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 Purpose: The current study aimed to investigate the 

effectiveness of humor training on the marital satisfaction of 

couples . 

Materials and Methods: The purpose of the present research 

was applied and its method was quasi-experimental with a pre-

test and post-test design with an experimental group and a 

control group and a two-month follow-up period. The 

statistical population of the research included all couples 

referring to specialized counseling centers in the 11th district 

of Tehran. In this regard, 30 couples were selected through 

sampling and randomly assigned to an experimental group (15 

couples) and a control group (15 couples). Then, a group 

intervention experiment based on humor training was carried 

out on the group, adapted from McGee's model (2004). The 

research tool for data collection included the Enrich Marital 

Satisfaction Questionnaire. Finally, for the statistical analysis 

of the data, SPSS-26 software and the mixed variance analysis 

method with three-step repeated measures were used. 

Findings: Based on the findings, there was a significant 

difference between the marital satisfaction scores of the 

experimental and control groups in the pre-test and post-test 

stages. It was obtained from the analysis and analysis of the 

findings that humor education had a significant effect on the 

results of the experimental group's marital outcome (Eta 

coefficient = 0.69). The effectiveness of this intervention in 

the implementation phase was also stable according to 

Bonferroni's post-hoc test . 

Conclusion: Based on the available findings, it can be 

concluded that to increase the marital satisfaction of couples, 

the method of teaching humor can be used in family 

counseling and couple therapy centers. It is suggested that 

workshops be held to teach this method to experts. 
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                  سارا مرادی  579

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمی فصلنامه

 زوجین زناشویی رضایت بر طبعی شوخ آموزش اثربخشی

 مرادی سارا
 المهع پردیس فرهنگیان، دانشگاه مدرس عمومی، روانشناسی دکتری

 .)نویسنده مسئول( ایران ارومیه، طباطبایی،
 

 دهیچک
 طبعی شوخ آموزش اثربخشی بررسی حاضر پژوهش از هدف: هدف

 .بود زوجین زناشویی رضایت بر
 کاربردی نوع از هدف نظر از حاضر پژوهش طرح: ها روش و مواد

 با آزمونپس و آزمونپیش طرح با آزمایشینیمه آن انجام شیوه و
 ماهه دو پیگیری دوره و کنترل گروه یک و آزمایش گروه یک
 به کننده مراجعه زوجین کلیه شامل پژوهش آماری جامعه. بود

 طریق از راستا، این در. بود تهران 11 منطقه خصوصی مشاوره مراکز
 صورت به و انتخاب زوج 30 تعداد دسترس در گیرینمونه شیوه

 15) کنترل گروه یک و( زوج 15) آزمایش گروه یک در تصادفی
 گروهی مداخله آزمایش گروه روی سپس،. شدند گمارده( زوج

 اجرا( 2004) گیمک مدل از اقتباس با طبعی شوخ آموزش بر مبتنی
 رضایت پرسشنامه شامل هاداده گردآوری جهت پژوهش ابزار. شد

 از هاداده آماری تحلیل و تجزیه جهت سرانجام،. بود انریچ زناشویی
 هایاندازه با مختلط واریانس تحلیل روش و SPSS-26 افزار نرم

 .شد استفاده ایمرحله سه مکرر
 زمایشآ گروه زناشویی رضایت نمرات بین هایافته اساس بر: هایافته

 تفاوت پیگیری و آزمون پس و آزمون پیش مرحله در کنترل و
 یحاک هایافته تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج. داشت وجود معنادار

 گروه زناشویی رضایت بر طبعی شوخ آموزش که است آن از
 این اثربخشی. داشت معنادار تأثیر( 0.69=  اتا ضریب) آزمایش
 ایدارپ بنفرونی تعقیبی آزمون طبق نیز پیگیری مرحله در مداخله

