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زنان بازنشسته نسبت به مردان بازنشسته از سلامت روان پایینتری برخوردارند .درحالیکه هیچ تفاوت معنیداری بین
نمرات سرمایه روانشناختی در افراد بازنشسته زن و مرد ملاحظه نشد.
افراد بازنشستۀ مجرد نسبت به افراد بازنشسته متأهل از بُعد سلامت روان در سطح پایینتری قرار دارند .بازنشستگان
متأهل از نظر سرمایه روانشناختی نسبت به افراد بازنشستۀ مجرد در سطح بالاتری قرار دارند.
افراد بازنشسته غیرشاغل نسبت به افراد بازنشسته شاغل از نظر سلامت روانی در سطح پایینتری قرار دارند .همچنین
افراد بازنشسته شاغل از نظر سرمایه روانشناختی در سطح بالاتری قرار دارند.
افراد بازنشسته با سمت شغلی اداری و خدماتی نسبت به افراد بازنشسته با سمت مدیریت و معاونت از سلامت روان پایین
تری برخوردارند .همچنین بازنشستگانی که سمتهای مدیریتی داشتهاند ،به طور معنیداری نسبت به سایر گروهها از
سلامت روان بالاتری برخوردارند.
افراد بازنشسته با سطوح تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم نسبت به افراد بازنشسته با سطوح تحصیلات لیسانس ،فوق لیسانس
و بالاتر از سلامت روان پایینتری برخوردارند .بازنشستگان با سطح تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس و بالاتر ،بهطور
معنیداری نسبت به سایر گروهها از سلامت روان بالاتری برخوردارند.
بررسی معنیدار بودن تفاوت بین میانگینها حاکی از آن است هم سلامت روانی و هم سرمایه روانشناختی بر حسب حوزه
جغرافیایی سکونت بازنشستگان متفاوت نیستند.
بازنشستگان وزارتخانههای امور خارجه و آموزش و پرورش به ترتیب از سلامت روان پایینتر و افراد بازنشسته سازمان
مدیریت و جهاد کشاورزی به ترتیب از سلامت روان بالاتری برخوردارند .درحالیکه بررسی معنیدار بودن تفاوت بین
میانگینها حاکی از آن بود سرمایه روانشناختی بر حسب وزارتخانه محل کار بازنشستگان متفاوت نیست.
بررسی معنیدار بودن تفاوت بین میانگینها بیانگر این بود هم سلامت روان و هم سرمایه روانشناختی بر حسب گروهبندی
سنی بازنشستگان متفاوت نیستند.
بررسی معنیدار بودن تفاوت بین میانگینها گویای آن بود که بین هم سلامت روانی و هم سرمایه روانشناختی بر حسب
مدت زمان بازنشستگی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
افراد بازنشسته با سنوات خدمت  02سال و کمتر نسبت به افراد بازنشسته با سنوات خدمت بالاتر از سلامت روان پایینتری
برخوردارند .در صورتی که بررسی معنیدار بودن تفاوت بین میانگینها نشان داد سرمایه روانشناختی بر حسب گروهبندی
سنوات خدمت متفاوت نیست.
در پیشبینی سلامت روان بازنشستگان از بین متغیرها ،به ترتیب از بیشترین به کمترین ،وضعیت تحصیلی ،جنس ،وضعیت
اشتغال و در نهایت سمت شغلی نقش بسزائی در آن دارند .بطوری که سلامت روان در بازنشستگان مرد ،شاغل ،با تحصیلات
دانشگاهی و با سمت شغلی مدیریتی و معاونتی افزایش مییابد.
همچنین در پیشبینی سرمایه روانشناختی بازنشستگان از بین متغیرها ،به ترتیب از بیشترین به کمترین ،وضعیت اشتغال،
تأهل ،مدت بازنشستگی ،سمت شغلی و در نهایت جنس سهم چشمگیری در آن دارند .بطوری که سرمایه روانشناختی
در بازنشستگان شاغل ،متأهل ،با سمت شغلی مدیریتی و معاونتی و مرد با مدت زمان بازنشستگی بالاتر افزایش مییابد.
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مقدمه
انسان از بدو به دنیا آمدن ،در هر یك از مراحل زندگی ویژگیها و خصوصیاتی منحصر به فرد دارد .به عبارت دیگر ،فرد در
فرایند رشد جسمانی ،روانی و اجتماعی خود مراحلی را میگذراند که با هم تمایز و تباین دارند .مراحل کودکی ،نوجوانی ،جوانی
و سرانجام پیری! نقش فرد در هر کدام از این مراحل مختصات ویژۀ خود را دارد و میبایست در جامعه نیز توقعات مربوط به
هر نقش تعریف مشخصی داشته باشد.
براساس نظریه روند زندگی ،مرحلۀ پیری یا سالمندی فرایند طبیعی و اجتنابناپذیری است که در مورد اکثر افراد کارکن جامعه
دوران سالمندی مرتبط با دوران بازنشستگی بوده و در یك تقارن زمانی با یکدیگر پدید میآیند .همراهی این دو با یکدیگر
برای بسیاری از سالمندان ،البته نه برای همگی آنها ،همراه با تغییر و تحولاتی است که در ابعاد روانی و جسمی برای آنها
اتفاق میافتد .در این دوره امکان دارد افراد خیلی چیزها از قبیل شغل دلخواه ،دوستان عزیز و استقلال مالی خود را از دست
بدهند .تأثیر تراکم چنین وقایعی که اغلب پیدرپی و پیش از آن که فرد بتواند خود را با آنها تطبیق دهد روی میدهند ،این
احتمال را که بر سلامت جسمی و روانی آنها تأثیر منفی داشته باشد ،افزایش میدهد.
بنابراین در دوران بازنشستگی سازگاری با دوران جدیدی از زندگی و ارتقای کیفیت روانی و اجتماعی آن از اهمیت قابل
ملاحظهای برخوردار است .بر این اساس و با توجه به اهمیت زندگی بازنشستگی ،طرح پژوهشی «بررسی سلامت روان
بازنشستگان شهر تهران» به وضعیت سلامت روان و سرمایههای روانشناختی بازنشستگان سازمانها و نهادهای مختلف
پرداخته است.
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 -1تعاریف و مفاهیم
بازنشستگی یك تحول و انتقال از نقشی به نقش دیگر است .برای اینگونه تحولات فرد نیاز به سازش و تطابق با تغییر نقش
دارد .طیف وسیعی از فاکتورهای زندگی روزمره علاوه بر مسائل مادی و اوقات فراغت با بازنشستگی تغییر پیدا میکند ،که
هرکدام از این عوامل میتواند رضایت فرد را از بازنشستگی تحت تأثیر قرار دهد .این دوره از زندگی که با میانسالی همایند
است خودبخود بسیاری از مسائل و مشکلات جسمانی و بحرانهای روانی را در پی دارد که چنانچه با عوامل دیگری نیز از
سوی محیط اجتماعی و کاری همراه شود ،مواجهه با مسائل پیش آمده برای آنها و جامعه بسیار دشوار خواهد بود .از جمله
عواملی که در این دوره زندگی حائز اهمیت و بررسی است سلامت روان 1بازنشستگان است ،چون ممکن است سلامت روان
فرد بازنشسته در مواجهه با این تحولات ،دستخوش آسیب و تغییر گردد.
سازمان بهداشت جهانی )0222( 0سلامت روانی را در مفهوم کلی بهداشت ،توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی،
روانی و جسمی تعریف میکند و آن را قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصلاح محیط فردی ،اجتماعی و
حل تضادها و تمایلات به طور عادلانه ،منطقی و مناسب مطرح میکند .سلامت روان فقط به فقدان بیماری روانپزشکی و
