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 99/49/26تاریخ پذیرش:  44/99/29تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ه باشااد.داشاات فرزندان یافتگیسااازشدر  نقش مهمی تواندمی رابطه گرم و عاطفی والدین و مدیریت تنش در خانواده :زمینه و هدف

 انجام شد. آموزاندانش یافتگیبا سازشهای مقابله پدر طبعی و سبکشوخ بررسی رابطهپژوهش حاضر با هدف 

در سال  شگالیک ستانآموزان مقطع ابتدایی شهرشامل تمامی دانشجامعه آماری  و توصیفی از نوع همبستگی بودطرح پژوهش روش: 

انتخاب ای گیری طبقهبود که به شاایوه نمونهدختر(  991پساار و  999) آموزدانش 994 شااامل موردمطالعه. نمونه بود 29-26تحصاایلی 

 ،کل و ویساامنپی)اجتماعی  یافتگینامه سااازش(، پرسااش9224،اندلر و پارکر) با  های مقابلهساابکه نامپرسااش ها بهآزمودنی .ندشااد

 ریب همبساتگی پیرساون و تحلیل رگرسیونضا ها از طریقپاساخ دادند. داده (9213)مارتین و لفکورت،  طبعیمقیاس شاوخو  ،(9222

 تحلیل شدند. چندمتغیره

مدار لهئای مس. همچنین سبک مقابله( ≥ 49/4p) دارد آموزان رابطه مثبتدانش یافتگیشطبعی با سازکه شوخ داد نتایج نشانها: یافته

 یطبعشوخ. بین ( ≥ 49/4p) دارد رابطه منفییافتگی، با سازشمدار ای اجتنابی و هیجانمقابله هایرابطه مثبت و سبک، یافتگیبا سازش

 وجود دارد مدار رابطه منفیای اجتنابی و هیجانمقابله هایسااابک باطبعی و بین شاااوخ ،مدار نیز رابطه مثبتلهئمساااای سااابک مقابله با

(49/4p ≤ ).  

مدار لهئای مسای مقابلههطبعی و سبککه با افزایش سطح شوخ نتیجه گرفت توانهای پژوهش حاضر میبا توجه به یافته گیری:نتیجه

 .دبایافزایش می فرزندان یافتگیسازشدر پدران، 

 ایهای مقابله، سبکیافتگیطبعی، سازششوخها: کلیدواژه
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 مقدمه
شدن یک فرآیند دوجانبه ارتباطی بین فرد و جامعه اجتماعی

ابعاد  آید کهر میهمین دلیل فرآیندی پیچیده به شمااست. به 

های اجتماعی، چگونگی کسب مهارتگوناگونی دارد. 

، از جمله اجتماعی یافتگیزشبرقراری ارتباط با سایر افراد و سا

فرد را  یافتگیسازششناسان روان(. 9این ابعاد هستند )

دانند که افراد های شخصیت بهنجار میای از ویژگیمجموعه

 دهند و با جهان خویش سازشان میدر برابر محیط از خود نش

 را اجتماعی یافتگیشساز( 3اسلبی و گوآرا ) (.9) یابندمی

 مهارت هاآن نظر از دانند.می اجتماعی مهارت با مترادف

 با متقابل ایجاد ارتباط توانایی از است عبارت اجتماعی

 در که خاص یطریق به اجتماعی، خاص زمینه در دیگران

 باشد. و ارزشمند قبولقابل جامعه عرف

 در مؤثر عوامل جامع مروری در (4ایواتاا و همکاران )

 تقسااای  عمده شاااش دساااته به را اجتماعی یافتگیساااازش

 تقساای  تریجزئی عوامل به نیز آنها از هریک که کنندمی

 جساامانی هایمحرومیتاز:  اندعبارتعوامل  این اند،شااده

 و از خواب محرومیت نادرست، تغذیه عضو، نقص از ناشای

 هایآساایب و ا،زآساایب عاطفی یندهایفرآ روانی، خساتگی

 سریع تغییرات نظیر محیطی -اجتماعی -روانی عوامل ؛مغزی

 ؛اعتیاد و ،فقر خانواده، کانون یدگیپاشازه  اجتماعی، مه  و

فقدان  خانوادگی، نادرسااات الگوهاای نظیر تربیتی عوامال

 افراطی، حمایت فرزندان، طرد کردن کودک، -والد رابطه

 کودک، ازحدشیب خودمختاری عااطفی، هاایمحرومیات

 کمبود و والدین گرایانهغیرواقع هایخواساااته و انتظارات

و  ژنتیکی عواملو  ؛نایافتهسازش سااختار خانوادگیو  ،ارتباط

 را زمینه که عاطفی و، روانی جساامی، هایاختالل نظیر ارثی

 فراه  اجتماعی نایافتگیسااازش و بزهکارانه رفتارهای برای

 .کنندمی

 گییافتساااازشتواند متغیرهایی که می ازجمله ،حالنیباا 

طبعی توان از شاااوخقرار دهد، می ریتاثثتحاتآموزان را دانش

                                                           
1. Coping 

در  طبعیشااناساای بر نقش شااوخمتون اخیر روان نام برد. پدران

و اثرات آن در افزایش  سااوکیبا  از  9و مقابله یافتگیشساااز

 (.9اند )بهبود کیفیت زندگی از سوی دیگر تثکید کرده

سااال  94از ساوی دیگر، به دلیل تغییر سااختار زندگی، در 

گذشته توجه پژوهشگران بیش از هر زمان دیگری، معطوف بر 

نقش پدران و بررساای اثر این تغییرات بر تحول کودکان شااده 

دهد که در کل، پدرها زمان کمتری ها نشان میپژوهشاست. 

