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Abstract
Introduction: The aim of this research was investigate of relationship between Humor 

and Social Support with Sex Satisfaction in old aged Married women 60-70 years in Tehran. 
Method: Research method was descriptive. The statistical Population contains all old 

aged women 60-70 years present in Municipality Cultural House of District three of Tehran 
city by 2016.  For implemented the research 200 women selected as sample by Voluntary 
available sampling method: The data collected by Hudson’s Sex Satisfaction Questionnaire, 
The Social Support Appraisal Scale, and Humor Style Questionnaire. At last, collected data 
analyzed by Pearson Correlation Coefficient, Multivariate Regression by SPSS version 21.  

Results: The findings revealed that there were positive and significant relationship 
between Self Worthwhile Style and Seeking linkage Style with Sex Satisfaction (0/0001). 
However, there were negative and significant relationship between Aggressive Style and 
self-Inferiority Style with Sex Satisfaction (p<0/001). In addition, there are positive and 
significant relationship between Family Support, Friend Support, Other Person Support, and 
total score of Social Support with Sex Satisfaction (p<0/001). 

Conclusion: According to findings could be concluding that Humor styles and Social 
Support have play important role in Sex Satisfaction. It is suggested to mental health 
clinicians that awareness of the roles of these psychological elements to counseling with 
older people. 
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چکیده
مقدمه: دوران سالمندی یکی از مهمترین تغییرات و تحوالت رشدی در زندگی فرد به شمار می رود. با وجود اطالعات اندکی که در 
زمینه رضایت جنسی و اثر سایر مؤلفه های روان شناختی بر این مقوله دارد، بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سبکهای 

شوخ طبعی و حمایت اجتماعی با رضایت جنسی در زنان سالمند می باشد. 
روش: این پژوهش توصیفي از نوع همبستگي است. جامعه آماری پژوهش شامل، کلیه زنان سالمند 60 تا 70 ساله ای  است که  در 
مراکز جهان دیدگان وابسته به شهرداری منطقه سه شهر تهران در سال 1395 ثبت نام کرده بودند که از این میان تعداد 200 نفر به روش 
نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه رضایت جنسی هادسون، مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی و 
 SPSS  پرسشنامه سبک هاي شوخ طبعی جمع آوری شدند. سپس با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون و رگرسیون چند متغیره و نرم افزار

نسخه21 مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که، بین سبک های شوخی طبعی خود ارزنده و پیوند جویانه با رضایت جنسی رابطه مثبت و معنادار به 
دست آمد )p<0/001(. اما بین سبک های شوخ طبعی پرخاشگرانه و خود تحقیرگر با رضایت جنسی رابطه منفی و معناداری مشاهده شد 
)p<0/001(. همچنین بین حمایت خانواده، حمایت دوستان، حمایت سایر افراد و نمره کل حمایت اجتماعی با رضایت جنسی رابطه مثبت و 

 .)p<0/001( معناداری وجود دارد
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که، سبکهای شوخ طبعی و حمایت اجتماعی در رضایت جنسی زنان سالمند نقش دارد. از این 
رو، متخصصان بهداشت روانی سالمندی با آگاهی از رابطه سبکهای شوخ طبعی با مؤلفه های رضایت جنسی و حمایت اجتماعی می توانند به 

بهبود کیفیت ارتباطی و زندگی زناشویی زنان سالمند با همسران آنها، کمک کنند.
کلید واژه ها: رضایت جنسی، شوخ طبعی، حمایت اجتماعی، سالمند.
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مقدمه
مسائل  به  اخیر  های  سال  در  پژوهشگران  چه،  اگر 
آنچه  اما  اند،  داده  نشان  توجه  سالمند  های  زوج  گوناگون 
جنسی                                                                                       عملکرد  و  رضایت  است،  شده  واقع  غفلت  مورد 
)Sex satisfaction and function) این زوجین می باشد 
)1(. زیرا تصور رایج از دوره سالمندی، تخریب تدریجی بدن، نازیبایی، 
عدم جذابیت جنسی و کاهش میل شدید جنسی در زنان و مردان 
سالمند است )2(. در پژوهش های پیمایشی انجام شده، نگرش افراد 
جوان و میانسال نسبت به رابطه جنسی در دوره سالمندی که صورت 
گرفته است نشان می دهد که، آنها این رابطه را طنزآمیز و دست مایه 
شوخی قرار دادند )3(. در طی پژوهش گسترده ای که سال 2008 
در شهرهای متفاوت کشور برزیل انجام شد، نتایج نشان داد که 78 
درصد از مردان باالی 65 سال گزارش دادند که رابطه جنسی متداول 
خود را دارند و یک چهارم از آنها اذعان داشتند که هفته ای یک بار 
رابطه جنسی را دارند، در حالی که، 24 درصد از زنان باالی 65 سال 