 .بود
 که ردک گیرینتیجه توانمی موجود هاییافته اساس بر: گیرینتیجه
 خشو آموزش شیوه از توانمی زوجین زناشویی رضایت افزایش برای

 هادپیشن. کرد استفاده درمانیزوج و خانواده مشاوره مراکز در طبعی
 متخصصین به روش این آموزش برای آموزشی هایکارگاه گرددمی

  .گردد برگزار
 

 .زوجین زناشویی، رضایت طبعی، شوخ آموزش:هاکلیدواژه
 

 15/11/1400: دریافت تاریخ
 21/03/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولsara.moradi366@yahoo.com 

_________________________________ 
1. Marital satisfaction 

 مقدمه
ترین و اولین نهاد خانواده نهاد مهم جامعۀ بشری است که زیربنایی

رود و اولین گام برای برپایی این نهاد اجتماعی، اجتماع به شمار می
شود و ازدواج است. ازدواج در همۀ جوامع مسئلۀ مهمی تلقی می

داشتن زندگی زناشویی موفق تقریباً برای بیشتر افراد، هدفی عمده و 
ین تررود. به عبارتی دیگر، خانواده به عنوان مهمشمار میآرمانی به 

ترین رابطۀ انسانی شناخته شده است؛ واحد جوامع، و ازدواج اساسی
های بعدی چراکه ساختار اولیۀ ایجاد رابطۀ خانوادگی و رشد نسل

ترین رسم ترین و عالیازدواج به منزلۀ مهم(. 1دهد )را شکل می
به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد تأکید  اجتماعی، برای دستیابی

بوده است. دالیل اصلی ازدواج عشق و محبت داشتن به شریک و 
روانی و افزایش شادی و -همراه در زندگی، ارضای نیازهای عاطفی

ها از طریق میزان بخش بین زوج(. روابط رضایت2خشنودی است )
 ایترض(. 3صمیمیت، مراقبت و تفاهم قابل سنجش است )

 استحکام و تعیین هایشاخص ترینمهم از یکی عنوانبه 1زناشویی

با  ازدواج از شوهر و زن آن طی که است خانواده عملکرد
 (؛4) کنندمی رضایت و شادمانی احساس بودن باهم و یکدیگر

 و زوجین نظام کارایی و استحکام نشانگر رضایتمندی زناشویی
هستند  خانواده نهاد سالم عملکرد هایکنندهترین تعیینمهم از یکی

 به زناشویی زوجین زندگی دوام بینیپیش در مهم بسیار متغیری و

 و خانواده بر مهمی تأثیر رضایت زناشویی(. 5رود)می شمار
 2فلوید و مارکمن اعتقاد دارد. به خانواده و روانی جسمی سالمت

 دارای زندگی آغاز در می کنند، ازدواج که اغلب افرادی (2006)

تدریجی  افت بر عالوه اما هستند، زناشویی رضایت باالیی از سطح
 همان در می دهد، رخ زناشویی رضایت در زمان با گذشت که

 می دهند رخ جدی مشکالت نیز زندگی اول ماه های هفته ها و

 را زناشویی رابطه ی ثبات و رضایت می تواند حل نشود اگر که

 تا زیاد رضایتمندی از طیفی متغیر به صورت کند. این مختل

رضایت زناشویی، حاصل خشنودی (. 6می شود ) زیاد تصور نارضایتی
و سازگاری زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی مشترک است و 

ین ؛ همچنکنداستحکام بنیان خانواده و سالمت والدین را تضمین می
از نگرش و ارزیابی عمومی فرد نسبت به کلیت زندگی مشترک 

ا برخی از جنبه های زندگی همچون، کیفیت ارتباط، خود ی
سازگاری، توانایی حل مساله و چگونگی گذراندن اوقات فراغت با 

 نزایاز م یتواند انعکاس یم ییزناشو تیرضا همسر ناشی می شود .
ه از خشنود بودن به واسط یبیترک ایو ییافراد از روابط زناشو یشاد
 تیتوان رضا یباشد.م ییواز عوامل مختص رابطه زناش یاریبس