های اخیر، در سال (.6کنند )تربیت فرزندان خود میرا صارف 

افته مختلفی یهای درگیری پادر در فرآیند تحول کودک جنبه

ری، پذیپذیری، مساائولیتبه دسااترساایاساات و پژوهشااگران 

ثکید تمشرب بودن پدر و توانایی خوش ،صمیمیت دهی،پاساخ

 (.7اند )نموده

  طبعی به کارهای فرویدشااوخمربوط  هایفرضاایهنخسااتین 

 موقعیتی تعریف عنوانبهطبعی را شااوخ . فروید(1) گرددیبرم

، دکنمی ایجاد در فرد هایی رااساحس طورمعمولبهکه  کندمی

دیدگاه جایگزینی را فراه   ،کنندهاما حضااور عناصاار ساارگرم

منفی های کناد تاا از احسااااسآورد و باه افراد کماک میمی

 ،اساایشاانطبعی در رواندیگر مبانی نظری شااوخاجتناب کنند. 

دم عنظریه  .است برتری نظریه و عدم تجانسهای شاامل نظریه

ب ارتباط و نامتناسهای بیطبعی را ناشی از جفتشوخ ،تجانس

داند که از آداب معمول به وجود هایی میها یا وضاااعیتایاده

گران دی برطبعی را در پیروزی این نظریه ریشااه شااوخآیند. می

 (.2جوید )می

طبعی، یک که شوخ استبر این باور ( 94همچنین راجرز )

روید ف شود.است که توسط افراد کارآمد نشان داده می ویژگی

 طبعی وتاثکیاد کرده اسااات کاه رابطاه متماایزی میان شاااوخ

مطالعات زیو  (.99دارد )سااال  مراجعان وجود  یافتگیسااازش

طبعی شاااوخنشاااان دادند که چگونه نیز ( 93( و فرانزینی )99)

نه در زمیدهنده اضطراب استفاده شود. کاهش عنوانبهتواند می

 طالعهموردمای یک راهبرد مقابله عنوانبهطبعی ارتباطی، شااوخ

یک  عنوانبهتواناد طبعی میشاااوخ(. 94قرار گرفتاه اسااات )
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وگیری از تعارض اسااتفاده شااود و به لبرای جمکانیساا  دفاعی 

برای مقااابلااه بااا حواد   کااهیهنگااامدهااد تااا افراد اجااازه می

 (.99، ایمن بمانند )شوندمیردناک آماده د

طبعی و تنظی  شااوخ بینکه  کرده اساات(، اشاااره 99زیو )

های کودکان به تهدیدهای محیطی همبساااتگی وجود پااساااخ

رای بخش بای لذتطبعی، تجربهها دریافتند که شاااوخآندارد. 

را طبعی دهد که شاااوخها اجازه میکودکاان اسااات و باه آن

شتراک به ا ترهابزرگبا را هایشان ترس بیابند تا راهی عنوانبه

و  والدین کهیهنگامدهد ها نشان میبررسیهمچنین،  بگذارند.

و مناساااب  ،منظ ، سااااختارمند طوربهطبعی معلمان از شاااوخ

اجتماااعی و فکری را در  تحولتوانااد اساااتفاااده کننااد، می

 (.99غنی سازد ) آموزان ابتدایی بهبود دهد ودانش

( به این نتایج دسااات 96لوورن و همکاران )در پژوهشااای 

و  ،اجتماعی تحولبه عالئق، پادر و ماادرانی کاه  کاه یاافتناد

رهای توانند کامی ،رندعالقه دا موفقیت تحصاایلی فرزندانشااان

قانه های خالای از روشهگستردرا با اساتفاده از طیف بیشاتری 

 ندانچنهها، گفتگوهای لطیفهها، طبعی ماانند چیساااتانشاااوخ

ارزشمند و  هایارتباطایجاد به ه دهند ک مانجاها بازی و ،جدی

 (.96انجامد )می در کودکان افزایش یادگیری

ان، آموزدانش یاافتگیساااازشاز دیگر متغیرهاای مؤثر بر 

راهبردهای ، یطورکلبه اسااات. پدرانای هاای مقابلهساااباک

های یک فرد را در هاایی هساااتند که واکنشای روشمقاابلاه

 منفولک و الزاروس (.97کند )میمشخص  زاتنیدگیموقعیت 

 تحصیلی موفقیت ه  فعال، ایمقابله راهبردهای که دریافتند

 کنند.می بینیپیش را هیجانی و شخصی یافتگیساازش ه  و

 بین (91همکاران ) و شاااکری بررساای اساااس بر این،برعالوه

 تفاوت ایمقابله راهبردهای لحاظاز  سااال  و بیمار گروه دو

 اسااااس بر که نابارور زنان درصاااد از 34 بود، معنااداری

 شده داده بیمار تشخیص عنوانبه عمومی سالمت نامهپرساش

 درصد 23 و داشتند هیجان بر متمرکز ایبلهمقا پاساخ بودند،

 تثثیرات همچنین داشتند. مدارلهئمس ایمقابله شیوه سال ، افراد

 کلی دادنازدساات و یافتهناسااازشراهبردهای  مدتطوالنی

 ،یمسائل به مقابله، برای هاتوانایی به نسابت شاخصای اعتماد

 افسااردگی و ،های جساامانیبیماری اضااطراب، ترس، چون

 (.92شود )می منجر

به دو های مقابله ( سبک94طبق نظر الزاروس و فولکمن )