پاسخ دادند که هنوز هم رابطه جنسی دارند )2(.
در همین رابطه یائسگی یکی از مواردی است که وقوع آن 
در زنان میانسال و سالمند می تواند تغییرات زیادی را در میل جنسی 
آنها به همراه داشته باشد. یائسگی که در گذشته نه چندان دور به 
عنوان رخداد صرفاً فیزیولوژیک در زندگی زنان شناخته شده بود، اما 
امروزه، یکی از بحرانی ترین دوران زندگی برخی از آنان محسوب می 
شود. به نظر می رسد آنچه در این راستا کمتر مورد توجه قرار داشته 
است، مشکالت جنسی ناشی از این دوران است )4(. در حالی که، 
پژوهشگران بر اهمیت روابط جنسی و وجود فعالیت جنسی در زنان 

سالمند تاکید کرده اند )5(. 
جنسی  رابطه  نوع  از  فرد  خوشایند  احساس  جنسی  رضایت 
و توانایی وي در ایجاد لذت دو طرفه است. رضایت جنسی شامل 
نیاز به  احساس در مورد بدن خود، عالقه به فعالیت هاي جنسی، 
ارتباط با شریک جنسی و توانایی دستیابی به رضایت از فعالیت جنسی 
است )6(. پژوهشگران همواره تاکید کرده اند که، رابطه جنسی یکی 

از مهمترین جنبه های روابط زناشویی می باشد )7،1(.
روابط  در  که  شناختی  روان  مؤلفه های  دیگر  از  طرفی،  از 
کمک               آنها  به  جنسی  رضایت  میزان  به  ها،  زوج  مدت  طوالنی 
از  یکی   )Humor( طبعی  شوخ  است.  طبعی  شوخ  میکند، 
متغیرهایی است که، از گذشته تا به امروز در زندگی و روابط اجتماعی 
افراد نقش موثری داشته است )8(. شوخ طبعي، نقش کلیدی را در 
رابطه زوجی ایفا می کند. شوخ طبعی از عوامل مهم جذابیتهای فردی 
در رابطه بین زوج هاست و تمایل به داشتن روابط عاشقانه و دلخواه 

را در زوج ها بیشتر می کند. به ویژه، در روابط طوالنی مدت زوجی 
در زوج های سالمند، حس شوخ طبعی الزمه روابط عاشقانه است، 
زیرا به لذت بردن از زندگی، احساسات عاشقانه و سازگاری در روابط 

جنسی آنها کمک می کند )9(.
شوخ طبعی می تواند ابزاری برای برقراری ارتباط با دیگران 
باشد و احساسات عمیق، باورها و تمایالت افراد را نمایان کند. نقش 
شوخ طبعی در مقابله با استرس های روزمره، خلق روابط اجتماعی 
مدیریت  همچنین  و  زندگی  مشکالت  حل  ساختن  آسان  مناسب، 
هیجان و انگیزه حایز اهمیت است )10،11(. به این گونه می توان 
استنباط کرد که، شوخ طبعی در بستر روابط زناشویی می تواند نقشی 

تعیین کننده داشته باشد و با رضایت زناشویی رابطه دارد )12(.
و   Martin توسط  بار  نخستین  طبعی  شوخ  سبکهای 
محور  دو  که  کردند  تاکید  آنها  شدند.  معرفی   )2003( همکاران 
در  مثبت-منفی  دیگران،  خود  مثاًل  دارد،  وجود  شوخی  اصلی 
شناسایی  قابل  طبعی  شوخ  سبک  چهار  محور،  دو  این  نتیجه 
 ،(affiliative( پیوندجویانه  شامل؛  سبک  چهار  این  است. 
خودارزنده )self-enhancing(، خود تخریبگر یا خود تحقیرگر                                                                                    
)self-defeating) و پرخاشگرانه )Aggressive(، می باشند 

.)13-14(
جوک  و  لطیفه  خیلی  دارند،  پیوندجویانه  سبک  که  افرادی 
مثبت  اجتماعی  تعامل  و  ارتباط  برقرای  برای  و  می کنند  تعریف 
با دیگران قصه ها و داستان های خنده دار تعریف می کنند. این 
با  رابطه فرد  را در  بیشترین سطح صمیمیت  از شوخ طبعی  سبک 
دیگران ایجاد می کند )15-17(. در مقابل، افرادی که از سبکهای 
شوخ طبعی خودارزنده استفاده می کنند، از شوخ طبعی بیشتر برای 
با سبک شوخ  استفاده می کنند و در مقایسه  با دیگران  سازگاری 
طبعی پیوندجویانه، این سبک بیشتر خودمدار است تا دیگر مدار. هر 
چند که، سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه، بسیار آزارگرانه و زشت است 
و باعث دوری جویی از دیگران می شود و افرادی هم که بیشتر از 
سبک شوخ طبعی خودتخریب گر استفاده می کنند، می کوشند تا از 

