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پیشگفتار مؤسسه

سنجش های دوره ای ادراکات و برداشت های ذهنی شهروندان یک جامعه از شاخص های 
کلیدی محیط پیرامونی که در آن زیست می کنند، یکی از مهم ترین اقداماتی است که 
می توانند داده های خام و اولیۀ هر گونه تحلیل و یا اقدام در جهت بهبود وضعیت شرایط 
زیســتی جامعه را برای پژوهشگران و سیاست گذاران فراهم  آورند. این نوع سنجش ها 
عمومًا از طریق پیمایش های ملی، منطقه ای یا محلی انجام می شــوند که نتایج آنها در 
قالب دادهایی کیفی یا کمی منتشــر می شوند. موج دوم »پیمایش ملی کیفیت زندگی 
مردم ایران« یکی از مهم ترین پیمایش ها طی دهه های اخیر در ایران اســت که توسط 
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( در سال 1398 بر اساس پرسشنامه سازمان 
ســالمت جهان انجام شده است. این پیمایش کیفیت زندگی ایرانیان را بر اساس چهار 
شاخص ســالمت جســمانی، روانی، محیط و اجتماعی، به تفکیک گروه های مختلف 
سنی، جنسی، تحصیلی، شغلی، هزینه ای و محل زندگی مورد سنجش قرار داده است.

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، به عنوان نهادی وابسته به صندوق بازنشستگی 
کشــوری، که بخشی از رسالت اصلی خود را در اســتخراج و انتشار داده های مرتبط با 
کارکنان دســتگاه های دولتی و بازنشســتگان از کلیۀ منابع معتبر همچون آمارنامه ها، 
پیمایش ها، نظرســنجی ها و... می داند، اقدام به سفارش تدوین گزارش کیفیت زندگی 
شــاغالن دولتی و بازنشســتگان مســتخرج از پیمایش مذکور نمود. هدف از این کار، 
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استخراج برداشت های ذهنی این دو گروه جمعیتی از کیفیت زندگی خود، تغییر آن طی 
ســال های 1394 )موج اول پیمایش( و 1398 و مقایسۀ آنها با شاخص های کل نمونۀ 
کشور است. امید که با انتشار این گزارش بتوان به دیدی روشن تر از برخی شاخص های 

کیفی زیست شاغالن دولتی و بازنشستگان دست یافت.

مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا



چکیده

کیفیت زندگي طبق تعریف سـازمان سـالمت جهان به ادراک اشـخاص از موقعیت شـان 
در زندگـي، در پس زمینـۀ فرهنـگ و نظام ارزش هاي زندگي شـان و در ارتبـاط با اهداف، 
انتظارات، اسـتانداردها و دل مشغولی هایشـان اشاره دارد. شـاخص کیفیت زندگی بر اساس 
ایـن تعریف در ابعاد چهارگانه سـالمت جسـمانی، روانی، محیط و اجتماعـی مورد ارزیابی 

قرار می گیرد. 
موج دوم پیمایش ملی کیفیت زندگی مردم ایران بر اساس پرسشنامه سازمان سالمت 
جهان پاییز 1398 توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ISPA( به انجام رسیده است 
و گزارش تحلیل ثانویه داده های این پیمایش با هدف شناســایی وضعیت کیفیت زندگی 
بازنشســتگان و شاغالن دولتی به سفارش موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا تدوین و 

آماده شده است.

کل جمعیتشاغالن دولتیبازنشستگان
12.914.613.5شاخص نهایی کیفیت زندگی

12.515.114.1شاخص سالمت جسمانی )4-20(
13.715.214.05شاخص سالمت روانی )4-20(
12.613.912.8شاخص سالمت محیط )4-20(
شاخص روابط فردی و اجتماعی

12.814.113.3)سالمت اجتماعی( )4-20(
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در میان ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی، بازنشستگان و شاغالن دولتی در بعد سالمت   -
روانی باالترین نمره را داشــته اند؛ و کم ترین نمره برای بازنشستگان در بعد سالمت 

جسمانی و برای شاغالن دولتی در بعد سالمت محیط به دست آمده است.
بازنشســتگان در بعد سالمت جسمانی بیشــترین فاصله را با متوسط کل جمعیت و   -

شاغالن دولتی داشته اند.



فصل اول:

چارچوب مفهومی
و روش شناختی





مقدمه
در سـده اخیـر توجـه زيـادي بـه اندازه گیري میزان سـامتي افـراد و قـدرت تأثیرگذاري 
بیماری هاي روان شـناختي و جسـمي بـر روي فعالیت هاي روزانه و رفتارهاي آن ها شـده 
اسـت. طبق تعريفي که سـازمان سـامت جهان از سـامت ارائه داده اسـت، اين واژه به 
به زيستی1 کامل جسمي، رواني و اجتماعي اطاق می شود و تنها مريض بودن يا معلولیت 
را شـامل نمی شـود. اين تعريف تا به امروز تغییري نکرده اسـت )سازمان سامت جهان2، 
1946(. بنابراين در ارزيابي سامتي نبايد صرفاً به شاخص هاي سنتي سامتي مانند میزان 
مرگ ومیـر و نـرخ ابتا بـه بیماري توجه کرد؛ بلکـه همچنین ادراکي که افـراد از کیفیت 

زندگي شان دارند بايد موردتوجه قرار گیرد.
در سال هاي اخیر تمايلي به مقیاس بندي سامتي، فراتر از شاخص هاي سنتي سامتي به 
وجود آمده است، به طوری که از طريق مقیاس هاي سامتي و وضعیت کارايي، ناتواني، تأثیر 
بیماري و ناخوشي بر رفتارها و فعالیت هاي روزانه نیز سنجیده می شود. اين مقیاس ها هرچند 
تأثیر بیماري را مي سنجد اما کیفیت زندگي را که از آن با عنوان مقیاس گمشدۀ سامتي ياد 
می شود نمي سنجد. ثانیاً اين مقیاس ها اکثراً در آمريکاي شمالي و انگلستان ايجاد شده است 
و استفاده از آن ها براي ساير زمینه هاي اجتماعي خطاست و ناموفق عمل می کند. ثالثاً مدل 
مکانیکي درمان با دارو3، بي توجه به عنصر انسان محور در بحث سامت، فقط نگران مريضي 
1. Well-Being
2. World Health Organization
3. Mechanistic Model of Medicine
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و عائم آن است. با به میان آوردن بحث کیفیت زندگي در مطالعات سامت1، توجه ها به اين 
وجه سامتي متمرکز می شود و اقدامات مداخله اي بعدي، توجه بیشتري را معطوف به اين 

جنبۀ بهبود بیماران می کند )گروه کیفیت زندگي سازمان سامت جهان2، 1996: 3(.
بحث کیفیت زندگي به تازگي در ادبیات توسعه مستمر )پايدار( و برنامه ريزي هاي توسعه 
اجتماعـي مطرح شـده و جايـگاه ويژه ای يافته اسـت و دولت ها در سـطح ملّـي و محلي و 
نیز مؤسسـات متعدد بر روي سـنجش و شاخص سـازي آن کار می کنند )خوارزمي، 1383(. 
اصطاح »کیفیت« براي بیان توسـعه به زيسـتی در جامعه به کاررفته است و به گونه اي در 
برابـر »کمیت« کـه به وجه اقتصادي زندگي مردم اشـاره دارد قرار می گیرد. اين متغیر در 
چند دهه اخیر نخسـت از مطالعات اقتصادي سـر برآورده اسـت. در سـنجش هاي عیني از 
کیفیت زندگي، عوامل برون زايي نظیر فناوري تولید، زيرساخت ها، روابط اجتماعي، نهادهاي 

اجتماعي و نگراني هاي محیط زيستي نیز مدنظر قرار می گیرد )روباک3، 1982: 1259(.
کیفیت زندگي موضوعي چندرشـته ای و چندشاخه ای است و می توان آن را مرتبط با 
دو مفهوم نیازهاي انساني و رضايت از زندگي دانست. به اين دلیل الزم است که کیفیت 
زندگي شخصي در تعامل با کیفیت زندگي جمعي مطالعه شود )ذکايي و روشنفکر، 1384: 3(. 
زندگي فردي نیز کیفیتي در حدود سطح میانگین کیفیت زندگي جمعی دارد، کمي باالتر 

يا پايین تر. 
کیفیت زندگي مفهومي چندوجهی، نسـبي، متأثر از زمان و مکان و ارزش هاي فردي و 
اجتماعي است که ابعاد عیني و بیروني و ذهني و دروني را در بر می گیرد. پاسیون معتقد است 
اصطاح کیفیت زندگي به وضعیت محیطي که مردم در آن زندگي می کنند، مثل آلودگي و 
کیفیت مسکن و همچنین به برخي صفات و ويژگي هاي خود مردم اشاره دارد )پاسیون4، 2003(.

1. Health Care
2. The WHOQOL Group
3. Roback
4. Pacione
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کیفیت زندگي مفهومي چندوجهی است و لذا بايد از زوايا و ابعاد مختلفي سنجیده شود. 
از سوي ديگر در اکثر روش هاي سنجش، کیفیت زندگي طي ارزيابی پاسخگو از وضعیت خود 
احصاء می شود و او نیز در اين ارزيابي، آن چه را که واقعیت زندگي خويش مي پندارد با انتظارات 
و توقعـات خود مقايسـه کـرده و داوري می کنـد. در موارد معدودي نیز عمدتـاً در تحقیقات 
پزشـکي، کیفیت زندگي برخي بیماران خاص که خود ايشـان قادر به پاسـخگويي نیستند از 
افراد مراقبت کننده از ايشان مانند پزشک و پرستار پرسیده و بر اين اساس سنجیده می شود. 
بااين حال در هريک از اين حاالت بايد کیفیت زندگي را ماهیتاً نوعي ذهنیت و داوري شخصي 
دانسـت؛ چنانکه برخي نیز عامل اصلي تعیین کننده کیفیت زندگي را تفاوت درک شـده بین 

آن چه هست و آن چه از ديدگاه فرد بايد باشد برشمرده اند )نجات و همکاران، 1385(. 
کیفیت زندگي در طول زمان دسـتخوش تغییر می شـود و عوامل دروني و بیروني در 
تغییـرات آن دخیـل اسـت. به ايـن دلیل در بسـیاري از نقاط جهان نیز به صـورت دوره ای 
مورد سنجش قرار می گیرد. همچنین در بررسي هاي کان بايد به تفاوت مکان ها و خرده 
اجتماعـات نیز توجه داشـت زيرا اظهارات کلي در مورد جمعیت هـاي بزرگ از دقت کافي 

برخوردار نخواهد بود. 
در تحقیقات علوم اجتماعي، علوم سیاسي و علوم پزشکي، همواره در مفهوم و عوامل 
تشکیل دهندۀ »زندگي خوب يا بهتر« اختاف نظر و مناقشه بوده است چرا که تعريف کیفیت 
زندگي ايده آل متأثر از مجموعه وسـیعي از قوانین و رفتارها ازجمله شـیوه هاي فرزندپروري 
والدين، تعلیم و تربیت، اقتصاد، صنعت و سیاسـت اسـت )البرزي و البرزي، 1385: 322(. امروزه 
کمتر کسي کیفیت زندگي را تنها در مفهوم وضعیت مادي خاصه می کند. در واقع بايد میان 
زندگي مطلوب و زندگي مرفه تفاوت قائل شد چرا که زندگي مطلوب بر ارزش هاي انساني 
و اجتماعي اسـتوار اسـت اما زندگي مرفه شـاخص هايي همچون ارتقاي درآمد اقتصادي را 

مدنظر دارد. 
کیفیت زندگی در رشته های مختلفی از جمله در مطالعات اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي 
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و پزشکي، محیطي و انواع ديگري از زمینه ها و رشته ها مطالعه شده است. در مقیاس هاي 
جديدتر کیفیت زندگي، گونه ای از ترکیب و تلفیق اين حوزه هاي مطالعاتي در جايگاه ارائه 
توصیف دقیق تري از خوشـبختي جمعي گروه ها و جمعیت ها ديده می شـود. از سوی ديگر 
اين مفهوم گاه در حالت ايجابي آن، نوعي احساس مثبت برشمرده شده و داراي نمودهايي 
همچون رضايت از زندگي، احساس خوشبختي و شادکامي که جنبه هايي از سامتي انسان 

هستند دانسته شده است. 
در اهمیـت کیفیت زندگي بايد گفت برخـورداري از کیفیت زندگي ضعیف می تواند بر 
روي ارتباطات خانوادگي اثر گذارد، موجب به کارگیری مکانیسـم هاي مقابله و سـازگاري 
غیرمؤثر در افراد شود، تنش را در ايشان افزايش دهد و همین بر عوامل فیزيکي و جسمي 
اثر گذاشته و بیماری هاي جسمي را نیز ايجاد يا تثبیت و تقويت کند. بايد دانست که اولین 
اثر بیماري بر عملکرد شـخصي اسـت و سـپس اثرات رواني داشته و به دنبال آن سامت 
عمومـي و عملکـرد اجتماعـي افراد را تحت تأثیـر قرار می دهد. در واقـع اگر براي کیفیت 
زندگي، حوزه ها و ابعاد مختلف قائل باشیم، اين حوزه ها با يکديگر در همبستگي و ارتباط 
مسـتقیم هسـتند و کاهش کیفیت زندگي نهايتاً در تمام شـئون زندگي افراد جامعه نمود 

خواهد داشت. 
مطالعات کیفیت زندگي می تواند در شناسـايي نواحي مسـئله دار، وجوه نارضايتی های 
مردم، اولويت هاي ايشـان در زندگي، تأثیر عوامل اجتماعي- جمعیتي بر کیفیت زندگي و 
پايش و ارزيابي کارايي سیاست ها و استراتژی ها در زمینۀ کیفیت زندگي راهگشا باشد )زنگنه 
شـهرکي و همکاران، 1393: 178(. در مطالعات علوم پزشـکي نیز که به طور سـنتي، مطالعات 

غالب کیفیت زندگي را تشکیل می دهد، بدين واسطه کارايي درمان هاي مختلف و خدمات 
بهداشتي ارائه شده ارزيابي می شود، اين خدمات اولويت بندي می شود، سیاست گذاري شده 

و منابع مالي و انساني تخصیص داده می شود. 
دستاورد سنجش کیفیت زندگی آشنايی با تصويری از نیازها، محدوديت ها و اولويت های 
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زندگی اقشـار مختلف اجتماعی اسـت. دست يافتن به ابزاری دقیق برای مقايسه وضعیت 
کیفیت زندگی گروه ها و قشـرهای اجتماعی به آشـکارتر شدن حوزه هايی از زندگی اقشار 
اجتماعی مختلف می انجامد که بیشـتر نیازمند مداخله سیاسـت گذارانه اند. ارزيابی کیفیت 
زندگی ذی نفعان برای سازمان هايی همچون سازمان بازنشستگی کشوری که دست اندرکار 
خدمات رسـانی به گروه های جمعیتی گسـترده اند، راهنمای دقیقی برای سیاسـت گذاری و 

اولويت دهی دقیق تر به سیاست ها و اقدامات مناسب برای گروه های ذی نفع خواهد بود.
در گـزارش حاضـر خطـوط کلـی وضعیت کیفیت زندگـی دو گروه شـاغان دولتی و 
بازنشسـتگان کل کشور در سـال 1398 ترسیم می شود. در اين گزارش کیفیت زندگی دو 
گروه مورد اشاره در 4 بعد سامت جسمانی، سامت روانی، سامت محیط و روابط فردی 
و اجتماعی مورد تجزيه وتحلیل قرارگرفته و با وضعیت کیفیت زندگی همین گروه ها در سال 

1393 و نیز با میانگین وضعیت کیفیت زندگی مردم کل کشور مقايسه شده است.

تعريف کيفيت زندگي
کیفیـت زندگـي را می توان مجموعـۀ عملکرد اجتماعي، فیزيکي، روانـي و بیولوژيک فرد 
دانسـت. رافائل و همکارانش1 )1996( کیفیت زندگي را حّدي که شـخص از امکانات مهم 
زندگی اش لذت می برد تعريف می کنند، درحالی که گروه RIVM مدعي اسـت که کیفیت 
زندگـي عبارت اسـت از مسـائل عیني همراه با تجهیزات غیر مـادي زندگي که به نحوی 
مطابق با ادراکات شخص در مورد سامت، محیط زندگي، کار، خانواده و غیره تعیین شده 

است )ون کمپ، لیدلمیجر، مارسمن و هولندر2، 2003(.
رامني و همکارانش در پاسـخ به اينکه چرا تعريف جهان شـمول پذيرفته ای از کیفیت 

زندگي وجود ندارد، داليل زير را بیان کرده اند:

1. Raphael, Renwick, Brown, & Rootman
2. Van Kamp, Leidelmeijer, Marsman, & De Hollander
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فرآيندهاي دروني و ذهني وابسته به تجارب کیفیت زندگي، می توانند از طريق   .1
فیلترها )و ديدگاه ها( و بیان هاي مختلف توضیح داده و تفسیر شوند.

مفهوم کیفیت زندگي بسیار سنگین و مبهم است.  .2
مفهوم کیفیت زندگي، دربرگیرندۀ فهم رشد بشر و فرآيندهاي توسعه ای، میانگین   .3
امید به زندگي افراد و گستره ای است که تحت تأثیر عوامل محیط و نظام هاي 

ارزش گذاري انفرادي قرار دارد )رامني و همکاران1، 1994(. 
لیو در سـال 1983، کیفیت زندگي را نامي شـیک براي مفهوم قديمي به زيستی مادي 
و رواني مردم در محیط زندگي شـان توصیف کرده و داس )2008( نیز کیفیت زندگي را در 
به زيسـتی يا عدم به زيسـتی مردم و محیط آن ها خاصه کرده است. اسمیت )1993( آن را 
به زيسـتی اجتماعـي2 و آندروز )1983( رفاه عمومـي3 می داند. مولر )1983( کیفیت زندگي را 
میزان رفاه افراد و گروه ها تحت شرايط اجتماعي و اقتصادي عمومي تعريف می کند و فو 

)2000( آن را هم ارز رضايت کلي فرد از زندگي می داند. 

تعريف پاسیون از کیفیت زندگي را می توان کامل ترين تعريف دانست. کیفیت زندگي، 
شـادکامي يا رضايت افراد از زندگي و محیط، شـامل نیازها و آرزوها، سبک زندگي و ساير 
عوامل ملموس و غیرملموس است که به زيستی کلي را تعیین می کنند. تعريف جغرافیايي 
کیفیت زندگي به مفهوم به زيستی فردي اشاره دارد اما در آن بیشتر تمرکز بر مکان است 
تا فرد. اين تعريف دربرگیرندۀ شـرايط عیني و ذهني اجتماعي و محیطي در يک مکان و 

چگونگي ادراک اين شرايط توسط مردم ساکنین آنجا است )پاسیون، 2006(.
برخي انديشـمندان معتقدند که »کیفیت زندگي مجموعه ای اسـت که شامل نیازهاي 
جسمي، عاطفي، اجتماعي و امکانات زندگي می شود« )رهنما، 1357: 34؛ نراقي و باستاني پاريزي، 
1384(. برخي ديگر بر اين باور هستند که »کیفیت زندگي به معنای احساسي است که فرد 

1. Romney, Brown, & Fry
2. Social well-being
3. General welfare
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نسبت به به زيستی اجتماعي، عاطفي و جسماني خود دارد. اين احساس متأثر از اين است 
که يک فرد در شـرايط مختلف زندگي تا چه اندازه به خشـنودي شخصي نائل شده است. 
به عبارت ديگر، کیفیت زندگي به اين معنا است که انسان بتواند زندگي خود را هماهنگ با 
ارزش هايش سـامان دهد« )گیب و همکاران، 2004: 112 نقل از البرزي و البرزي، 1385: 322(. از 
ديدگاه هانت و مارشال1 )2012(، کیفیت زندگي عبارت است از میزان آگاهي فرد از تجارب 

زندگي خود و نقشي که در آن تجارب دارد. 
سینیتا و هانیدس2 کیفیت زندگي را برداشت و ارزيابي مثبت يا منفي فرد از خصوصیات 
زندگي خود و میزان رضايت کلي فرد از زندگي می دانند. ايسنیک3 کیفیت زندگي را ديدگاه 
فـرد دربارۀ تفاوت درک شـده بین آن چه بايد باشـد و آن چه هسـت می دانـد. نوردن فلت4 
معتقد اسـت کیفیت زندگي افراد از طريق بررسـي تجربه آنان از میزان دستیابي به آمال و 
آرزوهايشان انجام پذير است. کمپل5 احساس رضايت از زندگي شغلي و رضايت از زندگي 
خانوادگـي را دو رکـن اصلـی رضايت از زندگي می داند. تورانس6 کیفیت زندگي را شـامل 
موفقیت فرد در رسـیدن به شـرايط خاص يا موقعیتي از پیش تعیین شـده و تجربۀ کنوني 
احسـاس سـامتي و رضايتمندي فردي می داند. ويور7 بر اين باور است که کیفیت زندگي 
عبارت است از وضعیت سامت فردی و میزان رضايت از اين وضع. دونالد8 کیفیت زندگي 
را شامل خوب بودن و به زيستی فرد از نظر فیزيکي، عملکردي، اجتماعي، رواني و عاطفي 
می داند. مالمان9 نیز معتقد است کیفیت زندگي به وسیلۀ ارتباط متقابل پويا بین يک فرد با 

1. Hunt & Marshall
2. Cynthia & Hinds
3. Eysneck
4. Norden Fell
5. Campell
6. Torance
7. Viver
8. Donald
9. Mallmann
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 .)Mallmann, 1981( .عاداتش و با جامعه مشخص می شود
طبق تعريف يونسـکو1 کیفیت زندگي مفهومي کلي اسـت که تمام جنبه هاي زيستي 
شـامل رضايـت مـادي، نیازهاي حیاتـي و جنبه هاي انتقالـي زندگي مانند توسـعه فردي، 
خودشناسي و بهداشت اکوسیستم را پوشش می دهد. همچنین سمینار جهاني سازمان ملل 
متحد در ارتباط با جهان سوم2 کیفیت زندگي را شامل شرايط بهتر تغذيه، پوشاک، مسکن 
و محیط زيست انساني، بهداشت و آموزش وپرورش و ايجاد فرصت هايي براي کنش متقابل 
اجتماعي، کسـب مهارت هاي اجتماعي و شـغلي، گسترش همبستگي عمومي و مشارکت 
اجتماعي و سیاسـي می داند )شـريفیان و فتوت، 1390: 158(. تعاريف جديدتر کیفیت زندگي را 
به صورت اختاف بین سطح انتظارات انسان ها و سطح واقعیت ها عنوان می کنند که هر چه 

اين اختاف کمتر باشد کیفیت زندگي باالتر خواهد بود.
گاهي اوقات کیفیت زندگي معادل رضايت از زندگي تعريف شده است که شامل طیف 
وسیعي از رضايت افراد از کلیه مسائل زندگي خود است )فلس و پري3، 1995(. کیفیت زندگي 
با بهداشـت رواني افراد ارتباط دارد و به بیان حاالت و تغییرات و توانايی هاي افراد و میزان 

رضايت افراد از عملکردهاي زندگي مي پردازد )انديکت و همکاران4، 1993(.
در نهايت طبق تعريف گروه کیفیت زندگي سازمان سامت جهان، کیفیت زندگي عبارت 
است از ادراک اشخاص از موقعیت شان در زندگي، در پس زمینۀ فرهنگ و نظام ارزش هاي 
زندگي آن ها و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و دل مشغولی های ايشان. طبق اين 
تعريف، کیفیت زندگي به يک ارزيابي ذهني شکل گرفته در يک پس زمینۀ فرهنگي، اجتماعي 
و محیطي اشاره دارد زيرا اين تعريف متمرکز بر ادراک پاسخگويان است که نه فقط میانگین، 
جزئیات و عائم بیماری ها و شرايط را، که تأثیر بیماری ها و مداخات سامتي و درمان را بر 

1. UNESCO
2. UN
3. Felce & Perry
4. Endicott, Nee, Harrison, & Blumenthal
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کیفیت زندگي نیز نشان می دهد )گروه کیفیت زندگي سازمان سامت جهان1، 1996: 3(.

 WHOQOL پرسشنامه
در تحقیقات اجتماعی مقیاس ها و پرسشـنامه های مختلفی برای سـنجش کیفیت زندگی 
طراحی شده و به کاررفته اند. در پیمايش ملی کیفیت زندگی مردم ايران، پرسشنامه سازمان 

سامت جهان مورد استفاده قرارگرفته است. 
 طرح کیفیت زندگي سازمان سامت جهان، يکي از ارزنده ترين اقدامات صورت گرفته 
در توسعه و تدقیق مفهوم کیفیت زندگي قلمداد می شود که براي نخستین بار در سال 1991 
با هدف ايجاد ابزاري بین المللي در بیش از 15 کشور جهان به طور هم زمان به اجرا درآمد. 
مقیاس به کار گرفته شده در اين طرح WHOQOL-100 است و مفاهیم و ترکیب سؤاالت 
آن برای فرهنگ هاي متفاوت يکسان است )بونومي و همکاران2، 2000(. در طراحي و ساخت 
ايـن مقیاس، 15 مرکز تحقیقات میداني از فرهنگ ها و مناطق گوناگون جهان مشـارکت 

کردند )گروه کیفیت زندگي سازمان سامت جهان3، 1996: 4(. 
پرسشنامه WHOQOL-Bref در سال 1996 از همین مقیاس استخراج شده است که 
به دلیل کاهش حیطه ها و گويه ها و راحتي استفاده و دستورالعمل نمره دهي، به زبان هاي 
مختلف ترجمه و در مناطق گوناگون اعتباريابي شده است. اين پرسشنامه شامل چهار حیطه 
سامت جسماني4 )7 گويه(، سامت روانی5 )6 گويه(، روابط اجتماعي6 )3 گويه( و محیط7 
)8 گويه( اسـت و دو سـؤال کلي نیز از کیفیت زندگي و وضعیت عمومي سامت مي پرسد 

که جمعاً 26 گويه را شکل می دهد. 
1. The WHOQOL Group
2. Bonomi, Patrick, Bushnell, & Martin
3. The WHOQOL Group
4. Physical Health
5. Psychological
6. Social Relationships
7. Environment
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در ايران اين پرسشنامه براي نخستین بار در سال 1385 ترجمه و اعتباريابي شده است 
)نجات و همکاران، 1385(. 

