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Abstract 
Retirement is one of the important events in the elderly that can affect the 

one’s quality of life. Consequently, The aim of the current study was to 

investigate the role of personality traits, coping strategies and religious 

attitudes in predicting quality of life in retireds. The study was of 

descriptive-correlational type. The statistical population included all the 

retireds of Nahavand, Iran among whom 200 were selected through 

random sampling. Study tools consisted of NEO Five Factor Inventory 

(NEO-FFI), Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), Religious 

Attitude Scale (RAS) and WHO Quality of Life (WHOQOL-26). Data 

were analyzed through Pearson’s correlation coefficient and enter 

multiple regression. The results indicated that there were relationship 

between Big Five personality traits (except for openness) and quality of 

life as such, neuroticism had a negative significant correlation with 

quality of life and extraversion, and agreeableness and conscientiousness 

had positive significant correlation with quality of life. There was no 

significant relationship between religious attitudes and quality of life. The 

problem focused coping strategy had a positive significant, the emotional 

focused coping strategy had a negative insignificant, and the avoidance 

coping strategy had a positive medium relationship (0.30, p<0.01) with 

the quality of life. The results of multiple regression also showed that 

personality traits, coping strategies and religious attitudes could predict 

43% of variance of the quality of life. Based on the aforemebtioned 

results, it could be said that the improvement of the quality of life are 

impressed by personality traits and coping strategies that people apply 

when they encounter stress. 
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  شخصیتی، هایویژگی نقش: بازنشستگی در زندگی کیفیت

 مذهبی نگرش و ایمقابله راهبردهای
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 محمد جاللوند
 ، لرستانبروجرد دانشگاه غیرانتفاعی آفرینش

  

 کیدهچ 19/10/1397دریافت: 
 را فرد زندگی کیفیت تواندمی کهاست  سالمندی دوران در مهم رویدادهای از یکی بازنشستگی

های شخصیتی، پژوهش با هدف بررسی نقش ویژگیاین . بنابراین، دهد قرار خود تأثیرتحت
زندگی بازنشستگان انجام شد. روش بینی کیفیتای و نگرش مذهبی در پیشراهبردهای مقابله

ستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بازنشستگان پژوهش حاضر توصیفی از نوع همب
گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار نفر از آنها از طریق نمونه 200شهرستان نهاوند بودند 

کری، مقیاس راهبردهای مک و پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو کاستا
زندگی  و مقیاس کیفیتفرد و همکاران ریای اندلر و پارکر، مقیاس نگرش مذهبی خدایامقابله

ها از طریق روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به سازمان بهداشت جهانی بود. داده
های شخصیتی تمام روش همزمان مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین ویژگی

طوری که به زندگی دارند. یتمعناداری با کیف ها به غیر از گشودگی به تجربه رابطهویژگی
پذیری و با وجدان بودن همبستگی گرایی، توافقرنجوری، همبستگی منفی معنادار، و برونروان

ت معناداری بین نگرش مذهبی افراد با کیفی مثبت و معناداری با کیفیت زندگی دارد. رابطه
 ای هیجان، راهبرد مقابلهمدار همبستگی مثبت و معنادارلهزندگی به دست نیامد. راهبرد مسأ

مدار رابطه غیرمعنادار و راهبرد اجتناب در مقابله با استرس با کیفیت زندگی همبستگی مثبت و 
های شخصیتی، معناداری دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ویژگی

 کیفیت زندگی را درصد از واریانس  43ای و نگرش مذهبی توانستند راهبردهای مقابله
توان گفت که بهبود کیفیت زندگی در های پژوهش میبینی نمایند. براساس یافتهپیش

ای است که در بازنشستگان، متأثر از صفات پایدار شخصیتی آنها و نوع راهبردهای مقابله
 گیرند.به کار می هنگام مواجه با استرس
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 هایو پدیده زندگی تحوالت ترینمهم از یکی بازنشستگی
 تغییر بسیار مهم فرآیندهای از و اجتماعی شده پذیرفته

 به نقشی از گذر تدارك بازنشستگی،. است فردی نقش
 است زندگی از جدیدی مرحله به و انتقال دیگر نقش

 در مهمی هایچالش تواندمی بازنشستگی .(1384 غفاری،)
نماید )لو و  ایجاد روانی و اجتماعی نظر مالی، از سازگاری
 بر انتقالی تجربیات سایر بازنشستگی مانند (1999براون، 
 و فرد در اجتماعی -سازگاری روانی زندگی یا الگوی
(. 1392 )نوبهار و همکاران، است تأثیرگذار اش،خانواده

که  است نقشی از فردیی جدا معنای به که بازنشستگی
در  جدیدی قالب در اکنون و داشته را آن متمادی هایسال
 رویدادهای از یکی (،2002است )فسینیو و همکاران،  آمده
 زندگی کیفیت تواندمی است که سالمندی دوران در مهم
 طوریبه .(1388 پور،)زندی دهد قرار خود تأثیرتحت را فرد
دلیل به شودمی بازنشستگی مرحله وارد سالمند وقتی که
 عدم و قبلی هایقابلیت دادن دست از و شغل از ییجدا

 تواندمی امر این و شده اضطراب دچار جدید با نقش آشنایی
 زندگی کیفیت نهایت در و مختلف جسمی، روانی ابعاد روی

  .(2002نیو و همکاران، باشد )فسی اثرگذار سالمند
 برای شده مطرحهای نشانه از یکی 1زندگیکیفیت

 و روانی کامل جسمی، رفاه از حالتی و سالمت سنجش
 معنای به و( 1385 بهار و همکاران، شعبانی) بوده اجتماعی

 و عاطفی ذهنی، جسمی، بودن خوب میزان فرد از درك
 و سالمت که( 2006فیلیپس، )است  اجتماعی زندگی

  روانی، اقتصادی، وضعیت اجتماعی، خانواده، عملکرد
 ،زادهگیرد )حبیببر می در را معنوی و عاطفی هایجنبه

اهمیت  مختلف قشرهای در زندگی کیفیت (. مقوله1388
جسمی،  شرایط دارای که افرادی خصوصبه دارد، زیادی
آن  از ناشی هایاسترس با و هستند ایویژه روانی و روحی

 عالوه به ،(2004باسو، )هستند  مواجه خاص یطشرا با
 وضعیت تحصیالت، جنسیت، فرهنگ، مانند سن، عواملی