انزوای درونی خود خارج شوند و دیگران ارتباط داشته باشند )18(.
اند که، سبک های شوخ طبعی  آشکار ساخته  پژوهش ها 
ها                             زوج  رضایت  و  عاطفی  روابط  به  خودارزنده  و  جویانه  پیوند 
و  تحقیرگر  خود  طبعی  شوخ  سبکهای  که،  حالی  در  انجامد،  می 
نهایت طالق  در  و  نارضایتی  کنندگان  بینی  پیش  از  پرخاشگرانه 

زوج ها هستند )12(. 
یکی از متغیرهایی که در بستر اجتماعی هموار مطرح بوده 
است، حمایت اجتماعی )Social Support( می باشد. پژوهشها 
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تعدیل                 نقش  همواره  اجتماعی  های  حمایت  که  دهند  می  نشان 
کننده ای بر روی فشارهای ناشی از استرس های روانی دارند. چرا 
که حمایت اجتماعی اثرات رویدادهای استرس زا را تعدیل کرده و به 
کسب عواطف مثبت در افراد منجر می گردد و هر چه میزان حمایت 
و  کند  پیدا مي  افزایش  نیز  یابد، سطح سالمتي  افزایش  اجتماعي 
بالعکس )19،20( . همچنین، حمایت اجتماعی می تواند در روابط 

زناشویی بر رضایت از رابطه زناشویی تاثیر داشته باشد )21(. 
همانطور که بیان شد، علی رغم اینکه پژوهش های پیشین 
نقش شوخ طبعی و حمایت اجتماعی را در رضایت زناشویی مورد 
بررسی قرار داده اند، اما مرور پژوهش ها شواهدی بر این مدعا است 
سالمند  زنان  در  جنسی  رضایت  با  همزمان  متغیرها  این  نقش  که 
متأهل مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا با توجه به اینکه نارضایتی 
از رابطه جنسی می تواند به مشکالت عمیق در روابط زوجین و ایجاد 
تنفر از همسر،  دلخوری، حسادت، رقابت،  حس انتقام گیری، احساس 
تحقیر، احساس عدم اعتماد به نفس و نظایر آنها منجر شود. این 
مسائل توسط تنش ها و اختالفات، تقویت شده و به تدریج شکاف 
بین همسران عمیق تر می شود )22(. از طرفی، رضایت جنسی که 
نقشی تعیین کننده ای در کیفیت روابط زناشویی زوج ها دارد، در 
زنان سالمند مغفول مانده است. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال 
پاسخگویی به این پرسش است که، آیا بین شوخ طبعی و حمایت 

اجتماعی با رضایت جنسی در زنان سالمند رابطه وجود دارد؟

روش مطالعه
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و با توجه به هدف، 
کاربردی می باشد. جامعه آماری، پژوهش حاضر شامل کلیه زنان 
سالمند متأهل 60 تا 70 ساله ثبت نام کرده در مراکز جهان دیدگان 
شهرداری منطقه سه تهران در سال 1395 بودند. حجم جامعه پس از 
استعالم از اداره سراهای فرهنگی و مراکز جهان دیدگان شهرداری 
منطقه سه تهران، 420 نفر زن سالمند بود. حجم نمونه با توجه به 
حجم جامعه و بر اساس جدول مورگان 200 نفر برآورد شده است که 
با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به این صورت که با 
حضور در مراکز جهان دیدگان شهرداری منطقه سه تهران، فهرست 
زنانی که در این مراکز ثبت نام کرده بودند در اختیار پژوهشگر قرار 
گرفت. این زنان جهت شرکت در کالس ها و برنامه های فرهنگی-
در  پرسشنامه   210 که  بودند  کرده  مراجعه  مراکز،  این  به  ورزشی 
اختیار آنها قرار گرفت و پس از بررسی پرسشنامه ها، 10 پرسشنامه 
نهایت 200  بودند، کنار گذاشته شدند و در  ناقص  و  که مخدوش 
بودند  عبارت  پژوهش  به  ورود  مالکهای  آمد.  دست  به  پرسشنامه 

