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 چکيده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه شوخ طبعی و اضطراب در دوران کرونا با روش پژوهش کمی و از نوع  

مرد( به 7،  زن51نفر)  62تعداد ،  1400بدین منظور از بین شهروندان شهر تهران در سال  .  همبستگی بود

صورت غیرتصادفی و از نوع در دسترس  روش جمع آوری اطالعات به . دسترس انتخاب شدند صورت در
به صورت لینک طراحی و سپس    پرسشنامه ابتدا در سایت پرسال،  بود که با توجه به شیوع بیماری کرونا

و پرسشنامه اضطراب    SHQابزار پژوهش شامل پرسشنامه شوخ طبعی  .  در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت

نتایج .  همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  Tری  داده های آماری بدست آمده با روش آما. بک بود

در نتیجه فرض  ،  کوچکتر است 05. 0را نشان داد که این عدد از  000. 0برابر با . sigبدست آمده نمره  
طبق یافته هایی پژوهش  .  درصد رابطه معنادار است  99لذا با احتمال  .  صفر رد و فرض خالف تایید گردید

 .  معناداری بین شوخ طبعی و اضطراب وجود داردرابطه ی  

 .  کرونا،  اضطراب،  شوخ طبعی  واژگان کليدی:
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قلعه جوق،  1علی اکبر صالحی  2خاطره آقایارزاده 

 . شهرری  -اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره(دانشگاه آزاد ، گروه روانشناسی، مدرس و مشاور دانشگاه 1

کارشناسی رشته روانشناسی 2   -دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره(، دانش آموخته مقطع 

 . شهرری
 

 نویسنده مسئول:

 خاطره آقایارزاده قلعه جوق

 رابطه شوخ طبعی و اضطراب در دوران کرونا

 20/12/1399  تاریخ دریافت:
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 مقدمه

 2ها در طول زندگی آن را تجربه می کنند اما زمانی منجر به اختاللیک حالت روانشناختی است که تقریبا همه انسان  1اضطراب

یابد و به سطحی برسد که موجب پریشانی و تعارض در فرد گردد)کشاورز افشار ، حاج حسینی و قدیمی، می شود که اضطراب افزایش 
  3هسته ی مرکزی حاالت روان نژندی،  اضطراب.  (1390، انتظار خطری مبهم است)سید محمدی،  مولفه ی شناختی اضطراب.  (1395

وروز به شمار می رود که این نوروز ها تالش می کنند تا اضطراب هایی که بر اثر تعارض ها ایجاد است که مرجله ی اول ن  4یا نوروتیک

می توان از مشاوره ی مبتنی بر روییکرد گمبل برای کاهش اضطراب پس .  (1398، می شوند را تسکین دهند)شفیع آبادی و ناصری

زایمان یک دوره ی آسیب پذیری شدید در برابر اختالالت روان پزشکی از زایمان در زنان نخست زا استفاده کرد زیرا دوره ی پس از  
، 5در بحث اضطراب مرگ.  (1400، مادر و خانواده دارد) حجاریان و همکاران، از جمله اضطراب است که تاثیرات منفی بر سالمت نوزاد

سد که زنان بیشتر از مردان دچار اضطراب مرگ اینگونه به نظر می ر، اگر از سن افراد صرف نظر کنیم، در هر دو فرهنگ شرق و غرب

به فناپذیری را بیشتراز مردان می پذیرند و مردان بیشتر  هستند که شاید به این دلیل باشد که زنان احساسات آزار دهنده ی مربوط 
 .  (1396، )سید محمدی  کنند از آن احساسات اجتناب می

اضطراب یک احساس ،  در نظریه فروید.  (1395، انند)حسینی نژاد و همکارانبرخی از افراد اضطراب را نتیجه ی لکنت زبان می د

فرد اعالم می کند)آرین برای  را  وجود خطر  و اضطراب  برای خود است  وتهدیدی  به اختالل .  (1390، ناخوشایند است  افراد مبتال 

