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Abstract
Considering the importance and necessity of being aware of the impact of socio-

cultural services of the Civil Servants Pension Fund on the quality of life of retirees, 
the present study uses an evaluation design and methodology quantitative (survey 

method with questionnaire technique), examines four supplementaries such as 

insurance, essential loans, cane, glasses, hearing aids and travel allowances, 
pilgrimage, tourist tours services  and suggestions for improving this effectiveness. 

The statistical population of the study includes all retirees living across the country 

who have used the four mentioned services  of which, in 1317 people as a sample size 
in 5 provincial areas using simple random sampling methods with random number 

table strategy and based on the number of retirees in each province and province 

belonging to each region were selected and surveyed by telephone. The findings 

showed that although retirees are relatively dissatisfied with the fund's socio-cultural 
services, they generally have a positive assessment of the effectiveness of these 

services on the quality of their lives. The results of the study, although indicate the 

coexistence of retirees' dissatisfaction and the efficiency of the fund's services in the 
quality of life of retirees, but it seems that the optimal effectiveness of these services 

requires redefining and mainstreaming retirement and their quality of life based on the 

concepts of active retirement and subjectivist quality of life.
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ندوق بازنشستگی صخدمات اجتماعی و فرهنگی  بخشیاثر

  1کیفیت زندگی بازنشستگانبر کشوري

  

  .شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران استادیار جامعه  *پور گتابی کرم حبیب

  .، قزوین، ایران)ره(المللی امام خمینی نشگاه بینشناسی دا استادیار جامعه  مرتضی قلیچ

  .دکتري رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران  فرهاد بزرافکن

  

  چکیده

نظر به اهمیت و ضرورت آگاهی از اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوري بر 

روش پیمایش (شناسی کمی  دگی بازنشستگان، تحقیق حاضر با استفاده از طرح ارزشیابی و روشکیفیت زن

هاي  هزینه ، به ارزیابی این اثربخشی در چهار خدمت بیمۀ تکمیلی، وام ضروري، کمک)با تکنیک پرسشنامه

این اثربخشی  عصا، عینک، سمعک و سفر، و تورهاي مسافرتی زیارتی و سیاحتی، و پیشنهادها براي بهبود

جامعۀ آماري تحقیق شامل کلیۀ بازنشستگان ساکن در سرتاسر کشور که از چهار خدمت . پرداخته است

پهنۀ استانی با استفاده از  5عنوان حجم نمونه در  نفر به 1317اند که از بین آنها،  نامبرده استفاده کرده

صادفی و بر اساس مالك تعداد جمعیت گیري تصادفی ساده با استراتژي جدول اعداد ت هاي نمونه روش

ها  یافته. بازنشستگان در هر پهنۀ استانی و استان متعلق هر پهنه انتخاب و مورد پیمایش تلفنی قرار گرفتند

طور نسبی از خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق با ابتناي بر چهار  نشان داد که گرچه بازنشستگان به

ر مجموع ارزیابی مثبتی از اثربخشی این خدمات بر کیفیت داما اند،  خدمت مورد بررسی ناراضی

نتایج تحقیق، گرچه بر دو وجه همزیستی نارضایتی بازنشستگان و کارآمدي خدمات . شان دارند زندگی

رسد اثربخشی بهینۀ این خدمات، نیازمند  صندوق در کیفیت زندگی بازنشستگان داللت دارد، اما به نظر می

ي بازنشستگی و کیفیت زندگی آنها بر اساس مفاهیم بازنشستگی فعال و کیفیت ساز انیجربازتعریف و 

  .گراست زندگی ذهنیت

اثربخشیخدمات اجتماعی و فرهنگی،کیفیت زندگی،بازنشستگی،:هاي کلیدي واژه
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  مسئله مقدمه و بیان

 يز در گروه سالمندان جایجامعه که عمدتًا ن ياز اعضا یبخش عنوان بهبازنشستگان 

ها،  ها، واجد خواست ر گروهیمانند سا هستند که، به یاجتماع يها رند، ازجمله گروهیگ یم

درست  يان امر با شناخت و احصایاند که الزم است متول یدر زندگ ییازهایانتظارت و ن

همواره . ندیآنان اقدام نما یت زندگیفیجه بهبود کین آنها و در نتین موارد، در جهت تأمیا