از: زنان سالمند 60 سال به باال، زنان متاهل، عدم داشتن مشکالت 
شناختی و فیزیکی حاد و حداقل سواد خواندن و نوشتن )سیکل(. 
معیارهای خروج از مطالعه شامل؛ زنان سالمند مطلقه یا بیوه، افرادی 
که تمایل به شرکت در پژوهش را نداشتند. در طی انجام پژوهش، 
به شرکت کننده ها تاکید شده داده ها به صورت گروهی و محرمانه 
تحلیل خواهند شد. همین طور به سئواالت هر یک از شرکت کننده 
ها در هنگام پاسخگویی به پرسش نامه ها تا جایی که سوگیری به 
وجود نیاورد، پاسخ داده شد. همچنین، به آنها تاکید شد که، هر فردی 

که عالقه مند است می تواند از نتایج پژوهش آگاه شود.
جهت اندازه گیری رضایت جنسی از پرسشنامه رضایت جنسی 
سال  در   :)Sex Satisfaction Scale Hudson( هادسون 
1981 توسط هادسون – هریسون و کروسکاپ برای ارزیابی سطوح 
باشد  این مقیاس دارای 25 سوال می  رضایت زوجین ساخته شد. 
پاسخ  شود  های خودگزارش دهی محسوب می  پرسشنامه  و جزء 
آزمودنی به هر ماده آزمون  در سطح یک مقیاس 7 درجه ای بین 0 
)هرگز( تا 6 )همیشه( مشخص می شود. اما این شیوه نمره گذاری 
در مورد سواالت شماره 4، 5، 6، 7، 8، 11، 13، 14، 15، 18، 20، 
24 و 25 معکوس می باشد. برای بدست اوردن امتیاز کلی پرسشنامه 
مجموع امتیازات تک تک سواالت را با هم محاسبه نمائید. این امتیاز 
دامنه ای از 0 تا 150 خواهد داشت. ثبات درونی این مقیاس توسط 
طراحان محاسبه و آلفای کرونباخ آن 0/91 بدست آمد. اعتبار مقیاس 
نیز با روش باز آزمایی با فاصله یک هفته محاسبه گردید که برابر 
0/93 شد. روایی مقیاس از طریق روایی تفکیکی محاسبه گردید که 
نتایج نشان داد مقیاس توانایی تشخیص زوجین دارا و فاقد مشکالت 
جنسی را دارد. در ایران اعتبار این آزمون از طریق دو نیمه کردن 
آزمون 0/88 گزارش شده است )23(. در پژوهش حاضر، اعتبار آزمون 

با روش دو نیمه کردن آزمون 0/87 به دست آمد.
مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی )SS-A(: مقیاس ارزیابی 
 The Social Support Appraisal( اجتماعی  حمایت 
Scale( SS-A توسط واکس، فیلیپس، هالی، تامسون، ویلیامز و 
استوارت در سال 1986 تهیه شده است. پرسشنامه حمایت اجتماعی 
فیلیپس )SS-A( دارای 23 سوال است. این پرسشنامه سه حیطه 
حمایت اجتماعی را می سنجد: خانواده، دوستان و سایرین. این مقیاس 
23 سؤال دارد که برخورداری افراد از محبت و توجه اعضای خانواده، 
دوستان و سایر افراد را مورد سنجش قرار می دهد. خرده مقیاس 
دوستان  مقیاس  خرده   )22،18،13،11،9،7،4،4،2( سؤال   8 خانواده 
مربوط  هم  سؤاالت  بقیه  و  دارد   )23،19،16،15،10،6،1( سؤال   7
از  نمره گذاری سؤاالت  برای سیستم  است.  افراد  به حمایت سایر 
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کد صفر ویک استفاده خواهیم کرد. به این ترتیب که در 5 سؤال 
)3،10،13،21،22( به جواب بلی نمره صفر و به جواب خیر نمره یک 
داده می شود. در بقیه سؤاالت به جواب بلی نمره یک و جواب خیر 
نمره صفر تعلق می گیرد. و بدین ترتیب حداقل نمره یک فرد صفر و 
حداکثر نمره ای که یک فرد می تواند از این مقیاس دریافت کند 23 
خواهد بود.  این آزمون را ابراهیمی قوام به فارسی ترجمه کرده و با 
نمره گذاري 0 و 1 روي 100 دانشجو و 200 دانش آموز ایرانی اجرا 
کرده است. او آلفاي کرونباخ این مقیاس را در دانشجویان 0/90 و 
در نمونه دانش آموزی 0/70 و در آزمون مجدد در دانش آموزان پس 
از شش هفته 0/81 گزارش شده است )25(. در این پژوهش ضریب 
پایایی این مقیاس از طریق روش آلفاي کرونباخ 0/89 به دست آمد.

