
93 / Journal of Gorgan University of Medical Sciences
2019 Spring / Vol 21 / No 1

Original Paper

Relationship between optimism and humor
with resilience in female nurses of hospitals in Isfahan, Iran

Anahita Khodabakhshi-Koolaee (Ph.D), Assistant Professor, Department of Psychology and Education, Faculty of Humanities,
Khatam University, Tehran, Iran. ORCID ID: 0000-0001-9466-3013

Fatemeh Entekhabi (M.Sc), M.Sc in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Human Science, Science and Research of
Tehran Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran. ORCID ID: 0000-0003-3783-8440

Mohammad Reza Falsafinejad (Ph.D), Associate Professor, Department of Assessment and Measurement, Faculty of Psychology
and Education, Allameh Tabatabaii University, Tehran, Iran. ORCID ID: 0000-0002-3227-102X

*Akram Sanagoo (Ph.D), Corresponding Author, Ph.D in Nursing, Associate Professor, Nursing Research Center, Golestan University of
Medical Sciences, Gorgan, Iran. sanagoo@goums.ac.ir ORCID ID: 0000-0002-4769-4703

_______________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Nursing is one of the most stressful occupations and one of the common
stress-induced syndromes among nurses is low resilient. Raising resilience is one of the effective factors
in dealing with tensions. This study was done to determine the relationship between optimism and humor
with resilience in female nurses.

Methods: This descriptive-analytic study was carried out on 230 female nurses who worked in Isfahan,
Iran during 2016. The number of nurses in different departments in these hospitals was 600; finally, 235
people were randomly selected using the Morgan table. In order to collecting data, sense of humor
questionnaire by Lefcourt & Martin (SHQ), life orientation optimism questionnaire Carver & Scheier
(LOT-R), and Conner and Davidson resilience questionnaires were used.

Results: There was a significant negative relationship between optimism and resilience (P<0.05). Also,
there was a significant and positive correlation between humor and resilience (P<0.05). The fact that all
the sub-scales of humor can predict resilience, laughter has the greatest effect on resilience.

Conclusion: This study showed that with increasing humor, resilience is rising in female nurses.
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چکیده

اسـت. نییپـا يآورتابرانپرستابیندرنشتازناشییجرايهارمسندازیکیوستازاتنشمشاغلازیکیريپرستاهدف:وزمینه
باطبعیخشووبینیشخورابطـه نیـی تعمنظـور بـه مطالعهنیا.ستاهاتنشباردبرخودرموثرملاعوازیکیيآورتابظرفیتدنبرباال

شد.انجامنصفهااشهريهانستاربیماپرستارزنانيآورتاب
ـ اصفهانشهريهامارستانیبیعموميهابخشدرشاغلپرستارزن230يرویلیتحل–یفیتوصیمقطعمطالعهنیابررسی:روش یط

مانیدريهابخشرانپرستاادتعد.شدبنتخاانستاربیماسـه ايخوشهيگیرنمونههشیوبههـا، مارستانیبنمیاازابتداشد.انجام1395سال
نفر235تعـداد ،1970سالنگارموویکرجسنمونهحجمبرآوردولجدازهدستفاابانهایتدرودبونفر600هانستاربیماینادرمختلف

Sense)نیمـارت ولفکـورت طبعیخشومهپرسشـنا ازهادادهيآورجمعيبراند.شدبنتخاافیدتصارتصوبه of Humor Questionnaire:

SHQ)،ــارورندگیزيگیرجهتبینیشخوپرسشنامه ــوک Life)رریش Orientation Test-Revis: LOT-R)ــابپرسشنامهو وکانريآورت
The)نیویدسود Connor-Davidson Resilience Scale: CD-RISC)شداستفاده.

بطهرايآورتـاب وطبعیخشوبینهمچنین).>05/0P(شـت دادجوویمنفوداریمعنيآماربطهرايآورتابوبینیشخوبینها:هیافت
ـ ارغمیعل).>05/0P(شدافتیمثبتوداریمعن سایرازهخنداسـت. يآورتـاب بینیپیشبهدرقاطبعیخشويهایرمؤلفهزتمامیکـه نی
داشت.يآورتاببرراثرابیشترینیگرديهایرمؤلفهز

