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چکیده
سبک های دلبستگی بازنمایی ذهنی ازخود و دیگران را انعکاس می دهند و به جهت گیری های مختلف در ارتباطات نزدیک
منجر می شوند که نه تنها در کودکی  ،بلکه در بزرگسالی نقش بسیار اساسی در برقراری ارتباط با دیگران دارند .پژوهش حاضر
با هدف بررسی رابطه ابعاد شوخ طبعی با سبک های دلبستگی (ایمن  ،ناایمن و دوسوگرا) در افراد اضطرابی می باشد .در این
مطالعه ،همبستگی شامل  53نفر از افراد با تشخیص اضطراب می باشد که به صورت در دسترس در سال  1399-98انتخاب
شدند .ب ه منظور جمع آوری داده ها  ،پرسشنامه های شوخ طبعی و سبک های دلبستگی اجرا شدند و به منظور محاسبه،
تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSورژن  21و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج حاصل داللت بر این
داشتند که از میان مقیاس های شوخ طبعی و سبک های دلبستگی در افراد اضطرابی ،در زیر مقیاس لذت از شوخی با سبک
دلبستگی ایمن ( )./331همبستگی معناداری دارد( .)0/05همچنین زیر مقیاس خنده با سبک دلبستگی اجتنابی ()0/229
رابطه معنادار در سطح معناداری ( )0/05دارد .ایذا در زیر مقیاس شوخ طبعی در روابط اجتماعی با سبک دلبستگی اجتنابی
( )0/355همبستگی معناداری ( )0/01دارد  .در نتیجه می توان بیان کرد که افراد دارای اضطراب با سبک دلبستگی ایمن
لذت بیشتری از شوخی می برند و افراد با سبک دلبستگی اجتنابی بیشتر می خندند .همچنین افراد اضطرابی با سبک های
دلبستگی اجتنابی در روابط اجتماعی شوخ طبع تر هستند.
واژههای كلیدی :ابعاد شوخ طبعی ،سبک های دلبستگی ،ایمن ،ناایمن ،دوسوگرا ،افراد اضطرابی
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مقدمه
اضطراب شامل احساس عدم اطمینان  ،درماندگی و برانگیختگی است و معموال به عنوان احساس پراکنده و مبهم و نامطبوع
ترس و تشویش تعریف می شود [ ]1که اغلب به کنش های عاطفی فرد اثر می گذارد [.]2
پژوهش حاضر به دنبال این سوال است که آیا میان شوخ طبعی با سبک های دلبستگی در افراد اضطرابی رابطه ایی وجود
دارد؟
شوخ طبعی مکانیزم دفاعی توسعه یافته ای است که به افراد کمک می کند تا با تعارض های هیجانی طنز آمیز و سرگرم کننده
مقابله کنند [ . ]3شوخی به عنوان نمودی از شوخ طبعی  ،در دیدگاه های مختلف به گونه های متعددی تقسیم بنده شده
است  .مانند شوخی های تصویری [ ، ]4شوخی با کارکرد پرخاشگرانه  ،کارکرد جنسی  ،کارکرد اجتماعی  ،کارکرد دفاعی و
کارکرد عقلی [ . ]5از دو دهه اخیر  ،همزمان با گسترش جنبش روانشناسی مثبت نگر  ،روان شناسان توجه ویژه ای به سازه
های شوخ طبعی نشان دادند [ ، ]6شوخی یک فعالیت جهان شمول و به طور کلی مثبتی است که افراد دربافتهای اجتماعی و
فرهنگی متفاوت در سراسر جهان آن را تجربه می کنند  .این اصطالح به کیفیتی از عمل  ،گفتار و نوشتار اشاره دارد که موجب
سرگرمی و تفریح می شود [ . ]7احساس شوخی رگه طبعی رگه شخصیتی پایدار و متغیر مهم تفاوت های فردی است که در
انواع رفتارها  ،تجربه ها  ,عاطفه ها  ،بازخورد ها و تواناییهای مرتبط با سرگرمی  ،خندیدن و خنداندن و مانند آن تجلی می
یابد  .احساس شوخ طبعی تک بعدی نیست بلکه سازه ای است ترکیبی که ممکن است به شکل های متفاوت مفهوم سازی
شود  :توانایی شناختی  :توانایی خلق  ،فهم  ،بازسازی و به خاطر آوردن لطیفه ها [ ،]8الگوی رفتاری ثابت  :گرایش به خنده
زیاد  ،لطیفه گفتن و سرگرم کردن دیگران و خندیدن به لطیفه های دیگران تعریف می کنند [.]9
سروف  ،ایگلند  ،کارلسون و کولینز ( ) 2005دلبستگی را این چنین تعریف می کنند  :دلبستگی به طور کلی یعنی مامنی از
آسایش  ،امنیتی برای کاوش و جستجو کردن و منبعی برای اطمینان بخشی به کودک  ،زمانی که دچار پریشانی می شود .
طبق نظر بالبی [ ]10روابط دلبستگی همیشه موجودند و در سراسر چرخه زندگی فعال هستند  ،به طوری پیوندهای دلبستگی
در زندگی بزرگسالی ایجاد می شوند و فعالیت های مهم دوران بزرگسالی موثرند  .دلبستگی در جوانی و بزرگسالی را به عنوان
روابط دوبه دویی تعریف می کنند که در آن  ،همجواری با یک شخص به ویژه ترجیح داده شده و به دست یافتن به احساسی
ایمن یا حفظ آن منجر می شود  .نتایج پژوهش های زیادی استمرار و تداوم سبک دلبستگی را در چرخه زندگی تائید می
کنند [ .]11دلبستگی یکی از مفاهیم تحولی بس یار مهم در جریان رشد انسان است  .اولین بار بالبی این موضوع را مطرح کرد .
بالبی بر این عقیده بود که نظریه دلبستگی تنها یک نظریه کودک نیست  ،بلکه نظریه تحول در فرخنای زندگی نیز است  .این
