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Objectives Marriage in old age is recommended as a way to improve the quality of life and reduce the 
loneliness of elders; however, studies disregarded measuring the satisfaction of elders who married in 
old age. Therefore, the present study aimed to determine the marital satisfaction among elders who 
were married during old ages.
Methods & Materials This was a cross-sectional study conducted in Sanandaj City, Iran, in 2015. The conve-
nience sampling method was used. The research participants were 190 people aged  ≥60 years who were 
married in old ages. The required data were collected by Evaluation and Nurturing Relationship Issues, 
Communication, and Happiness (Enrich) Marital Satisfaction Scale. The obtained data were analyzed us-
ing SPSS, descriptive and analytical statistics, and Independent Samples t-test.
Results The Mean±SD age of study participants was 67.37±11.24 years. The Mean±SD marital satisfaction 
score was 36.95±3.70. More than 60% of the elders who got married in old age reported high and very 
high marital satisfaction; only 3.7% of them reported low marital satisfaction. The obtained data revealed 
no significant gender difference in marital satisfaction.
Conclusion A high marital satisfaction was reported by the studied elders. These results can be beneficial 
to encourage single elders to get married in old age.
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Extended Abstract

1. Objectives

arriage is a contract by which man, to 
escape from his/her frightening lone-
liness, finds a lifetime mate [1]. Due 
to an increase in the aged population 
because of enhanced longevity and 

life expectancy, the number of single and unmarried 
seniors is also increasing. According to the report of 
the 2011 National Population and Housing Census, 
about 49% of elderly women and 9% of elderly men 

M
in Iran were living alone [2]. Therefore, it emphasizes 
the importance of marriage in aged adults. Late-life 
marriage has been recommended as a way to improve 
the quality of life and reduce the loneliness of older 
people; however, there is not enough evidence on their 
marital satisfaction level in later life. Therefore, this 
study aimed to investigate marital satisfaction among 
older adults with late-life marriage.

2. Methods and Materials

This was a descriptive correlational study with a 
cross-sectional design. The study population consisted 
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of aged adults with late-life marriage referring to the 
pre-marriage counseling center in Sanandaj City, Iran 
in 2011-2016. Inclusion criteria were the age of ≥60 
and being married. Those who declined research par-
ticipation were excluded from the study. Considering 
the Standard Deviation (SD) of 8.6 and standard er-
ror (d) of 10.3, the sample size was determined to be 
168. Considering a 10-15% sample missing, 22 people 
were added; therefore, the final sample size was 190 
individuals. 

For surveying the samples, the 35-item Persian ver-
sion of Evaluation and Nurturing Relationship Issues, 
Communication and Happiness (ENRICH) Marital 
Satisfaction Scale was applied. Its English version was 
designed by Olson et al. (1987; 1978) and is used as a 

reliable tool to measure marital satisfaction. It has 115 
items and 12 scales (idealistic distortion, marital sat-
isfaction, personality issues, communication, conflict 
resolution, financial management, leisure activities, 
sexual relationship, children and parenting, family and 
friends, equalitarian roles, and religious orientation). 
Each scale has 10 items except for the first one (ideal-
istic distortion) which has 5 items. It was translated to 
Persian by Asoudeh et al. with 35 items [11-13]. A test-
retest reliability coefficient of 0.86 for marital satisfac-
tion scale and a Cronbach’s alpha coefficient of 0.78 
for the whole questionnaire have been reported. In the 
present study, the internal reliability of the Persian ver-
sion of it was obtained as α=0.92. The collected data 
were analyzed in SPSS. 

Table 1. The marital satisfaction level of study participants

Score Range%Marital Satisfaction Level

46-50100

Very high

44-4595

42-4390

4185

4080

38-3975

 High

3770

3665

3560

33-3455

3250

 Moderate
30-3145

2940

27-2835

2630

 Low
2525

23-2420

21-2215

15-2010
Very low

10-145
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3. Results

The Mean±SD age of study samples was 68.36±7.85 
years (age range: 60-93 years). Of 190 samples, 
130(68.4%) were male and 60(36.6%) were female. Ad-
ditionally, 61.1% (n=116) were illiterate, 23.2% (n=44) 
had low literacy, and 15.8% (n=30) had high school edu-
cation and above. Moreover, 17.9% of them lived in rural 
areas and 82.1% in urban areas. In total, 36.8% (n=70) 
were retired, 30% (n=57) housewife, 3.2% (n=6) unem-
ployed, and 30% (n=57) self-employed.