پرسشنامه سبک هاي شوخ طبعی، این پرسشنامه شامل 32 
آیتم است و بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه اي از کاماًل مخالفم= 
1 تا کاماًل موافقم= 7 نمره گذاري می شود و چهار سبک شوخ طبعی 
خودارزنده  طبعی هاي  شامل شوخ  سؤال(  هر سبک هشت  )براي 
سازانه، پیوندجویانه، پرخاشگرانه و خودتحقیرگرانه را مورد سنجش 
طبعی  شوخ  نشاندهنده  زیرمقیاس  هر  در  باال  نمره  دهد.  می  قرار 
بیشتر در آن سبک است. سازندگان آزمون پایایی چهار زیرمقیاس را 
با یک نمونه 1195 نفري محاسبه و ثبات درونی قابل اعتمادي براي 
هر چهار سبک گزارش کردند، به طوري که براي شوخ طبعی هاي 
پیوند جویانه، خود ارزنده سازانه، پرخاشگرانه و خود تحقیرگرانه به 
ترتیب 0/80، 0/81، 0/77 و 0/80 به دست آمد. اعتبار بازآزمایی این 
مقیاس با بررسی 179 دانشجو بین 0/80- 0/85 تعیین شد. روایی 

آن با اجراي همزمان پرسشنامه هاي موجود در زمینه شوخ طبعی 
نیز مورد بررسی قرار گرفته و مناسب گزارش شده است )14(. این 
پرسش نامه توسط علی نیا و همکاران )1387( از زبان انگلیسی به 
فارسی ترجمه کردند و پایایی و اعتبار آن را در یک نمونه 230 نفري 
مورد مطالعه قرار دادند. بر اساس نتایج این مطالعه، اعتبار بازآزمایی 
پس از سه هفته براي سبک هاي پیوند جویانه، خود ارزنده سازانه، 
پرخاشگرانه و خود تحقیرگرانه به ترتیب برابر 0/74، 0/75، 0/58 و 
0/65 و آلفای کرونباخ نیز به ترتیب برابر با 0/78، 0/77، 0/54 و 

0/68 به دست آمد )26(.
در نهایت داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل 
رگرسیون چندگانه با نرم افزار آماری کامپیوتری Spss نسخه 21 

تحلیل شدند.

یافته ها
با انحراف معیار 4/3 به  میانگین سنی زنان سالمند 64/35 
با 40/3  به سیکل  بیشترین سطح تحصیالت مربوط  و  آمد  دست 
میانگین رضایت جنسی  داد  نشان  یافته های توصیفی  بود.  درصد 
سبک  29/97؛  با  برابر  سازانه  خودارزنده  سبک  98/34؛  با  برابر 
پیوندجویانه برابر با 26/75؛ سبک پرخاشگرانه برابر با 33/58؛ سبک 
خودتحقیرگرانه برابر با 29/57؛ حمایت خانواده برابر با 4/23؛ حمایت 
دوستان برابر با 3/63؛ حمایت سایر افراد برابر با 4/27 و نمره کل 

حمایت اجتماعی برابر با 12/13 می باشد.

جدول 1: محاسبه میزان رابطه بین ابعاد شوخ طبعی و حمایت اجتماعی با رضایت جنسی

سطح معناداریضریب همبستگیمتغیر مالکمتغیر پیش بین

سبک های شوخ 
طبعی

سبک خودارزنده سازانه
سبک پیوندجویانه
سبک پرخاشگرانه

سبک خودتحقیرگرانه

رضایت جنسی

0/286
0/450
-0/273
-0/163

0/001
0/001
0/001
0/021

حمایت اجتماعی

نمره کل
حمایت خانواده
حمایت دوستان

حمایت سایر افراد

رضایت جنسی

0/454
0/330
0//207
0/269

0/001
0/001
0/003
0/001

همانگونه که در )جدول 1( مشاهده می شود، رابطه بین سبک 
خودارزنده سازانه با رضایت جنسی )p<0/001(، سبک پیوندجویانه 
رضایت  با  پرخاشگرانه  سبک   ،)p<0/001( جنسی  رضایت  با 
جنسی  رضایت  با  تحقیرگرانه  خود  سبک  و   )p<0/001( جنسی 
خودارزنده  بین سبک  که  معنی  بدین  می باشد.  معنادار   )p<0/05(
و  معنادار  و  مثبت  رابطه  جنسی  رضایت  با  پیوندجویانه  و  سازانه 