ان آنها، یوجود دارد که از م ین گذار اصلیک فرد، چندییة زندگدر سرتاسر دور

ترین رخدادهایی است که بر فرایند بهزیستی و سالمندي وي تأثیر  یکی از قوي 1بازنشستگی

بازنشستگی، تدارك گذار از ) Brajkovic, 2011: 665؛ Chung, 2017: 86(گذارد  می

جدا بازنشستگی، به معناي . از زندگی استنقشی به نقش دیگر و انتقال به مرحلۀ جدیدي 

هاي متمادي داشته و در قالب جدیدي درآمدن است که با  فرد از نقشی که سال شدن

بازنشستگی یکی از . تغییراتی در کار، ارتباط، تصویر از خود و بروز نگرانی همراه است

ایندهاي بسیار مهم شدة اجتماعی و از فر هاي پذیرفته ترین تغییرات زندگی و از پدیده مهم

  ).40: 1392به نقل از نوبهار، احمدي، الحانی و فالحی خشکناب، (تغییر نقش فردي است 

نفر  1,220,926(ر یبگ نفر حقوق 1,505,105يدارا يکشور یصندوق بازنشستگ

انداز، خود را  در افق چشم) ریبگ فهینفر وظ 270,000نفر ازکارافتاده و  13,421بازنشسته، 

شفاف،  ییشرو در پاسخگویو پ محورعدالت ،افتهیدار، خودکفا، توسعهیپایصندوق

 يحداکثر سازاش را، اقدام در جهت  یت اصلیم کرده و مأموریهوشمند و بهنگام ترس

 یبوم اجتماع ستیجاد زیو ا ياقتصاد ینیآفر و ارزش يداریق پاینفعان از طریت ذیرضا

ن صندوق، در ادامه، یا. مئن عنوان نموده استا و مطیپو يا ندهیآ منظور بهخالق و چابک 

 ارتقاء) 2، يتوسعۀ اقتصاد) 1است شامل یت، چهار سیانداز و مأمور ن چشمیل به این يبرا

ات یبهبود عمل) 5، و یسازمان يسرآمد) 3، )ایپو یبازنشستگ(بازنشستگان  یت زندگیفیک

ست دوم آن کامًال منطبق با ایرا در دستور کار قرار داده است که س يو اکچوئر يگر مهیب

).1400، يکشور یصندوق بازنشستگ(باشند  یق حاضر میموضوع تحق

                                                  
1. retirement
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ت و اهداف صندوق آمده، محور اقدامات یانداز، مأمور ن، همانطورکه در چشمیبنابرا

ن یبازنشستگان تحت پوشش است و به هم یت زندگیفیک يصندوق متمرکز بر ارتقا

ن یاما واقع امر ا. مرتبط نموده است یو فرهنگ یات اجتماعدر ارائۀ انواع خدم یمنظور، سع

برخوردار  یمطلوب یت زندگیفیگرفته، بازنشستگان از ک مطالعات صورت بر اساساست که 

ن یا بر اساس. است يآنها ضرور یط زندگینه در جهت بهبود شرایر اقدامات بهینبوده و تدب

؛ 1375، یمیکر(يو اقتصاد یشتیمعمانند مشکالت  یمطالعات، بازنشستگان از مشکالت

یو فشار روان یمانند افسردگ یو مشکالت روان) 1383، یی؛ موسا1378محصل،  ياکو

گر از ید یبرخ نکهیضمن ا. برند یرنج م) 1377ان، ی؛ هاد1375، یو روحان یسلطان(

کرده و  یابیبازنشستگان را نامساعد ارز یزندگ یط کلی، شرایو خارج یمطالعات داخل

 یمثال، محقق يبرا(اند  مواجه یزندگ يها در اکثر حوزه ياریتقدند آنها با مشکالت بسمع

ا و ین ینی؛ حس1394رگر، یو ت ي؛ سام، محمود1386ان، یگلری، زارع و بيکمال، سجاد

,Alvarenga, Núbia؛ 1398، یحاتم Kiyan, Bitencourt & Wanderley, 2009 ؛

Dingemans & Henkens, 2015 .( ان، یافتۀ آلوانرگا، کین یم اید از نظر دور بدارینباالبته