The marital satisfaction Mean±SD of the samples was 
36.95±3.69. Considering the cut-off point of the question-
naire (Table 1), their marital satisfaction level was high. 
The obtained data revealed that 62.1% (n=118) of the 
samples had “high” marital satisfaction and were satis-
fied with all aspects of their marital relationship; 12.1% 
(n=23) had “very high” marital satisfaction and were real-
ly happy and enjoyed all aspects of their marital relation-
ship; 22.1% (n=42) had “moderate” marital satisfaction 
and were somewhat happy; and 3.7% (n=7) had “low” 
marital satisfaction who were somewhat dissatisfied and 
had concerns about their marital relationship. 

The marital satisfaction Mean±SD of older men and 
women were 37.03±3.86 and 36.8±3.32, respectively.  
A gender-wise comparison of the marital satisfaction 
of samples demonstrated that 12.3% of men and 11.7% 
of women had “very high” marital satisfaction and 
were really happy; 63.1% of men and 60% of women 
had “high” marital satisfaction; 20% of men and 26.7% 
of women had “moderate” marital satisfaction; and 6% 
of men and 1.7% of women had “low” marital satisfac-
tion. Independent Samples t-test results indicated no 
significant difference between older men and women 
in terms of marital satisfaction (t=0.399, Sig.=0.69).

4. Conclusion

The obtained results indicated a very good marital 
satisfaction in aged adults in Sanandaj; there was no 
significant gender difference in this regard. Therefore, 
perhaps we can be more confident about encouraging 
the elderly to marry in later life. Marriage is one of the 
most desirable social phenomena of the present time. 
Furthermore, it can help to strengthen the family and 
reduce the burden on the elderly, including overcom-
ing loneliness and depression during old age. To our 
knowledge, this study was one of the first on the mari-
tal satisfaction of aged people with late-life marriage. 
It can be used as a basis for future studies and for plan-
ning and policymaking related to aged people.
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اهداف ازدواج در دوره سالمندی به عنوان راهکاری برای افزایش کیفیت زندگی و کاهش تنهایی سالمندان توصیه شده است، اما به اندازه 
کافی مطالعه ای که میزان رضایت سالمندان از ازدواج در دوره سالمندی را بیان کند، موجود نیست. بنابراین پژوهش حاضر به منظور 

بررسی میزان رضایت زناشویی در بین سالمندانی است که در دوره سالمندی ازدواج کرده اند.

مواد و روش ها این مطالعه، مطالعه ای مقطعی است که در شهر سنندج در سال 1395 انجام شده است. در این مطالعه از روش نمونه گیری 
دردسترس استفاده شد. شرکت کنندگان در پژوهش شامل 190 نفر از افراد 60 ساله و مسن تر بودند که در دوران سالمندی ازدواج کرده 
   SPSS بودند. داده ها را پرسشگر با استفاده از پرسش نامه رضایت زناشویی  اینریچ جمع آوری کرد و در تحلیل داده ها از نسخه 23 نرم افزار

و روش آماری توصیفی و تحلیلی، آزمون تی مستقل استفاده شد.

یافته ها میانگین سنی مشارکت کنندگان در پژوهش 67/37 سال با انحراف معیار 11/24 بود. میانگین رضایت زناشویی 36/95 
با انحراف معیار 3/70 بود. در حالی که فقط 3/7 درصد از سالمندان ازدواج کرده در دوره سالمندی، میزان رضایت زناشویی خود 
را کم بیان کردند، بیش از 60 درصد آنان رضایت زناشویی خود را در سطح زیاد و خیلی زیاد گزارش دادند. نتایج حاصل از 

تحلیل های آماری تی مستقل نشان داد بین زنان و مردان تفاوت معنی داری در میزان رضایت زناشویی وجود نداشت.

نتیجه گیری نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده میزان رضایت زناشویی زیاد در بین سالمندان بود. این نتایج می تواند منبعی برای 
تشویق سالمندان بدون همسر، به ازدواج در دوره سالمندی باشد.

کلیدواژه ها: 
رضایت زناشویی، 
سالمندی، ازدواج

تاریخ دریافت: 06 مهر 1397
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تاریخ انتشار: 12 فروردین 1398

مقدمه

ازدواج درحقیقت قراردادی است که به واسطه آن آدمی در 
گریز از تنهایی وحشت زای خود، تا پایان حیات مونسی می یابد 
]1[. رابطه زناشویی یکی از مؤلفه های مهم ازدواج است و توجه 
به میزان و کیفیت رضایت از زندگی مشترک زوجین از دیرباز 
محل توجه بسیاری از متخصصان و درمانگران خانواده بوده است 
]2[. رابطه زناشویی همچنین یکی از اجزای کلیدی موفقیت و 
پیشرفت در دوران سالمندی است که به طور گسترده در همه 

جهان به رسمیت شناخته شده است ]3[. 

