  AMOSویراست  84نشان میدهد.
0/08
0/80
دینی
جهتگیری
-0/24

فشار روانی

خوشبینی

0/88
شوخطبعی

-0/01
شکل  .2ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی پیشنهادی تحقیق
جدول  .4عوامل تأثیرات مستقیم متغیرهای پژوهش در الگوهای پیشنهادی و نهایی
عوامل
مسیرها
از جهتگیری دینی
به خوشبینی
از شوخطبعی
به خوشبینی
از جهتگیری دینی
به فشار روانی
از شوخطبعی
به فشار روانی
از خوشبینی
به فشار روانی

الگوی پیشنهادی
برآورد استاندارد
β

اثر علّی جهتگیری دینی و شوخطبعی بر فشار روانی با میانجیگری خوشبینی

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،با توجه بهشاخصهاي برازندگی میتوان مشاهده

الگوی نهایی

نسبت بحرانی معنیداری

برآورد استاندارد
β

نسبت بحرانی معنیداری

0/20

8/19

0/007

0/20

8/19

0/007

0/22

1/00

0/007

0/27

8/55

0/007

0/02ـ

0/897ـ

0/129

ــــ

ــــ

ــــ

0/07ـ

0/281ـ

0/378

ــــ

ــــ

ــــ

0/91ـ

70/35ـ

0/007

0/99ـ

77/93ـ

0/007
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براساس ضرایب عوامل استاندارد و مقادیر نسبت بحرانی متناظر الگوي نهایی در جدول  4تمام
مسیرهاي مستقیم (بجز مسیر از جهتگیري دینی به فشار روانی و مسیر از شوخطبعی به فشار روانی)
معنیدار است.
جهتگیری دینی
0/20
-0/91

فشار روانی

0/22

خوشبینی

شوخطبعی

شکل  .3ضرایب استاندارد مسیرها در الگوی نهایی

همانطوري که در جدول  4و شکل  3ارائه شده ضریب مسیر مستقیم جهتگیري دینی به
خوشبینی مثبتمعنیدار است ( p = 0/001و )β = 0/80؛ بنابراین ،این یافته فرضیه  1الگوي
پیشنهادي را تأیید میکند .یافتهها همچنین نشان میدهد ،ضریب مسیر مستقیم شوخطبعی به
خوشبینی مثبت و معنیدار است ( p = 0/001و )β = 0/88؛ بنابراین یافته فرضیه  8الگوي
پیشنهادي را تأیید میکند .همچنین ضریب مسیر مستقیم خوشبینی به فشار روانی منفی و معنیدار
است ( p = 0/001و  )β = -0/24و در عوض مسیر جهتگیري دینی به فشار روانی و شوخطبعی به
فشار روانی معنادار نشد و از تحلیل نهایی حذف شد؛ بنابراین از پنج فرضیه مستقیم سه فرضیه تأیید
و دو فرضیه تأیید نشد.
براي تعیین معنیداري تأثیرات غیرمستقیم فرضیهها از آزمون پریچر و هایز ( )8002استفاده
شد .جدول  2نشاندهنده ارزشهاي مربوط بهاین مسیرها است.
جدول  .2نتایج آزمون بوت استراپ اثر غیرمستقیم جهتگیری دینی بر فشار روانی از طریق خوشبینی
داده

بوت

سوگیری

خطای استاندارد

حد پایین

حد باال

0/7870ـ

0/7871ـ

0/0001ـ

0/0108

0/2717ـ

0/0985ـ

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،حد پایین فاصله اطمینان  -0/8171تا حد باالي آن
 -0/0239است .سطح اطمینان براي این فاصله اطمینان  92و تعداد نمونهگیریهاي دوباره بوت
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استراپ  1000است .قرار نگرفتن صفر در این فاصله اطمینان حاکی از معنیداري مسیر اثر
غیرمستقیم جهتگیري دینی ،بر فشار روانی از طریق خوشبینی است.

داده

بوت

سوگیری

خطای استاندارد

حد پایین

حد باال

0/7279ـ

0/7280ـ

0/0071ـ

0/0892

0/2005ـ

0/0939ـ

مندرجات جدول  5نشان میدهد حد پایین فاصله اطمینان  -0/8009تا حد باالي آن -0/0222
است .سطح اطمینان براي این فاصله اطمینان  92و تعداد نمونهگیریهاي دوباره بوت استراپ 1000
است .قرار نگرفتن صفر در این فاصله اطمینان حاکی از معنیداري مسیر غیرمستقیم شوخطبعی بر
فشار روانی از طریق خوشبینی است.

