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 چکیده

 افسردگی ایجاد و جسمانی سالمت کاهش در که میشود گرفته نظر در زا استرس فرآیندي صورت به معموال بازنشستگی : مقدمه

  .دارد دخالت

کارخانه ذوب آهن اصفهان  بازنشستگان افسردگی با آن ارتباط و جسمانی سالمت وضعیت بررسی هدف با حاضر مطالعه  :هدف 

 .گردید اجرا ساکن فوالدشهر

 شهر در نفرکه 131 تعداد به کارخانه ذوب آهن اصفهان  بازنشسته افراد صورت انتخاب تصادفیبه  تحلیلی–  مطالعه این در :روش

 سه شامل پرسشنامه ها داده آوري جمع ابزار .شدند انتخاب 1314 سال در دسترس در گیري نمونه با بودند، ساکن فوالدشهر

 سؤاالت و بازنشستگان جسمانی سالمت وضعیت تعیین جهت ساخته پژوهشگر ي پرسشنامه ، فردي مشخصات شامل قسمتی

 اساس ضریب بر آن پایایی بررسی و نظران صاحباساتید و  تأیید از پس ساخته پژوهشگر ي پرسشنامه . بود بک استاندارد مقیاس

Cronbach alpha  (58/1 )استنباطی و توصیفی آماري هاي تست ي وسیله به ها داده . گردید توزیع آماري ي جامعه بین 

Chi-square شد تحلیل.  

 و مغز تناسلی، و ادراري ،گوش و حلق و بینی تنفسی، دندان، و دهان بینایی، :جسمانی بیماریهاي بین که داد نشان نتایج :ها یافته

 وجود داري معنی ارتباط آماري نظر از افسردگی با غدد درخواب، اختالل عروقی، و قلبی فشارخون، اسکلتی، -عضالنی اعصاب،

 (.P<18/1) داشت

 طرف بر حدودي تا يسالمند و یبازنشستگ را در زمان مشکالت دتوان میدر زمان کارمندي  اي دوره معاینات انجام : گیري نتیجه

 .ایدنم

 افسردگی، ، سالمندان سالمت ،بازنشستگان :ها واژه کلید
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 :مقدمه