نیست با وجود اینکه می دانند بیش از حد نگران هستند و نگرانی آنها منطقی  گمان می کنند که همیشه مسائل به بدترین  ، اضطراب 
آنها می گردد)کشاورز افشار و این مانع از انجام فعالیت های روزانه ی  قدیمی،  شکل پیش می رود    بین.  (1395، حاج حسینی و 

رانسیس  رابطه ی غیر مستقیم و قابل توجهی وجود دارد)ف  PBA-Qو  PSCAL  والد و فرزند در دو پرسشنامه  (AS) حساسیت اضطرابی

اضطراب امتحان یکی دیگر از مشکالتی است که برخی از دانش آموزان با آن مواجه هستند که اگر مدارس زمینه .  (2021،  و روم هیلد
برای بهبود عملکرد دانش آموزان فراهم کنند اضطراب امتحان کاهش می یابد و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهبود می ،  ی الزم را 

که اختالالت اضطرابی دارند.  (1399،  بادی و همکارانیابد)شمالی احمدآ متفاوت است که سبب می شود آنها ،  اضطراب در افرادی 

عملکرد فعالیت های روزانه خود داشته باشند)سید محمدی اضطراب یک ترس درونی ، در نظریه فروید.  (1398، مشکالت زیادی در 

گذشته مجدد یادآوری شوند که تجارب های دردآور می تواند با تنبیه و کشش  شده است و افراد ترس از این دارند که تجارب دردآور
باشند و طبق نظریه ی فروید کشش های غریزی نامطلوب ، چیزی که موجب اضطراب در فرد می شود،  های غریزی ارضا نشده همراه 

 .  (1398، )شفیع آبادی و ناصری است

به لحاظ خاستگا  6شوخ طبعی و  می گیردقلمرو وسیعی دارد  مختلفی مورد بحث قرار  پدیده  .  ه و کاربرد در دانش های  این 
از آنجایی که این تضادها برپایه ی تقابل و تناقص های .  فرایندی روان شناختی و حاصل آن خندیدن به نابهجایی ها و تضادهاست

به مثابه ی مقوله ی جامعه شناخت،  زندگی اجتماعی شکل می گیرند .  ( 1388،  )عقدایی  ی مورد توجه قرار دادمی توان شوخ طبعی را 

شوخ طبعی در مجموع به نوعی ویژگی شخصیتی و پاسخ هیجانی است و احتماال شادی و شادکامی آشکارترین حالت هیجانی مثبت 

مشاهده می شود بیستماز دهه.  (1396،  )میرصیفی فرد و همکاران  شوخ طبعی است که در چهره ی افراد  پایانی قرن  روان ،  های 
به مطالعه تفاوت های فردی در شوخ طبعی نشان دادند بیشتر این مطالعات بر اثرات سودمند شوخ طبعی .  شناسان عالقه فزاینده ای 

بهزیستی روان شناختی تاکید کرده اند  .  (1388، کمالی زارچ و رضایی نسب، )زارع بر سالمت جسمانی و 

به میزان   بر سبک شوخ طبعی تهاجمی و سبک شوخ طبعی خودکفا اثر می ریسک پذیری از طریق کنترل خود  قابل توجهی 
،  )امانی و منصوری  گذارد و افراد با خویشتن داری باال ریسک بیشتری می کنند و از سبک های طنز ناسازگار کمتری استفاده می کنند

زندگی اجتماعی را برگزیدند لذا باید خود را ، رده سازندها در تمام دوران تاریخ برای اینکه بتوانند نیازهای خود را برآوانسان.  (1399

بدون ترس از انتقاد وارد موقعیت های جمعی شود اما گاها تجربه اضطراب جمعی دیده می شود ، طرد و رها شدن، ارزشمند بداند و 
 