نظریه معتقد است نوع رابطه مادر و کودک در سال های اولیه زندگی و میزان قابلیت دسترسی به مادر  ،میزان حمایت مادر در
هنگام احساس خطر  ،درجه حساسیت مادرانه و تیکه گاه ایمن بودن مادر برای کودک سبک دلبستگی فرد را معین می کند
[ . ]12بعد از او  ،اینزورث سه سبک دلبستگی کلی را معرفی کرد  -1 :سبک دلبستگی ایمن ؛  -2سبک دلبستگی ناایمن
اجتنابی و  -3سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا  .هازن و شاور از نظریه سبک های دلبستگی بالبی و اینزورث برای توجیه و
تببین رابط اجتماعی  ،عاشقانه و جنسی در دوران نوجوانی و بزرگسالی استفاده کردند [ .]13از نظر آن ها سبک های
دلبستگی بازنمایی ذهنی ازخود و دیگران را انعکاس می دهند و به جهت گیری های مختلف در ارتباطات نزدیک منجر می
شوند که نه تنها در کودکی  ،بلکه در بزرگسالی نقش بسیار اساسی در برقراری ارتباط با دیگران دارند  .فوگل نیز اظهار می
دارد که دلبستگی  ،پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد است  ،به طوری که یکی از دو طرف کوشش می کند  ،نزدیکی و مجاورت
با موضوع دلبستگی را حفظ کرده و نه گونه ای عمل کند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه پیدا می کند [ .]14ساختار خانواده
در ایجاد و پرورش پیوستگی خانوادگی موثر بوده و متعاقب آن ایجاد کننده محیط های امن عاطفی است  .سبک های
دلبستگی  ،تمایل افراد به برقراری نوعی رابطه نزدیک با افرادی معین و داشتن احساس امنیت بیشتر است [.]15
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روش پژوهش :
این تحقیق را می توان از نظر هدف  ،از نوع تحقیقات بنیادی و از لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها از نوع توصیفی  ،تحلیلی
دانست .طرح این پژوهش همبستگی و از نظر زمانی مقطعی است  .جامعه آماری این پژوهش شامل  53آزمودنی دارای
اضطراب می باشد و به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش در محرمانه بودن اطالعات به نمونه های پژوهش اطمینان داده شد
و در بین آن ها دو پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید و پرسشنامه شوخ طبعی توزیع شد  .در نهایت داده های
بدست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSورژن  21و با آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند .
ابزار پژوهش :
الف) پرسشنامة سبک های دلبستگی كولینز و رید :
این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های
دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر  18داده می باشد که از طریق عالمت گذاری روی یک مقیاس  5درجه ای از نوع لیکرت
که از به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد ،)1(:تا کامال با خصوصیات من تطابق دارد ،)5( :تشکیل می گردد ،سنجیده
می شود .با تحلیل عوامل 3 ،زیر مقیاس که هر مقیاس شامل  6ماده است مشخص می شود 3 ،زیر مقیاس عبارتند از:
 -1وابستگی (:) Dمیزاتی را که آزمودنی ها به دیگران اعتماد می کنند و به آنها متکی می شوند به این صورت که آیا در مواقع
لزوم قابل دسترسی اند ،اندازه گیری می کند.
 -2نزدیک بودن ( :)Cمیزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند.
 -3اضطراب (:)Aترس از داشتن رابطه را می سنجد [.]16
کولینز و رید [ ]17بر پایه توصیفهایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور در مورد سه سبک اصلی دلبستگی
وجود داشت مواد پرسشنامه خود را تدارک دیده اند .زیر مقیاس اضطراب ( )Aبا دلبستگی اضطرابی  -دوسوگرا مطابقت دارد و
زیر مقیاس نزدیک بودن ( ) Cیک بعد دو قطبی است که اساسا توصیفهای ایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد(فنی
وتوللر )1996 ،بنابراین نزدیک بودن ( )Cدر تطابق با دلبستگی ایمن می باشد و زیر مقیاس وابستگی ( )Dرا می توان تقریبا
عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد .مدت اجرای پرسشنامه کولینز و رید ( )RAASبراساس زمینه یابی انجام شده  10دقیقه در
نظر گرفته شده است [.]18
پایایی و اعتبار
کولینز و رید[ ]19نشان دادند که زیر مقیاس های نزدیک بودن ،وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی  2ماه و حتی در طول 8
ماه پایدار ماندند و در مورد قابلیت اعتماد مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید میزان آلفای کرونباخ را برای هر زیر مقیاس
این پرسشنامه در 2نمونه از دانشجویان بصورت زیر گزارش دادند .
زیر مقیاس
تعداد نمونه