 يها ر در جنبهییاست که با تغ يا دوره یرا که بازنشستگ) 2009(1یتنکورت و واندرلیب

که افراد  يا یشود و بسته به معان یسالمندان مشخص م یزندگ يا هیو تغذ ی، اجتماعیعاطف

يتوان الگو ین، نمیبنابرا. نها داردآ یزندگ يرو یا منفیدهند، اثرات مثبت  یبه آن م

  .و عرضه کرد یبازنشستگان را طراح یت زندگیفیبر ک یرات بازنشستگیاز تأث یکسانی

کالن،  يها میها و تصم استی، فقدان سیمانند اسناد فرادست يل متعددیدال به حتماما 

 یزندگیابیارز يش برایمشخص، فقدان نظام کنترل و پا یاتیعمل يها فقدان برنامه

 ییح چرایتوض ي، برا...افت بازخورد از بازنشستگان ویبازنشستگان، فقدان ارتباط مستمر و در

از  یبازنشستگان در کشور وجود دارد که مطالعات گوناگون به بخش یزندگ یت فعلیفیک

ت یوضع يکه رو يا در مطالعه) 1381(ینیازجمله، انصار عابد. اند ل اشاره کردهین دالیا

برنامۀ سوم توسعه صورت داده، نشان داده است  بر اساسبازنشستگان  یفرهنگو  یرفاه

                                                  
1. Alvarenga, Núbia, Kiyan, Bitencourt, & Wanderley
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داشته، اما در عمل مشکالت کارمندان  ییبایظاهر ز انداز به اگرچه برنامۀ سوم توسعه چشم

  ).160: 1383، یینقل از موسا(بازنشستگان را کاهش نداده است  ژهیو به

ن موانع و یاز ا یرفع بخش منظور بهتوان یکه م يارین رو، در کنار اقدامات بسیاز هم

و عملکرد هرچه بهتر صندوق  یت اثربخشیو در نها يمشکالت بازنشستگان کشور

 یخدمات اجتماع ين و اجرایاز اقدامات مؤثر، تدو یکیصورت داد،  يکشور یبازنشستگ

ن ایدر طول سال ین مبنا، صندوق بازنشستگیبر هم. مختلف است يها در حوزه یو فرهنگ

به بازنشستگان تحت  یو فرهنگ یاجتماع یرسان را در بخش خدمات یمختلف اقدامات

نک، یعصا، ع يها نهیهز ، کمکيدرمان، وام ضرور یلیمۀ تکمیب يها پوشش در حوزه

آنها  یت زندگیفیبهبود ک منظور بهیاحتیو س یارتیز یمسافرت يسمعک و سفر، و تورها

وجود دارند که  يدیجد یخدمات يازهایو ن ألهاخارائه داده است که بالطبع همچنان 

  .دیتواند آنها را احصا و ارائه نما یم یصندوق بازنشستگ

 یزان اثربخشیم یابینجا و بعد از ارائۀ خدمات مهم است، ارزشیکه در ا یاما موضوع

ن مسئله است یا یاهداف مورد نظر، و به عبارت يها در راستا ن خدمات و برنامهیت ایو موفق

بازنشستگان تحت پوشش تا چه اندازه  یت زندگیفیک ين خدمات رویا ریتأثبازده و  که

ت بوده و نقش یفیاز ارکان مهم کنترل ک یکییابین راستا، ارزشیدر هم. بوده و هست

ق یصندوق از طر يشده از سو ارائه یو فرهنگ یش و کنترل خدمات اجتماعیدر پا يدیکل

 یزان دسترسی، مها آنارائۀ  يها تنوع خدمات، روش ت وینۀ ماهیارائۀ بازخورد در زم

فا یا ها نیان گروه و جز یا يازهایخدمات با ن يساز ن خدمات، متناسبیبازنشستگان به ا

ها،  تواند عملکردها، قوت ین خدمات، میا یمند اثربخش ق و نظامیدق یابیارزش. کند یم

د و بهبود عملکرد ینما یابیه ارزشد ارائه یو فرهنگ یرا در خدمات اجتماع... ها و ضعف

ن یق حاضر بر همیتحق. نده کمک کندیشده در آ ینیب شیجه تحقق اهداف پیآنها و در نت

گفت که  یستیز بایات موجود نیت آن در ادبیو در رابطه با موقع شده يبند صورتاساس 

ز، از یگان نن بازنشستیدر ب یت زندگیفیط و کیۀ شرانیزمدرشده  از مطالعات انجام ياریبس