بحث و نتیجهگیری
همانطور که قبال بیان شد در این تحقیق اثر علیّ جهتگیري دینی و شوخطبعی بر فشار روانی با
میانجیگري خوشبینی مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که جهتگیري دینی بر
خوشبینی اثر علّی مثبت دارد .یافتههاي چري و همکاران ()8012؛ گیوردانا و ()8012؛
طاهريکرام ()8012؛ ناب و گریگورین ـ روتون ()8014؛ مصلینژاد ،باديپیما و محمودي
()8014؛ کونیگ ()8013؛ سحریان ،غالمی ،جوادپور و امیدي)8013 ،؛ هال ()8010؛ هود ،هیل و
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جدول  .6نتایج آزمون بوت استراپ اثر غیرمستقیم شوخطبعی بر فشار روانی از طریق خوشبینی

اسپیکا ()8009؛ مریل ،رد و لچمیننت ()8009؛ ستی و سلیگمن ( )1993و شهنییییالق ،موحد و
شکرکن ( )1323از یافته این تحقیق حمایت میکنند .در تبیین این یافته میتوان گفت که بهطور
کلی دین و داشتن نگرش دینی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر شادمانی افراد شناخته شده است .در
همین رابطه نتایج مطالعه کونیگ ( )8013نشان داد که دیندار بودن با خوشبینی ارتباط دارد.
برخی از صاحبنظران نیز همچون کوهن ،هال ،کونیگ و هیدور ( )8002معتقدند که ایمان بهخدا و
گرایش دینی با خوشبینی و حمایت جامعه ارتباط دارد .بررسیها در مورد رابطه دین و خوشبینی،
اغلب بیانگر رابطه مثبت بین این دو متغیر است (شهنییییالق ،موحد و شکرکن .)1323 ،در همین
زمینه ناب و گریگورینـروتون ( )8014طی مطالعهاي نشان داد که دین تا حد زیادي نگرانی از
فشار روانی را کم میکند .در تبیین یافته تحقیق همچنین میتوان گفت که باور بهاینکه خدایی
هست که موقعیتها را کنترل میکند و ناظر بر بندگان خویش است ،تا حد زیادي باعث کاهش
اضطراب و خوشبینی افراد میشود (نوري1327 ،؛ جیمز ،ترجمه مهدي قائن )1325 ،بهطوري که
اغلب افراد مؤمن ،رابطه خود را با خداوند مانند دوستی بسیار صمیمی ،توصیف میکنند و معتقدند
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که از طریق توسل بهخداوند ،میتوان موقعیتهاي غیرقابلکنترل را بهطریقی کنترل کرد و از دید
بدبینانه کامال دوري کنند .در همین رابطه امام علی(ع) معتقد است بین امید بهخدا و خوشبینی
رابطه مستقیمی وجود دارد و در حدیثی میفرماید :حسن الظن العبد باهلل سبحانه علی قدر رجائه:
خوشبینی بنده بهخداي سبحان بهمقدار امیدي است که بهخدا دارد (آمدي1324 ،؛ 52؛ ج  .)8به
نظر میرسد جهتگیري دینی موجب افزایش خوشبینی میشود .در واقع رابطه شخصی با وجودي
برتر (خدا) ،سبب چشمانداز مثبت در زندگی میشود .از طرفی افراد با جهتگیري دینی درونی
نسبت بهافراد با جهتگیري دینی بیرونی از شادکامی و خوشبینی بیشتري برخوردارند و حوادث
منفی را بهصورت مثبت تلقی میکنند (غروي .)8000 ،الزم بهذکر است که متغیرهایی همچون
جنس ،دیندار بودن ،معنویت ،فراوانی عبادت یا بخشش ارتباط معناداري با سطح کورتیزول ندارد
(وارد )8002 ،1که این با یافته تحقیق همسو نیست .در تبیین این مسئله میتوان بهاین نکته اشاره