ایمن

اجتنابی

اضطراب

173

0/81

0/78

0/85

130

0/8

0/78

0/85

100

0/82

0/8

0/83

با توجه به این که مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی با بیش از  /80است آزمون از اعتبار باالیی برخوردار است .از
سوی دیگر در پژوهش پاکدامن ( )1380میزان اعتبار آزمون با استفاده از آزمودن مجدد بصورت همبستگی بین این دو اجرا
مشخص شده است .این پرسشنامه ( )RAASدر مورد  100دختر و پسر کالس دوم دبیرستان که بطور تصادفی انتخاب شده
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بودند اجرا گردید .نتایج حاصل از دوبار اجرای این پرسشنامه با فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که این آزمون در
سطح  /95دارای اعتبار است.
نمره گذاری :
براساس دستورالعمل پرسشنامه 6 ،ماده مربوط به هر زیر مقیاس مشخص می شود با توجه به اینکه در مورد هر جمله در
پاسخنامه آزمودنی عالمت خود را روی کدام دایره زده است تمره وی برای هر زیر مقیاس مشخص می شود .برای گزینه های 1
تا  5به ترتیب تمرات  .تا  4در نظر گرفته می شود .سواالت  17* 1386 ، 12 ،1دلبستگی ایمن را می سنجند .سئواالت *،25
 18 ،7 ،16 ،14دلبستگی اجتنابی را مورد ارزیابی قرار می دهد و سرانجام سواالت  15 ،11 ،10 ،9 ،4 ،3دلبستگی دو سوگرا/
اضطرابی را می سنجد .در مواردی که سواالت باید معکوس نمره گذاری شود(که در دستورالعمل تمره گذاری با عالمت
مشخص شده اند) باید بر روی گزینه های  1تا  5به ترتیب تمرات  4 ، 3 ، 2 ،1و صفر در نظر گرفته شود . .سواالتی که با
ستاره مشخص شده اند بایستی قبل از جمع کردن بطور معکوس نمره گذاری شوند تمرات  6ماده هر مقیاس با هم جمع شده
و نمره زیر مقیاس بدست می آید.
ب) پرسشنامه شوخ طبعی (:)SHQ
روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای  25سوال بوده و هدف آن سنجش میزان شوخ طبعی و عوامل آن (لذت از شوخی ،خنده ،شوخی
کالمی،شوخ طبعی در روابط اجتماعی ،شوخ طبعی در شرایط استرس آور) است .طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که
امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