1  -Anxiety 
2 - Disorder 
3 - Neuroticism 
4 - Neurotic 
5 - Death Anxiety 
6 - sense of humor 
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افراد این اضطراب آنقدر شدید  آنقدر شدید نیست و ممکن است گاهی باعث بهبود عملکرد فرد شود اما در بعضی از  اما این اضطراب
دارد)میرصیفی فرد و همکاران به همراه  در واقع شوخ طبعی .  (1396،  می شود که تجسم آن موقعیت اجتماعی برای فرد اضطراب 

موجب کاهش تنهایی و ایجاد صمیمیت بیشتری می شود و افرادی که شوخ طبعی بیشتری دارنداز نظر اجتماعی شایستگی بیشتری 

( شوخی و در کل شوخ طبعی در مقابل تنیدگی و شرایط 2004)7به عقیده ی مک گی.  (1387، )خشوعی  تر هستندذابدارند و ج

، شود)میرصیفی فرد و همکاراناضطراب آور محیطی نقش مراقبتی ایفا می کند و موجب کاهش تهدیدها و آسیب های ناشی از آن می
1396)  . 

ناشی از بیماری کرونا( در بررسی  1398)، طبق نتایج قلی پور بیماری  در افراد مختلف نشان داد که  8تاثیر استرس و اضطراب 

به خاطر بیماری خود را در خانه قرنطینه کردند افراد شده وافراد  منجر به اختالل در وضع ،  کرونا باعث افزایش استرس و اضطراب 
نیا نتایج علیزاده فرد و صفاری  نیز گشته بود و طبق  بینی سالمت روان بر اساس 1398)، اقتصادی  (در پژوهشی تحت عنوان پیش 

بیماری کرونا به صورت منفی و همبستگی  اضطراب و همبستگی اجتماعی بیماری کرونا به این نتیجه رسیدند که اضطراب  ناشی از 

(  1400)، اونق و قاضی،  وسط پنقطبق پژوهش انجام شده ت. ارتباط دارد،  اجتماعی ناشی از کرونا به صورت مثبت با سالمت روان افراد

یافتند که اضطراب امتحان در  به این تنیجه دست  عملکرد تحصیلی درس زیست شناسی  امتحان در  بررسی اضطراب  با  در ارتباط 
بینی نمی کند عملکرد تحصیلی دانشجویان را پیش  به طور قابل توجهی  نادری و شکوهی. درس ریست شناسی  پژوهشی که  ، در 

بینی( تحت ع1388) پرستاران بیمارستان گلستان اهواز انجام ، نوان رابطه خوش  شوخ طبعی و بلوغ اجتماعی با اضطراب مرگ در 

ندارد درحالیکه میان شوخ طبعی و اضطراب مرگ ، داند بینی و اضطراب مرگ وجود  به این تنیجه رسیدند که رابطه ای میان خوش 
(  1390)، صفوی و فشارگی،  طبق مطالعات انجام شده قراگزلو. ار منفی وجود داردو میان بلوغ اجتماعی و اضطراب مرگ رابطه معناد

به این ،  اضطراب و استرس سالمندان ساکن در آسایشگاه های شهر تهران،  تاثیر مداخله آموزش شوخ طبعی کارکنان بر افسردگی در

هدف از پژوهش حاضر این است .  دان موثر استنتیجه رسیدند که آموزش شوخ طبعی به کارکنان در کاهش استرس و اضطراب سالمن
یا خیر؟   که آیا بین شوخ طبعی و اضطراب رابطه ی معناداری وجود دارد 

 

   روش

نوع همبستگی است پژوهش حاضر کمی و از  سال در   54تا    22جامعه ی مورد نظر ساکنین شهر تهران در رده سنی  . روش 
بین   1400سال اطالعات به صورت غیر . مرد( به صورت دردسترس انتخاب شدند7، زن51نفر) 62بودند که از  شیوه ی گردآوری 

بیماری کرونا بود که به دلیل شیوع  پرسشنامه ها ابتدا در سایت پرسال طراحی شدند و سپس در اختیار ،  تصادفی و در دسترس 