ۀ رشتيان، ردپاین میو در ا شدهانجامیو روانشناس یعلوم پزشک يها نظر رشته نقطه

  .داستیمرتبط کمتر پ ياندازها و چشم یشناس جامعه
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تواند خأل مطالعاتی در این زمینه را جبران کرده و به  بر همین اساس، تحقیق حاضر می 

، مطالعۀ حاضر رو نیازا.ستی در این زمینه منجر شودتولید و انباشت ادبیات نظري، تجربی و سیا

وکیف  دهی شده است که با توجه به اهمیت و ضرورت آگاهی از کم جهت سؤالبا این 

چهار خدمت اصلی شامل بیمۀ تکمیلی درمان، (اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق 

مسافرتی زیارتی و هاي عصا، عینک، سمعک و سفر، و تورهاي  هزینه وام ضروري، کمک

ترین  بر کیفیت زندگی بازنشستگان، خدمات فوق تا چه اندازه اثربخش بوده و مهم) سیاحتی

  ؟اند کدمهاي اثرگذار این خدمات بر کیفیت زندگی بازنشستگان  حوزه

  

  چارچوب مفهومی

 از آن زمان تاکنون و آغاز شد 1960دهۀدر  یزندگ تیفیک ۀمطالعکه نیاوجودبا

 فیدر مورد تعریاجماع، اما هنوز گرفته انجامنهیزم نیدر ا يا گسترده اریبس قاتیتحق

ارائه  یومانع جامعف یآن تعر يتوان برا ینمو ) Liu, 2006: 219(وجود ندارد آنقیدق

. دارد يا رشته انیم یافتیاز به اتخاذ رهیآن ن یو بررس یاست چندوجه یآن، مفهوم. داد

ف مطلق یآن تعر يتوان برا یو متأثر از زمان و مکان و نم یاست نسب يامر یت زندگیفیک

به  یو وابستگ ینیابعاد ع دارا بودن، ضمن یت زندگیفین، کیهمچن. ارائه داد یو جهان

به تصورات و ادراك فرد از  جهیدرنتو  یو درون یاست ذهن ي، امریرونیو ب ینیط عیشرا

ن اساس، یبر هم). 6: 1388ر، یو خ یمیرح؛ 1388، یخوارزم(دارد  یبستگ یت زندگیواقع

، از یت زندگیفیا رفتن سراغ سنجش کیکردها و یرو يد رویاز محققان با تأک ياریبس

از  يارید که بسیگو ین موضوع میح ایدر تصر 1تیک نکهیکما ا. کنند یف آن فرار میتعر

ل، ین دلیهم ف کرد و بهیق تعریدق طور بهرا  یت زندگیفیتوان ک یمحققان اعتقاد دارند نم

