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 هاي یهسرما بینی یشدر پ یجانیه ییو نظم جو یطبع نقش شوخ
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  چکیده

در  یشناخت روان يها هیسرمای نیب شیپدر  جویی هیجانی و نظم یطبع شوخاین مطالعه با هدف نقش 

همبسـتگی   –روش پژوهش از نوع توصیفی . مشهد انجام شدشهر  دومنطقه  متوسطه دومدانش آموزان 

کـه در   مشهد بودنـد شهر  دومنطقه  متوسطه دومشامل کلیه دانش آموزان جامعه آماري این مطالعه . بود

ي بـود کـه بـر    ا خوشـه تصـادفی   ي،ریـ گ نمونـه روش  .بودندمشغول به تحصیل  1398-99سال تحصیلی 

 مورداسـتفاده ابـزار  . نفر انتخاب شدند 300ي به حجم ا نمونه) 1970(اساس جدول کرجسی و مورگان 

ی طبعـ  شـوخ ، پرسشـنامه  )PCQ( یشـناخت  پرسشنامه سرمایه روانشامل  براي سنجش متغیرهاي پژوهش

با استفاده از آزمون رگرسـیون   ها داده لیوتحل هیتجز. بودند) ERQ( پرسشنامه تنظیم هیجانیخشوعی و 

درصد از تغییرات  6/37به میزان  توانند یمجویی هیجان  ی و نظمطبع شوخچندمتغیره نشان داد متغیرهاي 

جـویی   ی و نظمطبع شوخنتیجه این مطالعه نشان داد بین . ی کنندنیب شیپی را شناخت رواني ها هیسرمامتغیر 

  .ی رابطه وجود داردشناخت رواني ها هیسرمابا  هیجان

  .جویی هیجانی نظم ی،طبع شوخ ی،شناخت رواني ها هیسرما :ها کلیدواژه

                                                 
 s.s_hasanzadeh@toniau.ac.ir شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، ایران مربی، گروه علوم تربیتی و روان .1
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  مقدمه

طور پیوسته در حال مطالعه و یـادگیري هسـتند، برخـورداري از     رو که به دانش آموزان ازآن

زا  هاي استرس سازد تا در برابر موقعیت ها را قادر می شناختی آن هاي روان سالمت روان و سرمایه

از نظـر مفهـومی، حـالتی     1شـناختی  روانسـرمایۀ  . و اضطراب تحصیلی کمتر دچار چالش شـوند 

 شناسـایی  قابلمشخصه  رشد و تحول است که حداقل چهار ٔدرزمینهفردي  شناختی روان مثبت از

 کسـب  منظـور  بـه  الزمش ضروري و الاطمینان داشتن به توانایی خود و ت( 2خودکارآمدي: دارد

پایمردي و پشـتکار در جهـت نیـل بـه اهـداف و      ( 3، امیدواري)انگیز چالشموفقیت در تکالیف 

اسناد مثبت نسبت به موفقیـت  ( 4بینی خوش، )دستیابی به موفقیت در صورت نیازتغییر مسیر براي 

بودن براي دستیابی به موفقیت و اهـداف   پذیر انعطافکه مفهوم  5آوري تابو  )در حال و آینده

-Stratman, J. L., & Youssef( ت در بـر دارد الشدن با دشـواري و مشـک   رو روبهرا در زمان 

Morgan, C. M. 2019.( داراي بار مثبـت بـوده و بـه     شناختی روانز نظر ماهیتی مؤلفه سرمایه ا

 ,.Tsaur, S. H., Hsu, F. S(شود  میانسان از دیدگاهی مثبت نگریسته  هاي تواناییو  ها ظرفیت

& Lin, H. 2019 .(  از نظر لوتانز و همکـاران)نتـایج و   توانـد  مـی  شـناختی  روانسـرمایه  ) 2007

کننـده فشـارها در محـیط تحصـیلی      و تسـهیل  داشته باشد پیرا در  توجهیدستاوردهاي درخور 

رسـد بـا تسـهیل فشـار، شـرم و خجالـت بـا سـرمایه          نظر می یکی دیگر از متغیرهایی که به. باشد

 ,.Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B( طبعی است شناختی رابطه داشته باشد، شوخ روان

& Norman, S. M.2007 .(مقابله با احساسات منفی  برايیک روش مؤثر  عنوان به 6بعیط شوخ