در نظر گرفت که  یروانشناخت تیموقع کیرا به عنوان  ییزناشو
ر خط نیشتریبثبات است وروابط در معرض  یب هیاول یدر سال ها

مندی زوجین به رضایت زناشویی، میزان عالقه (.7قرار دارند)
یکدیگر و نگرش مثبت به متأهل بودن است. عوامل مختلفی در 

توان به مسائل طور کلی میرضایت زناشویی دخیل است که به
شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، رابطه جنسی، فرزند 

ات گیری مذهبی، خصوصیهای مساوات طلبی و جهتپروری، نقش
های ارتباطی، تجربی، بازخوردی و انگیزشی فرد شخصیت، سبک

2 Floyd and Markman 
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(. رضایت زناشویی از انطباق بین وضعیتی که مورد 8اشاره کرد )
انتظار است و وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی حاصل 

شود و در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر می
 نتایج(. 9دارند ) های مختلف روابط زناشویی خوداز جنبه

 جنوبی، آفریقای هلند، کانادا، آلمان، در شدهانجام هایپژوهش

 رضایت که است آن مؤید نیز آمریکا متحدهایاالت و سوئد

 متعددی مثبت پیامدهای و است مرتبط پایدار ازدواج با زناشویی

 که بود این بر تصور بیستم قرن اوایل (. تا10دارد ) پی در نیز

 در فردی دارد؛ بهزیستی و سالمت بر مثبتی تأثیر ازدواج، صرف

 رضایت احساس باعث ازدواج که شد مشخص بعدی هایپژوهش

 نقشی که است رضایتمند زناشویی بلکه رابطه شود؛نمی زندگی از

 بنابراین کند؛می بازی بهزیستی و زندگی از رضایت در حیاتی

 رضایتی زناشویی نظام مهم بسیار جوانب از یکی گفت توانمی

 (. 11کنند )می تجربه ازدواج در که همسران است

شوخ طبعی یک متغیر بسیار مهم برای درک رضایت زناشویی است 
توانند هنگام استرس در زندگی از آن استفاده نمایند تا و زوجین می

تنیش را کاهش داده و لحظات شادی در مواقع تعارض ایجاد نمایند. 
ای است که به افراد کمک یافتهمکانیزم دفاعی توسعه 1شوخ طبعی

زای بیرونی از طریق های هیجانی یا عوامل استرسکند با تعارضمی
(. شوخ 12کننده مقابله کنند )های طنزآمیز و سرگرمتمرکز بر جنبه

نگر، مفهومی فراگیر و شناسی مثبتطبعی به عنوان جزئی از روان
ها، های افراد در رفتارها، تجربهاوتچند گانه دارد و آن را تف

های فرد در زمینه سرگرمی، خندیدن، عواطف، بازخوردها و توانایی
اند . با این وجود، در مجموع ها تعریف کردهطبعی و نظایر اینشوخ

توان شوخ طبعی را نوعی ویژگی شخصیتی و پاسخ هیجانی دانست می
بدین ترتیب تعریف  ( شوخی را1996) 2(. شلدون، ریان و ریس13)

کردند: روال سازنده اجتماعی که تسهیل کننده انواع خاصی از فشار، 
-شرم و خجالت است. همچنین زیگلر، بلتنر، کاستنر و چانگ

( معتقدند در تعریف شوخی نباید تنها به خندیدن به 1998) 3کالد
منزله یک پاسخ تأکید کرده بله تعریف درست باید هم به محرک 

گی (. در مدل مفهومی مک14اسخ اشاره داشته باشد )و هم به پ
شود فرد جنبه مثبت رویدادها را در نظر ( شوخی موجب می2004)

گردد توانایی پیدا کند تا رویدادها بگیرد و همین موضوع باعث می
دار ببیند؛ لذا از میزان استرس و را از جنبه غیرجدی و خنده