مرتبطی  هم به هاي پدیده اغلب سالمندي و بازنشستگی

 به .آیند می پدید یکدیگر با زمانی تقارن یک در که هستند

 آغاز و میانسالی پایانی ي دوره در افراد اغلب تر، ساده بیانی

 در بویژه کوشش، و تالش سالها از پس سالمندي، ي دوره

 یا نهاد یک استخدام در فرد معموالً که غیرآزاد، مشاغل

 دو این تقارن( .1،2،3)پیوندد می بوقوع بوده، کاري سازمان

 بازنشسته، سالمندان همه ، براي نه اینکه علیرغم یکدیگر، با

 که است تحوالتی و تغییر با همراه آنها از بسیاري براي ولی

 براساس .افتد می اتفاق آنها اي بر جسمی و روانی ابعاد در

 بازنشستگی از تاکنون که تعاریفی کلیه در علیخانی گزارش

 می دیده شرح بدین عمومی مشخص وجه چند شده، ارائه

 سابقه معین شرایط احراز  -2 سنی، شرایط احراز  -1:شود

 مراجع سوي از تأییدي جنبه  -4 قانونی، جنبه -3 خدمت،

 و از حقوق برخورداري زمان مدت تعیین  -8 و دار صالحیت

 بازنشستگی(. 2) بازنشستگی مزایاي
1
 زاي استرس ي واقعه 

 پدیده بازنشستگی ( .4)باشد می فرد هر زندگی در مهمی

 حاضر عصر صنعتی ، اجتماعی ي توسعه با که است اي

 لحاظ به اخیر قرن در .است شده بیشتر اهمیت داراي

 ... و درمانی و بهداشتی ، اقتصادي اجتماعی، هاي پیشرفت

 افراد عمر طول بر هم و شده کاسته میر و مرگ میزان از هم

 بخشیده بهبود را زندگی به امید و است شده افزوده

 (. 8)است

 بازنشستگی گفت، توان می ساده تعریفی در بنابراین

 سابقه و سنی شرایط بدلیل فرد آن طی که است وضعیتی

 تأیید مورد بازنشستگی قانون مبناي بر و خود خدمتی

                                                 
1
 Retirement 

 پایه بر خود رسمی شغلی فعالیت از دار، صالحیت مراجع

 .(1)کند می گیري کناره مشخص مزایا و حقوق

 مردم اغلب که سنی یعنی سالگی، 01سن عوشر روانشناسان

 البته اند، دانسته میگردند بازنشسته 08 حدود در را پیري

 بازنشستگی و پیري سن شروع عنوان به خاص سن تعیین

 هنوزمیتواند ساله 08 فرد یک سنی نظر از(. 0)ندارد قطعیت

 تا فردي اگر و باشد داشته را سال 12 از بیش زندگی انتظار

 11 زندگی انتظار بتواند دارد احتمال آورد دوام سالگی 51

 قبلی شغل به زندگی درکنار و باشد داشته نیز را دیگر سال

 در سال 01 باالي جمعیت(. 7)دازدبپر نیز خود جدید یا

 طوریکه به رسد می میلیون 71 به 2131 سال تا ایران

 128 حدود فاصله این در در جمعیت این میرود انتظار

 یک هر از دهد می آمارنشان باشد، داشته رشد درصد

 تا 31111  آمریکا متحده ایاالت در ساکن نفر میلیون

 ( .5) هستند بازنشستگان آنان نفر 41111

 تبعات لحاظ از بازنشستگی موجود، قرائن و شواهد براساس

 بر مبتنی فرایند یک صورت به موجود، هاي مشخصه و

  روانی آمادگی شامل اجتماعی،  روانی هاي مشخصه

 از بعد و بازنشستگی هنگام بازنشستگی، از قبل اجتماعی

 بهرحال(. 1،11،11،12،13)ددپیون می بوقوع بازنشستگی

 سالمندان اینکه از خارجی و داخلی شواهدپژوهشی

 یدهند، م نشان را عمومی سالمت افت از عالیمی بازنشسته

 .هاند نمود حمایت

 کت هس و گریفین بیدول،
2
 صورت در که اند داده نشان 

 دوران با بهتر افراد باالتر، جسمی و روانی سالمتی

 (. 14)شوند سازگار آن با و آمده کنار توانند می بازنشستگی

 کالینان و رابرتسون بوچر، وار،
3
 بررسی به پژوهشی طی 

 ورجحان محیطی هاي ویژگی بازنشستگی، اشتغال، نقش

 و داخته پر سالمند بازنشسته افراد بهزیستی در بودن شاغل

 شغلی هاي نقش ایفاي و بودن شاغل به تمایل که بردند پی

                                                 
2
 Bidewell , Griffin & Hasketh 

3
 Warr P, Butcher V, Robertson I, Callinan 
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 دار معنا ارتباط داراي سالمتی و بهزیستی هاي شاخص با