 کیفیت با تواندمی بیماری و اجتماعی طبقاتی، محیط
 (.1390 ساروی و همکاران، کرمان)باشد  در ارتباط زندگی

یکی از عواملی که بر میزان سازگاری با بازنشستگی و 
گذارد، س از بازنشستگی تأثیر میکیفیت زندگی افراد پ

فرد بازنشسته است. مطالعات نشان  2های شخصیتیویژگی
  و باال منفی عواطف Dتیپ شخصیت  با داده است که افراد

                                                 
1 quality of life 
2 personality traits 

. دهندمی نشان را شخصیتی بیشتری اجتماعی بازداری
 اختالالت از وسیعی با دامنه شخصیتی تیپ این همچنین
سانحه  از پس استرس لاضطراب و اختال قبیل از هیجانی

 این با (. افراد2000شود )دنولت و همکاران، مشخص می
 آسیب زندگی و کیفیت ناسالم زندگی سبک داشتن با تیپ
 شناختیروان آمار اختالالت بودن باال با آن متعاقب و دیده
 مربوط اختالالت بیشتر مستعد افسردگی و اضطراب چون

 طهور و همکاران،هستند )احمدی بیماری و سالمتی به
عامل بزرگ  5هایی که با استفاده از مدل پژوهش .(1389

اند که صفات شخصیت اند، نشان دادهشخصیت انجام شده
ای که افراد با گذارهای زندگی در زندگی بزرگسالی با نحوه

مانند ازدواج، طالق، انتخاب شغل و انتقاالت شغلی سازگار 
(. بوسی 2010و همکاران، شوند، ارتباط دارد )رابینسون می

های کنندهبینی( هم با بررسی پیش1991و همکاران )
گرایی و اند که صفات برونبازنشستگی به این نتیجه رسیده

اند( گیری شدهرنجورخویی )که با مقیاس آیزنک اندازهروان
کنند، در حالی که بینی نمیاسترس بازنشستگی را پیش

یی، استرس بازنشستگی را سالمت، و مسائل مالی و زناشو
خواه و همکاران کنند. نتایج مطالعه سعادتبینی میپیش

 بینیپیش توان اصیل ( نشان داد که شخصیت1396)
بازنشسته را دارد. نتایج  سالمندان زندگی از رضایت

( و اتکسبریا و 2020مطالعات ویملمن و همکاران )
گانه پنجهای ( حاکی از آن است که ویژگی2019همکاران )

توانند کیفیت شخصیت با کیفیت زندگی ارتباط دارند و می
 بینی نمایند.زندگی را در سالمندان پیش

عامل دیگری که افراد بازنشسته در هنگام و بعد از 
بازنشستگی با آن مواجه هستند استرس است. بنابراین 

مثبت برای کنار آمدن  3با استرس داشتن راهبردهای مقابله
ی مطلوب با بازنشستگی و بهبود کیفیت زندگی و سازگار

 و قدرت افراد بازنشستگی دورة رسد. درنظر میضروری به
 و دچار داده دست از را خود پیشین اجتماعی موقعیت
 که زمان هر. شوندمی آن از ناشی عوارض و استرس
 ندارند، تسلط اطرافیان محیط و بر دیگر کنند احساس
راد و همکاران، شود )رضائیمى تشدید آنان بحرانی وضعیت

  قرار زامعرض رویدادهاى استرس در فرد هر .(1388
 مدتهای طوالنیبا استرس که ترندسالم آنهایى و گیردمى

 گذرا و مدتکوتاه هایاسترس با و نموده پیدا سازگاری
 برابر در مختلف هاىزمینه در فرد نتواند اگر. نمایند مقابله

                                                 
3 coping strategy with stress 
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 آن مقابله با اینکه یا و دهد نشان خود از سازگاری استرس
 تنش نوع هر. گرددمی بیماری و اختالل دچار نماید،

 مورد را انسان تعادل عمومی که روانی، یا و فیزیولوژیکی
 شدت به توجه با که شود،مى تلقى استرس دهد، قرار تهدید

 زند، هم بر را وی زیستی تعادل تواندآن مى نوع و
 به را فرد خوب بودن احساس و نماید دایجا منفی احساسات
از سوی  .(1388راد و همکاران، بیاندازد )رضائی مخاطره

گذارند به جای دیگر، بزرگساالن هر چه بیشتر پا به سن می
محور برای های هیجانمحور از روشلههای مسأروش

 له بیشتر بهکنند، که این مسأمقابله با استرس استفاده می
است که افراد سالمند در مورد مشکالت  هاییدلیل نگرش

، مشکالت خود را کمتر هاترخود دارند که در مقایسه جوان
(. مطالعات 1384کنند )سارافینو، تغییرپذیر ارزیابی می

بردهای مقابله با استرس با حاکی از آن است که بین راه
؛ 2016زندگی رابطه وجود دارد )هلویک و همکاران، کیفیت

 (. 1397زاده و همکاران، ؛ غالم2011ان، کوهن و همکار
عامل دیگری که بر کیفیت زندگی افراد بازنشسته تأثیر 

باشد. و معنویت می 1گذارد نوع نگرش آنها به مذهبمی
 اجتماعى، روانى، جسمى، مختلف ابعاد بر بازنشستگى

 از وسیعى طیف .است تأثیرگذار فرد معنوى و اقتصادى
 و اوقات مادى مسائل وه برعال روزمره، زندگى عوامل
این  از کدام هر کند کهمی پیدا تغییر بازنشستگى با فراغت
 قرار تأثیرتحت را بازنشستگى با سازگارى تواندمی عوامل

 الگوى فردى، هاىنقش در تغییر شامل عوامل این .دهد
 سبک و ساختار حمایتى، هاىگروه ارتباطات، عزت نفس،

(. پژوهشگران در 1380ران، )عابدی و همکا است زندگى
موفق  سالمندی و معنویت بین رابطه دیگر پژوهشی

سالمت  و زندگی معنای سازگاری، جسمانی، سالمت)
 بین متغیرهای که دادند قرار بررسی مورد را( روانشناختی

 پیدا داریمعنی رابطه زندگی معنای جز به معنویت با مذکور
( در 1391(. اعظمی و همکاران )2000ونگ، )نشد 

آوری، معنویت و دینداری پژوهشی که به بررسی نقش تاب
در میزان رضایت از زندگی سالمندان پرداختند به این نتیجه 

