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 خلاصه نتایج:

 بین دارییمعنتفاوت  یچه یکهبرخوردارند. درحال تریپایین روان سلامت از بازنشسته مردان به نسبت بازنشسته زنان 
 .نشد ملاحظه مرد و زن بازنشسته افراد در شناختیروان سرمایه نمرات

  گانتتری قرار دارند.  بازنشسپایین در سطحافراد بازنشستۀ مجرد نسبت به افراد بازنشسته متأهل از بُعد سلامت روان 
 بالاتری قرار دارند. نسبت به افراد بازنشستۀ مجرد در سطحشناختی متأهل از نظر سرمایه روان

 همچنین    تری قرار دارند.لامت روانی در سطح پایینافراد بازنشسته غیرشاغل نسبت به افراد بازنشسته شاغل از نظر س
 شناختی در سطح  بالاتری قرار دارند.افراد بازنشسته شاغل از نظر سرمایه روان

 افراد بازنشسته با سمت شغلی اداری و خدماتی نسبت به افراد بازنشسته با سمت مدیریت و معاونت از سلامت روان پایین 
از ا هداری نسبت به سایر گروهاند، به طور معنیهای مدیریتی داشتهزنشستگانی که سمتباهمچنین  تری برخوردارند.

 برخوردارند.سلامت روان بالاتری 

  ق لیسانس نسبت به افراد بازنشسته با سطوح تحصیلات لیسانس، فو دیپلم و زیر دیپلمافراد بازنشسته با سطوح تحصیلات
ور طبازنشستگان با سطح تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر، بهتری برخوردارند. و بالاتر از سلامت روان پایین

 ها از سلامت روان بالاتری برخوردارند.داری نسبت به سایر گروهمعنی

 ب حوزه بر حسشناختی و هم سرمایه روانسلامت روانی هم  استحاکی از آن  هامیانگین بیندار بودن تفاوت یبررسی معن
 .ندیی سکونت بازنشستگان متفاوت نیستجغرافیا

 تر و افراد بازنشسته سازمان های امور خارجه و آموزش و پرورش به ترتیب از سلامت روان پایینوزارتخانه بازنشستگان
 ینبدار بودن تفاوت یبررسی معن درحالیکهمدیریت و جهاد کشاورزی به ترتیب از سلامت روان بالاتری برخوردارند. 

 شناختی بر حسب وزارتخانه محل کار بازنشستگان متفاوت نیست.حاکی از آن بود سرمایه روان هامیانگین

 بندی گروه شناختی بر حسببیانگر این بود هم سلامت روان و هم سرمایه روان هامیانگین بیندار بودن تفاوت یبررسی معن
 سنی بازنشستگان متفاوت نیستند.

 بر حسب  شناختیو هم سرمایه روانسلامت روانی هم بین که گویای آن بود  هامیانگین بیندار بودن تفاوت یبررسی معن
 داری وجود ندارد.مدت زمان بازنشستگی تفاوت معنی

  تری ناز سلامت روان پاییسنوات خدمت بالاتر نسبت به افراد بازنشسته با سال و کمتر  02سنوات خدمت افراد بازنشسته با
بندی ب گروهبر حس شناختیسرمایه روان نشان داد هامیانگین بیندار بودن تفاوت یبررسی معندر صورتی که  .خوردارندبر

 نیست.سنوات خدمت متفاوت 

  صیلی، جنس، وضعیت ، وضعیت تحبه ترتیب از بیشترین به کمتریناز بین متغیرها،  بینی سلامت روان بازنشستگانیشپدر
ات سلامت روان در بازنشستگان مرد، شاغل، با تحصیلبطوری که دارند.  آندر نقش بسزائی اشتغال و در نهایت سمت شغلی 

 یابد.دانشگاهی و با سمت شغلی مدیریتی و معاونتی افزایش می

  وضعیت اشتغال،  ،به ترتیب از بیشترین به کمتریناز بین متغیرها، شناختی بازنشستگان بینی سرمایه رواندر پیشهمچنین
اختی شنروان. بطوری که سرمایه دندارآن تأهل، مدت بازنشستگی، سمت شغلی و در نهایت جنس سهم چشمگیری در 

 .یابدفزایش میا بالاتر در بازنشستگان شاغل، متأهل، با سمت شغلی مدیریتی و معاونتی و مرد با مدت زمان بازنشستگی
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 مقدمه

 در ردف دیگر، عبارت به. دارد فرد به منحصر خصوصیاتی و هاویژگی زندگی مراحل از یك هر در آمدن، دنیا به بدو از انسان

 وانیج کودکی، نوجوانی، مراحل .دارند تباین و تمایز هم با که گذراندمی را مراحلی خود اجتماعی و روانی جسمانی، رشد فرایند

بایست در جامعه نیز توقعات مربوط به هر کدام از این مراحل مختصات ویژۀ خود را دارد و می پیری! نقش فرد در سرانجام و

 هر نقش تعریف مشخصی داشته باشد.

