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 چکیده 
و   شوخ طبعیهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با  

جامعه پژوهش  .  احساس تنهایی با روش کمی و از نوع همبستگی بود

سال در   63  تا  19شهر تهران در رده سنی   1  شامل ساکنین منطقه

به صورت در   ( مرد18زن،   57) نفر    75بودند که از بین   1400سال  

انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رگه هوش  .  دسترس 

 (SHQ)  شوخ طبعی، پرسشنامه  (2006پترایدز و فارنهام،  )هیجانی  

در این پژوهش  .  بود  ( UCLA)و پرسشنامه احساس تنهایی راسل  

برای فرضیه اصلی و   (ANOVA)از روش آماری تحلیل واریانس  

برای فر استفاده شد  ضیهروش همبستگی پیرسون  با  .  های فرعی 

توجه به نتایج تحلیل واریانس بین احساس تنهایی و هوش هیجانی  

و شوخ طبعی و هوش هیجانی فرض صفر رد شده و فرضیه خالف  

.  (sig<0.05).  ترابطه معنادار اس  %95تایید میگردد و به احتمال  

هیجانی باال موجب    با توجه به نتایج حاصله میتوان گفت که هوش

تر شدن احساس تنهایی افراد در دوران کرونا میگردد و همچنین  کم

افزایش   نیز  طبعی  شوخ  کند،  پیدا  افزایش  هیجانی  هوش  هرچه 

 مییابد 

کلیدیواژه احساس   :های  طبعی،  شوخ  هیجانی،  هوش 

 . تنهایی

Abstract 

The aim of this study was to investigate the 

relationship between emotional intelligence, humor 

and loneliness by quantitative and correlational 

methods. The study population consisted of 

residents of District 1 of Tehran in the age range of 

19 to 63 years in 2021 who were selected from 

among 75 people (57 females, 18 males). The 

research instruments included the Emotional 

Intelligence Trait Questionnaire (Petrides and 

Furnham, 2006), the Humor Questionnaire (SHQ) 

and Russell Loneliness Questionnaire (UCLA). In 

this study, statistical analysis of variance (ANOVA) 

was used for the main hypothesis and Pearson 

correlation method was used for the sub-hypotheses. 

According to the results of analysis of variance 

between loneliness and emotional intelligence and 

humor and emotional intelligence, the null 

hypothesis is rejected and the opposite hypothesis is 

confirmed and there is a 95% probability of 

statistical significance. According to the results, it 

can be said that high emotional intelligence reduces 

the feeling of loneliness in people during the corona, 

and also, as emotional intelligence increases, so does 

humor. 

Keywords: Emotional intelligence, humor, 

loneliness. 
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 مقدمه 
ی انسان ها در زندگی ممکن است با شرایطی مواجه شوند که تحمل آن برایشان دشوار باشد؛ به همین جهت برای رهایی    همه

شوخ  . (1398میکائیلی و همکاران، )است  1طبعی  از چنین وضعیتی سازوکارهایی را بکار میبرند که یکی از مهمترین آنها شوخ

ای است که به افراد کمک میکند با تعارضات هیجانی یا عوامل تنیدگیزای محیطی از طریق   ، مکانیزم دفاعی رشد یافتهطبعی

طبع تمایل به لذت بردن از   افراد شوخ.  (1398عباسی و همکاران،  )های طنزآمیز و سرگرمکننده مقابله کنند    تمرکز بر جنبه

 .(1398میکائیلی و همکاران، )ارزیابی، ابزار و مدیریت هیجانات توانمند هستند رویدادها و تجربیات روزمره زندگی دارندو در 

شوخی و شوخ طبعی به عنوان یک پدیده شناختی، هیجانی، رفتاری، روانشناختی و اجتماعی جزء الینفک زندگی روزانه و  

های جالب یک   ص برای درک جنبهابزاری برای کنار آمدن با مسائل شخصی شناخته میشود و همچنین به عنوان توانایی شخ

ثبت درنظر گرفته میشود که تاثیرمثبتی بر  مشوخی اغلب به عنوان کیفیتی  .  (1397عقلی و همکاران،  ) موقعیت تعریف میشود  