کامال مخالفم

مخالفم

تا حدی مخالفم

نظری ندارم

تا حدی موافقم

موافقم

کامال موافقم

امتیاز

1

2

3

4

5

6

7

پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:
بعد

سواالت مربوطه

لذت از شوخی

1-5

خنده

6-10

شوخی کالمی

11-15

شوخ طبعی در روابط اجتماعی

16-20

شوخ طبعی در شرایط استرس آور

21-25

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد ،مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید .برای بدست آوردن
امتیاز کلی پرسشنامه ،مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع کنید .هر چه امتیاز کلی پرسشنامه باالتر باشد ،بیانگر شوخ
طبعی باالتر فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.
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روایی و پایایی
در پژوهش سادات خشوعی و همکاران [ ]20پس از اینکه روایی محتوایی پرسشنامه توسط ده نفر از اساتید صاحب نظر در این
زمینه مورد تایید قرار گرفت ،روایی سازه پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عوامل با روش مولفه های اصلی بررسی شد و مورد
تایید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج آن در جدول
زیر ارائه شده است:
بعد

آلفای کرونباخ

لذت از شوخی

0/74

خنده

0/80

شوخی کالمی

0/77

شوخ طبعی در روابط اجتماعی

0/79

شوخ طبعی در شرایط استرس آور

0/92

یافتههای پژوهش
در این پژوهش به منظور بررسی رابطه شوخ طبعی با سبک های دلبستگی در افراد با تشخیص اضطراب فراگیر از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است .در جدول  1شاخصه های توصیفی متغییرشوخ طبعی ارائه شده است.
جدول -1توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب مؤلفه های شوخ طبعی

مؤلفه های شوخ طبعی

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

لذت از شوخی

53

13

35

25/16

0/74

خنده

53

5

35

21/67

1/09

شوخی کالمی

53

5

32

22/20

0/95

شوخ طبعی در روابط اجتماعی

53

3

35

21/41

1/01

شوخ طبعی در روابط استرس آور

53

4

35

21/67

1/05

همانگونه که در جدول  1مشاهده می شود ،باالترین میانگین  25/16با انحراف استاندارد  0/74متعلق به مؤلفه لذت شوخی و
پایین ترین میانگین  21/41با انحراف استاندارد  1/01متعلق به مؤلفه شوخ طبعی در روابط اجتماعی است.
در جدول  2شاخصه های توصیفی متغییر سبک های دلبستگی ارائه شده است.
جدول -2توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سبک های دلبستگی

سبک های دلبستگی

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

دلبستگی ایمن

53

6

20

12/67

0/43

دلبستگی اجتنابی

53

4

19

12/83

0/42

دلبستگی دوسوگرا/اضطرابی

53

2

21

10/18

0/70

با توجه به جدول  ،2باال ترین میانگین  12/83با انحراف استاندارد  0/42مربوط به سبک دلبستگی اجتنابی و پایین ترین
میانگین یعنی  10/18با انحراف استاندارد  0/70متعلق به سبک دلبستگی دوسوگرا /اضطرابی است.
در جدول شماره  ،3ضرایب همبستگی پیرسون بین مؤلفههای شوخ طبعی و سبک های دلبستگی ارائه گردیده است.
همچنین در این پژوهش از میان مؤلفه های شوخ طبعی ،مؤلفه شوخی کالمی با شوخ طبعی در روابط اجتماعی ()0/468
همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا است که هر چه نمرات افراد در مقیاس شوخی کالمی
بیشتر باشد شوخ طبعی بیشتری در روابط اجتماعی دارند.
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همچنین در این پژوهش از میان مؤلفه های شوخ طبعی ،مؤلفه شوخ طبعی در روابط استرس آور با شوخ طبعی در روابط
اجتماعی ( )0/621همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا است که هر چه نمرات افراد در
مقیاس شوخ طبعی در روابط استرس آور بیشتر باشد شوخ طبعی بیشتری در روابط اجتماعی دارند.
همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود در این پژوهش از میان مؤلفه های شوخ طبعی و سبک های دلبستگی ،مؤلفه
لذت از شوخی با سبک دلبستگی ایمن ( )0/331همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/05دارد .این بدان معنا
است که افراد با سبک دلبستگی ایمن لذت بیشتری از شوخی می برند.
همچنین در این پژوهش از میان مؤلفه های شوخ طبعی و سبک های دلبستگی ،مؤلفه خنده با سبک دلبستگی اجتنابی
( )0/229همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/05دارد .این بدان معنا است افراد با سبک دلبستگی اجتنابی
بیشتر می خندند.
همچنین در این پژوهش از میان مؤلفه های شوخ طبعی و سبک های دلبستگی ،مؤلفه شوخ طبعی در روابط اجتماعی با سبک
دلبستگی اجتنابی ( )0/355همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا است افراد با سبک
دلبستگی اجتنابی در روابط اجتماعی شوخ طبعتر هستند.