4مانزانو و گونزالس گارسیا، (.18) هستند
 سنگلتون دوگان، و 

8 سونگ و
 نیز اند داده انجام که هایی پژوهش پایه بر 

 ارتقاء و حفظ به معطوف هاي برنامه به بیشتر توجه ضرورت

 و رسیده سالمندي مرز به که بازنشستگانی عمومی سالمت

 نتیجه و نموده گوشزد را رسند می نزدیک اي آینده در یا

 شده، ریزي برنامه فعالیت صورت در که اند نموده گیري

 عاملی که را افراد شناختی و روانی پذیري انعطاف سطح

 . (10،17)یابد می افزایش است، عمومی سالمت افت جهت

 برخی وجود به نیز داخلی تحقیقات از وسیعی ي گستره

 و بازنشستگان در عمومی سالمت به معطوف هاي نشانه

 در کشورهاي .دادند نشان توجه تاکنون بازنشسته سالمندان

 خطر عوامل باالي شیوع با جمعیت پیرشدن با توسعه حال

 با که شوند می روبرو ها معلولیت و مزمن بیماریهاي براي

 توان می سالمت سطح ارتقاء و کننده پیشگیري مداخالت

 (.15)بخشید بهبود را آن

 و سازمانها توسط بهداشتی خدمات نمودن فراهم با لذا

 و جسمانی ي بیماریها بار منظورکاهش به مختلف، ارگانهاي

 حد تا آنها از ناشی معلولیتهاي انداختن تاخیر به و روانی

 روانی و جسمانی فعالیتهاي حفظ ،در دوران سالمندي امکان

 هدف با فوق تحقیق ، بهتر زندگی کیفیت و افزایشآنان 

 افسردگی با ارتباط آن و جسمانی سالمت وضعیت بررسی

 انجام ذوب آهن اصفهان ساکن فوالدشهر  بازنشستگان

 .گردید

 ها وروش مواد

0مقطعی – تحلیلی بررسی یک پژوهش این
 جامعه .است 

 شهر ساکن کارخانه ذوب آهن اصفهان بازنشستگان پژوهش،

 نمونه روش به نفر 131 .بودند 1314 سال در فوالدشهر

 ماه یک طی در منظم تصادفی صورت به دسترس، در گیري

                                                 
4
 Garcia , Gonzalez & Manzano 

5
 Duggan , Singelton & Song 

6
 Cross sectional 

 در افراد بازنشسته اکثریت که صورت شدند، بدین انتخاب

 انجام و حقوق فیش اخذ براي هرماه، آخر 31-21-25 روز

 بازنشستگان کانونبه  خودشان، به مربوط مسایل و کارها

 ، نمونه دو هر از تصادفی صورت به که کردند می مراجعه

 .شد مطالعه وارد نمونه یک

 براي پرسشگر سط تو تحقیق روند پرسشنامه تکمیل از قبل

 مصاحبه طریق از اطالعات سپس و شد داده شرح ها نمونه

7یافته ساختار
 توسط ساخته، محقق پرسشنامه از استفاده با  

  اعتبار . گردید آوري جمع بازنسشتگان از پژوهشگر
 ابزار5

1محتوي اعتبار روش با پژوهش این در استفاده مورد
 

 پایایی تعیین جهت و شد سنجیده
 آزمون روش از علمی11

 قسمت سه شامل پرسشنامه(r=58/0)شد استفاده 11مجدد

( مستقل متغیرهاي) فردي مشخصات اول قسمت در. بود

 ترکیب تحصیالت، میزان تأهل، وضعیت سن،جنس، : شامل

 سالمت وضعیت مورد در آیتم 11 شامل دوم قسمت خانواده

 در اختالالت :شامل که وابسته متغیر درغالب جسمانی

 تنفس، وبینی، حلق و گوش دندان، و دهان بینایی، با ارتباط

 سالمند اظهاري خود براساس پاسخ ...و عضالنی-اسکلتی

 از یک هر در شد، تکمیل "ندارد" یا "دارد" بیماري بصورت

 تنها بیماري تشخیص روش با رابطه در که بدن هاي سیستم

 تشخیص متخصص پزشکان توسط قبل از که بیماریهاي به

 .گردید ،اکتفا شد بیان بازنشسته افراد توسط بود، شده داده