رابطه  جنسی  رضایت  با  خودتحقیرگرانه  و  پرخاشگرانه  بین سبک 
که  می دهد  نشان  نتایج  طور  همین  دارد.  وجود  معناداری  و  منفی 
با رضایت جنسی )p<0/001(، حمایت  رابطه بین حمایت خانواده 
دوستان با رضایت جنسی )p<0/01(، حمایت سایر افراد با رضایت 
جنسی )p<0/001( و نمره کل حمایت اجتماعی با رضایت جنسی 
)p<0/001( معنادار می باشد؛ بدین معنی که بین حمایت اجتماعی 
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و مولفه های آن با رضایت جنسی رابطه معناداری وجود دارد. بدین 
معنی که بین حمایت اجتماعی و مولفه های آن با رضایت جنسی 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

در )جدول2(، نتایج تجزیه و تحلیل واریانس داده ها پژوهش 
نشان داده شده است.

جدول 2: نتایج تجزیه و تحلیل واریانس داده های پژوهش

SSDFMSFPمدل

رگرسیون
باقیمانده

کل

13304/09
20222/78
33526/88

4
195
199

3326/02
103/70

32/070/001

در )جدول 3(، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیری به 
روش گام به گام برای پیش بینی رضایت جنسی از طریق سبکهای 

شوخ طبعی و حمایت اجتماعی ارایه شده است.

جدول 3: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام برای پیش بینی رضایت جنسی از طریق سبک های شوخ طبعی و حمایت اجتماعی

RR2متغیرهای پیش بینمدل
Tضرایب استانداردضرایب غیر استاندارد

SEBBeta

1
2
3
4

Constant
حمایت اجتماعی
سبک پیوندجویانه
سبک پرخاشگرانه

سبک خودارزنده ساز

-
0/454
0/588
0/615
0/630

-
0/206
0/346
0/378
0/397

4/46
0/194
0/111
0/088
0/107

76/59
1/24
0/400
-0/352
0/263

-
0/365
0/252
-0/248
0/175

17/16
6/42
3/59
-3/98
2/44

نتایج جدول 2 نشان می دهد که مقدار F مشاهده شده در 
سطح 0/001 معنادار است )F=32/07( که این امر بیانگر معنی دار 
بودن رگرسیون میباشد. نتایج جدول 3، نشان می دهد که 39/7/4 
اجتماعی،  حمایت  متغیرهای  را  جنسی  رضایت  واریانس  از  درصد 
سبک پیوندجویانه، سبک پرخاشگرانه و سبک خودارزنده ساز با هم 
 β همچنین ضرایب .)R2=0/397( به طور مشترک تبیین مي کنند
نشان از آن دارد که به ترتیب حمایت اجتماعی )β =0/365(، سبک 
پرخاشگرانه )β =0/252(، سبک پیوندجویانه )β =-0/248( و سبک 
رضایت  بینی  پیش  قابلیت  بیشترین   )β  =0/175( ساز  خودارزنده 

جنسی را دارند.

بحث
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که، بین سبک های شوخ 
سالمند  زنان  در  جنسی  رضایت  با  پیوندجویانه  و  خودارزنده  طبعی 
متأهل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین سبک های شوخ 
طبعی پرخاشگرانه و خودتخریب گر با رضایت جنسی رابطه منفی و 
معناداری مشاهده شد. به این معنی که، هر چه زوج های سالمند 
از سبک شوخ طبعی خودارزنده و پیوندجویانه بیشتر استفاده کنند، 
رضایت جنسی باالتری خواهند داشت؛ اما اگر از سبک شوخ طبعی 
پرخاشگرانه و خودتخریبگر استفاده کنند؛ رضایت جنسی پایین تری 
خواهند داشت. این یافته با نتایج پژوهش های پیشین همسو می-

باشد )11-9(.
  )2013(  Zeigler-Hill & Besser راستا،  همین  در 
در پژوهشی نشان دادند زوج هایی که از سبک های شوخ طبعی 
خودارزنده و پیوندجویانه استفاده می کنند، رضایت از زندگی باالتری 
در مقایسه با زوج هایی که از سبک های شوخ طبعی خودتخریبگر و 

پرخاشگرانه استفاده می کنند، برخوردارند )11(. 
همچنین، شوخ طبعی در روابط عاشقانه زوج ها نقش بسیار 
مهمی دارد، به طوری که چنان چه شوخ طبعی منفی و حالتی چون 
تحقیر، تمسخر و سرزنش را به خود بگیرد، باعث فاصله زوج ها از 
یکدیگر می شود )27(. به طور کلی، زوج هایی که ارتباط مثبت و 
موثرتری دارند ، می توانند مشکالت و مسائل زندگی خانوادگی خود 
را بهتر حل کنند و در نهایت روابط جنسی راضی کننده تری داشته 