 Scottish(را مطالعه کنند  یت زندگیفیدهند که جوانب و ابعاد ک یح میترج ها آن

Executive, 2005: 11.(  

                                                  
1. Kit
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فردیزندگازيابعادازتیعدم رضاایتیرضارایزندگتیفیک1پاوروفرانز

فردتیرضاویابیارزرایزندگتیفیک 2یتالسکوسل. باشدیم مهماويبرادانستند که

و کردندیتلق،پنداردیم ممکنایآل دهیآنچه اباسهیمقادرموجودشعملکرداز سطح

ایجملهکیدرراآنبتوانکهدانستنداز آنتر دهیچیپ راواژهنیامحققانازیبرخ

یزندگتیفکیبهداشت،  یسازمان جهان). 6: 1388ر، یو خ یمیرح(کرد فیتوصعبارت

: ندکیمفیتعرنیچنراآنودانستهیکیزیفویروان،یاجتماعيهادر حوزهیستیبهزرا

ویفرهنگيها نظامچارچوبدرخودیزندگتیموقعازفرد كادرایزندگتیفکی«

. »داردرابطهاويها دغدغهوارها،یمعاهداف،و باندکیمیزندگآندرهکاستیارزش

،یروانحالت،یکیزیفسالمتریتحت تأثدهیچیپيا وهیبه شواستگستردهاریبسامرنیا

 ,WHOQOL Group(دارد قراريوطیمحمهميها جنبهبااوروابطواستقاللزانیمو

1995 .(  

 یستیبهز یمیمفهوم قد يد برایجد یعنوان«را  یت زندگیفیک 1983در سال  3لئو

: 1389، ینیالحس خادم(ف کرده است یتوص» خود یط زندگیمردم در مح یو روان يماد

ت یفیف کیتعر) 1: دهد یارائه م یت زندگیفیمفهوم ک یکرد را در بررسیاو سه رو). 49

، ثروت، سبک يمند تی، رضایة آن مانند شادکامدهند لیتشکعناصر  بر اساسیزندگ

 یو ذهن ینیع يها شاخص يریکارگ بهق یاز طر یت زندگیفیف کیتعر) 2، ...و یزندگ

بر یت زندگیفیف کیتعر) 3، ...، بهداشت، رفاه، آموزش وید ناخالص داخلیمانند تول

که در آن، سطح  یطیها و شرا نهیا عوامل مؤثر بر آن و توجه به زمیرها ین متغییتع اساس

  ).4-3: 1388، يدیو ام يغفار(شود  ین مییتع یت زندگیفیک

نگاه ن یوجود دارد، ا یت زندگیفیکه در مورد ک ییها رغم تعدد نگاهی، عليهررو به

د مجموع کل یبا یت زندگیفیک يمحور يها ا حوزهیحاکم است که ابعاد  یاجماع

                                                  
1. Ferrans & Powers
2. Sol & Talsky
3. Liu
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تعداد و . حاصل شود یت زندگیفیک ین ابعاد، شاخص کلیرا بسنجند و از جمع ا یزندگ

 یاد است، گرچه همپوشانیف، زیاز تعار هرکدامدر داخل  یت زندگیفیک يها ۀ حوزهدامن

اند که  انجام شده یت زندگیفیۀ کنیزمدر  يادیالعات زمط. ن آنها وجود داردیب يریچشمگ

از  یکیاما . ن کنندییتع یت زندگیفیابعاد ک يرا برا یکردند فهرست مشخص یسع

ک سازة یعنوان بهیت زندگیفیک از یف، تلقین تعاریا يادیو بن یمشخصات اصل

دوجورغم ین توافق دارند و علیا بر ایاست که تمام متخصصان دن يعدچندب 

ات مشترك کگفت ن توانیم رفته هميروآنها از ابعاد،  يبند در صورت یینظرها اختالف

  ).Gagnomos et al., 1995: 471(شتر از اختالفشان استیآنها ب

 ۀنیا زمیعد حداقل شامل شش برا یت زندگیفیک یمدل ساختار مفهوم) 1976(1یل

فرد، نظام  یذهن یاز زندگت یرضاشامل یو ذهن ینیو دو محور ع یزندگ ةگسترد

 يها ت، تجربهیشخص یابیارز، فرد یزندگ ةشدسهیمقا ياستانداردها ،یزندگ یمراتبسلسله

را یاجتماع یت زندگیفیابعاد ک2زان .)1387، آقاپوربه نقل از (یو منابع شخص یزندگ

و  یبهداشتيفاکتورها، تصور از خود،یطورکل بهیت از زندگیرضا: داند از یعبارت م

، به 26-23 :1992(احساس خوب نیو همچن یطی، محی، اجتماعي، عوامل اقتصاديفرد

شده در ارتباط با  مقاالت و مطالعات انجام یبا بررس) 1996(3فرانس. )1384، ییآقاموالنقل از 

، يعاد یة زندگن اصطالح را در شش حوزیکاربرد ا ی، به لحاظ مفهومیت زندگیفیک

 يبند دستهیبه اهداف و استعداد ذات یابی، دستیت از زندگی، رضایکام، شادیت اجتماعیمطلوب

  .کندیم

 يبرا متفاوتار یو معقلمرو  11، يقات جاریمعتقد است در تحق) 1997(4ریردا

 لذت بردن، یکیزیآرامش ف، تیاحساس امن: اند شدهگرفتهدر نظر  یت زندگیفیک یابیارز

، یخصوص یزندگ، نفس عزت، ستهیعملکرد شا، اتارتباط، معنادار يها تیفعال، ها انسان

                                                  
1. Lee
2. Zhan
3. Ferrance
4. Dareer
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نگ و یک).1387ملو و همکاران، یکر(یسالمت روح، و ياستقالل و خودمختار، تیفرد