 جامعه کارکن راداف اکثر مورد است که در ناپذیریاجتناب و طبیعی فرایند مرحلۀ پیری یا سالمندی زندگی، روند نظریه براساس

یکدیگر  با ود این همراهی .آیندمی پدید یکدیگر با زمانی تقارن یك در و بوده بازنشستگی وراند با مرتبط سالمندی دوران

 آنها رایب جسمی و روانی ابعاد در که است تحولاتی و تغییر با البته نه برای همگی آنها، همراه بسیاری از سالمندان، برای

 دست زا را خود مالی استقلال و عزیز دوستان دلخواه، شغل قبیل از چیزها در این دوره امکان دارد افراد خیلی .افتدمی اتفاق

این  دهند،یم روی دهد تطبیق آنها با را خود بتواند فرد که آن از پیش و درپیپی اغلب که وقایعی چنین تراکم بدهند. تأثیر

 دهد.منفی داشته باشد، افزایش می تأثیر هاآن روانی و جسمی را که بر سلامت احتمال

ابل از اهمیت ق آن اجتماعی و روانی کیفیت ارتقای و زندگی از جدیدی دوران با سازگاری بازنشستگی دوران در بنابراین

بررسی سلامت روان » طرح پژوهشی بازنشستگی، زندگی اهمیت به توجه با و اساس این ای برخوردار است. برملاحظه

 تلفمخ نهادهای و هاسازمان بازنشستگان روانشناختی هایایهسرم و روان سلامت وضعیت به« بازنشستگان شهر تهران

 پرداخته است.
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 تعاریف و مفاهیم -1

 نقش تغییر با طابقت و سازش به نیاز فرد تحولات اینگونه برای. است دیگر نقش به نقشی از انتقال و تحول یك بازنشستگی

ند، که کطیف وسیعی از فاکتورهای زندگی روزمره علاوه بر مسائل مادی و اوقات فراغت با بازنشستگی تغییر پیدا می .دارد

 این دوره از زندگی که با میانسالی همایندتواند رضایت فرد را از بازنشستگی تحت تأثیر قرار دهد. کدام از این عوامل میهر

های روانی را در پی دارد که چنانچه با عوامل دیگری نیز از مشکلات جسمانی و بحراناست خودبخود بسیاری از مسائل و 

ها و جامعه بسیار دشوار خواهد بود. از جمله سوی محیط اجتماعی و کاری همراه شود، مواجهه با مسائل پیش آمده برای آن

ستگان است، چون ممکن است سلامت روان بازنش 1عواملی که در این دوره زندگی حائز اهمیت و بررسی است سلامت روان

 خوش آسیب و تغییر گردد.فرد بازنشسته در مواجهه با این تحولات، دست

اجتماعی،  هاینقش ایفای برای کامل توانایی بهداشت، کلی مفهوم در را روانی سلامت( 0222) 0جهانی بهداشت سازمان

 اجتماعی و فردی، محیط اصلاح و دیگران، تغییر هماهنگ با و موزون ارتباط قابلیت را آن و کندمی تعریف و جسمی روانی

سلامت روان فقط به فقدان بیماری روانپزشکی و کند. می مطرح مناسب و منطقی عادلانه، طور به و تمایلات تضادها حل

له با شناسد و توانایی مقابمی اهای خود ردینمندارای سلامت روان کسی است که توا شود، بلکه فرد  شناختی محدود نمیروان

از این رو، حوزه سلامت روان  و های روزمره زندگی را دارد و به شکل مفید و مؤثری در جامعه مشارکت و فعالیت دارداسترس

 (.1931)شیبانی،  بسیار وسیع و مهم است

 اغلب گیرد.می بر در نیز را بهزیستی و احساس شادکامی نبودن، بیمار بر علاوه که است بعدی چند یك مفهوم سلامتی

 گذر جهت در که هاییتلاش گیرند.می نادیده سلامت را مثبت ایهجنبه روانی، بهداشت محققان و روانپزشکان، روانشناسان

 نبود صرفاً بهزیستی )نه از حالتی عنوان سلامت به تلقی برای را لازم زمینه گرچه گرفته، صورت سنتی سلامتی الگوی از

 ها آن در و دارند تأکید منفی هایبر ویژگی عمده طور به سلامت جدید نبوده است. الگوی اما کافی ساخته، بیماری( فراهم

اجتماعی  مشکلات اضطراب( و روانی )افسردگی، مشکلات خستگی(، )درد، بدنی مشکلات با گیری سلامت اندازه ابزارهای

 به مربوط مباحث با گسترش و اخیر دهه یك طی در حال این (. با0221دارد )چانجن و چان،  کار و زناشویی( سر )مشکلات

است )رابینز،  حال افزایش در آن منفی هایجنبه موازات به سلامت مثبت هایمطالعه جنبه به تمایل ،9مثبت شناسی روان

 دارند وجود متعددی عوامل است که شده مشخص روان سلامت مورد در مختلف ایهو تعریف هادیدگاه از نظر (. صرف0222

چهار در طرح پژوهشی حاضر،  .اثر بگذارند افراد روانی سلامت بر منفی یا مثبت به طور یا غیرمستقیم مستقیم توانندمی که

و همچنین  7و افسردگی 6در کارکرد اجتماعی اختلال ،1خوابی، اضطراب و بی4جسمانی علایمزای سلامت روان، آسیب مؤلفه

                                                 
1 Mental Health 
2 World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) 
3 Positive Psychology 
4 Somatization 
5 Anxiety & Insomnia 
6 Social Disfunction 
7 Depression 
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( که موجب ارتقاء توان مقاومتی 10شناختی)سرمایه روان 11بینیو خوش 12آوری، تاب3، امیدواری2خودکارآمدیمثبت   مؤلفهچهار 

مورد بررسی قرار گرفته که برای آشنایی و درک شوند های کار میهای مختلف از جمله در محیطها در عرصهو عملکرد انسان

 پردازیم.ها میبهتر به توصیف مختصری از هر یك از این مؤلفه

 بهداشت افسرگی جهانی سازمان تعریف به بنا شود.می محسوب دنیا یك شماره مسئله افسردگی های منفی،در توصیف مؤلفه

 اشتها، و خواب در اختلال ارزشی،بی و گناه احساس علاقه، دادن دست از خلق، کاهش با که است خُلقی اختلالات ترینمهم از

گری، کاهش اعتماد به نفس، اضطراب و احساس درماندگی، میل به خود ملامتاست.  همراه تمرکز ضعف و انرژی کاهش

 عدم تمرکز فکری از شایع ترین علایم افسردگی هستند.

