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Abstract
Introduction: Special condition of retirement period under the influence of individual and
social characteristics makes it as a stressful life event. So this study was performed to evaluate
the relationships between the quality of life with demographic factors in retired nurses.
Materials and Methods: This descriptive – analytical study was performed on 150 retired
nurses in 2015. Data were obtained via collecting demographic information and "quality of life,
SF-36" standard questionnaire and then were analyzed using SPSS version 22 thru using
parametric statistical tests, Anova and T-test.
Results: Findings were showed that the medium mean score of quality of life in body health
scale (56.7 ± 9.1), medium in mental health scale (59.3 ± 9.2) and was also medium in total
quality of life (58 ± 7.7). Moreover, statistical analysis showed a significant relationship
between some aspects of quality of life and some demographic characteristics like sex, physical
education and history of chronic diseases (P<0.05).
Conclusions: Regarding to the results of this study and based on the medium mean score in
quality of life among retired subjects and direct link between reducing of quality of life with
gender and history of chronic diseases and considering the nursing as a stressful job but
effective layer in the area of health, special attention for improving retried nurses quality of life
is needed.
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چکیده
مقدمه :شرایط خاص دوران بازنشستگی موجب میشود که افراد بازنشسته تحت تأثیر ویژگیهای فردی و اجتماعی
آن را به عنوان یک حادثه پرتنش زندگی تجربه نمایند .بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی
پرستاران بازنشسته با برخی عوامل جمعیت شناختی انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بود .تعداد نمونهها  150نفر بودند که مبتنی بر هدف از بین
پرستاران بازنشسته در سال  1394انتخاب شدند .با استفاده از پرسشنامههای اطالعات جمعیت شناختی و " کیفیت
زندگی  "SF-36اطالعات جمع آوری شدند .دادهها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه  22و با استفاده از
آزمونهای آماری پارامتریک  ANOVAو  T-Testتحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد میانگین نمرات کیفیت زندگی در زیر مقیاس سالمت جسمی متوسط ( ،)56/7 ± 9/1در زیر
مقیاس سالمت روان متوسط ( )59/3 ± 9/2و در کل نیز ،کیفیت زندگی پرستاران متوسط ( )54 ± 7/7بود .تجزیه و
تحلیل آماری رابطه معنی داری را بین بعضی از ابعاد کیفیت زندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی جنس ،تحصیالت
و سابقه بیماری مزمن جسمی نشان داد (.)P<0/05
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه مبنی بر متوسط بودن نمره کیفیت زندگی بازنشستگان مطالعه شده و ارتباط
مستقیم بین کاهش کیفیت زندگی با جنسیت و سابقه وجود بیماریهای مزمن جسمی و با توجه به استرس زا بودن
حرفه پرستاری بعنوان قشر مؤثر در حیطه بهداشت و درمان ،توجه ویژه بیشتر مسئولین و سیاستگذاران بهداشت و
درمان در بهبود شرایط بازنشستگی پرستاران را میطلبد.
کلمات کلیدی :کیفیت زندگی ،پرستار ،بازنشستگی
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.

مجله پژوهش سالمت؛ دوره دو؛ شماره چهار؛ صفحات 922-962

Downloaded from hrjbaq.ir at 7:37 +0330 on Wednesday October 24th 2018

 1گروه بهداشت جامعه ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،تهران ،ایران
 2گروه داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،تهران ،ایران
 3مرکز تحقیقات علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،تهران ،ایران
 4دانشکده پرستاری و پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 5گروه بهداشت جامعه و مرکز تحقیقات علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،تهران ،ایران