د.گردیمارستان میزنان پرستار شاغل در بيآورش تابیباعث افزایطبعو شوخيسبب کاهش تاب آورینیبخوش: گیرينتیجه
پرستار،يآورتاب،یطبعشوخ،ینیبخوشها:واژهکلید
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مقدمه
توجهباکههستنددرمانبخشارکاننیترمهمازیکیپرستاران

یروحـ يهامراقبتلیقبازیمهمفیوظامسؤول،یشغلتیوضعبه
يهـا بیآسـ خصـوص در).1(هسـتند مـار یبیکـ یزیفزینویروانو
یرانـ یاپرستارانيروبرمطالعهازحاصلآمارکار،ازیناشیکیزیف

يدردهـا ازافـراد چهـارم کیـ بـاً یتقرکـه دادنشـان ،2014سالدر
نفـر سههرازوبرندیمرنجدردکمرجملهازکاربامرتبطیجسمان

نیهمچنـ ).2(گردنـد یمـ کـار بامرتبطيکمردردهادچارنفرکی
ینـاتوان ایـ یروحـ یخستگعلتبههفتههردرپرستاراندرصد4/7
ریسـا ازشـتر یبدرصـد 80کـه کننـد یمـ بتیغکارازیناشیکیزیف

مشاغلنقانولمشموري،پرستاشغل).3(اسـت ياحرفـه يهاگروه
،یدرمـان مراکـز درشـاغل افـراد نیبـ دروبـوده آورانیـ زوسخت

).5و4(کننـد یمـ تحمـل رایروحـ ويکـار فشارنیشتریبپرستاران

ــاازیکی ــهیلیمسـ ــتیباکـ ؛دشوتوجهآنبهبیشتررانپرستادریسـ
ــابيهاهیدگادسمتبهخطرنگرهیدگادازلنتقاا .ستايآورتــــ

یازمالتمااقدااركتددرسعیوخطرملاعوبرتکیهيجابهیعنی
ــابملاعوبرتکیهباپرخطرادفراگرفتننظریرز انتوانبتويآورتـ

.)6(دبرباالخطرضمعردرادفرادرراتمشکالبامقابله
ونیرواتمشکالبرابردرزيسانمصونوعیآوريبتا

هعقیدبه.هددمییشافزاراندگیزمثبتدکررکاودهبوجتماعیا
Kampferدلتعابهنسیدریالیهاودلتعابهگشتزبايآورتاب

همافرراندگیزدرموفقريگازسارویناازوستاباالترسطح
مطابقودهبوپذیرفنعطااوزسارهچا،آورتابدفر).7(میکند

ملاعونشدفبرطرازبعدودادهفقورادخومحیطیاتتغییر
يآورتاب).8(ددمیگرزبادبهبوحالتبهسرعتبهرزافشا
).9(دـهدءاـتقارودهرـکظـحفراادرـفاروانالمتـسدـناتومی



رپرستازنانيآورتابباطبعیخشووبینیشخورابطه/88

)69پیدر(پی1شماره/21دوره/1398بهار /گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

المتسبامرتبطمعلودروستاشخصیتییژگیویکيآورتاب
دشومیتعریفندگیزتمشکالبامقابلهايبرناییاتویکانعنوبه
عملندگیزهمرروزمنفیيهاادیدروبرابردرسپریکهمانندو

).10(دکرهداخو
مهنگا.ستابینیشخوبرارتأثیرگذملاعوجملهازيآورتاب

ازيبیشتريآورتاببینشخوادفرا،چالشیکبانشدروبهرو
).11(باشدکندیاسخت،پیشرفتگراحتی؛هنددمیننشادخو
يپیامدهامعموالًآندرکهدادرهشااگزینیجهتبهبینیشخو

کلی،ثابتملاعونتایجانعنوبهپیامدهایناوندرنتظااردمومثبت
منجاايهشهاوپژبهتوجهبا).12(میشوندگرفتهنظردرنیدروو

يآورتاببهانمیتو،نشناختیروایبهزیستبامرتبطملاعوازه،شد
وريسوهشوپژدرلمثارطوبه.دکررهشاانیزبینیشخوو

دییتاردموبینیشخوويآورتاببینبطهرا1392سالدريحجاز
رطوبهبینیشخویافتنددرتمطالعابرخی).13(گرفتقرار
دمیکنپیشبینیرانشناختیروابهزیستیازجنبهچندینيداریمعن