که شامل  یعد جسمانب) 1: شنهاد کردندیپ یت زندگیفیک يعد براپنج ب 1ندسیه

که شامل  یعد روانب) 2، است یکیزیت با عالئم فیر سطح فعالینظ يعملکرد يهاییتوانا

 يماریبا ب یروان ينفس و سازگار شدن به اهداف، اعتمادبه، نائلیت فرد از زندگیرضا

و  یاجتماع يها تیحما وشامل روابط دوستانه  یعد تعامالت اجتماعب) 3، باشدیم

الت و ی، سطح تحصیت شغلیشامل وضع ياقتصادتیت از فعالیعد رضاب) 4، یخانوادگ

  .يدیو ناام يدواریو احساس ام یشامل اعتقادات مذهب يعنوعد مب) 5و ،یسطح زندگ

آن را به چهار  یت زندگیفیف کیدر تعر) 2003(2نجر، دراکاپ و برچتید ير

) 2،یزندگ ۀروزان يها تیشامل انجام فعال یکیزیعملکرد ف) 1:کندیم میقسمت تقس

عملکرد شامل  یسالمت اجتماع )3،یشامل عدم اضطراب و افسردگ یسالمت روان

درك از ) 4فرد، و  ت دریمیو صم یاجتماع یت از زندگیزان رضایفرد و م یاجتماع

ت یفیابعاد ک ،طبق نظر شالوك. باشدیخود م یسالمت که شامل درك فرد از سالمت کل

را به وجود  یشخص یستیاز عوامل ارجاع دارد که احساس بهز يا به مجموعه یزندگ

 ی، حاکدادهصورت ) 2004(شالوك  اًریاخ که یلیتحل).Schalok, 2004: 205(آورندیم

در  شاخص 125در قالب  يعد مرکزهشت ب در خصوصیتوجه است که توافق قابلاز آن

رش و ادخال یپذ ،یشخصنیروابط ب: داردان محققان وجودیم یت زندگیفیسنجش ک

س احسا ،ن سرنوشت خودییحق تع، یکیزیف یستیاحساس بهز، يرشد فرد ،یاجتماع

 پنجيرا دارا یت زندگیفیک 3راستون. حقوق، و یاحساس یستیاحساس بهز، يماد یستیبهز

سودمند ، یبه اهداف شخص یابیت در دستی، موفقی، خوشحالیعیطب یامل زندگشبخش 

  ).7: 1388،و جوکار ی، محمدخانیفراهان(داندیم یعیت طبیجامعه و ظرف يبرا بودن

                                                  
1. King & Hinds
2. Ray Dingger, Drakepe & Brecht
3. Ruston
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تعیین نمودند و  يریگ اجتماعی ابعادي را جهت اندازه دانشمندان ،اجتماعی يها از جنبه

شامل نبود سالمت و بهزیستی فیزیکی) 1: مطرح نمودند گونه نیعد کیفیت زندگی را اچهار ب

بهزیستی مادي شامل درآمد ) 3، بهزیستی شناختی شامل رضایت از زندگی) 2، نبود ناتوانی

ماعی شامل احترام و روابط ارزشمند و حق بهزیستی اجت) 4، و مناسب، خانه و وسایل زندگی

دهد،  در ماتریسی که از کیفیت زندگی ارائه می1زاف). 79: 1392، محمدي(و انتخاب 

کرده و ها تعریف  کیفیت زندگی را ترکیبی از شرایط عینی زندگی و رفاه ذهنی افراد و گروه

بی ذهنی افراد از شرایط را معتقد است که در ارزیابی کیفیت زندگی باید شرایط عینی و ارزیا

  ).103: 1389، موحدي(زمان در نظر گرفت با رفاه واقعی هم

 ینیدر ابعاد ع یت زندگیفیبرحسب سطوح ک توانیکه م کندیاظهار م) 2003(2نول

را  یت، انطباق و ناهماهنگی، محرومیستیبهز يها شامل حالت22یسیماتر، یو ذهن

ۀنیزم هشت 3نسیکام). 96: 1388، يان و ستاری، متکان، منصوریضوانر(کرد يساز مفهوم

 یت از زندگی، بهداشت، رضايت، رفاه مادیمیت، صمیجامعه، امن یط رفاهی، محیرفاه ذهن

آنها توافق  يت افراد رویکرد و نشان داد که اکثر یت زندگیفیات کیرا وارد ادبت یو خالق