(. 13شود )یز کاسته میهای چالش برانگاضطراب وی در موقعیت
شان تر مشکالتباشند، راحتتر میطبععالوه بر این، افرادی که شوخ

را بیان کرده و با حمایت دیگران در برابر مشکالت روزمره سعی 
شود از کنند از غم و اندوه خود بکاهند و همین امر باعث میمی

 (2002) 4تر لذت ببرند. کونینگ و ویستعامل با دیگران بیش
معتقدند که مشاهده تعامل زوجین در پژوهش و در زمینه بالینی 

تواند برای انواع طبعی میدهد که چطور شوخاغلب نشان می
پذیری برای مشاهده طبعی شمای انعطافعملکردها مفید باشد. شوخ

ها و موارد تواند جدیت موقعیتروابط زناشویی فراهم کرده و می
ه طبعی بد ببخشد. اهمیت بالقوه شوخزا در روابط را بهبواختالف

_________________________________ 
1 Humor 
2 Sheldon, Ryan, & Reis 
3 Ziegler, Belttner, Kastner, & Chang‐Claude 

عنوان یک عامل مفید در روابط عاشقانه قابل درسترس است که 
های ناراضی افزاید. در زوجظاهراً بر رشد روابط در مراحل اولیه می

طبعی به عنوان بخشی از فعالیت نگهدارنده رابطه از هم، شوخ
ده ت گزارش شباشد و اغلب به عنوان تالشی برای ارتقای صمیمیمی

 است.
نگر بنابراین، با توجه به مسائل ذکر شده و نیز رشد روانشناسی مثبت

و اهمیت موضوع رضایت زناشویی و با در نظر گرفتن کمبود 
طبعی به ویژه در مورد زوجین و با پژوهش در مورد آموزش شوخ

بررسی متغیرهای مربوط به روابط زناشویی، پژوهش حاضر با 
طبعی بر رضایت زناشویی خشی آموزش شوخهدف بررسی اثرب
 زوجین تنظیم شد.

 
 مواد و روش ها

نوع روش از طرح پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و 
 داشتن با آزمون پس –آزمون  شیبا طرح پآزمایشی  مهینتحقیق 

کنترل به همراه طرح پیگیری  یک گروه آزمایش و یک گروه
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین . دوماهه بود

درمانی منطقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده و زوج
انتخاب نفر  30حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تهران بود. 10

در دسترس افراد به طور در دو گروه  یریبه روش نمونه گشد 
گروه ی زوج( گمارده شدند. برا 15زوج( و کنترل ) 15آزمایش )

گی برنامه آموزش شوخ طبعی با اقتباس از مدل مک ،شیآزما
ابزار پژوهش ها، از به منظور گردآوری داده ( اجرا شد و2004)

های آزمودنی. رضایت زناشویی انریچ استفاده گردیدشامل پرسشنامه 
ها را تکمیل کرده و سپس، هر دو گروه در ابتدای پژوهش پرسشنامه

موزش شوخ طبعی قرار گرفتند در صورتی که گروه آزمایش تحت آ
ای دریافت نکرد. پس از پایان مداخالت مجدداً گروه کنترل مداخله

ها را تکمیل نمودند. همچنین پس از پایان هر دو گروه پرسشنامه
پژوهش گروه کنترل نیز در جلسات آموزش شوخ طبعی شرکت 

و بخش حاصل از پژوهش در د یداده ها لیو تحل هیتجزکردند. 
وری شد؛ به طانجام  ی( و استنباطاریو انحراف مع نیانگی)می فیتوص
در بخش و  یفراوان عیتوز یهااز جدول یفیدر بخش توص که

های ریگیاز تحلیل واریانس مختلط با اندازهداده ها  لیتحل یاستنباط
ها مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده

انجام  SPSSنرم افزار  26از طریق کامپیوتر و با استفاده از نسخه 
 گردید.