 تـري  فعـال منفی، وضعیت  هاي هیجاندر برابر  طبع شوخافراد . مانند خشم، غم و افسردگی است

یک پدیده اجتماعی است طبعی  شوخ). Geram, K. 2016(داشته و سـعی در غلبه بر آن دارند 

                                                 
1. psychological capital 
2. self-efficacy 
3. hope 
4. optimism 
5. resiliency 
6. sense of humor 
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بخش  و یک متغیر مهم در تسهیل رابطه رضایت کند میایفا  فرديکه نقش مهمی در روابط بین 

بنـابراین، اسـتفاده درسـت از    ؛ )Cann, A., Davis, H. B., & Zapata, C. L. 2011( اسـت 

به شایستگی در روابط اجتمـاعی ماننـد    تواند مییک مهارت اجتماعی مهم است که طبعی  شوخ

ایـت عـاطفی و مـدیریت تعـارض     توانایی در ایجاد تعامالت اجتماعی، ارتباطات صـمیمانه، حم 

اي بـراي   توانـد وسـیله   طبعـی مـی   شـوخ ). Abbasi, G., Montazar, A. 2019( کمـک نمایـد  

شـده در کسـب    ریـزي  خـوبی برنامـه   شـوخی مناسـب و بـه   . وپرورش باشد سازي در آموزش بهینه

کند و همچنین توجه دانش آموزان را از خارج کـالس بـه    اطالعات به دانش آموزان کمک می

تـر و مـؤثرتر    بخـش  که با شـوخی همـراه باشـد، لـذت     یادگیري هنگامی. دارد داخل معطوف می

گیـري   خواهد بود و همچنین جو شوخی در کالس باعث کاهش موارد انضـباطی قبـل از شـکل   

طبعی با  مطالعات مرتبط پیرامون رابطه بین شوخ). Sadat, S., badri gargari, R.2019(شود  می

طبعـی در مـدیر، موجـب پـرورش احساسـات       حس شوخ اند شناختی نشان داده روانهاي  سرمایه

گـردد   کارگیري راهبردهاي سالم تنظیم هیجـانی را موجـب مـی    شود و به مثبت در کارمندان می

)Wijewardena, N., Hartel, C. E., & Samaratunge, R. 2017 .(طبعی و سالمت  بین شوخ

ــود دارد  ــه وج  ,Niafar, S., Khoshravesh, V.2018; Doustmohamadi( روان رابط

M.2016(.  مطالعه)Makiabadi, M., Fathiaghdam, Gh.2015 (اري دابطه معنانیز نشان داد ر

یکـی دیگـر از متغیرهـایی کـه      .دارد وجـود  طبعی شوخ هاي سبکو  شناختی روانبین بهزیستی 

جـویی هیجـانی    بحـث اسـت، نظـم   شناختی در مطالعه حاضر مـورد   هاي روان رابطه آن با سرمایه

ت و الشیوه چگونگی پردازش فرد در زمان مواجهه بـا مشـک   1هیجانجویی  نظممنظور از . است

 .Karami, J., Momeni, K. M., & Hatamian, P( زنـدگی اسـت   زا اسـترس  وقایع ناگوار و

کننـده موفقیـت یـا     جویی هیجان به همراه پردازش کارآمد تجربیات هیجانی تعیـین  نظم ).2017

 & ,.Hasanzadeh, S.2019; Tamir, M(هاي مختلـف زنـدگی اسـت     عدم موفقیت در حوزه

Millgram, Y. 2017 .( متغیرهاي مؤثر بر  ترین مهمهیجان از جویی  نظمشواهد حاکی است که

                                                 
1. emotional regulation 
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 ,.Thomson, P., Jaque, S. V. 2017; Hatamian, P., heydarian, S( مت اسـت السطح س

Ahmadi, M. 2020 .(   احمـدي و بـرادران)جـویی   نظـم بـین  اي نشـان دادنـد    در مطالعـه  )2017

 داردبا سازگاري شـغلی کارکنـان رابطـه معنـادار وجـود       شناختی روانشناختی هیجان و سرمایه 

)Ahmadi, E., Baradaran, A.2017. .( ــی ــه فرج ــی  مطالع ــان داد ) 2018(و کرای ــین نش ب