نی به تهای روانی و روانتواند نقش مهمی در شروع اختلالکه میهای قابل توجه، موضوع اضطراب است یکی دیگر از مؤلفه

 حاصلباشد. نزدیك دارد و گاهی اضطراب به معنای ترس از احساس تقصیر نیز می با ترس رابطهجا بگذارد. اضطراب 

بالاتری  سنین در که افرادی بین در این حالت عملاً و  تعادل بوده وضع ریختنهمبه و افراد در شدید هیجانی اضطراب ایجاد

 . کندنمود پیدا می بیشتر هستند،

و  سلامت مفهوم روانی به بهداشت که یاجامعه چون است. جامعه افراد همۀ روان برای سلامت تأمین مسألۀ واضح است

 اعم زندگی هایتمام جنبه در کمال و ترقی ببرند، فکر سر به نابسامانی در وضعیت افراد و باشد متزلزل آن در روانی تکامل

هایی که پیش مسئله سلامت روان سالمندان و بررسیبود. با توجه به  نخواهد فرهنگی میسر و علمی اجتماعی، اقتصادی، از

به همان  اد، افرباشد بالاتر افراد روانی و جسمیگیری شده است هر میزان در یك جامعه سلامتی از این صورت گرفته، نتیجه

 . با دوران بازنشستگی کنار آمده و با آن سـازگار شـوند توانندمی بهتر نسبت

تغییراتی  است، محسوس سیر به آستانۀ بازنشستگی در جدی طوربه چهآن لمندی و بازنشستگی با توجه به تقارن زمانی سا

مرز  به که بازنشسته افراد از توجهیقابل نسبت پیوندد.می وقوع به بازنشسته سالمندان عمومی سلامت سطح در که است

. فرد شوندمی مواجه عمومی سلامت روانی و جسمی هاینشانه افت با اند،نموده آغاز را دوره این یا و شده نزدیك سالمندی

 فعالیت شغلی از دار،صلاحیت مراجع تأیید مورد بازنشستگی قانون مبنای بر و خود خدمتی سابقه و سنی شرایط به دلیلناگزیر 

 خط رسیدن، پایان به احساس شامل هایینشانه مجموعه گیری کرده، باکناره مشخص مزایا و حقوق پایه بر خود رسمی

 شود. اولینگریبان می به دست قبیل این از هایینگرانی و طردشدن از ترس افسردگی، اضطراب، احتمالی، هدفیبی و پوچی

 افراد های جسمیتوانایی از بسیاری همزمان با بازنشستگی، که چرا باشد. بودنهیچ تجربۀ تواندمی بارز، و محسوس تجربه

 بوده توان ای که دارایگذشته به اندیشه با گذارد، جای بر خود از اثری این که به تمایل با فرد حال عین در و رفته تحلیل نیز

 فشار این دهد.قرار می روانی فشار تحت را خود بوده، ارتباط دارای (همکاران به ویژه)افراد  از گسترده نسبتاً ایشبکه با و

                                                 
8 Self-Efficacy 
9 Hope 
10 Resiliency 
11 Optimism 
12 Psychological capital 
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یابد )بزرگ می بازنشستگی نمود نشانگان قالب در که سازدمی فراهم پیرامونی هایاصلی، نشانه هسته یك عنوانبه  روانی

 (. 0227مهری

 است ؤثرم فرد رفتار سازماندهی و کنترل در که است شخصیت عوامل از یکی «خودکارآمدی»های مثبت، اما در تشریح مولفه

 و هاپدیده است قادر کند فکر فرد که است معنی این به است. خودکارآمدی برخوردار ایاهمیت ویژه از نیز سالمندان در و

(. خودکارآمدی 19،0223داوسون و جاین)دهد  سازمان خود مناسب کردار و رفتار با مطلوب به وضعیت رسیدن برای را رویدادها

 .(1921آبنیکی، « )شودبه باورهای افراد درباره توانایی کنترل زندگی به دست خودشان گفته می»

 رایب عاملی و شود تقویت روانی و روحی نظر از شخص روحیه تا شودمی موجب که است شخصیتی متغیر دیگر امیدواری

داشتن هدف، قدرت  ۀفعالی است که دربرگیرند معتقد است که امید، خصیصه 14اسنایدرگردد.  دشوار و سخت کارهای انجام

زاده و همکاران، )حسن ها استبه هدف و توانایی رفع آن رسیدنیابی به هدف، توجه به موانع ریزی و اراده برای دستبرنامه

1939.) 

 11کامپفر. کندمی کمك زندگی زایتنش و های سختموقعیت با سازگاری و رویارویی در که به افراد است ایپدیده آوریتاب

 و است تهدیدکننده( شرایط در) بالاتر سطح تعادل به رسیدن یا 16اولیه تعادل به بازگشت آوریتاب که داشت ( باور1333)

 .کندمی فراهم را زندگی در موفق سازگاری روازاین

 بینیبه معنای داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدهاست. خوشبینی است که مؤلفۀ مثبت نهایی مطرح در پژوهش خوش

ردگی به های متعدد با افسبراساس پژوهششده و  تشکیل مثبت هایشناخت از که است شخصیتی هایسازه ترینبرجسته از

 عنوان یك رفتار سازشی، رابطه معکوس دارد.

