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چکیده
پرداخــت مســتمری بازنشســتگی و تأمیــن  شــرایط زندگــی مناســب بــرای بیمه شــدگان بــه هنــگام 
بازنشســتگی، یکــی از مهمتریــن کارکردهــای نظــام بیمــه ای در ایــران اســت و ســازمان تأمین  اجتماعــی 
ــه از  ــق بیم ــت ح ــال دریاف ــور، در قب ــی کش ــای اجتماع ــام بیمه ه ــش نظ ــن بخ ــوان محوری تری ــه عن ب
بیمه شــدگان در دوران اشــتغال آنــان، مســئولیت پرداخــت مســتمری و تأمیــن  و ارائــه خدمــات درمانــی 
بــه بیمه شــدگان و خانــواده آنــان را در هنــگام بازنشســتگی برعهــده دارد� در ایــن راســتا در ایــن پژوهــش 
ــی  ــت رفاهــی بازنشســتگان تحــت پوشــش ســازمان تأمین  اجتماع ــر وضعی ــر ب ــل مؤث ــه بررســی عوام ب
بــا مطالعــه مــوردی در شــعبه یــک کــرج صــورت گرفتــه اســت� لــذا جهــت بررســی کارکــرد و توانایــی 
ایــن ســازمان در ارائــه خدمــات بــه افــراد تحــت پوشــش بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر وضعیــت رفاهــی 
بازنشســتگان تحــت پوشــش ســازمان تأمین  اجتماعــی بــه صــورت مطالعــه مــوردی در شــعبه یــک کــرج 
ــب یــک پرسشــنامه طراحــی و پــس از تعییــن  ــم� مجموعــه متغیرهــای مــورد نظــر، در قال مــی پردازی
اعتبــار و روایــی آنهــا بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفته انــد� نتایــج تحلیــل 
نشــان داد کــه میــزان دریافــت مســتمری، ارتباطــات اجتماعــی، وضعیــت تأهــل و تحصیــالت بــا متغیــر 
وابســته یعنــی وضعیــت رفاهــی بازنشســتگان رابطــه معنــاداری دارد و دو متغیــر جنــس و ســن بــر ایــن 

متغیــر وابســته تأثیــر ندارنــد�
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1-مقدمه
امروزه موضوع سالمندی به عنوان یکی از مهمترین مقوالت در سیاستگذاری های اجتماعی و رفاهی در 
نظر گرفته می شود� با توجه به افزایش امید به زندگی، پیشرفت در ارائه خدمات درمانی و سیاست های کنترل 
جمعیت ما با جامعه ای سالمند مواجه هستیم و به تبع این موضوع مجبور به توجه بیشتر به موضوع سالمندی 
در جامعه می باشیم� بازنشستگی حادثه مهمی در چرخه زندگی فرد است� افراد باید قادر به پذیرفتن این اندیشه 
باشند که می توانند بطور موفق و با سربلندی به عنوان یک فرد کامل بدون آنکه شغل داشته باشند به زندگی 
ادامه دهند� بطوری که بازنشستگی امکان تصمیم گیری گسترده تری در مورد زندگی شخصی فراهم می آورد� اگر 
این تصمیمات خوب اتخاذ شوند، فرد ، سازمان و جامعه در مجموع از مزایاي آن منتفع خواهند شد )رشد شبکه 

اینترنتی ملی مدارس ایران( بعضی ها بازنشستگی را به عنوان نقش بی نقشی توصیف کرده اند� 
ــگام  ــه هن ــدگان ب ــرای بیمه ش ــب ب ــی مناس ــرایط زندگ ــن  ش ــتگی و تأمی ــتمری بازنشس ــت مس پرداخ
ــی  ــازمان تأمین  اجتماع ــت و س ــران اس ــه ای در ای ــام بیم ــای نظ ــن کارکرده ــی از مهمتری ــتگی، یک بازنشس
ــه از  ــق بیم ــت ح ــال دریاف ــور، در قب ــی کش ــای اجتماع ــام بیمه ه ــش نظ ــن بخ ــوان محوری تری ــه عن ب
ــی  ــات درمان ــه خدم ــن  و ارائ ــان، مســئولیت پرداخــت مســتمری و تأمی ــتغال آن ــدگان در دوران اش بیمه ش
بــه بیمه شــدگان و خانــواده آنــان را در هنــگام بازنشســتگی برعهــده دارد )دفتــر امــور فرهنگــی و اجتماعــی 
بیمه شــدگان ســازمان تأمین  اجتماعــی،1382: 24(� پشــتوانه ایــن نــوع نــگاه بــه موضــوع رفــاه، یکــی دیگــر 
ــت رفاهــی 1940 مطــرح شــده اســت� از  ــه عنــوان »اصــل بیمــه« در دول از اصــول بنیادینــی اســت کــه ب
نظــر یــک فــرد، نظــام رفاهــی چیــزی مثــل یــک بانــک عظیــم بــرای پس انــداز اســت� در واقــع درایــن بانــک 
افــراد منابعــی را کــه در دوره مولــد زندگــی ذخیــره کرده انــد، صــرف نیازهــای دوره هــای وابســتگی خــود کــه 

ــور، 1385 :111(� ــد )م ــا دوره بازنشســتگی اســت، می کنن ــن آنه مهمتری
ــی  ــه اینکــه وضعیــت رفاهــی و شــناخت مســائل و مشــکالت گــروه خاصــی از ســالمندان، یعن نظــر ب
ــن  ــت ای ــی اس ــوم اجتماع ــمندان عل ــه دانش ــورد توج ــائل م ــی از مس ــازمان تأمین  اجتماع ــتگان س بازنشس
ــه عنــوان یــک گــروه آســیب پذیر و مهــم معرفــی کنــد، کــه مســائل و  مطالعــه ســعی دارد ســالمندان را ب
مشــکالت آنهــا بــه نحــو چشــمگیری بــر زندگــی دیگــر اعضــای خانــواده و جامعــه تأثیــر گذاشــته و بــار مالــی 

ــر نظــام رفاهــی کشــور تحمیــل می کنــد� بســیاری ب
ــا شــناخت مســائل و  ــه آن پرداختــه می شــود ایــن اســت کــه ب هــدف دیگــری کــه در ایــن تحقیــق ب
مشــکالت بازنشســتگان در ســطح خــرد و بــدون دخالــت دولــت و یــا نهادهــای عمومــی دیگــر مثــاًل بــا بــه 
کارگیــری ایــن گــروه بــه صــورت نیمه وقــت و یــا بــه صــورت مشــاور ســعی می شــود ســطح درآمدهــا را بــاال 
بــرده آنهــا را در چرخــه کار کــه دارای ارزش و تقــدس اســت، دخیــل کــرده و بــه تبــع ایــن شــرکت کمبــود 
درآمدهــای حاصــل از دریافــت مســتمری و مشــکالت روحــی آنهــا را تــا حــدی کاهــش داد� در ایــن ارتبــاط 
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بــا طــرح دو فرضیــه بــه بررســی موضوعــات مرتبــط بــا ایــن گــروه می پردازیــم:
ــت  ــبکه حمای ــا از ش ــی آنه ــتمری دریافت ــزان مس ــته و می ــالمندان بازنشس ــی س ــت رفاه ــن وضعی بی

ــود دارد� ــه وج ــی رابط ــازمان تأمین  اجتماع ــد س ــمی مانن ــی رس اجتماع
بین وضعیت رفاهی سالمندان بازنشسته و میزان ارتباطات اجتماعی آنها رابطه وجود دارد�

درایــن راســتا در بخــش اول بــا طــرح پیشــینه تحقیــق بــه بررســی مطالعــات صــورت گرفتــه پرداختــه 
شــده اســت، در بخــش دوم در ابتــدا بــه بیــان مبانــی نظــری و در ادامــه بــا اســتفاده از ابزارهــای آمــاری بــه 
ــه نتیجه گیــری و  ــر اســاس خروجــی هــای بــه دســت آمــده ب آزمــون فــروض پرداختــه شــده و در انتهــا ب

ــم� ــه پیشــنهادات سیاســتی پرداخته ای ارائ

2-پیشینهتحقیق
ــه بررســی مــدارک و مســتندات موجــود در مراکــز اطالعاتــی و کتابخانه هــای دانشــگاه ها و  ــا توجــه ب ب
کتابخانــه ســازمان تأمین  اجتماعــی بــه نظــر می رســد کــه تحقیقــات مؤثر و اساســی در حــوزه رفاه ســالمندان 
ــی و  ــازمان تأمین  اجتماع ــق در س ــه کار محق ــتغال ب ــن اش ــن موضــوع و همچنی ــه اســت� ای صــورت نگرفت
ارتبــاط نزدیــک و رو در رو بــا ایــن گــروه موجــب شــد تــا بــه بررســی در ایــن حــوزه بپــردازد� در مراحــل انجام 
ایــن کار جهــت آشــنایی بیشــتر بــا مشــکالت و مســائل ایــن گــروه بــه بررســی برخــی از تحقیقــات صــورت 

گرفتــه در ایــن زمینــه پرداختــه شــده اســت�
ــی«  ــدگاه تأمین  اجتماع ــائل آن از دی ــا و مس ــتگی، ویژگی ه ــوان »بازنشس ــا عن ــل)1381( ب ــدی اص زاه
ــراد  ــت اف ــه و رضای ــی پرداخت ــام تأمین  اجتماع ــود در نظ ــای موج ــی چالش ه ــه بررس ــه در آن ب ــت ک اس

ــد� ــان می ده ــازمان را نش ــرد س ــازمان از عملک ــش س ــت پوش ــته تح بازنشس
ــدی بازنشســتگان شــعبه ســه  ــوان »بررســی رضایتمن ــه خــود، تحــت عن ســعیدی)1386( در پایانه نام
کــرج ســازمان تأمین  اجتماعــی« در مقطــع کارشناســی ارشــد برنامه ریــزي رفــاه اجتماعــي دانشــگاه علــوم 
اجتماعــی عالمــه طباطبایــی تهــران  بــه بررســی موضوعــات مرتبــط بــه بازنشســتگان بــه صــورت مطالعــه 
مــوردی پرداختــه اســت� وی بــا توجــه بــه تحقیقــی کــه انجــام داده بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بــرای 
از بیــن بــردن مشــکالت ایــن گــروه بایــد بــه بازنگــری و اصــالح برخــی از قوانیــن و مقــررات بازنشســتگی 
پرداختــه و از ســوی دیگــر حقــوق و مزایــای بازنشســتگان را بــا توجــه بــه شــرایط واقعــی زندگــی و تــورم هــر 
ســاله افزایــش داد و مهمتــر ایــن کــه در صــدد ایــن باشــیم تــا بــه بهتریــن شــکل جایــگاه و منزلــت آنــان را 

در جامعــه حفــظ کنیــم�
ــاه  ــزي رف ــد برنامه ری ــه کارشناسی ارش ــت درج ــت دریاف ــود جه ــه خ ــز در پایان نام ــی)1386( نی عظیم
اجتماعــي در دانشــگاه تهــران بــه بررســی عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی مؤثــر بر اشــتغال مجدد بازنشســتگان 
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ســازمان تأمین  اجتماعــی پرداختــه و در آن عواملــی چــون پاییــن بــودن مســتمری و تقــدس و ارزش بــه کار 
را علــت اشــتغال مجــدد بازنشســتگان عنــوان کــرده اســت� وی در ایــن تحقیــق عمــاًل بــه ایــن نتیجه رســیده 
کــه مشــکالت اقتصــادی بازنشســتگان مهمتریــن علــت اشــتغال مجــدد ایــن گــروه اســت کــه موجــب برهــم 