پرسش هاي تحقيق
اين پژوهش در پي پاسخگويي به پرسش اصلي زير است:

وضعیت کیفیت زندگي دو گروه بازنشستگان و شاغان دولتی در جامعه ايران چگونه است؟  -
پرسش هاي زير نیز پرسش فوق را به صورت جزئی تر مدنظر قرار می دهند:

میزان رضايت شاغان دولتی و بازنشستگان از حیث سامت جسماني چگونه است؟  -
میزان رضايت شاغان دولتی و بازنشستگان از حیث سامت رواني چگونه است؟  -

میزان رضايت شاغان دولتی و بازنشستگان از حیث روابط اجتماعي چگونه است؟  -
میزان رضايت شاغان دولتی و بازنشستگان از حیث محیط زندگی چگونه است؟  -

وضعیت کیفیت زندگي دو گروه بازنشستگان و شاغان دولتی در جامعه ايران بر حسب   -
جنسیت و تحصیات چگونه است؟

روش تحقيق
در اين تحقیق به منظور سـنجش وضع کیفیت زندگی بازنشسـتگان و شـاغان دولتی 
در ايران از تحلیل ثانويه داده های پیمايش ملی کیفیت زندگی ايرانیان اسـتفاده شـده 
است. پیمايش کیفیت زندگی ايرانیان با نمونه آماری 12099 نفر و جامعه آماری کلیه 
مردان و زنان 15 سـال به باال در کل کشـور در پايیز 1398 به انجام رسـیده اسـت. 
در گزارش حاضر آن دسـته از افراد نمونه که وضع فعالیت خود را بازنشسـته يا شـاغل 
دولتی اظهار کرده اند، انتخاب و ابعاد مختلف کیفیت زندگی آن ها مورد تجزيه وتحلیل 
قرارگرفته اسـت. تعداد کل بازنشسـتگان در اين طرح 796 نفر و تعداد کل شـاغان 

نفر است.  دولتی 612 
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WHO-  در اين تحقیق پس از انجام مطالعات مربوط به ادبیات موضوع، پرسشـنامه
QOL-BREF سازمان سامت جهان، که توسط تعدادي از محققین ايراني، روان سنجي و 

اعتبارسنجي شده است، به عنوان مبناي جمع آوري اطاعات انتخاب شده است. پرسشنامه 
WHOQOL-BREF که کیفیت زندگي را به صورت کلي و عمومي مي سـنجد، داراي 4 

حیطه سـامت جسـماني، سامت رواني، روابط اجتماعي و سـامت محیط با 24 سؤال 
است. در ضمن اين پرسشنامه دو سؤال ديگر نیز دارد که به هیچ يک از حیطه ها تعلق ندارد 

و وضعیت سامت و کیفیت زندگي را به شکل کلي مورد ارزيابي قرار می دهند. 
حیطه سامت جسماني به مواردي مانند قدرت حرکت، فعالیت هاي روزمره زندگي، 
ظرفیـت کاري و انـرژي، درد و خواب مي پردازد. در حیطه سـامت روان تصور در مورد 
شـکل ظاهري، احساسـات منفي، احساسـات مثبت، اعتمادبه نفس، تفکـرات، يادگیري، 
حافظـه و تمرکـز و وضعیـت روحـي مورد سـؤال قرار می گیـرد. حیطه روابـط اجتماعي 
ارتباطات شـخصي، حمايت اجتماعي و زندگي جنسي را مورد سؤال قرار می دهد. حیطه 
سامت محیط اين پرسشنامه در مورد منابع مالي، امنیت فیزيکي، مراقبت هاي بهداشتي 
و اجتماعي، محیط فیزيکي محل سـکونت، موقعیت هاي موجود براي کسـب مهارت و 
اطاعات جديد، موقعیت هاي تفريحي و حمل ونقل را سؤال مي نمايد. اين پرسشنامه در 
بیش از 40 کشـور جهان، ترجمه و اعتبارسـنجي شـده اسـت و لذا با توجه به وجود ابزار 
مشـترک WHOQOL-BREF مقايسـه کیفیت زندگي مردم ايران با سـاير نقاط جهان 
نیز میسـر خواهد شـد. گونه ايراني اين پرسشنامه نشـان داده است که اين ابزار می تواند 
در ايران نیز مورداسـتفاده قرار گیرد؛ به صورتي که شـاخص همبسـتگي درون خوشه اي 
پرسشنامه در آزمون مجدد در فاصله دو هفته در چهار دامنه، از 0.75 تا 0.84 به دست آمده 
اسـت. از طرفي مقادير آلفاي کرونباخ و روايي سـازه1 نیز حاکي از روايي قابل قبول اين 

ابزار در جمعیت ايران است )نجات و همکاران، 1384: 1(.

1. Construct Validity
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طرح نمونه گيري پيمايش ملي کيفيت زندگي
جامعه آماري

جامعه آماري اين طرح، مجموعه افراد باالي 15 سال خانوارهاي شهري و روستايي ساکن 
در 31 اسـتان کشـور بوده است. در گزارش حاضر، شاغان دولتی و بازنشسته به تفکیک، 

جامعه آماری را تشکیل می دهند که از بین افرادی باالی 15 سال انتخاب شده است.

روش نمونه گيري 
در اين طرح، هدف به دسـت آوردن برآورد اسـتاني بوده اسـت. براي دسـتیابي به اين هدف 
از روش نمونه گیري چند مرحله ای در هر اسـتان اسـتفاده شـده است. از آنجا که پراکندگي 
صفت هاي موردبررسـی در يک اسـتان زياد است و توجه به اين موضوع که مراکز استان ها 
نمی تواند معرف کل آن اسـتان باشـد، مقرر گرديد در تمام اسـتان ها عاوه بر مرکز استان، 
متناسب با جمعیت آن استان 1 تا 4 شهر درجه دوم و روستاهای آن ها نیز در نمونه قرار بگیرد. 

اندازه نمونه 

اندازه نمونه آماري با توجه به فرمول خطاي حاشیه ای                   

بر اسـاس بازه اطمینان 95 درصد و با در نظر گرفتن σ=0.5 و e=0.009 برابر با 11856 
به دسـت می آيـد. در نهايت با در نظر گرفتن محدوديت ها، انـدازه نمونه برابر با 12099 در 
نظر گرفته شد. از کل نمونه پیمايش ملّی »کیفیت زندگی« 796 نفر بازنشسته و 612 نفر 

شاغل دولتی بودند.
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کیفیت زندگی شاغالن دولتی





1-2- مشخصات جمعيت شناختي شاغالن دولتی
1-1-2- جنسيت 

جدول شماره 1: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت

درصدفراوانيجنس

21234.6زن

40065.4مرد

612100.0جمع

بر اسـاس يافته هاي جدول فوق، از مجموع 612 پاسـخگوي حاضر در تحقیق، 65.4 
درصد جمعیت شاغان دولتی را مردان و 34.6 درصد را زنان تشکیل می دهند. 

 
2-1-2- سن 

جدول شماره 2: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن

شاخص هاي مرکزيدرصدفراوانيسن

39.3میانگین7512.3کمتر از 29 سال

37مد3046075.2 تا 49 سال

18جوان ترين507712.6 سال و باالتر

72مسن ترين612100.0جمع
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يافته هاي جدول فوق حاکي از آن اسـت که میانگین سـني افراد شـاغل دولتی حاضر 
در تحقیق 39.3 سـال بوده اسـت که دراين بین افراد باالی 30 تا 49 سال بیشترين میزان 
فراواني موجود در نمونه را به خود اختصاص داده اند. جوان ترين فرد شاغل دولتی پاسخگو 
18 ساله و مسن ترين فرد 72 ساله است. همچنین بر اساس يافته ها گروه سني کمتر از 29 
سـال 12.3 درصد، گروه سـني 30 تا 49 سـال 75.2 درصد و گروه سـنی 50 سال و باالتر 

12.6 درصد نمونه را تشکیل می دهند.

3-1-2- وضعيت تأهل

جدول شماره 3: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل

درصد معتبردرصدفراوانيوضعيت تأهل

50983.284.6متأهل

7812.713.0مجرد

152.52.5همسر فوت شده يا طاق

-101.6بی پاسخ

612100.0100.0جمع

طبـق نتايج جـدول فوق، 83.2 درصد از شـاغان دولتی متأهـل، 12.7 درصد مجرد 
و 2.5 درصد بدون همسـر )همسـر فوت شـده و جدا شـده( بوده اند. همچنین 1.6 درصد از 

پاسخگويان به اين سؤال پاسخ نداده اند.
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4-1-2- تحصيالت 

جدول شماره 4: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب آخرين مدرک تحصيلي

درصد معتبردرصدفراوانيآخرين مدرک تحصيلی

9215.015.1ديپلم و زير ديپلم
37360.961.1کاردانی و کارشناسی

14523.723.8تحصیات عالی)کارشناسی ارشد و دکتری(
-20.3بي پاسخ
612100.0100.0جمع

بر اساس يافته هاي جدول فوق، 15 درصد از شاغان دولتی دارای تحصیات ديپلم 
و زيـر ديپلـم، 60.9 درصد دارای تحصیات کاردانی و کارشناسـی و 23.7 درصد دارای 
تحصیات کارشناسـی ارشـد و باالتر بوده اند. همچنین 0.3 درصد پاسـخگويان به اين 

سؤال پاسخ نداده اند. 

5-1-2- متوسط هزينه ماهيانه خانوار
جدول شماره 5: متوسط هزينه ماهيانه خانوار پاسخگويان 

ميانگين هزينه ماهيانه خانواردرصد معتبردرصدفراواني

233.83.8کمتر از يک میلیون تومان

3.256.000

15525.325.9بین يک تا دو میلیون تومان
18830.731.4بین دو تا سه میلیون تومان

12720.821.2بین سه تا چهار میلیون تومان
6110.010.2بین چهار تا پنج میلیون تومان

457.47.5باالتر از پنج میلیون تومان
-132.1بي  پاسخ
612100.0100.0جمع
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براساس يافته های جدول فوق، متوسط هزينه ماهیانه 3.8 درصد از خانوارها کمتر از يک 
میلیون تومان، 25.3 درصد بین يک تا دو میلیون تومان، 30.7 درصد بین دو تا سه میلیون 
تومان، 20.8 درصد بین سه تا چهار میلیون تومان، 10 درصد بین چهار تا پنج میلیون تومان 
و متوسط هزينه 7.4 درصد از خانوارها باالتر از پنج میلیون تومان در ماه است. میانگین هزينه 

ماهیانه خانوارها سه میلیون و دويست و پنجاه شش هزار تومان در ماه است. 

6-1-2- محل زندگي 

جدول شماره 6: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل زندگي 

درصدفراوانيمحل زندگي

27945.6مرکز استان
27044.1شهر غیر از مرکز استان

6310.3روستا
612100.0جمع

بر اسـاس داده هاي جدول فوق ماحظه می شـود که 45.6 درصد از پرسشـنامه هاي 
تحقیق حاضر در مراکز استان ها، 44.1 درصد در شهرهاي غیر از مراکز استان و 10.3 درصد 

نیز در روستاها تکمیل شده است. 



2-2- ميزان سالمت جسماني
مقیاس »سـامت جسماني« در پرسشنامه سازمان سامت جهان با 7 سؤال سنجیده شده 
است که از جمع نمرات پاسخگويان در اين 7 سؤال، شاخص سامت جسماني به دست می آيد. 

1-2-2- درد جسماني 

جدول شماره 7: درد جسماني، چقدر مانع انجام کارهاي مورد نظر شما می شود؟

کل نمونه کشوری )1398(شاغالن دولتی در سال 1393شاغالن دولتی در سال 1398

درصدفراوانی
ميانگين1
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

29247.7خیلي کم

1.9

24.0

2.5

39.8

3.8

15926.029.526.8کم
9215.025.814.8متوسط
528.516.214.8زياد

172.83.83.5خیلي زياد
0.70.2--بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شد که »درد جسماني، چقدر مانع انجام کارهاي 

در خصوص دامنه طیف 1 تا 5 به عنوان میانگین گويه ها و تفســیر آن در سطح سنجش ترتیبی به اين صورت   .1
عمل شــده اســت: دامنه اين طیف يعنی عدد 4 بر 3 تقسیم شــده و میانگین 1 تا 2.33 به معنای ارزيابی کم، 
2.34-3.66 ارزيابی متوسط و 3.67 تا 5 به معنای ارزيابی باال از وضعیت ابعاد کیفیت زندگی پاسخگويان است.
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مورد نظر شما می شود؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود نیمي از پاسخگويان 
يعني 73.7 درصد شـاغان دولتی در حد کم يا خیلي کم درد جسـماني دارند، 15 درصد در 
حد متوسط و 11.3 درصد نیز درد جسماني خود را در حد زياد يا خیلي زياد دانسته اند. میانگین 
1.9 از 5 در اين سؤال بیانگر آن است که شاغان دولتی میزان درد جسماني خود را در حد 
پايینی ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393 میانگین نمره درد جسمانی شاغان 

دولتی 2.5 از 5 و در کل نمونه کشوری سال 1398 برابر با 3.8 از 5 بوده است. 

 جدول شماره 1-7: رابطه ميان جنسيت و درد جسماني

درد جسماني، چقدر مانع انجام کارهاي موردنظر شما میشود؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
74.113.212.7100.0زن
73.516.010.5100.0مرد

سطح 1.339مقدار خي دو
درجه0.512معناداري

مقدار2آزادي
0.047کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و وجود درد جسماني مانع کار مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداری میان اين دو متغیر وجود ندارد.1 

جدول شماره 2-7: رابطه ميان تحصيالت و درد جسماني

درد جسماني، چقدر مانع انجام کارهاي موردنظر شما میشود؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیالت
71.714.114.1100.0غیردانشگاهی

73.915.310.8100.0دانشگاهی

سطح 0.877مقدار خي دو
درجه0.645معناداري

مقدار2آزادي
0.038کرامر

قابل ذکر است که در جداولي که مقدار شدت همبستگي )کرامر( کمتر از 0.10 است، معنی داری رابطه می تواند   .1
ناشي از حجم باالي نمونه تحقیق باشد درصورتی که تفاوت بین گروه  ها چندان زياد نیست. اين قاعده برای کلیه 

مواردی ازاين دست در کل فصل صدق می کند.
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طبـق نتايـج جدول فـوق، میان سـطح تحصیات فـرد و وجود درد جسـماني رابطه 
معناداری مشاهده نمی شود.

2-2-2- نياز به درمان طبي 
جدول شماره 8: جهت انجام فعاليت هاي روزمره زندگي، چقدر به درمان هاي طبي نيازمند هستيد؟

شاغالن دولتی
در سال 1398

شاغالن دولتی
کل نمونه کشوری )1398(در سال 1393

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

27444.845.1خیلي کم

2.0

25.1

2.4

40.6

3.9

15725.725.828.825.1کم
10116.516.628.316.5متوسط
559.09.011.213.8زياد

213.43.54.23.2خیلي زياد
2.40.8-40.7بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »جهت انجام فعالیت هاي روزمره زندگي، 
چقدر به درمان هاي طبي نیازمند هستید؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 
70.5 درصـد شـاغان دولتی در حد کم يا خیلي کم به درمان هـاي طبي نیاز دارند، 16.5 
درصد در حد متوسط و 12.4 درصد نیز در حد زياد يا خیلي زياد خود را نیازمند درمان هاي 
طبي دانسـته اند. میانگین 2 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که نیاز شـاغان دولتی به 
درمان هاي طبي در حد کم ارزيابي می شـود. مقايسـه میانگین نمره نیاز شاغان دولتی به 
درمان طبی در بازه 1 تا 5 با سـال 1393 حاکی از کاهش نیاز آنان به درمان طبی اسـت. 
مقايسه میانگین  ها همچنین نشان می دهد متوسط نیاز شاغان دولتی به درمان طبی کمتر 

از متوسط نیاز کل نمونه کشوری به اين درمان هاست.
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جدول شماره 1-8: رابطه ميان جنسيت و نياز به درمان طبي

جهت انجام فعالیت هاي روزمره زندگي،
جمعچقدر به درمان های طبي نیازمند هستید؟

زيادمتوسطکم

جنسیت
72.214.213.7100.0زن
70.217.911.9100.0مرد

سطح 1.624مقدار خي دو
درجه0.444معناداري

مقدار2آزادي
0.052کرامر

جـدول فـوق بـه بررسـي رابطه میان جنسـیت و نیـاز به درمـان طبي مي پـردازد. 
همان گونـه کـه مقـدار خی دو نشـان می دهد، رابطه معنـاداري میان جنسـیت و نیاز به 

درمان طبي وجود ندارد. 

جدول شماره 2-8: رابطه ميان تحصيالت و نياز به درمان طبي

جهت انجام فعاليت هاي روزمره زندگي،
جمعچقدر به درمان های طبي نيازمند هستيد؟

زيادمتوسطکم

تحصیات
71.415.413.2100.0غیردانشگاهی
70.916.912.2100.0دانشگاهی

سطح 0.166مقدار خي دو
درجه0.920معناداري

مقدار2آزادي
0.017کرامر

در جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان تحصیات فرد و نیاز بـه درمان طبي پرداخته 
شده است. بر اساس يافته های فوق می توان گفت که میان اين دو متغیر رابطه وجود ندارد. 
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3-2-2- ميزان برخورداري از انرژي روزانه

جدول شماره 9: آيا براي زندگي روزمره انرژي کافي داريد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
کل نمونه کشوری )1398(در سال 1393

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

71.11.1خیلي کم

3.8

3.1

3.4

3.2

3.5

304.94.911.213.5کم
14824.224.336.125.0متوسط
32152.552.637.344.7زياد

10417.017.011.313.1خیلي زياد
1.00.4-20.3بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »آيا براي زندگي روزمره انرژي کافي 
داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 69.5 درصد شاغان دولتی میزان 
انرژي خود را براي زندگي روزمره در حد زياد و خیلي زياد ارزيابي کرده اند، 24.2 درصد در 
حد متوسـط و 6 درصد نیز میزان انرژي خود را کم و خیلي کم دانسـته اند. میانگین 3.8 از 
5 در اين سؤال بیانگر آن است که شاغان میزان انرژي خود را در زندگي روزمره باالتر از 
متوسط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393میانگین نمره میزان برخورداري 
شاغان دولتی از انرژي روزانه 3.4 از 5 و در کل نمونه کشوری در سال 1398 برابر با 3.5 

از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-9: رابطه ميان جنسيت و ميزان برخورداري از انرژي روزانه

آيا براي زندگي روزمره انرژي کافي داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
9.021.769.3100.0زن
4.425.669.8100.0مرد

سطح 5.381مقدار خي دو
درجه0.068معناداري

مقدار2آزادي
0.094کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و میزان برخورداري افراد از انرژي الزم براي 
زندگي روزمره مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشـان می دهد، رابطه معناداري بین 

اين دو متغیر وجود ندارد.

جدول شماره 2-9: رابطه ميان تحصيالت و ميزان برخورداري از انرژي روزانه

آيا براي زندگي روزمره انرژي کافي داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
6.530.463.0100.0غیردانشگاهی
6.023.170.9100.0دانشگاهی

سطح 2.486مقدار خي دو
درجه0.289معناداري

مقدار2آزادي
0.064کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات فرد و میزان برخورداري از انرژي الزم 
براي زندگي روزمره پرداخته شـده اسـت. بر اسـاس يافته ها می توان گفت که بین اين دو 

متغیر رابطه معنادار وجود ندارد.
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4-2-2- ميزان برخورداري از تحرک و چابکي

جدول شماره 10: تحرک و چابکي شما چقدر است؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
کل نمونه کشوری )1398(در سال 1393

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

132.12.1خیلي کم

3.6

4.5

3.3

5.7

3.3

7812.712.812.217.3کم
16126.326.442.125.6متوسط
26743.643.828.239.0زياد

9014.712.811.212.0خیلي زياد
1.70.5-30.5بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شد که »تحرک و چابکي شما چقدر است؟«. 
همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 58.3 درصد شـاغان دولتی تحرک و 
چابکـي خـود را در حد زياد و خیلي زياد ارزيابي کرده اند، 26.3 درصد در حد متوسـط و 
14.8 درصد نیز میزان تحرک و چابکي خود را کم و خیلي کم دانسته اند. میانگین 3.6 
از 5 در اين سؤال بیانگر آن است که شاغان دولتی میزان تحرک و چابکي خود را در 
حد متوسط ارزيابي کرده اند. در سال 1393 میانگین نمره برخورداری شاغان دولتی از 
تحرک و چابکی در بازه 1 تا 5، 3.3 و در کل نمونه کشـوری سـال 1398 برابر با 3.3 

از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-10: رابطه ميان جنسيت و ميزان برخورداري از تحرک و چابکي

تحرک و چابکي شما چقدر است؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
19.422.358.3100.0زن
12.628.658.8100.0مرد

سطح 6.475مقدار خي دو
درجه0.039معناداري

مقدار2آزادي
0.103کرامر

جـدول فوق به بررسـي رابطـه میان جنسـیت و ارزيابي میزان تحـرک و چابکي فرد 
مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري با اطمینان 95 درصد 
بین اين دو متغیر وجود دارد به طوری که میزان برخورداری مردان از تحرک و چابکی نسبت 

به زنان بیشتر است. 

جدول شماره 2-10: رابطه ميان تحصيالت و ميزان برخورداري از تحرک و چابکي

تحرک و چابکي شما چقدر است؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
22.232.245.6100.0غیردانشگاهی
13.525.560.9100.0دانشگاهی

سطح 8.280مقدار خي دو
درجه0.016معناداري

مقدار2آزادي
0.117کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات و ارزيابي فرد از میزان تحرک و چابکي 
خود پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 95 درصد گفت که بین اين 
دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد. بدين معني که افراد دانشگاهی از میزان تحرک و چابکي 

بیشتري نسبت به غیر دانشگاهی برخوردارند.
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5-2-2- رضايت از وضعيت خواب 

جدول شماره 11: چقدر از وضعيت خواب خود راضي هستيد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
کل نمونه کشوری )1398(در سال 1393

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

223.63.6خیلي کم

3.5

6.2

3.2

6.4

3.3

8013.213.213.616.5کم
15825.826.139.626.9متوسط
26643.544.030.539.7زياد

7912.913.18.710.4خیلي زياد
1.40.4-71.1بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »چقـدر از وضعیت خـواب خود راضي 
هسـتید؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 56.4 درصد شـاغان دولتی 
رضايـت از وضعیـت خواب خود را در حد زياد و خیلي زياد ارزيابي کرده اند، 25.8 درصد در 
حد متوسط و 16.8 درصد نیز میزان رضايت خود را از وضعیت خواب خود کم و خیلي کم 
دانسته اند. میانگین 3.5 از 5 در اين سؤال بیانگر آن است که شاغان دولتی میزان رضايت 
از خواب خود را در حد متوسـط ارزيابي کرده اند. میانگین میزان رضايت شـاغان دولتی از 
وضعیت خواب در بازه 1 تا 5 در سال 1393، 3.2 و میانگین ارزيابی کل نمونه کشوری در 

سال 1398 برابر با 3.3 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-11: رابطه ميان جنسيت و رضايت از وضعيت خواب

چقدر از وضعيت خواب خود راضي هستيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
15.928.056.0100.0زن
17.325.157.5100.0مرد

سطح 0.647مقدار خي دو
درجه0.723معناداري

مقدار2آزادي
0.033کرامر

جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و ارزيابـي رضايت از خـواب مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد.

جدول شماره 2-11: رابطه ميان تحصيالت و رضايت از وضعيت خواب

چقدر از وضعيت خواب خود راضي هستيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
24.220.954.9100.0غیر دانشگاهی

15.627.057.4100.0دانشگاهی

سطح 4.518مقدار خي دو
درجه0.104معناداري

مقدار2آزادي
0.087کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات و ارزيابي میزان رضايت فرد از وضعیت 
خواب خويش پرداخته شـده اسـت. بر اسـاس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر 

رابطه معنادار وجود ندارد. 
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6-2-2- توانايي انجام فعاليت هاي روزانه 

جدول شماره 12: چقدر از توانايي خود در انجام فعاليت هاي روزمره راضي هستيد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

71.11.1خیلي کم

3.8

3.0

3.3

3.3

3.4

345.65.610.112.6کم
14323.423.542.429.6متوسط
33955.455.734.044.5زياد

8614.114.18.79.4خیلي زياد
1.70.7-30.5بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »چقدر از توانايي خود در انجام فعالیت هاي 
روزمـره راضـي هسـتید؟«. همان گونه که در جـدول فوق ماحظه می شـود، 59.5 درصد 
شاغان دولتی میزان رضايت خود را از توانايي در انجام فعالیت هاي روزمره در حد زياد و 
خیلي زياد ارزيابي کرده اند، 23.4 درصد در حد متوسط و 6.7 درصد نیز میزان رضايت خود 
را از توانايي در انجام فعالیت های روزمره را کم و خیلي کم دانسته اند. میانگین 3.8 از 5 در 
اين سـؤال بیانگر آن اسـت که شـاغان دولتی میزان توانايي خود را در انجام فعالیت هاي 
روزانه را باالتر از متوسط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393 میانگین توانايي 
شاغان دولتی در انجام فعالیت هاي روزانه 3.3 از 5 و میانگین نمره اين متغیر در کل نمونه 

کشوری سال 1398 نیز برابر با 3.4 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-12: رابطه ميان جنسيت و توانايي انجام فعاليت هاي روزانه

چقدر از توانايي خود در انجام فعاليت هاي روزمره راضي هستيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
8.123.368.6100.0زن
6.023.670.4100.0مرد

سطح 0.955مقدار خي دو
درجه0.620معناداري

مقدار2آزادي
0.040کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و رضايت از توانايي خود در انجام فعالیت هاي 
روزانه مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد رابطه معناداري بین اين دو متغیر 

وجود ندارد. 

جدول شماره 2-12: رابطه ميان تحصيالت و توانايي انجام فعاليت هاي روزانه

چقدر از توانايي خود در انجام فعاليت هاي روزمره راضي هستيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
11.025.363.7100.0غیر دانشگاهی

6.023.170.9100.0دانشگاهی

سطح 3.577مقدار خي دو
درجه0.167معناداري

مقدار2آزادي
0.077کرامر

در جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان تحصیات و رضايـت از توانايي خود در انجام 
فعالیت هاي روزانه پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر 

رابطه معنادار وجود ندارد.
 



45فصل دوم: کیفیت زندگی شاغالن دولتی

7-2-2- رضايت از ظرفيت کاري روزانه

جدول شماره 13: چقدر در استفاده از ظرفيت کاري خود، از خود رضايت داريد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

91.51.5خیلي کم

3.8

3.3

3.4

3.5

3.4

426.96.910.514.2کم
14022.923.038.029.0متوسط
30850.350.635.942.6زياد

11018.018.111.59.8خیلي زياد
0.90.8-30.5بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »چقدر در استفاده از ظرفیت کاري خود، 
از خـود رضايـت داريـد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 68.3 درصد 
از شـاغان دولتی در اسـتفاده از ظرفیت کاري خود به میزان زياد و خیلی زياد رضايت 
دارند، 22.9 درصد در حد متوسـط و 8.4 درصد نیز میزان رضايت خود را در اسـتفاده از 
ظرفیت کاري خويش کم و خیلي کم دانسـته اند. میانگین 3.8 از 5 در اين سـؤال بیانگر 
آن است که شاغان دولتی میزان رضايت خود را در اين زمینه باالتر از متوسط ارزيابي 
کرده اند. الزم به ذکر اسـت در سـال 1393 میانگین رضايت شـاغان دولتی از ظرفیت 
کاری روزانه 3.4 از 5 و میانگین نمره اين متغیر در کل نمونه کشـوری سـال 1398 نیز 

برابر با 3.4 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-13: رابطه ميان جنسيت و رضايت از ظرفيت کاري روزانه

چقدر در استفاده از ظرفيت کاري خود، از خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
9.517.173.3100.0زن
7.826.166.2100.0مرد

مقدار 
سطح 6.300خي دو

درجه0.043معناداري
مقدار2آزادي

0.102کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و رضايت از اسـتفاده از ظرفیت کاري 
مي پـردازد. همان گونـه کـه مقـدار خی دو نشـان می دهد بـا اطمینان 95 درصـد رابطه 
معنـاداري بیـن اين دو متغیر وجود دارد به طوری که میـزان رضايت از ظرفیت کاری در 

زنان بیشتر از مردان است. 

جدول شماره 2-13: رابطه ميان تحصيالت و رضايت از ظرفيت کاري روزانه

چقدر در استفاده از ظرفيت کاري خود، از خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
12.125.362.6100.0غیر دانشگاهی

7.822.769.6100.0دانشگاهی

سطح 2.501مقدار خي دو
درجه0.286معناداري

مقدار2آزادي
0.064کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات و رضايت از استفاده از ظرفیت کاري 
پرداخته شـده اسـت. بر اسـاس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر رابطه معنادار 

وجود ندارد. 



3-2- شاخص سالمت جسماني 
ايـن بعـد از کیفیـت زندگی بر مبنای مقیاس سـازمان سـامت جهان بـه معني وضعیت 
جسـماني مطلـوب فـرد و رضايت وي از اين وضعیت اسـت. سـامت جسـمانی شـامل 
توانايي انجام فعالیت هاي روزمره زندگي، میزان وابسـتگي به درمان هاي پزشکي، قدرت 
و خستگي، تحّرک و چابکي، درد و ناراحتي، خواب و استراحت و ظرفیت و توانايي براي 

کار و فعالیت است. 