آوری باالتری رسیدند که افرادی که از میزان تاب
تری به مسائل معنوی و مذهبی برخوردارند و نگاه مثبت

  دارند رضایت بیشتری از زندگی دارند. بر همین اساس
توان گفت که وجود مسائل مذهبی در زندگی افراد بر می

گذارد. مطالعات انجام شده در نگرش و زندگی آنها تأثیر می

                                                 
1 religious attitude 

این زمینه حاکی از آن است که بین مذهب و کیفیت 
زندگی ارتباط وجود دارد و مذهب یکی از عوامل تأثیرگذار 

؛ کاکئو 2016بر کیفیت زندگی است )جینگ و همکاران، 
 (.1393؛ قادری و مصطفایی، 2016یزار و همکاران، اور

بنابراین براساس آنچه گفته شد، با افزایش تعداد 
های اخیر از یک طرف و ها در سالبازنشستگان سازمان

وجود مشکالت متعدد در زندگی آنها، مسأله کیفیت زندگی 
این قشر افراد که در آستانه سالمندی هم قرار دارند مسأله 

شود و نیازمند توجه ویژه است. بنابراین از اد میمهمی قلمد
آنجا که بهبود کیفیت زندگی یکی از مسائل مهم در زندگی 

شود الزم است از ابعاد مختلف ها محسوب میانسان
جسمی، اقتصادی روانشناختی و اجتماعی به آن پرداخته 
شود که در این پژوهش کیفیت زندگی از بعد روانشناختی 

رار گرفته است و بررسی عوامل مؤثر بر مورد بررسی ق
کیفیت زندگی نقش کلیدی در سازگاری افراد با این رویداد 
مهم در زندگی دارد و با توجه به اینکه برخی از عوامل 

ای های شخصیتی فرد، نوع راهبردهای مقابلهنظیر ویژگی
تری در سازگاری با استرس و نگرش مذهبی فرد نقش مهم

یده بازنشستگی و بهبود کیفیت زندگی در سازگاری با پد
پژوهش با هدف بررسی این فرد بازنشسته دارد، بنابراین 

ای و نگرش های شخصیتی، راهبردهای مقابلهنقش ویژگی
 زندگی بازنشستگان انجام شد. مذهبی در کیفیت

های ( بین ویژگی1اینکه ) های پژوهش عبارتند ازفرضیه
نشستگان رابطه وجود شخصیتی با کیفیت زندگی در باز

ای با کیفیت زندگی در ( بین راهبردهای مقابله2دارد، )
( بین نگرش مذهبی با 3بازنشستگان رابطه وجود دارد، )

 کیفیت زندگی در بازنشستگان رابطه وجود دارد.

 روش

 کنندگانپژوهش و شرکتطرح 
جامعه آماری  .دوبی همبستگ نوع از توصیفی حاضر پژوهش

کلیه بازنشستگان شهرستان نهاوند بود که  پژوهش شامل
عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نفر از آنها به 200تعداد 

گیری در پژوهش حاضر روش تصادفی ساده روش نمونه
( افرادی که 1های ورود به مطالعه عبارت از )بود. مالك
( از 2سال از بازنشستگی آنها گذشته باشد، )حداقل یک

وانی به بیماری یا اختالل خاصی مبتال لحاظ جسمی یا ر
( از لحاظ بینایی مشکل خاصی جهت تکمیل 3نباشند، )
( از توانایی شنوایی 4های پژوهش نداشته باشند، )پرسشنامه

الزم جهت توجیه شرکت در پژوهش و کسب رضایت 
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آگاهانه جهت تکمیل ابزارهای پژوهش برخوردار باشند، و 
ابتالی فرد به بیماری  (1های خروج نیز شامل )مالك

( عدم رضایت یا 2جسمانی یا اختالل روانشناختی خاص، )
( افرادی که کمتر 3موافقت جهت مشارکت در پژوهش و )

سال از بازنشستگی آنها گذشته باشد. . میانگین و از یک
( و زنان 19/57±06/6انحراف استاندارد سنی مردان )

ن بازنشستگی باشد. همچنین میانگین س( می58/5±5/56)
( و در گروه زنان 19/51±13/3در گروه مردان )

( است. میانگین سابقه مدیریت در گروه 36/2±44/50)
 ( بود.85/2±5( سال و در زنان هم )27/5±13/6مردان )

 ابزار

این پرسشنامه  .1فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی
 60شد که دارای  ( تدوین1989کری )توسط کاستا و مک

 ای است که براساس مقیاس لیکرت نمرهینهال پنج گزسؤ
بعد شخصیت بهنجار را  5شود. این پرسشنامه گذاری می

ماده برای هر یک از پنج  12کند و شامل گیری میاندازه
های هر مقیاس(. خرده1992کری، بعد است )کاستا و مک

گرایی، رنجورخویی، برونیک از پنج عامل عبارتند از: روان
پذیری و با وجدان بودن. نمره ربه، توافقگشودگی به تج

دهنده ثبات باال رنجورخویی نشانپایین در زیرمقیاس روان
ثباتی است، نمره دهنده بیو آرامش فرد و نمره پایین نشان

طلبی و دهنده انزواگرایی نشانپایین در زیرمقیاس برون
نمره پایین در  طلبی است،دهنده توجهنمره باال نشان

کاری و دهنده محافظهقیاس گشودگی به تجربه نشانزیرم
دهنده تمایل به تجربه چیزهای جدید است، نمره باال نشان

دهنده تمایل به پذیری نشاننمره پایین در زیرمقیاس توافق
دهنده رفتار جدل و غیرقابل اطمینان بودن و نمره باال نشان

ودن مطیعانه است، نمره پایین در زیرمقیاس با وجدان ب
دقتی و غیرقابل اطمینان بودن و نمره باال دهنده بینشان
شناسی است. ضریب آلفای گزارش شده دهنده وظیفهنشان

توسط  NEO-FFIپرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی 
 81/0با میانگین  89/0تا  74/0گری و کاستا بین مک

 (. سپاه1390منصور و همکاران، متغیر بوده است )سپاه
های مقیاس در ( آلفای کرونباخ1390همکاران )منصور و 

(، گشودگی به 77/0گرایی )(، برون75/0رنجورخویی )روان
شناسی ( و وظیفه75/0پذیری )(، توافق80/0تجربه )

. پایایی مقیاس در پژوهش حاضر با را نشان دادند( 77/0)
، 71/0رنجوری آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس روان