زدن سیســتم عرضــه و تقاضــای نیــروی کار شــود�
ــی  ــت زندگ ــه ای کیفی ــی مقایس ــوان »بررس ــا عن ــود ب ــه خ ــز در پایان نام ــال )1386 ( نی ــی کم محقق
ســالمندان مســتمری بگیر ســازمان تأمین  اجتماعــی و ســازمان بازنشســتگی کشــوری شــهر قــم« بــه تحقیــق 
در زمینــه مقولــه بازنشســتگي پرداختــه اســت� نتایجــی کــه وی از انجــام ایــن پژوهــش به دســت آورده اســت 
حاکــی از ایــن موضــوع اســت کــه متغیرهــای زمینــه ای چــون جنــس، ســن، وضعیــت تأهــل و ��� ارتبــاط 

معنــی داری بــا کیفیــت زندگــی ایــن گــروه دارد�
ــی،  ــت اجتماع ــی حمای ــبکه های خانوادگ ــوان »ش ــا عن ــود )1386( ب ــرای خ ــاله دکت ــی در رس کوشش
ــه اســت� در  ــالمندان پرداخت ــه موضــوع س ــران« ب ــهر ته ــالخوردگان در ش ــی و ســالمت س ــات زندگ ترتیب
پژوهــش حاضــر در خصــوص مقــوالت مرتبــط بــا ســالمندان و شــبکه های حمایــت اجتماعــی بــه منابــع و 

مســتندات ایــن تحقیــق اشــاره شــده اســت�

مروریبرادبیاتتحقیق
جمعیـت دنیا به سـرعت درحال سـالخورده شـدن اسـت و بخش بزرگـی از این تغییرات در قـرن اول هزاره 
سـوم درکشـورهای درحال توسـعه ای چون کشـورما ایران شـکل گرفته اسـت� در ایران نیز این مسـاله هرچند 
بـه صـورت متأخرتـر نسـبت بـه کشـورهایی چون چیـن و کره بـا این مسـاله به صورت جـدی روبرو هسـتیم� 
طبـق برآوردهـای سـازمان ملـل متحد، امید زندگی سـالخوردگان 65 سـاله در ایـران از 10/5 و 11/2 سـال به 
ترتیـب بـرای مـردان و زنـان در ابتدای دهه 1950 بـه 13/4 و 14/7 سـال در ابتدای هزاره سـوم افزایش یافته 
اسـت و بـا رونـد کنونـی کاهـش مـرگ و میـر بـرای نسـل های جدیـد و تالش هـا در حـوزه بهداشـت و درمان 
بیماری هـای مزمـن، پیش بینـی می شـود کـه ایـن نـرخ در نیمه دوم دهـه 2040 میـالدی به همـان ترتیب به 
15/6 و 18/1 افزایـش یابـد� بـه ایـن معنی که انتظار می رود تا اواسـط قرن حاضرسـالمندان واقع در 65 سـال 
بیـش از یـک و نیـم دهـه دیگر زنده بمانند� از سـوی دیگر کاهش بـاروری نیز به عنوان یکـی دیگر از مهمترین 
عوامـل تعیین کننـده ساختارسـنی در ایـران هسـتند چراکـه از افـت و خیز و کاهـش خیره کننـده ای برخوردار 
شـده اسـت� در ایـران عـالوه برگـذار جمعیتـی، جامعه ایران تغییـرات وسـیع اجتماعی دیگری چـون تغییر در 
الگـوی ازدواج، مهاجـرت و بـاال رفتـن هزینه های اجتماعی- اقتصادی سـالخوردگان درخصوص بهداشـت و ���را 
نیـز تجربـه می کنـد� ایـن موضوعـات دو نگرانی عمده بـرای سیاسـتگذاران در تمامی کشـورها به وجـود آورده 
اسـت: اول اینکـه چگونـه می تـوان از مراقبت های بهداشـتی و دوم حمایت های اقتصـادی- اجتماعی کافی برای 
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ایـن گـروه اطمینـان حاصل کـرد، چراکه دراکثرکشـورها به علـت تغییرات به وجود آمده که بخشـی ازتوسـعه 
اقتصـادی کشـورها بوده اسـت سیسـتم حمایـت خانوادگـی که پایه و اسـاس حمایت هـا بوده بـه نوعی مختل 
شـده و توجـه بـه سـازمان های حمایتـی چـون سـازمان تأمین  اجتماعی بـا سـاختاری بسیارگسـترده معطوف 

شـده اسـت ) نادل،1999به نقل از کوششـی، 1386 :5(�

3-مبانینظری
بــا توجــه بــه اینکــه مســائل و مشــکالت ایــن گــروه از افــراد متنــوع و چندبعــدی بــوده و وضعیــت رفاهــی 
آنــان را متأثــر می کنــد از نظریــات زیــادی در ایــن پژوهــش اســتفاده شــده کــه جهــت نشــان دادن ارتبــاط 

ایــن نظــرات بــا موضــوع از مــدل مفهومــی کــه در انتهــای بخــش آورده شــده اســت کمــک گرفته ایــم�

1-1-3-نظریهفعالیت
بــر اســاس ایــن نظریــه کــه یــک نظریــه کنــش متقابلــی اســت و اغلــب بــه عنــوان رویکــردی متضــاد 
ــازگاری را از  ــن س ــد بهتری ــال می مانن ــه فع ــالمندانی ک ــود، س ــته می ش ــی نگریس ــرد کارکردگرای ــا رویک ب
خــود نشــان می دهنــد� طرفــداران ایــن نظریــه اذعــان دارنــد کــه اشــخاص 70 ســاله ممکــن اســت توانایــی 
ــا  ــند� ب ــته باش ــته اند را نداش ــالگی داش ــه در 40 س ــی ک ــای متنوع ــام دادن نقش ه ــرای انج ــل ب ــا تمای و ی
ایــن وجــود آنــان تأییــد می کننــد کــه ســالمندان ماهیتــاً دارای همــان نیازهــای مربــوط بــه کنــش متقابــل 
اجتماعــی اشــخاص میانســال مــی باشــند� نظریه پــردازان فعالیــت معتقدنــد کــه ســالمند بایــد فعالیت هــای 

دوره میانســالی خــود را حفــظ کــرده و یــک عنصرتمــام عیارباشــد )نیــک گهــر،1369: 64(�
در این نظریه مسـائل اجتماعی و علل دقیق دیگری که در عدم سـازگاری اشـخاص مسـن سـهیم هسـتند 
مـورد توجـه قـرار می گیـرد� نظریه پـردازان بـا توجـه بـه ایـن نظریـه معتقدند کـه چون بـه علت بازنشسـتگی 
بسـیاری از فعالیت هـا و بـه تبـع آن نقش هـا از فـرد گرفتـه می شـود فـرد سـالمند دچـار مشـکالت هویتـی 
می شـود� بنابرایـن بهتراسـت کـه بـا توجه به ارزش سـن این دسـته از افراد قـدر آنها را بدانیم و سـعی کنیم به 
آنهـا نقش هـای جدیـدی بـا نوعی درآمد کمتـر ماننـد کارهای مشـاوره ای بدهیم تا مشـکالت آنها تـا حدودی 
رفـع شـود کـه البتـه ایـن کار به علت مسـائل مرتبـط با سـالمتی آنها، سـندیکاها، قانـون کار و پیشـرفت های 

تکنولوژیک بسـیار دشواراسـت )میشـارا و رایدل، 1365 :67 – 68(�
در واقـع سـالمند بـا توجـه به این نظریه در زمان بازنشسـتگی اغلـب نقش های خود را از دسـت می دهد،در 
حالـی کـه نقش هـای باقـی مانـده بـرای وی نیـز به درسـتی بـرای وی تعریف نمی شـوند و سـالمند بـه حالت 
بی نظمـی طبیعـی کشـانده می شـود کـه اگـر ایـن بی نظمـی دائمـی  شـود، فـرد بـا موقعیت خـود ناسـازگار و 
بیگانـه می شـود )محسـنی تبریـزی، 1379(� بـا توجـه به این سـالمندان بعد از رسـیدن به سـن بازنشسـتگی 
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نیـز بایـد فعالیت هـای خـود را حفـظ کنند که ایـن امر مغایر بـا موضوع بند 15 مـاده 2 قانـون تأمین  اجتماعی 
اسـت کـه عمـاًل به محض اطالع سـازمان موظف به قطع مسـتمری بازنشسـتگان می باشـد� بنابراین ما سـعی 
مـی کنیـم تـا نشـان دهیـم کـه فعالیت مـورد اشـاره در ایـن نظریـه و منطقی کـه در ایـن نظریه وجـود دارد؛ 
سـالمند را وامـی دارد کـه عـالوه بـر انگیزه بـرای برطرف کـردن نیازهـای مادی؛ بـرای برطرف کـردن نیازهای 
روحـی و روانـی خـود بعـد از بازنشسـتگی بـه کار و فعالیـت بپـردازد؛ چراکـه از نظـر آنهـا کار ارزش و تقـدس 

خاصـی دارد و بـا کار کـردن اسـت کـه می توانند به ابـراز وجـود بپردازند�

2-1-3-نظریهنقش1
ایــن نظریــه از نظریه هــای مهــم روانشــناختی اســت، کــه نقــش را کارکردهایــی مــی داند که یک شــخص 
هنــگام اشــغال پســت یــا مقــام در یــک زمینــه اجتماعــی بایــد انجــام دهــد� نظریــه نقــش بــا اصطالحاتــی 
نظیــر الگــوی نقــش، نقــش بــازی کــردن و قبــول نقــش کوشــیده اســت تــا نشــان دهــد که بــا واگــذاری نقش 

ممکــن اســت نگرش هــای او در جهــت انتظــارات آن نقــش تغییــر کنــد )کریمــی،1384 :46(�
نظریــه نقــش، موقعیــت ســالمندان را برحســب ســازگاری بــا نقش هــای بــا ارزش اجتماعــی )بــه ویــژه 
ــاً  ــد� بازنشســتگی و از دســت دادن برخــی نقش هــای ســالمندان، غالب ــردان( تبییــن می کن نقــش کار در م
ــرای  ــی ب ــد و حت ــاد می کن ــی ایج ــادی و روان ــی، اقتص ــکالت اجتماع ــایل و مش ــز مس ــا نی ــرای خانواده ه ب
افــرادی کــه وقــت آزاد تــازه بدســت آورده خــود را بــه عنــوان یــک فرصــت تلقــی می کننــد، دوره انتقالــی 
ــر بســیاری از  ــن ام ــد اســت و ای ــاًل همیشــه متضمــن ازدســت دادن درآم مهمــی اســت� بازنشســتگی عم
ســالمندان و خانواده هــای آنهــا را بــا فقــر و مشــکالت مالــی عمــده مواجــه می ســازد� پیامدهــای اجتماعــی و 
روانــی بازنشســتگی بــر حســب تجربــه شــغلی و ســطح زندگــی قبلــی فــرق می کنــد� بازنشســتگی، بــه عنــوان 
وضعیــت بالقــوه غم انگیــز بــوده وبــه نوعــی انــزوا و کناره گیــری از جریــان زندگــی و خدمــات جامعــه تلقــی 
می شــود، اگرچــه ممکــن اســت بعضــی از آنهــا بــه خاطــر رهایــی از کار، از ایــن موضــوع اســتقبال کننــد�

در جامعه ای که کار در آن دارای ارزش اساسی است، بازنشستگی اغلب به معنای از دست دادن منزلت تلقی 
می شود و فقدان کارهای جاری که ممکن است زندگی یک فرد را برای مدتی در حدود نیم قرن شکل داده 
باشد، خألیی ایجاد می کند که پر کردن آن دشوار است� به علت آهنگ سریع دگرگونی های تکنولوژی و سایر 
تغییرات، دانش و مهارت هایی که در طول عمر فرد کسب می کند، دیگر احترام جوانان را مانند فرهنگ های سنتی 
برنمی انگیزد� این امر در خصوص زنان خانه دار که بازنشستگی ندارند بیشتر صادق است و سازگاری موفقیت آمیز 
معموال در خصوص مردان است چراکه با به عهده گرفتن نقش های جدید و باال بردن کیفیت گذران اوقات فراغت 

این مسائل را تا حدودی حل می کنند )بالتز و کارستنسن،1996 :397-422 (�

1. Role theory
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به همین علت است که کارکنان و کارگرانی که از پیش خود را برای بازنشستگی آماده کرده اند در سازگاری 
با بازنشستگی مسائل و مشکالت کمتری خواهند داشت تا کسانی که به خاطر بیماری و یا تقلیل کارکنان 
بازنشسته شده اند )اردبیلی،1379 :66 ( با توجه به این نظریه می توان گفت که باید برای بازنشستگان به دنبال 
پیدا کردن نقشه ای بود تا با پرداختن به این نقش ها از به وجود آمدن مشکالت برای آنها جلوگیری شود؛ چراکه 
این افراد با فرارسیدن دوران بازنشستگی دچار بیگانگی و بحران های روحی ناشی از بی خاصیتی و این که به 
علت مشکالت جسمی قادر به تأمین نیاز های خود نیستند می شوند� پس عماًل بهتر است با ایجاد شغل هایی در 
پست های مشاوره ای برای استفاده از تجربیات گرانقدر این گروه و همچنین فضا های مناسب برای در کنار هم 
بودن و گذراندن اوقات فراغت این گروه را آماده برای پذیرفتن نقش  های دلخواهشان )نقش  هایی چون مشاور 

برجسته، پدر بزرگ و مادر بزرگ کارآمد( کنیم� 

3-1-3-نظریهپستمدرنیسم
نظریه پـردازان پسـت مـدرن، سـاخت سـالمندی و پیـری را درگفتمـان علمـی و عقالنـی مطـرح کرده انـد 
آنهـا بـه افـول ایـن بحث با توجـه به افزایـش بی تفاوتـی دوره زندگـی در جامعه فرامـدرن اشـاره می کنند� این 
موضـوع بـر حسـب ابهـام درحـد و مـرز بیـن گروه های سـنی مختلـف و بـا تکیه بـر آفرینش طرح سـبک های 
زندگـی- عـادات، آداب و شـیوه های گـذران حیـات، کـه یکـی از جنبه هـای مهـم آن بقـای بدن بـرای کنترل 
ظاهـر شـخصی اسـت، توصیف شـده اسـت� پسـت مدرنیسـت ها، ویژگی هـای تاریخـی و فرهنگی زوال سـن و 
سـالمندی را برجسـته سـاخته اند و بـر این عقیده انـد که در جوامع صنعتی معاصر میانسـالی و پیـری به لحاظ 

اجتماعـی دگرگون شـده اسـت )اندرسـون، 1985به نقـل از کوششـی، 1386: 32(�
با توجه به این رویکرد است که آنها معتقدند مفاهیم سن، ثابت و تغییر ناپذیر نیستند بلکه مفاهیمی بی ثبات 
و متغیرند� عمدتاً به خاطر نسبی بودن ساختار اجتماعی تصور منفی به این صورت وجود دارد که سالمندی با از 
دست دادن سرمایه اقتصادی و فرهنگی، کنترل بدنی، عاطفی و قدرت اجتماعی پیوند دارد و جوانی نیز به خاطر 

فقدان قدرت و سرمایه با این موضوع که منزلت پایین تری از سالمندان دارند؛ پیوند دارد )همان منبع(� 
در واقع نظر به این که بازنشستگی یکی از فرایند های جامعه مدرن و صنعتی است که با توجه به ساختار های 
جدید و عادات زندگی انسان بازاندیش و متوجه به مسئله ریسک به وجود آمده ممکن است در جامعه در حال 
 گذاری چون ایران که هنوز خانواده به عنوان مهمترین شبکه حمایتی فعالیت می کند موضوع بازنشستگی و ارائه 
خدمات توسط شبکه  های حمایت اجتماعی رسمی چون سازمان تأمین  اجتماعی جایگاه اصلی خود را به دست 

نیاورده باشد� 
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4-3-3-نظریهسلسلهمراتبنیازهایمازلو
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه قوی تریــن احتیاجــات افــراد تعیین کننــده رفتــار آنهــا در لحظــات خــاص اســت 
مازلــو در نظریــه خــود ایــن نیاز هــا را در قالــب پنــج نیــاز اساســی بــرای افــراد بــه شــرح زیــر مطــرح کــرده اســت: 
نیازهــایفیزیولوژیکــی: ایــن نیاز هــا معمــوالً در تئوری هــای یادگیــری بــه عنــوان نیاز هــای ســائق 
ــداوم زندگــی  ــه ت ــد ک ــر می گیرن ــوا، خــوراک و پوشــاک را در ب ــد آب، ه ــی مانن مطــرح شــده اند و چیز های

بــدون وجــود آنهــا امــکان نــدارد و افــراد در شــرایط عــادی نســبت بــه آنهــا آگاهــی کامــل دارنــد� 
نیازهــایایمنــی: بــرای تأمیــن محیطــی امــن و تــداوم زندگــی بــدون تهدیــد و ارعــاب الزم اســت و 

ارضــای فراگیــر آن در جوامــع، نویــد بخــش دنیایــی تــوأم بــا صلــح و آرامــش اســت� 
نیازهــایاجتماعــی: ایــن نیــاز د برگیرنــده نیاز هایــی چــون تعلــق، محبــت، عالقــه و دوســتی اســت 
ــه  ــه و اشــتیاقی اســت ک ــده عالق ــد و منعکس کنن ــد می یاب ــراد پیون ــن اف ــای مابی ــل و رفتار ه ــا عوام ــه ب ک

فــرد بــه مقبولیــت خــود توســط اطرافیــان خــود دارد� 
نیازهــایحرمــت: نیــاز فــرد بــرای قرارگرفتــن در جایگاهــی اســت کــه قابلیــت وی را مشــخص کنــد 
و احتــرام دیگــران را برانگیــزد� پیشــرفت، احــراز صالحیــت، پایــگاه اجتماعــی و شــغلی و کســب معروفیــت 

ــد�  ــرآورده می کن ــا را ب ــن نیاز ه ای
ــه آنچــه در حداکثــر تــوان و  نیازهــایخودشــکوفایی: نیاز هایــی هســتند کــه فــرد را در رســیدن ب
اســتعداد اوســت بــر می انگیــزد تــا بــه فــردی تبدیــل شــود کــه واقعــاً می توانــد باشــد )نائلــی، 1373: 33(�

ایــن نیاز هــا در سلســله مراتبــی قــرار دارنــد و ارضــا شــدن یــک ســطح از ایــن نیاز هــا اســت کــه منجــر 
ــای  ــه نیاز ه ــی ک ــاًل آن وقت ــود� مث ــر می ش ــطح دیگ ــای س ــدن نیاز ه ــا ش ــرای ارض ــراد ب ــری اف ــه پیگی ب
فیزیولوژیــک و ایمنــی تقریبــاً بــه خوبــی بــرآورده شــوند، نیــاز بــه وابســتگی بــه اجتمــاع یــا مرتبــط بــودن به 

عنــوان احتیــاج مســلط ظاهــر خواهــد شــد و���� )هرســی - بالنچــارد، 1369: 52(
امــا آنچــه مهــم اســت و بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه در اغلــب کشــور های در حــال توســعه ای 
چــون کشــور مــا مــردم درگیــر مســائل اولیــه زندگــی خویــش هســتند و کمتــر می تواننــد بــه مراتــب باالتــر 

نیاز هــا ارتقــا یابنــد )مهــرآرا، 1373: 130(�
امــا در کشــور های پیشــرفته صنعتــی معمــوالً نیاز هــای ســطح اول و دوم تأمیــن شــده و باعــث ظهــور 
ــت و  ــوارتر اس ــب دش ــه مرات ــا ب ــای آنه ــاً ارض ــه طبیعت ــی ک ــت� نیاز های ــده اس ــوم ش ــطح س ــای س نیازه
ــردن  ــرف ک ــدودی در برط ــا ح ــه ت ــور ها گرچ ــن کش ــی در ای ــازمان تأمین  اجتماع ــون س ــازمان هایی چ س
نیاز هــای ســطح اول و دوم موفــق بوده انــد ولــی عمــاًل در خصــوص برطــرف کــردن نیاز هــای ســطوح دیگــر 

ــلی، 1380: 138(� ــد )توس ــق نبوده ان موف
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آنچه باید با توجه به این نظریه در پژوهش حاضر به آن توجه کرد این است که فرد بازنشسته که درصدد 
مقابله با مخاطرات ناشی از سالمندی است سعی دارد با عضویت در این شبکه  های حمایت اجتماعی رسمی تا 
حدودی ریسک و خطر نداشتن توانایی برطرف کردن نیاز های خود در سطوح و مراتب مختلف را برطرف کند و 
ما سعی می کنیم با توجه به سنجش متغیر های مختلف به بررسی این موضوع بپردازیم که سازمان تأمین  اجتماعی 

تا چه حدی پاسخگوی نیاز های این گروه آسیب پذیر بوده است� 

5-3-3-نظریهرابظهاجتماعی
دورکیــم بشــر را بــه عنــوان انســان دو بعــدی می دیــد کــه از یــک ســوی دارای بــدن، میــل و اشتهاســت 
و از ســوی دیگــر، یــک شــخصیت اجتماعــی دارد� امــا انســان تنهــا در بعــد اجتماعــی صــورت انســانی بــه 
خــود می گیــرد و تنهــا از طریــق جامعــه، انســان بــه معنــای کامــل آن می شــود� بــه نظــر دورکیــم، جامعــه 
ــواع  ــالف ان ــر خ ــازد� ب ــم می س ــی فراه ــم اجتماع ــوب تنظی ــی در چارچ ــرای فردگرای ــی را ب ــن امکانات نوی
پیشــین ســازمان اجتماعــی مبتنــی بــر همبســتگی مکانیــک و خواســتار همرنگــی افــراد جامعــه بودنــد، انواع 
ــق وابســتگی  ــن همبســتگی از طری ــک اســتوارند و ای ــر همبســتگی ارگانی ــن ب ــی نوی ســازمان های اجتماع
کارکــردی متقابــل افــراد مســتقل تأمیــن می شــود� در واقــع در جوامــع نویــن، ســازمان هایی ماننــد ســازمان 
تأمین  اجتماعــی جهــت بــه وجــود آوردن ایــن نــوع همبســتگی کــه بــه اســتقالل فــردی و شــخصیت آنهــا و 

نــه ســرکوب آنهــا وابســته اســت ظهــور یافته انــد )کــوزر، 1383: 196(�
ــت  ــخن گف ــالمندان س ــمی س ــای جس ــط از نیاز ه ــوان فق ــر نمی ت ــروزی دیگ ــع ام ــع در جوام در واق
ــا و  ــه از توانمندی ه ــد، بلک ــال بمان ــده و فع ــان زن ــم چن ــری ه ــای پی ــا در منته ــه بس ــه چ ــی ک نیاز های
ظرفیت هــای عاطفــی افــرادی حــرف می زنیــم کــه از بــا هــم بــودن لــذت می برنــد و بــه یکدیگــر احســاس 