ازدواج و به ویژه مؤلفه رضایت زناشویی آن، باعث سالمت و 
رفاه در زندگی فرد می شود ]3[. اگر ازدواج موفقیت آمیز باشد به 
رشد روانی و اجتماعی زوج ها کمک زیادی می کند، زیرا رابطه 
زوج ها رابطه ای منحصربه فرد است که در آن همسران عمیق ترین 

اگر  را تجربه می کنند و در مقابل  و صمیمانه ترین احساس ها 
ازدواج ناموفق باشد، همین رابطه می تواند شدیدترین آسیب ها را 
به پیکره اعضا وارد کند و به توقف رشد شخصی و سرگردانی آن ها 
منجر می شود ]1[. رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن 
همسران در بیشتر مواقع، احساس خوشبختی، رضایت از ازدواج 

و رضایت از همدیگر دارند ]4[. 

تعریف هاوکینز1 )19۸6( از رضایت زناشویی این گونه است: 
»احساس ذهنی رضایت، خشنودی و لذت تجربه شده در هریک 
از زوجین وقتی جنبه های مختلف زندگی مشترک خود را در 
نظر می گیرد« ]5[. رابطه زناشویی می تواند باعث حمایت عاطفی 
و رفاه جسمانی و نیز اگر نارضایتی یا اختالل در عملکرد وجود 

داشته باشد، باعث اثرات بالقوه منفی در زندگی فرد شود ]3[. 

1. Hawkins

1- مرکز تحقیقات سالمندی، دانشکده سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
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مطالعات متعددی در زمینه رضایت زناشویی و عوامل مؤثر 
بزرگ همیلتون2 که  از جمله مطالعه  انجام شده است؛  بر آن 
رضایت زناشویی را در دوره های مختلف زندگی تا دوره سالمندی 
سنجید و نشان داد روابط زناشویی در طول چرخه زندگی تغییر 
می کند و پس از آن مطالعات مختلفی انجام شد که نشان دادند 
رابطه چرخه زندگی و رضایت از ازدواج از منحنی Uشکل تبعیت 
ازدواج  با رضایت زناشویی زیاد در سال های نخست  می کند و 
قبل از والد شدن و سپس کاهش رضایت زناشویی در سال های 
میانی و سپس افزایش رضایت زناشویی در سال های پایانی زندگی 

مشخص می شود ]5[.

مطالعه هنری3 و همکاران که روی 106 فرد میانسال در گروه 
سنی 40 تا 50 سال و 9۸ فرد سالمند گروه سنی 60 تا 70 سال 
انجام شد، نشان داد سالمندان رضایت زناشویی بیشتری دارند 
و تعامالت منفی از طرف همسران در این گروه کمتر و برخی 
ویژگی های مثبت و منفی در سالمندان برجسته تر است؛ از جمله 
اینکه در سالمندان پتانسیل کمتری برای بحث و درگیری وجود 
دارد، ولی برای خوشی و لذت پتانسیل بیشتری در سالمندان 

هست ]6[.

پژوهش والکر4 که روی 40 زوج با میانگین سنی 76 سال 
انجام شد، نشان داد سالمت روانی زیربنای رضایت زناشویی در 
دوره سالمندی است و بین افسردگی و رضایت زناشویی رابطه 
وجود دارد و قوی ترین عامل در رضایت زناشویی خصوصیات فرد 
و همسر اوست ]3[. مطالعه ای با هدف بررسی متغیرهای مؤثر بر 
رضایت زناشویی با تغییرات اجتماعی در تایوان روی 226 زوج 
انجام شد. در این مطالعه تقریبًا نیمی از شرکت کنندگان باالی 
40 سال داشتند و میانگین 16 سال از ازدواجشان می گذشت. 
متغیر های بررسی شده شامل سال های ازدواج، تعداد فرزندان، 
تحصیالت، سن، مذهب و شغل بودند. نتایج این مطالعه نشان 
داد صمیمیت زن و شوهر، مسائل شخصیتی، خانواده و دوستان 
و رابطه جنسی با رضایت زناشویی همبستگی مثبت دارد که از 
بین این موارد، صمیمت همسران با یکدیگر از عوامل تأثیرگذار 

در رضایت زناشویی بود ]7[.

پژوهش شاکریان و همکاران که با هدف بررسی نقش ابعاد 
شخصیت و سازگاری زناشویی انجام شد، نشان داد ویژگی های 
شخصیتی برون گرایی، دلپذیربودن، وظیفه شناسی، روان نژندی 
و جنسیت می تواند بر سازگاری زندگی زناشویی تأثیر بگذارد. 
زندگی  ابعاد  تمام  در  می تواند  شخصیتی  ویژگی های  درواقع 
در  جمله  از  باشد؛  داشته  تأثیر  او  اجتماعی  روابط  و  انسان 

سازگاری زندگی زناشویی ]۸[.