جدول شماره 14: ميانگين و انحراف معيار شاخص سالمت جسماني

شاغالن دولتی در سال 1398
15.1نمره )20- 4(1

2.5انحراف معیار

شاغالن دولتی در سال 1393
13.6نمره )20- 4(

2.5انحراف معیار

کل جمعيت در سال 1398
14.1نمره )20- 4(

2.9انحراف معیار

نمرات جدول فوق از جمع پاسـخ هاي پاسـخگويان به 7 سـؤال راجع به »سـامت 
جسـماني« به دسـت آمده اسـت. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود و مقادير 

دستورالعمل شیوه نمره گذاری شاخص های کیفیت زندگی، که توسط گروه کیفیت زندگی سازمان سامت جهان   .1
تدوين شــده است، بازه 20-4 را پیشنهاد کرده اســت. در گزارش حاضر به منظور رعايت دستورالعمل و جهت 

فراهم شدن امکان مقايسه با ساير داده ها و گزارش ها، همین بازه نمره استفاده شده است.
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میانگین ها نشـان می دهد، شـاخص سـامت جسمانی در بین شـاغان دولتی در حیطه 
سـامت جسـمانی باالتر از متوسط ارزيابی شده است. مقايسـه میانگین نمرات سامت 
جسـمانی شـاغان دولتی در سـال 1398 با 1393 و کل نمونه سال 1398نشان می دهد 
کیفیت زندگی شاغان دولتی در حیطه سامت جسمانی در سال 1398 بهتر از 1393 و 

کل نمونه سال 1398است.

جدول شماره 1-14: امتياز شاخص سالمت جسمانی به تفکيک متغيرهای جنس و تحصيالت 

ميانگين سالمت جسمانی
P. valueمقدار Tانحراف معيار)4-20(

جنس
)n=400( 15.12.4مردان

- 0.2960.767
)n=211( 15.12.8زنان

تحصیات
)n=91( 14.62.5غیردانشگاهی

- 2.2870.023
)n=518( 15.22.5دانشگاهی

همان طور که در جدول باال هم مشخص شده است، بین شاخص سامت جسمانی و 
متغیر جنس رابطه معنادار مشاهده نمی شود و بین شاخص سامت جسمانی و تحصیات 
رابطه معنادار مشـاهده می شـود. سـطح معناداری آزمون T و مقايسـه میانگین ها، نشان 
می دهد که افراد دانشـگاهی نسبت به افراد غیر دانشگاهی از سامت جسمانی بیشتری 

برخوردارند. 



4-2- ميزان سالمت رواني
مقیاس سـامت رواني در پرسشـنامه سازمان سـامت جهان با 6 سؤال سنجیده شده 
اسـت که از جمع نمرات پاسـخگويان در اين 6 سـؤال شـاخص میزان سـامت رواني 

به دست می آيد.

1-4-2- لذت از زندگي
جدول شماره 15: چقدر از زندگي لذت می بريد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

 کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

101.61.6خیلي کم

3.7

5.2

3.3

4.4

3.4

518.38.411.614.2کم
14924.324.539.629.8متوسط
29948.949.232.040.9زياد

9916.216.310.710.2خیلي زياد
0.80.5-40.7بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »چقدر از زندگي لذت می بريد؟«. همان گونه 
که در جدول فوق ماحظه می شود، 65.1 درصد شاغان دولتی میزان لذت مندي خود از 
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زندگي را به میزان زياد و خیلی زياد ارزيابي کرده اند، 24.3 درصد در حد متوسط و 9.9 درصد 
نیز میزان لذت مندي خود را از زندگي در حد کم و خیلي کم دانسـته اند. میانگین 3.7 از 5 
در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که شاغان دولتی میزان لذت مندي خود از زندگي را باالتر 
از متوسـط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر اسـت در سال 1393 میانگین نمره لذت از زندگی 
شـاغان دولتی 3.3 از 5 و میانگین نمره اين متغیر در کل نمونه کشـوری سال 1398 نیز 

برابر با 3.4 از 5 بوده است. 

جدول شماره 1-15: رابطه ميان جنسيت و ميزان لذت از زندگي

چقدر از زندگي لذت می بريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
11.820.967.3100.0زن
9.126.464.5100.0مرد

سطح 2.988مقدار خي دو
درجه0.224معناداري

مقدار2آزادي
0.070کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و لذت مندي از زندگي مي پردازد. همان گونه 
که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معنادار میان اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-15: رابطه ميان تحصيالت و ميزان لذت از زندگي

چقدر از زندگي لذت می بريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
13.026.160.9100.0غیردانشگاهی
9.524.366.1100.0دانشگاهی

سطح 1.387مقدار خي دو
درجه0.500معناداري

مقدار2آزادي
0.048کرامر
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در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات فرد و میزان لذت مندي از زندگي 
پرداخته شـده اسـت. بر اسـاس يافته ها می تـوان گفت که میان ايـن دو متغیر رابطه 

وجود ندارد.

2-4-2- معناداري زندگي 
جدول شماره 16: زندگي شما تا چه حد معنادار است؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد 1 تا 5

ميانگيندرصد 1 تا 5
 1 تا 5

182.93.0خیلي کم

3.8

4.5

3.4

4.0

3.5

365.95.99.412.8کم
12420.320.435.927.7متوسط
31150.851.135.641.5زياد

12019.619.713.613.5خیلي زياد
0.90.4-30.3بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شد که »زندگي شما تا چه حد معنادار است؟«. 
همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 70.4 درصد از شاغان دولتی در حد زياد 
و خیلي زياد زندگي خود را معنادار می دانند، 20.3 درصد در حد متوسـط و 8.8 درصد نیز 
میزان معناداري زندگي خود را کم و خیلي کم دانسته اند. میانگین 3.8 از 5 در اين سؤال 
بیانگر آن است که شاغان دولتی میزان معناداري زندگي خود را متوسط به باال ارزيابي 
کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393 میانگین نمره معناداری زندگی شاغان دولتی 
3.4 از 5 و میانگین نمره اين متغیر در کل نمونه کشـوری سـال 1398 نیز برابر با 3.5 از 

5 بوده است. 
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جدول شماره 1-16: رابطه ميان جنسيت و ميزان معناداري زندگي

زندگي شما تا چه حد معنادار است؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
7.620.472.0100.0زن
9.520.470.1100.0مرد

سطح 0.674مقدار خي دو
درجه0.714معناداري

مقدار2آزادي
0.033کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و میزان معناداري زندگي فرد مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري میان جنسیت و معناداري زندگي 

وجود ندارد. 

جدول شماره 2-16: رابطه ميان تحصيالت و ميزان معناداري زندگي

زندگي شما تا چه حد معنادار است؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
15.219.665.2100.0غیردانشگاهی
7.820.671.7100.0دانشگاهی

سطح 5.367مقدار خي دو
درجه0.068معناداري

مقدار2آزادي
0.094کرامر

در جـدول فـوق به بررسـي رابطـه میان تحصیات فـرد و معنـاداري زندگي پرداخته 
شـده اسـت. همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري میان تحصیات و 

معناداري زندگي وجود ندارد. 
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3-4-2- قدرت تمرکز در امور روزانه 

جدول شماره 17: در امور خود تا چه حد قادر به تمرکز هستيد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

81.31.3خیلي کم

3.8

4.0

3.4

2.6

3.5

355.75.711.212.4کم
12921.121.234.126.0متوسط
31451.351.638.145.5زياد

12320.120.211.213.0خیلي زياد
1.50.5-30.5بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »در امور خود تا چه حد قادر به تمرکز 
هسـتید؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 71.4 درصد شـاغان دولتی 
تمرکز خود را در انجام امور در حد زياد و خیلي زياد می دانند، 21.1 درصد در حد متوسط و 
7 درصد نیز میزان تمرکز خود را در انجام امور کم و خیلي کم دانسته اند. میانگین 3.8 از 5 
در اين سؤال بیانگر آن است که شاغان دولتی میزان تمرکز خود را در انجام امور را باالتر 
از متوسط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393 میانگین نمره قدرت تمرکز در 
امور روزانه شاغان دولتی 3.4 از 5 و میانگین نمره اين متغیر در کل نمونه کشوری سال 

1398 نیز برابر با 3.5 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-17: رابطه ميان جنسيت و ميزان قدرت تمرکز در امور روزانه

در امور خود تا چه حد قادر به تمرکز هستيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
6.719.074.3100.0زن
7.322.370.4100.0مرد

سطح 1.046مقدار خي دو
درجه0.593معناداري

مقدار2آزادي
0.041کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و میزان تمرکز فرد در انجام امور مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري میان جنسیت و تمرکز در انجام 

امور وجود ندارد. 

جدول شماره 2-17: رابطه ميان تحصيالت و ميزان قدرت تمرکز در امور روزانه

در امور خود تا چه حد قادر به تمرکز هستيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

14.126.159.8100.0غیردانشگاهیتحصیات
5.820.274.0100.0دانشگاهی

سطح 11.076مقدار خي دو
درجه0.004معناداري

مقدار2آزادي
0.135کرامر

در جدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات فرد و تمرکز در انجام امور پرداخته 
شده است. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 99 گفت که رابطه معناداري میان اين دو 
متغیر وجود دارد. بر اين اسـاس افراد دانشـگاهی بیش از غیر دانشـگاهی قادر به تمرکز در 

امور خود هستند.
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4-4-2- پذيرش شکل ظاهري بدن خويش

جدول شماره 18: آيا قادريد شکل ظاهري بدن خود را بپذيريد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

91.51.5خیلي کم

4.0

3.5

3.6

2.6

3.5

416.76.88.412.4کم
10517.217.426.526.0متوسط
30349.550.141.845.5زياد

14724.024.318.713.0خیلي زياد
1.00.5-71.1بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شد که »آيا قادريد شـکل ظاهري بدن خود را 
بپذيريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 73.5 درصد شاغان دولتی در 
حد زياد و خیلي زياد قادرند شکل ظاهري بدن خود را بپذيرند، 17.2 درصد در حد متوسط 
و 8.2 درصد نیز میزان پذيرش شکل بدن خود را کم و خیلي کم دانسته اند. میانگین 4 از 5 
در اين سؤال بیانگر آن است که میزان پذيرش شکل ظاهري بدن نزد شاغان دولتی باالتر 
از متوسـط اسـت. الزم به ذکر اسـت در سـال 1393 میانگین نمره پذيرش شکل ظاهری 
بدن در میان شاغان دولتی 3.6 از 5 و میانگین نمره اين متغیر در کل نمونه کشوری سال 

1398 نیز برابر با 3.5 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-18: رابطه ميان جنسيت و ميزان پذيرش شکل ظاهري بدن خويش

آيا قادريد شکل ظاهري بدن خود را بپذيريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
7.215.976.8100.0زن
8.818.173.1100.0مرد

سطح 1.007مقدار خي دو
درجه0.604معناداري

مقدار2آزادي
0.041کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و میزان پذيرش شـکل ظاهري بدن 
مي پـردازد. همان گونـه کـه مقدار خی دو نشـان می دهد، رابطه معنـاداري بین اين دو 

متغیر وجود ندارد.

جدول شماره 2-18: رابطه ميان تحصيالت و ميزان پذيرش شکل ظاهري بدن خويش

آيا قادريد شکل ظاهري بدن خود را بپذيريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

12.124.263.7100.0غیردانشگاهیتحصیات
7.616.276.2100.0دانشگاهی

سطح 6.286مقدار خي دو
درجه0.043معناداري

مقدار2آزادي
0.102کرامر

در جدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات فرد و میزان پذيرش شـکل ظاهري 
بدن پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 95 درصد بیان کرد که افراد 

دانشگاهی بیش از افراد غیر دانشگاهی قادر به پذيرش بدن خود هستند.
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5-4-2- ميزان دچار شدن به مشکالت روحي 

جدول شماره 19: چقدر دچار حاالتي مثل دل گرفتگی، نااميدي، اضطراب و افسردگي می شويد؟ 

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

17127.928.1خیلي کم

2.2

13.7

2.8

2.6

3.5

24740.440.625.39.7کم
11118.118.333.430.7متوسط
6410.510.516.544.4زياد

1152.52.59.912.2خیلي زياد
1.20.4-40.7بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »چقدر دچار حاالتي مثل دل گرفتگی، 
ناامیدي، اضطراب و افسردگي می شويد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 
68.3 درصد شاغان دولتی در حد کم و خیلي کم دچار اين حاالت می شوند، 18.1 درصد 
در حد متوسط و 13 درصد نیز در حد زياد و خیلي زياد دچار اين حاالت می شوند. میانگین 
2.2 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که شـاغان دولتی در حد کمی دچار حاالتي مثل 
دل گرفتگی و ... می شـوند. الزم به ذکر اسـت در سـال 1393 میانگین نمره گرفتاری های 
روحی در میان شـاغان دولتی 2.8 از 5 و میانگین نمره اين متغیر در کل نمونه کشـوری 

سال 1398 نیز برابر با 3.5 از 5 بوده است.
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جدول شماره 1-19: رابطه ميان جنسيت و ميزان دچار شدن به گرفتگي هاي روحي

چقدر دچار حاالتي مثل دل گرفتگی، نااميدي، اضطراب
جمعو افسردگي می شويد؟

زيادمتوسطکم

جنسیت
67.519.113.4100.0زن
69.417.812.8100.0مرد

سطح 0.252مقدار خي دو
درجه0.881معناداري

مقدار2آزادي
0.020کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و میزان گرفتگي هـاي روحي مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-19: رابطه ميان تحصيالت و ميزان دچار شدن به گرفتگي هاي روحي

چقدر دچار حاالتي مثل دل گرفتگی، نااميدي، اضطراب
جمعو افسردگي می شويد؟

زيادمتوسطکم

تحصیات
66.716.716.7100.0غیردانشگاهی
69.018.612.4100.0دانشگاهی

سطح 1.286مقدار خي دو
درجه0.526معناداري

مقدار2آزادي
0.046کرامر

در جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان وضعیـت تأهل و میـزان گرفتگي هاي روحي 
پرداخته شده است. بر اساس يافته ها بین اين دو متغیر تفاوت معناداری وجود ندارد.
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6-4-2- رضايت از خود 

جدول شماره 20: در مجموع چقدر از خود رضايت داريد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

 کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

40.70.7خیلي کم

3.9

3.8

3.5

21.1

3.5

243.93.98.337.0کم
15425.225.238.920.1متوسط
30149.249.334.116.3زياد

12720.820.814.25.1خیلي زياد
0.70.5-20.3بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »در مجموع چقدر از خود رضايت داريد؟«. 
همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 70 درصد شاغان دولتی از خود در حد به 
میزان زياد و خیلی زياد رضايت دارند، 25.2 درصد در حد متوسـط و 4.6 درصد نیز در حد 
کم و خیلي کم از خود راضي هسـتند. میانگین 3.9 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که 
شـاغان دولتی رضايت از خود را در حد زياد ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر اسـت در سـال 
1393 میانگین نمره رضايت از خود شاغان دولتی 3.5 از 5 و میانگین نمره اين متغیر در 

کل نمونه کشوری سال 1398 نیز برابر با 3.5 از 5 بوده است.
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جدول شماره 1-20: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت از خود

در مجموع چقدر از خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
3.822.373.9100.0زن
5.026.868.2100.0مرد

سطح 2.230مقدار خي دو
درجه 0.328معناداري

مقدار 2آزادي
0.060کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و رضايت از خود مي پردازد. همان گونه که 
مقدار خی دو و سطح معناداری نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-20: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت از خود

در مجموع چقدر از خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
7.723.169.2100.0غیردانشگاهی
4.125.770.2100.0دانشگاهی

سطح 2.439مقدار خي دو
درجه0.295معناداري

مقدار2آزادي
0.063کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات و رضايت از خود پرداخته شده است. 
بر اساس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر رابطه  معنادار وجود ندارد. 



5-2- شاخص سالمت رواني 
همان طـور کـه قبـا هم گفته شـد؛ اين بعد از کیفیـت زندگی بر مبنای مقیاس سـازمان 
سامت جهان، به معني نگرش فرد نسبت به زندگي با توجه به دو مقولۀ احساس به زيستی 
و احسـاس رضايت است. شاخص سـامت روان تصور در مورد شکل ظاهري، احساسات 
منفي، احساسات مثبت، اعتمادبه نفس، تفکرات، يادگیري، حافظه و تمرکز و وضعیت روحي 

را مورد سؤال قرار می دهد. 

جدول شماره 21: ميانگين و انحراف معيار شاخص سالمت روانی

شاغان دولتی در سال 1398
15.2نمره )20- 4(
2.5انحراف معیار

شاغان دولتی در سال 1393
13.7نمره )20- 4(
2.8انحراف معیار

کل جمعیت در سال 1398
14.05نمره )20- 4(
2.8انحراف معیار

نمرات جدول فوق از جمع پاسخ هاي پاسخگويان به 6 سؤال راجع به »سامت روانی« 
به دسـت آمده اسـت. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود و مقادير میانگین ها 
نشـان می دهد، شـاخص سـامت روانی در بین شـاغان دولتی وضعیت باالتر از متوسط 
را نشـان می دهد و می توان قضاوت کرد که پاسـخگويان کیفیت زندگی خود را در حیطه 
سـامت روانی باالتر از متوسـط ارزيابی کرده اند. مقايسـه میانگین نمرات سـامت روانی 
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شـاغان دولتی در سـال 1398 با 1393 و کل نمونه سـال 1398نشـان می دهد کیفیت 
زندگی شـاغان دولتی در حیطه سـامت روانی در سال 1398 بهتر از 1393 و کل نمونه 

سال 1398 است.

جدول شماره 1-21: امتياز شاخص سالمت روانی به تفکيک متغيرهای جنس و تحصيالت

ميانگينسالمت روانی
P. valueمقدار Tانحراف معيار)4-20(

جنس
)n=400( 15.22.5مردان

1.0050.315
)n=210( 15.42.6زنان

تحصیات
)n=517( 15.42.5دانشگاهی

- 2.9790.003
)n=91( 14.52.8غیردانشگاهی

همان طور که در جدول باال هم مشـخص شـده اسـت، بین شـاخص سـامت روانی 
و متغیر جنس تفاوت معناداری مشـاهده نمی شـود. اما بین سـطح تحصیات و شـاخص 
سامت روانی رابطه معناداری وجود دارد. سطح معناداری آزمون T و مقايسه میانگین ها و 
امتیازهای کسب شده، نشان می دهد که سامت روانی که افراد دانشگاهی نسبت به افراد 

غیر دانشگاهی از سامت روانی بیشتری برخوردارند. 



6-2- ميزان سالمت محيط
مقیاس سامت محیط در پرسشنامه سازمان سامت جهان با 8 سؤال سنجیده شده است 
که از جمع نمرات پاسـخگويان در اين 8 سـؤال، شاخص میزان رضايت از سامت محیط 

به دست می آيد.

1-6-2- احساس امنيت در زندگي روزمره

جدول شماره 22: در زندگي روزمره چقدر احساس امنيت می کنيد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

101.61.6خیلي کم

3.9

3.3

3.5

2.3

3.6

376.06.110.410.4کم
12019.619.633.824.2متوسط
30750.250.236.445.5زياد

13722.222.414.717.1خیلي زياد
1.50.5-10.2بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شد که »در زندگي روزمره چقدر احساس امنیت 
می کنید؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 72.4 درصد شاغان دولتی در 
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حد زياد و خیلي زياد در زندگي خود احساس امنیت می کنند، 19.6 درصد در حد متوسط و 
7.6 درصد نیز میزان احساس امنیت خود را کم و خیلي کم دانسته اند. میانگین 3.9 از 5 در 
اين سؤال بیانگر آن است که شاغان دولتی میزان احساس امنیت خود را در زندگي باالتر 
از حد متوسط و نزديک به زياد ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است میانگین احساس امنیت 
شـاغان دولتی در زندگی روزمره خود در سـال 1393، 3.5 و برای کل نمونه کشـوری در 

سال 1398، 3.6 از 5 بوده است. 

جدول شماره 1-22: رابطه ميان جنسيت و احساس امنيت در زندگي روزمره

در زندگي روزمره چقدر احساس امنيت می کنيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

8.119.472.5100.0زنجنسیت
7.519.872.8100.0مرد

سطح 0.064مقدار خي دو
درجه0.969معناداري

مقدار2آزادي
0.010کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و میزان احساس امنیت مي پردازد. همان گونه 
که مقدار خی دو نشـان می دهد، می توان گفت که بین جنسـیت و احسـاس امنیت رابطه 

معنادار وجود ندارد. 

جدول شماره 2-22: رابطه ميان تحصيالت و احساس امنيت در زندگي روزمره

در زندگي روزمره چقدر احساس امنيت می کنيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
7.620.771.7100.0غیردانشگاهی
7.719.173.1100.0دانشگاهی

سطح 0.113مقدار خي دو
درجه0.945معناداري

مقدار2آزادي
0.014کرامر
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در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات فرد و احساس امنیت در زندگي پرداخته 
شده است. بر اساس يافته ها می توان گفت میان اين دو متغیر رابطه معنادار وجود ندارد. 

2-6-2- سالمت محيط 

جدول شماره 23: محيط اطراف شما تا چه حد سالم است؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

ميانگيندرصدفراوانی
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

132.1خیلي کم

3.7

4.7

3.3

3.2

3.5

569.213.413.4کم
13722.439.925.1متوسط
29347.931.243.2زياد

11318.59.514.6خیلي زياد
1.30.5--بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »محیط اطراف شما تا چه حد سالم است؟«. 
همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 66.4 درصد شـاغان دولتی میزان سـالم 
بودن محیط خود را به میزان زياد و خیلی زياد ارزيابي کرده اند، 22.4 درصد در متوسـط و 
11.3 درصد نیز میزان سالم بودن محیط خود را کم و خیلي کم دانسته اند. میانگین 3.7 از 
5 در اين سؤال بیانگر آن است که شاغان دولتی میزان سالم بودن محیط خود را در حد 
متوسط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است شاغان دولتی در سال 1393 میزان سالم بودن 
محیط خود را در بازه 1 تا 5، 3.3 و در افراد کل نمونه کشوری سال 1398 به طور میانگین 

3.5 برآورد کرده اند. 
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جدول شماره 1-23: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت از سالمت محيط

محيط اطراف شما تا چه حد سالم است؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
11.321.267.5100.0زن
11.323.065.8100.0مرد

سطح 0.256مقدار خي دو
درجه0.880معناداري

مقدار2آزادي
0.020کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و ارزيابي میزان سالم بودن محیط مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-23: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت از سالمت محيط

محيط اطراف شما تا چه حد سالم است؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
12.025.063.0100.0غیردانشگاهی
11.221.867.0100.0دانشگاهی

سطح 0.579مقدار خي دو
درجه0.749معناداري

مقدار2آزادي
0.031کرامر

در جدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات فرد و ارزيابي از میزان سـالم بودن 
محیط پرداخته شـده اسـت. بر اسـاس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر رابطه 

معنادار وجود ندارد. 
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3-6-2- ميزان دسترسي به اطالعات مورد نياز 

جدول شماره 24: اطالعات مورد نياز روزمره به چه ميزان در دسترس شماست؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

81.21.3خیلي کم

3.6

4.1

3.1

5.3

3.2

569.29.215.319.1کم
19932.532.747.532.6متوسط
26242.843.125.734.8زياد

8313.613.75.77.3خیلي زياد
1.71.0-40.7بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »اطاعات مورد نیاز روزمره به چه میزان در 
دسترس شماست؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 56.4 درصد شاغان 
دولتی میزان دسترسـي خود را به اطاعات مورد نیاز را به میزان زياد و خیلی زياد ارزيابي 
کرده اند، 10.4 درصد در حد کم و خیلي کم و 32.5 درصد نیز میزان دسترسـي خود را به 
اطاعات مورد نیاز در حد متوسط دانسته اند. میانگین 3.6 از 5 در اين سؤال بیانگر آن است 
که شـاغان دولتی میزان دسترسـي خود را به اطاعات مورد نیاز در حد باالتر از متوسـط 
ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393 میانگین برآورد شاغان دولتی از میزان 
دسترسي به اطاعات مورد نیازشان در بازه 1 تا 5، 3.1 و میانگین اين متغیر در کل نمونه 

کشوری سال 1398 برابر 3.2 بوده است. 
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جدول شماره 1-24: رابطه ميان جنسيت و ميزان دسترسي به اطالعات مورد نياز

اطالعات مورد نياز روزمره به چه ميزان در دسترس شماست؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
13.327.659.0100.0زن
9.035.455.5100.0مرد

سطح 5.262مقدار خي دو
درجه0.072معناداري

مقدار2آزادي
0.093کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و میزان دسترسـي به اطاعات مورد نیاز 
مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو و سطح معناداری نشان می دهد، رابطه معناداري بین 

اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-24: رابطه ميان تحصيالت و ميزان دسترسي به اطالعات مورد نياز

اطالعات مورد نياز روزمره به چه ميزان در دسترس شماست؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
15.440.744.0100.0غیردانشگاهی
9.731.558.8100.0دانشگاهی

سطح 7.378مقدار خي دو
درجه0.025معناداري

مقدار2آزادي
0.110کرامر

جـدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات و میزان دسترسـي بـه اطاعات مورد 
نیاز مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشـان می دهد، رابطه معنادار بین اين دو متغیر 
با اطمینان 95 درصد وجود دارد. بر اين اساس افراد دانشگاهی بیش از غیر دانشگاهی به 

اطاعات مورد نیاز روزمره خود دسترسي دارند.
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4-6-2- ميزان امکان فعاليت هاي تفريحي 

جدول شماره 25: به چه ميزان امکان فعاليت هاي تفريحي داريد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

538.78.7خیلي کم

3.02

10.7

2.8

15.8

2.7

14423.523.722.428.1کم
19131.231.443.226.5متوسط
17929.229.418.723.7زياد

416.76.73.72.3خیلي زياد
1.30.6-40.7بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »به چه میزان امکان فعالیت هاي تفريحي 
داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 32.2 درصد شاغان دولتی میزان 
امکان فعالیت هاي تفريحي خود را در حد کم و خیلي کم ارزيابي کرده اند، 31.2 درصد در 
حد متوسـط و 35.9 درصد نیز میزان امکان فعالیت هاي تفريحي خود را زياد و خیلي زياد 
دانسته اند. میانگین 3.02 از 5 در اين سؤال بیانگر آن است که شاغان دولتی میزان امکان 
فعالیت هـاي تفريحـي خود را در حد متوسـط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر اسـت میانگین 
برآورد شـاغان دولتی از میزان امکان فعالیت هاي تفريحي در بازه 1 تا 5 در سـال 1393، 

2.8 و برای کل نمونه کشوری در سال 1398 برابر 2.7 بوده است.
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جدول شماره 1-25: رابطه ميان جنسيت و ميزان امکان فعاليت هاي تفريحي

به چه ميزان امکان فعاليت هاي تفريحي داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
36.728.634.8100.0زن
30.232.936.9100.0مرد

سطح 2.806مقدار خي دو
درجه0.246معناداري

مقدار2آزادي
0.068کرامر

جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و میـزان امکان فعالیت هـاي تفريحي 
مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو و سطح معناداری نشان می دهد، رابطه معناداري بین 

اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-25: رابطه ميان تحصيالت و ميزان امکان فعاليت هاي تفريحي

به چه ميزان امکان فعاليت هاي تفريحي داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
38.536.325.3100.0غیردانشگاهی
31.530.538.1100.0دانشگاهی

سطح 5.488مقدار خي دو
درجه0.064معناداري

مقدار2آزادي
0.095کرامر

در جـدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات فـرد و میزان امکان فعالیت هاي 
تفريحي پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر رابطه 

وجود ندارد. 
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5-6-2- ميزان برخورداري از پول کافي براي رفع نياز

جدول شماره 26: آيا براي رفع نيازهاي خود پول کافي داريد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

335.45.4خیلي کم

3.2

9.7

2.9

1.9

2.7

10016.316.417.027.7کم
23037.637.748.831.1متوسط
20733.833.918.320.1زياد

406.56.64.94.6خیلي زياد
1.40.6-20.3بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شـد که »آيا براي رفع نیازهاي خود پول کافي 
داريـد؟«. همان گونـه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 21.7 درصد شـاغان دولتی 
میزان پول خود را براي رفع نیازهايشان را به میزان کم و خیلی کم ارزيابي کرده اند، 37.6 
درصد در حد متوسـط و 40.3 درصد نیز میزان پول خود را براي رفع نیازهايشـان زياد و 
خیلي زياد دانسـته اند. میانگین 3.2 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن است که شاغان دولتی 
میزان پول خود را براي رفع نیازهايشان در حد متوسط ارزيابي کرده اند. میانگین ارزيابی 
شاغان دولتی در اين زمینه در سال 1393، 2.9 و در کل نمونه سال 1398 برابر 2.7 از 

5 بوده است. 
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جدول شماره 1-26: رابطه ميان جنسيت و ميزان برخورداري از پول کافي براي رفع نياز

آيا براي رفع نيازهاي خود پول کافي داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
15.239.345.5100.0زن
25.336.837.8100.0مرد

سطح 8.742مقدار خي دو
درجه0.013معناداري

مقدار2آزادي
0.120کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و ارزيابي میزان برخورداري از پول براي 
رفع نیازها مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشـان می دهد، رابطه معناداري بین اين 
دو متغیر وجود دارد. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 95 درصد گفت که زنان وضعیت 

مالي خود را براي رفع نیازهاي زندگي بهتر از مردان دانسته اند. 