کرد که گاهی اوقات اتفاقاتی میافتد که مطابق با پسند نیست و فرد توان کنترل آنها را نداد؛ لذا
چون توان مقابله با آنها را ندارد راه تسلیم را میگیرد و واکنش مثبنی از خود نشان نمیدهد.
تحقیق نشان داد که شوخطبعی بر خوشبینی اثر علّی مثبت دارد .نتایج تحقیق اسدي (،)8012
کن ،استیل ول و تاکو ()8010؛ فریل ()8004؛ آبل ( )8008و تورسن ،پاول ،سارمانی ـ شولر و
هامپس ( )1997از یافته این تحقیق حمایت میکند .در تبیین این یافته باید گفت که شوخطبعی بر
سالمت بدنی و روانی اثرگذار است و باعث میشود تا افراد نسبت به زندگی خود احساس
خوشبینی میکنند و بهکاهش تنش و کیفیت زندگی آنان کمک میکند (تامکایا8011 ،8؛
ایلهان .)8002 ،3با توجه بهاینکه چهار نوع سبک شوخطبعی وجود دارد ،باید گفت سبک
شوخطبعی خودافزایی بهفرد کمک میکند تا خود را بپذیرد و بهدیگران آسـیبی نرساند .افرادي
که از این سبک (خودافزایی) استفاده میکنند ،مسائل عجیب و غریب زندگی را سرگرمکننـده
میدانند و دیدگاهی کامالً خندهآور از دنیا دارند .این سبک (خودافزایی) که بیشتر بـهخـود فـرد
مربـوط میشود تا تعامالت میان فردي بهاو کمک میکند تا بر عوامل تنشزا زندگی غلبه کنـد.
سبک شوخطبعی خودافزایی از فرد در برابر افسردگی محافظت میکنـد (هولمز و مارا8001 ،4؛
مـارتین ،کویپر ،اولینگر و دانس 1993 ،و مطلبزاده)1324 ،؛ بههمین ترتیب افرادي که از سبک
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سعی میکنند بهدیگران آرامش بدهند و نسبت به موقعیتهایی که با آن روبهرو میشوند،
چـشمانداز شوخ گونهاي دارند .سـبک پیونددهنده بیـشتر بـهتعامالت میان فردي مربوط میشود و
با برونگرایی ،خوشرویی ،عزتنفس ،صمیمیت ،رضـایت از ارتباط و بهطور کلی با خُلق و
هیجانات مثبت رابطه دارد (هارتسل8004 ،؛ مارتین .)8003 ،شوخطبعی پرخاشگرانه از دیگر
سبکهاي شوخطبعی و سبک ناسازگارانۀ شوخطبعی است که در آن فرد ،سعی میکنـد خودپندارة
خویش را بههر طریقی ،بدون نگرانی دربارة بهزیستی دیگران تقویت کند و بهصورت مسخره
کردن و خوار شمردن دیگران سعی میکنند بهاین احساس درباره خود دست یابند .سبک
پرخاشگرانه ،اگرچه بهصورت مقطعی مفید است ،اما استفادة مکرر از آن روابط میان فـردي را
تـضعیف میکند و فرد بدون حمایت اجتماعی مؤثر طرد میشود .این سبک شوخطبعی با
دشـمنی ،کینه ،خشم و پرخاشگري همبستگی مثبت دارد (کتز .)8002 ،1سبک شوخطبعی
خودکاهنده بهسبکی گفته میشود که در آن افراد ،دستاوردهاي خـود را ناچیز و حقیر میشمرند
و دیگران را مثبت ارزیابی میکنند .اینگونه افراد شوخطبـع بـا خـوار و ذلیل کردن خود از طریق
گفتن لطیفه یا طنز ،سعی میکنند دیگران را سرگرم کنند .این سـبک نیز سبک ناسازگارانۀ
شوخطبعی است که فرایند اجتنابی متعارض بهشمار مـیآید (مارتین ،پاهلیک ـ دوریس ،الرسن،
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شوخطبعی پیونددهنده استفاده میکنند ،هنگام برخورد با موقعیتهاي تنشآور ،با بیان طنز و لطیفه