                                                 
1 NEO- Five Factor Inventory (NEO-FFI) 

پذیری ، توافق70/0شودگی به تجربه ، گ72/0برونگرایی 
 دست آمد.به 81/0و با وجدان بودن  65/0

این مقیاس در سال  ای.مقیاس راهبردهای مقابله

منظور ارزیابی نحوه رویارویی به 2توسط اندلر و پارکر 1990
شان ساخته شده است. این آزمون دارای افراد با مشکالت

مدار، مقابله مسألهعبارت است و سه سبک مقابله یعنی  48
ریزی برای حل گام که به معنای کنترل هیجانات و برنامه

مدار، که در عبارت(، مقابله هیجان 16به گام مسئله است )
آن فرد به جای تمرکز بر خود مسئله بر هیجانات ناشی از 
آن تمرکز کرده و به جای حل مشکل برای کاهش دادن 

ت( و سبک مقابله عبار 16کند )هیجانات منفی تالش می
 اجتنابی که در آن فرد از مواجه شدن با مشکل اجتناب 

شود. این پرسشنامه یک عبارت( را شامل می 16کند )می
کنندگان باید در یک طیف ابزار خود گزارشی است و شرکت

( مشخص کنند 5( تا بسیار )1) ای از هرگزلیکرت پنج درجه
کنند. این اده میتا چه حد از راهبردهای ارائه شده استف

( 1376پرسشنامه در ایران برای اولین بار توسط اکبرزاده )
های مقابله با ترجمه و هنجاریابی شد و برای بررسی سبک

کار گرفته شد به 1360-71استرس در تهران در دهه 
(. ایزدی طامه و همکاران 1394اعظمی،  )سهرابی و

 78/0را و روایی آن  85/0( پایایی کل آزمون را 1389)
(. پایایی 1389 قاضیانی، گزارش کرده است )استادی

مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
و  85/0مدار ، راهبرد هیجان88/0 مدارمسألهبرای راهبرد 
  دست آمد.به 78/0مدار راهبرد اجتناب

این پرسشنامه توسط  .3مقیاس نگرش مذهبی

( تهیه شده 1379بناب )ا و غبارییکتفرد، شکوهیخدایاری
های عبادات، سؤال در خصوص حیطه 40و شامل 

ها، اثر مذهب در زندگی و رفتار انسان، اخالقیات، ارزش
مباحث اجتماعی، جهان عینی و باورها، علم و دین است. 

( تا همیشه 1گذاری براساس روش لیکرت از هرگز )نمره
این پرسشنامه به ( تنظیم شده است. ضریب پایایی در 5)

 95/0و به روش آلفای کرونباخ  88/0روش تصنیف برابر 

بوده است. ضریب پایایی پرسشنامه و همه ابعاد آن در حد 
 زاده وعسکری بخش بودند )وفایی،مطلوب و رضایت

(. هرچه نمره فرد باالتر باشد نگرش مذهبی 1390رحمتی، 
  از  استفاده با  مقیاس  (. پایایی 1393 باالتری دارد )پیمان،

                                                 
2 Endler & Parker 
3 religious attitude scale 
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 دست آمد. به 93/0روش آلفای کرونباخ در این پژوهش 

گی سازمان بهداشت پرسشنامه کیفیت زند

ای است و گزینه 5سؤال  26این فرم دارای  .جهانی

 5)اصال( تا  صورت لیکرت بین یکگذاری آنها بهنمره
بعد سالمت  4زیاد( است. این پرسشنامه دارای )خیلی

 که به استی، اجتماعی و محیط فیزیکی جسمانی، روان
گیرد و در عنوان یک مقیاس جامع مورد استفاده قرار می

مجموع شامل کیفیت زندگی کلی و سطوح سالمت 
، اعتبار و پایایی این پرسشنامه 1996عمومی باشد. از سال 

های توسط سازمان بهداشت جهانی در کشورها و فرهنگ
، 2000ست، و در سال مختلف مورد بررسی قرار گرفته ا

کشور جهان طراحی و  15طور همزمان در این پرسشنامه به
 ترجمه شد. استانداردسازی، ترجمه و هنجاریابی نسخه

( 1385ایرانی این پرسشنامه توسط نجات و همکاران )
های صورت گرفت که مقدار آلفای کرونباخ در تمام حیطه

با استفاده از دست آمده است. پایایی مقیاس به 70/0باال 
 دست آمد.به 88/0روش آلفای کرونباخ در این پژوهش 

 روش اجرا
پس از کسب مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه، به 

ها و ادارات شهرستان نهاوند مراجعه شد و از سازمان
از جمله سازمان آموزش و پرورش،  هان سازمانمسئوال

بیمه، بانک، شهرداری و شبکه بهداشت و درمان، 
 . با توجه به اینکه یکی از شدهمکاری  رمانداری درخواستف

های تعیین حجم نمونه، محاسبه میانگین حجم نمونه روش
انجام شده  حاضرسه پژوهشی است که در زمینه موضوع 

(، در پژوهش این سه پژوهش 1391 بیابانگرد،است )
، (1386محققی کمال و همکاران ) اتمطالع عبارت از

با  (1393سلیمی و همکاران )و ( 1395) مالک و همکاران
با محاسبه میانگین  .بودند نفر 210و  200، 150 هاینمونه

نفر  187پژوهش، این تعداد برابر  سهحجم نمونه این 
خاطر احتمال ریزش نمونه و عدم تکمیل و بهبدست آمد 

سپس پس پرسشنامه توزیع گردید.  200ها تعداد پرسشنامه
و انتخاب  های مربوطهاز سازمان شستگاناز گرفتن آمار بازن

تصادفی از روی لیست با افراد نمونه تماس گرفته شد و 
، از آنها پس از توجیه آنها برای شرکت در پژوهش

درخواست همکاری گردید. در مرحله بعد پس کسب 
صورت شفاهی و کتبی از آنها، در مورد رضایت آگاهانه به

رکت در پژوهش از مراجعه حضوری یا غیرحضوری جهت ش
)جهت رعایت اخالق در پژوهش و  آنها نظرخواهی گردید

محرمانه ماندن اطالعات، ضمن اینکه به افراد در این زمینه 
ها فاقد هر تضمین داده شد به آنها گفته شد که پرسشنامه

گونه نام و نشانی هستند و بعد از انجام پژوهش و تحلیل 
رادی که تمایل به . سپس افد(نگردها، معدوم میداده

