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 1401اسفند  اول ی /هفته701 ی/شمارهچهلمسال  مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 7/12/1401تاریخ چاپ:  26/10/1401تاریخ پذیزش:  24/2/1401تاریخ دریافت: 

  

 آن در سالمندان شهر اصفهانهای دموگرافیک مرتبط با  و ویژگی کیفیت زندگی زناشویی

 
 2، مهسا رسولی1نرگس معتمدی

 
 

چکیده

بررسی كیفیت زًدگی زًاضَیی  ،حاضر ی هطالعِ از ّدف ،اّویت كیفیت زًدگی زًاضَیی در توام طَل زًدگی فرد بِتأكید سازهاى بْداضت جْاًی با تَجِ بِ  مقدمه:

 .آى در سالوٌداى بَدی  كٌٌدُ بیٌی یصپّای دهَگرافیک  ٍیژگیٍ 

 .اًجام ضدكٌٌدُ بِ هراكس خدهات جاهع سالهت ضْر اصفْاى  سال هراجعِ 60ًفر از سالوٌداى باالی  200پژٍّص حاضر از ًَع هقطعی است كِ با هطاركت  ها: روش

بِ  عَاهل دهَگرافیکبا آى ابعاد  ٍزًاضَیی  ٍری ٍ ارتباط كیفیت زًدگیآ جوع (Fletcher 2000)زًاضَیی  كیفیت زًدگی ی ًاهِ پرسص اطالعات ایي هطالعِ تَسط
 .گردیدبررسی رٍش رگرسیَى لجستیک 

 تریي هطلَبیت در بعد ضَر ّیجاى جٌسی  ( ٍ كندرصد 63زًاضَیی هطلَب بَد. باالتریي هطلَبیت در بعد تعْد ) كیفیت زًدگی ،سالوٌداى درصد 46در  ها: یافته

بَد كِ ایي ارتباط در  14/2تر برابر با  هد پاییيآهد باالتر ًسبت بِ افراد با درآزًاضَیی هطلَب در افراد با در ی كیفیت زًدگی ( بَد. ًسبت ضاًس تعدیل ضدُدرصد 31)
 سال ًسبت بِ افراد باالی  70در افراد زیر  ضَر ٍ ّیجاى جٌسی هطلَب ی . ًسبت ضاًس تعدیل ضدٍُجَد داضتصویویت ٍ ّیجاى جٌسی  ابعاد رضایت، تعْد،

 .بَدًدزًاضَیی ً كیفیت زًدگی ی كٌٌدُ  بیٌی پیص ،بَد. جٌس، تحصیالت ٍ ضغل 00/3سال برابر  70

 .ضَد هیتر  ٍ درآهد كوتر، ًاهطلَببا افسایص سي  بَد ٍ ًاهطلَب سالوٌداى ضْر اصفْاىبیص از ًیوی از زًاضَیی در  كیفیت زًدگی گیزی: نتیجه

 سالوٌد ؛تأّل تیٍضع؛ یفرد يیرٍابط ب ؛كیفیت زًدگی واژگان کلیدی:

 
هجلِ داًطکدُ . آن در سالمندان شهز اصفهانهای دموگزافیک مزتبط با  و ویژگی کیفیت سندگی سناشویی .هعتودی ًرگس، رسَلی هْسا ارجاع:

 1074-1070(: 701) 40؛ 1401پسضکی اصفْاى 

 