روانشناختی محدود نمیشود ،بلکه فرد دارای سلامت روان کسی است که توانمندیهای خود را میشناسد و توانایی مقابله با
استرسهای روزمره زندگی را دارد و به شکل مفید و مؤثری در جامعه مشارکت و فعالیت دارد و از این رو ،حوزه سلامت روان
بسیار وسیع و مهم است (شیبانی.)1931 ،
سلامتی یك مفهوم چند بعدی است که علاوه بر بیمار نبودن ،احساس شادکامی و بهزیستی را نیز در بر میگیرد .اغلب
روانپزشکان ،روانشناسان و محققان بهداشت روانی ،جنبههای مثبت سلامت را نادیده میگیرند .تلاشهایی که در جهت گذر
از الگوی سنتی سلامتی صورت گرفته ،گرچه زمینه لازم را برای تلقی سلامت به عنوان حالتی از بهزیستی (نه صرفاً نبود
بیماری) فراهم ساخته ،اما کافی نبوده است .الگوی جدید سلامت به طور عمده بر ویژگیهای منفی تأکید دارند و در آن ها
ابزارهای اندازه گیری سلامت با مشکلات بدنی (درد ،خستگی) ،مشکلات روانی (افسردگی ،اضطراب) و مشکلات اجتماعی
(مشکلات زناشویی) سر و کار دارد (چانجن و چان .)0221 ،با این حال در طی یك دهه اخیر و با گسترش مباحث مربوط به
روان شناسی مثبت ،9تمایل به مطالعه جنبههای مثبت سلامت به موازات جنبههای منفی آن در حال افزایش است (رابینز،
 .)0222صرف نظر از دیدگاهها و تعریفهای مختلف در مورد سلامت روان مشخص شده است که عوامل متعددی وجود دارند
که میتوانند مستقیم یا غیرمستقیم به طور مثبت یا منفی بر سلامت روانی افراد اثر بگذارند .در طرح پژوهشی حاضر ،چهار
مؤلفه آسیبزای سلامت روان ،علایم جسمانی ،4اضطراب و بیخوابی ،1اختلال در کارکرد اجتماعی 6و افسردگی 7و همچنین
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Mental Health
)World Health Organization Quality of Life (WHOQOL
3
Positive Psychology
4
Somatization
5
Anxiety & Insomnia
6
Social Disfunction
7
Depression
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چهار مؤلفه مثبت خودکارآمدی ،2امیدواری ،3تابآوری 12و خوشبینی( 11سرمایه روانشناختی )10که موجب ارتقاء توان مقاومتی
و عملکرد انسانها در عرصههای مختلف از جمله در محیطهای کار میشوند مورد بررسی قرار گرفته که برای آشنایی و درک
بهتر به توصیف مختصری از هر یك از این مؤلفهها میپردازیم.
در توصیف مؤلفههای منفی ،افسردگی مسئله شماره یك دنیا محسوب میشود .بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت افسرگی
از مهمترین اختلالات خُلقی است که با کاهش خلق ،از دست دادن علاقه ،احساس گناه و بیارزشی ،اختلال در خواب و اشتها،
کاهش انرژی و ضعف تمرکز همراه است .احساس درماندگی ،میل به خود ملامتگری ،کاهش اعتماد به نفس ،اضطراب و
عدم تمرکز فکری از شایع ترین علایم افسردگی هستند.
یکی دیگر از مؤلفههای قابل توجه ،موضوع اضطراب است که میتواند نقش مهمی در شروع اختلالهای روانی و روانتنی به
جا بگذارد .اضطراب با ترس رابطه نزدیك دارد و گاهی اضطراب به معنای ترس از احساس تقصیر نیز میباشد .حاصل
اضطراب ایجاد هیجانی شدید در افراد و بههمریختن وضع تعادل بوده و این حالت عملاً در بین افرادی که در سنین بالاتری
هستند ،بیشتر نمود پیدا میکند.
واضح است مسألۀ تأمین سلامت روان برای همۀ افراد جامعه است .چون جامعهای که بهداشت روانی به مفهوم سلامت و
تکامل روانی در آن متزلزل باشد و افراد در وضعیت نابسامانی به سر ببرند ،فکر ترقی و کمال در تمام جنبههای زندگی اعم
از اقتصادی ،اجتماعی ،علمی و فرهنگی میسر نخواهد بود .با توجه به مسئله سلامت روان سالمندان و بررسیهایی که پیش
از این صورت گرفته ،نتیجهگیری شده است هر میزان در یك جامعه سلامتی روانی و جسمی افراد بالاتر باشد ،افراد به همان
نسبت بهتر میتوانند با دوران بازنشستگی کنار آمده و با آن سـازگار شـوند.
با توجه به تقارن زمانی سالمندی و بازنشستگی آن چه بهطور جدی در سیر به آستانۀ بازنشستگی محسوس است ،تغییراتی
است که در سطح سلامت عمومی سالمندان بازنشسته به وقوع میپیوندد .نسبت قابلتوجهی از افراد بازنشسته که به مرز
سالمندی نزدیك شده و یا این دوره را آغاز نمودهاند ،با افت نشانههای جسمی و روانی سلامت عمومی مواجه میشوند .فرد
ناگزیر به دلیل شرایط سنی و سابقه خدمتی خود و بر مبنای قانون بازنشستگی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار ،از فعالیت شغلی
رسمی خود بر پایه حقوق و مزایا مشخص کنارهگیری کرده ،با مجموعه نشانههایی شامل احساس به پایان خط رسیدن،
پوچی و بیهدفی احتمالی ،اضطراب ،افسردگی ،ترس از طردشدن و نگرانیهایی از این قبیل دست به گریبان میشود .اولین
تجربه محسوس و بارز ،میتواند تجربۀ هیچبودن باشد .چرا که همزمان با بازنشستگی ،بسیاری از تواناییهای جسمی افراد
نیز تحلیل رفته و در عین حال فرد با تمایل به این که اثری از خود بر جای گذارد ،با اندیشه به گذشتهای که دارای توان بوده
و با شبکهای نسبتاً گسترده از افراد (به ویژه همکاران) دارای ارتباط بوده ،خود را تحت فشار روانی قرار میدهد .این فشار
8
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Hope
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Optimism
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9
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روانی به عنوان یك هسته اصلی ،نشانههای پیرامونی فراهم میسازد که در قالب نشانگان بازنشستگی نمود مییابد (بزرگ
مهری.)0227
اما در تشریح مولفههای مثبت« ،خودکارآمدی» یکی از عوامل شخصیت است که در کنترل و سازماندهی رفتار فرد مؤثر است
و در سالمندان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است .خودکارآمدی به این معنی است که فرد فکر کند قادر است پدیدهها و
رویدادها را برای رسیدن به وضعیت مطلوب با رفتار و کردار مناسب خود سازمان دهد (جاین و داوسون .)0223،19خودکارآمدی
«به باورهای افراد درباره توانایی کنترل زندگی به دست خودشان گفته میشود» (آبنیکی.)1921 ،
امیدواری دیگر متغیر شخصیتی است که موجب میشود تا روحیه شخص از نظر روحی و روانی تقویت شود و عاملی برای
انجام کارهای سخت و دشوار گردد .اسنایدر 14معتقد است که امید ،خصیصه فعالی است که دربرگیرندۀ داشتن هدف ،قدرت
برنامهریزی و اراده برای دستیابی به هدف ،توجه به موانع رسیدن به هدف و توانایی رفع آنها است (حسنزاده و همکاران،
.)1939
تابآوری پدیدهای است که به افراد در رویارویی و سازگاری با موقعیتهای سخت و تنشزای زندگی کمك میکند .کامپفر