یشناختحالتیکرابینیشخوو همکاران Tlapeka.)15و14(
همسو).16(داندیمموثروسازندهفکرینوعراآنوآوردهشماربه
بطهرايآورتابوبینیشخوبینتحقیقاتیدرهاپژوهشینابا

آورتابازهندایکبهادفرا).18و17(استشدهگزارشيداریمعن
یاکاهشمختلفملاعوتأثیرتحتنداتویمآوريبتاونیستند

یطبعشوخحسمنابهيعنصرملاعویناازیکی.یابدیشافزا
یطبعشوخ2000لسادر)APS(مریکاآنپزشکیروانجمنا.ستا

يجنبههابرکهمیکندتعریففاعیدسمیمکانیکانعنوبهرا
آوراسترسورضمتعاموقعیتیکهکنندمسرگرودارهخند

بهمتعلقادفراکهستامثبتیفعالیتشوخی).19(ستاتمرکزم
تجربهراآننجهاسراسردروتمتفافرهنگیوجتماعیايهابافت

رهشاارنوشتاورگفتاوعملازکیفیتیبهحصطالاینا.کنندمی
دریطبعشوخ).20و4(دشومیتفریحوسرگرمیموجبکهدارد

کندمییفاامهمینقشنیزادفراجسمانیونیرواسالمتءتقاار
بهزیستیدبهبو،شخصیبینبطروادیجاادریطبعشوخ). 5(

مثبتيپیامدهاازسیعیوطیفوژيفیزیولوبهزیستی،نشناختیروا
کلیضایتر،فیزیکیيهاناییاتوباقنطبااناشوییزضایترنچو

نطاسر،قلبیيهايربیماازناشیرفشاوسستراتعدیل،ندگیزاز
وياکبریعل).21(استطتبااردرکشیدخوازيجلوگیرو

بارانپرستاکهیافتندستدنتیجهینابهدخومطالعهدررانهمکا
یطبعشوخبارانپرستابهنسبتيشتریبيآورتابباالیطبعشوخ
وبینیشخورابطهتعیینمنظوربهمطالعهاین).22(نددارپایین

نصفهااشهريهانستاربیماپرستارنانزآوريتابباطبعیخشو
شد.انجام

بررسیروش
زنانازنفر230يرویلیتحل–یفیتصویمقطعمطالعهنیا

بهوابستهاصفهانشهريهامارستانیبیعموميهابخشپرستار
نمیاازابتداشد.انجام1395سالدراصفهانیپزشکعلومدانشگاه

شد.انتخابمارستانیبسهايخوشهيگیرنمونههشیوبهها،مارستانیب
600هانستاربیماینادرمختلفمانیدريهابخشرانپرستاادتعد
ویجرکسنمونهجمحبرآوردولجدازدهستفاابا.دندبونفر
ندشدبنتخاافیدتصارتصوبهنفر235تعداد،1970سالنگارمو
.گرفتارقرهشوپژدرنکنندگاشرکترختیاادرهاپرسشنامهو

)930345579(شمارهاخالقتهیکمدییتاموردمطالعهنیا
نیاگرفت.قرارتهرانقاتیتحقوعلومواحدیاسالمآزاددانشگاه

عدمتیرعامانندپژوهشانجامیاخالقيارهایمعبراساسمطالعه
پرستارانازشد.انجامکنندگانمشارکتیشخصاطالعاتذکر
هاپرسشنامهد.یگرداخذمطالعهدرانهآگاهشرکتنامهتیرضا

براساسيآورجمعازبعدودشدنلیتکمپرستارانخودتوسط
درهاپرسشنامهشدند.يگذارنمرهوحیتصحدستورالعمل،

يهاپرسشبهوگرفتارقرنهاآرختیاادرريکامختلفيهاشیف
.شدهدادپاسخمقتضیرتصوبههاپرسشنامهتکمیلیندآفردرنهاآ

درورجخاسیربرندروازدنبووشمخدلیلدبهپرسشنامهپنج
.شدسیربروتحلیلپرسشنامه230تعدادتینها

(SHQ)یطبعشوخپرسشنامهازهادادهيآورجمعمنظوربه

(Sense of Humor Questionnaire))23(،بینیشخوپرسشنامه
Life)ندگیزيگیرجهت Orientation Test-Revis: LOT-R)

(CD-RISC)نیویدسودوکانرآوريبتاپرسشنامهو)24(

(The Connor-Davidson Resilience Scale))25(شد.استفاده
سنجشآنفهدودهبوپرسـش 25دارايیطبعشوخسشنامهپر