مراجعه حضوری داشتند با مراجعه به اداره یا سازمان محل 
در ساعات اداری )که در این ساعات یکی  خدمت شهرستان

، ابزار پژوهش را تکمیل از پژوهشگران هم حضور داشتند(
نمودند و سایر افرادی که به هر دلیلی قادر به مراجعه 

ست به آدرس آنها ها از طریق پحضوری نبودند، پرسشنامه
از همبستگی پیرسون و  ها. برای تحلیل دادهشدارسال 

 .شدتحلیل رگرسیون همزمان استفاده 

 هایافته
ی همبستگی بین متغیرهای دست آوردن رابطهبرای به

 05/0مطالعه از ضریب همبستگی پیرسون در سطح آلفای 
 نشان داده شده است. 1استفاده شد. نتایج در جدول شماره 

 

 1جدول 
 ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیرهای پژوهش

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
         1 رنجوری. روان1
        1 -51/0** گرایی. برون2
       1 30/0** -16/0* .گشودگی به تجربه3
      1 17/0* 52/0** -51/0** پذیری. توافق4
     1 53/0** 25/0** 05/0** -40/0** . با وجدان بودن5
    1 18/0* 07/0 14/0* 05/0 -12/0 . نگرش مذهبی6
   1 21/0** 44/0** 25/0** 27/0** 45/0** -32/0** مدارمسأله. 7
  1 -06/0 -11/0 -30/0** -26/0** -18/0* -26/0** -51/0** مدار. هیجان8
 1 21/0* 24/0** -07/0 -03/0 03/0 06/0 31/0** 01/0 مدار. اجتناب9

 30/0** -16/0 44/0** 09/0 39/0** 45/0** 07/0 58/0** -37/0** .کیفیت زندگی10
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های شخصیتی و بین متغیرهای ویژگی 1جدول طبق 
ای با کیفیت زندگی رابطه وجود دارد. راهبردهای مقابله

های شخصیتی به غیر از گشودگی کیفیت زندگی با ویژگی
رنجوری طوری که رواندارد. به معنادار به تجربه رابطه

گرایی (، برون-37/0همبستگی متوسط منفی معنادار )
(، گشودگی به تجربه عدم 58/0قوی ) همبستگی نسبتاً

پذیری شخصیت (، مؤلفه توافقP>01/0همبستگی معنادار )
( و با وجدان بودن با متغیر 45/0همبستگی مثبت معنادار )

( در 39/0عناداری )کیفیت زندگی همبستگی متوسط و م
معناداری بین نگرش مذهبی  نشان داد. رابطه 01/0سطح 

(. راهبردهای P>01/0دست نیامد )افراد با کیفیت زندگی به
طوری ای با کیفیت زندگی رابطه معنادار نشان داد. بهمقابله

با کیفیت زندگی همبستگی متوسط و  مدارمسألهراهبرد  که
مدار رابطه منفی اما ای هیجانابله(، راهبرد مق44/0معنادار )

( و راهبرد اجتناب در مقابله با استرس p>01/0غیرمعنادار )
)که شامل روی آوردن به اجتماع و روی آوردن به فعالیت 
است( با کیفیت زندگی همبستگی متوسط و معناداری 

 دارد.  01/0( در سطح 30/0)
های شخصیتی، راهبردهای جهت تبیین سهم ویژگی

بینی کیفیت زندگی ای و نگرش مذهبی در پیشابلهمق
بازنشستگان از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که 
نتایج آن در ادامه آمده است. قبل از اجرای تحلیل 

های رگرسیون، یک تحلیل اولیه برای بررسی مفروضه
و Tolerance رگرسیون اجرا شد. مقادیر بدست آمده برای 

VIF بودن، تخطی خطیوضه همکه مفر حاکی از آن بود
از تمام متغیرها بیش  Toleranceارزش نشده است، زیرا 

با است. همچنین استقالل خطاها  10کمتر از VIF و  1/0
 خطاها بود. استقاللاز  حاکیواتسون -ینآزمون دورب

 
 R2 F Sig SE B Beta t(p) بینمتغیرهای پیش متغیر مالك

  43/0 62/11 000/0     

 کیفیت زندگی

 (902/0) -12/0 -01/0 00/0 01/0    رنجوریروان

 (000/0) 42/4 36/0 08/0 01/0    گراییبرون

 (03/0) -15/2 -15/0 -05/0 02/0    گشودگی به تجربه

 (007/0) 74/2 21/0 06/0 02/0    پذیریتوافق
 (605/0) 51/0 04/0 01/0 02/0    با وجدان بودن

 (002/0) 10/3 22/0 04/0 01/0    مدارلهراهبرد مسئ
 (589/0) -54/0 -04/0 00/0 01/0    مدارراهبرد هیجان
 (140/0) 48/1 12/0 02/0 01/0    مدارراهبرد اجتناب

 (837/0) -20/0 -01/0 00/0 00/0    نگرش مذهبی
 

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  2براساس نتایج جدول 
های شخصیتی، کیفیت زندگی از روی ویژگی بینیدر پیش

شود که ای و نگرش مذهبی مالحظه میراهبردهای مقابله
درصد از واریانس نمرات کیفیت  43بین متغیرهای پیش
در  =62/11Fکنند که این مقدار با بینی میزندگی را پیش

دار است. نتایج ضرایب رگرسیون معنی P<001/0سطح 
(، t 001/0>p=42/4گرایی )ندهد که بروهم نشان می

مدار راهبرد مسئله ( وt 007/0>p=74/2) پذیریتوافق
(10/3=t 002/0>pبه ،)گشودگی به تجربه طور مستقیم و 
(15/2-=t 03/0>pبه ) طور معکوس کیفیت زندگی

 که داد نشان بتا مقادیر کنند.بینی میبازنشستگان را پیش
 کمترین تجربه گشودگی به و سهم بیشترین گراییبرون
 .کیفیت زندگی بازنشستگان دارد بینیپیش در را سهم

 گیریبحث و نتیجه
 سنین در زندگی کیفیت که بر عواملی مورد در آگاهی

 جمعیت شدن مسن با همزمان گذارند،می تأثیر بازنشستگی
 برخوردار واالیی اهمیت از اجتماعی واقعیت یک عنوان به

 کیفیت بر که عواملی به تنسب بیشتر آگاهی چراکه ،است
 بزرگی کمک تواندمی گذاردمی تأثیر بازنشسته افراد زندگی