هـاي هیجـانی،    هیجان شامل عدم پـذیرش پاسـخ  جویی  نظمدشواري در  هاي مؤلفهو  طبعی شوخ

مشکالت در مدیریت رفتارهاي هدفمند، مشکالت در کنترل تکانـه، نداشـتن آگـاهی هیجـانی،     

بطـه  هیجـان و نداشـتن وضـوح هیجـانی بـا کیفیـت را      جـویی   نظـم عدم دسترسی به راهبردهـاي  

مطالعـه رسـتگار و    .)Faraji, F., Koraei, A.2018( داردوجود  داري معنیزناشویی همبستگی 

توانـد از   گـري خسـتگی هیجـانی مـی     شناختی با واسـطه  سرمایه رواننشان داد ) 2017(همکاران 

 ,Rastegar, A., Seif, M., Abedini( بکاهدمعلمان  )خشم و اضطراب( میزان هیجانات منفی

Y.2017( . نیسی و همکاران)شناختی و هیجانـات مثبـت    نیز نشان دادند بین سرمایه روان) 2011

شـناختی دانـش    شـده و ضـرورت سـالمت روان    باتوجه به مبانی نظري مطـرح . رابطه وجود دارد

جـویی   و نظـم  طبعـی  شـوخ آموزان و با توجه به خالء مطالعاتی، ایـن پـژوهش بـه مطالعـه نقـش      

شـهر   دومنطقـه   متوسـطه دوم در دانـش آمـوزان    شـناختی  روان هاي ایهبینی سرم در پیش هیجانی

  ).Neisi, A., Arshdi, N., Rahemi, A.2011( پردازد مشهد می

  پژوهشروش 

شـامل کلیـه   جامعـه آمـاري ایـن مطالعـه     . همبستگی است –روش پژوهش از نوع توصیفی 

مشـغول   1398-99که در سال تحصـیلی   مشهد بودندشهر  دومنطقه  متوسطه دومدانش آموزان 

اي است بدین ترتیب که پس از تهیه لیست  تصادفی خوشه گیري، روش نمونه .بودندبه تحصیل 

ها چند مدرسـه   وپرورش، از میان آن مشهد از اداره آموزششهر  مدارس متوسطه دوم منطقه دو

حضوروغیاب دانش انتخاب و سپس از هر مدرسه چند کالس و از هر کالس بر اساس فهرست 

 .Krejcie, R(حجم نمونه بر اسـاس جـدول   . صورت تصادفی انتخاب شدند آموزان چند نفر به
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V., & Morgan, D. W.1970( 300  نفر درنظر گرفته شد)300=n .(    ابـزار مورداسـتفاده بـراي

طبعی  ، پرسشنامه شوخPCQ(1( شناختی روانپرسشنامه سرمایه سنجش متغیرهاي پژوهش شامل 

  .بودند ERQ(2( پرسشنامه تنظیم هیجانیعی و خشو

 براي سنجش سرمایه روانی از پرسشنامه سرمایه: شناختی روانپرسشنامه سرمایه 

 )Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. 2007( شناختی روان

 وسیعی براي ساختارهایی که امید طور بهاین پرسشنامه از مقادیر استاندار شده که . استفاده شد

و خودکارآمدي  )19- 24سؤاالت ( بینی ، خوش)13-18 سؤاالت(آوري  تاب، )7-12سؤاالت (

است و قابلیت اعتبار و پایایی این خرده  قرارگرفته مورداستفادهسنجند  را می) 1-6 سؤاالت(

 6خرده مقیاس شامل  است که هر سؤال 24این پرسشنامه شامل . است شده اثباتها نیز  مقیاس

) کامالً مخالفم تا کامالً موافقم(اي  درجه 6ه در مقیاس یگو گویه است و آزمودنی به هر

آوردن نمره سرمایه روانی ابتدا نمره هر خرده مقیاس  دست بهبراي . دهد لیکرت پاسخ می

 ناختیش رواننمره کل سرمایه  عنوان بهها  آمد و سپس مجموع آن دست بهجداگانه  صورت به

و  3و تا حدودي مخالفم نمره  2و مخالفم نمره  1مخالفم نمره  کامالً که طوري به. محسوب شد

 23-20-13 سؤاالت. گیرد می 6موافقم نمره  کامالًو  5موافقم نمره  4تا حدودي موافقم نمره 