ــاس، 1385: 102(�  ــد )الی ــق می کنن تعل
در ایـن تحقیـق سـعی شـده اسـت تا به بررسـی این موضـوع بپردازیم که آیـا در جامعه در حال توسـعه ای 
چـون ایـران سـازمان تأمین  اجتماعـی توانسـته اسـت تا با تکیـه بر همبسـتگی ارگانیک در سـازمانی بـا تعداد 
بسـیار زیـاد از بیمه شـدگان کـه بـه هیچوجه یکدیگـر نمی شناسـند و فقط از طریـق عضویت در یک سـازمان 
بـا هـم در ارتبـاط هسـتند بـه اهدافـی چـون بـر آوردن نیاز هـای مـادی و حتـی عاطفـی یـک گروه خـاص از 
آنـان دسـت یابـد� چراکـه همان طـور کـه در بخش هـای قبلی گفتیـم همه بیمه شـدگان بـا توجه بـه پس انداز 
و گذشـتن از خواسـته ها و نیاز هـای امـروزی در صـدد برطـرف کـردن نیاز هایـی هسـتند کـه از آنها بـه عنوان 
انگیزه هـای جـدی بـرای بیمه پـردازی یـاد می کننـد و منتظـر دریافـت ایـن پس انـداز در قالـب کمک هـای 
بلندمـدت بخصـوص مسـتمری بازنشسـتگی هسـتند تـا در دوران کهولـت و پیـری بی نیـاز از مسـاعدت های 

غیرمسـتمر و سـخاوتمندانه دیگـران بـه صـورت حمایتی و خیریه ای باشـند� 
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6-3-3-نظریهگذارجمعیتی
ــه واســطه کاهــش  تغییــر در توزیــع ســنی جمعیــت طــی تغییراتــی کــه درمراحــل گــذار جمعیتــی ب
بــاروری و مــرگ و میــر بــه وجــود آمــده اســت بــه خوبــی در ســاختار جمعیتــی جوامــع و بخصوص در کشــور 
ــا  ــه ســعی شــده اســت ت ــران در دهه هــای اخیــر مشــاهده می شــود� در حالــت کالســیک ایــن نظری مــا ای
ــا تبییــن و پیش بینــی بــاروری و مــرگ و میــر، مســیر تاریخــی انتقــال جوامــع از وضعیتــی بــه وضعیــت  ب
دیگــر مــورد بررســی قرارگیــرد� بــر طبــق ایــن نظریــه درکشــور های توســعه یافته همــه جمعیت هــا از دوره 
پیــش از گــذار کــه دوره ای بــا ســطح مــرگ و میــر بــاال اســت بــه دوره گــذار کــه ســطح مــرگ و میــر کاهــش 
نســبی دارد رســیده و ســپس بــه دوره ســوم کــه دوره پــس از گــذار اســت وارد می شــود کــه در ایــن دوره 
ــه تغییــر در الگو هــای بیمــاری و  ــا توجــه ب ــه نســبت ثابــت اســت� ایــن ســه دوره ب ســطح مــرگ و میــر ب
ــون؛ دوره  ــک، دوره قحطــی و طاع ــذار اپیدمیولوژی ــدی شــده اســت� دوره پیــش از گ ــر طبقه بن ــرگ و می م
ــول بیماری  هــای عالمگیــر و دوره پــس از گــذار دوره بیماری  هــای کشــنده و انســان ســاخت  گــذار دوره اف
اســت� حرکــت درمســیراین دوره هــا باعــث افزایــش چشــمگیر در جمعیــت ســالمندان خواهــد شــد و آنهــا را 

ــد )کوششــی، 1386: 19(�� ــات قرارمی ده ــون توجه کان
ایــن نظریــه بــه ایــن دلیــل در تحقیــق حاضــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه ایــران یکــی از مهمتریــن 
ــن  ــه ای ــا توجــه بیشــتری ب ــر باعــث می شــود ت ــن ام دوران گــذار جمعیتــی خــود را پیــش رو دارد و همی
گــروه ســنی خــاص و آســیب پذیر شــود تــا بعد هــا غفلــت از ایــن گــروه موجــب بــر هــم خــوردن هــرم ســنی 
و ســطح رفاهــی جامعــه نشــود؛ چراکــه بــا بــه وجــود آمــدن مشــکل رفاهــی در یکــی از ســطوح جمعیتــی 
جامعــه دچــار مشــکالت در ســطوح دیگــری خواهــد شــد کــه بــه ایــن گــروه وابســته هســتند� بخصــوص در 
کشــور مــا ایــران کــه بــار تکفــل بســیار بــاال بــوده و بســیاری از فرزنــدان از نظــر مالــی بــه ســالمندان )در 

اینجــا مســتمری بازنشســتگی( وابســته هســتند� 

2-3-برآوردالگووتجزیهوتحلیلآماری
ــه  ــه اطالعــات و آمــار مــورد نیــاز در ایــن تحقیــق روش پیمایــش ب ــه دسترســی محقــق ب ــا توجــه ب ب
کار بــرده شــده اســت� ســطح تحلیــل در ایــن پژوهــش خــرد و واحــد تحلیــل فــردی اســت کــه بازنشســته 
ســازمان تأمین  اجتماعــی شــعبه یــک کــرج اســت و از ایــن شــعبه مســتمری دریافــت می کنــد� ایــن تحلیــل 
بــه صــورت مطالعــه مــوردی و در ســطح جامعــه آمــاری بازنشســتگان شــعبه یــک کــرج صــورت گرفته اســت�

روش نمونه گیــری روش گلولــه برفــی و از تکمیــل 210 پرسشــنامه توســط محقــق بــا مراجعــه بــه بانــک 
ــن روش  ــی و حساســیت مســئولین شــعبه از ای ــت مالحظــات اخالق ــه عل ــاه و شــعبه مــی باشــد کــه ب رف

اســتفاده شــده اســت�
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در ایــن بخــش بــه دنبــال اســتخراج رابطــه اي هســتیم کــه بــه بهتریــن نحــو عملکــرد عوامــل مؤثــر بــر 
وضعیــت رفاهــی بازنشســتگان تحــت پوشــش ســازمان تأمین  اجتماعــی را بــه تصویــر بکشــد� در ایــن راســتا 
مجموعــه متغیرهــای مــورد نظــر، در قالــب یــک پرسشــنامه طراحــی و پــس از تعییــن اعتبــار و روایــی آن 

داده هــای تحقیــق بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت�

1-2-3-وضعیترفاهی/جنس:
توزیعمتغیروضعیترفاهیبرحسبجنس

جدولشماره)1(:توزیعمتغیروضعیترفاهیبرحسبجنس

کلمردزنوضعیترفاهی/جنس

9/5%9/5%10%پایین

62/9%62/1%70%متوسط

27/6%28/4%20%باال

100%100%100%جمع کل

بــا توجــه بــه جــدول فــوق از میــان کل زنــان پاســخگو، 10 درصــد از وضعیــت رفاهــی پاییــن، 
ــوردار  ــی برخ ــی باالی ــت رفاه ــا از وضعی ــی متوســط و 20 درصــد آنه ــت رفاه 70 درصــد از وضعی
ــن، 62/1 درصــد  ــی پایی ــت رفاه ــا دارای وضعی ــز 9/5 درصــد آنه ــردان نی ــان کل م هســتند� از می
آنهــا دارای وضعیــت رفاهــی متوســط و 28/4 درصــد آنهــا دارای وضعیــت رفاهــی باالیــی هســتند� 
از کل پاســخگویان نیــز 9/5 درصــد دارای وضعیــت رفاهــی پاییــن، 62/9 درصــد از وضعیــت رفاهــی 

متوســط و 27/6 درصــد از وضعیــت رفاهــی باالیــی برخــوردار هســتند�

Chi-Square Tests )2(:جدولشماره

Value df Asymp. Sig. (2-sided(

Pearson Chi-Square 0/649a 2 0/723
Likelihood Ratio 0/688 2 0/709

Linear-by-Linear Association 0/426 1 0/514

N of Valid Cases 210
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symmetric Meaures )3(:جدولشماره
Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal
Phi 0/056 0/723

Cramer’s V 0/056 0/723

N of Valid Cases 210

 بــا توجــه بــه جــداول )شــماره 2 و Sig=0/723( )3( رابطــه معنــاداری بیــن وضعیــت رفاهــی و جنــس 
پاســخگویان وجــود نــدارد� همانطــور کــه مشــاهده می شــود در بیــن کســانی کــه از وضعیــت رفاهــی باالیــی 
برخــوردار هســتند 20 درصــد از زنــان و 28/4 درصــد از مــردان قــرار دارنــد در مقابــل در بیــن افــرادی کــه از 
وضعیــت رفاهــی پایینــی برخــوردار هســتند 10 درصــد از زنــان و 9/5 درصــد از مــردان قــرار دارنــد که نشــان 

می دهــد بیــن مــردان و زنــان از نظــر وضعیــت رفاهــی تفــاوت چندانــی وجــود نــدارد�

2-2-3-وضعیترفاهی/سن
توزیعمتغیروضعیترفاهیبرحسبسن

جدولشماره)4(:توزیعمتغیروضعیترفاهیبرحسبسن

70سالوباالتر69-5960-50وضعیترفاهی/سن

20%5/6%9/3%پایین
70%58/3%63/6%متوسط

10%36/1%27/1باال

100%100%100%جمع کل

از میـان کسـانی کـه در فاصله سـنی 59-50 سـال قرار دارنـد 9/3 درصد آنها دارای وضعیـت رفاهی پایین  
63/6 درصـد آنهـا دارای وضعیـت رفاهـی متوسـط و 27/1 درصد آنهـا دارای وضعیت رفاهی باالیی می باشـند� 
ازمیـان کسـانی که در فاصله سـنی 69-60 سـال قرار دارنـد 5/6 درصد انها دارای وضعیـت رفاهی پایین، 58/3 
درصـد دارای وضعیـت رفاهـی متوسـط و 36/1 درصد دارای وضعیت رفاهی باالیی می باشـند� از میان کسـانی 
کـه در فاصلـه سـنی 70 سـال و باالتـر قـرار دارند 20 درصـد از وضعیت رفاهـی پایین و 70 درصـد از وضعیت 

رفاهـی متوسـط و 10 درصـد از وضعیت رفاهی باالیی برخوردار هسـتند�
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SymmetricMeasures:)5(جدولشماره
Value  Asymp.