شوخ طبعی در
روابط استرس آور

0/339

**0/621 **0/489 **0/655

شوخ طبعی در روابط

استرس آور

لذت از شوخی
شوخ طبعی در
روابط اجتماعی

0/171

**0/468 **0/604

دلبستگی ایمن

خنده

شوخی کالمی

0/221

**0/599

دلبستگی اجتنابی

شوخی کالمی

خنده

**0/449

1

دلبستگی

شوخ طبعی در روابط
اجتماعی

لذت از شوخی

1

دوسوگرا/اضطرابی

جدول  ،3ضرایب همبستگی پیرسون بین مؤلفههای شوخ طبعی و سبک های دلبستگی ()n=53

1
1
1

دلبستگی ایمن

*0/331

0/261

0/138

0/024

0/010

1

دلبستگی اجتنابی

-0/016

*0/299

0/207

**0/355

0/166

0/107

1

دلبستگی
دوسوگرا/اضطرابی

0/049

0/052

0/091

0/072

0/092

0/032

-0/113

1

**ضرایب همبستگی در سطح  0/01معنادار هستند (دو دامنه)* .ضرایب همبستگی در سطح  0/05معنادار هستند (دو
دامنه).
همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود در این پژوهش از میان مؤلفه های شوخ طبعی ،مؤلفه خنده با مؤلفه لذت از
شوخی ( )0/449همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا است که هر چه نمرات افراد در
مقیاس خنده بیشتر باشد لذت از شوخی بیشتری می برند.
همچنین در این پژوهش از میان مؤلفه های شوخ طبعی ،مؤلفه خنده با مؤلفه با شوخی کالمی ( )0/599همبستگی معنادار در
سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا است که هر چه نمرات افراد در مقیاس خنده بیشتر باشد بیشتر شوخی
کالمی می کنند.
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همچنین در این پژوهش از میان مؤلفه های شوخ طبعی ،مؤلفه خنده با مؤلفه با شوخ طبعی در روابط اجتماعی ()0/604
همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا است که هر چه نمرات افراد در مقیاس خنده بیشتر
باشد شوخ طبعی بیشتری در روابط اجتماعی دارند.
همچنین در این پژوهش از میان مؤلفه های شوخ طبعی ،مؤلفه خنده با مؤلفه با شوخ طبعی در روابط استرس آور ()0/655
همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا است که هر چه نمرات افراد در مقیاس خنده بیشتر
باشد شوخ طبعی بیشتری در روابط استرس آور دارند.
همچنین در این پژوهش از میان مؤلفه های شوخ طبعی ،مؤلفه شوخی کالمی با مؤلفه با شوخ طبعی در روابط استرس آور
( )0/489همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا است که هر چه نمرات افراد در مقیاس
شوخی کالمی بیشتر باشد شوخ طبعی بیشتری در روابط استرس آور دارند.
بحث و نتیجه گیری:
در پژوهش حاضر با بررسی ابعاد شوخ طبعی و سبک های دلبستگی در افراد با تشخیص اضطراب فراگیر نتیجه گرفته شد که
در ابعاد شوخ طبعی  ،مؤلفه خنده با مؤلفه لذت از شوخی ( ) 0/449همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد.
این بدان معنا است که هر چه نمرات افراد در مقیاس خنده بیشتر باشد لذت از شوخی بیشتری می برند .همچنین از میان
مؤلفه های شوخ طبعی ،مؤلفه خنده با مؤلفه با شوخی کالمی ( )0/599همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر 0/01
دارد .این بدان معنا است که هر چه نمرات افراد در مقیاس خنده بیشتر باشد بیشتر شوخی کالمی می کنند و مؤلفه خنده با
مؤلفه با شوخ طبعی در روابط اجتماعی ( )0/604همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا
است که هر چه نمرات افراد در مقیاس خنده بیشتر باشد شوخ طبعی بیشتری در روابط اجتماعی دارند و در مقیاس خنده با
مؤلفه با شوخ طبعی در روابط استرس آور ( )0/655همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا
است که هر چه نمرات افراد در مقیاس خنده بیشتر باشد شوخ طبعی بیشتری در روابط استرس آور دارند.همچنین در این