جدول شماره 2-26: رابطه ميان تحصيالت و ميزان برخورداري از پول کافي براي رفع نياز

آيا براي رفع نيازهاي خود پول کافي داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
34.830.434.8100.0غیردانشگاهی
19.639.041.5100.0دانشگاهی

سطح 10.624مقدار خي دو
درجه0.005معناداري

مقدار2آزادي
0.132کرامر

در جدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات فرد و ارزيابي میزان برخورداري از 
پول براي رفع نیازها پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 99 درصد 
گفـت کـه افراد دانشـگاهی وضعیت مالي خـود را براي رفع نیازهـاي زندگي بهتر از غیر 

دانشگاهی ها دانسته اند.
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6-6-2- رضايت از شرايط محل زندگي

جدول شماره 27: چقدر از شرايط محل زندگي خود رضايت داريد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

182.93.0خیلي کم

3.5

6.9

3.2

4.9

3.3

609.89.912.514.9کم
16326.626.939.030.5متوسط
30950.550.931.040.7زياد

579.39.49.08.0خیلي زياد
1.70.9-50.8بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »چقدر از شرايط محل زندگي خود رضايت 
داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 59.8 درصد شـاغان دولتی از 
شـرايط محـل زندگـي خود به میزان زياد و خیلـی زياد رضايت دارنـد، 26.6 درصد در حد 
متوسط و 12.7 درصد نیز در حد کم و خیلي کم از شرايط محل زندگي خود راضي هستند. 
میانگین 3.5 از 5 در اين سؤال بیانگر آن است که شاغان دولتی رضايت خود را از شرايط 
محل زندگي در حد متوسط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393 میانگین 1 
تا 5 میزان رضايت شاغان دولتی از محل زندگی خود ، 3.2 و برای کل نمونه کشوری در 

سال 1398 برابر 3.3 از 5 بوده است.
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جدول شماره 1-27: رابطه ميان جنسيت و رضايت از شرايط محل زندگي

چقدر از شرايط محل زندگي خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
13.725.161.1100.0زن
12.427.859.8100.0مرد

سطح 0.602مقدار خي دو
درجه0.740معناداري

مقدار2آزادي
0.031کرامر

جـدول فـوق به بررسـي رابطـه میان جنسـیت و رضايت از شـرايط محـل زندگي 
مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر 

وجود ندارد. 

جدول شماره 2-27: رابطه ميان تحصيالت و رضايت از شرايط محل زندگي

چقدر از شرايط محل زندگي خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
14.428.956.7100.0غیردانشگاهی
12.626.660.8100.0دانشگاهی

سطح 0.561مقدار خي دو
درجه0.755معناداري

مقدار2آزادي
0.030کرامر

در جدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات و رضايت از شـرايط محل زندگي 
پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر رابطه  معنادار 

وجود ندارد. 
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5-6-2- ميزان رضايت از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني 

جدول شماره 28: چقدر از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني رضايت داريد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

325.25.3خیلي کم

3.4

7.5

3.1

6.9

3.2

10016.316.418.719.4کم
16727.327.440.530.2متوسط
23838.939.124.435.2زياد

7211.811.87.74.7.6خیلي زياد
1.20.7-30.5بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شد که »چقدر از دسترسي به خدمات بهداشتي 
و درمانـي رضايـت داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 50.7 درصد 
شاغان دولتی میزان رضايت خود را از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني به میزان 
زياد و خیلی زياد بیان کرده اند، 27.3 درصد در حد متوسط و 21.5 درصد نیز در حد کم و 
خیلي کم از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني راضي هستند. میانگین 3.4 از 5 در اين 
سؤال بیانگر آن است که شاغان دولتی رضايت خود را از دسترسي به خدمات بهداشتي و 
درماني در حد متوسط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 13983 میانگین 1 تا 5 
میزان رضايت شاغان دولتی از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني ، 3.1 و برای کل 

نمونه کشوری در سال 1398 برابر 3.2 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-28: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت
از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني

چقدر از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
22.225.052.8100.0زن
21.428.749.9100.0مرد

سطح 0.970مقدار خي دو
درجه0.616معناداري

مقدار2آزادي
0.040کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و رضايت از دسترسي به خدمات بهداشتي و 
درماني مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشان و سطح معناداری نشان می دهد، رابطه 

معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-28: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت
از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني

چقدر از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
27.220.752.2100.0غیردانشگاهی
20.628.550.9100.0دانشگاهی

سطح 3.375مقدار خي دو
درجه0.185معناداري

مقدار2آزادي
0.075کرامر

در جـدول فوق به بررسـي رابطـه میان تحصیات و رضايت از دسترسـي به خدمات 
بهداشتي و درماني پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر 

رابطه معناداري وجود ندارد.
 



77فصل دوم: کیفیت زندگی شاغالن دولتی

6-6-2- ميزان رضايت از وضعيت رفت وآمد 

جدول شماره 29: چقدر از وضعيت رفت وآمد خود احساس رضايت داريد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

213.43.5خیلي کم

3.5

6.5

3.2

5.3

3.2

6811.111.215.317.5کم
17528.628.939.931.3متوسط
27645.145.529.037.9زياد

6610.810.97.87.3خیلي زياد
1.50.7-61.0بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »چقدر از وضعیت رفت وآمد خود احساس 
رضايـت داريـد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 55.9 درصد شـاغان 
دولتـی از وضعیـت رفت وآمد خود به میزان زياد و خیلی زياد رضايت دارند، 28.6 درصد در 
حد متوسط و 14.5 درصد نیز در حد کم و خیلي کم از وضعیت رفت وآمد خود راضي هستند. 
میانگین 3.5 از 5 در اين سؤال بیانگر آن است که شاغان دولتی رضايت خود را از وضعیت 
رفت وآمد خود در حد متوسط ارزيابي کرده اند رضايت شاغان دولتی از وضعیت رفت وآمد 

خود در سال 1393، 3.2 و در کل نمونه سال 1398 برابر 3.2 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-29: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت از وضعيت رفت وآمد

چقدر از وضعيت رفت وآمد خود احساس رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
12.927.160.0100.0زن
15.729.854.5100.0مرد

سطح 1.791مقدار خي دو
درجه0.408معناداري

مقدار2آزادي
0.054کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و رضايت از وضعیت رفت وآمد مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-29: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت از وضعيت رفت وآمد

چقدر از وضعيت رفت وآمد خود احساس رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
18.925.655.6100.0غیردانشگاهی
14.029.656.4100.0دانشگاهی

سطح 1.675مقدار خي دو
درجه0.433معناداري

مقدار2آزادي
0.053کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات و رضايت از وضعیت رفت وآمد پرداخته 
شده است. بر اساس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر رابطه  معنادار وجود ندارد. 



7-2- شاخص سالمت محيط
اين بعد از کیفیت زندگی بر مبنای مقیاس سازمان سامت جهان شامل منابع مادي و مالي، 
آزادي، ايمني، میزان در دسترس بودن و کیفیت مراقبت هاي بهداشتي، درماني و اجتماعي، 
فرصت هاي پیش رو براي کسب اطاعات و مهارت هاي جديد، امکان فعالیت هاي تفريحي، 
سـامت محله اي که شـخص در آن زندگي می کند و امکانات آن و سـامت محیط خانه 
می باشد که در اين پژوهش با 8 گويه مورد سنجش قرار گرفته است. نمرات اين شاخص 

در طیف های مختلف به شرح زير است: 

جدول شماره 30: ميانگين و انحراف معيار شاخص سالمت محيط

شاغالن دولتی در سال 1398
13.9نمره )20- 4(
2.4انحراف معیار

شاغالن دولتی در سال 1393
14.3نمره )20- 4(
3.04انحراف معیار

کل جمعيت در سال 1398
12.8نمره )20- 4(
2.6انحراف معیار

نمرات جدول فوق از جمع پاسخ هاي پاسخگويان به 8 سؤال راجع به »سامت محیط« 
به دسـت آمده اسـت. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود و مقادير میانگین ها 
نشان می دهد، شاخص سامت محیط در بین شاغان دولتی باالتر از متوسط ارزيابی شده 
است. مقايسه میانگین نمرات سامت محیط شاغان دولتی در سال 1398 با 1393 و کل 
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نمونه سال 1398نشان می دهد کیفیت زندگی شاغان دولتی در حیطه سامت محیط در 
سال 1398 از 1393 پايین تر و از کل نمونه سال 1398 باالتر است.

جدول شماره 1-30: امتياز شاخص سالمت محيط به تفکيک متغيرهای جنس و تحصيالت

ميانگين سالمت محيط
P. valueمقدار Tانحراف معيار)4-20(

جنس
)n=398( 13.82.4مردان

0.5200.603
)n=211( 13.92.5زنان

تحصیات
)n=516( 13.92.4دانشگاهی

- 1.7210.086
)n=91(13.52.6غیردانشگاهی

همان طور که در جدول باال هم مشخص شده است، تفاوت معناداری شاغان دولتی 
مرد و زن و بین شـاغان دانشـگاهی و غیر دانشـگاهی از حیث شاخص سامت محیط 

مشاهده نمی شود. 



8-2- ميزان روابط فردي و اجتماعي
مقیاس روابط فردي و اجتماعي در پرسشـنامه سـازمان سامت جهان با 3 سؤال سنجیده 
شده است که از جمع نمرات پاسخگويان در اين 3 سؤال شاخص میزان رضايت از روابط 

فردي و اجتماعي به دست می آيد.

1-8-2- رضايت از روابط شخصي 
جدول شماره 31: چقدر از روابط شخصي خود رضايت داريد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

81.31.3خیلي کم

3.7

2.8

3.5

3.1

3.5

447.27.28.610.8کم
13321.721.833.526.4متوسط
33554.755.039.547.0زياد

8914.514.614.212.0خیلي زياد
1.40.6-30.5بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »چقدر از روابط شخصي خود رضايت 
داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 69.2 درصد شـاغان دولتی از 
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روابط شـخصي خود در حد زياد و خیلي زياد رضايت دارند، 21.7 درصد در حد متوسـط و 
8.5 درصد نیز در حد کم و خیلي کم از روابط شخصي خود راضي هستند. میانگین 3.7 از 
5 در اين سؤال بیانگر آن است که شاغان دولتی رضايت خود را از روابط شخصي متوسط 
ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393 میانگین رضايت شاغان دولتی از روابط 

شخصی خود 3.5 و در میان کل نمونه در سال 1398 برابر با 3.5 از 5 بوده است.

جدول شماره 1-31: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت از روابط شخصي

چقدر از روابط شخصي خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
11.019.070.0100.0زن
7.323.369.4100.0مرد

سطح 3.337مقدار خي دو
درجه0.188معناداري

درجه2آزادي
0.074آزادي

جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و رضايت از روابط شـخصي مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-31: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت از روابط شخصي

چقدر از روابط شخصي خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
11.020.968.1100.0غیردانشگاهی
8.122.169.8100.0دانشگاهی

سطح 0.815مقدار خي دو
درجه0.665معناداري

درجه2آزادي
0.037آزادي

در جدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات و رضايت از روابط شـخصي پرداخته 
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شده است. بر اساس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر رابطه  معنادار وجود ندارد. 

 2-8-2- رضايت از روابط جنسي

جدول شماره 32: چقدر از روابط جنسي خود رضايت داريد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

325.25.6خیلي کم

3.6

6.9

3.3

8.8

3.2

599.610.311.212.6کم
13421.923.335.325.3متوسط
25241.243.927.732.6زياد

9715.816.911.19.5خیلي زياد
7.911.2-386.2بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شـد که »چقدر از روابط جنسي خود رضايت 
داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 57 درصد شـاغان دولتی از 
روابط جنسي خود در حد زياد و خیلي زياد رضايت دارند، 21.9 درصد در حد متوسط و 
14.8 درصد نیز در حد کم و خیلي کم از روابط جنسي خود راضي هستند. میانگین 3.6 
از 5 در اين سؤال بیانگر آن است که شاغان دولتی رضايت خود را از روابط جنسي در 
حد متوسـط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر اسـت میانگین 1 تا 5 میزان رضايت شاغان 
دولتی از روابط جنسـی خود در سـال 1393، 3.3 و در کل نمونه سـال 1398 برابر 3.2 

از 5 بوده است.
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جدول شماره 1-32: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت از روابط جنسي

چقدر از روابط جنسي خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
17.325.157.6100.0زن
15.122.562.4100.0مرد

سطح 1.242مقدار خي دو
درجه0.537معناداري

مقدار2آزادي
0.047کرامر

طبق نتايج به دست آمده، میان جنسیت و رضايت از روابط جنسي رابطه معناداری وجود 
ندارد و تفاوت مشاهده شده در میزان رضايت مردان و زنان، قابل توجه و محسوس نیست. 

جدول شماره 2-32: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت از روابط جنسی

چقدر از روابط شخصي خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
26.219.054.8100.0غیردانشگاهی
14.124.061.9100.0دانشگاهی

سطح 7.888مقدار خي دو
درجه0.019معناداري

مقدار2آزادي
0.117کرامر

در جدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات و رضايت از روابط جنسـی پرداخته 
شده است. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 95 درصد گفت که بین اين دو متغیر رابطه  
معنادار وجود دارد. بر اين اساس افراد دارای مدرک دانشگاهی از رضايت بیشتري در روابط 

جنسی خود برخوردارند.
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3-8-2- رضايت از حمايت دوستان

جدول شماره 33: چقدر از حمايتي که از دوستان خود دريافت می کنيد رضايت داريد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

335.45.5خیلي کم

3.3

4.7

3.1

8.8

3.1

9014.714.914.818.2کم
17628.829.146.729.2متوسط
25241.241.725.435.1زياد

538.78.87.27.7خیلي زياد
1.31.1-81.3بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »چقدر از حمايتي که از دوسـتان خود 
دريافـت می کنیـد رضايت داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 49.9 
درصد شـاغان دولتی از حمايت دريافتي از طرف دوسـتان خود در حد زياد و خیلی زياد 
رضايـت دارنـد، 28.8 درصـد در حـد متوسـط و 20.1 درصد نیز در حد کـم و خیلي کم از 
حمايت دريافتي از طرف دوستان خود راضي هستند. میانگین 3.3 از 5 در اين سؤال بیانگر 
آن اسـت که شـاغان دولتی رضايت خود را از حمايت دريافتي از دوسـتان در حد متوسط 
ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393 میانگین رضايت شاغان دولتی از حمايت 
دريافتي از طرف دوسـتان 3.1 و در سـال 1398 در میان کل نمونه تحقیق نیز برابر با 3.1 

از 5 بوده است.
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جدول شماره 1-33: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت از حمايت دوستان

چقدر از حمايتي که از دوستان خود دريافت می کنيد رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
22.325.152.6100.0زن
19.331.349.4100.0مرد

سطح 2.666مقدار خي دو
درجه0.264معناداري

مقدار2آزادي
0.066کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و رضايت از حمايت دريافتي از دوستان 
مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر 

وجود ندارد. 

جدول شماره 2-33: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت از حمايت دوستان

چقدر از حمايتي که از دوستان خود دريافت می کنيد رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
21.726.152.2100.0غیردانشگاهی
20.029.850.2100.0دانشگاهی

سطح 0.545مقدار خي دو
درجه0.761معناداري

مقدار2آزادي
0.030کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات و رضايت از حمايت دريافتي از دوستان 
پرداخته شـده اسـت. بر اسـاس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر رابطه معنادار 

ندارد. وجود 



9-2- شاخص روابط فردي و اجتماعي )سالمت اجتماعي(
اين بعد از کیفیت زندگی بر مبنای مقیاس سازمان سامت جهان شامل ارتباطات شخصي، 
حمايت اجتماعي و فعالیت های جنبی اسـت. که در اين پژوهش با 3 گويه مورد سـنجش 

قرارگرفته است. نمرات اين شاخص در طیف های مختلف به شرح زير است:

جدول شماره 34: ميانگين و انحراف معيار شاخص سالمت اجتماعی

شاغالن دولتی در سال 1398
14.1نمره )20- 4(
2.9انحراف معیار

شاغالن دولتی در سال 1393
13.2نمره )20- 4(
3.02انحراف معیار

کل جمعيت در سال 1398
13.3نمره )20- 4(
3.2انحراف معیار

نمرات جدول فوق از جمع پاسـخ هاي پاسـخگويان به 3 سـؤال راجع به »سـامت 
اجتماعی« به دسـت آمده اسـت. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود و مقادير 
میانگین ها نشـان می دهد، شـاخص سـامت اجتماعی در بین شـاغان دولتی باالتر از 
متوسـط ارزيابی شـده اسـت. مقايسه میانگین نمرات سـامت اجتماعی شاغان دولتی 
در سـال 1398 با 1393 و کل نمونه سـال 1398نشـان می دهد کیفیت زندگی شاغان 
دولتی در حیطه سامت اجتماعی در سال 1398 بهتر از 1393 و نیز باالتر از کل نمونه 

در سال 1398است. 
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جدول شماره 1-34: امتياز شاخص سالمت اجتماعی به تفکيک متغيرهای جنس و تحصيالت

ميانگينسالمت اجتماعی
P. valueمقدار Tانحراف معيار)4-20(

جنس
)n=400( 14.22.8مردان

- 0.5720.568
)n=210( 14.13.2زنان

تحصیات
)n=516( 14.22.9دانشگاهی

- 1.6900.092
)n=92( 13.73.1غیردانشگاهی

با توجه به اطاعات جدول باال و سطح معناداری آزمون T می توان گفت، بین شاخص 
سامت اجتماعی و متغیر جنسیت و تحصیات رابطه معنی داری وجود ندارد. 



10-2- شاخص نهايي کيفيت زندگي شاغالن دولتی 
در اين قسمت از جمع پاسخ هاي پاسخگويان به 24 سؤال که حیطه های چهارگانه )سامت 
جسـمانی، سـامت روانی، سامت محیطی و سـامت اجتماعی( کیفیت زندگي را شامل 
می شود، اقدام به ساختن شاخص نهايي کیفیت زندگي بر اساس پرسشنامه سازمان سامت 

جهان کرده ايم.

1-10-2- نمره کيفيت زندگي شاغالن دولتی 
در مقیاس کیفیت زندگی سـازمان سـامت جهان که مبنای تحقیق جاری را نیز تشکیل 
می دهد، کیفیت زندگي در چهار بعد سـامت جسـمانی، سامت رواني، روابط اجتماعي و 
محیط زندگی مورد سنجش و ارزيابي قرار می گیرد. در ذيل نمرات مربوط به کیفیت زندگی 

شاغان دولتی آمده است:

جدول شماره 35: ميانگين و انحراف معيار شاخص کيفيت زندگی

شاغالن دولتی در سال 1398
14.6نمره )20- 4(
2.1انحراف معیار

شاغالن دولتی در سال 1393
13.2نمره )20- 4(
2.2انحراف معیار

کل جمعيت در سال 1398
13.5نمره )20- 4(
2.4انحراف معیار
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نمـرات جدول فوق از جمع پاسـخ هاي پاسـخگويان به 24 سـؤال راجـع به »کیفیت 
زندگـی« به دسـت آمده اسـت. همان گونه که در جـدول فوق ماحظه می شـود و مقادير 
میانگین ها نشـان می دهد، کیفیت زندگی در بین شـاغان دولتی وضعیت متوسـط رو به 
باال را نشـان می دهد و می توان قضاوت کرد که شـاغان دولتی کیفیت زندگی خود را در 
حیطه های چهارگانه )سامت جسمانی، سامت روانی، سامت محیط و سامت اجتماعی( 
باالتر از متوسط ارزيابی کرده اند. مقايسه میانگین نمرات کیفیت زندگی شاغان دولتی در 
حیطه های چهارگانه )سامت جسمانی، سامت روانی، سامت محیط و سامت اجتماعی( 
در سـال 1398 با 1393 و کل نمونه سـال 1398نشـان می دهد کیفیت زندگی شـاغان 
دولتی در حیطه های چهارگانه )سامت جسمانی، سامت روانی، سامت محیط و سامت 

اجتماعی( در سال 1398 بهتر از 1393 و کیفیت زندگی کل نمونه در سال 1398است. 

جدول شماره 1-35: امتياز کيفيت زندگی به تفکيک متغيرهای جنس، وضعيت تأهل و تحصيالت

ميانگين کيفيت زندگی
P. valueمقدار Tانحراف معيار)4-20(

جنس
)n=400( 14.62.2مردان

0.3160.752
)n=211( 14.62.1زنان

تحصیات
)n=518( 14.72.1دانشگاهی

- 2.6300.009
)n=91( 14.12.3غیردانشگاهی

با توجه به اطاعات جدول باال و سطح معناداری آزمون T می توان گفت، بین کیفیت 
زندگی افراد و متغیر جنس رابطه معناداری مشـاهده نمی شـود. اما بین افراد دانشـگاهی و 
غیـر دانشـگاهی در میزان کیفیت زندگی تفـاوت معناداری وجود دارد. افراد دانشـگاهی با 
میانگین 14.7 در مقايسه با افراد غیر دانشگاهی با میانگین 14.1 از کیفیت زندگی باالتری 

برخوردارند.



11-2- کيفيت زندگي و سالمت عمومي کلي
در اين قسمت »کیفیت زندگي و سامت عمومي« به صورت کلي با دو سؤال در پرسشنامه 

مورد سنجش قرارگرفته است که نتايج حاصل از پاسخ پاسخگويان در ذيل آمده است. 

1-11-2- ارزيابي کيفيت زندگي فرد
جدول شماره 36: کيفيت زندگي خود را چگونه ارزيابي می کنيد؟

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

30.50.5خیلي کم

3.8

1.5

3.6

2.1

3.5

223.63.64.010.2کم
17127.928.234.532.7متوسط
32653.353.842.546.5زياد

8413.713.912.66.9خیلي زياد
5.01.7-61.0بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در يک سـؤال کلي از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »کیفیت زندگي خود را چگونه 
ارزيابـي می کنید؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 67 درصد شـاغان 
دولتی کیفیت زندگي خود را در حد خوب و خیلي خوب ارزيابي کرده اند، 27.9 درصد در حد 
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متوسط و 4.1 درصد نیز کیفیت زندگي خود را در سطح بد و خیلي بد دانسته اند. میانگین 
3.8 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که شـاغان دولتی کیفیت زندگي خود را باالتر از 
متوسـط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر اسـت میانگین 1 تا 5 میزان کیفیت زندگي شاغان 

دولتی در سال 1393، 3.6 و برای کل نمونه در سال 1398 برابر 3.5 از 5 بوده است.

جدول شماره 1-36: رابطه ميان جنسيت و کيفيت زندگي فرد

کيفيت زندگي خود را چگونه ارزيابي می کنيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
3.323.872.9100.0زن
4.530.664.9100.0مرد

سطح 3.986مقدار خي دو
درجه0.136معناداري

مقدار2آزادي
0.081کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و ارزيابي فرد از کیفیت زندگي خود مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشـان می دهد، رابطه معناداري میان جنسـیت و ارزيابي فرد از 

کیفیت زندگي خود وجود ندارد.

جدول شماره 2-36: رابطه ميان تحصيالت و کيفيت زندگي فرد

کيفيت زندگي خود را چگونه ارزيابي می کنيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
6.537.056.5100.0غیردانشگاهی
3.726.869.5100.0دانشگاهی

سطح 6.308مقدار خي دو
درجه0.045معناداري

مقدار2آزادي
0.102کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات و ارزيابي فرد از کیفیت زندگي خويش 
پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان گفت که در سطح اطمینان 95 درصد میان 
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اين دو متغیر رابطه وجود دارد که در نتیجه افراد دارای تحصیات دانشگاهی در مقايسه با 
افراد غیر دانشگاهی، کیفیت زندگي خود را بهتر ارزيابي کرده اند.

2-11-2- رضايت از وضعيت سالمت 

جدول شماره 37: چقدر از وضعيت سالمت خود رضايت داريد؟ 

شاغالن دولتیشاغالن دولتی در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

111.81.8خیلي کم

3.9

2.1

3.6

3.2

3.6

325.25.34.312.0کم
11518.819.037.721.8متوسط
31651.652.237.146.6زياد

13121.421.713.314.2خیلي زياد
5.52.1-71.1بی پاسخ
-100.0-100.0-612100.0100.0جمع

در يک سـؤال کلي از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »چقدر از وضعیت سـامت خود 
رضايت داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود 73 درصد شاغان دولتی 
در حد زياد و خیلي زياد از وضعیت سامت خود رضايت دارند، 18.8 درصد در حد متوسط 
و 7 درصد نیز میزان رضايت خود را از وضعیت سامت خويش کم و خیلي کم دانسته اند. 
میانگین 3.9 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که شـاغان دولتی میزان رضايت خود را 
از وضعیت سامتي خويش زياد ارزيابي کرده اند. در سال 1393 میانگین رضايت شاغان 
دولتی از وضعیت سامتشان 3.6 و میانگین نمره کل نمونه کشوری در سال 1398 برابر 

3.6 از 5 بوده است.
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جدول شماره 1-37: رابطه ميان جنسيت و رضايت از وضعيت سالمت

چقدر از وضعيت سالمت خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
9.513.377.1100.0زن
5.822.072.2100.0مرد

سطح 8.554مقدار خي دو
درجه0.014معناداري

 مقدار 2آزادي
0.119کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و رضايت فرد از وضعیت سـامت خود 
مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، میان جنسیت و رضايت فرد از وضعیت 
سـامت خـود با اطمینان 95 درصد رابطه معنادار وجـود دارد و زنان میزان رضايت خود را 

وضعیت سامت خود نسبت به مردان بیشتر دانسته اند. 

جدول شماره 2-37: رابطه ميان تحصيالت و رضايت از وضعيت سالمت

چقدر از وضعيت سالمت خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
8.824.267.0100.0غیردانشگاهی
6.818.275.0100.0دانشگاهی

سطح 2.543مقدار خي دو
درجه0.280معناداري

مقدار2آزادي
0.065کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات فرد و رضايت فرد از وضعیت سامت 
خويش پرداخته شـده اسـت. بر اسـاس يافته ها می توان گفت که میان اين دو متغیر رابطه 

وجود ندارد.