 مقدمٍ

 طبق گضاسش ساصهاى هلل، دس بسیاسی اص کطَسّای تَسؼِ یافتهِ ٍ دس 

ایشاى ّهن   سفتِ است.ساختاس جوؼیتی سٍ بِ سالخَسدگی  ،حال تَسؼِ

سهالوٌذاى بهیص اص    ،ضهَد  تخویي صدُ هیاص ایي قاػذُ هستثٌا ًیست ٍ 

 .(1) تطکیل دٌّذ 2050دسصذ اص جوؼیت ایشاى سا تا سال  20

ساصهاى بْذاضت جْاًی تأکیهذ کهشدُ اسهت کهِ کیزیهت صًهذگی       

باضهذ ٍ بهذیي    صًاضَیی دس توام طَل صًذگی فهشد داسای اّویهت ههی   

بهِ کیزیهت صًهذگی صًاضهَیی دس     صَست باػث افضایص تَجِ جْاًی 

صًاضهَیی ضهاهل ابؼهاد ستهایت،      کیزیت صًذگی .سالوٌذاى ضذُ است

تؼْذ، صویویت، اػتواد، ضهَس ٍ ّیاهاى جٌسهی ٍ ػطهق اسهت کهِ       

 ،تهشیي اّهذاد دس اصدٍا    . اص هْهن (2)باضهذ   ههی ًیاصهٌذ تَجِ خاظ 

سسیذى بِ احساس آساهص ٍ اهٌیت ٍ تکاههل اًسهاًی ٍ بیهای ًسهل ٍ     

ستایت ٍ خطهٌَدی اص   ،. بشای بسیاسی اص افشاداستهیي ًیاص جٌسی أت

کسه  ستهایت حتهی دس هیابهل     تهشیي هٌبهغ    هْهن  ،صًاضهَیی  ی سابطِ

 .(2) خطٌَدی اص فشصًذاى، دٍستاى ٍ کاس قشاس داسد

ِ  اص ًطاى دادُ است کِ ستایتتحیییات اخیش  صًاضهَیی   ی سابطه

دس سٌیي باالتش بسیاس هْن است ٍ بسیاسی اص افهشاد هسهي ّواٌهاى دس    

بیهاى   «سالوٌذ هَفق»ػٌَاى ِ داس داسًذ، کِ ب یسالن ٍ هؼٌ ی پیشی سابطِ

 . (3) ضَد هی

ػَاهل صیادی دس ستایت صًاضَیی ًیص  دٌّذ، هطالؼات ًطاى هی

سهط  دس  هتیابهل،    ،ضخصهیت صٍجهیي  ، هالی ٍتؼیتداسًذ. سي ٍ 

بلَؽ فکشی، تؼادل سٍحی کافی، ػَاههل اقتصهادی، ستهایت جٌسهی،     

بخهص   تشیي ػَاهل ایااد یه  صًهذگی ستهایت    ػطق ٍ ػالقِ اص هْن

تههشیي تْذیههذّای ػههذم ستههایت  . ّواٌههیي یکههی اص هْههن(4)اسههت 
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ّای هسي ٍجَد بیوهاسی ههضهي ٍ کهاّص سهالهت      صًاضَیی دس صٍ 

ّها بهِ دلیهل     ّای آى ٍلیتؤجسوی است. تغییش دس ًیص صٍجیي ٍ هس

ّهای هسهي تهأ یش هٌزهی      تَاًذ بهش ستهایت صًاضهَیی صٍ     بیواسی هی

 .(5) بگزاسد

بیطتش ایي هطالؼات دس کطَسّای غشبی اًاام ضذُ  با ایي حال

کیزیهت  دس سابطهِ بها   کوهی   اطالػهات ًسهبتا   ، ٍ دسکطَس ها ایشاى

ٍ ػَاهل هشتبط با آى با تَجِ سال  60صًذگی صًاضَیی افشاد باالی 

بٌهابشایي   دس دسهتشس اسهت.  بِ فشٌّگ هتزاٍت سٍابط خاًَادگی 

تؼیهیي  صًاضهَیی ٍ   بشسسهی کیزیهت صًهذگی    ،ّذد اص ایي هطالؼِ

آى دس سهالوٌذاى ضهْش   ی  کٌٌهذُ  بیٌهی  ّای دهَگشافی  پیص ٍیژگی

   اصزْاى بَد.