11

( )1333باور داشت که تابآوری بازگشت به تعادل اولیه 16یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در شرایط تهدیدکننده) است و
ازاینرو سازگاری موفق در زندگی را فراهم میکند.
مؤلفۀ مثبت نهایی مطرح در پژوهش خوشبینی است که به معنای داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدهاست .خوشبینی
از برجستهترین سازههای شخصیتی است که از شناختهای مثبت تشکیل شده و براساس پژوهشهای متعدد با افسردگی به
عنوان یك رفتار سازشی ،رابطه معکوس دارد.
افزایش روزافزون آمار اختلالاتی نظیر افسردگی و اضطراب در جهان و ایران و همچنین کمك به ارتقاء و بهبود سلامت روان،
انجام مطالعاتی از این دست را ضروری میسازد .جامعهای را در نظر بگیرید که مجموعه سالمندان و بازنشستگان آن نسبت
به آینده ناامید هستند و با بدبینی به وقایع و شرایط زندگی نگاه میکنند ،در مورد توانمندیهای خود باور منفی دارند و در
برابر مشکلات پیشرو و برای حل معضلات ،مقاومت و تابآوری ندارند و در بسیاری موارد برای پاسخگویی به مشکلات مالی
و برای دوری از بیکاری (در این سن) به دنبال مشاغل متفرقه میگردند .به طور حتم بازده و بهرهدهی در این جامعه بسیار
پایین و غیرمفید است .حال اگر در همین جامعه ،به افزایش و ارتقاء امیدواری ،خوشبینی ،خودکارآمدی و تابآوری بپردازیم،
شاهد افزایش روز افزون نشاط و شادابی بازنشستگان خواهیم بود و این نشاط و شادابی و روحیۀ مثبت با انتقال به خانوادههای
بازنشستگان ،در نهایت موجب افزایش سلامت روان جامعه خواهد گردید.
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در طرح پژوهشی بررسی سلامت روان بازنشستگان تلاششده با سنجش و شناسایی مؤلفههای سلامت روان و سرمایههای
روانشناختی شرایطی فراهم شود تا در آینده با در دست داشتن اطلاعات کافی ،زمینهای برای اقدامات درمانی جهت بهبود و
تدوین برنامههایی جهت ارتقای سلامت روان در بازنشستگان فراهم آید.
 -3روش شناسی
 -3-1روش پژوهش و جامعه آماری