شوخی،هخند،شوخیازتلذشـامل آنملاعوویطبعـ شوخانمیز
ــ ــوخ،یکالم ــش ــوخوجتماعیابطروادریطبع ــش یطاشردریطبع

پاسخگوییطیفاسـت. پرسـش) پـنج يداراکدام(هرآورسسترا
ــت.تلیکرعنوازآن هربهطمربوزمتیااآوردنستدبهايبراســــ
ــشزاتمتیااعمجمو،بعد ــاپرسـ ــوطيهـ جمعهمبابعدآنبهمربـ
ــ ــردد.یمـ ــهايبرگـ ــتبـ عمجمو،پرسشنامهکلیزمتیااآوردندسـ

کلیزمتیااهرچهگـــردد.یمـــجمعهمباهـــاپرســـشهمهزاتمتیاا
ههنددپاسخدفرباالتریطبعـ شـوخ دهندهنشانباشد؛باالترپرسشنامه

ییمحتـوا ییرواکهنیاازپسیخشوعمطالعهدر).23(بودخواهد
دییتاموردنهیزمنیادرنظرصاحبدیاساتازنفردهتوسطپرسشنامه

بـه عوامـل لیـ تحلقیـ طراززیـ نامهنپرسشـ سـازه ییروا؛گرفتقرار
ییایپا.)26(گرفتقراردییتاموردویبررسیاصليهامولفهروش

شیآزمـا مـورد کرونباخيآلفابیضرروشازاستفادهباپرسشنامه
برابـر خنـده ،74/0بـا برابـر یشوخازلذتکهيطوربهگرفت.قرار
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ــا ــوخ،80/0ب ــیش ــریکالم ــابراب ــوخ،77/0ب ــش ــدریطبع طرواب
ــریاجتمــاع ــابراب 92/0آورسسترایطاشردریطبعــشــوخو79/0ب

).23(شدنییتع
هشدتجدیدنظرنسخه،ندگیزيگیرجهتبینیشخوپرسشنامه

توسط1994لسادر)LOT-R(ندگیزيگیرجهتنموآز
Cheier،CarverوBridgesسنینادفراايبرو1994سالدر

10باادفراسرشتیبینیشخونامیز.شدینوتدباالترونیانوجو
موردمخالفمکامالًتافقماموکامالًازايجهدر5طیفدرورتعبا

عنوانبهگویه4ادتعدسمقیاینادررد.یگیمقرارسنجش
.دگیرنمیتعلقآنبهايهنمروهشدهگنجاندفیانحرايهاهیگو
سومعکرتصوبهسمقیاینايهاپرسشازاديتعدآنبروهعال
.)24(است30تا6بیناتنمرمنهدالذاشوند.یماريگذهنمر

Scheierطریقازراپرسشنامهیناییروا،1994سالدررانهمکاو
باراپرسشنامهپایاییونددکردییتا،يدییتاوکتشافیاعاملیتحلیل

همارچهاازبعدماییزآزباطریقازو78/0خنباوکريلفاآمحاسبه
رچهاازپسو56/0لسادوازبعد،60/0لسایکازبعد،68/0
مطالعهدرپرسشنامهیناپایایی). 24(ندآوردستدبه68/0لسا

74/0بادلمعا،1385سالدربخشیاخدوعریضیف،کجبا
بامنفیهمبستگیطریقازآننهمزماییرواومدآستدبه
شددییتا73/0ابییتسلطدخوبامثبتهمبستگیو-65/0گیدفسرا
).28و27(

دازپرنظریهدوتوسطنیویدسود-کانرآوريبتاپرسشنامه
ازآنپاسخگوییطیف.شدساخته2003سالدر،زهحوینارمشهو

درسمقیاینانسنجیروايیژگیهاوسیربراست.تلیکرعنو
قبتامربخشبهنکنندگاجعهامر،عمومیجمعیتشاملوهگر6
وگیرافرابضطرالختالاباادفرا،نپزشکیرواسرپاییانربیما،لیهاو

.ستاهشدمنجااسانحهازپسسسترالختالابارانبیماازوهگردو
درقاخوبیبهسمقیایناکهندورباینابرسمقیاینانکنندگاتهیه

.ستادهبوغیربالینیوبالینیيهاوهگردرآوربتاادفراتفکیکبه
کامالًبینتلیکرسمقیادرکهداردویهگ25پرسشنامهینا