از  شود که افرادمدار تقسی  میمدار و هیجانلهئدساته کلی مسا

ها اساااتفاده هر دو نوع ساااباک مقاابلاه در مواجهاه با موقعیت

کنناد. نوعی از مقاابلاه کاه فشاااارهای هیجانی را تساااکین می

مادار و آن نوع دیگر که در آن فرد هیجاان عنوانباهدهاد، می

آورنده این فشااارهای هیجانی کند تا عوامل به وجودتالش می

 (.94شااود )مدار تعریف میلهئمقابله مساا عنوانبهغییر دهد، را ت

مادران و  روانیرخ نیم (99ورسکا و پیسوال )داپدر پژوهشی، 

داون و  نگاننشابه اوتیس  و دبساتانی مبتالکودکان پیش پدران

 را بررساای هاای والدین آنهای مقابلهکودکان بهنجار و ساابک

 به مبتالنتایج این پژوهش نشاااان داد والدین کودکان کردناد. 

اجتماعی متفاوت از والدین  هایاوتیسااا  در مقاابله با انحراف

 ننده کبینیمدار پیشهیجان کودکاان بهنجاار هساااتناد. مقاابلاه

شانگان نهای والدین کودکان مبتال به اوتیس  و والدین در نمونه

دکان والدین کو کننده بینیمدار پیشلهئداون بود. مقاابله مسااا

 (.99بهنجار بود )

های امهناپرساااشپژوهش حااضااار باه کماک  از این رو،

 امهنپرساااشیافتگی اجتماعی و ، ساااازشایهای مقابلهسااابک

ای لههای مقابطبعی و سبکشاوخطبعی به بررسای رابطه شاوخ

 ردازد.پابتدایی میآموزان مقطع دانش یافتگیسازشبا  پدران

 روش
پژوهش حاضااار  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرررکت 

       نیرابطااه بدر آن  کااه وصااایفی از نوع همبساااتگی اسااااتت

 یافتگیساااازشبا  پدرانای مقابلههای طبعی و ساااباکشاااوخ

جامعه آماری، شااامل  .گرفتقرار  یمورد بررسااآموزان دانش

آموزان مقطع ابتدایی : تمامی دانشاستدو گروه به شارح زیر 

مشغول به تحصیل  29-26که در سال تحصیلی  شاهر گالیکش

 آموزان مقطع ابتدایی شهر گالیکشبودند و تمامی پدران دانش
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که بر  مشااغول به تحصاایل بودند 29-26که در سااال تحصاایلی 

تعداد کل  وپرورشآموزشاسااس اطالعات حاصل از سازمان 

آموز دانش 9741) نفر 3944آموزان در این مقطع این دانش

ونااه آموز دختر( بود. در این پژوهش نمدانش 9729پسااار و 

ای بقهطتصاااادفی گیری نیز با اساااتفاده از روش نمونه موردنظر

انتخااب گردید. به این صاااورت که با توجه به وجود دو طبقه 

دختر و پسار، ابتدا تعداد هر یک از دو جنس تعیین و سسس بر 

 موردنظراسااااس تعداد جامعه آماری ساااه  هر یک در نمونه 

اس اسااانمونه بر برآورد گردید. همچنین به جهت تعیین حج  

دختر(  991پسااار و  999) آموزدانش 994 ،جاادول مورگااان

 انتخاب گردید.

 ب( ابزار

 (99پارکر ) و اندلر :9تنیدگیبا  مقابله هایسبک نامهپرسش .9

ی الههای مقابنامه را با هدف ارزیابی انواع سااابکاین پرساااش

 ایهای مقابلهسه صورت سبکزا به های تنشافراد در موقعیت

اند. این آزمون و اجتنابی طراحی کرده مداریجانهمدار، لهئمساا

سااؤال به یکی از ابعاد مقابله  96سااؤال اساات که هر  41شااامل 

 9مربوط اسااات و پاساااخ به هر ساااؤال بر اسااااس یک مقیاس 

     ( مشاااخص9( تااا خیلی زیاااد )9ای لیکرت از هرگز )درجااه

سبک غالب هر فرد با توجه به نمره وی در هر یک از شود. می

، یگردعبارتبهشااود. های مقابله تعیین میساابک گانهسااهابعاد 

که در مقیاس نمره بیشتری کسب کنند، آن  از رفتارها هرکدام

    ترجیحی فرد در نظر گرفتهای ساااباک مقاابلاه عنوانباهرفتاار 

 (.93)شود می

ضااریب همسااانی درونی کل مقیاس را  (99) اندلر و پارکر

 اند. همچنین این ضریب برای سبک مقابلهگزارش کرده 29/4

، برای 29/4و  24/4دار برای پسران و دختران به ترتیب مهئلمس

، برای ساابک 19/4و  19/4مدار به ترتیب هیجان ساابک مقابله

(. 99)گزارش شده است  19/4و  19/4اجتنابی به ترتیب  مقابله

( از 94راد )یج تحلیاال روایی همزمااان در پژوهش قریشاااینتااا

                                                           
1. Coping inventory for stressful situation 
2. Social adjustment scale 

 با  های مقابلهسبک نامهاجرای مقیاس بیلینگز و موس و پرسش

مقیاس خردهبرای  69/4، ضاااریب همبساااتگی انادلر و پاارکر

، (99همچنین ساااالمت )(. 94شاااان داد )را ن 44/4مدار لهئمسااا

 و( 93، شاااکری و همکاااران )(96) و همکاااران نژادجاعفر

ا روش آلفای کرونباخ در این آزمون را ب اعتبار( 94راد )قریشی

 مدارجانیهدر مقیاس ، 16/4تا  64/4از مدار لهئمقیاس مسخرده

گزارش  72/4تا  69/4از  ی، و در مقیاس اجتناب13/4 تا 64/4از 

 اند.کرده

نامه در سال این پرسش: 9اجتماعی یافتگیسازشنامه پرساش. 9

نج مقیاسی پو  کل و ویسمن طراحی شده استتوسط پی 9222

 اندعبارتمقیاس آن خرده 9گویه دارد.  94ای است که گزینه

 .3های اجتماعی، اوقات فراغت، فعالیت. 9حوزه کاری،  .9از: 