 ابزار پژوهش
توسط  یسؤال 47پرسشنامه  نی. ا چیانر ییزناشو تی. پرسشنامه رضا1

 های¬ساخته شد و موضوع 1987 در سال درانکمن ر،یرناولسون، فو
را با  ییارتباط زناشو 40و  22، 12، 4، 2 یهارا با سؤال یتیشخص
، 14، 7 یهاحل تعارض را با سؤال 41و  32، 23، 13، 6 یهاسؤال

 36و  25، 16، 15، 8 یهابا سؤال را مالی¬ تیریمد 42و  33، 24
 یرابطه جنس 43و  35، 26، 17، 9 هایسؤال با را فراغت اوقات¬

 یهارا با سؤال یفرزند پرور 44و  36، 27، 18، 10 یهارا با سؤال

4 Koning & Weiss 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 8

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1667-en.html


                  سارا مرادی  581

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمی فصلنامه

، 29، 20 یهاخانواده و دوستان را با سؤال 45و  37، 28، 19، 11
 39، 30، 21، 5 یهارا با سؤال یمذهب یریگو جهت 46و  38، 31
امالً ک کرتینوع ل و از یانهی. پاسخ به آزمون پنج گزسنجدیم 47و 

، کامالً 2، مخالف= 3، نه موافق و نه مخالف= 4، موافق= 5موافق= 
است.  41-60نمره  نیآزمون ب نیو نقطه برش در ا 1مخالف= 

وسط مت ییزناشو تیرضا رندیها قرار بگنمره نیا نیکه در ب یافراد
کم و باالتر از  ییزناشو تیرضا 41از نمره  ترنییو پا مطلوبو 

 یسؤال 115 یدارند. اعتبار نسخه اصل ادیز ییزناشو تیرضا 60نمره 
شده گزارش 92/0کرونباخ  یآلفا بیپرسشنامه با روش ضر نیا

 ی، نسخه اصل1373نژاد در سال  یو نواب انیمانیسل رانیاست. در ا

سؤال کاهش  47سؤال آن را به  115کردند و تعداد  یابیآن را هنجار
وتاه اعتبار نسخه ک زانیکرونباخ م یآلفا بید و با استفاده از ضردادن

و همکاران  یگزارش کردند. در پژوهش خادم 95/0شده را 
و در  95/0کرونباخ نسخه کوتاه  یآلفا بیضر زانی( م1393)

 83/0 زی( ن1397) یآبادعیو شف فردیادوکانه ،یپژوهش عباس
 (.15) گزارش شد

طبعی. در پژوهش حاضر برنامه هشت . برنامه آموزش شوخ 2
ای آموزش شوخ طبعی به صورت گروهی برای زوجین بر جلسه

 ( اجرا گردید.2004گی )اساس پروتکل تدوین شده برگرفته از مک
 

 
 (.2004 گی،مک از برگرفته) طبعی شوخ آموزش جلسات مختصر شرح. 1 جدول

 شرح مختصر جلسات جلسات درمانی
 نگر و مفهوم شوخ طبعی و شادیآشنایی با روان شناسی مثبت اول
 شناسایی اهمیت شوخ طبعی،عوامل مؤثر بر آن و نظریه های مربوطه دوم
 بررسی برخی موانع مهم شوخ طبعی و مولفه های طنز سوم

 شناخت تأثیرات شوخ طبعی، فواید و اهمیت آن چهارم
 شناخت جنبه ها و کارکردهای اجتماعی شوخ طبعی. پنجم
 شوخی و مقابله با استرس ششم
 بررسی الگوهای رفتاری و تصورات ذهنی هفتم
 از گروه گواهجمع بندی جلسات و برنامه ریزی یک برنامه درمانی با استفاده از فنون و اجرای پس آزمون  هشتم