Std. Errora
Approx. Tb .Approx. Sig

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b -0/050 0/064 -0/776 0/438
Spearman Correlation -0/054 0/069 -0/777 0/438c

Interval by Interval Pearson’s R -0/102 0/067 -1/479 0/141c

N of Valid Cases 210

نتایج بدست آمده از جداول فوق و )sig=0/438( نشان می دهد که بین متغیر سن و وضعیت رفاهی 
رابطه معناداری وجود ندارد�

3-2-3-وضعیترفاهی/سطحتحصیالت
توزیعمتغیروضعیترفاهیبرحسبسطحتحصیالت

جدولشماره)6(:توزیعمتغیروضعیترفاهیبرحسبسطحتحصیالت

بیشترازدیپلموکمتربیسوادوضعیترفاهی/تحصیالت
دیپلم

6/2%8/6%16/7%پایین

21/1%67/1%69%متوسط

72/7%24/3%14/3%باال

100%100%100%جمع

بــا توجــه بــه جــدول از میــان کســانی کــه بــی ســواد هســتند 16/7 درصــد آنهــا دارای وضعیــت رفاهــی 
پاییــن، 69 درصــد آنهــا دارای وضعیــت رفاهــی متوســط و 14/3 درصــد آنهــا دارای وضعیــت رفاهــی باالیــی 
هســتند� از میــان کســانی کــه از ســطح ســواد دیپلــم وکمتــر از آن برخوردارنــد 8/6 درصــد آنهــا وضعیــت 
رفاهــی پاییــن، 67/1 درصــد آنهــا وضعیــت رفاهــی متوســط و 24/3 درصــد آنهــا وضعیــت رفاهــی باالیــی 
دارنــد� کســانی کــه ســطح ســواد آنهــا باالتــر از دیپلــم اســت 6/2 درصــد آنهــا وضعیــت رفاهــی پاییــن و 

21/1 درصــد آنهــا وضعیــت رفاهــی متوســط و 72/7 درصــد آنهــا وضعیــت رفاهــی باالیــی دارنــد� 
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Symmetric Measures :)7(:جدولشماره

Value Asymp. Std. 
Errora

Approx. Tb Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b 0/309 0/062 4/492 0/000

Spearman Correlation 0/325 0/066 4/964 0/000c

Interval by Interval Pearson’s R 0/332 0/064 5/071 0/000c

N of Valid Cases 210

جــدول شــماره 6 نشــان می دهــد کــه بیــن ســطح تحصیــالت و متغیــر وضعیــت رفاهــی رابطه معنــاداری 
وجــود دارد)sig =0/000( و بــا توجــه بــه ضریــب همبســتگی Kendall’s tau-b کــه میــزان آن )0/309( اســت 
شــدت ایــن رابطــه از ســطح متوســطی برخــوردار اســت و بــا توجــه بــه اینکــه جهــت رابطــه مثبــت اســت 
ایــن رابطــه بــه گونــه ای اســت کــه بــا افزایــش تحصیــالت، وضعیــت رفاهــی افزایــش پیــدا کــرده و بــا کاهش 

تحصیــالت بــا کاهــش وضعیــت رفاهــی مواجــه می شــویم�

4-2-3-وضعیتتأهل/وضعیترفاهی
توزیع متغیر وضعیت رفاهی بر حسب وضعیت تأهل

جدولشماره)8(:توزیعمتغیروضعیترفاهیبرحسبوضعیتتأهل

متأهلمجردوضعیترفاهی/تأهل

4/3%15/8%پایین

60/9%65/3%متوسط

34/8%18/9%باال

100%100%جمع

ــت  ــه مجــرد هســتند از وضعی ــه در جــدول نشــان داده شــده 15/8 درصــد از کســانی ک ــه ک همانگون
رفاهــی پاییــن، 65/3 درصــد آنهــا از وضعیــت رفاهــی متوســط و 18/9 درصــد آنهــا از وضعیــت رفاهــی باالیــی 
برخــوردار هســتند� از میــان کســانی کــه متأهــل هســتند 4/3 درصــد دارای وضعیــت رفاهــی پاییــن، 60/9 

درصــد دارای وضعیــت رفاهــی متوســط و 34/8 درصــد از وضعیــت رفاهــی باالیــی برخــوردار هســتند�
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Chi-SquareTests )9(جدولشماره
Value Df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 12/034a 2 0/002
Likelihood Ratio 12/367 2 0/002

Linear-by-Linear Association 11/374 1 0/001
N of Valid Cases 210

Symmetric Measures:)10(جدولشماره
Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal Phi 0/239 0/002

Cramer’s V 0/239 0/002

N of Valid Cases 210

همانگونــه کــه در جــدول فــوق نشــان داده شــده اســت بیــن وضعیــت تأهــل و وضعیــت رفاهــی افــراد 
رابطــه معنــاداری وجــود دارد )sig =0/002( و میــزان V کرامــر )0/239( حکایت از شــدت کم این همبســتگی 
دارد� البتــه ایــن رابطــه یــک رابطــه مثبــت اســت بــه ایــن معنــا کــه بــا متأهــل شــدن وضعیــت رفاهــی آنهــا 

نیــز بهتــر می شــود و در وضعیــت مجــرد وضعیــت رفاهــی آنهــا کمتــر خواهــد بــود�  

3-3-نتایجسنجشمتغیرهاوتحلیلآنها
نتایــج و همچنیــن تحلیــل را از وضعیــت رفاهــی بازنشســتگان شــروع می کنیــم� در جــدول زیــر توزیــع 

نســبی پاســخ های افــراد مــورد مطالعــه بــه گویه هــای مربــوط بــه وضعیــت رفاهــی آورده شــده اســت�

جدولشماره)11(:توزیعنسبیپاسخهایپاسخگویانبهگویههایوضعیترفاهی
شماره گویه ها در 

پرسشنامه
پاسخ ها برحسب درصدگویه ها

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

ــه 24 ــای اولی ــن  نیازه ــه تأمی ــادر ب ق
زندگــی خــود و خانــواده ام نیســتم�

10/51120/548/59/5

ــودن مســتمری 25 ــن ب ــل پائی ــه دلی ب
مجبــور بــه اشــتغال مجــدد هســتم�

11/430/514/819/523/8

قــادر بــه تأمیــن  مخــارج تحصیلــی 26
فرزندانــم نیســتم�

5/25/710/539/539

ــارج ازدواج و 27 ــه مخ ــه تهی ــادر ب ق
ــتم� ــم نیس ــه فرزندان جهیزی

15/25/724/335/219/5
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بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی قــادر 28
بــه اســتفاده از مراکــز تفریحــی، 

ــتم� ــی نیس ــی و ورزش فرهنگ

15/215/23924/85/7

به دلیل مشکالت اقتصادی نمی توانم 29
اجاره خانه و اقساط وامهای دریافتی ام 

را به موقع بپردازم�

15/24/815/254/310/5

بـرای حفـظ اسـتقالل و شـخصیتم و 30
تـداوم روابـط بـا سـایرین مجبـور بـه 
عضویت در کانون بازنشسـتگان هستم

5/718/154/89/511/9

بــا ادامــه ارتبــاط بــا دوســتان و 31
همــکاران قدیمــی، میــزان اختالفاتم 

ــود� ــر می ش ــواده ام کمت ــا خان ب

15/239/534/85/25/2

بــا توجــه بــه اینکــه بازنشســته 32
شــده ام، بــه عنــوان شــهروند رده اول 

می شــوم� شــناخته 

15/711/971/90/50

چــون بازنشســته شــده ام، دوســتان 33
زیــادی پیــدا کــرده ام�

15/723/843/811/94/8

بــه عنــوان یــک بازنشســته قــادر بــه 34
ارائــه نظراتــم هســتم�

10/541/348/200

و 35 بــودن  بازنشســته  علــت  بــه 
ــار  ــران رفت ــی، دیگ ــتقالل مال اس
بســیار بهتــری درمقایســه بــا ســایر 

ــد� ــن دارن ــا م ــالمندان ب س

14/320/545/2200

بازنشســتگی و اســتفاده از خدمــات 36
ــب  ــی موج ــازمان تأمین  اجتماع س

حفــظ هویــت مــن شــده اســت�

6/224/336/732/90

ــام و 37 ــتگی ازمق ــت بازنشس ــه عل ب
ــه دیگــر  ــت بهتــری نســبت ب منزل

ســالمندان دارم�

1/42043/330/54/8

ــه اســتفاده از خدمــات 38 ــا توجــه ب ب
بــه  تأمین  اجتماعــی  ســازمان 
ــارج  ــن  مخ ــه تأمی ــادر ب ــی ق راحت

ــتم� ــی هس درمان

34/849/414/810

بــه 39 را  نیــازم  مــورد  داروهــای 
ســازمان  طریــق  از  راحتــی 
تهیــه می کنــم� تأمین  اجتماعــی 

30/553/314/81/40

اوقــات 40 شــدن  بازنشســته  بــا 
بیشــتری جهــت انجــام فعالیتهــای 

رفاهــی پیــدا کــرده ام�

24/333/8300/511/4
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ــای  ــن نیاز ه ــی تأمی ــخگویان توانای ــد از پاس ــود 58 درص ــاهده می ش ــوق مش ــدول ف ــه در ج ــور ک همانط
ــی  ــن توانای ــه طــور متوســط از ای ــاً 21 درصــد ب ــی دارا هســتند، تقریب ــواده را در حــد خوب ــه خــود و خان اولی
ــه دوم نیــز  ــه گوی ــی مواجــه هســتند� در پاســخ ب ــا مشــکالت فراوان ــوده و مابقــی در ایــن رابطــه ب برخــوردار ب
بیــش از 41 درصــد خــود را ناچــار از اشــتغال مجــدد می بیننــد� حــدود 21 درصــد نیــز خــود را در راه تأمیــن 
مخــارج تحصیلــی فرزندانشــان ناتــوان می یابنــد� حــدود20 درصــد نیــز در تأمیــن جهیزیــه بــرای فرزنــدان خــود 
ــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی نمی تواننــد از مراکــز فرهنگــی  ــا مشــکالتی مواجــه هســتند� 30 درصــد نیــز ب ب
و تفریحــی اســتفاده کننــد و در نهایــت ایــن کــه 20 در صــد افــراد نیــز در پرداخــت اجــاره مســکن و اقســاط 
وام هــای دریافتــی بــا مشــکالتی روبــه رو هســتند� حــدود 78 درصــد از افــراد مــورد بررســی بــرای حفظ اســتقالل 
و شــخصیت خویــش، خــود را مجبــور بــه عضویــت در کانــون بازنشســتگان می بیننــد و مابقــی خــود را مســتغنی 
از ایــن نیــاز می یابنــد� تقریبــاً 90 درصــد از پاســخگویان معتقدنــد کــه تــداوم رابطــه بــا دوســتان قدیمــی ســبب 
شــده اســت کــه اختالفــات خانوادگــی آنهــا کاهــش پیــدا کنــد� 9/5 درصــد از افــراد مــورد بررســی بــر ایــن اعتقاد 
هســتند کــه هنــوز بــه عنــوان شــهروند رده اول شــناخته می شــوند� حــدود84 درصــد بازنشســتگی را فرصتــی 
بــرای افزایــش دوســتان خــود یافته انــد� همــه افــراد مــورد بررســی هنــوز خــود را قــادر بــه ارائــه نظــر و پیشــنهاد 
ــی  ــه دلیــل اســتقالل مال ــه ای کــه دیگــران از ایــن نظــرات اســتقبال می کننــد� 80 درصــد ب ــه گون می یابنــد ب
بعــد از بازنشســتگی روابــط دیگــران را بــا خــود روابــط خوبــی می داننــد� 65 درصــد خــود را دارای مقــام و منزلــت 
بیشــتری در مقایســه بــا دیگــران بــه دلیــل بازنشســتگی می داننــد� 99 درصــد خــود را قــادر بــه تأمیــن مخــارج 
درمانــی می داننــد کــه ناشــی از حمایــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ایــن زمینــه اســت و در نهایــت ایــن کــه 

حــدود 88 درصــد معتقدنــد بعــد از بازنشســتگی اوقــات فراغــت بیشــتری پیــدا کرده انــد� 
 در ذیــل نتایــج تحلیــل عاملــی و میــزان روایــی آورده شــده اســت، کــه شــامل آزمــون KMO و بارتلــت 

و آلفــای کرانبــاخ بــرای گویه هــای مربــوط بــه وضعیــت رفاهــی اســت� 

جدولشماره)12(:نتایجآزمونکیزرمایروبارتلت

0/764KMO

3052/155BT

136Df

0/000Sig
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جدولشماره)13(:نتایجآزمونآلفایکرانباخ

Cronbach’s Alpha N of Items

0/801 17

جدولشماره)14(:نتایجآزمونتحلیلعاملبرحسبمتغیرهاوعاملها

عاملچهارمعاملسومعاملدومعاملاولمتغیرها

0/830به عنوان یک بازنشسته قادر به ارائه نظراتم هستم�

ــتغال  ــه اش ــور ب ــتمری مجب ــودن مس ــن ب ــل پایی ــه دلی ب
ــتم� ــدد هس مج