های شنق. 9 و های همسااری،نقش. 4روابط خانواده گسااترده، 

مدل سااااده نامه، گذاری این پرساااشبرای نمره(. 97والادی )

درنظر گرفتااه،  3تااا  4ای از لیکرت کااه برای هر گزینااه نمره

این  شدهنیتدوگذاری های نمرهاساتفاده شاد. در تمامی روش

 تگییافانی و سااازشنامه نمره پایین دال بر سااالمتی روپرسااش

رای اساات. ب نایافتگیو سااازشباال و نمره باال حاکی از اختالل 

 ت با ه  جمع شدهبه دست آوردن نمره کل آزمون همه سؤاال

ی  ها پاسخ داده است تقسکه آزمودنی به آن و بر تعداد سؤاالتی

از آن اسااات که آزمودنی از شاااود. نمره باالی کلی حاکی می

 این (.91اجتماعی نامطلوبی برخوردار اسااات ) یافتگیساااازش

 .اسااات 17/4ناامااه دارای روایی محتوایی و همزماان پرساااش

همسانی درونی ( 97زاده )و حسین جوادیهمچنین در پژوهش 

 (.97محاسبه گردید ) 72/4فای کرونباخ نامه توسط آلپرسش

که  استسؤال  7شامل  این مقیاس: 3طبعیشوخ . مقیاس حس3

های پاسخ شد. یمعرف 9213مارتین و لفکورت در سال  لهیوسبه

عالمت  با زدننامه های پرسااشبه هر یک از سااؤال شاادهارائه

ای از کامالً درجه 9ها در یک مقیاس آزمودنیدر توسط ضرب

. شاااودمی ( ثباات4 نمره( تااا کااامالً موافق )4 نمرهمخااالف )

3. Sense of humor (wit) scale 
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نامه در جهت مخالف سؤاالت پرسش 4و  9گذاری سؤال نمره

 (9314) این آزمون توسط گلستانه و جایروند (.92) دیگر است

بر روی صااد نفر از دانشااجویان دانشااگاه شااهید چمران اهواز 

 بود. خشبتیرضا کامالً آمدهدستبهاعتباریابی شاد که نتایج 

اعتبار این باا اساااتفااده از روش بازآزمایی،  این پژوهشاااگران

آزمون را مورد بررسااای قرار دادنااد کااه ضاااریااب اعتبااار 

سااانجی در حد روان بود که از نظر 64/4برابر با  آمدهدسااتبه

( برای تعیین 34در پژوهش نادری و شکوهی ) .قابل قبول است

نااماه، نمره کال این آزمون با نمره آزمون این پرساااش روایی

در ساااطح  34/4امیادواری میلر همبساااتاه شاااد که ضاااریب 

نامه به به دساات آمد. اعتبار این پرسااش ≥ p 49/4 داریمعنی

به دست  99/4روش آلفای کرونباخ محاسابه شاد که ضااریب 

برای  (39)در پژوهش نادری و همکاران  همچنین (.34) آماد

نااامااه، نمره کاال این آزمون بااا نمره تعیین روایی این پرساااش

در  34/4آزمون شاادکامی آکسافورد همبساته شد که ضریب 

 (.39)به دست آمد   ≥ 49/4pسطح معناداری 

پژوهش و بااا رعااایاات  بعااد از بیااان اهااداف ج( روش اجرا:

ها جهت شرکت در این مالحظات اخالقی، رضاایت آزمودنی

های نامهساااسس پرساااش کاامال جلب شاااد. طورباهپژوهش 

ر روی ب طبعیمقیاس شااوخ، ای اندلر و پارکرهای مقابلهساابک

بر من کل و ویساجتماعی پی یافتگیسازشنامه پدران و پرسش

 ها اجرا شد.روی فرزندان آن

 لیوتحلهیاتجزهاا نااماهآوری پرساااشپس از اجرا و جمع

و با  94SPSS ایافزار آماری رایانهاساااتفاده از نرمهاا با داده

 ونتحلیل رگرساای ضااریب همبسااتگی پیرسااون و از اسااتفاده

 صورت گرفت.

 هایافته
آمار توصاایفی و نتایج حاصاال از تحلیل همبسااتگی پیرسااون و 

 تحلیل رگرسیون در جداول زیر ارائه شده است.
 