کمك به ارتقاء و بهبود سلامت روان، افزون آمار اختلالاتی نظیر افسردگی و اضطراب در جهان و ایران و همچنین افزایش روز

بگیرید که مجموعه سالمندان و بازنشستگان آن نسبت ای را در نظر سازد. جامعهانجام مطالعاتی از این دست را ضروری می

ارند و در های خود باور منفی دمندیکنند، در مورد توانبه آینده ناامید هستند و با بدبینی به وقایع و شرایط زندگی نگاه می

ات مالی ویی به مشکلآوری ندارند و در بسیاری موارد برای پاسخگرو و برای حل معضلات، مقاومت و تاببرابر مشکلات پیش

 دهی در این جامعه بسیارگردند. به طور حتم بازده و بهرهو برای دوری از بیکاری )در این سن( به دنبال مشاغل متفرقه می

دازیم، آوری بپربینی، خودکارآمدی و تابپایین و غیرمفید است. حال اگر در همین جامعه، به افزایش و ارتقاء امیدواری، خوش

ای هیش روز افزون نشاط و شادابی بازنشستگان خواهیم بود و این نشاط و شادابی و روحیۀ مثبت با انتقال به خانوادهشاهد افزا

 بازنشستگان، در نهایت موجب افزایش سلامت روان جامعه خواهد گردید. 

                                                 
13 Jain & Dowson 
14 Snyder  
15 Kumpfer 
16 Base line homeostasis 
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های ایهو سرمروان های سلامت شده با سنجش و شناسایی مؤلفهدر طرح پژوهشی بررسی سلامت روان بازنشستگان تلاش

ای برای اقدامات درمانی جهت بهبود و شرایطی فراهم شود تا در آینده با در دست داشتن اطلاعات کافی، زمینهشناختی روان

 هایی جهت ارتقای سلامت روان در بازنشستگان فراهم آید. تدوین برنامه

 روش شناسی -3

 روش پژوهش و جامعه آماری -1-3

ها به است. بدین ترتیب که از مشاهده پدیده 17یابیمورد بحث و ماهیت آن، روش مورد استفاده روش زمینهبا توجه به هدف 

گیرد. همچنین جامعه آماری این پژوهش را کلیه آوری اطلاعات صورت میهای مختلف جمعمنظور معنا دادن به جنبه

که ساکن تهران هستند،  1936-1931سال  بازنشستگان کشوری زن و مرد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در

 دهند. تشکیل می

 گیری و حجم نمونهروش نمونه -2-3

 مرد و زن کشوری بازنشستگان از نفر 1222 استفاده شده و تعداد 12گیری در دسترسدر انجام پژوهش از روش نمونه

رو، بهداشت و درمان، علوم، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، کار، آموزش و پرورش، کشور، نیهای )وزارتخانه

 پر برای نمونه عنوان به تهران، ساکنخارجه، ارتباطات و فناوری، فرهنگ و ارشاد، صنایع، سازمان مدیریت و دادگستری( 

 شدند. انتخاب روان سلامت شناسنامه تشکیل و پژوهش به مربوط هاینامهپرسش کردن

 هادادهابزار پژوهش و روش تحلیل  -3-3

مه ناآوری شدند. این دو پرسششناختی جمعنامه استاندارد به نام سلامت عمومی و سرمایه روانها از طریق دو پرسشداده

 شامل دو قسمت، بخش اول؛ اطلاعات دموگرافیك و عمومی و بخش دوم؛ اطلاعات تخصصی است. 

ها است که با توجه به هدف پژوهش توسط محققین ساخته شناختی آزمودنیاطلاعات جمعیتدموگرافیك، فرم  فرم اطلاعات

 و مورد استفاده قرار گرفته است.

 منظور به همکارانش و13مك گی که توسط سوالی 06 نامهشناختی، پرسشروان سنجش سرمایه لازم به توضیح است برای

و  زندگی ساخته به جهت گیری و یآورتاب امیدواری، خودکارآمدی، مقیاس چهار با کارکنان شناختیروان سرمایه سنجش

 شده، مورد استفاده قرار گرفت. ارائه

 آزمون استفاده شده است. این 02گلدبرگ یعموم سوالی سلامت 02 نامهافراد، از پرسش روانی سلامت ارزیابی همچنین برای

ا درجه افسردگی، ب علائم و اجتماعی کارکرد در اختلال خوابی، بی اضطراب و علایم جسمانی، علایم مقیاس چهار با استاندارد

                                                 
17 Survey 
18 Convenience sampling 
19 Mac Gee 
20 Goldberg   
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 در دنیای تاکنون گریغربال ابزار ترینشده شناخته عمومی گلدبرگ سلامت تشخیص بالا کاربرد بسیار دارد. پرسشنامۀ

 .است داشته ها،پژوهش پیشرفت بر شگرفی تأثیر که است شناسیروان و رفتاری علوم و پزشکیروان

مورد تحلیل  SPSSنرم افزار آماری استنباطی از طریق  آمار و توصیفی آمار شده بصورت های گردآوریدر این پژوهش داده

 قرار گرفت.

 های پژوهشیافته -4

 شناسیهای جمعیتویژگی -1-4

رصد اند که دنفر بازنشسته شهر تهران به عنوان نمونه آماری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته 1197در مجموع، تعداد 

 شناختی آنها نظیر جنس، سن، وضعیت تاهل، تحصیلات، وضعیت اشتغال و...های جمعیتیژگیآماری مربوط به و هایشاخص

 به شرح نمودارها و جداول زیر است. 