 

 َا ريش

سهالوٌذ   200 بها هطهاسکت  باضهذ کهِ    ههی  هیطؼی اص ًَعایي هطالؼِ 

دس سهال  کٌٌذُ بِ هشاکض خذهات جاهغ سالهت ضْش اصهزْاى   هشاجؼِ

ِ ای بَد  چٌذ هشحلِگیشی  اًاام ضذ. ًو1398ًَِ ایهي تشتیه  کهِ     به

اًتخها   هشاکض خذهات جهاهغ سهالهت    4ای،  ابتذا بِ صَست خَضِ

تصادفی سهادُ اص لیسهت سهالوٌذاى هتأّهل     بِ سٍش ضذًذ ٍ سپس 

ّهای ٍسٍد   . هؼیهاس ّا اًتخا  گشدیذًذ ًوًَِ ،هشاکضتحت پَضص آى 

ػهذم اخهتالل حهَاس ٍ تَاًهایی دس      ّهل، أسهال، هت  60بهاالی   افشاد

بَد. هؼیاس  ٍ ستایت بشای ضشکت دس پژٍّص االتؤدّی بِ س پاسخ

  االتؤدسصههذ سهه  20دّههی بههِ بههیص اص    ػههذم پاسههخ  ،شٍ خهه

 ًاهِ بَد.   پشسص

دسصذ،  5لزای آبا فشض خطای  صیشحان ًوًَِ با استزادُ فشهَل 

، خطهای  18کیزیت صًهذگی صًاضهَیی بشابهش بها      ی اًحشاد هؼیاس ًوشُ

 ًزش هحاسبِ ضذ. 200دل ا، هؼ5ٍسد هیاًگیي بشابش با آبش

ِ  پشسهص ّا،  ابضاس گشدآٍسی دادُ کیزیهت صًهذگی صًاضهَیی     ی ًاهه

(2000Fletcher )  7ال ؤس 18کِ ضاهل  ِ  لیکهشت  بها طیه    ای  گضیٌه

تَسط ّش فهشد تکویهل ضهذ. دس ایهي      بَد کِ( = کاهال  7ٍ  اصال  = 1)

ال یکی اص ابؼاد ستایت، تؼْذ، صویویت، اػتواد، ؤس 3ًاهِ ّش  پشسص

دس ًْایهت   دّذ. ضَس ٍ ّیااى جٌسی ٍ ػطق سا هَسد بشسسی قشاس هی

االت ؤس ی گیشد ٍ سپس ًوشُ تؼلق هی 7تا  1بِ ّش گضیٌِ ی  ًوشُ اص 

 126ٍ حهذاکثش   18ًاههِ   کل پشسص ی ضَد. حذاقل ًوشُ باّن جوغ هی

کیزیهت صًهذگی صًاضهَیی     ی دٌّهذُ  ًطهاى  72باالتش اص  ی است ٍ ًوشُ

 21 ًوهشُ  ٍ حهذاکثش  3 ًوشُ حذاقل ،باضذ. دس هَسد ّش بؼذ هطلَ  هی

کیزیت صًهذگی صًاضهَیی    ی دٌّذُ ًطاى 12باالتش اص  ی اضذ ٍ ًوشُب هی

 .استى بؼذ آهطلَ  دس 

ِ  قابل رکش است کِ سٍایی ٍ پایهایی  اًگلیسهی آى دس   ی ًسهخ

ِ ٍ  (6)ٍ ّوکاساى تأییذ ضهذ   Fletcherپژٍّص  فاسسهی   ی ًسهخ

ِ  پشسههص  ییههذ أت ٍ ّوکههاساى Nilforooshan ی ًاهههِ دس هطالؼهه

اطالػههات  بههَد. 81/0ًاهههِ  پشسههصبهها  ً. آلزههای کشٍ(7)گشدیههذ 

ّهل، ضهغل   أدهَگشافی  سالوٌذاى ضاهل سهي، جهٌس، ٍتهؼیت ت   

داس، باصًطستِ/ هطغَل بِ کاس(، ٍتؼیت دسآهذ )کوتش  )بیکاس، خاًِ

هؼهادل   1398ٍ بیطتش اص حهذاقل حیهَا اداسُ کهاس کهِ دس سهال      

تَهاى بَد( ٍ تحصهیالت )صیهشدیپلن، دیهپلن ٍ بهاالتش(      2400000

ًاهِ  دست آهذُ اص پشسصِ ب ی ًوشُی  سابطِآٍسی ضذ ٍ  ّا جوغ آى

 گشدیذ.  بشسسیبا ایي هتغیشّا 

ِ  SPSS 16افضاس  آٍسی ضذُ تَسط ًشم ّای جوغ دادُ  16ی  ًسهخ

(version 16, SPSS Inc., Chicago, IL ) هاسی قهشاس  آهَسد تحلیل

ّهش یه  اص ػَاههل     ی کٌٌهذُ  بیٌهی  پهیص گشفت. بِ هٌظَس تؼییي سهْن  

اقتصادی ٍ اجتواػی دس کیزیت صًذگی صًاضهَیی اص آًهالیض سگشسهیَى    

 لاستی  استزادُ ضذ.