 موردمطالعه( متغیرهای و چولگی ، کشیدگیانحراف استانداردهای توصیفی )میانگین، آماره :1جدول 

 چولگی                     کشیدگیانحراف معیار                         ها                           میانگین              متغیرها                                      مؤلفه

 

 های مقابلهسبک

 

 یافتگیسازش

 طبعیشوخ

 

 مدارمقابله هیجان

 مدارمقابله مسئله

 مقابله اجتنابی

- 

- 

 

37/94 

44/94 

79/32 

66/74  

44/97 

14/99 

64/99 

77/93 

29/99 

61/9 

714/4 

41/9 

224/4 

693/4 

949/9 

946/4 

349/4 

942/4 

976/4 

941/4 

 

در متغیر  ،شاااودمشااااهده می 9گوناه که در جدول هماان

هاای مقابله، مؤلفه مقابله اجتنابی بیشاااترین میانگین و ساااباک

توان گفاات، متغیر اناحاراف ماعایااار را دارد و همچنین، می

. سااتابیشااترین میانگین و انحراف معیار را دارا  یافتگیشساااز

( قرار -9، 9برای متغیر در بازه ) شااادهمشااااهدهمقدار چولگی 

نرمااال بوده و توزیع آن  هااایعنی از لحاااظ کجی متغیر؛ دارد

، 9مقدار کشاایدگی برای متغیر در بازه )همچنین متقارن اسات. 

از کشااایدگی  هادهد توزیع متغیرنشاااان می که ( قرار دارد-9

 است.برخوردار نرمال
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 همبستگی پیرسون بین متغیرها بیضرا :2جدول 

 افتگییسازش   مقابله اجتنابی                     مدار                 مسئلهمقابله        مدار        مقابله هیجان                   یطبعشوخ                        متغیرها  

 یطبعشوخ

 مدارمقابله هیجان

 مدارمسئلهمقابله 

 اجتنابی مقابله

 یافتگیشساز

9 
**44/4- 
**39/4 
**92/4- 
**43/4 

 

9 
**94/4 
**94/4 
**39/4- 

 

 

9 
**99/4 
**94/4 

 

 

 

9 
**47/4- 

 

 

 

 

9 

 

 در یافتگیساااازشطبعی و بین شاااوخ 9با توجه به جدول 

وجود دارد. به این  ( ≥ 49/4p) آموزان رابطه مساااتقی دانش

 یااافتگیسااااازشطبعی پاادران، معنی کااه بااا افزایش شاااوخ

کناد. همچنین باا توجاه به نتایج آموزان افزایش پیادا میدانش

مدار هیجانای های مقابلهمقیاس سبک، میان دو خرده9جدول 

آموزان رابطه معکوس در دانش یاافتگیساااازش باا و اجتناابی

(49/4p ≤ )  معنا که با افزایش هر یک از  اینوجود دارد، به

یابد. همچنین آموزان کاهش میدر دانش یافتگیساااازشا، آنه

 ییافتگسااازشمدار و مساائلهای لهمقابساابک مقیاس در خرده

 .آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارددانش

 
 یافتگیسازشبینی متغیر جهت پیش گامبهگامسیون چندگانه نتایج آزمون رگر :3جدول 

 شدهلیتعد R                                              Rمجذور                                                     Rمدل                                                       

9 

9 

43/4 

64/4 

91/4 

36/4 

999/4 

342/4 

 

طبعی شاااوخ 9توان دید، در مدل می 3چناانچه در جدول 

 یافتگیسازشاز تغییرات  91/4. این متغیر شده استوارد مدل 

 کند.بینی میآموزان را پیشدانش

 طوربه های مقابله با های ساابکؤلفه، م9همچنین در مدل 

از تغییرات  36/4هااا انااد. این مؤلفااههامازمااان وارد شااااده

 کنند.بینی میرا پیش یافتگیسازش
 

 ای والدینهای مقابلهطبعی و سبکآموزان با توجه به شوخدانش یافتگیسازشخالصه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  :4جدول 

 SS                        Df                     MS                     F                      P                               متغیر           مدل                               

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

 

 طبعیشوخ

 

 

 ایسبک مقابله

 

 

 

69/6 

39/2 

29/99 

79/6 

16/94 

69/99 

9 

942 

994 

9 

942 

994 

 

69/6 

49/4 

- 

79/6 

47/4 

- 

19/947 

 

 

99/24 

444/4 

 

 

444/4 

 

 

 شدهمحاسبه F، نسبت 4جدول با توجه به مقادیر مندرج در 

توان درصااد معنادار اسااات؛ بنابراین می 29در سااطح اطمینان 

ابطه ر یاافتگیساااازشطبعی باا نتیجاه گرفات کاه بین شاااوخ

 گریدعبارتبه. اساااتمعنادار  9معنااداری وجود دارد و مادل 

ینی نموده بتغییرات وابساااته را پیش یخوببهمتغیرهای مساااتقل 

ا ب  های مقابلهرفات سااابکتوان نتیجاه گاسااات. همچنین می

 9آموزان رابطه معناداری دارد و مدل در دانش یافتگیساااازش

 نیز معنادار است.
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 ایهای مقابلهطبعی پدر و سبکآموزان با توجه به شوخدانش یافتگیسازشی نیبشیپ ونیرگرس بیضرا :5جدول 

 سطح معناداری                         Tانحراف استاندارد                         بتا                                                                   Bمدل                                   