2. Hamilton
3. Henry
4. Walker

و  زناشویی  رضایت  رابطه  که  همکاران  و  شاهی  پژوهش 
سالمت روان را در گروهی از زنان و مردان متأهل شهر گرگان 
بررسی کرد، نشان داد بین میزان افسردگی و اضطراب افراد و 
رضایتمندی زناشویی آنان، رابطه منفی معناداری وجود دارد و 
نیز بین رضایتمندی زناشویی مردان و زنان، تفاوت معناداری 
وجود ندارد. در توجیه این یافته می توان گفت که نارضایتی 
به شدت می تواند از یک زوج به زوج دیگر سرایت کند. میانگین 
رضایتمندی زناشویی در جامعه مطالعه شده 51/74 به دست 
آمد که این میزان نشان دهنده رضایت نسبی افراد از زندگی 
و  برای مردان  زناشویی  میانگین رضایتمندی  است.  زناشویی 
زنان، به تفکیک جنسیت به ترتیب 51/36 و 52/10 به دست 
آمد که این مقادیر نیز نشانگر رضایت نسبی زنان و مردان از 
زندگی زناشویی است ]4[. با توجه به افزایش جمعیت سالمندان 
به دلیل افزایش طول عمر و امید به زندگی، آمار سالمندان مجرد 
و بدون همسر نیز روزبه روز در حال افزایش است؛ به طوری که در 
سرشماری سال 1390 حدود 49 درصد زنان و 9 درصد مردان 

سالمندان تنها زندگی می کردند ]9[.

در  ازدواج  مسئله  به  پرداختن  اهمیت  خود  این  بنابراین 
سالمندان را پررنگ تر کرده است؛ به طوری که در جامعه همواره 
از سالمندان تنها صحبت می شود، اما به دلیل آسیب پذیر بودن 
این گروه و مشکالت مربوط به تنهایی، افسردگی، انزوا و بار 
بیماری ها نمی توان گفت که ازدواج برای این گروه از سالمندان 
خوب یا بد است. بنابراین برای شناخت عواملی که بر رضایت 
زیادی در دسترس  دارند، مطالعات  تأثیر  زناشویی سالمندان 
نیست و مطالعات تجربی در رابطه با کیفیت زناشویی سالمندان 
در مقایسه با زوج های جوان خیلی ناچیز است. بیشتر مطالعات 
رضایت زناشویی در دیگر گروه های سنی را بررسی کرده اند. 
نکته دیگر اینکه تاکنون مطالعه ای با توجه به دانش پژوهشگر 
و  زنان  بین  را  سالمندی  دوره  در  ازدواج  از  رضایتمندی  که 
مردانی که در دوره سالمندی اقدام به ازدواج  کرده اند بررسی 

کند، وجود نداشته است.

بنابراین نمی توان گفت آیا ازدواج راه حل مناسبی برای دوره 
از  کند  کمک  می تواند  ازدواج  آیا  و  خیر،  یا  است  سالمندی 
بار مشکالت تنهایی و افسردگی و بیماری ها در سالمندان کم 
شود، و آیا زنان و مردانی که در سالمندی ازدواج داشته اند از 
و  زنان  وضعیت  همچنین  خیر.  یا  دارند  رضایت  خود  ازدواج 
مردان در این گونه ازدواج ها چگونه است. با توجه به این دالیل، 
بر آن شدیم پژوهش حاضر را روی گروهی از زنان و مردان که 
در دوران سالمندی ازدواج داشته اند انجام دهیم تا با استفاده 
از نتایج حاصل از این مطالعه بتوانیم قضاوت درستی از ازدواج 
سالمندان داشته باشیم و با منطقی صحیح درباره ازدواج این 

قشر آسیب پذیر اظهار نظر کنیم.
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روش  مطالعه

انجام شد.  پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر به روش مقطعی 
جامعه آماری شامل تمام افراد 60 سال و مسن تر شهر سنندج 
بودند که در دوره سالمندی ازدواج کرده اند. این سالمندان از بین 
زوج های مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج برای انجام 
آزمایش، در سال های 1390 تا 1395 انتخاب شدند. مالک ورود 
به مطالعه سن بیشتر 60 سال و متأهل بودن در زمان مطالعه بود. 
معیار خروج بی اعتمادی و نارضایتی افراد برای ادامه مصاحبه بود. 
 SD=۸/6، D=10/3 بنابراین با استفاده از فرمول حجم نمونه که
تا 15 درصد  با احتمال 10  به دست آمد که  نفر  است، 16۸ 
ریزش نمونه ها، 22 نفر اضافه شد. حجم نمونه نهایی 190 نفر 
تعیین شد. بنابراین 190 )زن و مرد( سالمند برای بررسی انتخاب 
شدند که 130 نفر آن ها مرد و 60 نفر نیز زن بود. جمع آوری 
اطالعات از طریق پرسش نامه صورت گرفت که شامل پرسش نامه 

رضایتمندی زناشویی انریچ )35 سؤالی( بود.