ن نتایج تحلیل عاملی تأییدي حاکی از این بود که ای. شوند می گذاري نمرهمعکوس  صورت به

در حقیقت نتایج تحلیل . سازندگان آزمون است موردنظرهاي  آزمون داراي عوامل و سازه

ها داشته و با  مدل شش عاملی برازش بهتري با داده. کردند تأییدعاملی روایی سازه آزمون را 

است و  6/24نسبت خی دو این آزمون برابر با . مدل نظري هم هماهنگی بیشتري دارد

CFI هاي آماره
3 ،RMSEA

 ,.Luthans, F(هستند  08/0و  97/0در این مدل به ترتیب  4

Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. 2007 .( فرخی و سبزي)براي ) 2015

                                                 
1. Psychological Capital Questionnaire (PCQ) 
2. Emotion Regulation Questionnaire 
3. Comparative Fit Index (CFI) 
4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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همبستگی نمره هر بعد با نمره کل استفاده نموده و با توجه به  تعیین روایی، در پژوهش خود از

، 84/0به ترتیب  بینی خوش آوري و تابنتایج تحقیق، ضرایب ابعاد خودکارآمدي، امیدواري، 

 ,.Farokhi, E( بودبه دست آمد که بیانگر اعتبار مطلوب این مقیاس  65/0و  66/0، 78/0

Sabzi, N.2015( . اران امینی و همکدر پژوهش)براي خرده  1نیز آلفاي کرونباخ )2019

، 80/0، 78/0 به ترتیب برابر بینی خوشو  آوري تابخودکارآمدي، امیدواري،  هاي مقیاس

 Amini, S., Dehghani cham piri, A., Salehi, A., Soltani( به دست آمد 80/0و  79/0

zadeh, M.2019(.  

) 2010( همکاران و خشوعی توسط ایراندر  پرسشنامه این: طبعی خشوعی پرسشنامه شوخ

کامالموافقم  صورت به لیکرت طیف در هاي سؤال با پاسخ 25شده است و داراي  اعتباریابی

حدي مخالفم  تا ،)نمره 4(ندارم  نظري ،)نمره 5(موافقم  ، تاحدي)نمره 6(، موافقم )نمره 7(

این . شده است سؤال تنظیم هر براي) نمره 1( مخالفم کامالً و) نمره 2( مخالفم ،)نمره 3(

سؤاالت (لذت از شوخی : اند از مؤلفه است که به تفکیک سؤاالت عبارت 5پرسشنامه شامل 

 روابط در طبعی ، شوخ)10-15سؤاالت (، شوخی کالمی )5-10سؤاالت (، خنده )5-1

 روایی). 20- 25سؤاالت (آور  استرس شرایط در طبعی ، و شوخ)15-20 سؤاالت(اجتماعی 

 ها مؤلفه 2چرخش واریماکس با و اصلی هاي مؤلفه روش از ه این پرسشنامه با استفادهساز

 درصد 75/63پنج عاملی که  ساختار یک اساس بر این .گرفت عوامل قرار تحلیل مورد

آلفاي (درونی  همسانی روش دو به پرسشنامه پایایی. آمد دست به کنند می را تبیین واریانس

کرونباخ براي هریک از عوامل  آلفاي یا درونی همسانی .شد محاسبه بازآزمایی و) کرونباخ

 در طبعی اجتماعی، و شوخ روابط در طبعی لذت از شوخی، خنده، شوخی کالمی، شوخ

 ,Khoshouei( 79/0، و 74/0، 77/0، 80/0، 74/0اند از  آور به ترتیب عبارت استرس شرایط

2010  M. S., Oreizy, H. R., Aghaei, A..( مطالعه فرجی و کرایی  در)ضریب ) 2018

                                                 
1. Cronbach's alpha 
2. Varimax rotation 
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 ,Faraji, F., Koraei( به دست آمد 94/0پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ 

A.2018.(  

مقیاس  تهیه شده است؛) 2003(جان  و گراس توسط مقیاس این :پرسشنامه تنظیم هیجانی

-1سؤاالت ( مجدد ارزیابی مقیاس خرده دو داراي که است شده تشکیل گویه 10 از فوق

) لیکرت(مقیاس  اساس بر ها پاسخ .است) 9-6- 4- 2سؤاالت (و فرونشانی ) 10- 8- 3-5-7

 کرونباخ آلفاي ضریب .است) 7( موافق و براي کامالً )1(مخالف  کامالً از ،اي درجه هفت

اعتبار بازآزمایی بعد از . است شده گزارش 73/0 فرونشانی و براي 79/0مجدد  ارزیابی براي