 مقدار ثابت

 طبعیشوخ

 مقدار ثابت

 مدارمسئله

 مدارهیجان

 اجتنابی

34/9 

67/4 

92/9 

67/4 

33/4- 

44/4- 

99/4 

99/4 

96/4 

47/4 

49/4 

49/4 

- 

43/4 

- 

39/4 

99/4- 

99/4- 

34/6 

99/99 

499/4 

79/2 

47/9 

44/3 

444/4 

444/4 

444/4 

444/4 

449/4 

444/4 

   
نشان  بینرگرسایون مربوط به همه متغیرهای پیش بیضارا

/.  و ساااه سااابک 43طبعی با ضاااریب بتای دهد که شاااوخمی

و اجتنابی با ضاااریب بتای  ،مدارمسااائلهمدار، ای هیجانمقاابله

بااه تارتیااب، نقش مثباات و منفی در  -99/4و  ،39/4 ،99/4

 آموزان دارند.دانش یافتگیسازش

ه بطبعی پدر شاااوخبا هر واحد افزایش در  باه این معنا که

با هر واحد کاهش در  افزوده ویافتگی ساااازشبه  43/4میزان 

را  یافتگیساااازشدر  کاهش 43/4توان انتظار می یطبعشاااوخ

شاااهد باشاای . همچنین به ازای هر واحد کاهش یا افزایش در 

 مدار و اجتنابی، به میزانلهئمدار، مساااهیجان ایسااابک مقابله

 شود.به ترتیب کاسته یا افزوده می -99/4و  39/4 ،99/4

 گیریبحث و نتیجه
 افتگییسازشهای مربوط به با توجه به اینکه معموالً در پژوهش

کودک بوده اساات  -آموزان همواره تثکید بر رابطه مادردانش

هاای بسااایار کمی روی نقش پدران در این فرآیند و بررسااای

صورت گرفته است، یکی از اهداف اصلی این پژوهش بررسی 

بر  هاااای آنهااای مقااابلااهطبعی پاادران و سااابااکنقش شاااوخ

 معموالً به پدران در حاشااایهآموزان بود. دانش یافتگیساااازش

ه پدر کزندگی کودکان نگاه شاده و بنابراین فرض شده است 

، نیباااوجودادر تحول کودک دارد. اهمیات مساااتقی  انادکی 

در  ژهیوبهرود پدران، دالیال مختلفی وجود دارد که انتظار می

ای امروز، در تحول و بروز پیاااماادهااای هااای هساااتااهخااانواده

 .داشته باشند شناختی فرزندان خود نقش مهمیروان

طبعی و شاااوخ نیب که دادنشاااان حاضااار پژوهش نتاایج 

ع آموزان مقطدانش یافتگیسااازشای پدر با های مقابلهساابک

ای همتغیر سااابکهمچنین، . رابطه معنادار وجود داردابتادایی 

 گییافتساااازشو اجتنابی با  ،مدارمسااائلهمدار، ای هیجانمقابله

و  طبعیشااوخبر اساااس این نتایج،  آموزان مرتبط اساات.دانش

خوبی برای  بینپاادران عاااماال پیشای هااای مقااابلااهسااابااک

 آموزان است.دانش یافتگیسازش

ج با نتایحاضاار پژوهش  هاییافته نتایج ،در این خصااوص

(، 34) (، کیانگ33) (، واکر39) کولینسااارهای مکیپژوهش

 (،37آبادی )دولت (،36ی )لطیف (،39) همکاران و پتاساااک

 و ملتفت(، 44) یییغما، (32) ییعطا(، 31) آبادنصرتیهاشام

چندین مطالعه بر رابطه معنادار مشارکت  است. همسو( 49) خیّر

 شاااناختی، حتی پس ازو درگیری پدر با پیامدهای مثبت روان

 ، فلوری ومثالعنوانبهنقش ماادر، صاااحاه گذاشاااتند. کنترل 

 صمیمیت ک  میان پدران و دختران( نشان دادند که 49چانان )با

موریس و همچنین  شاااود.ها موجب افساااردگی دختران میآن

( در پژوهش خود نشااان دادند که سااطوح پایین 43همکاران )

 های افسردگی و اضطراب رابطهاعتماد و ارتباط والدین با نشانه

 دارد.

 طوربااههااایی کااه توان گفاات، یکی از مهااارتمی درواقع

ی مرتبط یافتگی اجتماعبا ویژگی سازش یرمساتقی غتقی  و مسا

تواند طبعی میطبعی اساات. شااوخدارا بودن حس شااوخ اساات

ای مه  در برابر مشاااکالت زندگی باشاااد یاک مهارت مقابله

طبعی در شاااناااساااان بر نقش شاااوخدر این رابطاه روان(. 94)

المت سااآن با  رابطهو  عوامل تنشااگر، مقابله با یافتگیشساااز
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 طبعیشاااوخ دهندمی نشاااان هاپژوهشاند. تثکید کرده روان

شاااود،  واقع مفید روانی بیماران به کماک برای توانادمی

 را آنها اجتماعی تعامالت و کاهش را آنها  که ایگونهبه

 دهد ارتقاء یافتگیشسااااز برای را آنها توانایی و افزایش

(99.) 

 دهد کهنشان می( 44) استیونسون نظیر پژوهشای هاییافته

 فشارهای اینکه از نظرصرف باشاند، ترطبعشاوخمردم  هرچه

 و اضااطراب دچار کمتر باشااد، زیاد یا متوسااط ک ، زندگی

 به که است کارساز دلیل این به شوخی .شوندمی افساردگی

 نظر از که ایگونهبه را واقعیت تا دهدمی امکان شاااخص

 .کند تحریف است معقول حدی تا و پذیرفتنی اجتماعی

 ایمقااابلااه راهبرد کیاا عنوانبااه طبعیشاااوخ روازاین

 منطقی تحریف و بیرونی موقعیت دادن تغییر باا توانادمی

 طورهمان، باشااد اضااطراب این زدن کنار برای راهی واقعیت

 اسااسنساار و ،هابز کانت، همچون نظرانصاااحب برخی که

 اضااطراب و ،ترس نفرت، برای پادزهر بهترین را شااوخی

(، 99نیوندورف و همکاران ) دیگر، در پژوهشی(. 34) دانندمی

ای که میان پدران و پسااران اسااتفاده طبعانههای شااوخنوع پیام

قرار دادند. در این  یموردبررس را در هنگام تعارض است شده

 فادهمورداستطبعانه های شوخمیان پیامدر هایی پژوهش، تفاوت

م پسرها در هنگاهمچنین میان اساتفاده پدر و پساران دیده شد. 