با توجه به هدف مورد بحث و ماهیت آن ،روش مورد استفاده روش زمینهیابی 17است .بدین ترتیب که از مشاهده پدیدهها به
منظور معنا دادن به جنبههای مختلف جمعآوری اطلاعات صورت میگیرد .همچنین جامعه آماری این پژوهش را کلیه
بازنشستگان کشوری زن و مرد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در سال  1936-1931که ساکن تهران هستند،
تشکیل میدهند.
 -3-2روش نمونهگیری و حجم نمونه

در انجام پژوهش از روش نمونهگیری در دسترس 12استفاده شده و تعداد  1222نفر از بازنشستگان کشوری زن و مرد
(وزارتخانههای جهاد کشاورزی ،راه و ترابری ،کار ،آموزش و پرورش ،کشور ،نیرو ،بهداشت و درمان ،علوم ،اقتصاد و دارایی،
خارجه ،ارتباطات و فناوری ،فرهنگ و ارشاد ،صنایع ،سازمان مدیریت و دادگستری) ساکن تهران ،به عنوان نمونه برای پر
کردن پرسشنامههای مربوط به پژوهش و تشکیل شناسنامه سلامت روان انتخاب شدند.
 -3-3ابزار پژوهش و روش تحلیل دادهها

دادهها از طریق دو پرسشنامه استاندارد به نام سلامت عمومی و سرمایه روانشناختی جمعآوری شدند .این دو پرسشنامه
شامل دو قسمت ،بخش اول؛ اطلاعات دموگرافیك و عمومی و بخش دوم؛ اطلاعات تخصصی است.
فرم اطلاعات دموگرافیك ،فرم اطلاعات جمعیتشناختی آزمودنیها است که با توجه به هدف پژوهش توسط محققین ساخته
و مورد استفاده قرار گرفته است.
لازم به توضیح است برای سنجش سرمایه روانشناختی ،پرسشنامه  06سوالی که توسط مك گی13و همکارانش به منظور
سنجش سرمایه روانشناختی کارکنان با چهار مقیاس خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و جهت گیری به زندگی ساخته و
ارائه شده ،مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین برای ارزیابی سلامت روانی افراد ،از پرسشنامه  02سوالی سلامت عمومی گلدبرگ 02استفاده شده است .این آزمون
استاندارد با چهار مقیاس علایم جسمانی ،علایم اضطراب و بی خوابی ،اختلال در کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی ،با درجه
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تشخیص بالا کاربرد بسیار دارد .پرسشنامۀ سلامت عمومی گلدبرگ شناخته شدهترین ابزار غربالگری تاکنون در دنیای
روانپزشکی و علوم رفتاری و روانشناسی است که تأثیر شگرفی بر پیشرفت پژوهشها ،داشته است.
در این پژوهش دادههای گردآوری شده بصورت آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق نرم افزار آماری  SPSSمورد تحلیل
قرار گرفت.
 -4یافتههای پژوهش
 -4-1ویژگیهای جمعیتشناسی

در مجموع ،تعداد  1197نفر بازنشسته شهر تهران به عنوان نمونه آماری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند که درصد
شاخصهای آماری مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی آنها نظیر جنس ،سن ،وضعیت تاهل ،تحصیلات ،وضعیت اشتغال و...
به شرح نمودارها و جداول زیر است.
نمودار  -4-1بازنشستگان برحسب جنس  -درصد

37%
مرد

63%

زن

نمودار  -4-2بازنشستگان برحسب تاهل  -درصد

12%

مجرد
متاهل
88%
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نمودار  -4 -3بازنشستگان بر حسب تحصیلات  -درصد
2%
7%

13%

زیر دیپلم
دیپلم

32%

29%

فوق دیپلم
لیسانس

17%

فوق لیسانس
دکتری

جدول  -4-1شاخصهای توصیفی سن ،سنوات خدمت و مدت بازنشستگی
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

سن

1197

64.22

2.09

42

30

سنوات خدمت

1197

03.01

4.219

11

47

مدت بازنشستگی

1197

10.71

2.19

1

49

خلاصه نتایج جدول  4-1به شرح موارد زیر است:
 میانگین سن بازنشستگان  64.22با حداقل سن  42سال و حداکثر سن  30سال
 میانگین سنوات خدمت بازنشستگان  03.01با حداقل سنوات  11سال و حداکثر سنوات خدمت  47سال
 میانگین مدت زمان بازنشستگی  10/71با حداقل زمان یکسال و حداکثر زمان  49سال
فراوانی و درصد پاسخ دهندگان بر حسب منطقه سکونت محاسبه و نتایج در جدول ( )4 -1و نمودار ( )4-4ارائه شده است.
جدول  :4-5فراوانی و درصد بازنشستگان بر حسب منطقه سکونت
منطقه سکونت