ای   میتواند یک مهارت مقابله  شوخ طبعیتحقیقات نشان میدهند که  .  (1395پورحسین و همکاران،  )زندگی فردی می گذارد  

های شناختی و هیجانی    شوخی ممکن است با هردو هوش.  (1390خسروشاهی و خانجانی،  )شکالت زندگی باشد  مهم در برابر م

ایست که با    معتقد است شوخی فرآیند سه مرحله (1996) 2تحقیقات سولومون .  (1395پورحسین و همکاران،  ) مرتبط باشد  

های حل   پس در واقع، شوخی با مهارت. به پایان میرسدبرانگیختگی شروع میشود، با حل مسئله ادامه مییابد و با یک تصمیم 

های بین فردی و پذیرش اجتماعی    طبع بودن باعث بهبود مهارت  شوخ.  (1397سادات و ستایشی اظهری،  )مسئله مرتبط است  

 .(1396فرد و همکاران،  میرصیفی)نیز میشود 

 طبع   افرادی که شوخ.  (1398سواری و نیسی،  )یکند  در ارتقاء سالمت روانی و جسمانی افراد نیز نقش مهمی ایفا م  شوخ طبعی

ترند، راحتتر مشکالتشان را بیان میکنند و با حمایت دیگران در برابر مشکالت روزمره سعی میکنند از غم و اندوه خود بکاهند  

همکاران،  فرد و    میرصیفی)   و این امر موجب میشود از تعامل با دیگران لذت بیشتری ببرند و احساس کارآمدی بیشتری کنند

قالبی  )معتقد بود که شوخی میتواند به عنوان یک روش ناخودآگاه برای ابراز پرخاشگری استفاده شود   (1960) 3فروید . (1396

طبعی.  (1397حاجیوند،   انگیزه   شوخ  کردن  جایگزین  برای  که    راهی  است  لذتبخش  حالت  یک  با  پذیرش  غیرقابل  های 

 .(1399شریعتمدار و همکاران، )پرخاشگری و بدبینی را با خندیدن جایگزین میکند 

.  (1390همکاران،زاده و    رحیم)است   4یکی از سازه های پیچیده روانشناختی که از زمان فالسفه مورد بحث بوده، احساس تنهایی 

های منفی است که از کمبودهای    ها و تجربه هیجان  ها، پریشانی  ها و شناخت  ای پیچیده از احساس  احساس تنهایی، مجموعه

احساس تنهایی تجربه ناخوشایندی  .  (1393کوشان و همکاران،  )ادراک شده فردی، در روابط خصوصی و اجتماعی ناشی میشود  

این وضعیت  .  (1388رحیمزاده و همکاران،  )ی یا کیفی در روابط اجتماعی ظاهر میشود  های کم  است که در پاسخ به نارسایی 

  زربخش )زمانی به وجود میآید که میان روابط بین فردی مطلوب و روابطی که فرد حال حاضر دارد، شکاف وجود داشته باشد  

به معنای تنهایی به معنای واقعی آن    بنابراین احساس تنهایی یک تجربه ذهنی است که ارتباطی.  (1391بحری و همکاران،  

ندارد، به عبارتی دیگر ممکن است فردی روابط اجتماعی محدودی داشته باشد، اما به هیچ وجه احساس تنهایی نکند و بالعکس،  

عین در  و  باشد  اجتماعی گستردهای  روابط  دارای  دیگر  احساس    فردی  میزان  امر  این  علت  که  کند  تنهایی  احساس  حال، 

 .(1392محمدرضایی و همکاران، )فرد در روابط اجتماعی است  صمیمیت
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ای جهانی است که همه انسان ها، کم و بیش آن را تجربه کردهاند و با زندگی آنها همراه شده است    تجربه تنهایی، مسئله

در آن زمان احساس تنهایی  .  تعاریفی که امروزه از احساس تنهایی وجود دارد با تعاریف قدیم االیام متفاوت است.  (1387اناری،  )

یک مفهوم مثبت به معنای کناره گیری داوطلبانه فرد از درگیری های روزمره زندگی برای رسیدن به اهداف باالتر مانند تعمق،  

اما، امروزه احساس تنهایی به عنوان یک حالت هیجانی منفی  .  (1390رحیمزاده و همکاران،)مراقبه و ارتباط با خدا تلقی میشد  