گري و وایر)8003 ،؛ بهعبارت دیگر ،این گونه افراد هنگام رویارویی با محرکهاي تنشآور،
طفـره میروند و متعاقباً احساسات منفی خود را انکار میکنند (اولسون ،هاگلشوفر ،ون و رف،8
 .)8002همچنین میتوان گفت ،افرادي که از شوخطبعی خوبی برخوردارند در مقایسه با افرادي
که شوخطبع نیستند ،احتماالً هنگام رویارویی شدن با تجربیات تنشزاي زندگی ،کمتر با خلق منفی
واکنش نشان میدهند و خوشبینانهتر بهمسائل نگاه میکنند .در واقع شوخطبعی بویژه زمانی که
افراد با دو رویکرد منفی روبهرو میشوند ،مفید است؛ زیرا آنها بهرویداد منفی با شوخطبعی
مینگرند و بدین ترتیب بااحساس نارضایتی مقابله میکنند و باعث افزایش خوشبینی میشوند.
افرادي که از سبکهاي سازگارانه شوخطبعی (خودافزاینده و پیونددهنده) بهره میبرند بهدلیل ساده
گرفتن کارها و بغرنج نکردن مسائل ،نسبت بهآینده امیدوارتر و خوشبینتر هستند.
از دیگر یافتههاي تحقیق این بود که خوشبینی بر فشار روانی اثر علّی منفی دارد .نتایج
1. Katz
2. Olson, Hugelshofer, Kwon, & Reff
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مطالعات متهور و شرما ( )8012شرمن و همکاران ()8011؛ کارور و کونر ـ اسمیت ()8010؛ هوان،
یئو ،آنگ و چونگ ()8005؛ سیتز و پوچ ()8008؛ ماپلس و همکاران ()8001؛ تورسون و پاول،
1995؛ کوردک و سیسکی ( )1990و رادلوف ( )1977از این فرضیه حمایت میکند .در تبیین
رابطه خوشبینی و فشار روانی حاصل از آزمون این فرضیه میتوان بیان کرد :افراد خوشبین ،منشأ
حوادث منفی را بیثبات ،اختصاصی و بیرونی میدانند .در مقابل در شیوه تبیین افراد غیرخوشبین
از این حوادث (باثبات ،کلی و درونی) این احتمال هست که افراد غیرخوشبین یا با خوشبینی کم،
مشکالت زندگی ،فشارهاي روانی و بیماریها را بهعوامل کلی و باثبات نسبت میدهند و زودتر
تسلیم و منفعل حوادث میشوند و بهمنظور حل مشکالت خود ،که بهفشار روانی منجر میشود،
کمتر تالش میکنند .میتوان گفت که افراد خوشبین در حل مشکالت و موقعیتهاي فشارزا یا
بهعبارت دیگر در مقابله با مشکالت و حوادث تنشزا و تهدیدکننده زندگی ،موفقتر عمل میکنند
و فشار روانی کمتري دارند (شهنیییالق ،موحد و شکرکن .)1323 ،در همین رابطه پژوهشگرانی
همچون تورسون و پاول ( )1995طی مطالعهاي نشان دادند که خوشبینی باعث افزایش توان مقابله
با فشار روانی میشود؛ بهعبارت دیگر ،خوشبینی باعث میشود افراد اعتقاداتی پیدا کنند که نتیجه
آن ارزیابی مثبت از بافت اجتماعی و محیط ،و انتظار نتایج مثبت خواهد بود .این اعتقاد موجب
قویتر شدن افراد در موقعیتهاي ناگوار میگردد .خوشبینی احتماالً هم در ابعاد درون فردي و هم
بین فردي ،حتی در غیاب تنش سودمند است .خوشبینی ممکن است منابع شناختی ،مقابلهاي و
بافتی را فراهم آورد که باعث ارتقاي بیشتر بهداشت روانی ،رضایت از زندگی و آسایش روانی
میشود (بالدوین ،کندي و آرماتا8002 ،1؛ شییر و کارور.)1998 ،
یافتههاي تحقیق حاکی است که جهتگیري دینی ،بر فشار روانی با میانجیگري خوشبینی اثر
علّی غیرمستقیم دارد .این یافته با یافته چابکینژاد و امینیهرندي ( )1994هماهنگ است .در تبیین
نتیجه میتوان بهنظر یانگ ( )8000اشاره کرد .وي در همین زمینه معتقد است نقش دین در
خوشبینی اثرگذار است و بیان میکند که جهتگزینی دینی درونی میتواند سبب خوشبینی بشود؛
چرا که رابطه شخصی با وجودي برتر ،سبب پیدایش چشمانداز مثبتی در زندگی میشود؛ بهعبارت
دیگر افرادي که از روي عالقه ،اوقاتی را بهنماز و عبادت میگذرانند ،چشمانداز مثبتتري نسبت
بهجهان و گذر زمان دارند .در همین رابطه ،نتایج مطالعه چري و همکاران ( )8012نشان داد که بین
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میشود که افراد را هنگام تنش حمایت میکند .افراد خوشبین در هر رویداد فشارزایی ،همیشه
بهترین وضعیت را پیشبینی میکنند .امروزه بهطور گستردهاي عقیده بر این است که خوشبینی،
توان دفاعی بدن را افزایش میدهد؛ این ممکن است بهاین دلیل باشد که افراد خوشبین،
پایینترین سطح تنش را تجربه میکنند (یانگ)8000 ،؛ بهعبارت دیگر ،خوشبینی صرفنظر از
جهتگیري دینی ،موجب کاهش فشار روانی میشود (ماپلس و همکاران .)8001 ،در تبیین این
یافتهها باید گفت وقتی افراد با مشکالت و نامالیمات زندگی روبهرو میشوند ،هیجانات
گوناگونی در این میان اثرگذار است که بهنظر میرسد تعادل بین این هیجانات بهدرجه خوشبینی
مرتبط است؛ بهعبارت دیگر خوشبینی باعث میشود ،افراد حالت استقالل خود را حفظ کنند و
در نتیجه این موجب رضایت از زندگی و نشانههاي روانشناختی منفی کمتري میشود.
نتایج تحقیق همچنین نشان داد که شوخطبعی با فشار روانی با میانجیگري خوشبینی اثر علیّ
غیرمستقیم دارد .این یافته با یافته اریکسون و فلدستین ()8005؛ فریل ( )8004و مارتین ()8003
هماهنگ است .در تبیین این یافته میتوان بهاین نکته اشاره کرد که داشتن حس شوخطبعی بهافراد
کمک میکند تا مشکالت را راحتتر حل کنند؛ انعطافپذیر باشند؛ با دیگران روابط بهتري
داشته باشند و بهتمام جنبههاي زندگی دید مثبتی پیدا کنند؛ بهعبارت دیگر بهنظر میرسد افرادي
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گرایش بهدین و شوخطبعی ارتباط وجود دارد .از طرفی خوشبینی باعث بهوجود آمدن عواملی