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.2.4.269

بررسی ارتباط بین عوامل جمعیت شناختی و کیفیت زندگی و سالمت در پرستاران

رشیدی و همکاران

271

مجله پژوهش سالمت؛ دوره دو؛ شماره چهار؛ صفحات 922-962

Downloaded from hrjbaq.ir at 7:37 +0330 on Wednesday October 24th 2018

بازنشستگی به عنوان پدیده اجتماعی ،واقعیت مهمی است که
الجرم در زندگی شغلی انسان رخ میدهد ،این پدیده دارای
ابعاد و تبعات مختلف فردی ،اجتماعی و اقتصادی است [ .]1از
دید بعضی از افراد ،بازنشستگی شروع جدید و دورهای معنادار
از زندگی است که در آن ،تعهدات کاری حذف شده و افراد
قادرند ،فعالیتهای غیرکاریشان را اولویتبندی کنند و به
آنها برسند [ .]2در حالی که ممکن است شرایط بازنشستگی
و نوع حرفه فرد موجب شود که بازنشستگان آن را به عنوان
یک حادثه پر تنش زندگی تجربه نمایند و دچار مشکالت روانی
و اجتماعی شوند [ .]3با وجود این که کار یک منبع بسیار مهم
برای امرار معاش و احراز موقعیتهای اجتماعی است ،در عین
حال میتواند به نارضایتی و تحلیل قوای جسمی و روانی منجر
شود [ .]4از عوامل بسیار مهم و تأثیر گذار بر سالمتی فرد،
شغل اوست که از طریق در معرض قرار دادن وی با عوامل
مختلف ،سالمتی فرد را مورد تهدید قرار میدهد .پرستاری به
عنوان یکی از چهار حرفه اول پراسترس دنیا بیش از سایر
مشاغل در معرض عوامل تنش زای مختلف فیزیکی ،جسمی،
روانشناختی و اجتماعی بوده و سبب تهدید و کاهش سالمتی و
رفاه شاغلین خود میشود [ .]5طبق نظر Knezevic
()2011در بین افراد شاغل در مراکز درمانی ،پرستاران
بیشترین فشار کاری را متحمل میشوند [ .]6و با توجه به
استر س زا بودن شغلشان در معرض خطر فرسودگی شغلی قرار
دارند ،لذا این امر بر کیفیت زندگی آنان تأثیر خواهد گذاشت
[)2006( Killian .]7بیان میکند که استرس شغلی و
فرسودگی شغلی تأثیر منفی مهمی روی کیفیت زندگی
پرستاران دارد [ .]4بخشهای کاری متفاوت بدلیل دارا بودن
مقدار متفاوتی از شرایط استرس زا میتوانند تأثیرات متفاوتی
بر وضعیت بهداشت روانی کارکنان داشته باشند ،استرس شغلی
به مرور باعث فرسودگی شغلی شده که بر اثر آن قوای جسمی
و هیجانی فرد تحلیل رفته و بروز پاسخ نامناسب فرد نسبت به
خود و دیگران را در پی دارد .همچنین بر کیفیت زندگی نیز اثر
منفی میگذارد [ .]9طی چند دهه اخیر کیفیت زندگی به
عنوان معیار مهم سالمت شناخته شده است .به نحوی که این
باور را ایجاد نموده است که نتایج خدمات سالمت نه تنها باید
موجب افزایش امید به زندگی شود ،بلکه باید موجب ارتقاء
کیفیت زندگی گردد [ .]11 ,10کیفیت زندگی از شاخصهای
مهمی است که اندازه گیری آن در تحقیقات مختلف سالمتی،
الزم و ضروری میباشد [ .]12کیفیت زندگی همانطور که ابعاد
چندگانه عملکرد جسمی ،روانی و اجتماعی فرد را در بر
میگیرد از عوامل مختلفی هم تأثیر میپذیرد [ .]13بنا به
تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی ،درک افراد از

موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ ،سیستم ارزشی که در
آن زندگی میکنند ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و
اولویتهایشان است .پس موضوعی کامالً ذهنی بوده و توسط
دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبههای
مختلف زندگی استوار است [ .]15 ,14در مطالعه
 )2016( Menlibayevaکه با هدف بررسی کیفیت زندگی
جمعیت بازنشسته در قزاقستان بر روی  203نفر ازبازنشستگان
انجام شد نتایج مطالعه نشان داده است که شاخص سالمت
جسمی ( )PHو سالمت روانی ( )MHدر حد متوسط و به
ترتیب  43/2و  42/6بوده است [ .]16همچنین Thuku
( )2016نیز در مطالعهای کیفی با هدف بررسی تأثیر عوامل
اجتماعی و جمعیتی بر کیفیت زندگی  447نفر از بازنشستگان
کنیا نشان داد که کمتر از نیمی ( 41,5درصد) از پاسخ
دهندگان کیفیت زندگی باالیی در دوران بازنشستگی داشتند و
نیز کیفیت زندگی زنان متأهل باال بوده و با سن و درآمد زنان
ارتباط مثبتی داشته ،ولی مردان با وجود داشتن درآمد باالتر
کیفیت زندگی پایینتری داشتند [ Raquel .]17و همکاران
( )2009نیز پژوهشی به منظور بررسی کیفیت زندگی پرستاران
اتاق عمل در یک بیمارستان خصوصی بزرگ در شهرستان
سائوپائولو انجام دادند .نتایج نشان داده است که کیفیت زندگی
پرستاران اتاق عمل از بعد سالمت روان ،پایینترین نمره را
داشتهاند که دلیل آن استرس مربوط به محیط کار و
فعالیتهای حرفهای مطرح گردیده است [ Fradelos .]14و
همکاران ()2014در پژوهشی با هدف بررسی اثرات فرسودگی
شغلی بر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در پرستاران یونان
نشان دادند که فرسودگی شغلی به طور معنیداری بر کیفیت
زندگی مرتبط با سالمت تاثیردارد [ Si-Ying .]19و همکاران
()2011پژوهشی به منظور بررسی تأثیر تنش شغلی و
فرسودگی شغلی بر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت پرستاران
در چین بر روی  2012نفر از پرستاران هشت بیمارستان انجام
دادند ،نتایج نشان داد که عوامل تنش زای شغلی و فرسودگی
شغلی ،ساعت کاری بیشتر از  10ساعت ،بینظمی رژیم غذایی
و سن بر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت به طور معنیداری
تاثیرگذار میباشد [ .]20مطالعه محققی کمال و
همکاران( )1346با هدف مقایسه کیفیت زندگی سالمندان
مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی
کشوری ساکن شهرستان قم بر روی  150نفر از بازنشستگان
نشان داد بین جنسیت و وضعیت تأهل و تحصیالت تفاوت معنا
درار بود ( .]21[ )P > 0/05صابری پور و همکاران ( )1394در
مطالعهای با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی
پرستاران بیمارستان الهادی شوشتر نشان دادند که میانگین
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پژوهش حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی میباشد ،جامعه
پژوهش بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بقیها(...عج) بودند
که در این پژوهش بصورت نمونهگیری مبتنی بر هدف ،از بین
مراجعین به کانون بازنشستگی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...
(عج) تعداد  150نفر که دارای معیارهای ورود به مطالعه مانند
ضمن تمایل به شرکت در مطالعه ،دوران اشتغال در حیطه
پرستاری مشغول بوده باشند و همچنین حداقل یک سال از
دوران بازنشستگی آنها گذشته بود شرکت نمودند .ابزار
گردآوری دادهها شامل پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی و
پرسشنامه کیفیت زندگی بود .که پرسشنامه جمعیت شناختی،
شامل متغیرهای سن ،جنس ،میزان تحصیالت ،وضعیت تأهل و
سابقه ابتال به بیماریهای مزمن جسمی و مصرف دائمی دارو
بود و جهت ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی از پرسشنامه
"کیفیت زندگی "SF-36استفاده شد که این پرسشنامه در
ایران بومی سازی شده و پایایی و روایی آن بارها توسط
محققین ایرانی به اثبات رسیده است .پرسشنامه"کیفیت زندگی
 "SF-36به علت کوتاه و جامع بودن از پرکاربردترین ابزارهای