فراوانی

درصد

منطقه سکونت

فراوانی

درصد

منطقه 1

122

2.2

منطقه 12

02

1.2

منطقه 2

102

12.6

منطقه 13

11

1.9

منطقه 3

77

6.2

منطقه 14

19

1.1

منطقه 4

24

7.4

منطقه 15

11

1.9

منطقه 5

127

3.4

منطقه 11

12

2.3

منطقه 1

111

19.6

منطقه 11

11

1.9

منطقه 1

11

4.1

منطقه 11

10

1.1

منطقه 1

99

0.3

منطقه 11

14

1.0

منطقه 1

00

1.3

منطقه 22

16

1.4

منطقه 12

09

0

منطقه 21

02

0.1

منطقه 11

97

9.9

منطقه 22

172
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چنانچه ملاحظه میشود توزیع تراکم جمعیتی بازنشستگان بین مناطق  1تا  6و منطقه  00از مناطق  00گانۀ شهر تهران
بوده است .به طوریکه بیش از  72درصد بازنشستگان نمونه آماری در این هفت منطقه تهران ساکن هستند.
نمودار -4-4فراوانی بازنشستگان بر حسب منطقه سکونت
180
160
140
120
100

80
60
40
20
0

منطقه 00

منطقه 01

منطقه 02

منطقه 13

منطقه 12

منطقه 17

منطقه 16

منطقه 11

منطقه 14

منطقه 19

منطقه 10

منطقه 11

منطقه 3

منطقه 12

منطقه 2

منطقه 7

منطقه 6

منطقه 1

منطقه 4

منطقه 9

منطقه 0

منطقه 1

فراوانی و درصد بازنشستگان بر حسب سمت شغلی آنها در زمان خدمت که به چهار گروه اصلی پستهای مدیریت ،معاونت،
اداری-کارمندی و خدماتی تقسیم شده که نتایج آن در نمودار ( )4-1قابل مشاهده است.
نمودار  -4-5فراوانی بازنشستگان بر حسب سمت شغلی  -درصد

14%
مدیریت

6%

19%

معاونت
اداری -کارمندی

61%

خدماتی

تعداد بازنشستگان بر حسب وضعیت شغلی فعلی آنان که به شش گروه اصلی (غیرشاغل ،مدرس ،آزاد ،فعالیت فرهنگی-
هنری ،اداری و مدیریت) تقسیم شده که نتایج آن در نمودار ( )4-6قابل مشاهده است.
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نمودار -4-1فراوانی بازنشستگان بر حسب وضعیت شغلی فعلی  -درصد
1%

4%

2%

6%
5%

82%

مدیریت

اداری

فرهنگی-هنری

آزاد

مدرس

غیر شاغل

همچنین درصد بازنشستگان بر حسب وزارتخانهها و دستگاههای محل خدمت به شرح نمودار ( )4-7است.
نمودار -4-1فراوانی بازنشستگان بر حسب وزارتخانه و دستگاهها
450
400
350
300
250
200
150
100
50

0

چنانچه مشاهده میشود بیشتر تعداد بازنشستگان مربوط به وزارتخانههای آموزش و پرورش ( 91.6درصد) و وزارت جهاد
کشاورزی ( 01.4درصد) است.
 -4-2توصیف متغیرهای سلامت روان و سرمایۀ روانی در بازنشستگان

نتایج محاسبۀ شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) متغیرهای سلامت روان و سرمایۀ روانشناختی و مؤلفههای
آنها در کل بازنشستگان در جداول ( )4-3و ( )4-12و نمودارهای ( )4-2و ( )4-3ارائه شده است.
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جدول  -4-1شاخصهای توصیفی سلامت روان بازنشستگان
مولفه های سلامت روان

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

جسمانی

1197

1.61

9.19

2

13

اضطرابی

1197

6.1

4.29

2

01

کارکرد اجتماعی

1197

6.2

9.03

2

01

افسردگی

1197

1.31

9.04

2

13

سلامت کلی

1197

02.27

12.66

1

66

نمودار  -4-1میانگین مؤلفههای سلامت روان در بازنشستگان
7

6/8

6/5
6

5/61

5

4
3
1/95
2
1
0
کارکرد اجتماعی

افسردگی

جسمانی

اضطرابی

بیشترین میانگین مؤلفههای سلامت روانی مربوط به مؤلفههای کارکرد اجتماعی ( )6.2و اضطراب ( )6.1و کمترین آن مربوط
به مؤلفه افسردگی ( )1.31بوده است .به عبارتی ،بازنشستگان بیشترین مشکلات سلامت را در حوزۀ کارکرد اجتماعی و سپس
در رابطه با مشکلات اضطرابی و کمترین مشکلات را در حوزۀ افسردگی دارند.
جدول  -4-12شاخصهای توصیفی سرمایه روانشناختی بازنشستگان
مؤلفههای سرمایههای

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

خودکارآمدی

1197

94.02

1.69

7

40

امیدواری

1197

99.63

1.21

7

40

تابآوری

1197

02.76

1.12

6

96

خوش بینی

1197

02.94

1.03

7

96

سرمایه روانی کل

1197

101.27

13.69

90

116

روانشناختی
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نمودار -4-1میانگین مولفههای سرمایههای روانشناختی در بازنشستگان
35