 درصد -بازنشستگان برحسب جنس  -4-1نمودار 

 

 درصد -بازنشستگان برحسب تاهل  -4-2نمودار 

 

63%
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مرد
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12%

88%
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 درصد -بازنشستگان بر حسب تحصیلات  -4 -3نمودار 

 
 

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

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 30 42 2.09 64.22 1197 سن

 47 11 4.219 03.01 1197 سنوات خدمت

 49 1 2.19 10.71 1197 مدت بازنشستگی

 به شرح موارد زیر است:  4-1خلاصه نتایج جدول 

  سال  30سال و حداکثر سن  42با حداقل سن  64.22میانگین سن بازنشستگان 

  سال  47و حداکثر سنوات خدمت  سال 11با حداقل سنوات  03.01میانگین سنوات خدمت بازنشستگان 

  سال  49حداکثر زمان با حداقل زمان یکسال و  71/10میانگین مدت زمان بازنشستگی 

 ( ارائه شده است.4-4( و نمودار )4 -1فراوانی و درصد پاسخ دهندگان بر حسب منطقه سکونت محاسبه و نتایج در جدول )

 : فراوانی و درصد بازنشستگان بر حسب منطقه سکونت4-5جدول 

 درصد فراوانی منطقه سکونت درصد فراوانی منطقه سکونت

 1.2 02 12منطقه  2.2 122 1منطقه 

 1.9 11 13منطقه  12.6 102 2منطقه 

 1.1 19 14منطقه  6.2 77 3منطقه 

 1.9 11 15منطقه  7.4 24 4منطقه 

 2.3 12 11منطقه  3.4 127 5منطقه 

 1.9 11 11منطقه  19.6 111 1منطقه 

 1.1 10 11منطقه  4.1 11 1منطقه 

 1.0 14 11منطقه  0.3 99 1منطقه 

 1.4 16 22منطقه  1.3 00 1منطقه 

 0.1 02 21منطقه  0 09 12منطقه 

 11 172 22منطقه  9.9 97 11منطقه 

13%
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17%

32%

7%

2%
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گانۀ شهر تهران  00از مناطق  00و منطقه  6تا  1شود توزیع تراکم جمعیتی بازنشستگان بین مناطق چنانچه ملاحظه می

 درصد بازنشستگان نمونه آماری در این هفت منطقه تهران ساکن هستند.  72بوده است. به طوریکه بیش از 

 سکونت منطقه حسب بر بازنشستگان فراوانی -4-4نمودار

 
 

معاونت،  های مدیریت،ها در زمان خدمت که به چهار گروه اصلی پستراوانی و درصد بازنشستگان بر حسب سمت شغلی آنف

 ( قابل مشاهده است.4-1کارمندی و خدماتی تقسیم شده که نتایج آن در نمودار )-اداری

 درصد - فراوانی بازنشستگان بر حسب سمت شغلی -4-5 نمودار

  

 -بر حسب وضعیت شغلی فعلی آنان که به شش گروه اصلی )غیرشاغل، مدرس، آزاد، فعالیت فرهنگی تعداد بازنشستگان

 ( قابل مشاهده است.4-6هنری، اداری و مدیریت( تقسیم شده که نتایج آن در نمودار )
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 درصد -فراوانی بازنشستگان بر حسب وضعیت شغلی فعلی  -4-1نمودار

 

 ( است.4-7های محل خدمت به شرح نمودار )ها و دستگاهوزارتخانههمچنین درصد بازنشستگان بر حسب 

 هاو دستگاه فراوانی بازنشستگان بر حسب وزارتخانه -4-1نمودار

 

درصد( و وزارت جهاد  91.6های آموزش و پرورش )شود بیشتر تعداد بازنشستگان مربوط به وزارتخانهچنانچه مشاهده می

 درصد( است.  01.4کشاورزی )

 توصیف متغیرهای سلامت روان و سرمایۀ روانی در بازنشستگان -2-4

های های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( متغیرهای سلامت روان و سرمایۀ روانشناختی و مؤلفهشاخصنتایج محاسبۀ 

 ( ارائه شده است.4-3( و )4-2( و نمودارهای )4-12( و )4-3آنها در کل بازنشستگان در جداول )
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 های توصیفی سلامت روان بازنشستگانشاخص -4-1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین تعداد مولفه های سلامت روان

 13 2 9.19 1.61 1197 جسمانی

 01 2 4.29 6.1 1197 اضطرابی

 01 2 9.03 6.2 1197 کارکرد اجتماعی

 13 2 9.04 1.31 1197 افسردگی

 66 1 12.66 02.27 1197 سلامت کلی

 های سلامت روان در بازنشستگانمیانگین مؤلفه -4-1نمودار 

 

( و کمترین آن مربوط 6.1( و اضطراب )6.2های کارکرد اجتماعی )های سلامت روانی مربوط به مؤلفهبیشترین میانگین مؤلفه

 سلامت را در حوزۀ کارکرد اجتماعی و سپس( بوده است. به عبارتی، بازنشستگان بیشترین مشکلات 1.31به مؤلفه افسردگی )

 در رابطه با مشکلات اضطرابی و کمترین مشکلات را در حوزۀ افسردگی دارند.

 های توصیفی سرمایه روانشناختی بازنشستگانشاخص -4-12جدول 

 هایهای سرمایهمؤلفه

 روانشناختی
 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین تعداد

 40 7 1.69 94.02 1197 خودکارآمدی   

 40 7 1.21 99.63 1197 امیدواری

 96 6 1.12 02.76 1197 آوریتاب

 96 7 1.03 02.94 1197 خوش بینی

 116 90 13.69 101.27 1197 سرمایه روانی کل
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 های روانشناختی در بازنشستگانهای سرمایهمیانگین مولفه -4-1نمودار

 

( و 94.02های خودکارآمدی )های سرمایۀ روانشناختی مربوط به مؤلفهمیانگین مؤلفهشود، بیشترین چنانچه ملاحظه می

( است. بنابراین بازنشستگان 02.94( و خوشبینی )02.76آوری )های تاب( و کمترین آن مربوط به مؤلفه99.63امیدواری )

 ند.آوری داربینی و تابهای خوشبیشترین مشکلات سرمایه روانشناختی را در مؤلفه

( به دو گروه سالم و مشکوک 1922)نوربالا و همکاران  09براین، نمرات سلامت روان بازنشستگان بر اساس نقطۀ برش علاوه

( ارائه 4-11بندی سلامت روان محاسبه و نتایج در جدول )فراوانی و درصد بازنشستگان بر حسب گروهبه اختلال تقسیم و 

 شده است.