اندازهگیری وضعیت سالمت و کیفیت زندگی در دنیا میباشد.
اغلب از این مقیاس برای ارزیابی یا ارزشیابی کارآیی خدمات
مراقبت بهداشتی استفاده میشود .این مقیاس از روایی و پایایی
باالیی برخوردار است و در ایران هنجاریابی شده است [,29
 .]30روایی و پایایی گونه فارسی این پرسشنامه در مطالعهای
توسط منتظری و همکاران موردارزیابی قرار گرفت .آزمون
پایایی با استفاده از تحلیل آماری "همخوانی داخلی" و آزمون
روایی با استفاده از روش "مقایسه گروههای شناخته شده" و
"روایی همگرایی" مورد بررسی قرار گرفت که به جز مقیاس
نشاط ( )α = 0/65سایر مقیاسها از ضریب پایایی 0/9 – 0/77
برخوردار بودند [.]29
این ابزار  4مفهوم را در دو زیرمقیاس کلی قرار داده است .زیر
مقیاس سالمت جسمی :جمع زیرمقیاسهای کارکرد جسمی،
اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی ،درد ،سالمت عمومی و
زیرمقیاس سالمت روانی :جمع زیرمقیاسهای اختالل نقش به
خاطر سالمت هیجانی ،انرژی /خستگی ،بهزیستی هیجانی،
کارکرد اجتماعی میباشد .نمره حیطهها بر اساس دستورالعمل
پرسشنامه  ،SF-36به شکل سؤاالت سه گزینهای بانمرههای
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کیفیت زندگی پرستاران متوسط بود [ .]22نتایج پژوهش
عصارودی و همکاران ( )1390که باهدف ارتباط سالمت معنوی
و کیفیت زندگی در پرستاران انجام شد ،نشان داد که میانگین
کیفیت زندگی در بعد جسمی و روانی در محدوده متوسط بود
و نمره کیفیت زندگی به تفکیک جنسیت در مردان و زنان
تفاوت معنی داری نداشتند [ .]23در همین ارتباط در مطالعه
انجام شده توسط عطوف و همکاران ()1392با هدف بررسی
کیفیت زندگی پرستاران مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
کاشان و عوامل مرتبط با آن  ،نتایج بدست آمده بیانگر این
است که میانگین کیفیت زندگی پرستاران متوسط بوده و
عملکرد اجتماعی پرستاران نسبت به سایر ابعاد مطلوبتر بوده
است و بین کیفیت زندگی بامتغیرهای جنسیت و سابقه کار
رابطه معنی دار وجود داشت [ .]24رضاخانی مقدم و
همکاران( )1392در مطالعهای با هدف مقایسه کیفیت زندگی
کارکنان ستادی و پرستاران مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل نشان داد بین جنسیت و عوامل کیفیت
زندگی ،تنها در حیطههای محدودیت جسمی و مشکالت روحی
اختالف آماری معناداری وجود داشت( .)P > 0/05بدین معنا
که در این حیطهها زنان وضعیتمطلوب تری داشتند و ارتباط
میان کیفیت زندگی و وضعیت تأهل معنادار نبود[ .]25نتایج
مطالعه عزیزی و همکاران ( )1393با هدف بررسی کیفیت
زندگی پرستاران بر اساس پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت
دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان نشان داد
میانگین امتیاز در بعد جسمانی و روانی در مردان بیشترین از
زنان بود ( )P > 0/05و همچنین میانگین نمره بعد جسمانی
در افراد مجرد بیش از متأهل بود [ .]26نصیری زرین قبائی و
همکاران ( )1395در مطالعهای توصیفی تحلیلی با هدف بررسی
کیفیت زندگی و ارتباط آن با استرس شغلی در پرستاران شاغل
در بیمارستانهای شهر ساری ،بر روی  940پرستار شاغل،
نشان داد  62 /2درصد دارای کیفیت زندگی متوسطی بودند .و
افزایش استرس شغلی پرستاران بر برخی از ابعاد کیفیت زندگی
آنان تأثیر منفی میگذارد [ .]27از آنجایی که ارتقاء کیفیت
زندگی هدف اصلی نظام سالمت در هر جامعه است [ .]24یکی
از مهمترین حوزههای توسعه سالمتی در جوامع بخش بهداشت
و درمان میباشد که ارتباط مستقیمی با سالمت انسانها دارد و
در این بین کارکنان شاغل در بیمارستانها به عنوان یک گروه
شغلی پر استرس در نظر گرفته میشود .بسیاری از مطالعات
نشان میدهد که پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان از تنش
ناشی از کار رنج میبرند جامعه از لحاظ حقوقی و اخالقی در
قبال بازنشستگان مسئولیت دارد .کم توجهی به این قشر باعث
نگرانی و عدم اطمینان کارکنان فعلی نسبت به آینده و کاهش
بهره وری آنها میشود .همانطور که برای بهبود زندگی شغلی