اخهالا پضضهکی داًطهگاُ ػلهَم پضضهکی       ی ایي هطالؼِ دس کویتِ

َ  IR.MUI.MED.REC.1398.408اصزْاى با کهذ اخهالا    ی  تصه

ًهام ٍ بهِ صهَست هحشهاًهِ      کٌٌذگاى، بهی  اطالػات توام هطاسکت ضذ.

آٍسی گشدیذ ٍ افشادی کِ ستایت بِ ضهشکت دس هطالؼهِ داضهتٌذ     جوغ

 .ٍاسد هطالؼِ ضذًذ

 

 َا افتٍی

سالوٌذ هَسد اسصیابی قهشاس گشفتٌهذ. اص بهیي     200 ، تؼذاددس ایي هطالؼِ

( هشد بَدًذ ٍ دسصذ 46) ًزش 92( صى ٍ دسصذ 54) ًزش 108ایي افشاد 

( سال 44/7 )اًحشاد هؼیاس = 59/70 کٌٌذُ هیاًگیي سي افشاد هطاسکت

هی       بَد.  ًٍا ٍاًی هشبَط بهِ سهط  تحصهیالت صیهشدیپلن بها فشا  بیطتشیي فشا

تَههاى   2400000افشاد هیضاى دسآههذ بیطهتش اص    دسصذ 5/48بَد.  دسصذ 80

 حاتهش هطهغَل بهِ کهاس    ّا دس حال  کٌٌذُ هطاسکت دسصذ 17داضتٌذ ٍ تٌْا 

)اًحهشاد   81/47 کٌٌذُ ّل افشاد هطاسکتأبَدًذ. هیاًگیي هذت صهاى ت

 ( سال بَد.  24/12 هؼیاس =

ٍ  ی ًتیاههِ ى دس سههالوٌذاى آابؼههاد  کیزیههت صًههذگی صًاضههَیی 

 دس  ٍسدُ ضههذُ اسههت. آ 1کٌٌههذُ دس پههژٍّص دس جههذٍل    هطههاسکت

صًاضهَیی هطلهَ    کٌٌذُ کیزیت صًهذگی   سالوٌذاى هطاسکت دسصذ 46

تشیي هطلَبیهت   ( ٍ کندسصذ 63بَد. باالتشیي هطلَبیت دس بؼذ تؼْذ )

 (.1( بَد )جذٍل دسصذ 31دس بؼذ ضَس ٍ ّیااى جٌسی )

ًتهای  آًهالیض سگشسهیَى لاسهتی  بهشای تؼیهیي ًیهص         2 جهذٍل 

هستیل ّش ی  اص ػَاههل ههشتبط بها کیزیهت صًهذگی       ی کٌٌذُ بیٌی پیص

کیزیهت   ی ذ. ًسهبت ضهاًس تؼهذیل ضهذُ    دّه  صًاضَیی ٍ سا ًطاى هی

هذ بهاالتش ًسهبت بهِ افهشاد بها      آافشاد با دسهطلَ  دس صًذگی صًاضَیی 

  14/2اص حهههذاقل حیهههَا اداسُ کهههاس بشابهههش بههها   ههههذ پهههاییي  آدس

(009/0 = P .بَد ) 
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 کننده در پژوهش کیفیت زندگی زناشویی و ابعاد آن در سالمندان مشارکت .1جدول 