 . (1397ذبیحقاسمی و همکاران، )ف شده است که ناشی از عدم ارضای نیازهای اجتماعی است تعری

این احساس ممکن است توسط هر شخصی در هر مقطعی از زندگی تجربه شود و به بیانی دیگر، این احساس یک حقیقت 

اصل و    فاطمی)خاص نیست  اساسی زندگی بشری است که محدود به مرزهای جنسیتی، نژادی، سنی، اقتصادی یا جسمی  

های مختلف بر    احساس تنهایی افراد درگیر را با احساس خالء، غمگینی و بیتعلقی مواجه میکند و به شیوه.  (1398همکاران،  

آمارها حاکی  .  (1391میکاییلی و همکاران،  )تعامالت اجتماعی با دیگران، نحوه زندگی و سالمت جسمانی و روانی تاثیر میگذارد  

  . (1398فاطمیاصل و همکاران، ) د که از هر چهار نفر در جهان، یک نفر از احساس تنهایی رنج میبرد از آن هستن

، برای نخستین بار 7و مایر 6، سالوی 1990مطرح شد و پس از آن در سال  1940برای اولین بار مفهوم در سال  5هوش هیجانی 

هوش هیجانی به عنوان توانایی، ظرفیت یا  .  (1399رضوانی و همکاران،  )مفهوم هوش هیجانی را به صورت کلی بیان کردند  

افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند خودشان  .  مهارت درک خود یا دیگران از طریق کنترل عواطف و احساسات تعریف میشود

بیشتر   به موفقیت  برای رسیدن  برقرار میکنند و  ارتباط  بهتر  با محیط خود  بهتر میشناسند،  زاده و )تالش میکنند  را  قربان 

افراد دارای هوش هیجانی باال رضایت بیشتری از زندگی داشته و در شریک شدن در احساسات اطرافیان  .  (1398همکاران،  

 .(1398رضاقلی و همکاران، )نسبت به دیگران متفاوت بوده و افرادی منظم، خوش بین، خون گرم و با انگیزه هستند 

اند که غیر از هوش و   بود که بهره هوشی باال عامل اصلی موفقیت در زندگی است؛ اما اخیراً دریافته  در گذشته عقیده بر این

افراد در برخورد با  .  (1398رضاقلی و همکاران،  )استعداد عوامل دیگری از جمله هوش هیجانی در موفقیت ها دخیل هستند  

  تنظیم هیجان، تالش .  ا هدایت و تنظیم هیجان بکار میبرندها و راهبردهای مختلفی را برای کنترل ی   زا، شیوه  شرایط استرس

افراد با هوش هیجانی باالتر عالوه بر اینکه .  های بکار رفته توسط افراد برای حفظ، مهار و افزایش تجربه و ابراز هیجان است

ت بیشتری دارند، دارای برای مقابله با تجربیات منفی زندگی سازگارترند، در فهم درست و همدلی با هیجانات دیگران مهار 

 .(1399سعیدی و همکاران، )تری هستند و از سالمت روان باالتری برخوردار هستند  شبکه حمایت اجتماعی گسترده

را شامل سه مولفه (2004) 8مایر، سالوی و کارسو از هوش هیجانی  برداری  بهره  ابزار هیجان، تنظیم هیجان و  ارزیابی و  ی 

ادراک هیجان  .  براز هیجان عبارت است از توانایی تشخیص و فهم هیجانات خویشتن و سایر افرادارزیابی و ا.  هیجان میداند

های    تنظیم هیجان به معنی توانایی مواجهه سازگار با هیجان.  های هیجانی است  ی ثبت، رمزگشایی و توجه به پیامدربرگیرنده

طالعات هیجانی در  ماز هیجان شامل توانایی استفاده از    بهرهبرداری.  های خودتنظیمی است  مخالف یا منفی با استفاده از شیوه 

.  (1396ساالریپور و همکاران،  )تفکر، علل و مسئله گشایی برای بهبودی فرآیندهای شناختی وپردازش شناختی هیجان است  

انگیزشی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط (2001) 9گلمن الگوی خود پنج بعد خودآگاهی، خود  را برای    در 

هوش هیجانی دارای دو بعد رویارویی با هیجانات خود و  .  (1399احمدآبادی و فالحزاده،  )هوش هیجانی در نظر گرفته است  