پرستاران پژوهش ضروری میباشد ،مراحل بعد از کار نیز باید
مطالعه شود ،تا بازنشستگی به عنوان لحظات بحرانی زندگی
محسوب نشود .لذا با توجه به اهمیت توجه به کیفیت زندگی
در دوران بازنشستگی پرستاران این مطالعه با هدف بررسی
ارتباط کیفیت زندگی پرستاران بازنشسته با برخی عوامل
جمعیت شناختی انجام شد.
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شناختی در نمونههای مطالعه شده
متغیر

تعداد

جنسیت
مرد
زن

43
107

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
مطلقه یاهمسر
فوت شده
تحصیالت
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
سابقه

9
125
16

65
70
15

درصد
24/7
71/3
6
43/3
10/6

43/4
46/7
10

ابعاد

میانگین (انحراف معیار)

سالمت جسمی ( Physical
)Health
کارکرد جسمی
اختالل نقش بخاطرسالمت
جسمی
درد
سالمت عمومی
کل

(65)25/5
(64/6)35/3
(34/2)25/6
(59/1)14/3
(56/7)9/1

سالمت روانی ( Mental
)Health
اختالل نقش بخاطر سالمت
هیجانی
انرژی/خستگی
بهزیستی هیجانی
کارکرد اجتماعی
کل

(40/4)32/5
(53/5)4
(60/5)4/5
(43/1)15/25
(59/3)9/2

بیماری

مزمن جسمی
ندارم
دارم

43
67

55/3
44/7

جهت جمع آوری اطالعات با هماهنگی مسئولین کانون
بازنشستگی دانشگاه فوق ،پرسشنامهها در اختیار نمونهها قرار
داده شد و پس از جمع آوری پرسشنامهها ،دادهها با استفاده از
نرم افزار  SPSSنسخه  22و آمار توصیفی (میانگین ،انحراف
معیار و فراوانی) و آزمون آماری  t-test,Anovaتجزیه و
تحلیل شد.

یافتهها
در این پژوهش  71/3درصد نمونهها زن 43/3 ،درصد متأهل و
همچنین از نظر مدرک تحصیلی  46/7درصد دارای مدرک

در خصوص ارتباط بین کیفیت زندگی و بعضی مشخصات
فردی مانند سن و وضعیت تأهل ارتباط معناداری بدست نیامد.
همچنین در خصوص جنسیت نیز یافتهها بیانگر این بود که
کیفیت زندگی در ابعاد کارکرد جسمی و درد و سالمت عمومی
بین مردان و زنان ارتباط معنادار بود ( )P > 0/05بطوری که
کیفیت زندگی مردان بیشتر از زنان بود (جدول .)3
در جدول  4نیز نشان داده شده است که رابطه بین کیفیت
زندگی و سابقه بیماری مزمن جسمانی بیانگر این بود که در
بعد درد و سالمت عمومی ارتباط معنادار بود (.)P > 0/05
همچنین نتایج نشان داد که بین میزان تحصیالت و کیفیت
زندگی در ابعاد بهزیستی هیجانی و درد ارتباط معنادار بود
(( )P > 0/05جدول  .)5ولی در ابعاد دیگر اختالف معنادار
نبود.
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جدول  :1میزان فراوانی مطلق و نسبی مشخصات جمعیت

جدول  :2میانگین و انحراف معیار ابعاد کیفیت زندگی در
پرستاران بازنشسته

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.2.4.269

" 100،50و صفر" ،سؤاالت  5گزینهای" بانمرههای " ،100
 25 ،50 ،75و صفر" و سؤاالت  6گزینهای" بانمرههای " ،100
 20 ،40 ،60 ،40و صفر" به طور مستقل نمره بندی و محاسبه
میشوند .نمره  100بهترین وضعیت و نمره صفر بدترین
وضعیت را نشان میدهد [ .]29در انجام این تحقیق به منظور
اخالق
مجوز
اخالقی،
موازین
رعایت
( IR.bmsu.rec.1394.67تاریخ  )94/2/4از دانشگاه فوق
گرفته شد و به همه شرکت کنندگان در این پروژه ،در مورد
روش کار و اهداف پژوهش توضیح داده شد و با اخذ رضایت
ورود به مطالعه اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه خواهد
بود.