12بک افسردگی استاندارد مقیاس سؤاالت سوم قسمت
 که 

 سه تا صفر بین آن ي نمره اي، گزینه4 قسمت، 13 حاوي

 سطح و افسردگی درجه اساس بر آن امتیاز و بندي درجه

 مورد واحدهاي .گردید تعیین باال به 10 تا ازصفر نمرات

 یا هیچ افسردگی درجه ،4-1 نمرات بکس با پژوهش

                                                 
7
 Structured Interview 

8
 Validity 

9
 Content Validity 

10
 Reliability 

11
 Test t- retest 

12
 Beck 
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 و ، متوسط18-5 نمره خفیف ، ،5-8 نمره و حد، کمترین

 .نمودند می احراز را وخیم افسردگی درجه باال به 10

 شرکت به تمایل که آنانی بین از پژوهش مورد هاي نمونه

 گویی پاسخ به قادر و بوده هوشیار ذهنی نظر از ، مطالعه در

 و پیشرونده روانی ي بیماریها به ابتالء عدم و سواالت به

 دلیریوم ، دمانس آلزایمر، و فرنی اسکیزو) شناختی اختالت

 .شدند باشند،انتخاب (...و

 به شده آوري جمع اطالعات و کدگذاري ها پرسشنامه

 آزمونهاي .قرارگرفت بررسی موردspss نرمافزار وسیله

 معنی(> p 18/1) بود و   hi-squarcمورداستفاده  آماري

 .شد گرفته نظر در دار

 ها یافته

 مورد واحدهاي اکثریت ، ها یافته براساس مطالعه این در

 71-88سنی گروه درکه مردان را شامل می شد  پژوهش

 أهلت  لحاظ از صد، در 34 /1دیپلم تحصیالت میزان سال،

 با درصد 4/57خانواده ترکیب در .بودند متاهل درصد، 8/14،

 .کردند می زندگی (فرزندان و همسر کنار در) خانواده

 به تفکیک نوع بیماري  بیماریها فراوانی میزان خصوص در

 . آورده شده استشماره 1جدولدر
 بازنشستگان در جسمانی وضعیت فراوانی میزان :1 شماره جدول

  خودشان اظهار به کارخانه ذوب آهن اصفهان

 فروانی مردان بیماریها

 ٪5/07 بینی و گوش،حلق

 ٪3/33 بینایی

 ٪1/48 دندان و دهان

 ٪3/18 تنفسی

 ٪31 تناسلی و ادراري

 ٪37 اعصاب و مغز

 ٪7/11  غدد

 ٪3/11 اسکلتی و عضالنی

 ٪22 فشارخون

 ٪2/11  خواب در اختالل

 ٪23 عروقی و قلبی

 
 131)پژوهش مورد درواحدهاي افسردگی میزان:2 شماره جدول

N=) 

 درصد تعداد افسردگی میزان

 7474 26 حد کمترین

 62 62 خفیف

 62762 47  متوسط

 2762 8 وخیم

 62272 642 جمع

 

 89/5 میانگین

 22/7 انحراف معیار

 

 جسمانی بیماریها بین ارتباط پژوهش، این بررسی در

 کاي آزمون از استفاده با آنان افسردگی با بازنشستگان

 و دهان بینایی، :قبیل از بیماریهاي بین که داد نشان اسکوئر

 -عضالنی مغزواعصاب، تناسلی، و ادراري تنفسی، دندان،

 غدد و خواب در اختالل وعروقی، قلبی ، خون فشار اسکلتی،

 داشت وجود معنی داري ارتباط آماري نظر از افسردگی با

(18/1 p <) نبود دار معنی ارتباط که غدد بجز. 

 اکثریت (2) شماره جدول در آمده بدست نتایج براساس

 ٪4777پژوهش مورد واحدهاي  در افسردگی میزان داراي

  ٪5 وخیم نوع افسردگی از آنان، اقلیت و حد کمترین  با

 15/8 میانگین 08/4معیار  انحراف و . بودند برخوردار

 جسمانی بیماریهاي اکثریت بین داد نشان پژوهش این نتایج

 که غدد بجز (> p 18/1)بود  دار معنی ارتباط افسردگی با



 

  
5 

 
  