 .  راب بک بودو پرسشنامه اضط   SHQابزار پژوهش شامل پرسشنامه شوخ طبعی . آزمودنی ها قرار گرفت

این پرسشنامه .  ساخته شد  1988: این پرسشنامه توسط آرون تی بک و همکارانش در سال   (BAI) 9پرسشنامه اضطراب بک 

این پرسشنامه برای اندازه گیری .  گویه است که عالئم اضطراب را فهرست کرده است و بیشتر به چک لیست شباهت دارد  21دارای  

بزرگ یعنی عالئم ذهنیاضطراب در نوجوانان و  عالئم  ،  ساالن ساخته شده است و هر یک از ماده های آن یکی از عالئم شایع اضطراب 

( برای ارزیابی این پرسشنامه انجام دادند آلفای کرونباخ پرسشنامه 1998در پژوهشی که بک و همکاران).  بدنی و هراس را می سنجد
برای    77/0بازآزمون  -و پایایی آزمون،  95/0آزمون دونیمه سازی اسپیرمن ،  92/0  در نمونه ایرانی نیز آلفای کرونباخ.  بدست آمد92.  0

به طور متوسط: ،  1به طور خفیف: نمره، 0) اصال: نمره    3تا   0گویه است که از    21این پرسشنامه دارای  .  این پرسشنامه به دست آمد

 . ( نمره گذاری می شود4به طور شدید: نمره ،  3نمره

سوال بوده و هدف آن سنجش میزان شوخ طبعی و عوامل   25این پرسشنامه دارای    :(SHQ)  پرسشنامه اضطراب شوخ طبعی 

طیف پاسخگویی  .  شوخ طبعی در روابط اجتماعی و شوخ طبعی در شرایط استرس آور( است،  شوخی کالمی ،  خنده، آن) لذت از شوخی

باشدکام -7کامال مخالفم تا -1این پرسشنامه لیکرت ) پنج بعد می باشد که در پژوهش سادات .  ال موافقم( می  این پرسشنامه دارای 

برابر،  (1388خشوعی) بعد شامل: لذت از شوخی  طریق آلفای کرونباخ بررسی شد که آلفای کرونباخ هر  ،  % 74پایایی پرسشنامه از 
 

7 - Mc Gee 
8 - CoronaVirus Disease 
9 - Beck Anxiety Inventory 
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برابر، %80خنده برابر برابر شوخی طبعی،  %77شوخی کالمی  برابر ،  %79در روابط اجتماعی    %92شوخ طبعی در شرایط استرس آور 
 .  می باشد

دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی شد  نما. در این پژوهش از  از شاخص هایی نظیر؛  ، میانگین، میانه، در آمار توصیفی 

برای ، ون استفاده شدانحراف معیار و جداول و نمودار ها استفاده شد و در روش آمار استنباطی از روش همبستگی پیرس، واریانس و 

 .  استفاده شد  22ورژن  SPSSاز نرم افزار  ، آنالیز اطالعات نیز

 

 نتایج

 آمار توصيفی  -1جدول شماره 
 

 طبعی_شوخ اضطراب 

N 
Valid 62 62 

Missing 0 0 
Mean 71. 4355 87. 0806 

Std. Error of Mean 1. 45996 2. 94496 
Median 74. 0000 88. 0000 
Mode 84. 00 93. 00 

Std. Deviation 11. 49572 23. 18868 
Variance 132. 152 537. 715 

Skewness -1. 419  .295 

Std. Error of Skewness  .304  .304 

Kurtosis 1. 697  .358 

Std. Error of Kurtosis  .599  .599 

Range 51. 00 109. 00 

Minimum 33. 00 37. 00 
Maximum 84. 00 146. 00 

Sum 4429. 00 5399. 00 

 