باشند )10(.
همچنین، افرادی که سبک شوخ طبعی پیوندجویانه استفاده 
می کنند، گرایش بیشتری به تعریف کردن لطیفه های خنده دار دارند. 
آنها سعی می کنند که با بذله گویی، دیگران را سرگرم کرده و به 
بین  تنش های  با کاهش  این طریق،  از  و  کنند  سمت خود جذب 
فردی، رابطه و تعامل خود را با دیگران تدوام بخشند. همین طور 
افرادی که، از سبک شوخ طبعی خودارزنده استفاده می کنند، نگاه 
ویژه ای به زندگی دارند، ناهمخوانی های زندگی برای آنها جالب و 
سرگرم کننده است و در مواجهه با مشکالت و نامالیمت های زندگی 
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از طبع شوخ خویش استفاده می کنند )28-29(. بنابراین می توان 
گفت که، زنان سالمند و همسران آنها که از شوخ طبعی بیشتری 
برخوردارند، احتمااًل روابط زوجی بهتری نیز خواهند داشت که این 

روابط می تواند به رابطه جنسی بهتر نیز منجر شود.
از طرفی، همه سبکهای شوخ طبعی مناسب نیستند، چه بسا 
که برخی از آنها پیش بینی کننده طالق، جدایی، عدم رغبت و عالقه 
به رابطه جنسی و روابط صمیمانه در زوج ها می باشند )9(. به عنوان 
مثال، سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه که متمرکز بر دیگران است و با 
استفاده از سخنان طعنه آمیز، ریشخند، تحقیر و سربه سرگذاشتن و 
دست انداختن دیگران و شوخی توهین آمیز صورت می پذیرد )18(. 
همچنین، محتوای تلویحی شوخی¬های خود تخریب گر تهدید آمیز 
است و به طوری که، افرادی که از شوخ طبعی خودتخریبگر استفاده 
می کنند، سعی می کنند تا با هزینه کردن از خویش و بیان عبارت 
های خنده دار در مورد کاستی ها و عیب های خود، با خود شیرینی، 
آنها  تایید  و  پذیرش  مورد  و  کنند  خود جذب  به سمت  را  دیگران 
قرار بگیرند )28(. بدین سان سالمندانی که از این سبک های شوخ 
طبعی استفاده می کنند نمی توانند در روابط زناشویی نیازهای خود 
و همسرشان را برطرف نمایند و با تحقیر خود و یا همسر، روابطی 
و  جنسی  سرد  روابط  به  که  داشت  خواهند  دلسردکننده  و  پرتنش 

عاطفی در آنها می انجامد )12(.
حمایت  بین  که  ساخت  آشکار  پژوهش  نتایج  همچنین، 
اجتماعی و مولفه های خانواده، دوستان و سایر افراد با رضایت جنسی 
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که، هر چه سالمندان 
از حمایت اجتماعی باالتری برخوردار باشند؛ رضایت جنسی باالتری 
که  است  بااهمیتی  بسیار  مؤلفه  اجتماعی،  حمایت  داشت.  خواهند 
عوامل چند بعدی روان شناختی و اجتماعی را دربرمی گیرد، اما شاید 
بتوان گفت که، حمایت اجتماعی به ویژه از طرف همسر، به توجه 
عاطفی، احساس همدلی، مراقبت، یاری رسانی، احساس خوشایند و 
حرمت خود باال در زوج ها به ویژه در زوج هایی که سالهای طوالنی 
مرگ  از  پس  آنکه  جالب  و  شود  می  منجر  اند،  گذرانده  هم  با  را 
نگرانی  بیشترین  روان شناختی،  و  اجتماعی  فقدان حمایت  همسر، 
زنان و مردان تنها شده است )30(.  هر چند که، رضایت زندگی در 
زنان سالمند به مؤلفه های دیگری چون، خودپنداره مثبت، رضایت از 
زندگی، امید )31( و سبکهای دلبستگی و صمیمیت )32( نیز بستگی 

دارد.
حمایت  که  داد  نشان  پژوهش  از  حاصل  نتایج  نهایت،  در 
اجتماعی و سبکهای شوخ طبعی پیوندجویانه، پرخاشگرانه، خودارزنده 
قادر به پیش بینی رضایت جنسی می باشند. در همین راستا، پژوهشها 

نشان می دهند که، عملکرد ها و سبک های شوخ طبعی با رضایت از 
روابط با همسر ارتباط دارد. همچنین عملکردهای خاص شوخ طبعی 
بین سبک های شوخ  رابطه  مقابله و عذرخواهی در  لذت، عاطفه، 
طبعی و رضایت جنسی از روابط نقش میانجی داشته است )9(. عالوه 
بر این، نوع سبک شوخ طبعی که مردان و زنان در روابط رمانتیک 
استفاده می کنند متفاوت است، همچنین سبک های سازنده رمانتیک 