پرسش نامه رضایتمندی زناشویی انریچ را اولسون، دراکمن و 

فورنیر )197۸ و 19۸7( ساخته اند. از این پرسش نامه به عنوان 
یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعدد، برای سنجش سطح 
پرسش نامه  می شود.  استفاده  زناشویی  رابطه  در  رضایتمندی 
115 سؤال و 12 مقیاس دارد که شامل پاسخ قراردادی، رضایت 
زناشویی، موضوع های شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، 
نظارت مالی، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، 
ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان، نقش های مساوات طلبی 
و جهت گیری عقیدتی است. هر مقیاس 10 سؤال دارد به جز 

مقیاس اول که 5 سؤال دارد.

پرسش نامه برای هریک از سؤاالت پنج گزینه )کاماًل موافقم(، 
)موافقم(، )نه موافق و نه مخالف(، )مخالفم( و )کاماًل مخالفم( دارد 
که به آن ها نمره ای از 1 تا 5 تعلق می گیرد. برای مقیاس رضایت 
زناشویی بیشترین نمره 41 و کمترین نمره 22 و برای مقیاس 
ارتباطات بیشترین نمره 41 و کمترین نمره 21 و در مقیاس 
حل تعارض بیشترین نمره 39 و کمترین نمره 21 و در تحریف 
آرمانی بیشترین نمره 22 و کمترین نمره ۸ است. حداکثر نمره 

در پرسش نامه 35 سؤالی 175 است. 

جدول 1. حد زیاد و کم نمرات پرسش نامه انریچ در تعیین میزان رضایت زناشویی

رضایت زناشویی درصد سطح

46-50 100

خیلی زیاد
44-45 95
42-43 90

41 85
40 80

38-39 75

زیاد
37 70
36 65
35 60

33-34 55
32 50

متوسط
30-31 45

29 40
27-28 35

26 30

کم
25 25

23-24 20
21-22 15
15-20 10

خیلی کم
10-14 5
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فرم 35 سؤالی این پرسش نامه را آسوده و همکاران تهیه کردند 
و اعتبار بازآزمایی پرسش نامه برای خرده مقیاس رضایت زناشویی 
0/۸6 بوده و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/7۸ 

گزارش شده است ]10-12[.

آزمودنی ها،  اعتماد  جلب  پرسش نامه،  صحیح  اجرای  برای 
موضوعات رازداری و شرکت در یک تحقیق علمی، آموزش صورت 
گرفت. برای پایایی پرسش نامه اینریچ از پایایی درونی5 استفاده 
شد. آلفای کرونباخ پرسش نامه 35 آیتمی در این مطالعه 0/92 
با استفاده از نسخه 22 نرم افزار  است. داده های از این مطالعه 
آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. از شاخص های توصیفی مانند 
فراوانی، انحراف استاندارد و درصد برای توصیف داده ها استفاده 

شد و از آزمون تی مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد. 

یافته ها 

در حجم نمونه های پژوهش شده، 190 سالمند که در دوره 
سالمندی خود ازدواج کرده اند از نقاط شهری و روستایی شهر 
سنندج مطالعه شدند. میانگین سنی کل افراد مطالعه شده در 
این پژوهش 6۸/36 سال )انحراف معیار7/۸5(، کمترین سن، 
60 سال و بیشترین سن، 93 سال بود. 36/6 افراد مطالعه شده 
)60 نفر( زن و 6۸/4 درصد آنان )130 نفر( مرد بودند. میانگین 
سنی مردان و زنان 6۸/35 با انحراف معیار )7/۸5( سال بود. 
و  بی سواد  نفر(   116( درصد،   61/1 تحصیالت  نظر سطح  از 
2/23 درصد )44 نفر( کم سواد و نیز 15/۸ درصد )30 نفر( از 
شرکت کنندگان مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر بداشتند. 17/9 
درصد افراد پژوهش شده در روستا و ۸2/1 درصد آنان در شهر 

زندگی می کردند. 