که شوخطبعی زیادي دارند از آنجا که بهمسائل پیرامون خود با خوشبینی بیشتري نگاه میکنند،
فشار روانی کمتري را تجربه میکنند (مارتین .)8003 ،در همین رابطه اوکتاگ ( )8017و کن،
استیل ول و تاکو ( )8010معتقدند شوخطبعی از مهمترین روشهاي مقابله با فشار روانی بهشمار
میرود .از طرفی شوخطبعی باعث میشود تا احساسات مثبت ،مانند شادي را جایگزین احساسات
منفی چون بدبینی ،تنش و اضطراب ،و خوشبینانهتر بهمسائل نگاه کنند .گفتنی است که اغلب
اتفاقها و حوادث پریشانکننده زندگی را میتوان با روحیه شوخطبعی و بذلهگویی ،ابتدا بهسبک
مثبت بهمسائل قابل تحمل تبدیل کرد .عالوه بر این ،افراد از خوشبینی و شوخطبعی بهعنوان شیوه
مقابلهاي مؤثر براي برخورد با نگرانیها و تنشها که بهدلیل روزمرگیهاي زندگی ایجاد میشود به
افزایش تابآوري در مقابل فشار روانی بهکار برد .شـوخطبعی ،درد جسمی و ذهنی را کاهش
میدهد (بري )8004 ،و پیامدهاي مثبتی دربر دارد که از آن میتوان بهخشنودي ،رضامندي،
سازگاري با ناتوانیهاي جسمی ،خرسندي از زندگی ،مقابله با فشار روانی و محافظت شخص در
برابر بیماریهایی مثل سرطان و جلوگیري از خودکشی اشاره کرد (مارتین8003 ،؛ فریل8004 ،؛
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اریکسون و فلدستین .)8005 ،شوخطبعی با آزادسازي هیجانها بدون فشار روانی و تأثیرات منفی بر
دیگران بهافراد کمک میکند تا بر آنچه آسیبزا است ،غلبه کنند (ویالنت 8000 ،به نقل از رف،
 )8005و فاصلۀ اجتماعی میان فردي را کاهش و بهآنها اجازه میدهد تا در افکار و احساسات هم
سهیم باشند (گراهام .)1992 ،شوخطبعی متغیر پیشبینیکنندة قوي از جذابیت میان فردي بهشمار
میرود (رف .)8005 ،در توصیف افراد شوخطبع گفته میشود افراد شوخطبع هنگام رویارویی با
تجربه تنشزا کمتر از دیگران ،خلق منفی از خودشان نشان میدهند .شوخطبعی روش مؤثري براي
مقابله با هیجانات منفی مانند خشم ،غم و افسردگی است .افرادي که طبع شوخ دارند بهاحتمال
بیشتر موضع فعاالنهتري نسبت بههیجانات منفی خود میگیرند و تالش میکنند بر آنها مسلط شوند
و در عوض ،افرادي که فاقد حس شوخطبعی هستند ،منفعلترند و بههیجانات منفی خود اجازه
میدهند که آنها را کنترل کند .در همین رابطه نتایج تحقیق نشان میدهد اغلب افرادي که داراي
حس شوخطبعی هستند از بهداشت جسمانی مناسبتري برخوردارند (لوتانز ،لوتانز و لوتانز8004 ،؛
تورسن ،پاول ،سارمنیـشولر و هامپس .)1997 ،1تحقیقات نشان داده است شوخطبعی با افزایش
عملکرد دستگاه ایمنی بدن ،موجب میشود تا افراد در زندگی روزانه خود کمتر تحت تأثیر
شرایط تنشزا قرار گیرند و نسبت بهزندگی خود نگرش مثبتتري داشته باشند (مارتین ،کویپر،