با هیجانات دیگران است رویارویی  با  .  همچنین  رویارویی  با هیجانات خود نقشی مهم در سالمت جسمانی دارد و  رویارویی 

در واقع تفکر، استدالل، ادراک، .  (1397رسولی و همکاران،  )ل تعامالت اجتماعی دارد  هیجانات دیگران نقشی موثر در تسهی
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یادگیری و حافظه فرد تحت تاثیر حاالت هیجانی هستند، این امر بیانگر نیاز به درک پویایی هیجانات برای درک رفتار انسان 

 .(1399مسعودی و علوی، )است 

در تابآوری زنان در برابر فشارهای روانی روزهای    شوخ طبعیدر بررسی نقش   (1399)بر اساس مطالعات شریعتمدار و همکاران  

میتواند تحمل شرایط سخت قرنطینه و حتی بیماری را آسانتر نموده و موجب   شوخ طبعیقرنطینه بیماری کرونا نشان داد که 

همچنین طبق نتایج عباسی  .  اط فردی گرددمقابله مناسبتر با فشار روانی در شرایط بحران از طریق تقویت روحیه و ایجاد نش

های اضطراب و کارکرد خانواده در   مبتنی بر مدل مکگی بر مولفه شوخ طبعیدر بررسی اثربخشی آموزش  (1398)و همکاران 

بر کاهش اضطراب و    شوخ طبعیهای سالمت شهر تهران نشان داده شد که آموزش حس    زنان متاهل مراجعه کننده به خانه

های پیشگیری از مشکالت    ریزی  در برنامه  شوخ طبعیلذا درنظر گرفتن آموزش حس  .  د زنان متأهل موثر استبهبود کارکر

  . سالمت روان و بهبود کارکرد خانواده ضروری به نظر میرسد

علیزاده تحقیقات  طبق  و همکاران    بر  تنهایی (1399)بیرجندی  احساس  بین  رابطه  بررسی  اجتناب  -در  و  اجتماعی  عاطفی 

با اضطراب کرونا در دانشجویان در بحران کرونا نشان داد که گسترش شیوع کرونا، عالوه بر افزایش سطح اضطراب،   شناختی

آسیب است  موجب  اجتناب شناختی شده  یا  تنهایی  احساس  ایجاد  مانند  تحقیقات صادقی.  های دیگری  بر طبق    همچنین 

در بررسی ارتباط بین احساس تنهایی و وضعیت تغذیه سالمندان شهر رامسر نشان داده شد که با   (1399)حصاری و همکاران 

توجه به احساس تنهایی بیش از نیمی از سالمندان و ارتباط معکوس بین احساس تنهایی با وضعیت تغذیه، برگزاری کالس 

ان از سوی سیاستگذاران نظام سالمت ضرورت های مشاوره رایگان در جهت ارائه راهکارهای کاهش احساس تنهایی سالمند

 . دارد

در بررسی نقش آموزش از راه دور با هوش هیجانی و هوش شناختی دانشجویان در   (1399) طبق نتایج نیکومنش و شعبانی  

ر، هوش نشان داد که با توجه به رابطه مستقیم آموزش از راه دور و هوش هیجانی، با افزایش آموزش از راه دو 10دوران کرونا

این پژوهش نشان داد بین هوش شناختی و هوش هیجانی رابطه معکوس وجود دارد، بنابراین با افزایش  .  هیجانی افزایش مییابد 

در بررسی تاثیر هوش  (1399)احمدآبادی و فالحزاده    براساس مطالعات محمدی.  هوش شناختی، هوش هیجانی کاهش مییابد

ی مدیریت تعارض در بین مدیران آموزشی مدارس نشان داد که تقویت هوش هیجانی  ها  های ارتباطی بر شیوه  هیجانی و مهارت

های ارتباطی مدیران میتواند تاثیر معناداری در ارتقاء سطح شیوه های مدیریت تعارض در مدیران آموزشی داشته    و مهارت

 باشد. 