با صمیمیت در روابط رمانتیک ارتباط دارد )10(. 
به طور کلی، شوخ طبعی و سبکهای آن نقش بسیار مهمی 
در همسرگزینی و روابط طوالنی زندگی مشترک زوج ها دارد. دست 
کم، شواهد پژوهشی نشان می دهند که، دو تا عامل سودمند حاصل 
از شوخ طبعی می تواند به روابط عاشقانه و گرم زوج ها نقش مهمی 
زندگی  از کل  رضایت  بر  غیرمستقیم  به طور  دو  هر  که  کند،  ایفا 
پیوندجویانه  طبعی  شوخ  سبکهای  نخست،  هستند.  تاثیرگذار  افراد 
و خودارزنده، باعث ایجاد حس مثبت به همراه شادمانی درونی در      
زوج ها می شود )17(. هر چند که باید توجه داشت این تاثیر مستقیم 
نیست بلکه به خلق و ایجاد جو و اتمسفری در زندگی آنها می شود که 
هر دو زوج احساس شادی، خوشحالی و خوش بینی نسبت به زندگی 

و آینده شان دارند )27(. 
دوم اینکه، شوخ طبعی، لذت بردن از زندگی، صمیمت عاشقانه 
شاید از مهمترین عوامل روان شناختی رضایت جنسی زوج ها باشد.
پژوهشها آشکار ساخته اند که، زوج هایی که تا سالمندی نیز روابط 
جنسی و عاشقانه خود را حفظ کرده اند، افراد شوخ طبعی هستند که 
از هر لحظه زندگی خود برای خلقی موقعیتی طنزآلود و شادی آفرین 

سود می جویند )34-33(.
انجام این پژوهش با محدودیتهایی روبه رو بوده است از جمله، 
محدود بودن جامعه پژوهش به زنان سالمند 60 تا 70 ساله ثبت نام 
کننده در مراکز جهان دیدگان شهرداری منطقه سه تهران در سال 
1395 و همچنین، استفاده از داده های خود-گزارشی که نتایج آنها 
تا حدی متأثر از خودپذیری اجتماعی است. پیشنهاد می شود که، 
در فعالیتهای آموزشی، فرهنگی-تفریحی که از سوی مراکز جهان 
از  دیدگان در شهرداری ها برای سالمندان در نظرگرفته می شود، 
سخنرانی ها، دوره های آموزشی و سمینارهایی در زمینه آشنایی با  
سبک های شوخ طبعی و انواع آن، تاثیر هر یک از این سبک ها بر 
روابط بین فردی و روابط با همسر و همچنین چگونگی ارتقا سبکهای 
سازنده شوخ طبعی، حمایت اجتماعی و رابطه آن با رضایت زناشویی و 

ارتباط مؤثر با همسر تاکید شود.
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نتیجه گیری نهایی
از آنجایی که، نتایج پژوهش حاضر آشکار ساخت که سبکهای 
شوخ طبعی مثبت همانند، پیوندجویانه و خودارزنده و حمایت اجتماعی 
همسر می توانند بر رضایت جنسی زنان سالمند متأهل مؤثر باشد 
و  پرخاشگری  جمله،  از  منفی  طبعی  شوخ  سبکهای  طرفی  از  و 
شود.  می  منجر  زناشویی  نامالیمات  و  مشکالت  به  خودتخریبگر 
لذا، به نظر می رسد که، متخصصان بهداشت روانی سالمندی، باید 
به سبکهای شوخ طبعی مثبت، حمایت اجتماعی مناسب به عنوان 
عواملی که می تواند بر روابط عاشقانه و جنسی زوج ها به ویژه زوج 
های سالمندی که تجربه زندگی طوالنی مدت را با یکدیگر دارند، 

توجه بیشتری داشته باشند.

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده دوم 
به شماره  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات مرکزی  دانشگاه  در 
تحقیق 12120706942037 مصوب تاریخ 1394/11/29 می باشد. 
بدین وسیله از کلیه شرکت کنندگانی که با سعه صدر زمینه انجام 

مطالعه را فراهم نمودند تشکر و قدردانی می شود. 
تعارض منافع: هیچ گونه تعارض منافع بین نویسندگان بیان 

نشده است.     
منابع مالی: این پژوهش اقتباس از پایان نامه دانشجویی است 

و دسترسی به منابع مالی حمایتی نداشته است.
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