بنابراین، . گردد محسوب قشر این زندگی کیفیت ارتقاء در
های شخصیتی، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی

بینی راهبردهای مقابله با استرس و نگرش مذهبی در پیش
 شد.  کیفیت زندگی بازنشستگان انجام

 هایویژگی فرضیه اول پژوهش مبنی بر رابطه بین
بازنشستگان تأیید شد. نتایج  در زندگی کیفیت با شخصیتی

های شخصیتی ویژگی ها نشان داد که از بینتحلیل داده
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معناداری  ها به غیر از گشودگی به تجربه رابطهتمام ویژگی
یفیت رنجوری با کطوری که روانبا کیفیت زندگی دارد؛ به

گرایی همبستگی برون ،زندگی همبستگی منفی معنادار
با  وپذیری همبستگی مثبت معنادار، مثبت معنادار، توافق

وجدان بودن نیز با متغیر کیفیت زندگی همبستگی مثبت و 
نتایج تحلیل رگرسیون هم نشان داد که  معناداری دارد.

صورت مثبت و گشودگی به پذیری بهگرایی و توافقبرون
بینی کیفیت زندگی بود. صورت منفی قادر به پیشتجربه به

(، 2020های ویملمن و همکاران )این نتایج با یافته
خواه و همکاران (، و سعادت2019اتکسبریا و همکاران )

توان های پژوهش می( همسو است. در تبیین یافته1396)
دلیل ثباتی ها و صفات شخصیتی افراد بهگفت که ویژگی

طی زمان دارند نقش مهمی را در کلیه امور و  که در
کنند و یکی از این تغییرات تغییرات زندگی ایفا می

های شخصیتی افراد نقش بازنشستگی است که ویژگی
مهمی را در سازگاری با آن و بهبود کیفیت زندگی 

نمایند. صفات شخصیتی مثبت مثل بازنشستگان ایفا می
پذیری و با وجدان توافقگرایی، گشودگی به تجربه، برون

بودن باعث سازگاری بهینه و در مقابل صفات منفی مثل 
رنجوری باعث عدم سازگاری و افت کیفیت زندگی روان
دار بودن و ثبات گردند. صفات شخصیتی به دلیل ریشهمی

در طی زمان و به دلیل اینکه این صفات در  قابل مالحظه
تواند من اینکه میگیرد، ضدوره کودکی در افراد شکل می

تأثیر بر تمام وجوه زندگی شخص اثر بگذارد، قادر به تحت
قرار دادن ارتباط فرد با دیگران از جمله کیفیت زندگی را 

های شخصیتی یکی از دارد. تبیین دیگر این است ویژگی
پذیری یا بهزیستی افراد و کیفیت عوامل اثرگذار بر آسیب
( در واقع صفات شخصیتی از 2000زندگی آنها است )کوپر، 

طریق اثرگذاری بر تفسیر فرد از رویدادهای محیطی، فرایند 
شناختی و جسمی را تخریب و یا سازگاری و سالمت روان

 ( و بنابراین 2009کند )گرانت و همکاران، تسهیل می
 ی افراد اثرگذار باشد. تواند بر کیفیت زندگمی

فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه بین راهبردهای  
ای با کیفیت زندگی در بازنشستگان رابطه وجود دارد، مقابله

راهبرد ای تأیید شد. به عبارتی، از بین راهبردهای مقابله
ای مدار همبستگی مثبت و معنادار، راهبرد مقابلهمسئله

غیرمعنادار و راهبرد اجتناب در  مدار رابطه منفی اماهیجان
مقابله با استرس )که شامل روی آوردن به اجتماع و روی 
آوردن به فعالیت است( با کیفیت زندگی همبستگی متوسط 

و معناداری دارد که به معنی احساس کیفیت زندگی باالتر 
در افرادی است که در مواجهه با استرس با روی آوردن به 

کنند. ت، از منبع استرس اجتناب میاجتماع و انجام فعالی
نتایج تحلیل رگرسیون هم نشان داد که راهبرد مقابله 

بینی کیفیت زندگی صورت مثبت قادر به پیشمدار بهمسئله
های )هلویک و همکاران، ها همسو با یافتهاین یافته بود.

زاده و همکاران، ؛ غالم2011؛ کوهن و همکاران، 2016
توان گفت بازنشستگان ن این یافته می( است. در تبیی1397

دلیل ترك شغل و مواجه شدن با موقعیت جدید به
های عنوان یکی از تحوالت و دگرگونیبازنشستگی که به

شود، نیازمند به اصلی زندگی در زندگی هر فردی ایجاد می
کارگیری راهبردهایی مثبت برای کنار آمدن با این استرس 

ؤثری در بهبود کیفیت زندگی تواند نقش مهستند که می
 قرار آورمعرض رویدادهاى استرس در فرد، داشته باشد. هر

 مدتهای طوالنیبا استرس که تراندسالم آنهایى و گیردمى
 گذرا و مدتکوتاه هایاسترس با و نموده پیدا سازگاری

 برابر در مختلف هاىزمینه در فرد نتواند اگر. نمایند مقابله
 آن مقابله با اینکه یا و دهد نشان خود از سازگاری استرس

گردد، که در نتیجه این می بیماری و اختالل دچار نماید،
 .تأثیر قرار دهندتوانند کیفیت زندگی آنها را تحتمسائل می

( نشان داده 1384هر چند در برخی مطالعات )سارافینو، 
شده است که با باال رفتن سن افراد بیشتر از راهبردهای 

کنند اما نتایج مدار برای مقابله با استرس استفاده میانهیج
دهد و نشانگر مطالعه حاضر عکس این مسئله را نشان می

مدار رابطه مثبتی با کیفیت این است که راهبردهای مسئله
زندگی دارند و به عبارتی افراد از این راهبردها بیشتر از 

آگهی مثبتی نمایند و این پیشراهبردهای دیگر استفاده می
زایی از جمله های استرسبرای مواجه با موقعیت

تواند با آن سازگار شود. بازنشستگی است که فرد بهتر می
 و قدرت افراد بازنشستگی دورة تبیین دیگر این است که در

 و دچار داده دست از را خود پیشین اجتماعی موقعیت
 که زمان هر. شوندمی آن از ناشی عوارض و استرس

 ندارند، تسلط اطرافیان محیط و بر دیگر کنند اساحس
 کنند احساس اینکه. شودمى تشدید آنان بحرانی وضعیت

 آنان براى ادامه دهند، انمحتاج آنان وجود به هنوز دیگران
 تقویت و آید پدید آنان در احساسی چنین اگر. دارد اهمیت

 کاهش آن از ناشی عوارض و استرس به احتمال ابتال شود،
و بنابراین درگیر کردن آنها در  .(1384یابد )سارافینو، مى

مسائل روزانه خانه و زندگی و پذیرش موقعیت جدید آنها از 
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تواند در آنها احساس مثبتی ویژه همسر میسوی خانواده به
 ایجاد کرده و باعث بهبود کیفیت زندگی آنها گردد.