 هایافته
شناختی، میانگین و انحراف استاندار سن های جمعیتاز لحاظ داده

( و در گروه 89/2) 15/30کنندگان در گروه آزمایش  شرکت

های توصیفی به ( سال بود. در جدول زیر یافته10/3) 20/31کنترل 
 است.ها گزارش شده دست آمده از گردآوری داده

 
 کنترل و آزمایش هایگروه نمرات توصیفی هاییافته. 2 جدول

 انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

 رضایت زناشویی

 

 کنترل
 3.52 38.21 پیش آزمون
 3.77 50.29 پس آزمون

 3.80 51.19 پیگیری

 آزمایش

 4.01 37.10 پیش آزمون

 3.70 39.02 پس آزمون

 3.65 38.99 پیگیری 

بر اساس مندرجات جدول فوق، نمرات متغیرهای پژوهش در گروه 
کنترل تغییر محسوسی نکرده اما میانگین هر دو متغیر گروه 

 یمعنادار بودن اثربخش شیآزما یبراآزمایش افزایش یافته است. 
 انسیوار لیاز تحل شیبر گروه آزما برنامه آموزش شوخ طبعی

مکرر در سه مرحله استفاده شده  یهایریگبا اندازه یریچندمتغ
 ود.ش یبررس ازیمورد ن یهافرضشیپ دیمنظور ابتدا بابدین است. 

 

 
 هاواریانس همگنی آزمون و هانمره طبیعی توزیع نتایج. 3 جدول

 
 متغیر

 گروه
 آزمون موخلی لوینآزمون  آزمون شاپیرو ویلک

 χ 2 Wمقدار آماره 2درجه آزادی  آماره درجه آزادی

رضایت 
 زناشویی

 0.62 8.98 0.66 28 0.82 15 آزمایش
    28 0.80 15 کنترل
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شود، آزمون شاپیرو ویلک همان طور که در جدول فوق مشاهده می
دهد. به عالوه، بر اساس نتایج آزمون ها را نشان مینرمال بودن داده

لوین شرط همسانی واریانس برقرار است. همچنین، آزمون موخلی 
( P=  000/0) 01/0ها را در سطح معناداری نیز شرط کرویت داده

ین، شرایط استفاده از شیوه تحلیل واریانس کند. بنابراتأیید می
 ای وجود دارد.مرحلههای مکرر سهگیریچندمتغیری با اندازه

 

 
 موزشآ اثر بر کنترل و آزمایش گروه دو در زناشویی رضایت پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش نمرات میانگین در گروهی بین اثرات. 4 جدول

 طبعی شوخ

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

 مجموع میانگین
 سطح معناداری Fنسبت  مجذورات

اندازه اثر 
 )اتا(

رضایت 
 زناشویی

 0.69 0.000 302.98 71592.22 1 71592.22 مداخله
 0.51 0.000 4.98 1278.90 1 1278.90 گروه
    4298.55 1 4298.55 خطا

 نیگانیدر م یگروه نیثرات باساس نتایج جدول فوق مبنی بر ابر 
 در دوی رضایت زناشویی ریگیآزمون، پس آزمون و پ شینمرات پ

یر گر تأثآموزش شوخ طبعی، بیانو کنترل بر اثر  شیگروه آزما
برنامه آموزشی بر رضایت زناشویی است. در ادامه، نتایج تحلیل 

های مکرر در سه مرحله پیش یگیرواریانس چندمتغیری با اندازه
 آزمون، پس آزمون و پیگیری نشان داده شده است.