 بندی سلامت روانبازنشستگان بر حسب گروه فراوانی و درصد -4-11جدول 

 سلامت روان
 کل زنان مردان

 درصد فراوانی درصد فراوانی  درصد فراوانی

 67.9 761 01.9 046 41.6 113 سالم

 90.7 976 11.1 170 17.6 022 مشکوک به اختلال

 122 1197 96.2 412 69.0 713 کل

نفر  970درصد( بیشتر از افراد مشکوک به اختلال  67.9نفر ) 761فراوانی )و درصد( افراد سالم  که بطور کلی شودملاحظه می

 درصد( است. 90.7)
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 تحلیل نتایج  -5

 حصیلات،ت بر حسب جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، سمت شغلی، وضعیت روان و سرمایۀ روانشناختی سلامت ضعیتو

سن، سنوات خدمت و مدت زمان بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به محل سکونت، وزارتخانۀ محل خدمت، 

 شرح زیر است.

  بر حسب جنس:

 های علایم جسمانی و اضطرابی در بازنشستگان زن و مرد تفاوت بین نمرات سلامت روان کلی و خرده مقیاس

های علایم جسمانی و اضطرابی و مقیاس سلامت روان کلی، خردهبطوری که میانگین نمرات  .داری وجود داردمعنی

اختلال خواب در زنان بازنشسته بالاتر از مردان بازنشسته است. در نتیجه، با توجه به اینکه نمرۀ بالاتر در پرسشنامۀ 

تر است، زنان بازنشسته نسبت به مردان بازنشسته از سلامت روان کلی و سلامت روان نشانگر سلامت روان پایین

 تری برخوردارند.پایینخواب  اختلال و جسمانی، علائم اضطرابی های علائمرده مقیاسخسلامت در 

  خودکارآمدی، امیدواری، های آن )شناختی و مؤلفهبین نمرات سرمایه روانداری معنیاز سوی دیگر، هیچ تفاوت

 ( در افراد بازنشسته زن و مرد ملاحظه نشد.آوری، و خوش بینیتاب

  تأهل:بر حسب وضعیت 

  تفاوت های علایم جسمانی و اضطرابی در بازنشستگان مجرد و متأهل سلامت روان و خرده مقیاسبین نمرات

های علایم جسمانی و اضطرابی در سلامت روان و خرده مقیاسداری وجود دارد. بطوری که میانگین نمرات معنی

نشستۀ مجرد نسبت به افراد بازنشسته متأهل از بُعد سلامت افراد مجرد بالاتر از افراد متأهل است. در نتیجه، افراد باز

 تری قرار دارند.های علایم جسمانی و اضطرابی در سطح  پایینروان و خرده مقیاس

  آوری( در بینی )بجز تابهای خودکارآمدی، امیدواری و خوششناختی کلی و مؤلفهسرمایه روانبین نمرات

ی افراد شناختی کلسرمایه روانداری وجود دارد. بطوری که میانگین نمرات نیتفاوت معبازنشستگان مجرد و متأهل 

-های خودکارآمدی، امیدواری و خوشبازنشسته متأهل بالاتر از افراد بازنشسته مجرد است و همچنین میانگین مؤلفه

ظر سرمایه سته متأهل از نبینی نیز در بازنشسته متأهل بالاتر از افراد بازنشسته مجرد است. بنابراین افراد بازنش

بینی نسبت به افراد بازنشسته مجرد در سطح  بالاتری قرار های خودکارآمدی، امیدواری و خوشروانشناختی و مؤلفه

 دارند.
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 بر حسب وضعیت اشتغال:

  های سلامت جسمانی و اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی سلامت روان کلی و تمامی خرده مقیاسبین نمرات

راد سلامت روان کلی افداری وجود دارد. بطوری که میانگین نمرات تفاوت معنیدر بازنشستگان شاغل و غیرشاغل 

راب، کارکرد های جسمانی، اضطبازنشسته بیکار بالاتر از افراد بازنشسته شاغل است و همچنین میانگین خرده مقیاس

اجتماعی و افسردگی نیز در افراد بازنشسته غیرشاغل بالاتر از افراد بازنشسته شاغل است. در نتیجه افراد بازنشسته 

های جسمانی، اضطراب، کارکرد غیرشاغل نسبت به افراد بازنشسته شاغل از نظر سلامت روانی و تمامی مؤلفه

 تری قرار دارند.اجتماعی و افسردگی در سطح پایین

  بینی در آوری و خوشهای خودکارآمدی، امیدواری، تابشناختی کلی و تمامی مؤلفهسرمایه روانرات نمبین

لی و سرمایه روانشناختی کداری وجود دارد. بطوری که میانگین نمرات تفاوت معنیبازنشستگان شاغل و غیرشاغل 

افراد بازنشسته شاغل بالاتر از افراد  بینیآوری و خوشهای خودکارآمدی، امیدواری، تابهمچنین میانگین مؤلفه

ارآمدی، های خودکشناختی و مؤلفهبازنشسته غیرشاغل است. بنابراین افراد بازنشسته شاغل از نظر سرمایه روان

 بینی نسبت به افراد بازنشسته غیرشاغل در سطح  بالاتری قرار دارند.آوری و خوشامیدواری، تاب

 بر حسب سمت شغلی:

 داری وجود دارد. های اداری و خدماتی تفاوت معنیهای شغلی مدیریت و معاونت با گروهانی گروهبین سلامت رو