 ).Gross, J. J., & John, O. P. 2003(گزارش شده است  69/0 مقیاس کل براي ماه و سه

دانشجویان کاتولیک دانشگاه میالن  و ایالتی کارمندان در مقیاس این درونی همسانی ضریب

ایالتی و دانشجویان کاتولیک دانشگاه میالن براي ارزیابی  اي دامنهبراي ارزیابی مجدد در 

 نسخه .است آمده دست به 63/0تا  42/0و براي فرونشانی  68/0تا  48/0از  اي دامنهمجدد در 

 ,.Ghasempour, A( توسط ایرانی فرهنگ در جان و گراس هیجانی تنظیم پرسشنامه فارسی

S.2012 Ilbeigi, R., & Hasanzadeh,( پژوهش، این در .است قرارگرفته مورد هنجاریابی 

 روایی و) 81/0تا  60/0 با دامنه آلفاي کرونباخ( یدرون همسانی روش اساس بر مقیاس اعتبار

 همبستگی واریماکس، چرخش از استفاده با اصلی مؤلفه تحلیل طریق از مذکور پرسشنامه

  .و روایی مالکی مطلوب گزارش شده است) r=13/0( اسیمق خرده دو بین

آزمون رگرسیون چندمتغیره از ها در این گزارش پژوهشی با استفاده  وتحلیل داده تجزیه

  .استفاده شده است
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 تحقیق هاي یافته

 1اسمیرنف –هاي پارامتریک ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف  براي استفاده از آزمون

 هاي سرمایهجویی هیجانی با  و نظم طبعی شوخ هاي نرمال بودن توزیع متغیرهاي مؤلفه

 .شود شناختی بررسی می روان

 هاي سرمایهجویی هیجانی با  و نظم طبعی شوخ هاي اسمیرنف مؤلفه –آزمون کولموگروف . 1جدول 

  شناختی روان

  تعداد  سطح معناداري  آماره آزمون  متغیرها

  300  375/0  377/0  لذت از شوخی

 300  271/0  455/0  خنده

 300  429/0  231/0  شوخی کالمی

 300  261/0  468/0  ی در روابط اجتماعیطبع شوخ

 300  223/0  553/0  آور استرسی در شرایط طبع شوخ

 300  231/0  542/0  جویی هیجانی نظم

 300  132/0  930/0  ارزیابی مجدد

 300  202/0  571/0  فرونشانی

 300  264/0  464/0  خود کارآمدي

 300  403/0  291/0  امیدواري

 300  336/0  367/0  يآور تاب

 300  252/0  473/0  ینیب خوش

 300  476/0  130/0  یشناخت روانسرمایه 

اسمیرنف براي همه متغیرها  –مطابق اطالعات جدول سطح معناداري آزمون کولموگروف 

دار نیست و در  یک از متغیرها معنی لذا نتیجه آزمون براي هیچ. است 05/0موردمطالعه بیشتر از 

هاي پارامتریک براي آزمودن  توان از آزمون نتیجه توزیع همه متغیرها نرمال است بنابراین می

                                                 
1 Kolmogorov–Smirnov test 
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هاي پژوهش نتایج ضریب همبستگی را  براي آزمون فرضیه. هاي پژوهش استفاده کرد فرضیه

  .ها موردبررسی قرار گرفت آنموردتوجه قرار داده و هریک از 

 هاي سرمایهجویی هیجانی با  و نظم طبعی بین شوخ«براي بررسی فرضیه پژوهش مبنی بر 

از آزمون » مشهد رابطه وجود داردشهر منطقه دو  هاي دبیرستاندر دانش آموزان  شناختی روان

  .شده است آماري رگرسیون چندمتغیره استفاده

 هاي سرمایهجویی هیجانی با  و نظم طبعی خالصه تحلیل واریانس چند متغیره، بررسی متغیرهاي شوخ .2جدول 