 

 
 مرحله سه در مکرر هایگیریاندازه با مختلط واریانس تحلیل. 5 جدول

 F مقدار نام آزمون گروه متغیر
درجه آزادی 

 فرضیه

درجه 
آزادی 
 خطا

سطح 
 معناداری

اندازه 
اثر 
 )اتا(

 رضایت
 زناشویی

 زمان

 0.69 0.000 27 2 84.91 0.69 آزمون اثر پیالی
آزمون المبدای 

 0.69 0.000 27 2 84.91 0.67 ویلک

آزمون اثر 
 0.69 0.000 27 2 84.91 7.33 هتلینگ

آزمون 
ترین ریشه بزرگ

 روی
7.33 84.91 2 27 0.000 0.69 

 زمان*گروه

 0.70 0.000 27 2 88.20 0.70 آزمون اثر پیالی
آزمون المبدای 

 0.70 0.000 27 2 88.20 0.68 ویلک

آزمون اثر 
 0.70 0.000 27 2 88.20 7.82 هتلینگ

آزمون 
ترین ریشه بزرگ

 روی
7.82 88.20 2 27 0.000 0.70 

مندرجات جدول فوق حاکی از آن است که سطح معناداری نشان 
دهد آموزش شوخ طعبی تأثیر معناداری بر متغیرهای پژوهش می

داشته است و تغییرات ایجاد شده بر اثر آن در سه بازه زمانی پیش 
 آزمون، پس آزمون و پیگیری معنادار است. 
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 هاگروه تفکیک به مرحله سه در بنفرونی تعقیبی آزمون نتایج. 6 جدول
های شاخص

 پس آزمون -زمونآپیش  پیگیری -آزمونپس پیگیری -آزمون پیش آماری

تفاوت  
 میانگین

انحراف 
 معیار
 خطا

تفاوت  معناداری
 میانگین

انحراف 
 معیار
 خطا

تفاوت  معناداری
 میانگین

انحراف 
 معیار
 خطا

 معناداری

رضایت 
 زناشویی

12.98 0.13 0.00 12.98 0.14 0.91 12.08 0.20 0.00 

نتایج جدول فوق نشان دهنده آن است که تفاوت میانگین نمرات 
مرحله پیگیری و پس آزمون معنادار نیست؛ در حالی که نمرات 
هر دو مرحله با نمرات مرحله پیش آزمون در گروه آزمایش تفاوت 

توان نتیجه گرفت که اثر آموزش شوخ می معنادار دارد. از این رو
 طبعی بر گروه آزمایش در مرحله پیگیری دوماهه پایدار بوده است.

 
 گیرینتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش شوخ طبعی بر 
رضایت زناشویی زوجین انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

ر رضایت زناشویی زوجین ها نشان داد که این برنامه آموزشی بداده
به صورت معناداری تأثیر گذار بود و این اثر نیز در مرحله پیگیری 

 پایدار بود. 
های پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش شوخ طبعی بر در تبیین یافته

تواند به توان گفت شوخ طبعی میرضایت زناشویی زوجین می
های مشاهده مشکالت با یک روش متفاوت کمک کند و به راه

(. زوجین از طریق 16خالق برای حل مشکالت زناشویی منجر شود )
آموزش شوخ طبعی یاد گرفتند هنگام مواجهه با تعارضات زناشویی 

زا، با آن به روش دیگری که مبتنی بر شوخی و رویدادهای استرس
و خنده است برخورد کنند. از این طریق هنگامی که زوجین مسائل 

ین کردند توانستند هیجانات منفی خود را جدی را با شوخی جایگز
رسد آموزش شوخی از این کنترل کنند و در نهایت از به نظر می

طریق باعث افزایش رضایت زناشویی زوجین گردید. همچنین، نتایج 
های زائری، پورشهریاری و به پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

و ( و دیدناتو 2006(، اریسکون و فلدشتاین )2016پژوهش )
( همسو است که نشان دادند شوخ طبعی باعث 2013همکاران )

شود. زوجینی که از سطوح باالتر شوخ ارتقای روابط زناشویی می
ل تر شوده و در مقابمند هستند از روابط خود راضیطبعی مثبت بهره

افرادی که دارای رضایت منفی هستند سطوح باالتری از استفاده از 
رسد (. از این رو به نظر می17اند )نموده طبعی منفی را گزارششوخ