پرسشنامهینادر.دشومیاريگذهنمرستدرکامالًوستدرنا
باالتردفرهنمرهرچه.ستا100هنمرکثراحدوصفرهنمرقلاحد

ايبرخنباوکريلفاآضریب).28(دارديبیشترآوريبتا؛باشد
مقدماتیلعهمطانتایج).29(ستاهمدآستدبه82/0پرسشنامهینا

راآنییرواوپایاییس،مقیایناسنجیروانيهایژگیوبهطمربو
روشازدهستفاابا1384سالدريمحمد).30(ستادهکردییتا
).31(آوردستدبه89/0راآنهمسانیضریبخ،نباوکريلفاآ

بهتوجهباوSPSS-21يآمارافزارنرمازاستفادهباهاداده
بهه،شدحمطريهاپرسشویعزتوچگونگی،هاامهپرسشنسمقیا
افنحراومیانگین،نیاوافرصددر،نیاوافر(توصیفیرتصودو

وهیتجزنپیرسوهمبستگینموآزازدهستفااباستنباطیاو)رمعیا
هايآزمونازهادادهعیتوزبودننرمالبررسیبرايشدند.لیتحل

سطحد.یگرداستفادهیلکو- شاپیروواسمیرونف-کولموگروف
شد.گرفتهنظردر05/0ازکمترهاآزمونهمهيداریمعن

هایافته
آمـده کیـ جـدول درهـا یآزمـودن یشـناخت تیجمعمشخصات

است.
يهامارستانیبپرستارزنانشناختیجمعیتمشخصات:1جدول

1395سالدراصفهانشهر
(درصد)تعدادهاگروه

)7/45(25105-35(سال)سن
46-36125)3/54(

)8/67(156متاهلتاهلتیوضع
)2/32(74مجرد

)80(185سانسیلالتیتحصسطح
)20(45سانسیلفوق

)60(5138-10(سال)کارسابقه
15-1092)40(

طبعــیشــوخ،5/21±3/2بینــیخــوشاریــمعانحــرافونیانگیــم
شد.نییتع51/87±45/15يآورتابو99/24±38/119

ازلـذت شـامل یطبعـ شـوخ يهـا مولفـه اریمعانحرافونیانگیم
یکالمـــیشـــوخ،22/23±41/6خنـــده،56/26±29/5یشـــوخ

و79/23±12/6یاجتمــاع روابــطدریطبعــ شــوخ،32/6±28/21
د.یگردنییتع5/24±42/6آوراسترسطیشرادریطبعشوخ
بینیشخووريآوبتابینهمبستگیانمیز،2جدولبهتوجهبا

توجهباوبودمتوسطسطحدرکهداشتارقر2/0- 5/0ودهمحددر
بینصددر99نطمینااسطحدرآمده؛دستبهيداریمعنسطحبه

شد.افتیيداریمعنویمنفيآماربطهراآوريبتاوبینیشخو
افتیکاهشآوريبتا،بینیشخوانمیزیشافزاباکهيطوربه
)001/0P<.(طبعیشوخوآوريبتابینهمبستگیانزـمیچنینهم
داشتوجوديداریمعنومثبتيآماربطهراآنيهااسیمقیرزو
)001/0P<.(

بایطبعشوخوینیبخوشنیبرابطهنییتعيبرایهمبستگ:2جدول
1395سالدراصفهانشهريهامارستانیبپرستارزناندريآورتاب

p-valueهمبستگیضریبرهایمتغ

001/0-38/0بینیخوش
477/0001/0طبعیشوخ

333/0001/0شوخیازلذت
457/0001/0خنده

394/0001/0کالمیشوخی
371/0001/0اجتماعیروابطدرطبعیشوخ

385/0001/0آوراسترسشرایطدرطبعیشوخ
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بحث
بینـی خـوش شـتر یبسـطح پرستاران با مطالعه،نیاجینتابهتوجهبا

وMacheمطالعـات باافتهینیاداشتند. يکمترآوريتابپرستاران، 
درآنهــا.بــودهمســو)33و همکــاران (Chang) و 32(همکــاران

کـاهش درینـ یبخـوش کـه چنـد هـر کـه دادندنشانخودمطالعات
وکاربهبستهاما؛استموثريآورتابشیافزاويکاريهااسترس
سختکاردرافرادسابقهچقدرهراست.متفاوتهمباآنيدشوار