اولینگر و دانس1993 ،8؛ کویپر ،مارتین و دانس .)1998 ،3در همین رابطه نتایج تحقیق اوکتاگ
( )8017و کن ،استیل ول و تاکو ( )8010نشان داد که براي کنترل و مقابله با فشار روانی ،میتوان
بهسبکهاي شوخطبعی متوسل شد .در نگاه دیگر ،لفکورت ( )8008این بحث را مطرح کرد که
سبکهاي شوخطبعی ،ظرفیت روانشناسی مثبت بهشمار میرود و در تفسیر دیگر میتوان گفت که
شوخطبعی بهما کمک میکند بهجاي اینکه با ترس یا هراس بهرویدادي تنشزا واکنش نشان دهیم،
باعث میشود تا بتوانیم آن وضعیت سخت را براحتی پشت سر بگذاریم .همچنین شوخطبعی،
زمانی را فراهم میکند که از مشکالت ناخواسته فاصله بگیریم و فرصتی براي نگریستن به
راهحلهاي دیگر ،داشته باشیم .مزیت دیگر شوخ طبعی این است که در مواقعی که ما با نشاط
هستیم ،دیگران تمایل بیشتري دارند که در اطراف ما باشند و حمایتمان کنند (تورسن ،پاول،
سارمنی ـ شولر و هامپس .)1997 ،برخی از صاحبنظران معتقدند که سالمترین نوع شوخطبعی این
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میتوان با شکل ناسالمتر شوخطبعی مقایسه کرد که با طعنه و تمسخرآمیخته است و باید توجه کرد
که شوخطبعی ،ذاتی نیست بلکه کامالً اکتسابی است .اگر افراد بخواهند براحتی میتوانند حس
شوخطبعی خود را افزایش دهند .زمانی که این کار را انجام دهند بهاین نتیجه میرسند که
روابطشان غنیتر و مستحکمتر خواهد شد .دیگران نیز بهچشم فرد جذابتر بهآنها نگاه میکنند .این
امر هم بهنوبه خود سبب میشود که حس شوخطبعی باز هم ارتقا پیدا کند .شوخطبعی ،ساختار
دفاعی توسعه یافتهاي است که بهافراد کمک میکند تا با تعارضهاي هیجانی یا عوامل فشارزاي
بیرونی از طریق اهمیت دادن بهجنبههاي طنزآمیز و سرگرمکننده مقابله کنند (رف.)8005 ،
این تحقیق همانند بقیه تحقیقات با محدودیتهایی از قبل تکمیل نکردن دو پرسشنامه و حذف
این دو پرسشنامه از تحلیل ،وجود تحقیقات کم در زمینه موضوع مورد مطالعه بویژه در داخل
کشور روبهرو است .از آنجا که یافتههاي پژوهش نشاندهنده تأثیر جهتگیري دینی و شوخطبعی در
کاهش فشار روانی بود ،تحقیق پیشنهاد میکند با برگزاري کارگاههاي آموزشی کارآمد در زمینه
جهتگیري دینی ،شوخطبعی و خوشبینی میتوان اقدامات مؤثري را براي کاهش فشار روانی انجام
داد .اینگونه تالشها سبب شود تا از این رهگذر بتوان آیندهاي موفق و سالمتر با فشار روانی کمتر
براي افراد بویژه دانشآموزان رقم زد؛ ضمنا پیشنهاد میشود اینگونه تحقیقات در مورد
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است که مالیم باشیم؛ یعنی اینکه خودمان را زیاد جدي نگیریم .این نوع شوخطبعی سالم را

دانشآموزان پسر انجام شود.
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