بین نگرش مذهبی فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه 
رابطه وجود دارد، تأیید نشد که این  راد با کیفیت زندگیاف

( همسو و با 1393یافته با مطالعات قادری و مصطفایی )
( و کاکئو اوریزار و 2016مطالعات جینگ و همکاران )

 ها ( ناهمسو است. در تبیین این یافته2016همکاران )
گیری تواند همانند جهتتوان گفت نگرش مذهبی میمی

امل دو بعد درونی و بیرونی باشد. زمانی که مذهبی ش
نگرش افراد به مذهب بیشتر درونی است مذهب تأثیر 
مثبتی بر کیفیت زندگی افراد دارد اما چنانچه بعد بیرونی 

تر باشد، تأثیر گیری مذهبی افراد مسلطنگرش و جهت
خنثی و گاه منفی بر کیفیت زندگی افراد دارد. در این 

( نشان داده 1391لعه حیدری تفرشی )ارتباط، نتایج مطا
گیری مذهبی درونی هستند، است افرادی که دارای جهت

تر هستند، عزت نفس باالتری دارند، از لحاظ محبوب
اجتماعی توانمندتر هستند، به احتمال کمتری دچار هیجان 

کنند. نتایج شوند و با استرس بهتر مقابله میو بزهکاری می
( هم بیانگر آن است که 1393یی )مطالعه قادری و مصطفا

بین دین و کیفیت زندگی رابطه مثبت وجود دارد، ولی این 
ای که زمانی است که دین درونی باشد و ادعاهای بدبینانه

در مورد نقش منفی دین بر ابعاد کیفیت زندگی وجود دارد 
برداری فقط زمانی صادق است که فرد از دینش قصد بهره

 د. و استفاده داشته باش
های شخصیتی نتایج این مطالعه نشان داد که ویژگی

پذیری و با گرایی، توافقرنجورخویی، برونهمچون روان
ای مورد استفاده وجدان بودن و نوع راهبردهای مقابله

تواند بر کیفیت زندگی آنها تأثیر گذارد. توسط افراد می
 بنابراین، در نظر گرفتن این عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی

ای موفق تواند بازنشستگی را به تجربهبازنشستگان می
ها و ادارات این موارد را تبدیل نماید و الزم است سازمان

ها و در هنگام بازنشستگی پرسنل از طریق ارایه آموزش
 خدمات مورد توجه قرار دهند.

توان به روش های پژوهش حاضر میاز محدودیت
وابط علت و معلولی پژوهش اشاره کرد که امکان تعیین ر

بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش را با محدودیت 
دلیل محدودیت کند، محدودیت دیگر پژوهش بهمواجه می

در منابع مالی و زمانی، اجرای این پژوهش بر بازنشستگان 
ها به سایر مناطق شهرستان نهاوند بود که در تعمیم یافته

، زیانی و قومی باید دلیل تفاوت در مسائل فرهنگیکشور به
آوری احتیاط نمود. استفاده از ابزار پرسشنامه برای جمع

های پژوهش تواند یکی دیگر از محدودیتها هم میداده
های حاصل، حاضر باشد که باعث شده است نتایج و یافته

از عمق زیادی برخوردار نباشد. به پژوهشگران آتی پیشنهاد 
های یگری از جمله روشهای پژوهشی دشود تا با روشمی

 نظر  مقطعی و طولی به بررسی روابط علی بپردازند. به
رسد مقایسه این متغیرها قبل و بعد از بازنشستگی بهتر می
گر تواند نقش متغیرهای پژوهش و سایر عوامل مداخلهمی

را روشن نماید. استفاده از روش پژوهش کیفی برای 
توانند نقش ی که میاستخراج سایر عوامل اصلی و زیربنای

بینی کیفیت زندگی بازنشستگان داشته اصلی در پیش
های پژوهش تواند به عمق و غنای یافتهباشند، هم می

 و هاسازمان مدیران که است بیافزاید. همچنین، ضرورى
 کارکنانِ خود روانی کردن آماده برای مختلف مؤسسات

ندگی بازنشستگی و بهبود کیفیت ز دوران کردن طى برای
 هاریزىبرنامه این. کنند ریزىبرنامه آنها بعد از بازنشستگی،

های شخصیتی، آموزش آگاهی از ویژگی تواند عالوه برمى
ویژه به به استرس، با مقابله هاىمهارت شامل آموزش

  .باشند کارگیری راهبردهای مؤثرتر مقابله با استرس

 گزاریسپاس
ته پژوهشی مطالعات های هساین پژوهش در قالب فعالیت

سالمندی که مورد تصویب معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه 
طباطبائی است، انجام شده است. بدین وسیله پژوهشگران 
از تمام کسانی که در این پژوهش مشارکت و همکاری 

گزاری ویژه بازنشستگان شهرستان نهاوند، سپاسداشتند به
 نمایند.می

 منابع

(. 1389نیا، ر.، و اخوان، ح. )ع.، کرمی طهور، م.، جعفری،احمدی
 با Dشخصیتی  تیپ و منفی و مثبت گرایی کمال ارتباط بررسی
 و پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله عمومی سالمندان. سالمت
   .64-69(، 3)17همدان،  درمانی بهداشتی خدمات

گرایی و راهبردهای ی کمالرابطه(. 1389استادی قاضیانی، ز. )
نامه )پایان ی با فرسودگی شغلی دبیران زن شهر تهرانامقابله

 کارشناسی ارشد چاپ نشده(. دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران.