بالاترین میانگین نمرات سلامت روان مربوط به بازنشستگان با سمت شغلی خدماتی و کارمندی بوده و کمترین 

سته با سمت افراد بازنش در نتیجهباشد. میانگین نمرات مربوط به بازنشستگان با سمت شغلی مدیریت و معاونت می

 خوردارند. تری برشغلی اداری و خدماتی نسبت به افراد بازنشسته با سمت مدیریت و معاونت از سلامت روان پایین

  داری وجود دارد و های اداری و خدماتی تفاوت معنیهای مدیریت و معاونت با گروهگروهشناختی سرمایه روانبین

های اداری و خدماتی است. های مدیریت و معاونت بالاتر از گروهدر گروهشناختی ه روانسرمایمیانگین نمرات 

آوری و داری از خود کارآمدی، امیدواری، تاباند، به طور معنیهای مدیریتی داشتهبنابراین بازنشستگانی که سمت

 ها برخوردارند.خوش بینی بالاتری نسبت به سایر گروه

 بر حسب وضعیت تحصیلی:

 داری معنی لیسانس و بالاتر با بازنشستگان دیپلم و زیر دیپلم تفاوتبین سلامت روانی بازنشستگان دارای لیسانس، فوق

وجود دارد. بالاترین میانگین نمرات سلامت روان مربوط به بازنشستگان با سطح تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم و 

 ستگان با سطح تحصیلات لیسانس، فوق لیسانس و بالاترکمترین میانگین نمرات سلامت روان مربوط به بازنش

طوح تحصیلات نسبت به افراد بازنشسته با س دیپلم و زیر دیپلمباشد. در نتیجه افراد بازنشسته با سطوح تحصیلات می

 تری برخوردارند.لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر از سلامت روان پایین
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 زیر و دیپلم با تگانبازنشس با بالاتر و لیسانس فوق لیسانس، با زنشستگانشناختی بااز سوی دیگر بین سرمایه روان 

طح مربوط به بازنشستگان با سشناختی سرمایه روانبالاترین میانگین نمرات دارد.  وجود داریمعنی تفاوت دیپلم

با سطح  مربوط به بازنشستگان شناختیسرمایه روانتحصیلات فوق لیسانس و بالاتر و کمترین میانگین نمرات 

اری دبنابراین بازنشستگان با سطح تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر، به طور معنیتحصیلات زیر دیپلم است. 

بالاتری نسبت به بازنشستگان با سطح تحصیلی دیپلم و زیر  بینی خوش و آوریتاب امیدواری، خود کارآمدی، از

 دیپلم برخوردارند.

  حل سکونت:بر حسب م

 و  های جغرافیایی شمال و  شمال شرقبالاترین میانگین نمرات سلامت روان مربوط به بازنشستگان ساکن در حوزه

اشد. با این بکمترین میانگین نمرات سلامت روان مربوط به بازنشستگان ساکن در حوزه جغرافیایی جنوب شرق می

حاکی از آن بود سلامت روانی بر حسب حوزه جغرافیایی سکونت  هامیانگین بیندار بودن تفاوت یبررسی معنوجود 

 بازنشستگان متفاوت نیست.

  ایی جنوب های جغرافیمربوط به بازنشستگان ساکن در حوزه شناختیسرمایه روانبالاترین میانگین نمرات همچنین

مال غرب وزه جغرافیایی شمربوط به بازنشستگان ساکن در حشناختی سرمایه روانشرق و کمترین میانگین نمرات 

حسب  شناختی برحاکی از آن بود سرمایه روان هامیانگین بیندار بودن تفاوت یبررسی معنباشد. با این وجود می

 حوزه جغرافیایی سکونت بازنشستگان متفاوت نیست. 

 بر حسب محل خدمت:

  ه کمترین میانگین نمرات مربوط ب مربوط به بازنشستگان وزارت خارجه و سلامت روانبالاترین میانگین نمرات

لامت روان بیانگر آن بود س هامیانگین بیندار بودن تفاوت نیبررسی معباشد. بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی می

سلامت  های مختلف، بیشترین رتبهبر حسب محل خدمت بازنشستگان متفاوت است. در میان بازنشستگان وزارتخانه

رجه و آموزش و پرورش و کمترین رتبه سلامت روان مربوط به سازمان مدیریت و وزارت روان مربوط به وزارت خا

های امور خارجه و آموزش و پرورش به ترتیب از سلامت افراد بازنشسته وزارتخانه باشد. در نتیجهجهاد کشاورزی می

 سلامت روان بالاتری برخوردارند.تر و افراد بازنشسته سازمان مدیریت و جهاد کشاورزی به ترتیب از روان پایین

 مربوط به بازنشستگان وزارت خارجه و بیشترین  شناختیسرمایه روانترین میانگین نمرات پایین از سوی دیگر

 بینن تفاوت دار بودیبررسی معنباشد. با این وجود میانگین نمرات مربوط به بازنشستگان وزارت اقتصاد و دارایی می

 شناختی بر حسب وزارتخانه محل کار بازنشستگان متفاوت نیست.ن بود سرمایه روانحاکی از آ هامیانگین
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 بندی سن:بر حسب گروه

  ا بیانگر آن همیانگین بیندار بودن تفاوت یبررسی معنتفاوت چندانی بین میانگین نمرات سلامت روان وجود ندارد و

 نیست.بندی سنی بازنشستگان متفاوت بود سلامت روان بر حسب گروه

  ان وجود های سنی بازنشستگبر حسب گروهشناختی سرمایه روانتفاوت چندانی نیز بین میانگین نمرات همچنین

نی شناختی بر حسب گروه سبیانگر آن بود که سرمایه روان هامیانگین بیندار بودن تفاوت یبررسی معن ندارد و

 بازنشستگان متفاوت نیست.