فصل سوم:

کیفیت زندگی بازنشستگان





1-3- مشخصات جمعيت شناختي بازنشستگان
1-1-3- جنسيت 

جدول شماره 1: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت

درصدفراوانيجنس

9211.6زن
70488.4مرد
796100.0جمع

بـر اسـاس يافته هاي جدول فوق، از مجموع 796 بازنشسـته حاضـر در تحقیق، 88.4 
درصد آن ها را مردان و 11.6 درصد را زنان تشکیل می دهند. 

 2-1-3- سن 

جدول شماره 2: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن

شاخص هاي مرکزيدرصدفراوانيسن

63.2میانگین526.5کمتر از 50 سال
65مد5124430.7 تا 60 سال

37جوان ترين6150062.8 سال و باالتر
110مسن ترين796100.0جمع

يافته هاي جدول فوق حاکي از آن اسـت که میانگین سـني افراد بازنشسـته حاضر در 
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تحقیق 63.2 سال بوده است که در اين بین افراد باالی 61 سال بیشترين میزان فراواني 
موجود در نمونه را به خود اختصاص داده اند. جوان ترين فرد بازنشسـته پاسـخگو 37 ساله و 
مسن ترين فرد 110 ساله است. همچنین بر اساس يافته ها گروه سني کمتر از 50 سال 6.5 
درصد، گروه  سـني 51 تا 60 سـال 30.7 درصد و گروه سنی 61 سال و باالتر 62.8 درصد 

نمونه را تشکیل می دهند.

3-1-3- وضعيت تأهل

جدول شماره 3: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل

درصد معتبردرصدفراوانيوضعيت تأهل

67885.287.7متأهل
40.50.5مجرد

9111.511.8همسر فوت شده يا طاق
-232.9بی پاسخ
796100.0100.0جمع

طبق نتايج جدول فوق، 85.2 درصد از پاسـخگويان متأهل، 0.5 درصد مجرد و 11.5 
درصد بدون همسر )همسر فوت شده و جدا شده( بوده اند. همچنین 2.9 درصد از پاسخگويان 

به اين سؤال پاسخ نداده اند.
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4-1-3- تحصيالت 

جدول شماره 4: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب آخرين مدرک تحصيلي

درصد معتبردرصدفراوانيآخرين مدرک تحصيلی

63379.579.8ديپلم و زيرديپلم
14217.817.9کاردانی و کارشناسی

182.32.3تحصیات عالی)کارشناسی ارشد و دکتری(
-30.4بي پاسخ
796100.0100.0جمع

بر اساس يافته هاي جدول فوق، 79.5 درصد از پاسخگويان دارای تحصیات ديپلم 
و زيـر ديپلـم، 17.8 درصد دارای تحصیـات کاردانی و کارشناسـی و 2.3 درصد دارای 
تحصیات کارشناسـی ارشـد و باالتر بوده اند. همچنین 0.4 درصد پاسـخگويان به اين 

سوال پاسخ نداده اند. 

5-1-3- متوسط هزينه ماهيانه خانوار
جدول شماره 5: متوسط هزينه ماهيانه خانوار پاسخگويان 

ميانگين هزينه ماهيانه خانواردرصد معتبردرصدفراواني

739.29.6کمتر از يک میلیون تومان

2.674.000

28535.837.3بین يک تا دو میلیون تومان
23629.630.9بین دو تا سه میلیون تومان

8610.811.3بین سه تا چهار میلیون تومان
536.76.9بین چهار تا پنج میلیون تومان

313.94.1باالتر از پنج میلیون تومان
-324.0بي  پاسخ
796100.0100.0جمع
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بر اسـاس يافته های جدول فوق، متوسط هزينه ماهیانه 9.2 درصد از خانوارها کمتر 
از يـک میلیـون تومان، 35.8 درصد بین يک تا دو میلیون تومان، 29.6 درصد بین دو تا 
سـه میلیون تومان، 10.8 درصد بین سـه تا چهار میلیون تومان، 6.7 درصد بین چهار تا 
پنـج میلیـون تومان و متوسـط هزينه 3.9 درصد از خانوارها باالتـر از پنج میلیون تومان 
در ماه اسـت. میانگین هزينه ماهیانه خانوارها دو میلیون و ششـصد و هفتادوچهار هزار 

تومان در ماه است. 

6-1-3- محل زندگي 

جدول شماره 6: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل زندگي 

درصدفراوانيمحل زندگي

37547.1مرکز استان
29637.2شهر غیر از مرکز استان

12515.7روستا
796100.0جمع

بر اسـاس داده هاي جدول فوق ماحظه می شـود که 47.1 درصد از پرسشـنامه هاي 
تحقیق حاضر در مراکز استان ها، 37.2 درصد در شهرهاي غیر از مراکز استان و 15.7 درصد 

نیز در روستاها تکمیل شده است. 



2-3- ميزان سالمت جسماني
مقیاس »سـامت جسماني« در پرسشنامه سازمان سامت جهان با 7 سؤال سنجیده شده 
است که از جمع نمرات پاسخگويان در اين 7 سؤال، شاخص سامت جسماني به دست می آيد. 

1-2-3- درد جسماني 
جدول شماره 7: درد جسماني، چقدر مانع انجام کارهاي مورد نظر شما می شود؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين1
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

14918.718.7خیلي کم

2.8

15.4

2.8

39.8

3.8

19724.724.827.326.8کم
16320.520.530.214.8متوسط
23829.929.918.814.8زياد

486.06.08.03.5خیلي زياد
0.30.2-10.1بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شد که »درد جسماني، چقدر مانع انجام کارهاي 
در خصوص دامنه طیف 1 تا 5 به عنوان میانگین گويه ها و تفســیر آن در سطح سنجش ترتیبی به اين صورت   -1
عمل شــده اســت: دامنه اين طیف يعنی عدد 4 بر 3 تقسیم شــده و میانگین 1 تا 2.33 به معنای ارزيابی کم، 
3.66-1.34 ارزيابی متوسط و 3.67 تا 5 به معنای ارزيابی باال از وضعیت ابعاد کیفیت زندگی پاسخگويان است.
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مورد نظر شما می شود؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود نیمي از پاسخگويان 
يعني 43.4 درصد بازنشستگان در حد کم يا خیلي کم درد جسماني دارند، 20.5 درصد در حد 
متوسط و 35.9 درصد نیز درد جسماني خود را در حد زياد يا خیلي زياد دانسته اند. میانگین 2.8 
از 5 در اين سؤال بیانگر آن است که بازنشستگان میزان درد جسماني خود را در حد متوسطی 
ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393 میانگین نمره درد جسمانی بازنشستگان 

2.8 از 5 و در کل نمونه کشوری سال 1398 برابر با 3.8 از 5 بوده است. 

جدول شماره 1-7: رابطه ميان جنسيت و درد جسماني

درد جسماني، چقدر مانع انجام کارهاي مورد نظر شما می شود؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
41.320.738.0100.0زن
43.820.535.7100.0مرد

سطح 0.242مقدار خي دو
درجه0.886معناداري

مقدار2آزادي
0.017کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و وجود درد جسماني مانع کار مي پردازد. همان گونه 
که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداری میان اين دو متغیر وجود ندارد.1 

جدول شماره 2-7: رابطه ميان تحصيالت و درد جسماني

درد جسماني، چقدر مانع انجام کارهاي مورد نظر شما می شود؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
39.921.039.1100.0غیردانشگاهی
57.518.823.8100.0دانشگاهی

سطح 17.800مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.150کرامر

قابل ذکر است که در جداولي که مقدار شدت همبستگي )کرامر( کمتر از 0.10 است، معنی داری رابطه می تواند   .1
ناشي از حجم باالي نمونه تحقیق باشد درصورتی که تفاوت بین گروه  ها چندان زياد نیست. اين قاعده برای کلیه 

مواردی ازاين دست در کل فصل صدق می کند.
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طبق نتايج جدول فوق، رابطه میان تحصیات فرد و وجود درد جسماني مانِع از انجام 
کار رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که درد جسـمانی در افراد غیر دانشـگاهی بیشتر از 

افراد دانشگاهی، مانِع انجام کار روزانه آن ها می شود.

2-2-3- نياز به درمان طبي 
جدول شماره 8: جهت انجام فعاليت هاي روزمره زندگي، چقدر به درمان هاي طبي نيازمند هستيد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

15419.319.4خیلي کم

2.8

16.3

2.7

40.6

3.9

18723.523.625.625.1کم
18723.523.630.216.5متوسط
21927.527.619.213.8زياد

465.85.87.53.2خیلي زياد
1.40.8-30.4بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »جهت انجام فعالیت هاي روزمره زندگي، 
چقـدر بـه درمان هاي طبـي نیازمند هسـتید؟«. همان گونه که در جـدول فوق ماحظه 
می شود، 42.8 درصد بازنشستگان در حد کم يا خیلي کم به درمان هاي طبي نیاز دارند، 
23.5 درصـد در حـد متوسـط و 33.3 درصد نیز در حد زياد يا خیلـي زياد خود را نیازمند 
درمان هـاي طبـي دانسـته اند. میانگیـن 2.8 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که نیاز 
بازنشسـتگان به درمان هاي طبي در حد متوسـط ارزيابي می شـود. الزم به ذکر است در 
سال 1393، میانگین نیاز به درمان طبی بازنشستگان 2.7 از 5 و در کل نمونه کشوری 

سال 1398 برابر 3.9 از 5 بوده است.
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جدول شماره 1-8: رابطه ميان جنسيت و نياز به درمان طبي

جهت انجام فعاليت هاي روزمره زندگي، چقدر به درمان های طبي 
جمعنيازمند هستيد؟

زيادمتوسطکم

جنسیت
40.727.531.9100.0زن
43.323.133.6100.0مرد

سطح 0.865مقدار خي دو
درجه0.649معناداري

مقدار2آزادي
0.033کرامر

جـدول فـوق بـه بررسـي رابطه میان جنسـیت و نیـاز به درمـان طبي مي پـردازد. 
همان گونـه کـه مقـدار خی دو نشـان می دهد، رابطه معنـاداري میان جنسـیت و نیاز به 

درمان طبي وجود ندارد. 

جدول شماره 2-8: رابطه ميان تحصيالت و نياز به درمان طبي

جهت انجام فعاليت هاي روزمره زندگي، چقدر به درمان های طبي 
جمعنيازمند هستيد؟

زيادمتوسطکم

تحصیات
40.723.336.0100.0غیردانشگاهی
51.625.223.3100.0دانشگاهی

سطح 9.799مقدار خي دو
درجه0.007معناداري

مقدار2آزادي
0.111کرامر

در جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان تحصیات فرد و نیاز بـه درمان طبي پرداخته 
شـده اسـت. بر اساس يافته های فوق می توان گفت که با اطمینان 99 درصد میان اين دو 
متغیر رابطه وجود دارد و اين رابطه با سطح خطاي 1 درصد قابل تعمیم به جامعه است. بر 
اسـاس داده هاي جدول فوق می توان دريافت که افراد غیر دانشـگاهی، در مقايسه با افراد 

دانشگاهی، به میزان بیشتري نیاز به درمان هاي طبي دارند. 
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3-2-3- ميزان برخورداري از انرژي روزانه

جدول شماره 9: آيا براي زندگي روزمره انرژي کافي داريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

445.55.6خیلي کم

3.1

3.9

3.2

3.2

3.5

17922.622.616.813.5کم
24130.330.541.025.0متوسط
27334.334.530.344.7زياد

546.86.87.113.1خیلي زياد
0.80.4-50.6بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شـد که »آيا براي زندگي روزمره انرژي کافي 
داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 41.1 درصد بازنشستگان میزان 
انرژي خود را براي زندگي روزمره در حد زياد و خیلي زياد ارزيابي کرده اند، 30.3 درصد 
در حد متوسط و 28.1 درصد نیز میزان انرژي خود را کم و خیلي کم دانسته اند. میانگین 
3.1 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که بازنشسـتگان میزان انرژي خود را در زندگي 
روزمره در حد متوسـط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر اسـت میانگین برخورداري از انرژي 
روزانه بازنشسـتگان در سـال 1393، 3.2 از 5 و در کل نمونه کشـوری سال 1398 برابر 

3.5 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-9: رابطه ميان جنسيت و ميزان برخورداري از انرژي روزانه

آيا براي زندگي روزمره انرژي کافي داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
25.328.646.2100.0زن
28.630.740.7100.0مرد

سطح 1.008مقدار خي دو
درجه0.604معناداري

مقدار2آزادي
0.036کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و میزان برخورداري افراد از انرژي الزم براي 
زندگي روزمره مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشـان می دهد، رابطه معناداري بین 

اين دو متغیر وجود ندارد.

جدول شماره 2-9: رابطه ميان تحصيالت و ميزان برخورداري از انرژي روزانه

آيا براي زندگي روزمره انرژي کافي داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
31.330.837.8100.0غیر دانشگاهی

15.129.655.3100.0دانشگاهی

سطح 21.386مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.165کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات فرد و میزان برخورداري از انرژي الزم 
براي زندگي روزمره پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان گفت که با اطمینان 99 
درصد بین اين دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد به گونه ای که افراد دانشگاهی در مقايسه 

با غیر دانشگاهی از انرژي بیشتري در زندگي روزمره برخوردارند.
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4-2-3- ميزان برخورداري از تحرک و چابکي

جدول شماره 10: تحرک و چابکي شما چقدر است؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

9411.811.9خیلي کم

2.8

8.6

2.9

5.7

3.3

23129.029.220.517.3کم
22928.829.041.025.6متوسط
20325.525.723.239.0زياد

334.14.24.712.0خیلي زياد
1.90.5-60.8بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »تحرک و چابکي شما چقدر است؟«. 
همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 29.6 درصد بازنشستگان تحرک و چابکي 
خود را در حد زياد و خیلي زياد ارزيابي کرده اند، 28.8 درصد در حد متوسط و 39.8 درصد 
نیز میزان تحرک و چابکي خود را کم و خیلي کم دانسته اند. میانگین 2.8 از 5 در اين سؤال 
بیانگر آن است که بازنشستگان، ارزيابی متوسطی از میزان تحرک و چابکي خود داشته اند. 
الزم به ذکر است در سال 1393 میانگین برخورداري از تحرک و چابکي بازنشستگان، 2.9 

از 5 و در کل نمونه کشوری سال 1398 برابر 3.3 از 5 بوده است.
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جدول شماره 1-10: رابطه ميان جنسيت و ميزان برخورداري از تحرک و چابکي

تحرک و چابکي شما چقدر است؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
44.423.332.2100.0زن
40.729.729.6100.0مرد

سطح 1.577مقدار خي دو
درجه0.454معناداري

مقدار2آزادي
0.045کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و ارزيابي میزان تحرک و چابکي فرد 
مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر 

وجود ندارد.

جدول شماره 2-10: رابطه ميان تحصيالت و ميزان برخورداري از تحرک و چابکي

تحرک و چابکي شما چقدر است؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
44.328.826.9100.0غیر دانشگاهی

28.330.241.5100.0دانشگاهی

سطح 17.017مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.147کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات و ارزيابي فرد از میزان تحرک و چابکي 
خود پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 99 درصد گفت که بین اين 
دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد. بدين معني که افراد دانشگاهی از میزان تحرک و چابکي 

بیشتري نسبت به غیر دانشگاهی برخوردارند.
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5-2-3- رضايت از وضعيت خواب 

جدول شماره 11: چقدر از وضعيت خواب خود راضي هستيد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

637.98.0خیلي کم

3.1

6.4

3.1

6.4

3.3

16721.021.217.316.5کم
21927.527.838.326.9متوسط
27734.835.131.739.7زياد

637.98.05.110.4خیلي زياد
1.20.4-70.9بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »چقدر از وضعیت خواب خود راضي 
هسـتید؟«. همان گونـه کـه در جدول فوق ماحظه می شـود، 42.7 درصد بازنشسـتگان 
رضايت از وضعیت خواب خود را در حد زياد و خیلي زياد ارزيابي کرده اند، 27.5 درصد در 
حد متوسط و 28.9 درصد نیز میزان رضايت خود را از وضعیت خواب خود کم و خیلي کم 
دانسته اند. میانگین 3.1 از 5 در اين سؤال بیانگر آن است که بازنشستگان میزان رضايت 
از خواب خود را به میزان متوسـطی ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر اسـت در سـال 1393، 
میانگین رضايت از وضعیت خواب بازنشسـتگان، 3.1 از 5 و در کل نمونه کشـوری سـال 

1398 برابر 3.3 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-11: رابطه ميان جنسيت و رضايت از وضعيت خواب

چقدر از وضعيت خواب خود راضي هستيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
28.626.445.1100.0زن
29.227.942.8100.0مرد

سطح 0.175مقدار خي دو
درجه0.916معناداري

مقدار2آزادي
0.015کرامر

جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و ارزيابي رضايت از خـواب مي پردازد. 
همان گونـه کـه مقـدار خی دو نشـان می دهد، رابطه معنـاداري بین ايـن دو متغیر در بین 

بازنشستگان وجود ندارد. 

جدول شماره 2-11: رابطه ميان تحصيالت و رضايت از وضعيت خواب

چقدر از وضعيت خواب خود راضي هستيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
32.528.039.5100.0غیر دانشگاهی

15.227.257.6100.0دانشگاهی

سطح 22.640مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.170کرامر

در جـدول فـوق به بررسـي رابطه میـان تحصیات و ارزيابي میـزان رضايت فرد از 
وضعیـت خواب خويش پرداخته شـده اسـت. بر اسـاس يافته ها می توان بـا اطمینان 99 
درصد گفت که بین اين دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد. بدين معني که افراد دانشگاهی 
از حیث وضعیت خواب، از میزان رضايت بیشـتري نسـبت به افراد داری تحصیات غیر 

دانشگاهی برخوردارند.
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6-2-3- توانايي انجام فعاليت هاي روزانه 

جدول شماره 12: چقدر از توانايي خود در انجام فعاليت هاي روزمره راضي هستيد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

334.14.2خیلي کم

3.2

5.8

3.1

3.3

3.4

16821.121.216.112.6کم
26032.732.741.929.6متوسط
30538.338.429.744.5زياد

283.53.54.99.4خیلي زياد
1.70.7-20.3بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »چقدر از توانايي خود در انجام فعالیت هاي 
روزمـره راضي هسـتید؟«. همان گونه کـه در جدول فوق ماحظه می شـود، 41.8 درصد 
بازنشسـتگان میـزان رضايت خود را از توانايـي در انجام فعالیت هاي روزمره در حد زياد و 
خیلي زياد ارزيابي کرده اند، 32.7 درصد در حد متوسـط و 25.2 درصد نیز میزان رضايت 
خـود را از توانايـي در انجـام فعالیت هـای روزمـره را کم و خیلي کم دانسـته اند. میانگین 
3.1 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که بازنشسـتگان میزان توانايي خود را در انجام 
فعالیت هاي روزانه را در حد متوسـط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر اسـت میانگین توانايي 
انجام فعالیت هاي روزانه بازنشسـتگان در سـال 1393، 3.1 از 5 و در کل نمونه کشـوری 

سال 1398 برابر 3.4 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-12: رابطه ميان جنسيت و توانايي انجام فعاليت هاي روزانه

چقدر از توانايي خود در انجام فعاليت هاي روزمره راضي هستيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
26.131.542.4100.0زن
25.232.941.9100.0مرد

سطح 0.077مقدار خي دو
درجه0.962معناداري

مقدار2آزادي
0.010کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و رضايت از توانايي خود در انجام فعالیت هاي 
روزانه مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد رابطه معناداري بین اين دو متغیر 

وجود ندارد. 

جدول شماره 2-12: رابطه ميان تحصيالت و توانايي انجام فعاليت هاي روزانه

چقدر از توانايي خود در انجام فعاليت هاي روزمره راضي هستيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
28.033.738.3100.0غیر دانشگاهی

13.829.656.6100.0دانشگاهی

سطح 20.953مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.163کرامر

در جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان تحصیات و رضايـت از توانايي خود در انجام 
فعالیت هاي روزانه پرداخته شـده اسـت. بر اسـاس يافته ها می توان با اطمینان 99 درصد 
گفـت کـه بیـن اين دو متغیر رابطه معنـادار وجود دارد. بدين معني که افراد دانشـگاهی از 
میزان رضايت بیشتري نسبت به غیر دانشگاهی در زمینه توانايي انجام فعالیت هاي روزانه 

برخوردارند.
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7-2-3- رضايت از ظرفيت کاري روزانه

جدول 13: چقدر در استفاده از ظرفيت کاري خود، از خود رضايت داريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

364.54.6خیلي کم

3.2

5.4

3.1

3.5

3.4

17221.621.916.114.2کم
24030.230.643.929.0متوسط
29136.637.127.142.6زياد

465.85.95.39.8خیلي زياد
2.20.8-111.4بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شد که »چقدر در استفاده از ظرفیت کاري خود، 
از خـود رضايـت داريـد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 42.4 درصد از 
بازنشسـتگان در اسـتفاده از ظرفیـت کاري خود به میزان زياد و خیلـی زياد رضايت دارند، 
30.2 درصد در حد متوسـط و 26.1 درصد نیز میزان رضايت خود را در اسـتفاده از ظرفیت 
کاري خويش کم و خیلي کم دانسـته اند. میانگین 3.2 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن اسـت 
که بازنشسـتگان میزان رضايت خود را در اين زمینه متوسـط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر 
است میانگین 1 تا 5 میزان رضايت از خود در استفاده از ظرفیت کاري بازنشستگان در سال 

1393، 3.1 و در کل نمونه کشوری سال 1398 برابر 3.4 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-13: رابطه ميان جنسيت و رضايت از ظرفيت کاري روزانه

چقدر در استفاده از ظرفيت کاري خود، از خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
27.531.940.7100.0زن
26.430.443.2100.0مرد

سطح 0.217مقدار خي دو
درجه0.897معناداري

مقدار2آزادي
0.017کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و رضايت از اسـتفاده از ظرفیت کاري 
مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشـان می دهد رابطه معناداري بین اين دو متغیر 

وجود ندارد. 

جدول شماره 2-13: رابطه ميان تحصيالت و رضايت از ظرفيت کاري روزانه

چقدر در استفاده از ظرفيت کاري خود، از خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
29.530.839.6100.0غیر دانشگاهی

13.830.256.0100.0دانشگاهی

سطح 19.726مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.159کرامر

در جدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات و رضايت از اسـتفاده از ظرفیت 
کاري پرداخته شـده اسـت. بر اسـاس يافته ها می توان با اطمینان 99 درصد گفت که 
بیـن ايـن دو متغیر رابطه  معنادار وجود دارد. بدين معني که بازنشسـتگان دانشـگاهی 
میزان رضايت بیشـتري نسـبت به بازنشستگان غیر دانشـگاهی در استفاده از ظرفیت 

کاري برخوردار هستند.



3-3- شاخص سالمت جسماني 
ايـن بعـد از کیفیـت زندگی بر مبنای مقیاس سـازمان سـامت جهان بـه معني وضعیت 
جسـماني مطلـوب فـرد و رضايت وي از اين وضعیت اسـت. سـامت جسـمانی شـامل 
توانايي انجام فعالیت هاي روزمره زندگي، میزان وابسـتگي به درمان هاي پزشکي، قدرت 
و خستگي، تحّرک و چابکي، درد و ناراحتي، خواب و استراحت و ظرفیت و توانايي براي 

کار و فعالیت است. 

جدول شماره 14: ميانگين و انحراف معيار شاخص سالمت جسماني

بازنشستگان در سال 1398
12.5نمره )20- 4(1
3.1انحراف معیار

بازنشستگان در سال 1393
12.5نمره )20- 4(
2.7انحراف معیار

کل نمونه کشوری در سال 1398
14.1نمره )20- 4(
2.9انحراف معیار

نمـرات جـدول فوق از جمع پاسـخ هاي پاسـخگويان به 7 سـؤال راجع به »سـامت 
جسـماني« به دسـت آمده اسـت. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود و مقادير 
میانگین ها نشان می دهد، شاخص سامت جسمانی در بین بازنشستگان در حیطه سامت 
دستورالعمل شیوه نمره گذاری شاخص های کیفیت زندگی، که توسط گروه کیفیت زندگی سازمان سامت جهان   -1
تدوين شــده است، بازه 20-4 را پیشنهاد کرده اســت. در گزارش حاضر به منظور رعايت دستورالعمل و جهت 

فراهم شدن امکان مقايسه با ساير داده ها و گزارش ها، همین بازه نمره استفاده شده است.
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جسـمانی باالتر از متوسـط ارزيابی شده است. مقايسـه میانگین نمرات سامت جسمانی 
بازنشستگان در سال 1398 با 1393 و کل نمونه کشوری سال 1398نشان می دهد کیفیت 
زندگی بازنشستگان در حیطه سامت جسمانی در سال 1398 برابر با میانگین سال 1393 

و پايین تر از کل نمونه سال 1398 است.

جدول شماره 1-14: امتياز شاخص سالمت جسمانی به تفکيک متغيرهای جنس و تحصيالت 

ميانگين سالمت جسمانی
P. valueمقدار Tانحراف معيار)4-20(

جنس
)n=703( 12.43.1مردان

0.5640.573
)n=92( 12.63.3زنان

تحصیات
)n=633( 12.23.1غیردانشگاهی

- 6.5600.000
)n=159( 13.72.6دانشگاهی

همان طور که در جدول باال هم مشخص شده است، بین شاخص سامت جسمانی و 
متغیر جنس رابطه معنادار مشاهده نمی شود و بین شاخص سامت جسمانی تحصیات 
رابطه معنادار مشـاهده می شـود. سـطح معناداری آزمون T و مقايسـه میانگین ها، نشان 
می دهد که افراد دانشـگاهی نسبت به افراد غیر دانشگاهی از سامت جسمانی بیشتری 

برخوردارند. 



4-3- ميزان سالمت رواني
مقیاس سامت رواني در پرسشنامه سازمان سامت جهان با 6 سؤال سنجیده شده است 
که از جمع نمرات پاسخگويان در اين 6 سؤال شاخص میزان سامت رواني به دست می آيد.

1-4-3- لذت از زندگي

جدول شماره 15: چقدر از زندگي لذت می بريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

374.64.7خیلي کم

3.3

7.5

3.1

4.4

3.4

13917.517.513.414.2کم
26032.732.846.329.8متوسط
29837.437.625.940.9زياد

597.47.45.810.2خیلي زياد
1.20.5-30.4بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »چقدر از زندگي لذت می بريد؟«. همان گونه 
که در جدول فوق ماحظه می شـود، 44.8 درصد بازنشسـتگان میـزان لذت مندي خود از 
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زندگـي را بـه میزان زياد و خیلی زياد ارزيابي کرده اند، 32.7 درصد در حد متوسـط و 22.1 
درصـد نیـز میزان لذت منـدي خود را از زندگي در حد کم و خیلي کم دانسـته اند. میانگین 
3.3 از 5 در اين سؤال بیانگر آن است که بازنشستگان میزان لذت مندي خود از زندگي را 
در حد متوسـط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر اسـت در سال 1393، میانگین لذت از زندگی 

بازنشستگان 3.1 از 5 و کل نمونه سال 1398 برابر 3.4 از 5 بوده است.