داد  نشان  خود  والدین  ازدواج  از  فرزندان  رضایت  میزان 
والدین  ازدواج  از  از شرکت کنندگان  نفر(  ۸9/5 درصد )170 
خود رضایت کامل داشتند و 4/2 درصد )۸ نفر( هیچ فرزندی 
شرکت کنندگان  از  نفر(   12( درصد   6/3 تنها  و  نداشتند 
فرزندانشان با ازدواج آنان مخالف بودند. از نظر موقعیت شغلی 
بود  این صورت  به  پژوهش  اشتغال شرکت کنندگان  وضعیت 
که 36.۸ درصد )70 نفر( شرکت کنندگان بازنشسته بودند و 
از مزایای بازنشستگی برخوردار بودند و 30 درصد )57 نفر( 
نیز که زنان شرکت کننده در پژوهش بودند خانه دار بودند. 3/2 
نیز  د  نفر(   57( و 30 درصد  بودند  بیکار  نیز  نفر(   6( درصد 
شغل آزاد داشتند که این نشان دهنده این است که با توجه به 
وضعیت درآمدی، این افراد بازنشسته هستند که بیشتر قادر به 

ازدواج و گذران زندگی در این دوره هستند.

از نظر بیماری های زمینه ای همچون بیماری های قلبی عروقی، 
دیگر  و  دیابت  تنفسی،  اسکلتی،  تنفسی،  گوارشی،  کلیوی، 

5. Internal reliability

بیماری ها، حدود 62/1 درصد )11۸ نفر( آن ها هیچ گونه بیماری 
نداشتند و 9/37 درصد )72 نفر( نیز حداقل یک نوع بیماری 
در  شرکت کنندگان  ازدواج  مدت  میانگین  داشتند.  زمینه ای 

پژوهش 2/75 با انحراف معیار 1/69 سال بود.

میانگین رضایت زناشویی کل افرد مطالعه شده 36/95 با انحراف 
معیار 3/69 بود که با توجه به نقطه برش نشان دهنده رضایت 
زناشویی زیاد است )جدول شماره 1( که این بدین معناست که 
از تمام جنبه های روابط  و  افراد رضایتمندی زیادی دارند  این 
زناشویی خود رضایت دارند. یافته ها نشان می دهد 62/1 درصد 
تمام  از  و  دارند  زیاد  زناشویی  رضایت  سالمندان  نفر(   11۸(
جنبه های روابط زناشویی خود راضی هستند و 12/1 درصد )23 
نفر( این افراد نیز رضایت خیلی زیاد دارند که بدین معناست 
که این افراد واقعًا خوشبخت هستند و از تمام جنبه های روابط 

زناشویی خود لذت می برند. 

حدود 42 نفر )22/1 درصد( افراد نیز با توجه به نمرات رضایت 
زناشویی پرسش نامه )جدول شماره 1( رضایت زناشویی متوسط را 
گزارش کرده اند که نشان دهنده این است که این افراد تا حدودی 
خوشبخت هستند و از بعضی از جنبه های روابط زناشویی خود 
لذت می برند و نیز حدود 7 نفر، )3/7 درصد( از افراد مطالعه شده 
اظهار کرده اند که رضایت زناشویی کمی دارند که نشان دهنده این 
است که این زنان و مردان تا حدودی ناراضی هستند و نگرانی های 
در رابطه با روابط زناشویی خود دارند )جدول شماره 2(. از نظر 
تفاوت در میزان رضایت زناشویی مردان و زنان، یافته های مطالعه 
انحراف  و  زنان 36/۸  زناشویی  نشان می دهد میانگین رضایت 
و  مردان 37/03  زناشویی  رضایت  میانگین  و  آن 3/32  معیار 

انحراف معیار آن 3/۸6 است. 

با مقایسه  رابطه  انجام شده در  آماری  بر اساس تحلیل های   
رضایت زناشویی مردان و زنان در این مطالعه و با توجه به نقطه 
برش، 12/3 درصد مردان و 11/7 درصد زنان در وضعیت رضایت 
زناشویی خیلی زیاد قرار داشتند و واقعًا خوشبخت بودند و از تمام 
جنبه های روابط زناشویی خود لذت می بردند. 63/1 درصد مردان 
و 60 درصد زنان رضایت زناشویی زیاد را اظهار کردند که حاکی 
از رضایتمندی زیاد و رضایت از تمام جنبه های روابط زناشویی 
است. 20 درصد مردان و  26/7درصد زنان نیز رضایت زناشویی 
متوسط و تا حدودی احساس خوشبختی داشتند و از برخی از 
جنبه های روابط زناشویی خود لذت می بردند. در رابطه با رضایت 
زناشویی کم، 4/6 درصد مردان و 1/7 درصد زنان مطالعه شده نیز 

اظهار داشتند که رضایت زناشویی کمی دارند.