ه ناچار ارتباط کمتری با دوستان و نزدیکان خود  های مختلف، مردم ب  با توجه به عالمگیری بیماری کرونا و به دنیال آن قرنطینه

شرایط موجود باعث شکل گیری این سوال شد .  برقرار میکنند و همین امر موجب افزایش احساس تنهایی در مردم شده است

های اجتماعی    های درک عواطف خود و دیگران و داشتن مهارت  که آیا داشتن هوش هیجانی باالتر، یعنی دارا بودن مهارت

تواند کاهش دهنده احساس تنهایی باشد یا خیر؟ و آیا استفاده از شوخ طبعی در کاهش احساس تنهایی نقشی را ایفا میکند  می

  شوخ طبعیهیجانی و    یا خیر؟ در واقع ما در این پژوهش برای اولین بار به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین هوش

 ای وجود دارد یا خیر؟ و احساس تنهایی در دوران کرونا رابطه 

 

 روش 

 63تا   19شهر تهران در رده سنی   1جامعه موردنظر از ساکنین منطقه  .  روش پژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی است

روش گردآوری اطالعات  .  به صورت در دسترس انتخاب شدند (مرد 18زن،   57)نفر    75بودند که از بین   1400سال در سال  

 
10 Corona Virus Disease 
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ردسترس بود که به دلیل شیوع بیماری کرونا، پرسشنامه ها ابتدا در سایت پرسال ثبت شدند و سپس  به صورت غیرتصادفی و د

شوخ ، پرسشنامه  (2006پترایدز و فارنهام، )ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رگه هوش هیجانی  .  در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت

 بود. (UCLA) 1978و پرسشنامه احساس تنهایی راسل  (SHQ) طبعی

فرم اصلی و  .  ساخته شد 2006این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام در سال:  ( TEIQue- SF)پرسشنامه رگه هوش هیجانی

ماده تشکیل شده است که به هر سوال در    30فرم کوتاه این پرسشنامه از  .  زیر مقیاس است  15ماده و    144نخستین آن دارای  

این پرسشنامه از چهار عامل درک و ارزیابی  .  تا کامال مخالفم نمره داده می شود  یک مقیاس هفت درجه ای از کامال موافقم

، خودآگاهی و مهارت های اجتماعی تشکیل شده است و عوامل عمده موجود در ساخت عواطف خود و دیگران، خوش بینی

را می سنجد هیجانی  مقیاس  .  نظری، سازه هوش  های دو  نمره  بین  باال  روایی  (هیجانی شرینگباهوش  )همبستگی های   ،

فروغی  .  به دست آمد 0.76اعتبار مقیاس با روش های همسانی درونی و بازآزمایی به ترتیب برابر با  .  همگرای آن را تایید کردند 

 بدست آورد. 0.845در مطالعه خود ضریب آلفای کرونباخ را بری این پرسشنامه  (1393)

.  تدوین شد 1388تا   1387مهدیه سادات خشوعی و همکاران در سال    این پرسشنامه توسط:  (SHQ)  شوخ طبعیپرسشنامه  

طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت .  سوال بوده و هدف آن سنجش میزان شوخ طبعی و عوامل آن است 25این پرسشنامه دارای  

پایایی این  (1387)  این پرسشنامه دارای پنج بعد میباشد که خشوعی و همکاران.  میباشد (کامال مخالفم تا کامال موافقم)  ،

،  %80، خنده برابر  %74پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ بررسی کردند که آلفاب کرونباخ هر بعد شامل: لذت از شوخی برابر  

  گزارش شد.  %92و شوخ طبعی در شرایط استرس آور برابر   %79، شوخ طبعی در روابط اجتماعی برابر  %77شوخی کالمی برابر  

ساخته شد و نادری وحق   1978، پیلوا و فرگوسن در سال  این پرسشنامه توسط راسل:  (UCLA)پرسشنامه احساس تنهایی

این پرسشنامه برای یافتن راهی، جهت حل  .  سوال می باشد 20آن را بومی ساختند پرسشنامه دارای   1388شناس در سل  

طراحی شده است  (هرگز تا همیشه)ای لیکرت  س طیف پنج گزینهسواالت پرسشنامه بر اسا.  مشکالت نوجوانان طرح شده است

 می باشد.  0.89و الفای کرونباخ به دست آمده 

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

تفاده شد و در روش آمار استباطی از روش همبستگی پیرسون و برای  میانگین، واریانس، انحراف معیار و جداول و نمودارها اس