کارشناسی بودند .میانگین و انحراف معیار سن نمونهها (± 5/5
 )51/5بود (جدول .)1
همانطور که یافتهها در جدول  2نیز نشان میدهد میانگین و
انحراف معیار زیرمقیاس سالمت جسمی پرستاران ( 56/7)9/1و
زیر مقیاس سالمت روانی ( 59/3)9/2بود و کل کیفیت زندگی
( 54)7/7بود و بطورکلی نتایج نشان داد که کیفیت زندگی 92
درصد از پرستاران بازنشسته متوسط و زیر متوسط بوده است.
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(74/4)21/4

(61)26

P = 0/002

t=3

اختالل نقش بخاطر سالمت جسمی

(72)32/3

(61/6)36/2

P = 0/103

t = 1/6

اختالل نقش بخاطر سالمت هیجانی

(75/9)36/6

(42/2)30/4

P = 0/244

t=1

انرژی/خستگی

(51/3)4/6

(54/3)7/6

P = 0/041

t = 2/06

بهزیستی هیجانی

(60/3)9/7

(60/5)4

P = 0/903

t = -0/122

کارکرد اجتماعی

(44/1)14/5

(42/6)15/5

P = 0/59

t = 0/54

درد

(31)20/1

(41/1)27/1

P = 0/03

t = -2/1

سالمت عمومی

(55)13/3

(60/4)14/4

P = 0/02

t = -2/2

سالمت جسمی

(54/2)9

(56/1)9/1

P = 0/204

t = 1/2

سالمت روانی

(57/9)10

(59/9)4/4

P = 0/236

t = -1/1

کل کیفیت زندگی

(54/1)4/5

(54)7/4

P = 0/972

t = 0/035

حیطه
کارکرد جسمی

مقادیر جدول بهصورت میانگین (انحراف معیار) بیانشدهاست.
جدول  :4میانگین و انحراف معیار ابعاد کیفیت زندگی بر حسب سابقه بیماری جسمی گروه تحت مطالعه
ندارم

دارم

تی مستقل

P value

(64/4)25/1

(60/7)25/6

t = 1/46

P = 0/06

اختالل نقش بخاطر سالمت جسمی

(64)32/7

(60/4)34/2

t = 1/3

P = 0/19

اختالل نقش بخاطر سالمت هیجانی

(77/5)33/3

(44)31/4

t = -1/2

P = 0/22

انرژی/خستگی

(53/6)7/7

(53/3)4/3

t = 0/94

P = 0/446

بهزیستی هیجانی

(60/1)4/7

(60/4)4/3

t = 0/4

P = 0/614

کارکرد اجتماعی

(43/3)13/5

(42/4)17/2

t = 0/22

P = 0/142

درد

(31/4)23/6

(46)26/1

t = -3/4

P = 0/001

سالمت عمومی

(56/9)14/1

(61/4)14/2

t = 0/03

P = 0/03

سالمت جسمی

(56/3)4/9

(57/2)9/3

t = -0/6

P = 0/53

سالمت روانی

(54/6)10

(60/2)4

t = -1

P = 0/244

کل کیفیت زندگی

(57/5)4/1

(54/7)7/3

t = 0/996

P = 0/32

حیطه
کارکرد جسمی

مقادیر جدول بهصورت میانگین (انحراف معیار) بیانشدهاست.

بحث
وقتی فرد وارد مرحله بازنشستگی میشود به دلیل جدا شدن از
شغل و از دست دادن قابلیتهای قبلی ،و عدم آشنایی با نقش
جدید دچار اضطراب شده و این امر میتواند روی ابعاد مختلف
جسمی ،روانی و در نهایت کیفیت زندگی اثرگذار باشد [.]31
مطالعات مختلف نشان میدهد شغلهایی مانند پرستاری که با
تنش شغلی باالیی همراه است ،میتواند در بازنشستگی اثرات
مخرب جسمی و روان شناختی داشته باشد و بر سالمت افراد
اثر سوء بگذارد [ .]32چنانچه مطالعه نوبهار و همکاران ()1391
با هدف تبیین تجربه پرستاران بازنشسته از بازنشستگی ،نشان