برابر  ، نفر 62با توجه به جدول شماره یک تعداد افراد شرکت کننده   و میانگین شوخ طبعی برابر    4355.  71میانگین اضطراب 

 . بوده است و توضیع داده ها تقریبا نرمال است  0806.  87

 جنسيت -2جدول شماره

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1 .12 1 .12 3 .11 7 مرد

 0 .100 9 .87 3 .82 51 زن

Total 58 93. 5 100. 0  

Missing System 4 6. 5   

Total 62 100. 0   

 

نفر در این پژوهش   62نبود و در کل  نفر جنسیت آنها مشخص   4نفر زن بوده اند و   51نفر مرد و  7، با توجه به جدول شماره دو

 .شرکت داشته اند
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 سن -3جدول شماره 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

22 3 4. 8 15. 8 15. 8 
23 3 4. 8 15. 8 31. 6 

24 2 3. 2 10. 5 42. 1 
30 2 3. 2 10. 5 52. 6 
33 1 1. 6 5. 3 57. 9 
38 1 1. 6 5. 3 63. 2 
39 1 1. 6 5. 3 68. 4 

40 1 1. 6 5. 3 73. 7 
42 1 1. 6 5. 3 78. 9 
45 1 1. 6 5. 3 84. 2 
50 1 1. 6 5. 3 89. 5 
51 1 1. 6 5. 3 94. 7 

54 1 1. 6 5. 3 100. 0 

Total 19 30. 6 100. 0  

Missing System 43 69. 4   

Total 62 100. 0   

 

سال بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده   30تا    22افراد در رده ی سنی ، چنانچه در جدول شماره سه قابل مشاهده است

 . سال بیشترین تعداد هستند  23و   22است که می توان ذکر کرد در این بین افراد  

 ميزان تحصيالت -4جدول شماره

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 7 .1 7 .1 6 .1 1 دکتری

 6 .27 9 .25 2 .24 15 کارشناسی ارشد

 5 .84 9 .56 2 .53 33 کارشناسی

 7 .89 2 .5 8 .4 3 فوق دیپلم

 0 .100 3 .10 7 .9 6 دیپلم

Total 58 93. 5 100. 0  

Missing System 4 6. 5   

Total 62 100. 0   

 

با میزان تحصیالت کارشناسی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است، توجه به جدول شماره چهاربا    . افراد 

 لوضعيت تاه -5جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6 .46 6 .46 5 .43 27 متاهل

 0 .100 4 .53 0 .50 31 مجرد

Total 58 93. 5 100. 0  

Missing System 4 6. 5   

Total 62 100. 0   
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 . افراد مجرد بیشترین تعداد شرکت کننده در این پژوهش هستند،  چنانچه در جدول شماره پنج قابل مالحضه است

 جنسيت -1نمودار شماره 

 
زنان و ستون سمت چپ فراوانی مردان را بیان می ستون سمت راست فراوانی  .  فراوانی جنسیت را نشان می دهد  1نمودار شماره 

 .  کند

 سن -2نمودار شماره 

 
سال   30تا   22با توجه به می توان بیان کرد افراد در رده ی سنی . فراوانی سن آزمودنی ها نشان داده شده است  2در نمودار شماره 

 .  سال بیشترین تعداد هستند  23و   22بین افراد    بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است که می توان ذکر کرد در این
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 ميزان تحصيالت -3نمودار شماره 

 

 
 

بین می کند 3با توجه به نمودار شماره   به  ، که میزان تحصیالت افراد را  با میزان تحصیالت کارشناسی بیشترین تعداد را  افراد 

 . خود اختصاص داده است
 

 وضعيت تاهل -4نمودار شماره

 
شرکت کننده است 4باتوجه به نمودار شماره   بیانگر وضعیت تاهل افراد  بیشترین تعداد شرکت کننده در این ،  که  افراد مجرد 

 . پژوهش هستند
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 همبستگی بين شوخ طبعی و اضطراب -5جدول شماره 