تواند های شوخی زوجین نیز میآموزش شوخ طبعی با اصالح شیوه
 تواندها شود. شوخ طبعی میباعث افزایش رضایت زناشویی در آن

زا کاهش دهد و همچنین به ها را در موارد اختالفجدیت موقعیت
های و به راهکند مشاهده مشکالت با یک روش متفاوت کمک می

(. درواقع، 18شود )خالق برای حل مشکالت زناشویی منجر می
آموزش شوخ طبعی عالوه بر این که فنی برای به کارگیری جهت 

آموزد، شیوه مقابله با مشکالت زندگی و زناشویی به زوجین می
دهد و در صورتی که نحوه ها آموزش میشوخ طبعی صحیح را به آن

کند و رآمد و مخرب باشد، آن را اصالح میشوخ طبعی زوجین ناکا
بدین ترتیب باعث افزایش رضایت زناشویی در رابطه زن و شوهر 

های پژوهش گردد. عالوه بر این، همان طور که اشاره شد، یافتهمی
رسد حاکی از تأثیر مثبت خنده بر سالمت روان است که به نظر می

جین زناشویی زو طبعی بر افزایش رضایتباعث تقویت تأثیر شوخ
نین، های پژوهش همچتر یافتهاز این طریق نیز بگردد. در تبیین بیش

گیرند تا شوخی دیگران را بهتر درک ها یاد میافراد طی این آموزش
( که در 19کنند و بازخورد مناسبی نسبت به شوخی افراد بدهند )

زوجین نمونه آماری پژوهش مشاهده شد که یکی از مشکالت 
ها این بود که شوخی یکدیگر را جدی و یا تمسخر یان آنموجود م

های جدی یکدیگر را به شوخی نسبت گیرند و یا صحبتمی
توانند میان طبعی زوجین میدهند. لذا، با یادگیری فنون شوخمی

های جدی به خوبی تمایز قائل شوند و آموزش شوخی و صحبت
افزایش رضایت تواند از این راه باعث شوخ طبعی به زوجین می

 زناشویی آنان شود. 
هایی است پژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهشی دارای محدودیت

گیری توان به شیوه نمونههای این پژوهش میکه از جمله محدودیت
در دسترس، روش نیمه آزمایشی، استفاده از پرسشنامه جهت 

ها و جامعه آماری مورد مطالعه اشاره کرد که گردآوری داده
تواند دچار مشکل کند. ها را میهمگی این عوامل تعمیم یافته

های این پژوهش جوانب شود در تعمیم یافتهبنابراین پیشنهاد می
تری در زمینه آموزش های بیشاحتیاط رعایت شده و نیز پژوهش

شوخ طبعی برای زوجین و سایر افراد با توجه به کمبود پژوهش در 
صورت گیرد. همچنین، پیشنهاد زمینه اثربخشی این آموزش، 

درمانی و خانواده از این های زوجگردد مراکز مشاوره و کلینیکمی
های ها در کار با زوجین استفاده کنند. همچنین، کارگاهآموزش

تواند مثمر ثمر باشد. آموزشی به صورت گروهی برای زوجین می
تخصصان هایی برای مشاوران و مشود کارگاهبه عالوه، پیشنهاد می

به منظور آموزش این فنون جهت به کارگیری در درمان برگزار 
 شود.

 
 موازین اخالقی

مراحل پژوهش سعی شد اصول اخالقی مورد توجه قرار  تمام در
کنندگان و دادن اطمینان آزادی انتخاب به شرکت گیرد. ضمن دادن

بر آن بود تا به حریم شخصی سعی جهت رعایت اصول رازداری، 
 .افراد احترام گذاشته شودزندگی 
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 گزاریسپاس
کننده در پژوهش و همه افرادی که در اجرای از همه افراد شرکت

 شود.این پژوهش همکاری داشتند تشکر و قدردانی می
 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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