 میزان7/47صد در بیشترین طرفی از.نبود دار معنی ارتباط

 می حد کمترین به مربوط مطالعه هاي نمونه افسردگی

 .باشد

  و بحث

 برخی وجود به نیز داخلی تحقیقات از وسیعی ي گستره

 و بازنشستگان در عمومی سالمت به معطوف هاي نشانه

 شایعترین . دادند نشان توجه تاکنون بازنشسته سالمندان

 در داخلی هاي پژوهش در شده گزارش جسمی مشکالت

 و بینایی مشکالت)بازنشسته سالمندان بویژه سالمندان میان

 می سالمندان در شنوایی و بینایی مشکالت حضور(شنوایی

 افسردگی حتی و اضطراب نگرانی، از عالیمی آنها براي تواند

 شامل شناختی روان هاي نشانه ترین شایع و آورد بهمراه را

 بیهودگی احساس تنی، روان هاي نشانه افسردگی،اضطراب،

 . (11) است بوده اجتماعی انزواي و

 به مربوط اختالل بیشترین حاضر پژوهش با مقایسه در

 در طبعاً .است ٪3/03و٪7/07که باشد می شنوایی و بینایی

 فیزیولوژیک صورت به ناتوانیها و بیماریها بروز باال سنین

 1357 سال در صفري تحقیقات طرفی از . است شایع بسیار

 پاسداران سپاه کارکنان بازنشستگی هاي بحران عنوان تحت

 بازنشستگی براي که افرادي دهد می نشان اسالمی انقالب

 نداشتن با و آن از آهسته گذر براي خصوصاً اند، نشده آماده

 و تعامل در تنزل و درآمد میزان کاهش ساختار، یا برنامه

 را بازنشستگی غالباً ، باشند می مواجه همکاران با فعالیت

 مهمی و سخت حالت افسردگی .یابند می اضطراب عامل

 خود مداوم تأثیر تحت را ذهن و روان و جسم که است

 که است دیگري عاطفی بازتاب افسردگی .دهد می قرار

 می تجربه را آن بازنشستگی از بعد یا قبل افراد از برخی

 درصد 10 الی 12 حدود افسردگی "بلیزر"باور به .نمایند

 در ها افسردگی اغلب .شود می ظاهر سالمند، افراد بین

 روحیه با توأم که شود می آشکار زمانی بازنشسته افراد

 و عادي هاي فعالیت به عالقه فاقد و بوده وار افسرده خلقی

 :قبیل از عالئمی معموالً افراد اینگونه در .باشد می روزمره

 تعجیل زیاد، خواب یا بیخوابی آن، افزایش گاه و وزن کاهش

 اشکال بروز گناه، و ارزشی بی احساس خستگی، در تأخیر یا

 می پدید مرگ به مداوم اندیشیدن حواس، و فکر تمرکز در

 نقصان یا ها کاهش بروز همچنین .آید

 شوند می آغاز عمر اواسط در معموالً ها کنش و اعمال در ها

 در اینکه تا شوند نمی واقف تغییرات براین افراد اغلب که

 قبیل از تغییرات گونه این با خویش زندگی حیات اواخر

 رنگ جنبشی، اعمال ها، بنیه و زیستی نیروهاي در تغییر

 نیروي بینایی، قدرت العمل، عکس زمان پوست، رنگ موها،

 یا دیر فرد هر که هستند ناپذیري اجتناب حقایق شنوایی،

 تغییرات این با افراد از بسیاري .شد خواهد مواجه آن با زود

 با مواجهه در نیز افرادي مقابل در شوند می سازگار خوبی به

 (.21)می گردند افسردگی دچار آنها

 ریسک افسردگی وجود پژوهشگران مطالعات شواهد طبق

 باالمی افراد در را میگرن و وعروقی قلبی نظیر بیماریهایی

 خفیف افسردگی درجه با مسن افراد در طوریکه به برد،

 می افزایش برابر دو را بیماریها این به ابتالء ریسک

 می(1350 )همکاران و آبادي حسن ازطرفی(. 21،22)دهد

 باسن افراد در جسمی اختالل سومین شنوایی کم:نویسند

 چشمگیري طورب شنوایی کم شیوع و است سال 08 از بیش

 در توتونچی ي مطاله نتایج(. 23)رود می باال سن افزایش با

 اقل حد سالمندان که است صورت این به 1353 سال تهران

 پژ مورد هاي نمونه اکثریت و مزمن بیماري یک به مبتال

 قلبی، (کاتاراکت)، چشم) مزمن بیماریهاي به مبتال وهش

 عضالنی اسکلتی و (اولسر) وگوارشی خون، پرفشاري

 مطالعه در ( 2009 ) نجاتی و جغتایی (. 24)بودند (آرتروز)