 وامطلًب مطلًب وامٍ  ی پرسص ومرٌ متغیرَا

 درصد فراياوی درصد فراياوی اوحراف معیار ±میاوگیه  

 54 108 46 92 43/70 ± 02/27 کیفیت کلی زودگی زواشًیی

 46 92 54 108 12 ± 36/5 بعد رضایت

 37 74 63 126 48/13 ± 5 بعد تعُد

 5/46 93 5/53 107 72/11 ± 25/5 بعد صمیمیت

 5/39 79 5/60 121 68/12 ± 34/5 بعد اعتماد

 69 138 31 62 12/9 ± 08/5 بعد شًر ي َیجان جىسی

 5/51 103 5/48 97 43/11 ± 69/5 بعد عشك

 

ِ   95ی ) ًسبت ضاًس تؼذیل ضذُّواٌیي  ( ی اطویٌهاى  دسصهذ فاصهل

دس افهشاد بها    ضَس ٍ ّیااى جٌسی هطلَ صویویت ٍ  ابؼاد ستایت، تؼْذ،

  37/2 ههذ پهاییي بهِ تشتیه  بشابهش بها      آهذ باالتش ًسهبت بهِ افهشاد بها دس    آدس

(34/1-21/4) ،16/2 (19/1-91/3) ،96/1 (09/1-38/3ٍ ) 01/3  

کیزیهت صًهذگی صًاضهَیی     ی بَد. ًسبت ضاًس تؼذیل ضذُ( 56/1-80/5)

اص حهذاقل  ههذ پهاییي   آافهشاد بها دس  هذ باالتش ًسبت ِب آافشاد با دسهطلَ  دس 

( بَد کِ ایي سابطِ فیهط دس بؼهذ   P = 022/0) 96/1حیَا اداسُ کاس بشابش با 

ضهَس ٍ   ی ًسبت ضاًس تؼهذیل ضهذُ  ِب دست آهذ. ضَس ٍ ّیااى جٌسی 

سهال   70سال ًسبت ِب افشاد بهاالی   70دس افشاد صیش  ّیااى جٌسی هطلَ 

 ی کٌٌهذُ  بیٌهی  پیصیالت ٍ ضغل بَد. جٌس، تحص( 72/7-97/1) 90/3بشابش 

 .صًاضَیی ًبَدًذ کیزیت صًذگی

 

 بحث

ٍ ػَاهل کیزیت صًذگی صًاضَیی دس ابؼاد هختل  ، حاتش ی دس هطالؼِ

 ،هَسد بشسسهی قهشاس گشفهت. بهیص اص ًیوهی اص سهالوٌذاى      هشتبط با آى 

  ِ صًاضهَیی سا ًهاهطلَ  گهضاسش کشدًهذ کهِ بها        ی کیزیت کلهی سابطه

دس ایهشاى  ( 9( ٍ سفیؼهی ٍ ّوکهاساى )  8ایضدی ٍ ّوکهاساى ) هطالؼات 

ِ     ّوخَاًی  ی صًاضهَیی سا   داضهت. دس آى هطالؼهات ًیهض کیزیهت سابطه

 بیطتشیي ،اص بیي ابؼاد کیزیت صًذگی صًاضَییاًذ.  هتَسط گضاسش کشدُ

تشیي هشبَط بهِ ضهَس ٍ    هطلَ ( ٍ کن دسصذ 63هشبَط بِ تؼْذ ) بؼذ

 ( بَد.  هطلَ  دسصذ 31ّیااى جٌسی )

 کیزیهت صًهذگی صًاضهَیی دس افهشاد بهاالی       ،حاتهش  ی دس هطالؼِ

  بَد. سال( 70-60تش ) جَاىتش اص افشاد  سال ًاهطلَ  70

 ارتباط عوامل دموگرافیک با کیفیت زندگی زناشویی مطلوب توسط مدل رگرسیون لجستیک .2جدول