 طبعی_شوخ اضطراب 

 اضطراب

Pearson Correlation 1 **441. - 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 62 62 

 طبعی_شوخ
Pearson Correlation **441. - 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 62 62 

 

نمایش داده شده است 5در جدول شماره  بین شوخ طبعی و اضطراب  با . بین شوخ طبعی و اضطراب رابطه وجود دارد. همبستگی 

لذا فرض صفر رد می شود و فرضیه خالف تایید می شود و به  . کوچکتر است  α=0. 05است که از   sig=0. 000توجه به جدول نمره 
 .  رابطه معنادار است  %99احتمال 

 همبستگی بين شوخ طبعی از لذت و اضطراب -1جدول شماره 

 طبعی_شوخ_از_لذت اضطراب 

 اضطراب

Pearson Correlation 1 **412. - 

Sig. (2-tailed)   .001 

N 62 62 

 طبعی_شوخ_از_لذت

Pearson Correlation **412. - 1 

Sig. (2-tailed)  .001  

N 62 62 

 

 .sig=0با توجه به جدول نمره .  بین شوخ طبعی از لذت و اضطراب رابطه وجود دارد،  قابل مشاهده است 1چنانچه در جدول شماره 

 . رابطه معنادار است  %99گردد و به احتمال  لذا فرض صفر رد و فرض خالف تایید می . کوچکتر است  α=0. 05است که از   001

 بهمبستگی بين خنده و اضطرا -2جدول شماره

 خنده اضطراب 

 اضطراب

Pearson Correlation 1 **554. - 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 62 62 

 خنده

Pearson Correlation **554. - 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 62 62 

 

کوچکتر   α=0. 05است که از  sig=0. 00باتوجه به جدول نمره  .  بین خنده و اضطراب رابطه وجود دارد 2جدول شمارهباتوجه به 

 . رابطه معنادار است  %99بنابراین فرض صفر رد و فرض خالف تایید می شود و به احتمال . است

 همبستگی بين شوخی کالمی و اضطراب -3جدول شماره

 کالمی_شوخی اضطراب 

 اضطراب

Pearson Correlation 1 **405. - 

Sig. (2-tailed)   .001 

N 62 62 
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 کالمی_شوخی

Pearson Correlation **405. - 1 

Sig. (2-tailed)  .001  

N 62 62 

 

 .sig=0باتوجه به جدول نمره . بین شوخی کالمی و اضطراب رابطه وجود دارد،  قابل مشاهده است 3چنانچه در جدول شماره 

 .  رابطه معنادار می باشد  %99لذا فرض صفر رد و فرض خالف تایید می گردد و به احتمال . کوچکتر است  α=0. 05است که از    01

 همبستگی بين شوخ طبعی در روابط اجتماعی و اضطراب -4جدول شماره

 اجتماعی_روابط_در_طبعی_شوخی اضطراب 

 اضطراب

Pearson Correlation 1 -. 093 

Sig. (2-tailed)   .474 

N 62 62 

 اجتماعی_روابط_در_طبعی_شوخی

Pearson Correlation -. 093 1 

Sig. (2-tailed)  .474  

N 62 62 

 

  sig=0. 474باتوجه به جدول نمره  .  بین شوخ طبعی در روابط اجتماعی و اضطراب رابطه وجود دارد  4باتوجه به جدول شماره 
 .  رابطه معنادار است  %99بنابراین فرض صفر رد و فرض خالف تایید می گردد و به احتمال . کوچکتر است  α=0. 05است که از 

 

و نتيجه گيری ب  حث 

بود اضطراب تا چه میزان در واقع ما به دنبال این بودیم که .  در پژوهش حاضر هدف بررسی رابطه میان شوخ طبعی و اضطراب 