جدول شماره 1-15: رابطه ميان جنسيت و ميزان لذت از زندگي

چقدر از زندگي لذت می بريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
18.925.655.6100.0زن
22.633.743.7100.0مرد

سطح 4.623مقدار خي دو
درجه0.099معناداري

مقدار2آزادي
0.076کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و لذت مندي از زندگي مي پردازد. همان گونه 
که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معنادار میان اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-15: رابطه ميان تحصيالت و ميزان لذت از زندگي

چقدر از زندگي لذت می بريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
23.535.441.1100.0غیردانشگاهی
15.922.961.1100.0دانشگاهی

سطح 20.491مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.161کرامر

در جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان تحصیـات فرد و میزان لذت منـدي از زندگي 
پرداخته شـده اسـت. بر اساس يافته ها می توان گفت که با اطمینان 99 درصد میان اين دو 
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متغیر رابطه وجود دارد و اين رابطه قابل تعمیم به جامعه است. بر اساس داده هاي جدول فوق 
می توان دريافت که افراد دانشگاهی در مقايسه با افراد غیر دانشگاهی، میزان لذت مندي خود 

را از زندگي باالتر ارزيابي کرده اند.

2-4-3- معناداري زندگي 

جدول شماره 16: زندگي شما تا چه حد معنادار است؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

253.13.2خیلي کم

3.4

5.8

3.2

4.0

3.5

11714.714.812.712.8کم
24831.231.440.227.7متوسط
30838.738.931.541.5زياد

9311.711.86.913.5خیلي زياد
2.90.4-50.6بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شـد که »زندگي شما تا چه حد معنادار است؟«. 
همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 50.4 درصد از بازنشسـتگان در حد زياد و 
خیلـي زيـاد زندگي خود را معنادار می دانند، 31.2 درصد در حد متوسـط و 17.7 درصد نیز 
میزان معناداري زندگي خود را کم و خیلي کم دانسـته اند. میانگین 3.4 از 5 در اين سـؤال 
بیانگر آن اسـت که بازنشسـتگان میزان معناداري زندگي خود را متوسـط ارزيابي کرده اند. 
الزم به ذکر است در سال 1393، میانگین معناداري زندگي بازنشستگان 3.2 از 5 و در بین 

کل نمونه سال 1398 برابر 3.5 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-16: رابطه ميان جنسيت و ميزان معناداري زندگي

زندگي شما تا چه حد معنادار است؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
16.517.665.9100.0زن
18.133.148.7100.0مرد

سطح 11.053مقدار خي دو
درجه0.004معناداري

مقدار2آزادي
0.118کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و میزان معناداري زندگي فرد مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري میان جنسیت و معناداري زندگي 

وجود ندارد. يعني زنان بیشتر از مردان زندگي خود را معنادار می دانند.

جدول شماره 2-16: رابطه ميان تحصيالت و ميزان معناداري زندگي

زندگي شما تا چه حد معنادار است؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
18.933.947.1100.0غیردانشگاهی
13.121.965.0100.0دانشگاهی

سطح 16.328مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.144کرامر

در جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان تحصیـات فرد و معنـاداري زندگي پرداخته 
شده است. همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري میان تحصیات و 
معناداري زندگي وجود دارد. يعني افراد دانشگاهی بیشتر از غیر دانشگاهی زندگي خود را 

معنادار مي دانند.
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3-4-3- قدرت تمرکز در امور روزانه 

جدول شماره 17: در امور خود تا چه حد قادر به تمرکز هستيد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

141.81.8خیلي کم

3.5

3.7

3.3

2.6

3.5

13216.616.714.412.4کم
19824.925.137.626.0متوسط
35544.644.934.745.5زياد

9111.411.58.013.0خیلي زياد
1.50.5-60.8بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »در امور خود تا چه حد قادر به تمرکز 
هسـتید؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 56 درصد بازنشستگان تمرکز 
خود را در انجام امور در حد زياد و خیلي زياد می دانند، 24.9 درصد در حد متوسط و 18.4 
درصد نیز میزان تمرکز خود را در انجام امور کم و خیلي کم دانسـته اند. میانگین 3.5 از 5 
در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که بازنشستگان میزان تمرکز خود را در انجام امور را باالتر 
از متوسط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است میانگین 1 تا 5 میزان تمرکز بازنشستگان در 

سال 1393، 3.3 از 5 و کل نمونه در سال 1398 برابر 3.5 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-17: رابطه ميان جنسيت و ميزان قدرت تمرکز در امور روزانه

در امور خود تا چه حد قادر به تمرکز هستيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
20.920.958.2100.0زن
18.225.656.2100.0مرد

سطح 1.097مقدار خي دو
درجه0.578معناداري

مقدار2آزادي
0.037کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و میزان تمرکز فرد در انجام امور مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري میان جنسیت و تمرکز در انجام 

امور وجود ندارد. 

جدول شماره 2-17: رابطه ميان تحصيالت و ميزان قدرت تمرکز در امور روزانه

در امور خود تا چه حد قادر به تمرکز هستيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

20.526.652.9100.0غیردانشگاهیتحصیات
10.119.070.9100.0دانشگاهی

سطح 21.931مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.044کرامر

در جـدول فـوق بـه بررسـي رابطه میـان تحصیات فـرد و تمرکز در انجـام امور 
پرداخته شـده اسـت. بر اسـاس يافته ها می توان گفت که رابطه معناداري میان اين دو 
متغیر وجود دارد. بر اين اسـاس افراد دانشـگاهی بیش از غیر دانشگاهی قادر به تمرکز 

در امور خود هستند.
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4-4-3- پذيرش شکل ظاهري بدن خويش

جدول شماره 18: آيا قادريد شکل ظاهري بدن خود را بپذيريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

283.53.5خیلي کم

3.5

3.4

3.4

2.6

3.6

12115.215.210.212.4کم
18523.223.334.626.0متوسط
37046.546.639.245.5زياد

9011.311.310.813.0خیلي زياد
1.90.5-20.3بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شد که »آيا قادريد شـکل ظاهري بدن خود را 
بپذيريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 57.8 درصد بازنشستگان در حد 
زياد و خیلي زياد قادرند شـکل ظاهري بدن خود را بپذيرند، 23.2 درصد در حد متوسـط و 
18.7 درصد نیز میزان پذيرش شکل بدن خود را کم و خیلي کم دانسته اند. میانگین 3.5 از 
5 در اين سؤال بیانگر آن است که میزان پذيرش شکل ظاهري بدن نزد بازنشستگان در 
حد متوسـط اسـت. الزم به ذکر است در سال 1393، میانگین پذيرش شکل ظاهري بدن 

نزد بازنشستگان، 3.4 از 5 و کل نمونه سال 1398 برابر 3.6 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-18: رابطه ميان جنسيت و ميزان پذيرش شکل ظاهري بدن خويش

آيا قادريد شکل ظاهري بدن خود را بپذيريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

15.220.764.1100.0زنجنسیت
19.223.657.1100.0مرد

سطح 1.701مقدار خي دو
درجه0.427معناداري

مقدار2آزادي
0.046کرامر

جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و میـزان پذيرش شـکل ظاهري بدن 
مي پـردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشـان می دهد، رابطه معنـاداري بین اين دو متغیر 

وجود ندارد.

جدول شماره 2-18: رابطه ميان تحصيالت و ميزان پذيرش شکل ظاهري بدن خويش

آيا قادريد شکل ظاهري بدن خود را بپذيريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

20.824.155.2100.0غیردانشگاهیتحصیات
10.020.070.0100.0دانشگاهی

سطح 13.710مقدار خي دو
درجه0.001معناداري

مقدار2آزادي
0.132کرامر

در جدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات فرد و میزان پذيرش شـکل ظاهري 
بدن پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 99 درصد بیان کرد که افراد 

دانشگاهی بیش از افراد غیر دانشگاهی قادر به پذيرش بدن خود هستند.
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5-4-3- ميزان دچار شدن به گرفتگي هاي روحي 

جدول شماره 19: چقدر دچار حاالتي مثل دل گرفتگی، نااميدي، اضطراب و افسردگي می شويد؟ 

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

16320.520.6خیلي کم

2.5

12.9

2.9

2.6

3.5

28435.735.923.29.7کم
18523.223.436.130.7متوسط
12816.116.218.844.4زياد

324.04.08.612.2خیلي زياد
0.30.4-40.5بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شـد که »چقدر دچار حاالتي مثل دل گرفتگی، 
ناامیدي، اضطراب و افسردگي می شويد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 
56.2 درصد بازنشستگان در حد کم و خیلي کم دچار اين حاالت می شوند، 23.2 درصد در 
حد متوسط و 20.1 درصد نیز در حد زياد و خیلي زياد دچار اين حاالت می شوند. میانگین 
2.5 از 5 در ايـن سـؤال بیانگـر آن اسـت که بازنشسـتگان به میزان کمـی دچار حاالتي 
مثل دل گرفتگی و ... می شـوند. الزم به ذکر اسـت در سـال 1393، میانگین دل گرفتگی، 
ناامیدي، اضطراب و افسـردگي بازنشسـتگان 2.9 از 5 و کل نمونه سـال 1398 برابر 3.5 

از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-19: رابطه ميان جنسيت و ميزان دچار شدن به گرفتگي هاي روحي

چقدر دچار حاالتي مثل دل گرفتگی، نااميدي، اضطراب
جمعو افسردگي می شويد؟

زيادمتوسطکم

جنسیت
57.823.318.9100.0زن
56.323.420.4100.0مرد

سطح 0.119مقدار خي دو
درجه0.942معناداري

مقدار2آزادي
0.012کرامر

جـدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و میزان گرفتگي هاي روحـي مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-19: رابطه ميان تحصيالت و ميزان دچار شدن به گرفتگي هاي روحي

چقدر دچار حاالتي مثل دل گرفتگی، نااميدي، اضطراب
جمعو افسردگي می شويد؟

زيادمتوسطکم

تحصیات
54.824.220.9100.0غیردانشگاهی
62.719.617.7100.0دانشگاهی

سطح 3.169مقدار خي دو
درجه0.205معناداري

مقدار2آزادي
0.063کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان وضعیت تأهل و میزان گرفتگي هاي روحي پرداخته 
شده است. بر اساس يافته ها بین اين دو متغیر تفاوت معناداری وجود ندارد. 
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6-4-3- رضايت از خود 

جدول شماره 20: در مجموع چقدر از خود رضايت داريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

273.43.4خیلي کم

3.5

5.3

3.2

21.1

3.5

779.79.711.437.0کم
25732.332.344.720.1متوسط
36646.046.029.816.3زياد

688.58.68.05.1خیلي زياد
0.80.5-10.1بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »در مجموع چقدر از خود رضايت داريد؟«. 
همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 54.5 درصد بازنشستگان از خود در حد به 
میزان زياد و خیلی زياد رضايت دارند، 32.3 درصد در حد متوسط و 12.1 درصد نیز در حد 
کم و خیلي کم از خود راضي هسـتند. میانگین 3.5 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که 
بازنشستگان رضايت از خود را در حد متوسطی ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 
1393، میانگین رضايت از خود بازنشستگان 3.2 از 5 و در کل نمونه سال 1398 برابر 3.5 

از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-20: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت از خود

در مجموع چقدر از خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
7.730.861.5100.0زن
13.832.553.7100.0مرد

سطح 3.267مقدار خي دو
درجه0.195معناداري

مقدار2آزادي
0.064کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و رضايت از خود مي پردازد. همان گونه که مقدار 
خی دو و سطح معناداری نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-20: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت از خود

در مجموع چقدر از خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
14.434.251.4100.0غیردانشگاهی
6.925.667.5100.0دانشگاهی

سطح 14.525مقدار خي دو
درجه0.001معناداري

مقدار2آزادي
0.135کرامر

در جدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات و رضايت از خود پرداخته شـده 
است. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 99 درصد گفت که بین اين دو متغیر رابطه 
معنادار وجود دارد. بر اين اسـاس افراد دانشـگاهی بیش از افراد غیر دانشگاهی از خود 

رضايت دارند.



5-3- شاخص سالمت رواني
اين بعد از کیفیت زندگی بر مبنای مقیاس سـازمان سـامت جهان، به معني نگرش فرد 
نسبت به زندگي با توجه به دو مقولۀ احساس به زيستی و احساس رضايت است. شاخص 
سامت روان تصور در مورد شکل ظاهري، احساسات منفي، احساسات مثبت، اعتمادبه نفس، 

تفکرات، يادگیري، حافظه و تمرکز و وضعیت روحي را مورد سؤال قرار می دهد. 

جدول شماره 21: ميانگين و انحراف معيار شاخص سالمت روانی

بازنشستگان در سال 1398
13.7نمره )20- 4(
2.8انحراف معیار

بازنشستگان در سال 1393
13.02نمره )20- 4(
2.7انحراف معیار

کل نمونه کشوری در سال 1398
14.05نمره )20- 4(
2.8انحراف معیار

نمرات جدول فوق از جمع پاسخ هاي پاسخگويان به 6 سؤال راجع به »سامت روانی« 
به دست آمده است. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود و مقادير میانگین ها نشان 
می دهد، شاخص سامت روانی در بین بازنشستگان در حیطه سامت روانی باالتر از متوسط 
ارزيابی شـده اسـت. مقايسه میانگین نمرات سامت روانی بازنشسـتگان در سال 1398 با 
1393 و کل نمونه سال 1398 نشان می دهد کیفیت زندگی بازنشستگان در حیطه سامت 

روانی در سال 1398 بهتر از 1393 و در مقايسه با کل جمعیت سال 1398 پايین تر است.
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جدول شماره 1-21: امتياز شاخص سالمت روانی به تفکيک متغيرهای جنس و تحصيالت

ميانگين سالمت روانی
P. valueمقدار Tانحراف معيار)4-20(

جنس
)n=704( 13.72.8مردان

1.7200.086
)n=91( 14.22.9زنان

تحصیات
)n=160( 14.72.6دانشگاهی

- 4.7010.000
)n=632( 13.52.8غیردانشگاهی

همان طور که در جدول باال هم مشـخص شـده اسـت، بین شاخص سامت روانی و 
متغیر جنس تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. اما بین سطح تحصیات و شاخص سامت 
روانی رابطه معناداری وجود دارد. سطح معناداری آزمون T و مقايسه میانگین ها و امتیازهای 
کسـب شـده، نشان می دهد که افراد دانشگاهی نسـبت به افراد غیر دانشگاهی از سامت 

روانی بیشتری برخوردارند. 



6-3- ميزان سالمت محيط
مقیاس سامت محیط در پرسشنامه سازمان سامت جهان با 8 سؤال سنجیده شده است که از 
جمع نمرات پاسخگويان در اين 8 سؤال، شاخص میزان رضايت از سامت محیط به دست می آيد.

1-6-3- احساس امنيت در زندگي روزمره
جدول شماره 22: در زندگي روزمره چقدر احساس امنيت می کنيد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

101.31.3خیلي کم

3.8

4.2

3.5

2.3

3.6

8210.310.49.810.4کم
20325.525.732.724.2متوسط
36045.245.639.845.5زياد

13517.017.112.017.1خیلي زياد
1.40.5-60.8بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شد که »در زندگي روزمره چقدر احساس امنیت 
می کنید؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 62.2 درصد بازنشسـتگان در 
حد زياد و خیلي زياد در زندگي خود احساس امنیت می کنند، 25.5 درصد در حد متوسط و 
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11.6 درصد نیز میزان احساس امنیت خود را کم و خیلي کم دانسته اند. میانگین 3.8 از 5 
در اين سؤال بیانگر آن است که بازنشستگان میزان احساس امنیت خود را در زندگي باالتر 
از حد متوسط و نزديک به زياد ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393، میانگین 
احسـاس امنیت بازنشسـتگان در زندگی روزمره خود 3.5 از 5 و در میان کل نمونه سـال 

1398 برابر 3.6 از 5 بوده است. 

جدول شماره 1-22: رابطه ميان جنسيت و احساس امنيت در زندگي روزمره

در زندگي روزمره چقدر احساس امنيت می کنيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

8.822.069.2100.0زنجنسیت
12.026.261.8100.0مرد

سطح 1.982مقدار خي دو
درجه0.371معناداري

مقدار2آزادي
0.050کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و میزان احساس امنیت مي پردازد. همان گونه که 
مقدار خی دو نشان می دهد، می توان گفت که بین جنسیت و احساس امنیت رابطه معنادار وجود ندارد.

جدول شماره 2-22: رابطه ميان تحصيالت و احساس امنيت در زندگي روزمره

در زندگي روزمره چقدر احساس امنيت می کنيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
12.027.360.8100.0غیردانشگاهی
9.420.070.6100.0دانشگاهی

سطح 5.334مقدار خي دو
درجه0.069معناداري

مقدار2آزادي
0.082کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات فرد و احساس امنیت در زندگي پرداخته 
شده است. بر اساس يافته ها می توان گفت میان اين دو متغیر رابطه معنادار وجود ندارد. 
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2-6-3- سالمت محيط 

جدول شماره 23: محيط اطراف شما تا چه حد سالم است؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

141.81.8خیلي کم

3.6

4.1

3.3

3.2

3.5

10613.313.413.413.4کم
20926.326.438.125.1متوسط
34943.844.133.643.2زياد

11314.214.39.514.6خیلي زياد
1.40.5-50.6بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »محیط اطراف شـما تا چه حد سـالم 
است؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 58 درصد بازنشستگان میزان سالم 
بودن محیط خود را به میزان زياد و خیلی زياد ارزيابي کرده اند، 26.3 درصد در متوسـط و 
15.1 درصد نیز میزان سالم بودن محیط خود را کم و خیلي کم دانسته اند. میانگین 3.6 از 5 
در اين سؤال بیانگر آن است که بازنشستگان میزان سالم بودن محیط خود را در حد متوسط 
ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393میانگین سالم بودن محیط بازنشستگان، 

3.3 از 5 و در کل نمونه سال 1398 برابر 3.5 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-23: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت از سالمت محيط

محيط اطراف شما تا چه حد سالم است؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
9.828.362.0100.0زن
15.926.257.9100.0مرد

سطح 2.350مقدار خي دو
درجه0.309معناداري

مقدار2آزادي
0.055کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و ارزيابي میزان سالم بودن محیط مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-23: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت از سالمت محيط

محيط اطراف شما تا چه حد سالم است؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
16.426.956.8100.0غیردانشگاهی
9.425.265.4100.0دانشگاهی

سطح 5.848مقدار خي دو
درجه0.054معناداري

مقدار2آزادي
0.086کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات فرد و ارزيابي از میزان سالم بودن محیط 
پرداخته شـده اسـت. بر اسـاس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر رابطه معناداری 

وجود ندارد.
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3-6-3- ميزان دسترسي به اطالعات مورد نياز 

جدول شماره 24: اطالعات مورد نياز روزمره به چه ميزان در دسترس شماست؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

546.86.9خیلي کم

3.02

5.3

3.01

5.3

3.2

17522.022.216.119.1کم
29436.937.353.432.6متوسط
23229.129.419.734.8زياد

334.14.24.17.3خیلي زياد
1.51.0-81.0بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »اطاعات مورد نیاز روزمره به چه 
میزان در دسـترس شماسـت؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 33.2 
درصـد بازنشسـتگان میزان دسترسـي خود را به اطاعات مورد نیـاز را به میزان زياد و 
خیلی زياد ارزيابي کرده اند، 28.8 درصد در حد کم و خیلي کم و 36.9 درصد نیز میزان 
دسترسي خود را به اطاعات مورد نیاز در حد متوسط دانسته اند. میانگین 3.02 از 5 در 
اين سـؤال بیانگر آن اسـت که بازنشستگان میزان دسترسـي خود را به اطاعات مورد 
نیاز در حد متوسط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393، میانگین دسترسي 
به اطاعات مورد نیاز بازنشسـتگان، 3.01 از 5 و در کل نمونه سـال 1398 برابر 3.2 از 

5 بوده است. 
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جدول شماره 1-24: رابطه ميان جنسيت و ميزان دسترسي به اطالعات مورد نياز

اطالعات مورد نياز روزمره به چه ميزان در دسترس شماست؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
26.436.337.4100.0زن
29.437.433.1100.0مرد

سطح 0.712مقدار خي دو
درجه0.700معناداري

مقدار2آزادي
0.030کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و میزان دسترسـي به اطاعات مورد نیاز 
مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو و سطح معناداری نشان می دهد، رابطه معناداري بین 

اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-24: رابطه ميان تحصيالت و ميزان دسترسي به اطالعات مورد نياز

اطالعات مورد نياز روزمره به چه ميزان در دسترس شماست؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
31.238.830.0100.0غیردانشگاهی
20.132.147.8100.0دانشگاهی

سطح 18.769مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.155کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات و میزان دسترسي به اطاعات مورد نیاز 
مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معنادار بین اين دو متغیر وجود 
دارد. بر اين اساس بازنشستگان دانشگاهی بیش از بازنشستگان غیر دانشگاهی به اطاعات 

مورد نیاز روزمره خود دسترسي دارند.
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4-6-3- ميزان امکان فعاليت هاي تفريحي 

جدول شماره 25: به چه ميزان امکان فعاليت هاي تفريحي داريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

14418.118.1خیلي کم

2.5

14.4

2.6

15.8

2.7

27634.734.827.628.1کم
20225.425.441.726.5متوسط
14518.218.312.523.7زياد

273.43.42.22.3خیلي زياد
1.50.6-20.3بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »به چه میزان امکان فعالیت هاي تفريحي 
داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 49.8 درصد بازنشسـتگان میزان 
امکان فعالیت هاي تفريحي خود را در حد کم و خیلي کم ارزيابي کرده اند، 25.4 درصد در 
حد متوسـط و 21.6 درصد نیز میزان امکان فعالیت هاي تفريحي خود را زياد و خیلي زياد 
دانسـته اند. میانگین 2.5 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که بازنشستگان میزان امکان 
فعالیت هاي تفريحي خود را در حد کمی ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393، 
میانگین امکان فعالیت هاي تفريحي بازنشستگان، 2.6 از 5 و در کل نمونه سال 1398 برابر 

2.7 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-25: رابطه ميان جنسيت و ميزان امکان فعاليت هاي تفريحي

به چه ميزان امکان فعاليت هاي تفريحي داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
56.521.721.7100.0زن
52.425.921.7100.0مرد

سطح 0.819مقدار خي دو
درجه0.664معناداري

مقدار2آزادي
0.032کرامر

جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و میـزان امکان فعالیت هـاي تفريحي 
مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو و سطح معناداری نشان می دهد، رابطه معناداري بین 

اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-25: رابطه ميان تحصيالت و ميزان امکان فعاليت هاي تفريحي

به چه ميزان امکان فعاليت هاي تفريحي داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
56.325.318.4100.0غیردانشگاهی
39.026.434.6100.0دانشگاهی

سطح 22.777مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.17کرامر

در جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان تحصیات فـرد و میزان امـکان فعالیت هاي 
تفريحي پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 99 درصد گفت که بین 
اين دو متغیر رابطه وجود دارد. بدين معني که افراد دانشـگاهی میزان امکان فعالیت هاي 

تفريحي خود را کمتر از افراد غیر دانشگاهی دانسته اند.
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5-6-3- ميزان برخورداري از پول کافي براي رفع نياز

جدول شماره 26: آيا براي رفع نيازهاي خود پول کافي داريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

12015.115.2خیلي کم

2.7

11.7

2.8

1.9

2.7

22227.928.020.827.7کم
25832.432.646.431.1متوسط
16721.021.116.820.1زياد

253.13.22.44.6خیلي زياد
1.90.6-40.5بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »آيا براي رفع نیازهاي خود پول کافي 
داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 43 درصد بازنشستگان میزان پول 
خود را براي رفع نیازهايشـان را به میزان کم و خیلی کم ارزيابي کرده اند، 32.4 درصد در 
حد متوسـط و 24.1 درصد نیز میزان پول خود را براي رفع نیازهايشـان زياد و خیلي زياد 
دانسته اند. میانگین 2.7 از 5 در اين سؤال بیانگر آن است که بازنشستگان میزان پول خود را 
براي رفع نیازهايشان نزديک به متوسط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393، 
میانگین پول برای رفع نیاز بازنشستگان 2.8 از 5 و در بین افراد نمونه پیمايش سال 1398 

برابر 2.7 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-26: رابطه ميان جنسيت و ميزان برخورداري از پول کافي براي رفع نياز

آيا براي رفع نيازهاي خود پول کافي داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
34.437.827.8100.0زن
44.331.923.8100.0مرد

سطح 3.162مقدار خي دو
درجه0.206معناداري

مقدار2آزادي
0.063کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و ارزيابي میزان برخورداري از پول براي 
رفع نیازها مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشـان می دهد، رابطه معناداري بین اين 

دو متغیر وجود ندارد.

جدول شماره 2-26: رابطه ميان تحصيالت و ميزان برخورداري از پول کافي براي رفع نياز

آيا براي رفع نيازهاي خود پول کافي داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
45.832.821.4100.0غیردانشگاهی
32.331.636.1100.0دانشگاهی

سطح 16.606مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.145کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات فرد و ارزيابي میزان برخورداري از پول 
براي رفع نیازها پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 99 درصد گفت 
که افراد دانشگاهی وضعیت مالي خود را براي رفع نیازهاي زندگي بهتر از غیر دانشگاهی ها 

دانسته اند.
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6-6-3- رضايت از شرايط محل زندگي

جدول شماره 27: چقدر از شرايط محل زندگي خود رضايت داريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

263.33.3خیلي کم

3.4

6.6

3.2

4.9

3.3

11314.214.311.014.9کم
23329.329.640.830.5متوسط
35544.645.132.440.7زياد

617.77.77.18.0خیلي زياد
2.00.9-81.0بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »چقدر از شرايط محل زندگي خود رضايت 
داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 52.3 درصد بازنشستگان از شرايط 
محل زندگي خود به میزان زياد و خیلی زياد رضايت دارند، 29.3 درصد در حد متوسـط و 
17.5 درصد نیز در حد کم و خیلي کم از شرايط محل زندگي خود راضي هستند. میانگین 
3.4 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که بازنشسـتگان رضايت خود را از شـرايط محل 
زندگي در حد متوسط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393، میانگین رضايت 
بازنشستگان از محل زندگی خود 3.2 از 5 و در میان کل نمونه سال 1398 برابر 3.3 از 5 

بوده است. 
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جدول شماره 1-27: رابطه ميان جنسيت و رضايت از شرايط محل زندگي

چقدر از شرايط محل زندگي خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
16.537.446.2100.0زن
17.828.653.7100.0مرد

سطح 3.050مقدار خي دو
درجه0.218معناداري

مقدار2آزادي
0.062کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و رضايت از شرايط محل زندگي مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-27: رابطه ميان تحصيالت و رضايت از شرايط محل زندگي

چقدر از شرايط محل زندگي خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
18.730.451.0100.0غیردانشگاهی
13.226.460.4100.0دانشگاهی

سطح 4.961مقدار خي دو
درجه0.084معناداري

مقدار2آزادي
0.079کرامر

در جدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات و رضايت از شـرايط محل زندگي 
پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر رابطه معنادار 

وجود ندارد.
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7-6-3- ميزان رضايت از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني 

جدول شماره 28: چقدر از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني رضايت داريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

708.88.8خیلي کم

3.1

8.3

3.1

6.9

3.2

15819.819.915.619.4کم
23729.829.941.730.2متوسط
28035.235.325.635.2زياد

486.06.18.07.6خیلي زياد
0.80.7-30.4بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسیده شد که »چقدر از دسترسي به خدمات بهداشتي 
و درمانـي رضايـت داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 41.2 درصد 
بازنشسـتگان میزان رضايت خود را از دسترسـي به خدمات بهداشـتي و درماني به میزان 
زياد و خیلی زياد بیان کرده اند، 29.8 درصد در حد متوسط و 28.6 درصد نیز در حد کم و 
خیلي کم از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني راضي هستند. میانگین 3.1 از 5 در اين 
سـؤال بیانگر آن اسـت که بازنشستگان رضايت خود را از دسترسي به خدمات بهداشتي و 
درماني در حد متوسط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393، میانگین رضايت 
بازنشستگان از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني، 3.1 از 5 و در میان کل نمونه سال 

1398 برابر 3.2 از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-28: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت
از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني

چقدر از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
30.827.541.8100.0زن
28.530.241.3100.0مرد

سطح 0.350مقدار خي دو
درجه0.840معناداري

مقدار2آزادي
0.021کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و رضايت از دسترسي به خدمات بهداشتي و 
درماني مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشان و سطح معناداری نشان می دهد، رابطه 

معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-28: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت
از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني

چقدر از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
29.030.740.3100.0غیردانشگاهی
27.227.245.6100.0دانشگاهی

سطح 1.477مقدار خي دو
درجه0.478معناداري

مقدار2آزادي
0.043کرامر

در جـدول فوق به بررسـي رابطـه میان تحصیات و رضايت از دسترسـي به خدمات 
بهداشتي و درماني پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر 

رابطه معناداري وجود ندارد. 
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8-6-3- ميزان رضايت از وضعيت رفت وآمد 

جدول شماره 29: چقدر از وضعيت رفت وآمد خود احساس رضايت داريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

354.44.4خیلي کم

3.3

5.6

3.1

5.3

3.2

14618.318.516.917.5کم
24430.730.941.931.3متوسط
30838.739.029.837.9زياد

577.27.25.67.3خیلي زياد
0.20.7-60.8بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سؤال از پاسخگويان پرسیده شد که »چقدر از وضعیت رفت وآمد خود احساس 
رضايت داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 45.9 درصد بازنشستگان از 
وضعیت رفت وآمد خود به میزان زياد و خیلی زياد رضايت دارند، 30.7 درصد در حد متوسط 
و 22.7 درصد نیز در حد کم و خیلي کم از وضعیت رفت وآمد خود راضي هستند. میانگین 
3.3 از 5 در اين سؤال بیانگر آن است که بازنشستگان رضايت خود را از وضعیت رفت وآمد 
خود در حد متوسـط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر اسـت میانگین رضايت بازنشسـتگان از 
وضعیت رفت وآمد خود در سال 1393، 3.1 از 5 و در بین کل نمونه سال 1398 برابر 3.2 

از 5 بوده است. 
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جدول شماره 1-29: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت از وضعيت رفت وآمد

چقدر از وضعيت رفت وآمد خود احساس رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
18.734.147.3100.0زن
23.530.546.1100.0مرد

سطح 1.164مقدار خي دو
درجه0.559معناداري

مقدار2آزادي
0.038کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و رضايت از وضعیت رفت وآمد مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-29: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت از وضعيت رفت وآمد

چقدر از وضعيت رفت وآمد خود احساس رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
24.531.244.3100.0غیردانشگاهی
15.729.654.7100.0دانشگاهی

سطح 7.418مقدار خي دو
درجه0.025معناداري

مقدار2آزادي
0.097کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات و رضايت از وضعیت رفت وآمد پرداخته 
شده است. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 95 درصد گفت که بین اين دو متغیر رابطه 
معنادار وجود دارد. بر اين اساس افراد دارای تحصیات دانشگاهی بیش از غیر دانشگاهی ها 

از وضعیت رفت وآمد خود رضايت دارند.