  شناختی روان

  dF1  dF2  F  sig  مقدار آماره  آزمون چندمتغیره

            لذت از شوخی

  000/0  689/19  289  4  214/0  پیالیی اثر .1

  000/0  689/19  289  4  786/0  المبداي ویلکز. 2

  000/0  689/19  289  4  273/0  هتلینگاثر . 3

            خنده

  022/0  919/2 289 4  039/0  پیالیی اثر .1

  022/0  919/2 289 4  961/0  المبداي ویلکز. 2

  022/0  919/2 289 4  040/0  اثر هتلینگ. 3

            شوخی کالمی

  004/0  057/5 289 4  001/0  پیالیی اثر .1

  004/0  057/5 289 4  999/0  المبداي ویلکز. 2

  004/0  057/5 289 4  001/0  اثر هتلینگ. 3

            ی در روابط اجتماعیطبع شوخ

  009/0  780/4 289 4  011/0  پیالیی اثر .1

  009/0  780/4 289 4  989/0  المبداي ویلکز. 2

  009/0  780/4 289 4  011/0  اثر هتلینگ. 3

            آور استرسشوخی در شرایط 

  000/0  995/13 289  4  162/0  پیالیی اثر .1

  000/0  995/13 289  4  838/0  المبداي ویلکز. 2
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  000/0  995/13 289  4  194/0  اثر هتلینگ. 3

            ارزیابی

  001/0  337/6 289  4  005/0  پیالیی اثر .1

  001/0 337/6 289  4  995/0  المبداي ویلکز. 2

  001/0 337/6 289  4  005/0  اثر هتلینگ. 3

            فرونشانی

  000/0  719/381 289  4  841/0  پیالیی اثر .1

  000/0 719/381 289  4  159/0  المبداي ویلکز. 2

  000/0 719/381 289  4  283/5  اثر هتلینگ. 3

 786/0لذت از شوخی متغیر  1آماره المبداي ویلکز که مقدار دهد مینشان  2نتایج جدول 

 متغیر مبداي ویلکزالآماره  مقدار. است دار معنی α= 01/0است که این مقدار آماره در سطح 

مبداي الآماره  مقدار .است دار معنی α= 01/0است که این مقدار آماره در سطح  961/0 خنده

 .است دار معنی α= 01/0است که این مقدار آماره در سطح  999/0 شوخی کالمی متغیر ویلکز

ست که این مقدار ا 989/0طبعی در روابط اجتماعی  شوخ متغیر مبداي ویلکزالآماره  مقدار

طبعی در شرایط  شوخ متغیر مبداي ویلکزالآماره  مقدار .است دار معنی α= 01/0آماره در سطح 

آماره  مقدار .است دار معنی α= 01/0طح ساست که این مقدار آماره در  838/0 آور استرس

 α= 01/0مقدار آماره در سطح  ایناست که  995/0 ارزیابی مجدد متغیر مبداي ویلکزال

است که این مقدار آماره در  159/0فرونشانی  متغیر مبداي ویلکزالآماره  مقدار .است دار معنی

جویی  طبعی و نظم هاي شوخ مؤلفهگفت که بین  توان میبنابراین  .است دار معنی α= 01/0سطح 

با ) متغیر مالك( عنوان شناختی به هاي روان سرمایهبا ) بین پیش هايمتغیر( عنوان هیجانی به

 .وجود دارد دار معنیرابطه  99/0احتمال 

  

                                                 
1. Wilks Lambda 
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  خالصه ابعاد همبستگی بنیادي .3جدول 

 df1 df2 F  sig  واریانس مشترك المبداي ویکلز  مقدار همبستگی  ابعاد

1  922/0  135/0  805/0  28  393/586  000/0  

2  

3  

4  

282/0  

119/0  

035/0  

906/0  

985/0  

999/0  

834/0  

678/0  

534/0  

18  

10  

4  

906/28  

544/4  

350/0  

05/0  

920/0  

986/0  

ریشه بنیادي استخراج شد، که فقط ریشه بنیادي  4دهد که از   نشان می 3نتایج جدول 

درصد واریانس  922/0دار است مقدار همبستگی بنیادي ریشه اول  اول ازلحاظ آماري معنی

با احتمال  درصد است بنابراین 2/92بین و مالك  مشترك بین دو مجموعه ترکیبی متغیر پیش

هاي  شناختی بر اساس مؤلفه هاي سرمایه روان درصد مؤلفه 2/92توان بیان کرد که  می 99/0