 و نایافتههای ساااازشبیشاااتری، از شاااوخی تعارض با احتمال

یشتری، به احتمال ب کردند و پسرهابرانگیز اساتفاده میتحریک

در  جویانههای برتریکردند که پدرانشان از شوخیگزارش می

در پژوهش ( 96لوورن و همکاران ) کنند.میها استفاده تعارض

ق، که پدر و مادرانی که به عالئ دساات یافتند یجهبه این نتخود 

و موفقیت تحصیلی فرزندانشان عالقه داشتند،  ،اجتماعی تحول

 کردند. با فرزندانشان برخورد می ترطبعانهشوخ

 گرم و توان گفاات، محیطیهااا میدر تابیین این یااافتااه

طبعی آمیز همراه با شااوخمحبت رابطه و خانواده در صاامیمی

 جهت در عاملی فرزندان و پدران( خصاااوصبهوالدین ) بین

عملکرد  در مهمی نقش رابطه، این اسااات. یاافتگیساااازش

از راه ارتبااط دوجاانبه اولیه با والدین  درواقعکودکاان دارد و 

درباااره محیط اطراف خود و  مطااالبیاساااات کااه کودکااان 

 فت،توان گمی خالصااه طوربه. گیرندفرامیرا  یافتگیسااازش

که  نامطبعی، مانند هر ابزار ارتباطی دیگری یک محیط شااوخ

و  کنااد و اعتماااد را میااان والاادینرا تساااهیاال می هاااارتباااط

 کند.آورد، فراه  میمی به وجودزندان و فر پدران خصوصبه

 نیب همچنین نتایج حاصال از پژوهش حاضار نشان داد که

ن مقطع آموزادانش یافتگیسازشمدار با مسئلهای سابک مقابله

آموزان با شدان یافتگیسازشو بین  معنادار مثبت رابطهابتدایی 

نفی اجتنابی رابطه ممدار و سبک مقابله ای هیجانسابک مقابله

در این خصاااوص نتیجه این پژوهش با  وجود دارد. و معناادار

ی لطیف(، 34) (، کیانگ39) کولینسااارهای مکینتایج پژوهش

 سو است.ه  (32) عطاییو (، 31) آبادصرتنیهاشم (،36)

ات توان گفت، طبق مطالعییاد این فرضااایه میدر تبیین تاث

اساااتفاده از  بودن بااالتر( 94باه نقال از الزاروس و فولکمن )

 ،مداری با باالتر بودن اضاطراب، آسیب جسمانیراهبرد هیجان

کننااد کااه کنااد. همچنین بیااان میو افساااردگی مطااابقاات می

و اختالل   تنیاادگی ای عاااماال میاانجی بینراهبردهاای مقااابلاه

ی یکی از مواردتوان گفت، می درواقع جسمی یا روانی هستند.

اه ترین نقش و جایگبیماری انسان، مه  که در تعیین سالمت یا

را دارد،  اساات که با زندگی بشاار امروز عجین شااده اساات. 

قدام ا نابع متعدد پژوهشااگران مختلف به شااناسااایی و معرفی م

اما  ؛توانند بیرونی یا درونی باشاااندزا میاند. عوامل تنشکرده

 ،ی باشااادبینی و امیدوارتواند مایه خوشدر این بین می آنچاه

یانجی، م متغیری عنوانبهاساات که  تنیدگیهای مقابله با شاایوه

 .قرار دهد ریتثثتحترا  تنیدگیتواند پیامدهای می

 فرآیند ( در94به نقل از س )الزارو و فولکمن مدل طبق 

 قرار مورداستفاده مسئله حل برای شاناختی هایمهارت مقابله

 مدارمسئله آمدکار مقابله سبک بستن کار به با فرد گیرند.می

 بر کند.می اسااتفاده لهمساائ حل برای شااناختی هایمهارت از

 و شوندمی بررسی مستقیماً مشکل با مقابله هایراه اساس این

 رضااایت مشااکل برای مناسااب هایحلراه یافتن با معموالً
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 وضااعیت این دیگر سااوی از .شااودمی حاصاال شااناختیروان