داد تجربه پرستاران در مواجهه با بازنشستگی ،تهدید هویت بود.
تهدید هویت در پرستاران بازنشسته از طبقات شوک و ناباوری
(با زیر طبقات آموزش ناکافی ،شرایط کار نامناسب قبل از
بازنشستگی و مواجهه پرستاران با تنگناهای اقتصادی بعد از
بازنشستگی) ،جدایی سخت از حرفه (با زیر طبقات تحمل
فشارها به دنبال از دست دادن شغل و جدا شدن از بیماران،
همکاران و دوستان) و درماندگی (با زیر طبقات تحلیل توان
بدنی ،خالء عاطفی ،منزلت اجتماعی ناکافی و عدم تأمین هزینه
زندگی) ناشی میشد [.]33
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مرد

زن

P

تی مستقل

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.2.4.269

جدول  :3میانگین و انحراف معیار ابعاد کیفیت زندگی بر حسب جنسیت گروه تحت مطالعه
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کارکرد جسمی

(63/3)23/9

(64)27/4

(77/3)25/5

F = 1/9

P = 0/14

اختالل نقش بخاطر سالمت جسمی

(63)33/9

(64/2)37/7

(73/3)30/5

F = 0/51

P = 0/51

اختالل نقش بخاطر سالمت هیجانی

(76/9)34/3

(43/4)31/4

(40)30/3

F = 0/75

P = 0/47

انرژی/خستگی

(53/3)7/1

(53/2)4/9

(55/6)6/7

F = 0/61

P = 0/54

بهزیستی هیجانی

(62/7)9/4

(54/3)6/1

(55/6)6/7

F = 4/7

P = 0/01

کارکرد اجتماعی

(40/7)15

(44/7)15/1

(45/4)16/1

F = 1/4

P = 0/24

درد

(39/9)24/4

(40/4)26/3

(14/6)20/4

F = 5/1

P = 0/007

سالمت عمومی

(60/3)14/5

(59/2)15

(454/9

F = 1/1

P = 0/31

سالمت جسمی

(56/6)9/1

(57)9/3

(55/4)4/6

F = 0/12

P = 0/4

سالمت روانی

(54/4)4/1

(60)9/9

(60/5)10/1

F = 0/62

P = 0/53

کل کیفیت زندگی

(57/5)7/2

(54/5)4/1

(54/2)4/3

F = 0/24

P = 0/75

مقادیر جدول بهصورت میانگین (انحراف معیار) بیانشدهاست.
لذا در این پژوهش ارتباط کیفیت زندگی پرستاران بازنشسته با
برخی عوامل جمعیت شناختی بررسی شده است .چنانچه
یافتهها نشان داد در این پژوهش کیفیت زندگی پرستاران
بازنشسته متوسط و زیر متوسط میباشد .در این بخش مطالعه
همسویی که دقیقاً ارتباط کیفیت زندگی پرستاران بازنشسته با
عوامل جمعیت شناختی بررسی نمایند ،یافت نشد .ولی با نتایج
مطالعه  )2016( Menlibayevaکه حاکی از متوسط بودن
کیفیت زندگی در بازنشستگان قزاقستان است همسو میباشد
[ .]16و نتایج مطالعه  )2016( Thukuدر بازنشستگان کنیا
نشان داد ،بیش از نیمی از نمونهها کیفیت زندگی متوسط یا
پائین تری داشتهاند که با یافته ما همسو میباشد [ ]17و
مطالعه  Raquelو همکاران( )2009که نشان دادند پرستاران
اتاق عمل سالمت روان پایینی داشتند [ .]14و با مطالعه
صابری پور و همکاران ( )1394و عطوف و همکاران( )1392و
مطالعه نصیری زرین قبائی و همکاران ()1394در پرستاران
شاغل نیز ،حاکی از کیفیت زندگی متوسط پرستاران میباشد.
که با مطالعه حاضر هم خوانی دارند .از مطالعات غیر همسو،
مطالعه مالک و همکاران ( )1394که با هدف بررسی کیفیت
زندگی و ارتباط آن با ویژگیهای فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سالمتی بازنشستگان شهر تبریز بر روی دویست نفر انجام شد.
میانگین نمرات کیفیت زندگی افراد مطالعه شده مطلوب بوده
است [ .]34که با مطالعه حاضر همخوانی ندارد و احتمال
میرود که دلیل اختالف ،تفاوتهای فرهنگی ،محیطی دو
جامعه و متفاوت بودن جامعه پژوهش در دو گروه مورد مطالعه
باشد بطوری که در مطالعه فوق تمامی اقشار بازنشسته به روش
نمونهگیری دردسترس مورد بررسی قرار گرفتهاند و مطالعه