  .بینی است جویی هیجانی قابل پیش هاي نظم طبعی و مؤلفه شوخ

  یجانیه میو تنظ طبعی هاي شوخ بین مؤلفه بارهاي کانونی و ضرایب کانون متغیرهاي پیش .4جدول 

  متغیرها

 یهمبستگ

 اول شهیر

A  

 1 یکانون

 دوم شهیر

B  

 یهمبستگ

 اول شهیر

A  

 2 یکانون

 دوم شهیر

B  

 یهمبستگ

 سوم شهیر

A  

 1 یکانون

 دوم شهیر

B  

 یهمبستگ

 چهارم شهیر

A  

 2 یکانون

 دوم شهیر

B  

  048/0  219/0  826/0  909/0  037/0  193/0  373/0  612/0  لذت از شوخی

  039/0  197/0  855/0  925/0  036/0  189/0  269/0  519/0  خنده

  048/0  219/0  820/0  906/0  037/0  193/0  168/0  410/0  شوخی کالمی

  004/0  160/0  854/0  924/0  036/0  190/0  266/0  516/0  ی در روابط اجتماعیطبع شوخ

ی در شرایط طبع شوخ

  آور استرس
642/0  412/0  428/0  183/0  821/0  553/0  241/0  058/0  

  373/0  611/0  559/0  748/0  008/0  088/0  152/0  391/0  ارزیابی مجدد

  002/0  044/0  012/0  112/0  003/0  058/0  994/0  997/0  فرونشانی

A :بارکانونی standard  

B :ضریب کانونی Colorant  
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دار است و در  مشخص است اولین همبستگی کانونی معنی 4که در جدول  طور همان

آور  طبعی در شرایط استرس شوخ، )997/0(همبستگی کانونی اول به ترتیب متغیر فرونشانی 

، )516/0(طبعی در روابط اجتماعی  ، شوخ)519/0(، خنده )612/0(، لذت از شوخی )642/0(

دهند و بیشترین تأثیر این  بینی را نشان می پیش) 391/0(، ارزیابی مجدد )410/0(شوخی کالمی 

طبعی در  سبک شوخ فرونشانی،(شناختی به ترتیب  متغیرها بر متغیرهاي مالك سرمایه روان

آور، سبک شوخی طبعی لذت از شوخی، سبک شوخی طبعی خنده، سبک  شرایط استرس

بینی  قابل پیش) طبعی شوخی کالمی، ارزیابی مجدد طبعی در روابط اجتماعی، سبک شوخ شوخ

طبعی در شرایط  ، متغیر سبک شوخ4/99در همبستگی کانون اول متغیر فرونشانی . است

درصد، متغیر سبک  3/37رصد، متغیر سبک شوخی طبعی لذت از شوخی د 2/41آور  استرس

متغیر  درصد، 6/26طبعی در روابط اجتماعی  درصد، متغیر سبک شوخ 9/26شوخی طبعی خنده 

درصد قادر به  2/15درصد، متغیر ارزیابی مجدد  8/16طبعی شوخی کالمی  سبک شوخ

بینی متغیر  توان گفت قدرت پیش لی میطورک شناختی هستند و به هاي روان بینی سرمایه پیش

آور، سبک شوخی طبعی لذت از شوخی،  طبعی در شرایط استرس فرونشانی، سبک شوخ(

طبعی شوخی  طبعی در روابط اجتماعی، سبک شوخ سبک شوخی طبعی خنده، سبک شوخ

  .درصد است 6/37) کالمی، ارزیابی مجدد

  يریگ جهینتبحث و 

 هاي بینی سرمایه در پیش جویی هیجانی و نظم عیطب این مطالعه با هدف نقش شوخ

نتایج این مطالعه . مشهد انجام شدشهر  دومنطقه  متوسطه دومدر دانش آموزان  شناختی روان

اي  اگرچه مطالعه .بینی کند شناختی را پیش هاي روان تواند متغیر سرمایه طبعی می نشان داد شوخ

پژوهش شناختی بپردازد یافت نشد، اما  روان هاي طبعی با سرمایه که به بررسی رابطه شوخ

 اي مطالعه: احساسات تیو تقو طبعی شوخاستفاده از «با عنوان ) 2017(ویجواردانا و همکاران 