7-3- شاخص سالمت محيط
اين بعد از کیفیت زندگی بر مبنای مقیاس سازمان سامت جهان شامل منابع مادي و مالي، 
آزادي، ايمني، میزان در دسترس بودن و کیفیت مراقبت هاي بهداشتي، درماني و اجتماعي، 
فرصت هاي پیش رو براي کسب اطاعات و مهارت هاي جديد، امکان فعالیت هاي تفريحي، 
سـامت محله اي که شـخص در آن زندگي می کند و امکانات آن و سـامت محیط خانه 
می باشد که در اين پژوهش با 8 گويه مورد سنجش قرارگرفته است. نمرات اين شاخص در 

طیف های مختلف به شرح زير است: 

جدول شماره 30: ميانگين و انحراف معيار شاخص سالمت محيط

بازنشستگان در سال 1398
12.6نمره )20- 4(
2.5انحراف معیار

بازنشستگان در سال 1393
12.3نمره )20- 4(
2.6انحراف معیار

کل نمونه کشوری در سال 1398
12.8نمره )20- 4(
2.6انحراف معیار

نمرات جدول فوق از جمع پاسخ هاي پاسخگويان به 8 سؤال راجع به »سامت محیط« 
به دسـت آمده اسـت. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود و مقادير میانگین ها 
نشان می دهد، شاخص سامت محیط در بین بازنشستگان در حیطه سامت محیط باالتر 
از متوسط ارزيابی شده است. مقايسه میانگین نمرات سامت محیط بازنشستگان در سال 



کیفیت زندگی بازنشستگان و شاغالن دولتی در ایران 148

1398 با 1393 و کل جمعیت سـال 1398نشـان می دهد کیفیت زندگی بازنشسـتگان در 
حیطه سـامت محیط در سـال 1398 به میزان 0.3 باالتر از سـال 1393 و از کل جمعیت 

سال 1398 به میزان 0.2، پايین تر است.

جدول شماره 1-30: امتياز شاخص سالمت محيط به تفکيک متغيرهای جنس و تحصيالت

ميانگين سالمت محيط
P. valueمقدار Tانحراف معيار)4-20(

جنس
)n=702( 12.62.4مردان

1.0760.282
)n=91( 12.92.6زنان

تحصیات
)n=159( 13.42.4دانشگاهی

- 4.5550.000
)n=631(12.42.4غیردانشگاهی

همان طور که در جدول باال هم مشـخص شـده اسـت، بین شاخص سامت محیط و 
متغیر جنسـیت تفاوت معناداری مشاهده نمی شـود. اما سطح معناداری آزمون T با کنترل 
متغیر تحصیات و مقايسه میانگین ها نشان می دهد که افراد دانشگاهی نسبت به افراد غیر 

دانشگاهی از سامت محیطی بیشتری برخوردارند. 



8-3- ميزان روابط فردي و اجتماعي
مقیاس روابط فردي و اجتماعي در پرسشـنامه سـازمان سامت جهان با 3 سؤال سنجیده 
شده است که از جمع نمرات پاسخگويان در اين 3 سؤال شاخص میزان رضايت از روابط 

فردي و اجتماعي به دست می آيد.

1-8-3- رضايت از روابط شخصي 
جدول شماره 32: چقدر از روابط شخصي خود رضايت داريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصدميانگيندرصد1 تا 5

1 تا 5

222.82.8خیلي کم

3.4

3.2

3.3

3.1

3.5

11614.614.610.810.8کم
23129.029.139.726.4متوسط
35444.544.636.947.0زياد

718.98.97.612.0خیلي زياد
1.70.6-20.3بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »چقدر از روابط شخصي خود رضايت 
داريد ؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 53.4 درصد بازنشستگان از روابط 
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شخصي خود در حد زياد و خیلي زياد رضايت دارند، 29 درصد در حد متوسط و 17.4 درصد 
نیز در حد کم و خیلي کم از روابط شـخصي خود راضي هسـتند. میانگین 3.4 از 5 در اين 
سؤال بیانگر آن است که بازنشستگان رضايت خود را از روابط شخصي باالتر در حد متوسط 
ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر اسـت در سـال 1393، میانگین رضايت بازنشستگان از روابط 

شخصی خود 3.3 از 5 و میان کل نمونه سال 1398 برابر 3.5 از 5 بوده است.

جدول شماره 1-32: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت از روابط شخصي

چقدر از روابط شخصي خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
17.827.854.4100.0زن
17.329.353.4100.0مرد

سطح 0.086مقدار خي دو
درجه0.958معناداري

مقدار2آزادي
0.010کرامر

جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و رضايت از روابط شـخصي مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، رابطه معناداري بین اين دو متغیر وجود ندارد. 

جدول شماره 2-32: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت از روابط شخصي

چقدر از روابط شخصي خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
19.230.450.4100.0غیردانشگاهی
9.424.466.3100.0دانشگاهی

سطح 14.717مقدار خي دو
درجه0.001معناداري

مقدار2آزادي
0.136کرامر

در جدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات و رضايت از روابط شـخصي پرداخته 
شده است. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 99 درصد گفت که بین اين دو متغیر رابطه 
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معنادار وجود دارد. بر اين اساس افراد دانشگاهی از رضايت بیشتري در روابط شخصي خود 
برخوردارند.

 2-8-3- رضايت از روابط جنسي

جدول شماره 33: چقدر از روابط جنسي خود رضايت داريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

799.910.6خیلي کم

3.1

9.8

3.03

8.8

3.2

14017.618.812.712.6کم
23429.431.537.625.3متوسط
23829.932.026.332.6زياد

536.77.14.79.5خیلي زياد
8.811.2-526.5بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »چقدر از روابط جنسـي خود رضايت 
داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 36.6 درصد بازنشستگان از روابط 
جنسي خود در حد زياد و خیلي زياد رضايت دارند، 29.4 درصد در حد متوسط و 27.5 درصد 
نیز در حد کم و خیلي کم از روابط جنسـي خود راضي هسـتند. میانگین 3.1 از 5 در اين 
سؤال بیانگر آن است که بازنشستگان رضايت خود را از روابط جنسي در حد متوسط ارزيابي 
کرده اند. الزم به ذکر اسـت در سـال 1393، میانگین رضايت بازنشستگان از روابط جنسی 

خود 3.03 از 5 و در کل نمونه سال 1398 برابر 3.2 از 5 بوده است.
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جدول شماره 1-33: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت از روابط جنسي

چقدر از روابط جنسي خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
33.831.235.1100.0زن
28.931.539.6100.0مرد

سطح 0.909مقدار خي دو
درجه0.635معناداري

مقدار2آزادي
0.035کرامر

طبق نتايج به دست آمده، در بین بازنشستگان میان جنسیت و رضايت از روابط جنسي 
رابطه معناداری وجود ندارد. 

جدول شماره 2-33: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت از روابط جنسی

چقدر از روابط شخصي خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
32.530.836.6100.0غیردانشگاهی
17.234.448.4100.0دانشگاهی

سطح 14.814مقدار خي دو
درجه0.001معناداري

مقدار2آزادي
0.141کرامر

در جدول فوق به بررسـي رابطه میان تحصیات و رضايت از روابط جنسـی پرداخته 
شده است. بر اساس يافته ها می توان با اطمینان 99 درصد گفت که بین اين دو متغیر رابطه 
معنادار وجود دارد. بر اين اساس بازنشستگان دارای مدرک دانشگاهی از رضايت بیشتري 

در روابط جنسی خود برخوردارند.
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3-8-3- رضايت از حمايت دوستان

جدول شماره 34: چقدر از حمايتي که از دوستان خود دريافت می کنيد رضايت داريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

739.29.3خیلي کم

3.1

8.1

3.0

8.8

3.1

14318.018.117.518.2کم
25031.431.745.329.2متوسط
27734.835.222.435.1زياد

455.75.74.67.7خیلي زياد
2.21.1-81.0بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در اين سـؤال از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »چقدر از حمايتي که از دوسـتان خود 
دريافـت می کنیـد رضايت داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود، 40.5 
درصد بازنشستگان از حمايت دريافتي از طرف دوستان خود در حد زياد و خیلی زياد رضايت 
دارند، 31.4 درصد در حد متوسط و 27.2 درصد نیز در حد کم و خیلي کم از حمايت دريافتي 
از طرف دوسـتان خود راضي هسـتند. میانگین 3.1 از 5 در اين سـؤال بیانگر آن اسـت که 
بازنشستگان رضايت خود را از حمايت دريافتي از دوستان در حد متوسط ارزيابي کرده اند. 
الزم به ذکر اسـت در سـال 1393، میانگین رضايت از حمايت دريافتي از طرف دوسـتان 

بازنشستگان 3 از 5 و در کل نمونه سال 1398 برابر 3.1 از 5 بوده است.
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جدول شماره 1-34: رابطه ميان جنسيت و ميزان رضايت از حمايت دوستان

چقدر از حمايتي که از دوستان خود دريافت می کنيد رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
17.431.551.1100.0زن
28.731.839.5100.0مرد

سطح 6.481مقدار خي دو
درجه0.039معناداري

مقدار2آزادي
0.091کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و رضايت از حمايت دريافتي از دوسـتان 
مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو و سـطح معناداری 95 درصد نشـان می دهد، رابطه 
معناداري بین اين دو متغیر وجود دارد به طوری که زنان بازنشسته نسبت به مردان بازنشسته 

از رضايت بیشتری در مورد حمايت دريافتی از دوستان دارند. 

جدول شماره 2-34: رابطه ميان تحصيالت و ميزان رضايت از حمايت دوستان

چقدر از حمايتي که از دوستان خود دريافت می کنيد رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
28.232.539.2100.0غیردانشگاهی
23.429.147.5100.0دانشگاهی

سطح 3.628مقدار خي دو
درجه0.163معناداري

مقدار2آزادي
0.068کرامر

در جـدول فـوق به بررسـي رابطه میان تحصیـات و رضايت از حمايـت دريافتي از 
دوسـتان پرداخته شـده است. بر اساس يافته ها می توان گفت که بین اين دو متغیر رابطه 

معنادار وجود ندارد. 



9-3- شاخص روابط فردي و اجتماعي )سالمت اجتماعي(
اين بعد از کیفیت زندگی بر مبنای مقیاس سازمان سامت جهان شامل ارتباطات شخصي، 
حمايت اجتماعي و فعالیت های جنبی اسـت. که در اين پژوهش با 3 گويه مورد سـنجش 

قرارگرفته است. نمرات اين شاخص در طیف های مختلف به شرح زير است:

جدول شماره 35: ميانگين و انحراف معيار شاخص سالمت اجتماعی

بازنشستگان در سال 1398
12.8نمره )20- 4(
3.2انحراف معیار

بازنشستگان در سال 1393
12.5نمره )20- 4(
3.02انحراف معیار

کل نمونه کشوری در سال 1398
13.3نمره )20- 4(
3.2انحراف معیار

نمـرات جـدول فوق از جمع پاسـخ هاي پاسـخگويان به 3 سـؤال راجع به »سـامت 
اجتماعی« به دسـت آمده اسـت. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شـود و مقادير 
میانگین ها نشان می دهد، شاخص سامت اجتماعی در بین بازنشستگان در حیطه سامت 
اجتماعی کمی باالتر از متوسط ارزيابی شده است. مقايسه میانگین نمرات سامت اجتماعی 
بازنشستگان در سال 1398 با 1393 و کل جمعیت سال 1398نشان می دهد کیفیت زندگی 
بازنشسـتگان در حیطه سامت اجتماعی در سـال 1398 باالتر از 1393 و از میانگین کل 

نمونه سال 1398 پايین تر است. 
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جدول شماره 1-35: امتياز شاخص سالمت اجتماعی به تفکيک متغيرهای جنس و تحصيالت

ميانگينسالمت اجتماعی
P. valueمقدار Tانحراف معيار)4-20(

جنس
)n=703( 12.73.5مردان

1.0210.308
)n=90( 13.13.2زنان

تحصیات
)n=160( 13.62.8دانشگاهی

- 3.5200.000
)n=630( 12.63.3غیردانشگاهی

بـا توجـه به اطاعـات جدول باال و سـطح معنـاداری آزمون T می تـوان گفت، بین 
شـاخص سامت اجتماعی و متغیر جنسـیت رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین 
افـراد با تحصیات دانشـگاهی و افراد با تحصیات غیر دانشـگاهی تفاوت معناداری در 
برخورداری از سامت اجتماعی وجود دارد. به طوری که است افراد با تحصیات دانشگاهی 
دارای میزان برخورداری از سـامت اجتماعی بیشتری نسبت افراد دارای تحصیات غیر 

دانشگاهی می باشند.



10-3- شاخص نهايي کيفيت زندگي سالمندان 
در اين قسـمت از جمع پاسـخ هاي پاسـخگويان به 24 سـؤال که ابعاد چهارگانه )سامت 
جسـمانی، سـامت روانی، سامت محیطی و سـامت اجتماعی( کیفیت زندگي را شامل 
می شود، شاخص نهايي کیفیت زندگي بر اساس پرسشنامه سازمان سامت جهان ساخته 

شده است.

1-10-3- ميزان کيفيت زندگي بازنشستگان 
مقیـاس کیفیت زندگی سـازمان سـامت جهان کـه مبنای تحقیق جاری را نیز تشـکیل 
می دهـد، کیفیت زندگي با توجه به چهار بعد سـامت جسـمانی، سـامت روانـي، روابط 
اجتماعي و محیط زندگی مورد سـنجش و ارزيابي قرار می گیرد. در ذيل نمرات مربوط به 

کیفیت زندگی آمده است:

جدول شماره 36: ميانگين و انحراف معيار شاخص کيفيت زندگی

بازنشستگان در سال 1398
12.9نمره )20- 4(
2.4انحراف معیار

بازنشستگان در سال 1393
12.6نمره )20- 4(
2.3انحراف معیار

کل نمونه کشوری در سال 1398
13.5نمره )20- 4(
2.4انحراف معیار
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نمـرات جدول فوق از جمع پاسـخ هاي پاسـخگويان به 24 سـؤال راجـع به »کیفیت 
زندگـی« به دسـت آمده اسـت. همان گونه که در جـدول فوق ماحظه می شـود و مقادير 
میانگین هـا نشـان می دهد، کیفیت زندگـی در بین بازنشسـتگان در حیطه های چهارگانه 
)سـامت جسـمانی، سامت روانی، سامت محیط و سـامت اجتماعی( متوسط ارزيابی 
کرده انـد. مقايسـه میانگین نمـرات کیفیت زندگی بازنشسـتگان در حیطه هـای چهارگانه 
)سـامت جسـمانی، سـامت روانی، سامت محیط و سـامت اجتماعی( در سال 1398 
با 1393 و کل نمونه سـال 1398نشان می دهد کیفیت زندگی بازنشستگان در حیطه های 
چهارگانه )سامت جسمانی، سامت روانی، سامت محیط و سامت اجتماعی( در سال 
1398 بهتر از 1393 )0.3 بیشتر شده( و در مقايسه با کل جمعیت سال 1398 پايین تر است. 

جدول شماره 1-36: امتياز کيفيت زندگی به تفکيک متغيرهای جنس، وضعيت تأهل و تحصيالت

ميانگينکيفيت زندگی
P. valueمقدار Tانحراف معيار )4-20(

جنس
)n=704( 12.82.4مردان

1.3550.176
)n=91( 13.22.5زنان

تحصیات
)n=160( 13.92.1دانشگاهی

- 5.9220.000
)n=632( 12.62.4غیردانشگاهی

با توجه به اطاعات جدول باال و سطح معناداری آزمون T می توان گفت، بین کیفیت 
زندگی افراد و متغیر جنس رابطه معناداری مشـاهده نمی شـود. اما بین افراد دانشـگاهی و 
غیـر دانشـگاهی در میزان کیفیت زندگی تفـاوت معناداری وجود دارد. افراد دانشـگاهی با 
میانگین 13.9 در مقايسه با افراد غیر دانشگاهی با میانگین 12.6 از کیفیت زندگی باالتری 

برخوردارند.



11-3- کيفيت زندگي و سالمت عمومي کلي
در اين قسمت »کیفیت زندگي و سامت عمومي« به صورت کلي با دو سؤال در پرسشنامه 

مورد سنجش قرارگرفته است که نتايج حاصل از پاسخ پاسخگويان در ذيل آمده است. 

1-11-3- ارزيابي کيفيت زندگي فرد

جدول شماره 37: کيفيت زندگي خود را چگونه ارزيابي می کنيد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

121.51.5خیلي کم

3.4

2.2

3.4

2.1

3.5

8911.211.44.610.2کم
30037.738.342.532.7متوسط
34643.544.140.046.5زياد

374.64.76.36.9خیلي زياد
4.41.7-121.5بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در يک سؤال کلي از پاسخگويان پرسیده شد که »کیفیت زندگي خود را چگونه ارزيابي 
می کنید؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود، 48.1 درصد بازنشستگان کیفیت 
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زندگـي خـود را در حـد خوب و خیلي خوب ارزيابي کرده اند، 37.7 درصد در حد متوسـط و 
12.7 درصد نیز کیفیت زندگي خود را در سطح بد و خیلي بد دانسته اند. میانگین 3.4 از 5 
در اين سؤال بیانگر آن است که بازنشستگان کیفیت زندگي خود را در حد متوسط ارزيابي 
کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393، میانگین کیفیت زندگي بازنشستگان 3.4 از 5 و 

اين میانگین در بین کل افراد نمونه سال 1398 برابر 3.5 از 5 بوده است.

جدول شماره 1-37: رابطه ميان جنسيت و کيفيت زندگي فرد

کيفيت زندگي خود را چگونه ارزيابي می کنيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
5.633.361.1100.0زن
13.838.947.3100.0مرد

سطح 8.011مقدار خي دو
درجه0.018معناداري

مقدار2آزادي
0.101کرامر

جدول فوق به بررسي رابطه میان جنسیت و ارزيابي فرد از کیفیت زندگي خود مي پردازد. 
همان گونه که مقدار خی دو نشـان می دهد، رابطه معناداري میان جنسـیت و ارزيابي فرد از 
کیفیت زندگي خود وجود دارد و اين رابطه با اطمینان 95 درصد قابل تعمیم به کل جامعه 

است که در نتیجه زنان، در مقايسه با مردان، کیفیت زندگي خود را بهتر ارزيابي کرده اند.

جدول شماره 2-37: رابطه ميان تحصيالت و کيفيت زندگي فرد

کيفيت زندگي خود را چگونه ارزيابي می کنيد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
13.341.345.4100.0غیردانشگاهی
10.826.662.7100.0دانشگاهی

سطح 15.384مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.140کرامر
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در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات و ارزيابي فرد از کیفیت زندگي خويش 
پرداخته شده است. بر اساس يافته ها می توان گفت که در سطح اطمینان 99 درصد میان 
اين دو متغیر رابطه وجود دارد که در نتیجه افراد دارای تحصیات دانشگاهی در مقايسه با 

افراد غیر دانشگاهی، کیفیت زندگي خود را بهتر ارزيابي کرده اند.

2-11-3- رضايت از وضعيت سالمت 
جدول شماره 38: چقدر از وضعيت سالمت خود رضايت داريد؟

بازنشستگانبازنشستگان در سال 1398
در سال 1393

کل نمونه کشوری
)1398(

درصد درصدفراوانی
معتبر

ميانگين
ميانگيندرصد1 تا 5

ميانگيندرصد1 تا 5
1 تا 5

516.46.6خیلي کم

3.05

2.2

3.3

3.2

3.6

18923.724.38.612.0کم
24731.031.846.621.8متوسط
24931.332.031.046.6زياد

415.25.36.314.2خیلي زياد
5.32.1-192.4بی پاسخ
-100.0-100.0-796100.0100.0جمع

در يک سـؤال کلي از پاسـخگويان پرسـیده شـد که »چقدر از وضعیت سـامت خود 
رضايت داريد؟«. همان گونه که در جدول فوق ماحظه می شود 36.5 درصد بازنشستگان 
در حد زياد و خیلي زياد از وضعیت سامت خود رضايت دارند، 31 درصد در حد متوسط و 
30.1 درصد نیز میزان رضايت خود را از وضعیت سامت خويش کم و خیلي کم دانسته اند. 
میانگین 3.05 از 5 در اين سؤال بیانگر آن است که بازنشستگان میزان رضايت خود را از 
وضعیت سامتي خويش در حد متوسط ارزيابي کرده اند. الزم به ذکر است در سال 1393، 
میانگین رضايت از وضعیت سامت بازنشستگان 3.3 از 5 و در کل نمونه سال 1398 برابر 
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3.6 از 5 بوده است.

جدول شماره 1-38: رابطه ميان جنسيت و رضايت از وضعيت سالمت

چقدر از وضعيت سالمت خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

جنسیت
27.827.844.4100.0زن
31.332.336.4100.0مرد

سطح 2.217مقدار خي دو
درجه0.330معناداري

مقدار2آزادي
0.053کرامر

جدول فوق به بررسـي رابطه میان جنسـیت و رضايت فرد از وضعیت سـامت خود 
مي پردازد. همان گونه که مقدار خی دو نشان می دهد، میان جنسیت و رضايت فرد از وضعیت 

سامت خود رابطه معنادار وجود ندارد. 

جدول شماره 2-38: رابطه ميان تحصيالت و رضايت از وضعيت سالمت

چقدر از وضعيت سالمت خود رضايت داريد؟
جمع

زيادمتوسطکم

تحصیات
34.931.533.6100.0غیردانشگاهی
14.832.952.3100.0دانشگاهی

سطح 27.779مقدار خي دو
درجه0.000معناداري

مقدار2آزادي
0.189کرامر

در جدول فوق به بررسي رابطه میان تحصیات فرد و رضايت فرد از وضعیت سامت 
خويش پرداخته شده است. بر اساس يافته ها در سطح اطمینان 99 درصد می توان گفت که 
میان اين دو متغیر رابطه وجود دارد و اين رابطه قابل تعمیم به جامعه بازنشسـتگان ايران 
است. بر اين اساس افراد دارای تحصیات دانشگاهی در مقايسه با افراد دارای تحصیات 

غیر دانشگاهی، میزان رضايت خود را از وضعیت سامت خويش باالتر ارزيابي کرده اند.



فصل چهارم:

جمع بندی و نتیجه گیری





1-4- جمع بندي و پاسخ به سؤاالت

بخش شاغالن
بر اساس يافته هاي پیمايش انجام شده، از مجموع 612 پاسخگوي شاغان دولتی حاضر 
در تحقیـق، 34.6 درصـد جمعیـت نمونه را زنـان و 65.4 درصد مابقي را مردان تشـکیل 
داده اند. میانگین سني شاغان دولتی حاضر در تحقیق 39 سال و 3 ماه بوده است که در 
اين بین افراد 30 تا 49 ساله بیشترين میزان فراواني موجود در نمونه را به خود اختصاص 
داده اند. 84.6 درصد پاسخگويان را افراد متأهل تشکیل داده اند و 13 درصد نمونه را افراد 
مجرد و 2.5 درصد را افراد همسر فوت شده و جدا شده تشکیل داده اند. در خصوص توزيع 
فراواني تحصیات پاسـخگويان يافته ها نشـان داد که بیشترين میزان فراواني مربوط به 
افراد با مدرک تحصیلي کاردانی و کارشناسی با 61.1 درصد بوده و پس از آن تحصیات 
عالی )کارشناسـی ارشـد و دکتری با 23.8 درصد و ديپلم و زير ديپلم با 15.1 درصد قرار 
دارند. میانگین هزينه ماهانه خانوار سـه میلیون و دويسـت و پنجاه شـش هزار تومان در 
ماه بود که هزينه ماهیانه دو تا سه میلیون تومان با 30.7 درصد بیشترين میانگین هزينه 

را دارا بود. 
مهم ترين يافته هاي توصیفی بخش شاغان در جدول زير خاصه می شود1:

1. خانۀ مواردی که به لحاظ آماری معنادار است پررنگ شده است.
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جدول شماره 1-4: خالصه نتايج تحقيق

ميانگينوضعيت کيفيت زندگي در جامعه ايران
)1-5(

انحراف 
معيار

ضريب 
کرامر با 
جنسيت

ضريب 
کرامر با 
تحصيالت

میزان 
رضايت از 
سامت 
جسماني

1.91.10.050.04درد جسماني
2.01.10.050.02نیاز به درمان طبي

3.80.80.090.06میزان برخورداري از انرژي روزانه
3.61.00.100.12میزان برخورداري از تحرک و چابکي

3.51.00.030.09رضايت از وضعیت خواب
3.80.80.040.09توانايي انجام فعالیت هاي روزانه
3.80.90.100.06رضايت از ظرفیت کاري روزانه

میزان 
رضايت از 
سامت 

رواني

3.70.90.070.05لذت از زندگي
3.80.90.030.09معناداري زندگي

3.80.80.040.13قدرت تمرکز در امور روزانه
4.00.90.040.10پذيرش شکل ظاهري بدن خويش

2.21.030.020.05میزان دچار شدن به گرفتگي هاي روحي
3.90.80.060.06رضايت از خود

میزان 
رضايت از 
سامت 
محیط

3.90.90.010.01احساس امنیت در زندگي روزمره
3.70.90.020.03سامت محیط

3.60.90.090.11میزان دسترسي به اطاعات مورد نیاز
3.021.10.070.09میزان امکان فعالیت هاي تفريحي

3.21.00.120.13میزان برخورداري از پول کافي براي رفع نیاز
3.50.90.030.03رضايت از شرايط محل زندگي

میزان رضايت از دسترسي به خدمات 
3.41.10.040.07بهداشتي و درماني

3.50.90.050.05میزان رضايت از وضعیت رفت وآمد
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ميانگينوضعيت کيفيت زندگي در جامعه ايران
)1-5(

انحراف 
معيار

ضريب 
کرامر با 
جنسيت

ضريب 
کرامر با 
تحصيالت

میزان 
رضايت 
از روابط 
فردي و 
اجتماعي

3.70.80.070.04رضايت از روابط شخصي

3.61.10.050.12رضايت از روابط جنسي

3.31.010.070.03رضايت از حمايت دوستان
ارزيابي 
کیفیت 

زندگي فرد

کیفیت زندگي خود را چگونه ارزيابي 
3.80.70.080.10می کنید؟

رضايت از 
وضعیت 
سامت

3.90.90.120.06چقدر از وضعیت سامت خود رضايت داريد؟

بر اساس جدول فوق می توان به سؤاالت تحقیق پاسخ داد.
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پرسش اصلي:

وضعيت کيفيت زندگي شاغالن چگونه است؟

بررسي شاخص نهايي کیفیت زندگي نشان داد که میانگین اين شاخص در بازۀ صفر تا 
صد، 66.4 و در بازه 4 تا 20 برابر با 14.6 به دسـت آمد. در اينجا نیز رقم به دسـت آمده 
باالی متوسط قرار دارد. لذا اين نتیجه نیز به دست می آيد که ارزيابي کلی شاغان دولتی 
ايـران از وضعیـت زندگی خود، تا حّدی بهتر و مطلوب تـر از ارزيابی با توجه به اظهارات 
جزئی و دقیق تر ايشـان اسـت. همچنین در میان ابعاد، قوي ترين بعد کیفیت زندگي در 
بین شـاغان دولتی بعد سـامت روانی )15.2( اسـت و ضعیف ترين بعد، بعد سـامت 
محیطی )13.9( اسـت. در ادامه به بررسـي وضعیت هريک از اين ابعاد در بین شـاغان 

دولتی خواهیم پرداخت.