اعظمی، ی.، معتمدی، ع.، دوستیان، ی.، جاللوند، م.، و فرزانگان، م. 
بینی آوری، معنویت و دینداری در پیش(. نقش تاب1391)

فرهنگ مشاوره و  فصلنامهرضایت از زندگی در سالمندان. 
 .1-20(، 12)3درمانی، روان
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های تحقیق در روانشناسی و علوم روش(. 1391بیابانگرد، ا. )
 ، تهران، دوران.1. جلد تربیتی

بررسی رابطه بین سالمت عمومی، نگرش (. 1393پیمان، ع. )
شناختی با اضطراب مرگ در های جمعیتمذهبی و ویژگی

ه کارشناسی ارشد چاپ نام)پایان سالمندان شهر تهران
 نشده(. دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران.

 ،لک .،پ ،کیانی .،، یمحمدپور .،ح ،زادهجعفری .،ح ،زادهحبیب
بررسی سطح کیفیت زندگی (. 1388. )آ، چیبهره و .،خ

مجله . مراقبین بیماران همودیالیزی شهرستان خوی
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

7(3 ،)135-128. 

یابی معادالت ساختاری رویکرد مدل (.1391حیدری تفرشی، غ. )
در تبیین رابطه بین سبک دلبستگی و منبع کنترل با 
رضایتمندی زناشویی، در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد 

آموزشی،  فصلنامه تحقیقات مدیریت. اسالمی واحد رودهن
3(3 ،)44-23. 

(. 1379بناب، ب. )یکتا، م.، و غباریفرد، م.، شکوهیخدایاری
مجله سازی مقیاس نگرش مذهبی دانشجویان. آماده

 .268-285(، 2)4روانشناسی و علوم تربیتی، 

(. 1388راد، م.، کاملی، م.، و موسوی بیوکی، س. ج. )رضائی
س کارکنان پلیس در آستانه روش های مقابله با استر

مطالعات . بازنشستگی و ارتباط با ویژگی های فردی آنها
 .535-560(، 4)4مدیریت نظامی، 

نسبت به  MS(. نگرش بیماران مبتال به 1388پور، ط. )زندی
شناسی. کیفیت زندگی خویش و خدمات مشاوره و روان

 .89-116(، 2)5شناختی، مطالعات روان

ترجمه الهه  روانشناسی سالمت.(. 1998) سارافینو، ا. پ.
 (، تهران، جوانه رشد.1384میرزایی و همکاران )

بینی پیش (.1390نیا، م. )منصور، م.، دالور، ع.، و صفاریسپاه
های شخصیتی، عواطف نگرش به شایعه از طریق ویژگی

 فصلنامه . مثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی
 .106-124(، 2)1عی، شناسی اجتماهای روانپژوهش

 از (. رضایت1396خواه، ش.، سجادیان، ا.، و قمرانی، ا. )سعادت 
 شخصیت و آبدیدگی نقش: بازنشسته سالمندان در زندگی
 .11-20(، 1)3شناسی پیری، مجله رواناصیل. 

(. 1393سلیمی، ا.، دشت بزرگی، ب.، مظفری، م.، و تابش، ح. )
ی سالمندان بررسی سالمت روان و رضایت از زندگ

های کننده به کانون بازنشستگی دانشگاهبازنشسته مراجعه
فصلنامه علوم پزشکی جندی شاپور و شهید چمران اهواز. 

 .20-31(، 1)1پرستاری سالمندان، 

 اثربخشی آموزش (. 1394سهرابی، ف.، و اعظمی، ی. )
 های مدیریت استرس بر کاهش میزان استرس قضاتشیوه

  طرح پژوهشی، قوه قضائیه استان تهران. .ایحرفه زمینه در

ثیر أت(. 1385. )ز ،پورآقایی اردکانی .، وف ،ناظم .،غ ،بهار شعبانی
برنامه تمرینی ویژه بر کیفیت زندگی زنان یائسه غیر 

 .123-133(، 12)4، پژوهش در علوم ورزشی. ورزشکار

(. وضعیت 1380نژاد، ف. )كعابدی، ح. ع.، محمدی، م. ح.، و پا
. 1379زندگی روزمره به دنبال بازنشستگی در اصفهان، 

 .1-8(، 4)3مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 

(. بررسی وضعیت اشتغال بازنشستگان و 1384غفاری، ش. )
 .1-134، سازمان بازنشستگی کشوریعوامل موثر بر آن. 

، کارگر.، ل ،زرشناس ،.ن ،پاسیار .،ف ،راددهقان .،س ،زادهغالم
(. بررسی ارتباط بین راهبردهای 1397م. ) ،ایمقاره .، ول

مقابله مذهبی مثبت و منفی با میزان امید در سالمندان 
مجله علوم  .کننده به مراکز روزانه سالمندی در شیرازمراجعه

 .125-136(، 2)6، پزشکی صدرا

گیری هتبررسی رابطه ج(. 1393)ع.  ،مصطفاییو ، .د ،قادری
مذهبی و کیفیت زندگی در سالمندان مرد ساکن در خانه و 

سالمند: مجله ز. ساکن در خانه سالمندان شهرستان تبری
 .14-21، (1)9 ،سالمندی ایران

(. مقایسه 1390کرمان ساروی، ف.، منتظری، ع.، و بیات، م. )
دار. کیفیت زندگی وابسته به سالمت زنان شاغل و خانه

 .111-116(، 1)11فصلنامه پایش، 

پور کاخکی، ع.، اصغری مالک، م.، حسنخانی، ه.، درویش
جعفرآبادی، م.، منصوری آرانی، م. ر.، و محمدنژاد، س. 

های فردی، (. کیفیت زندگی و ارتباط آن با ویژگی1395)
اجتماعی، اقتصادی و سالمتی بازنشستگان شهر تبریز. 

 .34-41(، 1)11نشریه پژوهش پرستاری، 

کمال، س. ح.، سجادی، ح.، زارع، ح.، و بیگلریان، ا.  محققی
(. مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مستمری بگیر 1386)

های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری ساکن سازمان
(، 27)10فصلنامه مدیریت سالمت، . 1386شهرستان قم؛ 

56-49. 

نجات، س.، منتظری، ع.، هالکویی، ك.، محمد، ك.، و 
(. استانداردسازی پرسشنامه کیفیت 1385ر. ) مجدزاده،

سنجی گونه زندگی سازمان بهداشت جهانی؛ ترجمه و روان
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات ایرانی. 

 .1-12، 4بهداشتی، 

خشکناب، م. نوبهار، م.، احمدی، ف.، الحانی، ف.، و فالحی
(. سازگاری با بازنشستگی: یک مطالعه مروری. 1392)

 .38-53(، 2)1پرستاری، روان
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