0/732

ــران  ــی، دیگ ــتقالل مال ــودن و اس ــته ب ــت بازنشس ــه عل ب
ــا  ــالمندان ب ــایر س ــا س ــری در مقایســه ب ــار بســیار بهت رفت

ــد� ــن دارن م

0/716

0/695قادر به تأمین  مخارج تحصیلی فرزندانم نیستم�

بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی قــادر بــه اســتفاده از مراکــز 
تفریحــی، فرهنگــی و ورزشــی نیســتم�

0/594

بــا توجــه بــه اینکــه بازنشســته شــده ام، بــه عنــوان شــهروند 
رده اول شــناخته می شــوم�

0/572

ــه و  ــاره خان ــم اج ــادی نمی توان ــکالت اقتص ــل مش ــه دلی ب
ــردازم� ــع بپ ــه موق ــی ام را ب ــای دریافت اقســاط وامه

0/889

0/870قادر به تأمین  نیازهای اولیه زندگی خود و خانواده ام نیستم�

0/717قادر به تأمین  مخارج تحصیلی فرزندانم نیستم�

بازنشســتگی و اســتفاده از خدمــات ســازمان تأمین  اجتماعــی 
موجــب حفــظ هویــت من شــده اســت�

0/871

بــه علــت بازنشســتگی ازمقــام و منزلــت بهتــری نســبت بــه 
دیگــر ســالمندان دارم�

0/805

ــازمان  ــق س ــی از طری ــه راحت ــازم را ب ــورد نی ــای م داروه
تأمین  اجتماعــی تهیــه مــی کنــم�

0/891
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بــا توجــه بــه اســتفاده از خدمــات ســازمان تأمین  اجتماعــی 
بــه راحتــی قــادر بــه تأمیــن  مخــارج درمانــی هســتم�

0/883

بــرای حفــظ اســتقالل و شــخصیتم و تــداوم روابــط بــا 
ســایرین مجبــور بــه عضویــت در کانــون بازنشســتگان هســتم

0/800

بــا بازنشســته شــدن اوقــات بیشــتری جهــت انجــام 
کــرده ام� پیــدا  رفاهــی  فعالیت هــای 

0/790

0/773چون بازنشسته شده ام، دوستان زیادی پیدا کرده ام�

بــا ادامــه ارتبــاط بــا دوســتان و همــکاران قدیمــی، میــزان 
ــود� ــر می ش ــواده ام کمت ــا خان ــم ب اختالفات

0/682

طبق یافته های جدول فوق، مقدار KMO برابر با 0/764 است� این آزمون کفایت اندازه نمونه جهت انجام تحلیل 
عامل را ارزیابی می کند و این مقدار داللت بر تأیید تحلیل عاملی دارد� آماره بارتلت مناسب بودن داده ها را برای 
تحلیل عامل نشان می دهد� طبق جدول نتایج آن برابربا BT =3052/155 و سطح معناداری آزمون بارتلت برابر  0/000= 
sigاست بنابراین می توان نتیجه گرفت که داده ها از تناسب مورد قبولی برخوردار می باشند و بر این اساس اعتبار 

سازه ای گویه ها را در قالب یک طیف برای سنجش مفهوم واحد وضعیت رفاهی تایید می کنند� روایی این طیف نیز، با 
توجه به محاسبه ضریب آلفای کرانباخ که 0/801 است؛ مورد قبول است� 

فرضیهاول
بین وضعیت رفاهی سـالمندان بازنشسـته و میزان مسـتمری دریافتی آنها از شـبکه حمایت اجتماعی رسـمی 

ماننـد سـازمان تأمین  اجتماعی رابطـه وجود دارد�
همانگونـه کـه بیـان شـد متغیر وضعیـت رفاهی از ترکیب 17 گویه سـاخته شـده که پس از ترکیب شـدن این 
17 گویـه، مجـدداً کدگـذاری شـده اسـت و بـه سـه طبقه کم، متوسـط و زیاد دسـته بندی شـده اسـت� مسـتمری 
دریافتـی نیـز بـر اسـاس حداقـل و حداکثـر پرداختی سـازمان تأمین  اجتماعی به سـه دسـته پایین، متوسـط و باال 

تقسـیم شـده اسـت� بـا توجه بـه این توضیحـات به آزمـون فرضیـه می پردازیم�
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آزمونفرضیهاول
جدولشماره)15(:توزیعوضعیترفاهیبرحسبمیزانحقوقدریافتی

 درصدکلمیزانحقوقدریافتی

باالمتوسطپایین

9055100پایینوضعیترفاه

49/26/144/7100متوسط

13/824/162/1100باال

بــا توجــه بــه جــدول فــوق در بیــن کســانی کــه وضعیــت رفاهــی پایینــی دارنــد 90 درصــد از حقــوق پایینــی 
ــه  ــانی ک ــن کس ــد� در بی ــت کنن ــی دریاف ــوق باالی ــد حق ــط و 5 درص ــد متوس ــتند، 5 درص ــوردار هس برخ
وضعیــت رفاهــی متوســطی دارنــد 49/2 درصــد حقــوق پاییــن، 6/1 درصــد متوســط و 44/7 درصــد از حقــوق 
باالیــی برخــوردار مــی باشــند� بــه همیــن ترتیــب در بیــن کســانی کــه وضعیــت رفاهــی باالیــی دارنــد 13/8 
درصــد از حقــوق پاییــن، 24/1 درصــد حقــوق متوســط و 62/1 درصــد از حقــوق باالیــی برخــوردار هســتند�

Symmetric Measures جدولشماره)16(؛

Value  Asymp. Std.
Errora

Approx. Tb .Approx. Sig

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b 0/344 0/051 6/381 0/000

N of Valid Cases 210

 طبق آزمون فوق نتایج استفاده از آزمون خی دو و تای بی کندال درباره رابطه بین وضعیت رفاهی و میزان 
مستمری دریافتی حاکی از آن است که این رابطه معنادار بوده و مقدار آزمون کندال برابر با 0/344 می باشد، که 
همبستگی مثبت و مستقیمی را نشان می دهد� البته میزان همبستگی متوسط ارزیابی می شود� بر اساس نتایج به 
دست آمده از آزمون فرضیه می توان چنین گفت که با افزایش مستمری دریافتی وضعیت رفاهی بازنشستگان نیز 
افزایش پیدا می کند و با کاهش مستمری میزان رفاه نیز کاهش پیدا می کند� به این ترتیب فرضیه اول تایید می گردد�

1-3-3-آزمونتحلیلعاملیبرایگویههایمربوطبهارتباطاتاجتماعی
ــر  ــزر مای ــای کی ــی از آزمون ه ــات اجتماع ــه ارتباط ــوط ب ــای مرب ــی گویه ه ــل عامل ــون تحلی ــرای آزم ب

بارتلــت و آلفــای کرونبــاخ اســتفاده مــی کنیــم�
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جدولشماره)17(:نتایجآزمونکیزرمایروبارتلت

0/602KMO

388/744BT

36Df

0/000Sig

جدولشماره)18(:نتایجآزمونآلفایکرانباخ

Cronbach’s Alpha N of Items

0/734 9

جدولشماره)19(:نتایجآزمونتحلیلعاملبرحسبمتغیرهاوعاملها

عاملسومعاملدومعاملاولمتغیر

0/848سفرهای گروهی با همکاران قدیمی

0/841شرکت در جشن های دوستانه با همکاران قدیمی

0/562سفرهای گروهی با اعضای خانواده

0/901 شرکت در مراسم ختم و یادبود

0/869عضویت در کانون های بازنشستگان

0/847شرکت در میهمانی های خانوادگی

0/711شرکت در هیأت های مذهبی

0/745شرکت در گپ های دوستانه

0/693شرکت در ورزش صبحگاهی

 طبــق یافته هــای جــدول فــوق، مقــدار KMO برابــر بــا 0/602 و ســطح معنــاداری آزمــون بارتلــت برابــر 
ــرای ســنجش مفهــوم  ــر ایــن اســاس اعتبــار ســازه ای گویه هــا را در قالــب یــک طیــف ب 0/000 اســت و ب
ارتباطــات اجتماعــی تأییــد می کننــد� روایــی ایــن طیــف نیــز، بــا توجــه بــه محاســبه ضریــب آلفــای کرانبــاخ 

کــه 0/734 اســت؛ مــورد قبــول اســت�
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فرضیهدوم
بین وضعیت رفاهی سالمندان بازنشسته ومیزان ارتباطات اجتماعی رابطه وجود دارد�

بــرای ســنجش متغیــر روابــط اجتماعــی، گویه هــای مربــوط بــه روابــط اجتماعــی بــا یکدیگــر ترکیــب 
شــدند و پــس از ترکیــب شــدن مجــدد کــد گــذاری شــده و بــه ســه طبقــه روابــط اجتماعــی کــم، متوســط 
و بــاال تقســیم شــد و ســپس رابطــه آن بــا متغیــر وضعیــت رفاهــی ســالمندان ســنجیده شــد کــه نتایــج زیــر 

بدســت آمــد� 

2-3-3-آزمونفرضیهدوم
بــرای آزمــون فرضیــه دوم ابتــدا وضعیــت رفاهــی مســتمری بگیران را بــر حســب میــزان حقــوق دریافتــی 

در قالــب جــدول زیــر مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم�

جدولشماره)20(:توزیعوضعیترفاهیبرحسبارتباطاتاجتماعی

درصدکلارتباطاتاحتماعی

باالمتوسطپایین

80155100پایینوضعیت رفاه

2/372/725100متوسط

1/753/544/8100باال

همانطـور کـه در جـدول فـوق مشـاهده می کنیم از میان کسـانی کـه وضعیت رفاهـی پایین دارنـد 80 درصد 
آنهـا دارای ارتباطـات اجتماعـی پایین، 15 درصد ارتباطات اجتماعی متوسـط و 5 درصـد از ارتباطات اجتماعی 
باالیـی برخـوردار هسـتند� از میان کسـانی که وضعیت رفاهی متوسـطی دارنـد 2/3 درصـد ارتباطات اجتماعی 
پاییـن، 72/7 درصـد ارتباطـات اجتماعی متوسـط و 25 درصد از ارتباطات اجتماعی باالیی برخوردار هسـتند و 
نیـز از میـان کسـانی کـه دارای وضعیـت رفاهی باالیی برخـوردار بوده 1/7 درصـد از ارتباطـات اجتماعی پایین 

53/5 درصـد از ارتباطـات متوسـط و 44/8 درصد از ارتباطات باالیی برخوردار هسـتند�
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SymmetricMeasures:)21(جدولشماره

Value  Asymp. Std.
Errora

Approx. Tb .Approx. Sig

 Ordinal by
Ordinal

Kendall’s tau-b 0/393 0/067 5/246 0/000

N of Valid Cases 210

طبــق آزمــون فــوق و بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری (sig =0/000) رابطــه بین وضعیــت رفاهــی و ارتباطات 
اجتماعــی معنــادار بــوده و مقــدار آزمــون کنــدال برابــر 0/393 اســت که نشــان از میزان همبســتگی متوســط 
و مثبــت دارد� بــه عبــارت دیگــر بــا تغییــر در ارتباطــات اجتماعــی وضعیــت رفاهــی نیــز تغییــر می کنــد و این 
تغییــر در یــک جهــت صــورت می گیــرد� بــه بیــان دیگــر بــا افزایــش ارتباطــات اجتماعــی وضعیــت رفاهــی 
ــا کاهــش ارتباطــات وضعیــت رفاهــی نیــز کاهــش پیــدا می کنــد� بــه ایــن  نیــز افزایــش پیــدا می کنــد و ب