اینکه جنس یک متغیر کیفی دووجهی است و  با توجه به 
رضایت زناشویی متغیری کّمی است، برای تعیین اختالف بین 
زنان و مردان از لحاظ میزان رضایت زناشویی از آزمون تی مستقل 
استفاده شد. در ابتدا از لون تست برای برابری واریانس ها استفاده 
شد. سپس از آزمون تی مستقل برای مقایسه دو گروه استفاده 
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اختالف  داد  نشان  مستقل  تی  آزمون  از  حاصل  نتایج  شد. 
زناشویی وجود  از لحاظ رضایت  زنان و مردان  بین  معناداری 
ندارد. با توجه به مقادیر P= 0/69 و T )1۸۸(= 0/399، اختالف 
می دهد  نشان  این  ندارد.  وجود  مردان  و  زنان  بین  معناداری 

رضایت زناشویی در مردان و زنان هیچ تفاوتی ندارد.

بحث 

این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت زناشویی در سالمندان 
ازدواج کرده در دوره سالمندی انجام شد. با توجه به یافته های 
پژوهش حاضر، بیش از 60 درصد سالمندان ازدواج کرده در این 
این  این نشان دهنده  دوره رضایت زناشویی زیاد داشته اند که 
ازدواج خود رضایت  از  افراد پژوهش شده  است که 60 درصد 
دارند و از تمام جنبه های زندگی زناشویی خود لذت می برند 
و تنها  4/6درصد مردان و 1/7 درصد زنان مطالعه شده اظهار 
کردند که رضایت زناشویی کمی دارند و در روابط زناشویی خود 

ناراضی هستند و نگرانی هایی در رابطه خود دارند. 

این یافته ها با یافته های مطالعات دیگر که در زمینه رضایت زناشویی 
سالمندان در ایران و د یگر کشورها انجام شده از قبیل مطالعه هنری 
و همکاران و مطالعه والکر و همکاران از نظر میزان رضایت زناشویی 

یکسان است ]11 ،6 ،3[. مطالعه شاهی در سال 2010 نشان داد بین 
میزان افسردگی و اضطراب افراد و رضایتمندی زناشویی آنان، رابطه 
معکوس و معنادار وجود دارد و اما بین رضایتمندی زناشویی مردان 

و زنان اختالف معناداری وجود ندارد ]4[. 

نتایج مطالعه ترادل6 نشان داد که سالمندان رضایت زناشویی 
خوبی دارند و در اکثر جنبه های رابطه زناشویی خود رضایت دارند 
و نیز اینکه سالمندان متأهل کمتر دچار افسردگی و پریشانی 
می شوند ]12[. نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر همسو است. 
نتایج مطالعه دیگری نشان می دهد هرچند با افزایش سن تغییرات 
تکاملی در بدن به وجود می آید، ولی سن به تنهایی تعیین کننده 
اختالل جنسی نیست و نیز با وجود نگرش منفی در رابطه با 
روابط زناشویی در سالمندی نتایج مطالعه دارگیس7 نشان داد 
تفاوتی در تمایالت جنسی جوانان با سالمندان وجود ندارد، ولی 
پاسخ جنسی با افزایش سن کمتر می شود که این کاهش در زنان 

آهسته تر از مردان سالمند است ]13[.

6. Trudel
7. Dargis

جدول 2. نتایج آزمون تی مستقل برای بیان تفاوت بین جنس و رضایت زناشویی در سالمندان

متغیر
تی مستقللون تست

FPTدرجه آزادیP

0/390/530/3991880/69رضایت زناشویی

جدول 3. درصد فراوانی رضایت زناشویی سالمندان مطالعه شده بر حسب جنسیت

انحراف معیارمیانگینتعدادجنسیت

13037/033/86مردان

6036/83/32زنان

19036/953/69کل

جدول 4. مقایسه رضایت زناشویی مردان و زنان مطالعه شده

درصد کلیزنان )%(مردان )%(فراوانی کلرضایت زناشویی

74/61/73/7کم

422026/722/1متوسط

11863/16062/1زیاد

2312/311/712/1خیلی زیاد
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در مطالعه گیل فورد۸ در رابطه با تغییرات رضایت زناشویی در طول 
دوره سالمندی که بر اساس نظریه مبادله انجام شده، یافته های حاصل 
از مطالعه نشان می دهد پتانسیل بیشتری برای شادی و آسیب پذیری 
در رابطه با ازدواج سالمندان وجود دارد ]14[. نتایج حاصل از این 
مطالعه با یافته های حاصل از مطالعه حاضر همسویی دارد. با توجه 
به اینکه این مطالعه رضایت زناشویی در ازدواج دوره سالمندی را 
بررسی می کند، نمی توان آن را با مطالعه دیگری مقایسه کرد، زیرا 
مطالعه مشابه برای مقایسه وجود ندارد. اما در رابطه با مطالعاتی که 
رضایت زناشویی را در دوره سالمندی بین همه سالمندان سنجیده اند، 
این مطالعه نیز همچون مطالعات قبلی نشان داد در همه زمینه ها 

سالمندان رضایت زناشویی زیادی دارند.