 را هیجانی آشاافتگیو  شااودمی فکری انسااجام و نظ  باعث

 دهد.می کاهش

 آمدهدسااتبه هیجانی آرامش و فکری انسااجام سااایه در

قابل  اساات ممکن و گرددمی شااناسااایی بهتر نیز تنیدگی منبع

 و سااویک از مهارگری منبع شااناخت شااود. ارزیابی مهار

 سالمت افزایش به دیگر سوی از آن کردن ارزیابی مهارقابل

 طریق از تنیدگی منبع شناخت همچنین کند.می کمک روانی

 می کاهش را آشاافتگی و اضااطراب ،خود به اعتماد افزایش

(. 49شااود )می روانی سااالمت وضااعیت بهبود باعث و دهد

 درگیری از را فرد مدار،هیجان راهبرد از اساااتفاده عکسبر

 برای حل او توانمندی و داردمی باز مشکل با موثر و مساتقی 

 در اختالل باعث وضاااعیت این دهد.می کاهش را مشاااکل

 را روانی سالمت و شودمی هیجانی آشفتگی و فکری انسجام

 شااناخت امکان هیجانی و فکری آشاافتگی دهد.می کاهش

 به را روانی سااالمت و بردمی تحلیل نیز را  منبع صااحیح

 (.46) دهدمی قرار ثیرتثتحت منفی صورت

 هاییمهارت مجموعه مقابله، راهبردهاای کاهازآنجاایی

 و شااوندمی آموخته تجربه و آموزش تثثیرتحت که هسااتند

 و والدین مستمر نظارت و تربیت آموزش، تغییرند، قابل نسبتاً

 و مدرن آموزشااایکمک ابزارهاای از اساااتفااده ،مربیاان

 کارگیریباه و تجرباه برای الزم هاایزمیناه ساااازیفراه 

 واقعی و آزمایشای های مختلفموقعیت در مقابله راهبردهای

 گیریشااکل بر گذاریثیرتثی هاراهکار ترینمه  از زندگی

 .شاااوندمی محساااوب تحول مراحل در مقابله راهبردهای

 هایتمرین له،ئمساااحل ثرمؤ هایمهارت آموزش همچنین

 جمله از مقابله ثرمؤ راهکارهای و ساااازیاعتمااد تقویات

 مقابله درست راهبردهای تقویت و ایجاد برای الزم اقدامات

 .است  با تنیدگی

 ،زاعوامل تنش حذف یا تعدیل با مساائله حل راهبردهای

 ساابک از اسااتفاده (.47دارند ) هاهیجان بر سااودمندی اثرات

 با مؤثر و مساااتقی  درگیری از را فرد محور،هیجان مقابله

 حل برای را او توانمنادی و داردمی بااز زانشت موقعیات

 (.41) دهدمی کاهش مشکل

 راهبردهای از پدران وقتی باید گفت، یافته این تبیین در

 خود کودک با رابطه در تعارض حال ای منفی برایمقاابلاه

 فرزندشاااان در را باور این اسااات ممکن کنند،اساااتفاده می

ی هادهمسااااالن ه  باید از این راهبربا ناد که در رابطه بسروران

 زیاد راسیبتثثیر  و پژوهش نتایج به توجه با منفی اساتفاده کنند.

ساااتی با جل دشااوشاانهاد میپی ،کودکان با والدیننحوه برخورد 

 برای ،مشاوره زمراک یا مدارس در پدران خصوصبهوالدین و 

ع درست برخورد با نو و والدگری هایشیوه از والدین آگاهی

فرزندی و  -ر روابط والدها دو اساااتفاده از شاااوخی فرزنادان

های مقابله با شااایوههاا در زمیناه حل تعارضاااات و آموزش آن

برگزار هتر ب یافتگیها، ارتباط مؤثر و کمک به سااازشتنیدگی

 شود. 

   هااای نیز همراه بود، از جملااهاین پژوهش بااا محاادودیاات

یتی های شااخصااویژگیعدم کنترل متغیرهایی مانند توان به می

وط بااه و عاادم کنترل متغیرهااای مرب آموزان و پاادران،دانش

سااااختاار خاانوادگی، فرهنگی و اجتماعی اشااااره کرد. انجام 

های بیشاتر با حج  نمونه باالتر و با پوشااش دادن نقاط پژوهش

تواند راهگشااا باشااد. همچنین پیشاانهاد ضااعف این مطالعه، می

ای مادران نیز بر های مقابلهطبعی و ساابکشااود نقش شااوخمی

 گیرد.قرار  موردمطالعهیافتگی فرزندان سازش

آموزان مؤلفان مقاله از همه پدران و دانشتشررکر و قدردانی: 

شان در این پژوهش و از مسئوالن به خاطر مشارکت و همکاری

شااهرسااتان گالیکش و مساائوالن مدرسااه که وپرورش آموزش

پدران و اجرای این مطالعه را فراه  کردند،  زمیناه مشاااارکت

 نمایند.می یسساسگزار

ونه گشود که این مطالعه هیچاعالم می لهیوسنیبدتضاد منافع: 

 ی نویسندگان به دنبال نداشته است.تضاد منافعی را برا
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Abstract 

Background and Purpose: The warm and emotional relationship between parents with children 

and the management of tension in the family can play an important role in children's reconciliation. 

The purpose of this study was to investigate the relationship between father’s humor and coping 

styles with adaptation of students. 

Method: The present study was a descriptive-correlational study. Statistical population of this 

study consisted of all elementary students have been studying in Galikesh city in the academic 

year of 2016 -2017. The sample consisted of 250 students (122 boys and 128 girls) selected by 

sampling method. The participants responded to coping inventory for stressful situation (Endler & 

Parker, 1990), social adjustment scale (Paykel and Weissman, 1999) and sense of humor scale 

(Martin & Lecfort, 1983). The data were analyzed by correlation coefficient and multiple 

regression analysis. 

Results: The results showed that there is a significant positive correlation between father humor 

with students' adjustment. Also, there is a positive correlation between problem-oriented coping 

style with adaptation of children, and avoidant and emotional coping styles with adaptation have 

a significant negative relationship (P ≤ 0/05). There is also a significant positive correlation 

between problem-oriented coping style with humor, and a significant negative correlation between 

humor with avoidant coping styles. 

Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that increasing the level 

of humor and problem-solving styles in fathers leads to improvement of children's 

Keywords: Humor, adjustment, coping styles 
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