فالحی خشکناب و همکاران ( )1345که با مطالعه بر روی
کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخش روان پزشکی نشان داد
اکثر پرستاران از کیفیت زندگی خوب برخوردار بودند [ .]35با
توجه به این که پژوهشگران در مطالعه فوق از پرسشنامه
پژوهشگر ساخته استفاده کرده بودند ،متفاوت بودن
پرسشنامهها و اشتغال بکار آنها میتواند توجیه کننده باال
بودن کیفیت زندگی پرستاران باشد.
در مطالعه حاضر بین جنسیت و کیفیت زندگی پرستاران
بازنشسته در حیطه کارکرد جسمی و درد و سالمت عمومی
ارتباط معنادار بود و مردان وضعیت بهتری داشتند .که با نتایج
مطالعه محققی کمال و همکاران ( )1346در بازنشستگان قم،
که کیفیت زندگی با جنسیت ارتباط معنادار بود ،همسو است .و
با مطالعه عزیزی و همکاران ( )1393و مطالعه نصیری زرین
قبائی و همکاران ( )1395در پرستاران شاغل همسو است و با
مطالعه رضاخانی مقدم و همکاران ( )1392و )2016( Thuku
که کیفیت زندگی زنان بهتر از مردان بود غیر همسو میباشد
که دلیل آن میتواند تفاوت فرهنگی و محیط باشد .وبا نتایج
پژوهش عصارودی و همکاران ( )1390که ارتباط بین کیفیت
زندگی و جنسیت معنادار نبود ،غیر همسواست .در مطالعه
حاضر بین کیفیت زندگی و وضعیت تأهل ارتباط معنادار نبود
که با مطالعه  )2016( Thukuدر بازنشستگان و رضاخانی
مقدم و همکاران ( )1392و مطالعه عزیزی و همکاران ()1393
و مطالعه صابری پور و همکاران ( )1394در پرستاران شاغل
همسو میباشد .ولی با مطالعه محققی کمال و همکاران
( )1346در بازنشستگان و مطالعه انصاری و همکاران در
پرستاران شاغل غیر همسو است .که علت آن میتواند تفاوت
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تحصیالت و سابقه ابتال به بیماریهای مزمن و همچنین با
توجه به اجتناب ناپذیر بودن عوامل استرس زا در شغل
،پرستاری و لزوم پیشگیری از آثار جسمی و روانی در این حرفه
بکارگیری تمهیداتی به منظور بهبود شرایط کار و بازنشستگی و
ارتقا کیفیت زندگی پرستاران از طرف مدیران و سیاست گذاران
 این مقاله منتج از پایان نامه.بهداشت و درمان ضروری میباشد
کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه معصومه رشیدی با
.راهنمائی خانم زهرا حاجی امینی میباشد

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند که از حضور ارزشمند
پرستاران محترم بازنشسته در مطالعه و همچنین از همکاری
...مسئولین کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا
(عج) که در اجرای این مطالعه تیم پژوهشی را یاری رساندند
.نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشند

 در مطالعه حاضر بین.محیط و شرایط فرهنگی و اجتماعی باشد
میزان تحصیالت و کیفیت زندگی در ابعاد بهزیستی هیجانی و
 که با مطالعه محققی کمال و همکاران،درد ارتباط معنادار بود
 ولی درمطالعه پرنده و.) در بازنشستگان همسو میباشد1346(
) در خصوص ارتباط برخی از ویژگیهای1391( همکاران
 تحصیالت و جنسیت با نمرات،جمعیت شناختی از قبیل تأهل
 علت این عدم.ابعاد کیفیت زندگی رابطه معنی دار بدست نیامد
همخوانی را در تفاوت بین محیط پژوهش و شاغل بودن
 عدم امکان بررسی صحت، در این مطالعه.]36[نمونهها باشد
وجود بیماریهای زمینهای قبلی و استناد به گفتههای نمونهها
.از محدودیتهای این مطالعه بود

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای این مطالعه که کیفیت زندگی پرستاران
 و ارتباط بین.بازنشسته در حد متوسط و زیر متوسط بود
 میزان،وضعیت کیفیت زندگی با مشخصات جمعیتی جنسیت
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