به این معنا که .  همبستگی میان شوخ طبعی و اضطراب تایید گردید، 5باتوجه به جدول شماره.  می تواند بر شوخ طبعی اثر گذار باشد
شوخ طبعی افراد کاهش ،  شوخ طبعی افراد افزایش خواهد یافت و هرچه اضطراب افراد افزایش یابد،  هرچه اضطراب افراد کاهش یابد

یافتخواه جامعه  ،  لذا نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که هرچه اضطراب افراد افزایش یابد.  د  این می تواند بر شوخ طبعی افراد 

بنابراین می توان با کاهش اضطراب از طریق راهکارهایی برای غلبه بر استرس و اضطراب  ،  تاثیرگذار باشد و آن را کاهش دهد و بالعکس
 . ر افراد تقویت کرد و نتایج این بود که افراد با شوخ طبعی باالتر اضطراب کمتری خواهند داشتشوخ طبعی را د،  افراد

برابر فشارهای روانی ،  (1399شریعتمدار و همکاران)  عنوان نقش شوخ طبعی در تاب آوری زنان در  خود تحت  در تحقیقات 

طبعی می تواند تحمل شرایط سخت دوران قرنطینه و بیماری کرونا را به این نتیجه رسیدند که شوخ ،  روزهای قرنطینه بیماری کرونا
 .آسان تر کند و همین امر سبب تقویت روحیه و ایجاد نشاط فردی گردد

خیرمندی) با وضعیت استرس، (1397تحقیقات  زندگی  طبعی در  بین شوخ  بین  ،  با عنوان ارتباط  در  افسردگی  و  اضطراب 

با افزای بین دانشجویان کاهش داددانشجویان نشان داد که  روانشناختی را در  بسیاری از مشکالت  طبق .  ش شوخ طبعی می توان 

برگر و همکاران) پرت: استفاده از حواس پرتی از طریق شوخ  ،  (2014مطالعات انجام شده توسط  تحت عنوان چهارشنبه های حواس 
این نتیجه رسیدند که کودکانی که قبل از عمل وارد مداخالت به  ، طبعی برای کاهش اضطراب قبل از عمل در کودکان و والدین آنها

نسبت به گروه های کنترل به طور قابل توجهی کمتر بود،  چهارشنبه های حواس پرت می شدند پس شوخ . نمره اضطراب کمی را 

بود کودکان و والدین موثر  پرتی در رفع اضطراب  و خانجا. طبعی و حواس  که بهادری خسروشاهی  با عنوان  ،  (1391نی)در تحقیقی 
حاکی از آن بود که با افزایش شوخ ، ارتباط شوخ طبعی و روییدادهای استرس زای زندگی با افسردگی در بین دانشجویان انجام دادند

زندگی زای  استرس  عوامل  کاهش  و  داد،  طبعی  کاهش  دانشجویان  بین  در  را  افسردگی  میزان  توان  و .  می  صالحی  تحقیقات 

ا عنوان رابطه تاب آوری در برابر استرس با شوخ طبعی و امید به آینده در بین دانشجویان دختر نشان داد که تاب ب،  (1392همکاران)

امید و شوخ طبعی دارد که با تحت تاثیر قرار گرفتن توسط تاب آوری  در ایجاد و افزایش  نقش موثری  آوری در شرایط استرس زا 
بهبودی سبک زن تحت عنوان شوخ طبعی به  ،  (2020در پژوهشی که مندز و همکاران). دگی می گرددباعث افزایش سالمت روانی و 
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برابر اضطراب و افسردگی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که یکی از ابزار ها برای زندگی روزمره شوخ ، عنوان یک عامل محافظ در 
یا علیه آن عمل کند در تحقیقات خود تحت عنوان ،  (1398عبدی و حیدری)، عباسی.  طبعی است که می تواند بر سالمت روان فرد 

اثربخشی آموزش شوخ طبعی مبتنی بر مدل مک گی بر مولفه های اضطراب و کارکرد خانواده در زنان متاهل مراجعه کننده به خانه  