 زواضًیی مطلًبی  کیفیت رابطٍ متغیر

وسبت ضاوس تعدیل 

وطدٌ )آوالیس تک 

 متغیرٌ( 

ی  فاصلٍ

 59اطمیىان 

 درصد

P   وسبت ضاوس تعدیل

 *ضدٌ 

 )آوالیس چىد متغیرٌ(

ی  فاصلٍ

 59اطمیىان 

 درصد

P  

 022/0 48/3-10/1 96/1 020/0 45/3-11/1 96/1  69-60 سه

  1  1 )رفروس( >70

 009/0  1 008/0  1 ادارٌ کار )رفروس(کمتر از حدالل حمًق  درآمد

 81/3-20/1 14/2 78/3-21/1 14/2 بیشتر از حدالل حمًق ادارٌ کار

 - - - 633/0  1 مرد )رفروس( جىسیت

 - - - 00/2-65/0 14/1 زن

 - - - 207/0  1 دار/بازوشستٍ )رفروس( بیکار/خاوٍ شغل

 - - - 39/3-76/0 61/1 شاغل

 - - -    از دیپلم )رفروس(کمتر  تحصیالت

 - - -   دیپلم ي باالتر

مدت 

 زمان تأَل

 - - - 881/0  1 سال )رفروس( 40 ≥

 - - - 98/1-55/0 05/1 سال 40<

 اود ( يارد مدل شدٌ > 05/0Pدار بًدود ) : متغیرَایی کٍ در آوالیس تک متغیرٌ معىی*
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کهِ   ًذًطاى داد Halford  ٍBodenmannی ها،  ّوسَ با هطالؼِ

  .(10) ضَد صًاضَیی کاستِ هیصًذگی  کیزیتاص هیضاى  ،با افضایص سي

 یش أتٌْا بؼذی کِ تحت ته  ،ًطاى داد کِ با افضایص سي ی حاتش هطالؼِ

بشابهش کوتهش    3گیشد، بؼذ ضَس ٍ اضتیاا جٌسهی اسهت کهِ حهذٍد      قشاس هی

بیي سهالهت جٌسهی ٍ سهالهت     ی پذیذُ سابطِضَد. ػلت احتوالی ایي  هی

ٍاًی است کهِ هخصَصها    ٍ جسوی سهالهت جسهوی بها افهضایص سهي       س

. اگشچِ اخهتالالت جٌسهی دس دٍساى سهالوٌذی ضهایغ     (11) یابذ کاّص هی

ٍابهط جٌسهی     خهَد سا دس ایهي دٍساى    است، اکثش سالوٌذاى توایهل داسًهذ س

 ٍلی هؼوهَال   (12)ایي هَتَع سا هْن اسصیابی کشدًذ  ّواٌاى حزظ کٌٌذ ٍ

ویتهی دادُ ًوهی  أّای بالیٌی بهِ ایهي هسه    دس هشاقبت هایشایي بها     ِل ّا ضهَد. ٌب

تَجِ ٍیژُ کهشد  افضایص سي دس سالوٌذاى بایذ ِب بؼذ ضَس ٍ اضتیاا جٌسی 

یت باالیی بشخَسداس باضذ. ٍ دس هشاقبت ٍَل  ّای صٍجیي سالوٌذ بایذ اص ا

حاتش ایي بَد کِ کیزیت صًذگی صًاضهَیی   ی دیگش هطالؼِ ی یافتِ

ِ  ی سابطِ ،هذآبا دس ابؼهاد کیزیهت    ی هستیین داسد بِ ایي تشتی  کِ ّوه

افهشاد  هذ باالتش اص آجض اػتواد ٍ ػطق دس افشاد با دسِ صًذگی صًاضَیی ب

 تشی داضتٌذ. ٍتؼیت هطلَ  ،حذاقل حیَا اداسُ کاسبا 

، تَجهِ بهِ ػهَاهلی    دادّن ًطهاى  ٍ ّوکاساى  Zamaniهطالؼات 

 ِ خصَصهی دس   ی هاًٌذ دسآهذ خَ ، تحصیالت ػالی، اضتغال ٍ خاًه

 . (13)  ش بَدُ استؤکاّص هیضاى طالا ه

دسآهذ دس هٌاطق کِ جْت بشسسی  Lichter  ٍCarmaltی  هطالؼِ

یه  هتغیهش هْهن دس ستهایت      ،آسیایی اًاام ضذ، ًطاى داد کِ دسآههذ 

 .(14)صًاضَیی است 

ذ ی  هٌبهغ دسآههذ هٌاسه  دس سهالوٌذاى      َاهلی هاًٌ ابشایي، بایذ ِب ػ ٌب

َادُ تَجِ صیادی ضَد ٍ ّواٌیي ِب آى ّها   بشای افضایص سط  اقتصادی خاً

ّای صًهذگی سا بها تَجهِ بهِ دسآههذ خهَد        هَصش دادُ ضَد کِ بایذ ّضیٌِآ

 هذیشیت کٌٌذ.  