زمـان درینیبخوشاز؛شودیماضافهآنهامشکالتوشودیمشتریب
کنند.یمدركبهتررايکاريهاتیواقعوشودیمکمتر،کارآغاز

Tubbert)34(،Copeيهـا پژوهشبامامطالعهيهاافتهیکههرچند

Tusaieو) 35(رانهمکاو Mumford)36 (آنهـا . شتاندنیاهمخو
افتند.ییشناختروانمولفهدونیانیبیمثبترابطه

شد.حاصليآورتابوینیبخوشنیبیمنفرابطهمامطالعهدر
؛باشندداشتهيشتریبینیبخوشسطحافرادهرچهکهشکلنیابه

درکهگرددیبرمبحثنیابهامرنیااست.کمترآنانيآورتاب
ویروحيفشارهاومشکالتانواعبابرخوردلیدلبهستارانپرقشر
براثرگذارعواملجملهازدارد.وجوديکمترندهیآبهدیام،یروان
شناختیحالتیکبینیشخواست.ینیبخوش،يآورتابيرو

صفت،نیا.ددبرمیگرعلتهارهبادرادفراتفکرهنحوبهکهاست
بهراهاادیدروورمواآنبراساسدفرکهشودیمدهینامنییتبسبک

درمهمینقشبینیشخو). 35(هددمینسبتخاصیعلل
قبلیتتحقیقادارد.ندگیززايسسترايهاادیدروباريگازسا
هیاهمرعاملیکانعنوبهبینیشخوصفتکههددمیننشا

شناختیعاملموثرترینانعنوبهوستايآورتابباهکنند
زاسستراملاعواتثراندامیتوکهستاهشدشناسایینگساالربز

وینیبخوشنیبحاضرمطالعهدر).34(کندتعدیلراندگیزدر
هددمیننشاکهآمددستبهيداریمعنمنفیبطهرايآورتاب

.دادتعمیمهاوهگرومشاغل،معاجوهمهبهانتونمیرامثبتبطهرا
بروهعالکهپزشکینیانشجودایعنیوهگردویناموقعیتمقایسه

وهستندبینیشخوازرسرشاران،پرستابهنسبتبرترشغلیموقعیت
با؛نداهنشدجهامونمادروشتابهدضعیتويهاقعیتوابازهنو

س،ستراورفشاازپرشغلیشتندابروهعالکهنیراپرستا
رچادعموماًوکنندمیلمسروزهررانمادرتلخيهاقعیتوا

.باشدنتیجهدروتتفایناالیلدازنداتومی؛شوندمیگیمانددر
کهاستآنمنفیبطهرایناصخصودریگردهمیتازیحانکته
هنگامی؛نددارتتفاقااازيباالتررنتظااسطحبینشخوادفراچون

رادخورنتظااردموپاسخکمتر،قعیواوسختیطاشردرکه
بالعکسویابدکاهشنداتومینهاآيآورتابانمیز؛گیرندمی

یطاشر؛ندداريترنییپارنتظااسطحنچو،کمتربینیشخوباادفرا
طبیعیراآننتیجهدروندارپندمیهمسودخوراتنتظااباراسخت

.هنددمیننشايبیشتريآورتابآن،باجههامودرونستهدا
ش یه افزابیطبعش شوخیافزانتایج دیگر این مطالعه نشان داد که 

مطالعاتباپژوهشنیاجهینت.شودیمنجر ميآورتاب
Mesmer-Magnusو 37(همکارانو (WestwoodوJohnston

افتندیدستجهینتنیابهخودمطالعاتدرآنها.داردیهمخوان) 38(
شود.یممنجرکارطیمحدرشتریبيریپذانعطافبهیطبعشوخکه

بامرتبطعواملنیبدرهارسشنامهپازیاستخراججینتامطابق
برتبعبهویطبعشوخکلبررااثرنیشتریبخنده،یطبعشوخ
کنندهلیتعدعاملخندهفشار،واسترسطیشرادردارد.يآورتاب

ستمیستیتقوبرمثبتاثریکیزولوژیفنظرازورودیمشماربه
مثبتاثريورآتابشیافزابرعواملنیامجموعدارد.بدنیمنیا

ییبااليآورتابيداراباالیطبعشوخباافرادودارديداریمعن
ونددارپیشرفتايبريقوحسبااليآورتابباادفراهستند.
ادفراکهمهمیيهایژگیوازیکی.هستندباالییوريبادخوداراي