 استفاده شد.  SPSS-23آنالیز اطالعات نیز از نرمافزار 

 

 نتایج

 آمار توصیفی -1جدول شماره

 شوخ طبعی احساس تنهایی هوش هیجانی 

N 
Valid 75 75 75 

Missing 0 0 0 

Mean 146.52 61.84 87.44 

Std. Error of Mean 2.188 .655 3.050 

Median 148.00 62.00 88.00 

Mode 148 62 74a 

Std. Deviation 18.951 5.676 26.410 

Variance 359.145 32.217 697.493 
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Skewness -.405 .335 .032 

Std. Error of Skewness .277 .277 .277 

Kurtosis 1.141 .454 -.475 

Std. Error of Kurtosis .548 .548 .548 

Range 111 30 115 

Minimum 79 47 31 

Maximum 190 77 146 

Sum 10989 4638 6558 

 

 61.84، میانگین احساس تنهایی  146.52نفر، میانگین هوش هیجانی    75، تعداد افراد شرکت کننده  1با توجه به جدول شماره

 داده ها تقریبا نرمال است.بود و توضیع  87.44و میانگین شوخ طبعی 

 جنسیت  -2جدول شماره

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 76.0 76.0 76.0 57 زن 

 100.0 24.0 24.0 18 مرد

Total 75 100.0 100.0  

 

 نفر مرد بوده اند.  18نفر زن و  57نفر افراد حاضر در این پژوهش تعداد   75، از 2با توجه به جدول شماره 

 سن  -3جدول شماره

N 
Valid 75 

Missing 0 

Mean 37.00 

Std. Error of Mean 1.138 

Median 38.00 

Mode 41 

Std. Deviation 9.853 

Variance 97.081 

Range 44 

Minimum 19 

Maximum 63 

 

 63سال و بیشترین سن  19سال میباشد و کمترین سن  37، میانگین سن افراد حاضر در پژوهش 3با توجه به جدول شماره 

 سال بدست آمده است. 
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 میزان تحصیالت    -4جدول شماره

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 8.0 8.0 8.0 6 دکتری

 44.0 36.0 36.0 27 کارشناسی ارشد 

 88.0 44.0 44.0 33 لیسانس

 100.0 12.0 12.0 9 دیپلم 

Total 75 100.0 100.0  

 

 اند.   ، افراد با میزان تحصیالت لیسانس بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده4با توجه به جدول شماره 

 وضعیت تاهل   -5جدول شماره

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 54.7 54.7 54.7 41 متاهل 

 100.0 45.3 45.3 34 مجرد

Total 75 100.0 100.0  

 

 ، افراد متاهل بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادهاند. 5با توجه به جدول شماره 

 جنسیت  -1نمودار شماره

 
 

فراوانی جنسیت  1نمودار شماره   میباشد   آزمودنی، نشان دهنده  ستون سمت راست فراوانی مردان و ستون سمت چپ  .  ها 

 فراوانی زنان را بیان میکند. 
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 سن  -2نمودار شماره

 
با توجه به این نمودار میتوان بیان کرد بیشترین رده سنی افراد .  ، نشان دهنده فراوانی سن آزمودنیها میباشد 2نمودار شماره

 سال بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. 41د که در این میان سال بوده ان 41تا  37شرکت کننده 

 میزان تحصیالت  -3نمودار شماره

 
 

افراد با میزان تحصیالت کارشناسی بیشترین تعداد  .  ها میباشد  ، نشان دهنده فراوانی میزان تحصیالت آزمودنی3نمودار شماره

 را به خود اختصاص دادهاند. 
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 وضعیت تاهل  -4نمودار شماره

 
 افراد متاهل بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادهاند..  ها میباشد  ، نشان دهنده فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی4نمودار شماره  

 تحلیل واریانس هوش هیجانی با شوخ طبعی و احساس تنهایی -6جدول شماره

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

احساس 

 تنهایی 

Between Groups 1925.830 50 38.517 2.017 .032 

Within Groups 458.250 24 19.094   

Total 2384.080 74    

شوخ 

 طبعی

Between Groups 44914.480 50 898.290 3.218 .001 

Within Groups 6700.000 24 279.167   

Total 51614.480 74    

 