پژوهش از میان مؤلفه های شوخ طبعی ،مؤلفه شوخی کالمی با مؤلفه با شوخ طبعی در روابط استرس آور ( )0/489همبستگی
معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا است که هر چه نمرات افراد در مقیاس شوخی کالمی بیشتر
باشد شوخ طبعی بیشتری در روابط استرس آور دارند ایذا مؤلفه شوخی کالمی با شوخ طبعی در روابط اجتماعی ()0/468
همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا است که هر چه نمرات افراد در مقیاس شوخی کالمی
بیشتر باشد شوخ طبعی بیشتری در روابط اجتماعی دارند.مؤلفه شوخ طبعی در روابط استرس آور با شوخ طبعی در روابط
اجتماعی ( )0/621همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا است که هر چه نمرات افراد در
مقیاس شوخ طبعی در روابط استرس آور بیشتر باشد شوخ طبعی بیشتری در روابط اجتماعی دارند و از میان مؤلفه های شوخ
طبعی و سبک های دلبستگی ،مؤلفه لذت از شوخی با سبک دلبستگی ایمن ( )0/331همبستگی معنادار در سطح معناداری
آلفا برابر  0/05دارد .این بدان معنا است که افراد با سبک دلبستگی ایمن لذت بیشتری از شوخی می برند و مؤلفه خنده با
سبک دلبستگی اجتنابی ( )0/229همبستگی معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/05دارد .این بدان معنا است افراد با سبک
دلبستگی اجتنابی بیشتر می خندند و مؤلفه شوخ طبعی در روابط اجتماعی با سبک دلبستگی اجتنابی ( )0/355همبستگی
معنادار در سطح معناداری آلفا برابر  0/01دارد .این بدان معنا است افراد با سبک دلبستگی اجتنابی در روابط اجتماعی شوخ
طبعتر هستند.
بالبی بر این عقیده بود که نظریه دلبستگی تنها یک نظریه کودک نیست  ،بلکه نظریه تحول در فرخنای زندگی نیز است  .این
نظریه معتقد است نوع رابطه مادر و کودک در سال های اولیه زندگی و میزان قابلیت دسترسی به مادر  ،میزان حمایت مادر در
هنگام اح ساس خطر  ،درجه حساسیت مادرانه و تیکه گاه ایمن بودن مادر برای کودک سبک دلبستگی فرد را معین می کند
[ .]21بعد از او  ،اینزورث سه سبک دلبستگی کلی را معرفی کرد  -1 :سبک دلبستگی ایمن ؛  -2سبک دلبستگی ناایمن
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 هازن و شاور ا ز نظریه سبک های دلبستگی بالبی و اینزورث برای توجیه و.  سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا-3 اجتنابی و
 از نظر آن ها سبک های.]22[  عاشقانه و جنسی در دوران نوجوانی و بزرگسالی استفاده کردند، تببین رابط اجتماعی
دلبستگی بازنمایی ذهنی ازخود و دیگران را انعکاس می دهند و به جهت گیری های مختلف در ارتباطات نزدیک منجر می
 فوگل نیز اظهار می.  بلکه در بزرگسالی نقش بسیار اساسی در برقراری ارتباط با دیگران دارند، شوند که نه تنها در کودکی
 نزدیکی و مجاورت،  به طوری که یکی از دو طرف کوشش می کند،  پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد است، دارد که دلبستگی
.]23[ با موضوع دلبستگی را حفظ کرده و نه گونه ای عمل کند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه پیدا می کند
در این بین شوخ طبعی به عنوان راهی برای مواجه شدن با مشکالت زندگی مطرح است و یک مهارت بقا برای فاصله گرفتن
 تنش کمتری را،  افرادی که در شوخ طبعی نمره باالیی کسب کرده بودند،  در یک مطالعه. از یک مشکل به حساب می آید
] بسیاری از24[ نیز تجربه می کردند و در کل این مطالعه نشان داد که رابطه منفی بین شوخ طبعی و اضطراب برقرار است
منابع نیز بر این نکته تکیه دارند که شوخ طبعی و استفاده از آن در مواقع تنش زا تحمل فرد را باال برده و باعث کاهش تنش
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