مطالعه شده،  جامعه  در  زناشویی  رضایت  میانگین  همچنین 
نشان دهنده رضایت زیاد از زندگی زناشویی است. این گروه از 
زنان و مردان رضایتمندی زیادی دارند و از تمام جنبه های زندگی 
زناشویی خود لذت می برند. میانگین رضایت زناشویی برای مردان 
و زنان به تفکیک جنسیت نیز نشانگر رضایت زیاد مردان و زنان از 
زندگی زناشویی است و در هر دو گروه مردان و زنان، بین میزان 
رضایت زناشویی تفاوتی دیده نشد و هر دو از زندگی زناشویی 
خود لذت می برند و در همه جنبه های زندگی زناشویی راضی 
هستند و بین میزان رضایت از ازدواج بین زنان و مردان رابطه 

معناداری وجود ندارد.

نتیجه گیری نهایی

 نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که میزان رضایت 
زناشویی سالمندان از ازدواج در دوره سالمندی در سطح بسیار 
اینکه هیچ تفاوتی در میزان  خوبی است و نکته درخور توجه 
رضایت زناشویی بین زنان و مردان نیز دیده نشد. بنابراین شاید 
بتوان با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه از این پس سالمندان 
تنها را با اطمینان بیشتر به ازدواج در این دوره تشویق کرد. به 
این دلیل که ازدواج سالمندان یکی از پسندیده ترین پدیده های 
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و  خانواده  استحکام  باعث  می تواند  که  است  حال  زمان  اجتماعی 
کاهش بار مشکالت سالمندان از جمله رهایی از تنهایی و افسردگی 
در این دوران باشد.  این مطالعه با توجه به دانش پژوهشگر یکی از 
اولین مطالعات در رابطه با رضایت زناشویی سالمندان ازدواج کرده 
در دوران سالمندی است و می تواند به عنوان یک مطالعه پایه برای 
مطالعات آینده استفاده شود و نیز برای برنامه ریزی و سیاست گذاری 

در رابطه با سالمندان به آن استناد شود.

ازدواج  از  رضایت  که  است  مطالعاتی  اولین  از  یکی  حاضر  مطالعه 
سالمندان ازدواج کرده در دوره سالمندی را سنجیده است و نتایج بسیار 
ارزشمندی ارائه داده است، اما الزم است به محدودیت های آن نیز اشاره 
شود که از جمله نبود دسترسی آسان به افراد پژوهش شده بود و دلیلش 
پراکندگی جغرافیایی محل زندگی افراد بود، زیرا برخی از سالمندان 
انتخاب شده در روستاهای مختلف یا خارج از استان ساکن بودند یا حتی 
به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند، بنابراین از روش های مختلفی 
برای برقراری ارتباط و انجام مصاحبه استفاده شد از جمله مسافرت به 
محل سکونت نمونه ها و یا مصاحبه تلفنی. مسئله دیگر زیادبودن آمار 
طالق در این گروه از زنان و مردان بود که باعث شد شمار زیادی از افراد 
ازدواج کرده از لیست افراد مطالعه ما در طی 5 سال خارج شوند. مسئله 
دیگر بی اعتمادی همسران جوانی بود که با افراد سالمند ازدواج کرده 

بودند و ممانعت آن ها برای مصاحبه با افراد سالمند.

از جمله مزیت های این پژوهش، رسیدن به این نکته بود که ازدواج 
صراحت  با  بنابراین  دارد،  دنبال  به  خوبی  نتایج  سالمندی  دوران  در 
می توان از ازدواج در دوران سالمندی و فواید آن برای سالمندان صحبت 
کرد و با دیدگاهی روشن سالمندان مجرد و تنها را به ازدواج تشویق 
کرد. با توجه به نقش ازدواج در کاهش میزان تنهایی، افسردگی و نیز 
کاهش بار بیماری های سالمندان، پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری در 
رابطه با تأثیر ازدواج در دوران سالمندی بر عامل های مختلفی همچون، 
افسردگی، تنهایی، بیماری های سالمندان و نیز تأثیر ازدواج سالمندان 
بر خانواده و فرزندان و نیز دیدگاه جامعه در رابطه با ازدواج در دوران 

سالمندی انجام شود.

تصویر 1. مقیاسه درصد رضایت زناشویی مردان و زنان سالمند
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مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  اخالق  کمیته  در  پژوهش  این 
توان بخشی به شماره USWR.REC. 240/1395 تأیید شد. 

حامي مالي

این پژوهش حامی مالی نداشته است.

مشارکت نویسندگان

ــه  ــن مطالع ــازی ای ــی و آماده س ــندگان در طراح ــه نویس هم
مشــارکت داشــته اند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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