34/28

33/69

30

28/76

28/34

25
20
15
10
5
0
تاب آوری

خوش بینی

خودکارآمدی

امیدواری

چنانچه ملاحظه میشود ،بیشترین میانگین مؤلفههای سرمایۀ روانشناختی مربوط به مؤلفههای خودکارآمدی ( )94.02و
امیدواری ( )99.63و کمترین آن مربوط به مؤلفههای تابآوری ( )02.76و خوشبینی ( )02.94است .بنابراین بازنشستگان
بیشترین مشکلات سرمایه روانشناختی را در مؤلفههای خوشبینی و تابآوری دارند.
علاوهبراین ،نمرات سلامت روان بازنشستگان بر اساس نقطۀ برش ( 09نوربالا و همکاران  )1922به دو گروه سالم و مشکوک
به اختلال تقسیم و فراوانی و درصد بازنشستگان بر حسب گروهبندی سلامت روان محاسبه و نتایج در جدول ( )4-11ارائه
شده است.
جدول  -4-11فراوانی و درصد بازنشستگان بر حسب گروهبندی سلامت روان
سلامت روان

مردان

کل

زنان

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

سالم

113

41.6

046

01.9

761

67.9

مشکوک به اختلال

022

17.6

170

11.1

976

90.7

کل

713

69.0

412

96.2

1197

122

ملاحظه میشود که بطور کلی فراوانی (و درصد) افراد سالم  761نفر ( 67.9درصد) بیشتر از افراد مشکوک به اختلال  970نفر
( 90.7درصد) است.
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 -5تحلیل نتایج
وضعیت سلامت روان و سرمایۀ روانشناختی بر حسب جنس ،وضعیت تأهل ،وضعیت اشتغال ،سمت شغلی ،وضعیت تحصیلات،
محل سکونت ،وزارتخانۀ محل خدمت ،سن ،سنوات خدمت و مدت زمان بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به
شرح زیر است.
بر حسب جنس:

 بین نمرات سلامت روان کلی و خرده مقیاسهای علایم جسمانی و اضطرابی در بازنشستگان زن و مرد تفاوت
معنیداری وجود دارد .بطوری که میانگین نمرات سلامت روان کلی ،خرده مقیاسهای علایم جسمانی و اضطرابی و
اختلال خواب در زنان بازنشسته بالاتر از مردان بازنشسته است .در نتیجه ،با توجه به اینکه نمرۀ بالاتر در پرسشنامۀ
سلامت روان نشانگر سلامت روان پایینتر است ،زنان بازنشسته نسبت به مردان بازنشسته از سلامت روان کلی و
سلامت در خرده مقیاسهای علائم جسمانی ،علائم اضطرابی و اختلال خواب پایینتری برخوردارند.
 از سوی دیگر ،هیچ تفاوت معنیداری بین نمرات سرمایه روانشناختی و مؤلفههای آن (خودکارآمدی ،امیدواری،
تابآوری ،و خوش بینی) در افراد بازنشسته زن و مرد ملاحظه نشد.
بر حسب وضعیت تأهل:

 بین نمرات سلامت روان و خرده مقیاسهای علایم جسمانی و اضطرابی در بازنشستگان مجرد و متأهل تفاوت
معنیداری وجود دارد .بطوری که میانگین نمرات سلامت روان و خرده مقیاسهای علایم جسمانی و اضطرابی در
افراد مجرد بالاتر از افراد متأهل است .در نتیجه ،افراد بازنشستۀ مجرد نسبت به افراد بازنشسته متأهل از بُعد سلامت
روان و خرده مقیاسهای علایم جسمانی و اضطرابی در سطح پایینتری قرار دارند.
 بین نمرات سرمایه روانشناختی کلی و مؤلفههای خودکارآمدی ،امیدواری و خوشبینی (بجز تابآوری) در
بازنشستگان مجرد و متأهل تفاوت معنیداری وجود دارد .بطوری که میانگین نمرات سرمایه روانشناختی کلی افراد
بازنشسته متأهل بالاتر از افراد بازنشسته مجرد است و همچنین میانگین مؤلفههای خودکارآمدی ،امیدواری و خوش-
بینی نیز در بازنشسته متأهل بالاتر از افراد بازنشسته مجرد است .بنابراین افراد بازنشسته متأهل از نظر سرمایه
روانشناختی و مؤلفههای خودکارآمدی ،امیدواری و خوشبینی نسبت به افراد بازنشسته مجرد در سطح بالاتری قرار
دارند.
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بر حسب وضعیت اشتغال:

 بین نمرات سلامت روان کلی و تمامی خرده مقیاسهای سلامت جسمانی و اضطراب ،کارکرد اجتماعی و افسردگی
در بازنشستگان شاغل و غیرشاغل تفاوت معنیداری وجود دارد .بطوری که میانگین نمرات سلامت روان کلی افراد
بازنشسته بیکار بالاتر از افراد بازنشسته شاغل است و همچنین میانگین خرده مقیاسهای جسمانی ،اضطراب ،کارکرد
اجتماعی و افسردگی نیز در افراد بازنشسته غیرشاغل بالاتر از افراد بازنشسته شاغل است .در نتیجه افراد بازنشسته
غیرشاغل نسبت به افراد بازنشسته شاغل از نظر سلامت روانی و تمامی مؤلفههای جسمانی ،اضطراب ،کارکرد
اجتماعی و افسردگی در سطح پایینتری قرار دارند.
 بین نمرات سرمایه روانشناختی کلی و تمامی مؤلفههای خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و خوشبینی در
بازنشستگان شاغل و غیرشاغل تفاوت معنیداری وجود دارد .بطوری که میانگین نمرات سرمایه روانشناختی کلی و
همچنین میانگین مؤلفههای خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و خوشبینی افراد بازنشسته شاغل بالاتر از افراد
بازنشسته غیرشاغل است .بنابراین افراد بازنشسته شاغل از نظر سرمایه روانشناختی و مؤلفههای خودکارآمدی،
امیدواری ،تابآوری و خوشبینی نسبت به افراد بازنشسته غیرشاغل در سطح بالاتری قرار دارند.
بر حسب سمت شغلی:

 بین سلامت روانی گروههای شغلی مدیریت و معاونت با گروههای اداری و خدماتی تفاوت معنیداری وجود دارد.
بالاترین میانگین نمرات سلامت روان مربوط به بازنشستگان با سمت شغلی خدماتی و کارمندی بوده و کمترین
میانگین نمرات مربوط به بازنشستگان با سمت شغلی مدیریت و معاونت میباشد .در نتیجه افراد بازنشسته با سمت
شغلی اداری و خدماتی نسبت به افراد بازنشسته با سمت مدیریت و معاونت از سلامت روان پایینتری برخوردارند.
 بین سرمایه روانشناختی گروههای مدیریت و معاونت با گروههای اداری و خدماتی تفاوت معنیداری وجود دارد و
میانگین نمرات سرمایه روانشناختی در گروههای مدیریت و معاونت بالاتر از گروههای اداری و خدماتی است.
بنابراین بازنشستگانی که سمتهای مدیریتی داشتهاند ،به طور معنیداری از خود کارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و
خوش بینی بالاتری نسبت به سایر گروهها برخوردارند.
بر حسب وضعیت تحصیلی:

 بین سلامت روانی بازنشستگان دارای لیسانس ،فوقلیسانس و بالاتر با بازنشستگان دیپلم و زیر دیپلم تفاوت معنیداری
وجود دارد .بالاترین میانگین نمرات سلامت روان مربوط به بازنشستگان با سطح تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم و
کمترین میانگین نمرات سلامت روان مربوط به بازنشستگان با سطح تحصیلات لیسانس ،فوق لیسانس و بالاتر
میباشد .در نتیجه افراد بازنشسته با سطوح تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم نسبت به افراد بازنشسته با سطوح تحصیلات
لیسانس ،فوق لیسانس و بالاتر از سلامت روان پایینتری برخوردارند.

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا «نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری»

15

 از سوی دیگر بین سرمایه روانشناختی بازنشستگان با لیسانس ،فوق لیسانس و بالاتر با بازنشستگان با دیپلم و زیر
دیپلم تفاوت معنیداری وجود دارد .بالاترین میانگین نمرات سرمایه روانشناختی مربوط به بازنشستگان با سطح
تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر و کمترین میانگین نمرات سرمایه روانشناختی مربوط به بازنشستگان با سطح
تحصیلات زیر دیپلم است .بنابراین بازنشستگان با سطح تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس و بالاتر ،به طور معنیداری
از خود کارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و خوش بینی بالاتری نسبت به بازنشستگان با سطح تحصیلی دیپلم و زیر
دیپلم برخوردارند.
بر حسب محل سکونت:

 بالاترین میانگین نمرات سلامت روان مربوط به بازنشستگان ساکن در حوزههای جغرافیایی شمال و شمال شرق و
کمترین میانگین نمرات سلامت روان مربوط به بازنشستگان ساکن در حوزه جغرافیایی جنوب شرق میباشد .با این
وجود بررسی معنیدار بودن تفاوت بین میانگینها حاکی از آن بود سلامت روانی بر حسب حوزه جغرافیایی سکونت
بازنشستگان متفاوت نیست.
 همچنین بالاترین میانگین نمرات سرمایه روانشناختی مربوط به بازنشستگان ساکن در حوزههای جغرافیایی جنوب
شرق و کمترین میانگین نمرات سرمایه روانشناختی مربوط به بازنشستگان ساکن در حوزه جغرافیایی شمال غرب
میباشد .با این وجود بررسی معنیدار بودن تفاوت بین میانگینها حاکی از آن بود سرمایه روانشناختی بر حسب
حوزه جغرافیایی سکونت بازنشستگان متفاوت نیست.
بر حسب محل خدمت:

 بالاترین میانگین نمرات سلامت روان مربوط به بازنشستگان وزارت خارجه و کمترین میانگین نمرات مربوط به
بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی میباشد .بررسی معنیدار بودن تفاوت بین میانگینها بیانگر آن بود سلامت روان
بر حسب محل خدمت بازنشستگان متفاوت است .در میان بازنشستگان وزارتخانههای مختلف ،بیشترین رتبه سلامت
روان مربوط به وزارت خارجه و آموزش و پرورش و کمترین رتبه سلامت روان مربوط به سازمان مدیریت و وزارت
جهاد کشاورزی میباشد .در نتیجه افراد بازنشسته وزارتخانههای امور خارجه و آموزش و پرورش به ترتیب از سلامت
روان پایینتر و افراد بازنشسته سازمان مدیریت و جهاد کشاورزی به ترتیب از سلامت روان بالاتری برخوردارند.
 از سوی دیگر پایینترین میانگین نمرات سرمایه روانشناختی مربوط به بازنشستگان وزارت خارجه و بیشترین
میانگین نمرات مربوط به بازنشستگان وزارت اقتصاد و دارایی میباشد .با این وجود بررسی معنیدار بودن تفاوت بین
میانگینها حاکی از آن بود سرمایه روانشناختی بر حسب وزارتخانه محل کار بازنشستگان متفاوت نیست.
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بر حسب گروهبندی سن:

 تفاوت چندانی بین میانگین نمرات سلامت روان وجود ندارد و بررسی معنیدار بودن تفاوت بین میانگینها بیانگر آن
بود سلامت روان بر حسب گروهبندی سنی بازنشستگان متفاوت نیست.
 همچنین تفاوت چندانی نیز بین میانگین نمرات سرمایه روانشناختی بر حسب گروههای سنی بازنشستگان وجود
ندارد و بررسی معنیدار بودن تفاوت بین میانگینها بیانگر آن بود که سرمایه روانشناختی بر حسب گروه سنی
بازنشستگان متفاوت نیست.
بر حسب مدت زمان بازنشستگی:

 تفاوت چندانی بین میانگین نمرات سلامت روان بازنشستگان وجود ندارد و بررسی معنیدار بودن تفاوت بین
میانگینها گویای آن بود که بین سلامت روانی بر حسب مدت زمان بازنشستگی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
 از سوی دیگر تفاوت چندانی نیز بین میانگین نمرات سرمایه روانشناختی بر حسب مدت زمان بازنشستگی
بازنشستگان وجود ندارد و بررسی معنیدار بودن تفاوت بین میانگینها گویای آن بود بین سرمایه روانشناختی بر
حسب مدت زمان بازنشستگی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
بر حسب سنوات خدمت:

 میانگین سلامت روان بازنشستگان با سنوات خدمت  02سال و پایینتر ،بالاتر از دو گروه دیگر ( 01تا  92سال و
گروه بالاتر از  )92است و بررسی معنیدار بودن تفاوت بین میانگینها بیانگر آن بود که بین سلامت روان گروه با
سنوات خدمت  02سال و کمتر با دو گروه فوق تفاوت معنیدار وجود دارد .بنابراین افراد بازنشسته با سنوات خدمت
 02سال و کمتر نسبت به افراد بازنشسته با سنوات خدمت بالاتر از سلامت روان پایینتری برخوردارند.
 بین میانگین سرمایه روانشناختی بازنشستگان با سنوات خدمت متقاوت تفاوت چندانی وجود ندارد؛ ولی بررسی
معنیدار بودن تفاوت بین میانگینها بیانگر آن بود که سرمایه روانشناختی بر حسب گروهبندی سنوات خدمت
متفاوت نیست.
در ادامۀ این محاسبات:

 بررسی رابطه بین سلامت روان با سن ،سنوات خدمت و مدت زمان بازنشستگی ،ضرایب همبستگی نشان داد بین
نمرات سلامت روان با سنوات خدمت و مدت بازنشستگی همبستگی منفی معنیداری وجود دارد .به بیانی دیگر با
افزایش سنوات خدمت و مدت زمان بازنشستگی ،نمرات سلامت روان کاهش مییابد که به معنی افزایش سلامت
روان افراد است.
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 همچنین بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی با سن ،سنوات خدمت و مدت زمان بازنشستگی ،ضرایب همبستگی
نشان داد که بین نمرات سرمایه روانشناختی با سن ،سنوات خدمت و مدت بازنشستگی رابطه معنیداری وجود
ندارد.
 در راستای بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و مؤلفههای آن با سلامت روان ،این نتیجه حاصل شد که بین نمرات
سرمایه روانشناختی و تمامی مؤلفههای آن با سلامت روان بازنشستگان همبستگی منفی معنیداری وجود دارد.
بنابراین با افزایش سرمایه روانشناختی و مؤلفههای آن ،نمرات سلامت روان کاهش (به معنی افزایش سلامت روان
بازنشستگان) و با کاهش سرمایه روانشناختی و مؤلفههای آن ،نمرات سلامت روان افزایش (به معنی کاهش سلامت
روان بازنشستگان) پیدا میکند.
در انتها در بررسی اینکه آیا سلامت روان و سرمایه روانشناختی بازنشستگان ،متغیرهای دموگرافیك (سن ،جنس ،وضعیت
تأهل ،وضعیت اشتغال ،وضعیت تحصیلات ،سمت شغلی ،سنوات خدمت و مدت زمان بازنشستگی) آنها را پیشبینی میکنند،
چنین نتیجهگیری شد که:
 متغیرهای دموگرافیك ،مشترکاً  6.1درصد واریانس سلامت روان را پیشبینی میکنند و از بین متغیرهای دموگرافیك،
متغیرهای جنس ،وضعیت اشتغال ،سطح تحصیلات و سمت شغلی قادر به پیشبینی سلامت روان بازنشستگان هستند؛
که به ترتیب از بیشترین به کمترین ،وضعیت تحصیلی ،جنس ،وضعیت اشتغال و در نهایت سمت شغلی نقش بسزایی
در پیش بینی سلامت روان بازنشستگان دارند .ضرایب رگرسیون متغیرهای وضعیت تحصیلی ،جنس ،وضعیت اشتغال
و سمت شغلی منفی هستند که گویای آن هستند که سلامت روان در بازنشستگان مرد ،شاغل ،با تحصیلات دانشگاهی
و با سمت شغلی مدیریتی و معاونتی افزایش مییابد.
 همچنین متغیرهای دموگرافیك ،مشترکاً  9.3درصد واریانس سرمایه روانشناختی را پیشبینی میکنند و از بین
متغیرهای دموگرافیك ،متغیرهای جنس ،وضعیت تأهل ،وضعیت اشتغال ،سمت شغلی و مدت زمان بازنشستگی قادر
به پیشبینی سرمایه روانشناختی بازنشستگان هستند؛ که به ترتیب از بیشترین به کمترین ،وضعیت اشتغال ،تأهل،
مدت بازنشستگی ،سمت شغلی و در نهایت جنس سهم چشمگیری در پیشبینی سرمایه روانشناختی بازنشستگان
دارد .ضرایب رگرسیون متغیرهای وضعیت اشتغال ،تأهل ،اشتغال و سمت شغلی ،مثبت و ضریب رگرسیون جنس
منفی است .گویای آناند که سرمایه روانشناختی در بازنشستگان شاغل ،متأهل ،با سمت شغلی مدیریتی و معاونتی
و مرد با مدت زمان بازنشستگی بالاتر ،افزایش مییابد.
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