ینااست.مسألهحلينمنداتوند؛رداربرخوآنازآورتاب
).40و39(کندوزبرنگوناگولشکاابهنداوتمیينمنداتو

ادفرااست.یطبعشوخ،يآورتاببراثرگذارعواملجملهاز
هجلورگبزمیزآمبالغهشکلبهرادخوتمشکال،طبعخشو

یکینیهمچنکنند.یمتلقیهمیتابیوکوچکراآنوهنددنمی
کهستالیمسانگرفتنيجدباالطبعیخشوباادفرايهاناییاتواز
.دشومیگرفتهرکابههاتیموقعازبعضیدرحلراهانعنوبه
بینیشخوباطبعیخشوبینکهنداهسیدرنتیجهینابهانهشگروپژ
يهایژگیوطبعخشووآورتابادفرابین).41(دارددجووبطهرا

ايبريقوحسیدارايبااليآورتابباادفرا.دارددجوومشترکی
باادفرامقابلدر.هستندباالییوريبادخودارايودهبوپیشرفت

یطاشرتغییرايبررازماليهادهبرراننداتونمیپایینيآورتاب
رگبزمیزآمبالغهرتصوبهرادخوتمشکالوگیرندرکابهنیابحر
هشوپژیافتهینابنابر).42(ننددامیادثحوقربانیرادخوودهکر

درباالطبعیخشوباادفراکهدادتوضیحهنگونیاانتومیراحاضر
یناکهنددارمسألهحلدرخاصیيتوانمندهاموقعیتباردبرخو

است.آورتابادفرايهایژگیوازیکی،یژگیو
یبودن بررسمحدودتوان به ین مطالعه میايهاتیاز محدود

شهريهامارستانیبیعموميهابخشدرشاغلزنرانپرستا
ازپژوهشاطالعاتيآورجمعيبرانیهمچنشاره نمود. ااصفهان

يبرایمناسبروشابزارنیاکههرچند.شداستفادهپرسشنامه
ممکنابزارنیایژگیولیدلبهاما؛استیدانیميهادادهيگردآور

باشد.نشدهگرفتهکاربهیمکفدقتآنهابهیدهپاسخدراست
رتصوزینپرستارمردانيروبرهشوپژیناکهگرددیمهیتوص
،سوختگیونحاسومثلستانیربیمامختلفيهابخشدرودگیر

گانهاجدرتصوبهکاریسختبهتوجهباونیرواوعمومیه،یژو
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شود.یابیارز
درآوريتـاب بـا آنارتبـاط وبینـی خـوش مؤلفـه درسمینظربه
جملـه ازيدیگـر اجتماعیوشناختیروانمتغیرهايبهاسترسبرابر
مـادي هـاي مشـوق زیـ نوآندشـواري وکاردرخستگیشغل،نوع

کیفــیســطحافــزایشبــرايهـا مارســتانیبروایــنازاســت.نیازمنـد 
تواننـد مـی پرسـتاران دراسـترس برابردرآوريتابوروانسالمت

وطبعـی شـوخ محتـوي بـا آموزشـی هـاي کارگـاه برگزاريبهاقدام
کنند.آوريتاب

گیرينتیجه
يآورسبب کاهش تابینیبن مطالعه نشان داد که خوشیج اینتا
زنـان پرسـتار شـاغل در    يآورش تابیباعث افزایو شوخ طبعشده 

گردد.یمارستان میب
قدردانیوتشکر
ــن ــانازبرگرفتـــهمقالـــهایـ )930345579(شـــمارهنامـــهپایـ

رشـته درارشـد کارشناسـی درجـه اخـذ يبـرا یانتخـاب فاطمـه خانم
نیابود.تهرانقاتیتحقعلومواحدیاسالمآزاددانشگاهازمشاوره

یمالمنابعبهیدسترسواستییدانشجونامهانیپاازاقتباسپژوهش
انیـ بسـندگان ینونیبـ منـافع تعارضچگونهیهاست.نداشتهیتیحما

شــهريهــامارســتانیبپرســتارانتمـامی ازوســیلهبــدیناســت.نشـده 
وتشـکر کمـال ؛کردندیاريراماپژوهشاینجاماندرکهاصفهان
.میداریماعالمراخودقدردانی
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