کهِ اهکهاى    بهَد هیطؼی بَدى ًَع هطالؼِ  ،حاتش ی هحذٍدیت هطالؼِ

َلی سا  ی یافتي سابطِ ٍ دس تزسیش ًتایج بایذ ِب ایي ًکتهِ   ًذاضتػلت ٍ هؼل

ِ    پیطٌْاد ههی تَجِ کشد.  ای طشاحهی گهشدد ٍ تهأ یش     ضهَد هطالؼهات هذاخله

دس  ضهَس ٍ اضهتیاا جٌسهی   آهَصش دس خصَظ ههذیشیت ههالی ٍ حزهظ    

 دس سالوٌذاى بشسسی ضَد. صًاضَیی صًذگیاستیای کیزیت 

 

 گیری وتیجٍ

صًاضهَیی دس   هیهضاى کیزیهت صًهذگی   بش اسهاس ًتهایج ایهي پهژٍّص،     

بؼذ ضهَس   ،با افضایص سي بَد ٍهتَسط  حذٍدا  سالوٌذاى ضْش اصزْاى

ِ صًاضَیی ب ابؼاد کیزیت صًذگی ی ضذ ٍ ّوِ ٍ اضتیاا جٌسی کوتش هی

بٌهابشایي   .بهَد تهش   هطلهَ   ،هذ باالتشآجض اػتواد ٍ ػطق دس افشاد با دس

ی  هٌبغ دسآهذ هٌاسه  دس سهالوٌذاى    ٍجَدبِ الصم است تَجِ ٍیژُ 

ِ بشای افضایص سط  اقتصادی خهاًَادُ ضهَد ٍ    ی هشاقبهت اص   دس بشًاهه

ضهَس  ّای الصم دس خصَظ هذیشیت هالی ٍ حزهظ   سالوٌذاى، آهَصش

 .گٌااًذُ ضَدٍ اضتیاا جٌسی 

 
 تطکر ي قدرداوی

سهالوٌذاى کهِ هها سا دس اًاهام ایهي      اص توهاهی  ٍسیلِ اص صحوات  بذیي

هطالؼِ یاسی کشدًذ ٍ هؼاًٍت پژٍّطی داًطگاُ ػلَم پضضکی اصزْاى 

 .ضَد ، تیذیش ٍتطکش هیکِ حوایت هالی ایي پژٍّص سا اًاام دادًذ
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Abstract 

Background: The World Health Organization emphasizes the importance of quality of married life throughout a 

person's life, the aim of this study was to investigate the quality of marital life and its demographic predictors in 

the elderly.  

Methods: This is a cross-sectional study on 200 elderly people over 60 years’ old who referred to Isfahan health 

care centers. The data of this study were collected by Fletcher Quality of Marital Life Questionnaire (2000). 

Then the relationship between quality of marital life and its dimentions with demographic factors was analyzed 

by logistic regression. 

Findings: In 46% of the elderly, the quality of marital life was favorable. The highest utility was in the 

dimension of commitment (63%) and the lowest utility was in the dimension of sexual arousal (31%). The 

Adjusted Odds Ratio of favorable quality of marital life in people with higher incomes than lower income people 

were 2.14 and this relationship was in dimensions of satisfaction, commitment, intimacy and sexual arousal. The 

adjusted odds ratio of favorable sexual arousal in people under 70 compared to those over 70 was 3.90. Gender, 

education, and occupation did not predict the quality of married life. 

Conclusion: The quality of married life is unfavorable in more than half of the elderly in Isfahan, and it becomes 

less favorable with increasing age and lower income. 
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