و شوخ طبعی و هوش هیجانی   (sig=0.032)نتایج تحلیل واریانس بین احساس تنهایی و هوش هیجانی    6در جدول شماره  

(sig=0.001) نتایج بیانگر این است که بین هوش هیجانی و شوخ طبعی و احساس تنهایی رابطه وجود  .  نمایش داده شده است

 . رابطه معنادار است %95و به احتمال لذا فرض صفر رد شده و فرضیه خالف تایید میگردد  .(sig<0.05)دارد 
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 همبستگی بین هوش هیجانی و شوخ طبعی   - 7جدول شماره

 شوخ طبعی هوش هیجانی  

 هوش هیجانی 

Pearson Correlation 1 -.539** 

Sig  .(2-tailed )  .000 

N 75 75 

 شوخ طبعی

Pearson Correlation -.539** 1 

Sig  .(2-tailed ) .000  

N 75 75 

 

داده شده است 7در جدول شماره نمایش  و شوخ طبعی  بین هوش هیجانی  و هوش هیجانی  .  همبستگی  بین شوخ طبعی 

(sig=0.000)   رابطه وجود دارد (sig<0.05)  .  رابطه   %95لذا فرض صفر رد شده و فرضیه خالف تایید میگردد و به احتمال

 معنادار است.

 هیجانی و احساس تنهایی همبستگی بین هوش  -8جدول شماره

 احساس تنهایی هوش هیجانی  

 هوش هیجانی 

Pearson Correlation 1 .002 

Sig  .(2-tailed )  .987 

N 75 75 

 احساس تنهایی

Pearson Correlation .002 1 

Sig  .(2-tailed ) .987  

N 75 75 

 

است  8در جدول شماره داده شده  نمایش  تنهایی  احساس  و  بین هوش هیجانی  احساس  .  همبستگی  و  بین هوش هیجانی 

 %95لذا فرض صفر تایید شده و فرض خالف رد میشود و با احتمال  .  (sig>0.05)رابطه وجود ندارد   (sig=0.987)تنهایی

 رابطه معنادار نمیباشد.

 یی همبستگی بین شوخ طبعی و احساس تنها -9جدول شماره

 احساس تنهایی شوخ طبعی 

 شوخ طبعی

Pearson Correlation 1 .103 

Sig  .(2-tailed )  .381 

N 75 75 

 احساس تنهایی

Pearson Correlation .103 1 

Sig  .(2-tailed ) .381  

N 75 75 
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 (sig=0.381)بین هوش هیجانی و احساس تنهایی  .  همبستگی بین شوخ طبعی نمایش داده شده است 9در جدول شماره  

 رابطه معنادار نمیباشد.  %95لذا فرض صفر تایید شده و فرض خالف رد میشود و با احتمال . (sig>0.05)رابطه وجود ندارد 

 

 بحث و نتیجه گیری 

یافته های حاصل  .  هیجانی با شوخ طبعی و احساس تنهایی در دوران کرونا بودیمدر این پژوهش به دنبال بررسی رابطه هوش 

با توجه به نتایج حاصله  . و احساس تنهایی رابطه دارد شوخ طبعینشان داد هوش هیجانی با  6از این پژوهش در جدول شماره

شدن احساس تنهایی افراد در دوران هیجانی باال موجب بیشتر شدن  شوخ طبعی و کمتر    میتوان اینگونه بیان کرد که هوش 

و هوش هیجانی رابطه وجود دارد؛   شوخ طبعیبیان کرد که بین   7همچنین نتایج آزمون فرضیه در جدول شماره.  کرونا میگردد 

اما بین احساس تنهایی و هوش .  این بدان معناست که هرچه هوش هیجانی افزایش پیدا کند، شوخ طبعی نیز افزایش مییابد

از نتایج حاصله اینگونه استنباط  .  رابطه معناداری وجود ندارد 9و احساس تنهایی در جدول  شوخ طبعی و    8هیجانی در جدول

در شرایط پاندمی کرونا و به طبع آن قرنطینه های مکرر موجب گشته که افراد دچار احساس تنهایی و انزوا شوند؛  میشود که  

های اجتماعی و خودآگاهی باالتری را دارند،    در این میان افرادی که درک بیشتری از عواطف خود و دیگران دارند و مهارت