ترتیــب ایــن فرضیــه نیــز مــورد تأییــد قــرار می گیــرد�

4-3-بررسينتایجتحلیلرگرسیون
در ایــن قســمت بــراي تعییــن میــزان نقــش هــر یــک از متغیرهــا در تغییــرات متغیــر وابســته، از تحلیــل 
رگرســیون اســتفاده شــده اســت� بــه منظــور مطالعــه تأثیــر همزمــان متغیرهــای مســتقل بــر روی متغیــر 
وابســته از تحلیــل رگرســیون چنــد متغیــره اســتفاده کــرده ایــم� در ایــن تحلیــل جهــت ســهولت انجــام کار از 
روش گام بــه گام کمــک گرفتــه شــده اســت� الزم بــه ذکــر اســت کــه متغیرهــا پــس از ترکیــب گویه هــای 

مربــوط بــه آنهــا در ســطح ســنجش فاصلــه ای قــرار گرفته انــد� 

Model Summaryc:)22(جدولشماره
Model ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل یافته خطای معیار برآورد Change Statistics

R 
Square 
Change

F 
Change

df1 df2 Sig. F 
Change

1 0/457a 0/208 0/205 0/520 0/208 54/791 1 208 0/000

2 0/570b 0/325 0/318 0/482 0/116 35/560 1 207 0/000

a� Predictors: )Constant(, ارتباطات اجتماعی

b. Predictors: (Constant), ارتباطات اجتماعی � مستمری دریافتی

c. Dependent Variable:وضعیت رفاهی
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Coefficientsa)23(جدولشماره

 Model b ضرایب
استانداردنشده

ضرایب
استاندارد

شده

آزمون 
 T

سطح 
معناداری

 Lower
Bound

فاصلهاطمیناندر
Bسطح95%برای

همبستگیها

 Std.
Error

Beta  Upper
Bound

مرتبه 
صفر

تفکیکی نیمه ت

1 (Constant) 1/189 0/139 8/578 0/000 0/916 1/463

ارتباطات 
احتماعی

453� 0/061 0/457 7/402 0/000 0/332 0/573 0/457 0/457 0

2 (Constant) 0/833 0/142 5/879 0/000 0/554 1/112

ارتباطات 
اجتماعی

0/420 0/057 0/424 7/391 0/000 0/308 0/533 0/457 0/457 0/422

مستمری 
دریافتی

0/211/ 0/035 0/342 5/963 0/000 0/141 0/281 0/382 0/383 0/341

a. Dependent Variable: وضعیت رفاهی

ــی  ــات اجتماع ــر ارتباط ــب رگرســیون)b( متغی ــوق مالحظــه می شــود ضری ــه در دو جــدول ف ــه ک همانگون
 )B(برابــر بــا 0/420 و متغیــر مســتمری دریافتــی برابــر بــا 0/211 اســت� ضریــب رگرســیون اســتاندارد شــده
بــرای متغیــر ارتباطــات اجتماعــی برابــر اســت بــا 0/424 و بتــای مســتمری دریافتــی برابــر اســت بــا 0/342 و 
ضریــب تعییــن)R²( برابــر اســت بــا 0/325 ایــن بــدان معنــا اســت کــه متغیرهــای وارد شــده بــه معادلــه تنهــا 
توانســته اند 34/2 درصــد از واریانــس تغییــرات مربــوط بــه متغیــر وابســته را تبییــن نماینــد� ضریــب تعییــن 

تعدیــل یافتــه)ad R²( نیــز برابــر بــا 0/318 اســت کــه نســبت بــه R² حقیقی تــر اســت� 

جدولشماره)24(:نتایجآزمونتحلیلرگرسیوندربارهعواملمؤثربروضعیترفاهی

Method=septwiseروش ورود متغیرها گام به گام

R=0/570ضریب همبستگی چندگانه

R 2=0/325ضریب تعیین

R2.adj=0/318ضریب تعیین تعدیل یافته

S�E=0/482خطای معیار

ANOVA=49/727 تحلیل واریانس

Sig=0/000سطح معناداری
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جدولشماره)25(:ضرایبآزمونتحلیلرگرسیوندربارهعواملمؤثربروضعیترفاهی

bBetaS.EtSigمتغیرهای مستقل

0/1425/8790/000-0/833مقدار ثابت

0/4200/4240/0577/3910/000متغیر ارتباطات اجتماعی

0/2110/3420/0355/9630/000متغیر مستمری دریافتی

با توجه به نتایج حاصل می توان معادالت رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد را چنین نوشت:
y´=b�x� � b�x� � �� b�x�a+ - معادله رگرسیونی غیر استاندارد:    

)مستمری دریافتی( )0,211( + )ارتباطات اجتماعی( )0/42(+ 0/833=وضعیت رفاهی
zy´=B�Z� � B�Z� � �� B�Z� - معادله رگرسیونی غیر استاندارد: 

)مستمری دریافتی( )0/342( + )ارتباطات اجتماعی( )0/424( =وضعیت رفاهی
در اینجــا مالحظــه می شــود کــه ارتباطــات اجتماعــی در مقایســه بــا مســتمری دریافتــی ســهم مثبــت 

بیشــتری در وضعیــت رفاهــی آنــان دارد�

4-نتیجهگیری
در ایــن تحقیــق، در صــدد بررســی عوامــل مؤثــر بــر رفــاه یکــی از مهمتریــن گروه هــای ســنی در جامعــه 
در حــال توســعه ایــران بودیــم� گــروه ســنی کــه بــه علــت کاهــش مســتمر بــاروری، کاهــش مــرگ و میــر و 
بــاال رفتــن نــرخ امیــد بــه زندگــی کــه بــه علــت بهبــود وضعیــت بهداشــتی کشــور و اجــرای سیاســت های 
ــات و  ــه خدم ــد ارائ ــع آن نیازمن ــه تب ــوده و ب ــزون در حــال افزایــش ب ــه صــورت روز اف ــرل جمعیــت ب کنت

ــژ ه ای اســت�  ــت حمایت هــای وی دریاف
ــه  ــالمندان از جمل ــورد س ــی در م ــاه اجتماع ــت های رف ــکالت، سیاس ــی مش ــت بررس ــن عل ــه همی  ب
ــات  ــاماندهی مطالع ــوع، س ــن موض ــر ای ــر ب ــی مؤث ــادی و اجتماع ــل اقتص ــوص عل ــت های در خص سیاس
ــد ســازمان  ــت رســمی مانن ــن دســته توســط شــبکه  های حمای ــه ای ــات ب ــه خدم ســالمت و چگونگــی ارائ
ــام  ــروه ن ــن گ ــه ای ــات ب ــده خدم ــاد ارائه دهن ــن نه ــوان بزرگتری ــه عن ــوان ب ــه از آن می ت تأمین  اجتماعــی ک

ــد�  ــی باش ــای حمایت ــرای اقدام  ه ــن روش ب ــوان بهتری ــه عن ــد ب ــرد، می توان ب
ــه و  ــی پرداخت ــازمان تأمین  اجتماع ــرد س ــی عملک ــه بررس ــا ب ــم ت ــش برآنی ــن پژوه ــا در ای ــع م در واق
ببینیــم کــه آیــا ایــن سیســتم بیمــه ای توانســته اســت بــه تعهــدات بلندمــدت خــود در حیطــه بازنشســتگان 
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ــا بــه  عمــل کنــد؟ آیــا شــرایط مناســب اقتصــادی و اجتماعــی بــرای ایــن افــراد بــه وجــود آمــده اســت ت
راحتــی و بــدون دغدغــه دهه هــای پنجــم یــا ششــم زندگــی خــود را بگذراننــد و بــه کار هــای مــورد عالقــه 

و تفریحــات بپردازنــد؟
امــا همان طــور کــه در فصــل قبــل بــا توجــه بــه تحلیــل رگرســیون متغیر هــا مشــاهده کردیــم، در مــورد 
نمونــه مــورد مطالعــه بیــن وضعیــت رفاهــی و میــزان مســتمری و ارتباطــات اجتماعــی رابطــه و همبســتگی 
مثبــت و مســتقیم وجــود داشــت و در ایــن بیــن ارتباطــات اجتماعــی در مقایســه بــا متغیر هــای اقتصــادی 
تأثیــر بیشــتری بــر رفــاه بازنشســتگان دارد� ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه مشــکالت بــه وجــود آمــده 
بــرای بازنشســتگان کــه ناشــی از بــه وجــود آمــدن شــکل های جدیــد از ترتیبــات زندگی)ماننــد از بیــن رفتــن 
خانــواده گســترده، از بیــن رفتــن شــبکه  های حمایتــی خانوادگــی، دور شــدن فرزنــدان از والدیــن بــه علــت 
ــر وضعیــت رفاهــی بازنشســتگان تأثیــر گذاشــته  ــه نحــو چشــمگیری ب مهاجرت هــای شــغلی و��� ( اســت ب
اســت� از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از انجــام مطالعــه در ایــن پژوهــش می تــوان بــه 
ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه مهمتریــن علــل اشــتغال مجــدد بازنشســتگان نیــز عوامــل اقتصــادی صــرف 
نیســت بلکــه عوامــل دیگــری چــون ارزش و تقــدس بــه کار و بــه وجــود آمــدن ارتباطــات اجتماعــی قوی تــر 
و احتــرام اجتماعــی بــر ایــن موضــوع مؤثــر هســتند، چراکــه پاســخ گویــان در بســیاری از مــوارد معتقــد بودند 
کــه در زمــان اشــتغال از منزلــت بیشــتری برخــوردار بوده انــد و در جامعــه بــه علــت بازنشســتگی از چرخــه 
انجــام بســیاری از فعالیت هــا خــارج شــده اند کــه جــای آن دارد بــا مرتفــع شــدن ایــن نــوع از مشــکالت بــه 
صــورت غیــر مســتقیم و فرهنگ ســازی در خصــوص جایــگاه ســالمندان بازنشســته در چرخــه نیــروی کار بــه 
عنــوان مشــاور و گنجینه هــای خــرد و دانــش؛ مشــکالت اقتصــادی افــراد را نیــز تــا حــدودی کــم کنیــم� از 
طــرف دیگــر بــا توجــه بــه نظریــات مــورد اشــاره در بخــش مباحــث نظــری می تــوان بــه ایــن نتیجــه دســت 
یافــت کــه بــا توجــه بــه نظریــه فعالیــت و نقــش، داشــتن فعالیــت و نقــش حتــی بــه صــورت حاشــیه ای و در 
حــد مشــاوره و ایــن کــه ســالمند احســاس تنهایــی و پوچــی ناشــی از کنــار گذاشــته شــدن را نداشــته باشــد 
می توانــد در بهبــود وضعیــت رفاهــی مســتمری بگیر مؤثــر باشــد� ضمنــاً از آنجــا کــه بــا توجــه بــه معادلــه 
رگرســیون ارتباطــات اجتماعــی ســهم بیشــتری در بهبــود وضعیــت رفاهــی دارد می تــوان بــه ایــن نتیجــه 
دســت یافــت کــه ســازمان تأمین  اجتماعــی بــا توجــه بــه نظریــه سلســله مراتــب مازلــو عــالوه بــر پوشــش 
ــت خــود از ســطح  ــراد تحــت حمای ــرآورده کــردن نیاز هــای اف ــرای ب ــا حــدودی ب ــادی، ت دادن نیاز هــای م
ــر و احتــرام اجتماعــی را نیــز پوشــش داده اســت و ســازمان  ــر رفتــه و ســطوحی از ارتباطــات مؤث اول باالت
تأمین  اجتماعــی بــا توجــه بــه نظریــه دورکیــم توانســته اســت تــا همبســتگی مکانیکــی مــورد نظــر وی را در 
خصــوص ایــن گــروه از ســالمندان کــه بــا توجــه بــه گــذار جمعیتــی کاهــش یافتــه اســت بــا توجــه بــه بــه 
وجــود آوردن شــورا ها و تشــکل هایی چــون کانــون بازنشســتگان بــه صــورت همبســتگی ارگانیــک افزایــش 
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دهــد� تأییــد هــر دو فرضیــه مــورد بررســی در ایــن پژوهــش ایــن نتیجــه را متصــور می شــود کــه انســان 
بازاندیــش در جوامــع مــدرن و صنعتــی بــا در نظــر گرفتــن موضــوع ریســک ناشــی از ســالمندی و ضعف هــای 
ــه کار توانســته اســت  ــتغال ب ــال های اش ــی س ــداوم در ط ــردازی م ــا بیمه پ ــادی ب ــی، جســمانی و م فیزیک
خــود را تحــت پوشــش ایــن نظــام بیمــه ای قــرار دهــد و در دوران نیازمنــدی بــدون اســتفاده از کمک هــای 
خیریــه بــا توجــه بــه پس انــداز واقعــی خــود بــه راحتــی روزگار خــود را ســپری کنــد� بــا توجــه بــه نتایــج 
بــه دســت آمــده از ایــن تحقیــق اســت کــه درمی یابیــم بــا تمامــی نظریــات منــدرج در ایــن پژوهــش بــه 