 در سالمندان سالمت وضعیت بررسی هدف با که اي

 در شایع مشکالت ،بیشترین دادند انجام کاشمر شهرستان

 عروقی قلبی و عضالنی– اسکلتی بیماریهاي نمونه ها،

 ، چشمی مشکالت به موارد کمترین و  صد در(7/41)

 میزان همچنین و درصد (3/3) و بینی وحلق گوش ، پوستی

 بودهدرصد (1/44)ازنوع متوسط سالمندان اکثریت افسردگی
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 باشد، نمی مشابه مطالعه این نتایج با که صورتی در، است

 در تفاوت ارتباط در است ممکن اختالف این دلیل

 باشد( تحصیالت میزان و شغل ، سن)دموگرافیک مشخصات

 هاي نمونه سالمت وضعیت کنترل در را آگاهی سطح که

 مطالعات اما(.28)است داده ارتقاء حاضر، مطالعه

 قابل درحد ( 2004 ) شرینا وزایوزنیوسکی، (1358)نجاتی

 (.27،25،20)بود همسو تحقیق این با توجهی

 گیري نتیجه

 یافته پایه بر پایانی کاربردي پیشنهاد و گیري نتیجه چند

 اینکه اول درجه در . کرد مطرح توان می پژوهش این هاي

 آنها براي تواند می سالمندان در شنوایی و بینایی مشکالت

 آورد بهمراه را افسردگی حتی و اضطراب نگرانی، از عالیمی

 شامل شناختی روان هاي نشانه ترین شایع و

 بیهودگی احساس تنی، روان هاي نشانه افسردگی،اضطراب،

 مطالعه این در حالیکه در .است بوده اجتماعی انزواي و

محیط کارگري و کار با اشعه ها و مواد  اینکه بدلیل احتماأل

با تشعشعات و بخصوص قسمت ریخته گري با تولید 

 آنها بوده است اصلی شغلکه  صداهاي بلند و ناهنجار

 بینایی اختالل لذا بوده پژوهش مورد واحدهاي این اکثریتو

 آنان جسمانی سالمت در مشکل شایعترینو شنوایی 

در زمان کارمندي  اي دوره معاینات انجام شود می محسوب

 تا يسالمند و یبازنشستگ را در زمان مشکالت دتوان می

 .ایدنم طرف بر حدودي

 از تعدادي پژوهش، این هاي یافته سازي کاربردي لحاظ از

 و ريپی یافسردگ ،بیماري درماندگی، بازنشسته سالمندان

 می تجربه بطورجدي را اجتماعی انزواي و بیهودگی احساس

 راهنمایی و مشاوره طریق از رسانی یاري نیازمند لذا، کنند

 سالمندان این راهنمایی و مشاوره در بویژه . هستند

 کاري و فعالیتی هاي گیري جهت و تالش بر باید بازنشسته،

 دفاتر طریق از توان می را مهم این . شود تمرکز جدید

 هاي انجمن تشکیل یا بازنشستگی کانونهاي در رسانی یاري

 سالمندان و بازنشستگان از استفاده با و بازنشستگی گمنام

 نظر از جدید گیري جهت و تالش از استفاده با که فقیامو

 برند، می بسر بهتري شرایط در جسمی و روانی سالمت

 قه عال پژوهشگران است الزم دیگر طرف از . ساخت میسر

 بصورت بازنشسته سالمندان جسمی و روانی سالمت  مند،

 سالمت به مربوط دانش طریق این از تا نمایند، بررسی مجزا

 تري واضح بطور سالمند بازنشستگان روانی و جسمی

 که داشت توجه باید نیز پایان در . گردد مشخص

 انبازنشستگ از عموماً پژوهش این نمونه گروه بازنشستگان

 ممکن لذا .اند بوده فوالدشهرکارخانه ذوب اصفهان ساکن 

 .باشد داشته وجود تهایی تفاو دیگر مناطق در است
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