همچنین افرادی که .  نند و احساس انزوا و تنهایی کمتری را تجربه میکننداند احساس تنهایی خود را مدیریت ک  بیشتر توانسته

  شوخ طبعی در شرایط استرسآور و  شوخ طبعینمره باالتری را کسب کردهاند، خصوصاً افرادی که مهارت  شوخ طبعیاز لحاظ 

اند به احساس    و تا حدی توانسته  در روابط اجتماعی خود با دیگران را دارند، هوش هیجانی باالتری را از خود نشان دادهاند 

های بدست آمده از این پژوهش با برخی از پژوهش ها همخوانی داشته   در کل یافته.  تنهایی غلبه کرده و آن را کاهش دهند

 است.

ی منفی معنادار    در پژوهش خود نشان دادند که بین هوش هیجانی و احساس تنهایی رابطه (1393)کار    صنعتنما و تجربه

از احساس .  ردوجود دا از نظر هوش هیجانی در سطح باالتری قرار دارند  اینگونه نتیجه گرفتند که دانشجویانی که  در واقع 

تشابه این پژوهش با پژوهش حاضر در بررسی رابطه دو متغیر هوش هیجانی و احساس تنهایی با  .  تنهایی کمتری برخوردارند

و همچنین جامعه آماری مورد نظر و در معنادار شدن رابطه    شوخ طبعی   تفاوت این پژوهش نیز در نبود متغیر.  یکدیگر است

 .  این دو متغیر میباشد 

 ی مثبت معنی   رابطه  شوخ طبعیهای آن با    ی مولفه  در پژوهش خود بیان کرد که بین هوش هیجانی و کلیه (1387)خشوعی  

تشابه  .  هستند  شوخ طبعینی قادر به پیشبینی  ی خوشبینی، خودشکوفایی و شادما  همچنین، از بین سه مولفه.  داری وجود دارد

با یکدیگر و در معنادار شدن رابطه این دو   شوخ طبعیاین پژوهش با پژوهش حاضر در بررسی رابطه دو متغیر هوش هیجانی و  

 تفاوت این پژوهش نیز در نبود متغیر احساس تنهایی و همچنین جامعه آماری مورد نظر است.. متغیر میباشد

در پژوهش خود بیان کردند که بین کمرویی و عزّت نفس ارتباط منفی معناداری وجود  (1395)فر  حین و محمدینجفی، صال

ارتباط منفی و معناداری وجود داردبین سبک شوخ طبعی پیوندگرایانه و خود.  دارد بین .  ارزندسازانه با احساس تنهایی نیز 

بین کمرویی و تنهایی و  .  گرایانه رابطۀ مثبت معناداری وجود دارداحساس تنهایی و شوخ طبعی پرخاشگرایانه و خود تحقیر

های آن نیز رابطۀ منفی معناداری همچنین بین عزّت نفس با تنهایی و مؤلّفه.  های آن رابطۀ مثبت معناداری وجود داردمؤلّفه 

ترتیب نقش  ده سازانه و کمرویی بهنتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که عزّت نفس، شوخ طبعی خودارزن. وجود دارد

  شوخ طبعیتشابه این پژوهش با پژوهش حاضر در بررسی رابطه دو متغیر  .  بینی احساس تنهایی دارندمهم و معناداری در پیش

تفاوت این پژوهش نیز در انتخاب جامعه آماری مورد نظر و همچنین در نبود متغیر هوش  .  و احساس تنهایی با یکدیگر است

 و احساس تنهایی میباشد.  شوخ طبعیو وجود متغیر حرمت خود و کمرویی و در معنادار شدن رابطه دو متغیر   هیجانی
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و احساس تنهایی را مورد بررسی   شوخ طبعیهای پژوهش حاضر که در مدت زمان کوتاهی رابطه بین هوش هیجانی با    یافته

 .  تهران را نشان داد 1وندان تهرانی ساکن منطقهو احساس تنهایی شهر شوخ طبعیقرار داد، میزان هوش هیجانی، 

 .  تر نیز صورت پذیرد های آموزشی و سازمانی بلکه در جامعه آماری وسیع پیشنهاد میشود پژوهش حاضر نه تنها در محیط
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