نحــوی فرضیــات را تأییــد می کننــد� 
ــه  ــق بیم ــت ح ــادی و پرداخ ــال ها کار متم ــد از س ــته بع ــراد بازنشس ــات اف ــن نظری ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــد  ــر چن ــت ه ــش و منزل ــد و دارای نق ــا کنن ــاه نســبی را مهی ــواده خــود رف ــرای خــود و خان توانســته اند ب
اندکــی در جوامــع امــروزی بــه عنــوان فــردی باتجربــه و مشــاوری کارا هســتند� ایــن دســته از بیمه شــدگان 
ــا و  ــه کمبود ه ــا هم ــی ب ــازمان تأمین  اجتماع ــتوانه س ــه پش ــرده و ب ــت ک ــاس رضای ــود احس ــی خ از زندگ
ــرار  ــاه نســبت ســایر اقشــار و گروه هــای مشــابه ق ــری از رف ــه نوعــی در ســطح باالت کاســتی های موجــود ب
دارنــد� در واقــع ایــن افــراد بــه لحــاظ روانشــناختی و مالــی و جســمی تــا حــد زیــادی از دیگــران بی نیــاز 
ــذران  ــوص گ ــی در خص ــای مال ــدون دغدغه ه ــن دوران ب ــود در ای ــب می ش ــر موج ــن ام ــتند و همی هس
زندگــی و درمــان بــه کار هــای مــورد عالقــه خــود در اوقــات فراغــت بپردازنــد یــا تجربیــات خــود را بــه عنــوان 
مشــاوری باتجربــه در اختیــار ســایر افــراد قــرار دهنــد� امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در کشــور مــا ســازمان 
ــه دهــد  ــد خدماتــی بهتــر و مؤثرتــری ارائ ــدازه ســازمان تأمین  اجتماعــی کــه بتوان بیمــه گــر دیگــری در ان

وجــود نــدارد و اکثــر افــراد شــاغل بــه نوعــی مجبــور بــه اســتفاده از خدمــات ایــن ســازمان هســتند� 

5-پیشنهادات
ــا  ــم ت ــنهاداتی می پردازی ــه پیش ــه ارائ ــده ب ــل آم ــه عم ــی های ب ــه بررس ــه ب ــا توج ــش ب ــن بخ در ای
ــا از آنجــا  ــه وجــود آورد� ام ــت رفاهــی بازنشســتگان ب ــی در وضعی ــرات مثبت ــا تغیی ــه واســطه آنه شــاید ب
کــه سیاســت های اجتماعــی درخصــوص ســالمندان در تمامــی کشــور ها همیشــه درحــال تحــول و تغییــر 
ــازار  ــه ایــن دلیــل اســت کــه پایــه و اســاس ایــن حمایت  هــا تحــت نفــوذ ب مــداوم اســت و ایــن معمــوالً ب
ــرد  ــن موضــوع توجــه ک ــه ای ــر اســت ب ــوده اســت بهت ــا ب ــای سیاســی دولت ه ــی تصمیم گیری ه کار و حت
ــک  ــب ی کــه حمایت  هــای انجــام شــده توســط ســازمان بیمه گــری چــون ســازمان تأمین  اجتماعــی در قال
شــبکه حمایــت اجتماعــی رســمی بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه کارکرد هــای شــبکه  های حمایتــی خانوادگــی 
در ایــران در حــال گــذار را بــا مشــکل مواجــه نســازد� در هــر حــال بــا توجــه بــه شــرایط موجــود در کشــور 

ــه کــرد:  ــرای بهبــود ایــن وضعیــت ارائ ــه شــرح ذیــل ب می تــوان پیشــنهاداتی ب
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بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به سن مقرر در قانون جهت برخورداری از مزایای بازنشستگی، چراکه 
با انجام این راهکار افرادی که مایلند از طریق قانونی به کار ادامه دهند با پرداخت حق بیمه مقرر تا زمانی که 
مایلند به کار ادامه می دهند و با اشتغال مجدد در کار پس از بازنشستگی موجب به وجود آمدن سیکل معیوب 
در چرخه بازار کار به علت عدم پرداخت حق بیمه و مالیات و اشغال فرصت های مناسب کار برای جوانان جویای 

کار نمی شوند� 
ــی از  ــد یک ــز می توان ــورم نی ــزان ت ــا می ــتگی ب ــتمری بازنشس ــزان مس ــش می ــردن افزای ــب ک متناس

ــد�  ــالمندان باش ــی س ــت رفاه ــود وضعی ــت بهب ــود در جه ــای موج راهکار ه
پرداخــت یارانــه بــه خانواده  هــا جهــت ارائــه خدمــات بســتری ســالمندان نیازمنــد بــه خدمــات پزشــکی 
مســتمر در بیمارســتان ها یــا آسایشــگاه های ســالمندان نیــز می توانــد عــالوه بــر کاهــش بــار مالــی ســازمان 
بــه علــت دریافــت ایــن خدمــات از طریــق فرزنــدان یــا ســایر اعضــای درجــه اول خانــواده بــه نحــو مؤثــری 
ــه تبــع آن وضعیــت رفاهــی  ــرار داده و ب ــراد دیگــر جامعــه تحــت تأثیــر ق ــا اف ارتباطــات بازنشســتگان را ب

بهتــری بــرای آنــان فراهــم آورد� 
ــازمان های  ــه س ــه ســال مت نگر و توج ــر ب ــرد درمان نگ ــان از رویک ــه درم ــای بیم ــری جهت گیری  ه بازنگ

بیمــه گــر بــه امــر پیشــگیری از بیماری هــا� 
اعطــای بــن و کمــک هزینه هــای نقــدی و غیرنقــدی بازنشســتگان و مســتمری بگیران از دیگــر 

خواســته های ایــن قشــر محــروم وآســیب پذیر اســت� 
ســازماندهی مراســم و جشــن های تقدیــر از زحمــات بازنشســتگان توســط معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی 
ــری در  ــد گام مؤث ــز می توان ــان نی ــای ارتباطــی آن ــت بخشــیدن و ارضــای نیاز ه ــه منظــور حرم ــازمان ب س

جهــت بهبــود وضعیــت رفاهــی بازنشســتگان باشــد� 
از طــرف دیگــر نظــر بــه ایــن کــه ارتباطــات اجتماعــی بــر وضعیــت رفاهــی بازنشســتگان مؤثــر اســت و 
بســیاری از بازنشســتگان بــه واســطه ادامــه ارتباطــات اجتماعــی مؤثــر و بهبــود بخشــیدن وضعیــت رفاهــی 
خــود بــه لحــاظ اجتماعــی و نــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی بــه طــور مســتقیم مایــل بــه ادامــه کار بعــد از 
ــراد را در مشــاغلی کــه از نظــر  ــر ایــن دســته از اف ــا برنامه ریزی هــای مؤث بازنشســتگی هســتند، جــا دارد ب
اقتصــادی واگــذاری آنهــا بــه نیــروی کار جــوان مقــرون بــه صرفــه نیســت و تمایلــی در نیــروی کار جــوان 
بــرای انجــام آنهــا وجــود نــدارد، بــه کار گمــارد تــا عــالوه بــر ایجــاد تأثیــر مثبــت بــر وضعیــت رفاهــی، از 

ــر آنهــا در زمینه هــای مختلــف اســتفاده کــرد�  تجربیــات مؤث
 بــا توجــه بــه ایــن کــه در نتایــج ایــن تحقیــق مشــخص شــد کــه بازنشســتگان بــه علــت خــارج شــدن از 
چرخــه کار ارتباطــات مؤثــر کمتــری دارنــد و جهــت ادامــه ارتباطــات خــود نیازمنــد مجامــع و انجمن هــای 
ــا بازنشســته احســاس  ــه تقویــت کانون هــای بازنشســتگان پرداخــت ت خــاص هســتند، پــس بهتــر اســت ب
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حضــور در جامعــه را بــرای اظهــار عقایــد و نظــرات خــود حفــظ کــرده و ارتباطــش بــا جامعــه قطــع نشــود� 
 بــا بازنشســته شــدن فــرد اوقــات فراغــت بیشــتری بــرای انجــام کار هــای مــورد عالقــه خــود داشــته و 
دوســتان بیشــتری پبــدا خواهــد کــرد امــا ممکــن اســت بــه علــل مختلفــی ماننــد نداشــتن شــرایط اقتصادی 
مناســب یــا حتــی نبــود شــبکه خانوادگــی مؤثــر بــرای حمایــت از ســالمند و نبــود امکانــات مناســب بــرای 
ــات محــروم  ــن امکان ــالمند از ای ــت مشــکالت جســمی س ــه عل ــات ب ــن امکان ــه ای ــروه ب ــن گ ــتیابی ای دس
ــی و  ــفر های زیارت ــه س ــروه ب ــن گ ــا ای ــود ت ــعی ش ــب س ــای مناس ــا برنامه ریزی ه ــا دارد ب ــه ج ــود ک ش
ســیاحتی های ترتیــب داده شــده توســط ســازمان تأمین  اجتماعــی یــا مراکــز وابســته بــه ایــن ســازمان ماننــد 

کانــون بازنشســتگان برونــد� 
 بــا توجــه بــه ایــن کــه نبــود ارتباطــات اجتماعــی مؤثــر موجــب مشــکالت روحــی و روانــی و افســردگی 
در بیــن بازنشســتگانی می شــود کــه یــک عمــر در خدمــت جامعــه خــود بــوده و بــه ازای تمامــی روز هــای 
کاری خــود حــق بیمــه پرداخته انــد جــا دارد بــا اصــالح نــگاه جامعــه بــه ایــن عزیــزان از طریــق رســانه های 
ــز  ــتفاده از مراک ــرای اس ــف ب ــه تخفی ــفر، ارائ ــت، کارت س ــب کارت منزل ــی در قال ــه خدمات ــی و ارائ گروه
تفریحــی، فرهنگــی و ورزشــی و��� از بــروز ایــن قبیــل مشــکالت کــه بــه تبــع آن تمامــی اعضــای خانــواده 
درگیــر شــده و بــار مالــی زیــادی نیــاز جهــت مــداوای ایــن افــراد )هزینــه دارو، تخــت���� ( بــه ســازمان وارد 

ــرد�  ــری ک ــازد، جلوگی می س
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