بهبو زنان متاهل و  طبعی بر کاهش اضطراب  یافتند که آموزش حس شوخ  نتیجه دست  به این  شهر تهران  د کارکرد های سالمت 

بهبود کارکرد خانواده  روان و  پیشگیری از مشکالت سالمت  طبعی در  نظر گرفتن آموزش حس شوخ  خانواده آنان موثر است و در 
، با عنوان ارتباط شوخ طبعی با میزان فرسودگی شغلی و تاب آوری پرستاران انجام دادند،  ( 1394در تحقیقی که طرقه). ضروری است

با تنش ها می تواند فرسودگی شغلی را کاهش و تاب آوری را افزایشحاکی از آن است که به    کارگیری شوخ طبعی در هنگام مواجهه 

در پژوهشی تحت عنوان اینکه سبک های طنز بر رابطه ی بین عالئم اضطراب اجنماعی و افسردگی اثر ،  (2013تاکر و همکاران).  دهد
نظیر خطر و انعطاف پذیری و در کل به این نتیجه رسیدند که ممکن است سبک ه، می گذارد ای شوخ طبعی به درک ما از مشکالتی 

تحت عنوان نقش همجوشی شناختی و شوخ طبعی در پیش بینی ،  (1399تحقیقات ماله میر و همکاران).  کمک کند،  مشکالت بالینی

ت که هرچه این متغیر ها در حاکی از آن است که مثبت بودن ضریب رگرسیون همجوشی شناختی بیانگر این اس،  اضطراب وجودی

بیشتر باشد شرکت کننده  بیشتر می گردد، افراد  وجودی آنها هم  با ،  (1393طبق پژوهش خسروپور و مومنی).  اضطراب  در ارتباط 
استرس و شوخ طبعی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه پیام نور کوهبنان به این نتیجه رسیدند  ،  بررسی رابطه هیجان خواهی

اضطراب مرگ کاهش می یابد و افزایش هیجان خواهی و کاهش استرس موجب افزایش  ،  چه شوخ طبعی در افراد افزایش یابدکه هر

 .  میزان شوخ طبعی در افراد می گردد و هیجان خواهی و نگرش های مذهبی هم چنان باعث کاهش اضطراب مرگ می گردد

نسبت به وضعیت تهدید کننده نسبت به خود یا محیط پیرامون   اضطراب یک حالت ناراحت کننده ذهنی یا احساس درماندگی

شایع ترین احساساتی است که همه ی انسان ها آن را تجربه می کنند) رستگاریان و همکاران یکی از  اختالالت  .  (1399،  است و 

زندگی روزمره و روابط دوستانه  ،  اضطرابی از شایع ترین اختالالت روانی و عاطفی در بین کودکان است که می تواند عملکرد تحصیلی
 .  (1399،  شفیعی و منصوری راد،  ی کودک را مختل کند که برنامه ی پویانمایی در کاهش اضطراب کودکان موثر بوده است)عزیزان

در همه ی رفتارها،  شوخ طبعی های فردی  توان تفاوت  توانایی هایی در شوخی کردن،  نگرش ها،  عواطف،  را می  ، تجارب و 

شوخی کردن است و ، یکی از بهترین راه های مقابله با استرس های زندگی.  (1397،  سرگرمی و خندیدن معنا کرد)فرجی و کرایی

به همراه دارد)میرانی سرگزی  .  (1399)، اردونی و میرزائی راد، آزاد شدن ناگهانی از تنش شگفتی مطبوعی را 

میزان شوخ طبعی  ، بطه ی شوخ طبعی و اضطراب را مورد بررسی قرار دادیافته های پژوهش حاضر که در مدت زمان کوتاهی را 

 . و اضطراب شهروندان شهر تهران را نشان داد

نه تنها در محیط های آموزشی دانشگاهی و مدارس پژوهش حاضر  و کارکنان   نهاد ها،  بلکه در سازمان ها پیشنهاد می شود 
 . صورت گیرد،  آنان
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