نشان داد حس » کارکنان شناختی روان هیو سرما جاناتیه ت،یریمد طبعی شوخ عاطفه بر یمبتن
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توان گفت  شود که می کارمندان میطبعی در مدیر، موجب پرورش احساسات مثبت در  شوخ

 ,Wijewardena, N., Hartel, C. E., & Samaratunge( همسو با مطالعه حاضر است

R.2017 .(این مطالعه همچنین با مطالعه )Niafar, S., Khoshravesh, V.2018; 

Doustmohamadi, M.2016 (طبعی و سالمت روان رابطه  همسو بود که نشان دادند بین شوخ

عنوان سپري براي  طبعی به توان از شوخ توان بیان داشت که می در تبیین این یافته می. دارد وجود

 ای یجـانیمقابله با تعارضـات ه يبه افراد براطبعی  شوخ. مقابله با فشارهاي روانی استفاده کرد

. کند یکمک م کننده، سرگرم و زیطنزآم يها دادن به جنبه تیبااهم و یرونـیب يعوامـل فشـارزا

آنچه  تا بر کند یبه فرد کمک م ،گرانید بر یمنف ریبدون تأث جاناتیه يبا آزادساز یطبع شوخ

 ی تحمل مدیریت کنندخوب بهاسترس را  توانند یم طبع شوخافراد . دیغلبه نما ،زاست بیآس

افراد . شکنند فشار مشکالت درهم نمی آوري باالیی برخوردارند و تحت بنابراین از تاب

و  رندیگ یمي تا غلبه بر مشکالت، صبر را در پیش آور تاببا حفظ روحیه خود و  طبع شوخ

است احساس خودکارآمدي  شده حاصلاز اینکه پیروزي  شود یمبرطرف  ها چالشوقتی 

طبعی امیدواري را  این افراد با حفظ ویژگی شوخ. هستند نیب خوشو نسبت به زندگی  کنند یم

طبعی موجب افزایش  گفت شوخ توان یمبنابراین . کنند یمظ تا رسیدن به موفقیت حف

این . ی را در پی داردشناخت روانو سالمت روان و بهزیستی  گردد یمی شناخت رواني ها هیسرما

نیز همخوان است که نشان دادند ) 2015(مکی آبادي و همکاران یافته از این لحاظ با مطالعه 

 ,Makiabadi( دارد وجود طبعی شوخ هاي سبکو  شناختی رواناري بین بهزیستی دابطه معنار

M., Fathiaghdam, Gh.2015(. تواند  جویی هیجان می نتایج این مطالعه همچنین نشان داد نظم

احمدي و برادران این یافته همسو با مطالعه . بینی کند شناختی را پیش هاي روان متغیر سرمایه

با سازگاري  شناختی روانشناختی هیجان و سرمایه جویی  نظمبین است که نشان دادند  )2017(

تامپسون و ). Ahmadi, E., Baradaran, A.2017( داردشغلی کارکنان رابطه معنادار وجود 

متغیرهاي مؤثر بر سطح  ترین مهمهیجان از جویی  نیز عنوان کردند نظم) 2020(همکاران 

 درمان و پژوهش در مهم فرایند یک عنوان به جویی هیجان نظمتوان گفت  می. مت استالس
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جویی  نظم در). Thomson, P., Jaque, S. V.2020( رود یم روانی بشمار یشناس بیآس

 را هیجان ٔخواننده فرا يها تیموقع مجدد تفسیر که ،ردیگ یمشناختی صورت  ارزیابی هیجان،

 نقش جویی هیجان نظم. گیرد یدربرم، کند یم یا اصالح تعدیل را هیجانی اثر که مسیري در

 ها آن روانی و زیستی پیامدهاي زندگی و يزا استرس وقایع یا سازگاري در مهمی و برجسته

ي تا حصول موفقیت دار شتنیخوکه فرد را براي مقابله با شرایط دشوار هیجانی و  کند یم ایفا

و پس از  دهد یمي را افزایش آور تابجویی هیجانی  گفت نظم توان یم؛ بنابراین کند یمآماده 

 شود یمپیشنهاد . ابدی یمی و خودکارآمدي افزایش نیب خوشحصول موفقیت، امیدواري، 

 برنامه فوقامور  عنوان به جویی هیجان ی و آموزش نظمطبع شوخافـزایش  يها مهارتآموزش 

  .مدارس مدنظر قرار گیرد
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