بررسي شاخص سالمت جسماني

نمرات شاخص سامت جسماني از جمع پاسخ هاي پاسخگويان به 7 سؤال راجع به میزان 
رضايت ايشان از سامت جسماني به دست آمده است. بر اين اساس امتیاز سامت جسمانی 
15.11 می باشد که اگر امتیاز بین 0 تا صد را در نظر بگیريم عدد 69.5 خواهد بود. با توجه 
به امتیاز کسـب شـده، میزان شـاخص سامت جسـماني در شـاغان دولتی ايران در حد 
باالتر از متوسط است. بر اساس يافته ها رابطه معناداري میان جنسیت و میزان برخورداري 
از سامت جسماني وجود ندارد. میانگین سامت جسماني مردان 15.1 و میانگین میزان 
سامت جسماني زنان 15.1 در بازه )20-4( به دست آمد که تفاوت معناداري با هم ندارند. 
اما میان تحصیات و میزان برخورداری از سامت جسمانی رابطه و تفاوت معناداری وجود 
دارد. بر اين اسـاس افراد دانشـگاهی با امتیاز 15.2 نسـبت به افراد غیر دانشگاهی )14.6( 

سامت جسمانی باالتری دارند. 
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بررسي شاخص سالمت رواني

نمرات شـاخص سـامت روان از جمع پاسـخ هاي پاسخگويان به 6 سـؤال راجع به میزان 
رضايت ايشـان از سـامت روان به دست آمده اسـت. امتیاز شاخص سامت روانی در بازه 
)20-4( برابر با 15.2 و در بازه )100-0( برابر با 70.3 می باشد و بیانگر آن است که وضعیت 
سـامت روان در بین پاسـخگويان در حد متوسط رو به باال است. بر اساس يافته ها رابطه 
معناداري میان جنسیت و میزان برخورداري از سامت روانی با وجود اينکه زنان نسبت به 
مردان از سامت روانی بیشتری برخوردارند، وجود ندارد. همچنین میان سطح تحصیات و 
میزان سامت روانی شاغان دولتی رابطه و تفاوت معناداری وجود دارد که اين نیز نشان 
می دهد که افراد دانشـگاهی با امتیاز 15.4 نسـبت به افراد غیر دانشـگاهی با امتیاز 14.5 

سامت روانی باالتری دارند. 

بررسي شاخص روابط اجتماعي

نمرات شاخص رضايت از روابط اجتماعی از جمع بندی پاسخ هاي پاسخگويان به 3 سؤال 
راجع به میزان رضايت ايشان از روابط اجتماعی به دست آمده است. امتیاز شاخص سامت 
اجتماعی در بازه )20-4( برابر با 14.1 و در بازه )100-0( برابر با 63.5 اسـت و بیانگر آن 
اسـت که رضايت از روابط اجتماعی در میان شـاغان دولتی ايران در حد باالتر از متوسط 
است. بر اساس يافته ها تفاوت معناداري میان جنسیت و میزان روابط اجتماعی وجود ندارد. 
همچنین بین سطح تحصیات و میزان روابط اجتماعی نیز تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بررسي شاخص سالمت محيط 

نمرات شاخص سامت محیطي از جمع پاسخ هاي پاسخگويان به 8 سؤال راجع به کیفیت 
محیط زندگي به دست آمده است امتیاز شاخص سامت محیط در بازه )20-4( برابر با 13.9 
و در بازه )100-0( برابر با 61.8 اسـت و بیانگر آن اسـت که سـامت محیط پاسخگويان 
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در حد باالتر از متوسـط اسـت. بر اسـاس يافته ها، میان جنسـیت و میزان سامت محیط 
تفاوت معنادار وجود ندارد. همچنین بررسی تفاوت میان سطح تحصیات و میزان سامت 
محیطی نشـان داد که تفاوت معنادار میان اين دو متغیر وجود دارد. يعنی افراد دانشـگاهی 
با امتیاز 13.9 نسبت به افراد غیر دانشگاهی با امتیاز 13.5 سامت محیطی باالتری دارند. 

بررسي شاخص کلی کيفيت زندگی 

از جمع پاسـخ هاي پاسـخگويان به 24 سؤال راجع به »کیفیت زندگی«، نمره اين شاخص 
به دسـت آمده اسـت. امتیاز شـاخص کیفیت زندگی در بازه )20-4( برابر با 14.6 و در بازه 
)0-100( برابـر با 66.4 اسـت و بیانگر آن اسـت که شـاغان دولتـی کیفیت زندگی خود 
را در حیطه های چهارگانه )سـامت جسـمانی، سـامت روانی، سامت محیط و سامت 
اجتماعی( باالتر از حد متوسط ارزيابی کرده اند. مقايسه يافته ها نشان می دهد که میانگین 
نمرات کیفیت زندگی شاغان دولتی در حیطه های چهارگانه )سامت جسمانی، سامت 
روانی، سامت محیط و سامت اجتماعی( در سال 1398 بهتر از 1393 و کیفیت زندگی 

کل نمونه کشوری در سال 1398است. 
بر اساس يافته ها، میان جنسیت و میزان کیفیت زندگی معنادار وجود ندارد. همچنین 
بررسـی تفاوت میان سـطح تحصیات و میزان کیفیت زندگی نشان داد که تفاوت معنادار 
میان اين دو متغیر وجود دارد. يعنی افراد دانشـگاهی با میانگین 14.7 نسـبت به افراد غیر 

دانشگاهی با میانگین 14.1، کیفیت زندگی باالتری دارند. 
در پاسـخ به سـؤال »آيا جنسـیت اعضاي شـاغان دولتی جامعه ايراني با هريک از 
شاخص هاي کیفیت زندگي ايشان ارتباط آماري معنادار دارد؟«؛ جنسیت شاغان دولتی با 
شاخص کلي میزان سامت جسماني، میزان سامت روانی، میزان سامت محیط اجتماعی 

و میزان سامت اجتماعي داراي رابطه معنادار نبوده است. 
همچنین نتیجه آزمون آماري در اکثر موارد، نشان می دهد که رابطه غیر معناداری بین 
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جنسیت شاغان دولتی و شاخص های کیفیت زندگی وجود دارد و تنها بین شاخص های 
میـزان برخـورداری از تحرک و چابکی، رضايت از ظرفیـت کاری و میزان برخورداری از 
پول کافی برای رفع نیاز در سطح کمتر 95 درصد رابطه معناداری وجود دارد. شاخص هاي 
میـزان برخـورداری از تحرک و چابکی، رضايت از ظرفیـت کاری و میزان برخورداری از 
پول کافی برای رفع نیاز در زنان بیشـتر و در شـاخص رضايت از ظرفیت کاری در مردان 

بیشتر بوده است.
در بررسی سؤال »آيا وضعیت تحصیات )دانشگاهي/غیردانشگاهي( در میان اعضاي 
شـاغان دولتی جامعه ايراني با هريک از ابعاد کیفیت زندگي ايشـان ارتباط آماري معنادار 
دارد؟«؛ وضعیت تحصیات با شاخص کلي میزان سامت جسماني، میزان سامت روانی 
و میزان سامت اجتماعي داراي رابطه معنادار بوده است. در کل بین افراد دانشگاهی و غیر 
دانشگاهی در میزان ابعاد کیفیت زندگی )سامت جسماني، میزان سامت روانی و میزان 
سـامت اجتماعي( تفاوت وجود دارد. افراد دانشـگاهی در همه ابعاد کیفیت زندگی از افراد 

غیر دانشگاهی سالم ترند.
در کل بین وضعیت تحصیات )دانشگاهی و غیر دانشگاهی شاغان دولتی( در میزان 
اکثـر گويه های کیفیـت زندگی تفاوت وجود ندارد. تنها در شـاخص میـزان برخورداری از 
تحرک و چابکی، پذيرش شکل ظاهری بدن خويش و میزان دسترسی به اطاعات مورد 
نیاز در سطح 95 درصد و در شاخص های قدرت تمرکز در امور روزانه و میزان برخورداری 
از پول کافی برای رفع نیاز در سـطح 99 درصد شـاغان دولتی با مدارک دانشـگاهی از 

بازنشستگان با مدارک غیر دانشگاهی سالم ترند.
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بخش بازنشستگان
بر اسـاس يافته هاي پیمايش، از مجموع 796 پاسـخگوي بازنشسـته در تحقیق، 11.6 
درصـد جمعیـت آن ها را زنـان و 88.4 درصد مابقي را مردان تشـکیل داده اند. میانگین 
سـني بازنشسـتگان حاضر در تحقیق 63 سـال و 2 ماه بوده اسـت که در اين بین افراد 
65 سـاله بیشـترين میزان فراوانـي موجود در نمونه را به خـود اختصاص داده اند. 85.2 
درصد پاسـخگويان را افراد متأهل تشـکیل داده اند و 0.5 درصد نمونه را افراد مجرد و 
11.5 درصد را افراد همسـر فوت شـده و جدا شـده تشـکیل داده اند. در خصوص توزيع 
فراواني تحصیات پاسـخگويان يافته ها نشـان داد که بیشـترين میزان فراواني مربوط 
به افراد با مدرک تحصیلي ديپلم و زير ديپلم با 79.5 درصد بوده و پس ازآن کاردانی و 
کارشناسـی با 17.8 درصد و تحصیات عالی )کارشناسـی ارشد و دکتری( با 2.3 درصد 
قرار دارند. میانگین هزينه ماهانه خانوار دو میلیون و ششصد و هفتادوچهار هزار تومان 
در ماه بود که هزينه ماهیانه يک تا دو میلیون تومان با 35.8 درصد بیشـترين میانگین 

هزينه را دارا بود. 
مهم ترين يافته هاي توصیفی اين تحقیق در جدول زير خاصه می شود1:

1. خانۀ مواردی که به لحاظ آماری معنادار است پررنگ شده است.
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جدول شماره 1-4: خالصه نتايج تحقيق

ميانگينوضعيت کيفيت زندگي در جامعه ايران
)1-5(

انحراف 
معيار

ضريب 
کرامر با 
جنسيت

ضريب 
کرامر با 
تحصيالت

میزان 
رضايت از 
سامت 
جسماني

2.81.20.020.15درد جسماني
2.81.20.030.11نیاز به درمان طبي

3.11.020.040.16میزان برخورداري از انرژي روزانه
2.81.10.40.15میزان برخورداري از تحرک و چابکي

3.11.10.010.17رضايت از وضعیت خواب
3.20.90.010.16توانايي انجام فعالیت هاي روزانه
3.21.00.020.16رضايت از ظرفیت کاري روزانه

میزان 
رضايت از 
سامت 

رواني

3.31.00.080.16لذت از زندگي
3.41.00.120.14معناداري زندگي

3.50.90.040.04قدرت تمرکز در امور روزانه
3.61.00.050.13پذيرش شکل ظاهري بدن خويش

2.51.10.010.06میزان دچار شدن به گرفتگي هاي روحي
3.50.90.60.13رضايت از خود

میزان 
رضايت از 
سامت 
محیط

3.80.90.050.08احساس امنیت در زندگي روزمره
3.60.90.050.09سامت محیط

3.021.00.030.15میزان دسترسي به اطاعات مورد نیاز
2.51.10.030.17میزان امکان فعالیت هاي تفريحي

2.71.10.060.14میزان برخورداري از پول کافي براي رفع نیاز
3.40.90.060.08رضايت از شرايط محل زندگي

میزان رضايت از دسترسي به خدمات 
3.11.10.020.04بهداشتي و درماني

3.31.00.040.10میزان رضايت از وضعیت رفت وآمد
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ميانگينوضعيت کيفيت زندگي در جامعه ايران
)1-5(

انحراف 
معيار

ضريب 
کرامر با 
جنسيت

ضريب 
کرامر با 
تحصيالت

میزان 
رضايت 
از روابط 
فردي و 
اجتماعي

3.40.90.010.14رضايت از روابط شخصي

3.11.10.030.14رضايت از روابط جنسي

3.11.10.090.07رضايت از حمايت دوستان
ارزيابي 
کیفیت 

زندگي فرد

کیفیت زندگي خود را چگونه ارزيابي 
3.40.80.100.14می کنید؟

رضايت از 
وضعیت 
سامت

3.051.020.050.19چقدر از وضعیت سامت خود رضايت داريد؟

پرسش اصلي:

وضعيت کيفيت زندگي بازنشستگان چگونه است؟

بررسـي شـاخص نهايي کیفیت زندگي نشان داد که میانگین اين شاخص در بازۀ صفر 
تـا صـد، 55.5 و در بـازه 4 تا 20 برابر با 12.9 به دسـت آمد. در اينجا نیز رقم به دسـت 
آمده کمی باالی متوسـط قرار دارد. بااين حال نسـبت به برآورد اعضاي جامعه آماري 
از خـود کمتر اسـت. لـذا اين نتیجه نیز به دسـت می آيد که ارزيابي کلی بازنشسـتگان 
ايران از وضعیت زندگی خود، تا حّدی بهتر و مطلوب تر از ارزيابی با توجه به اظهارات 
جزئی و دقیق تر ايشـان اسـت. همچنیـن در میان ابعاد، قوي ترين بعـد کیفیت زندگي 
در بین بازنشسـتگان بعد سـامت روانی )13.7( اسـت و ضعیف ترين بعد، بعد سامت 
جسـمانی )12.5( اسـت. در ادامه به بررسـي وضعیت هريک از اين ابعاد در بین مردم 

ايران خواهیم پرداخت.
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بررسي شاخص سالمت جسماني

نمرات شـاخص سـامت جسماني از جمع پاسـخ هاي بازنشستگان به 7 سؤال راجع 
به میزان رضايت ايشان از سامت جسماني به دست آمده است. بر اين اساس امتیاز 
سـامت جسـمانی 12.5 می باشـد که اگر امتیاز بین 0 تا صد را در نظر بگیريم عدد 
53.03 خواهد بود. با توجه به امتیاز کسب شده، میزان شاخص سامت جسماني در 
بازنشستگان ايران در حد متوسط رو به باال است. بر اساس يافته ها رابطه معناداري 
میان جنسیت و میزان برخورداري از سامت جسماني وجود ندارد. میانگین سامت 
 جسماني مردان 12.4 و میانگین میزان سامت جسماني زنان 12.6 در بازه )4-20(

به دسـت آمـد کـه تفـاوت معنـاداري با هـم ندارنـد. اما میـان تحصیـات و میزان 
برخورداری از سـامت جسـمانی رابطه و تفاوت معناداری وجود دارد. بر اين اساس 
افـراد دانشـگاهی بـا امتیاز 13.7 نسـبت بـه افراد غیر دانشـگاهی )12.2( سـامت 

جسمانی باالتری دارند. 

بررسي شاخص سالمت رواني

نمرات شـاخص سـامت روان از جمع پاسـخ هاي پاسخگويان به 6 سـؤال راجع به میزان 
رضايت ايشـان از سـامت روان به دست آمده اسـت. امتیاز شاخص سامت روانی در بازه 
)4-20( برابر با 13.7 و در بازه )100-0( برابر با 60.9 می باشد و بیانگر آن است که وضعیت 
سـامت روان در بین پاسـخگويان در حد متوسط رو به باال است. بر اساس يافته ها رابطه 
معناداري میان جنسیت و میزان برخورداري از سامت روانی را وجود اينکه زنان نسبت به 
مردان از سامت روانی بیشتری برخوردارند، وجود ندارد. همچنین میان سطح تحصیات 
و میزان سامت روانی بازنشستگان رابطه و تفاوت معناداری وجود دارد که اين نیز نشان 
می دهد که افراد دانشـگاهی با امتیاز 14.7 نسـبت به افراد غیر دانشـگاهی با امتیاز 13.5 

سامت روانی باالتری دارند. 
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بررسي شاخص روابط اجتماعي

نمرات شاخص رضايت از روابط اجتماعی از جمع بندی پاسخ هاي پاسخگويان به 3 سؤال 
راجع به میزان رضايت ايشان از روابط اجتماعی به دست آمده است. امتیاز شاخص سامت 
اجتماعی در بازه )20-4( برابر با 12.8 و در بازه )100-0( برابر با 54.9 اسـت و بیانگر آن 
اسـت که رضايت از روابط اجتماعی در بین بازنشسـتگان ايران در حد متوسـط اسـت. بر 
اساس يافته ها تفاوت معناداري میان جنسیت و میزان روابط اجتماعی وجود ندارد. همچنین 
بین سطح تحصیات و میزان روابط اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اين اساس 
افراد دانشگاهی با امتیاز 13.6 نسبت به افراد غیر دانشگاهی با امتیاز 12.6 سامت روانی 

باالتری دارند.

بررسي شاخص سالمت محيط 

نمرات شاخص سامت محیطي از جمع پاسخ هاي پاسخگويان به 8 سؤال راجع به کیفیت 
محیط زندگي به دست آمده است امتیاز شاخص سامت محیط در بازه )20-4( برابر با 12.6 
و در بازه )100-0( برابر با 53.8 است و بیانگر آن است که سامت محیط پاسخگويان در 
حد متوسـط اسـت. بر اساس يافته ها، میان جنسیت و میزان سامت محیط تفاوت معنادار 
وجود ندارد. همچنین بررسی تفاوت میان سطح تحصیات و میزان سامت محیطی نشان 
داد که تفاوت معنادار میان اين دو متغیر وجود دارد. بر اين اساس افراد دانشگاهی با امتیاز 

13.4 نسبت به افراد غیر دانشگاهی با امتیاز 12.4 سامت روانی باالتری دارند.
در پاسـخ بـه سـؤال »آيـا جنسـیت اعضاي بازنشسـتگان جامعـه ايراني بـا هريک از 
شـاخص هاي کیفیت زندگي ايشـان ارتباط آماري معنادار دارد؟«؛ جنسیت بازنشستگان با 
شاخص کلي میزان سامت جسماني، میزان سامت روانی، میزان سامت محیط اجتماعی 

و میزان سامت اجتماعي داراي رابطه معنادار نبوده است. 
همچنین نتیجه آزمون آماري در اکثر موارد، نشان می دهد که رابطه غیر معناداری بین 
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جنسیت بازنشستگان و شاخص های کیفیت زندگی وجود دارد و تنها بین شاخص معناداری 
زندگی در سطح کمتر از 99 درصد اطمینان و رضايت از حمايت دوستان در سطح 95 درصد 
اطمینـان رابطه معناداری وجود دارد. شـاخص هاي معناداری زندگـی و رضايت از حمايت 

دوستان در زنان بیشتر بوده است.
 در بررسـی سـؤال »آيا وضعیت تحصیـات )دانشگاهي/غیردانشـگاهي( در اعضاي 
بازنشسـتگان جامعـه ايراني با هريک از ابعاد کیفیت زندگي ايشـان ارتبـاط آماري معنادار 
دارد؟«؛ وضعیت تحصیات با شاخص کلي میزان سامت جسماني، میزان سامت روانی، 
میزان سامت محیط اجتماعی و میزان سامت اجتماعي داراي رابطه معنادار بوده است. 
در کل بین افراد دانشـگاهی و غیر دانشـگاهی در میزان ابعاد کیفیت زندگی تفاوت وجود 
دارد. بازنشسـتگان دانشـگاهی در همه ابعاد کیفیت زندگی از بازنشستگان غیر دانشگاهی 

سالم ترند.
در کل بین وضعیت تحصیات )دانشـگاهی و غیر دانشگاهی بازنشستگان( در میزان 
اکثر شاخص های کیفیت زندگی تفاوت وجود دارد. به طوری که در هر يک از شاخص های 
درد جسـمانی، نیاز به درمان طبی، میزان برخورداری از انرژی روزانه، میزان برخورداری از 
تحـرک و چابکی، رضايت از وضعیت خواب، توانايـی انجام فعالیت های روزانه، رضايت از 
ظرفیت کاری روزانه، لذت از زندگی، معناداری زندگی، پذيرش شکل ظاهری بدن خويش، 
میزان دسترسی به اطاعات مورد نیاز، میزان امکان فعالیت های تفريحی، میزان برخورداری 
از پول کافی برای رفع نیاز، میزان رضايت از وضعیت رفت وآمد، رضايت از روابط شخصی 
و رضايت از روابط جنسی بازنشستگان با مدارک دانشگاهی از بازنشستگان با مدارک غیر 

دانشگاهی سالم ترند.
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پرسشنامه پيمايش ملی کيفيت زندگی مردم ايران

پاسخگوي گرامي، با سام. پرسشنامه حاضر به منظور بررسي کیفیت زندگی 
مردم ايران تدوين شـده است. نظرات و ديدگاه هاي پاسخگويان به هر نحوي 
که بیان شود با ارزش و محترم است. تنها نکته مهم اين است که با توجه به 
بي نام بودن پرسشنامه، افراد مي توانند نظرات خود را آزادانه، به راحتي و با دقت 
بیان کنند تا از جمع بندي آنها تصوير درسـتي از موضوع به دسـت آيد و قابلیت 
اسـتفاده در برنامه ريزي ها را داشـته باشـد. از اينکه وقت گرانبهاي خود را در 

اختیار ما قرار داده ايد صمیمانه سپاسگزاريم. 

1- کيفيت زندگي خود را چگونه ارزيابي می کنيد؟ 

 1- خیلي بد   2- بد   3- متوسط)خوانده نشود(
 4- خوب   5- خیلي خوب

2- چقدر از وضعيت سالمت خود رضايت داريد؟

 1- خیلي کم   2- کم   3- متوسط)خوانده نشود(      
 4- زياد    5- خیلي زياد
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3- لطفاً به سؤاالت زير که در خصوص وضعيت خودتان است پاسخ دهيد؟

ف
موانعردي

خيلي
کم

کم
متوسط

)خوانده 
نشود(

زياد
خيلي
زياد

12345درد جسماني، چقدر مانع انجام کارهاي مورد نظر شما می شود؟3-1

جهت انجام فعالیت هاي روزمره زندگي، چقدر به درمان هاي طبي 3-2
12345نیازمند هستید؟

12345چقدر از زندگي لذت می بريد؟3-3

12345زندگي شما تا چه حد معنی دار است؟3-4

12345در امور خود تا چه حد قادر به تمرکز هستید؟3-5

12345در زندگي روزمره چقدر احساس امنیت می کنید؟3-6

12345محیط اطراف شما تا چه حد سالم است؟3-7

12345آيا براي زندگي روزمره انرژي کافي داريد؟3-8

12345آيا قادريد شکل ظاهري بدن خود را بپذيريد؟3-9

12345آيا براي رفع نیازهاي خود پول کافي داريد؟3-10

12345اطاعات مورد نیاز روزمره به چه میزان در دسترس شماست؟3-11

12345به چه میزان امکان فعالیت هاي تفريحي داريد؟3-12

12345تحرک و چابکي شما چقدر است؟3-13

12345چقدر از وضعیت خواب خود راضي هستید؟3-14

12345چقدر از توانايي خود در انجام فعالیت هاي روزمره راضي هستید؟3-15

12345چقدر در استفاده از ظرفیت کاري خود، از خود رضايت داريد؟3-16

12345چقدر از روابط شخصي خود رضايت داريد؟3-17
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ف
موانعردي

خيلي
کم

کم
متوسط

)خوانده 
نشود(

زياد
خيلي
زياد

12345چقدر از روابط جنسي خود رضايت داريد؟3-18

12345چقدر از حمايتي که از دوستان خود دريافت می کنید رضايت داريد؟3-19

12345چقدر از شرايط محل زندگي خود رضايت داريد؟3-20

12345چقدر از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني رضايت داريد؟3-21

12345چقدر از وضعیت رفت وآمد خود احساس رضايت داريد؟3-22

چقدر دچار حاالتي مثل دل گرفتگی، ناامیدي، اضطراب و افسردگي 3-23
12345می شويد؟

12345در مجموع چقدر از خود رضايت داريد؟3-24

4- شما به لحاظ وضعيت سالمتي در کدام يک از دسته هاي زير قرار می گيريد؟

 1- سالم  2- داراي بیماري مزمن  3- داراي بیماري غیر مزمن
 4- داراي بیماري مزمن و غیر مزمن   

نکته: بيماري مزمن بيماري است که طبق گفته خود پاسخگو، بيش از يک سال طول   *
کشيده باشد. 

بيماري غير مزمن بيماري است که طبق گفته خود پاسخگو کمتر از يک سال طول   *
کشيده باشد.

مشخصات پاسخگو 
جنسیت:  1- زن   2- مرد  -11

چند سال داريد؟ ........................................... سال  -12

وضعیت تأهل:  1- متأهل  2- مجرد   -13

    3- بدون همسر)فوت(  4- بدون همسر)طاق(
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میزان تحصیات:  1- بی سواد  2- ابتدايی  3- راهنمايی  -14

    4- متوسطه  5- ديپلم   6- کاردانی

    7- کارشناسی       8- کارشناسی ارشد  9- دکتری

    10- حوزوی

15- وضعیت فعالیت:  1- دانشجو  2- سرباز   3- خانه دار

    4- بیکار   5- شغل آزاد  6- کارمند بخش خصوصی

    7- کارمند بخش دولتی 8- نظامی   9- بازنشسته

10- ساير)لطفاً ذکر کنید(: .............................................................................................................................................................       

متوسط هزينه ماهیانه خانوار: .................................................................................................................................................................................. هزار تومان       -16

استان: ..........................................................................................................................  -17

شهر: ..............................................................................................................................    -18

روستا: ...........................................................................................................................  -19
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