 بر حسب مدت زمان بازنشستگی:

  ینبدار بودن تفاوت یبررسی معن وتفاوت چندانی بین میانگین نمرات سلامت روان بازنشستگان وجود ندارد 

  دارد.داری وجود نگویای آن بود که بین سلامت روانی بر حسب مدت زمان بازنشستگی تفاوت معنی هامیانگین

  تفاوت چندانی نیز بین میانگین نمرات سرمایه روانشناختی بر حسب مدت زمان بازنشستگی از سوی دیگر

بر ناختی سرمایه روانشگویای آن بود بین  هامیانگین بیندار بودن تفاوت یبررسی معنبازنشستگان وجود ندارد و 

 داری وجود ندارد.حسب مدت زمان بازنشستگی تفاوت معنی

 بر حسب سنوات خدمت:

 و سال  92 تا 01تر، بالاتر از دو گروه دیگر )سال و پایین 02گین سلامت روان بازنشستگان با سنوات خدمت میان 

بیانگر آن بود که بین سلامت روان گروه با  هامیانگین بیندار بودن تفاوت یبررسی معن و( است 92 از بالاتر گروه

دمت سنوات خافراد بازنشسته با  دار وجود دارد. بنابراینسال و کمتر با دو گروه فوق تفاوت معنی 02سنوات خدمت 

 .تری برخوردارنداز سلامت روان پایینسنوات خدمت بالاتر نسبت به افراد بازنشسته با سال و کمتر  02

 ررسی بشناختی بازنشستگان با سنوات خدمت متقاوت تفاوت چندانی وجود ندارد؛ ولی بین میانگین سرمایه روان

خدمت  بندی سنواتبر حسب گروه شناختیسرمایه روانبیانگر آن بود که  هامیانگین بیندار بودن تفاوت یمعن

 متفاوت نیست.  

  در ادامۀ این محاسبات:

  ین ببررسی رابطه بین سلامت روان با سن، سنوات خدمت و مدت زمان بازنشستگی، ضرایب همبستگی نشان داد

ا داری وجود دارد. به بیانی دیگر بهمبستگی منفی معنیمدت بازنشستگی و ت سلامت روان با سنوات خدمنمرات 

یابد که به معنی افزایش سلامت افزایش سنوات خدمت و مدت زمان بازنشستگی، نمرات سلامت روان کاهش می

 روان افراد است.
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 ستگی تگی، ضرایب همبشناختی با سن، سنوات خدمت و مدت زمان بازنشسهمچنین بررسی رابطه بین سرمایه روان

جود داری ورابطه معنیشناختی با سن، سنوات خدمت و مدت بازنشستگی سرمایه روانبین نمرات نشان داد که 

 ندارد.

 سلامت روان، این نتیجه حاصل شد که بین نمرات های آن با و مؤلفهشناختی در راستای بررسی رابطه سرمایه روان

ارد. داری وجود دهمبستگی منفی معنیسلامت روان بازنشستگان های آن با تمامی مؤلفهشناختی و سرمایه روان

های آن، نمرات سلامت روان کاهش )به معنی افزایش سلامت روان شناختی و مؤلفهبنابراین با افزایش سرمایه روان

های آن، نمرات سلامت روان افزایش )به معنی کاهش سلامت شناختی و مؤلفهو با کاهش سرمایه روانبازنشستگان( 

  کند.پیدا میبازنشستگان( روان 

 

ضعیت )سن، جنس، و بازنشستگان، متغیرهای دموگرافیك شناختیو سرمایه روانسلامت روان در انتها در بررسی اینکه آیا 

کنند، ینی میبها را پیشن بازنشستگی( آنتأهل، وضعیت اشتغال، وضعیت تحصیلات، سمت شغلی، سنوات خدمت و مدت زما

 گیری شد که:  چنین نتیجه

  ًکنند و از بین متغیرهای دموگرافیك، بینی میدرصد واریانس سلامت روان را پیش 6.1متغیرهای دموگرافیك، مشترکا

هستند؛  گانتبینی سلامت روان بازنشسیشپمتغیرهای جنس، وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات و سمت شغلی قادر به 

یی ، وضعیت تحصیلی، جنس، وضعیت اشتغال و در نهایت سمت شغلی نقش بسزاکه به ترتیب از بیشترین به کمترین

 اشتغال وضعیت جنس، تحصیلی، وضعیت متغیرهای رگرسیون در پیش بینی سلامت روان بازنشستگان دارند. ضرایب

اهی ان در بازنشستگان مرد، شاغل، با تحصیلات دانشگهستند که گویای آن هستند که سلامت رو منفی شغلی سمت و

 یابد.و با سمت شغلی مدیریتی و معاونتی افزایش می

  ًکنند و از بین بینی میشناختی را پیشدرصد واریانس سرمایه روان 9.3همچنین متغیرهای دموگرافیك، مشترکا

ر سمت شغلی و مدت زمان بازنشستگی قادمتغیرهای دموگرافیك، متغیرهای جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، 

ضعیت اشتغال، تأهل، وکمترین،  به بیشترین از ترتیب هستند؛ که به بینی سرمایه روانشناختی بازنشستگانیشپبه 

نشستگان شناختی بازبینی سرمایه روانمدت بازنشستگی، سمت شغلی و در نهایت جنس سهم چشمگیری در پیش

متغیرهای وضعیت اشتغال، تأهل، اشتغال و سمت شغلی، مثبت و ضریب رگرسیون جنس دارد. ضرایب رگرسیون 

شناختی در بازنشستگان شاغل، متأهل، با سمت شغلی مدیریتی و معاونتی اند که سرمایه روانمنفی است. گویای آن

 . یابدو مرد با مدت زمان بازنشستگی بالاتر، افزایش می

 