طه یپنج ح4فالناگان).171: 1388،يو طاهر ییلسبو زاده ، رمضانیی، روستابافیقال(دارند

ارتباط با ) 2، يو ماد یکیزیف خوب بودن: کندیمطرح م یت زندگیفیک يبند را در گروه

  ، وتیشخص يو آشکارساز يتکامل فرد) 4، یو اجتماع یجمع يها تیفعال) 3، نیریسا

  ).121: 1389، يو نظر يمختار(شدن یاجتماع) 5

 ی، گفتنیت زندگیفیمفهوم و ابعاد ک در خصوصيمباحث نظر يبند عبا توجه به جم

ق مورد نظر قرار گرفت، برگرفته از ین تحقیدر ا یت زندگیفیاست آنچه از مفهوم ک

تیفیک: شود یم يبند ر جمعیف با مختصات گوناگون است که به شکل زیاز تعار یبیترک

اش در ابعاد  یزندگ ینیو ع یت ذهنیاز واقعفردتیرضاویابیعبارت است از ارزیزندگ

                                                  
1. Zapf
2. Noll
3. Cammins
4. Flanagan
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یفرهنگيها نظامکه در چارچوب ، مطلوبات و ممکناتها آل دهیااس با یگوناگون و در ق

 يبند ن صورتیق، این تحقیدر ا. ردیگ یکند، صورت م یست میکه در آن ز يا یارزشو

 يتصاد، اقیاجتماعمختلف  يها و در حوزه یو ذهن ینیع يدر قلمروها یت زندگیفیاز ک

سنجش  يشده برا نیتدو یق، مدل مفهومین تحقیدر ا. مورد توجه قرار گرفته است يو فرد

 يشده از سو ارائه یو فرهنگ یبازنشستگان، متناسب با نوع خدمات اجتماع یت زندگیفیک

است  يو فرد ي، اقتصادیاجتماع يها در حوزه یت زندگیفیبعد ک 3از  یبیصندوق، ترک

، متناسب با اهداف خدمات یت زندگیفیک يها ن مدل، شاخصیایدر طراح). 1شکل (

  .است شدهیطراحصندوق  يشده از سو ارائه یو فرهنگ یاجتماع

  

  
گانۀ اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق  مدل مفهومی تحقیق مبنی بر ابعاد سه -1شکل 

  بر کیفیت زندگی بازنشستگان
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ن یخدمات صندوق بر ا يرگذاریت از تأثیحکا گانۀ فوق که گر، ابعاد سهیۀ دیاز زاو

ها و  ، مؤلفه)2(شکل . ز مشخص کردیک نوع خدمات نیتوان به تفک یچهار بعد دارد، را م

  .دهد یخدمت را نشان م 4ک هر یبه تفک يرگذارین تأثیا يها معرف

  
  

  
  

گی صندوق مدل مفهومی تحقیق مبنی بر تأثیرگذاري خدمات چهارگانۀ اجتماعی و فرهن -2کل ش

  بر کیفیت زندگی بازنشستگان به تفکیک نوع خدمت
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  پیشینۀ تجربی

و سنجش  يپرداز م که به مفهومیمواجه یاتیاز متون و ادب یات موجود با حجم غنیدر ادب

تگر یق کمک کرده و هداین تحقیدر اين بازنشستگان کشوریدر ب یت زندگیفیک

ها و  ل دادهیها، تحل داده يآور ، جمعیچارچوب مفهوم ویژه بهق یمختلف تحق يها بخش

گردد،  یق حاضر برمیه که به موضوع تحقیگر قضید ياما، سو. اند بوده يریگ جهیبحث و نت

بازنشستگان است که  یت زندگیفیبر ک یو فرهنگ یخدمات اجتماع یاثربخش یبررس

ن مطالعۀ یان بخش از موضوع صورت نگرفته و بنابریرامون ایپ یمیچ مطالعۀ مستقیتاکنون ه

ن یدر ا یآغاز مطالعات پژوهش يبرا یفتح باباست که  يدیث، مطالعۀ جدین حیحاضر از ا

ق و گروه هدف مورد نظر، ین قسمت، با توجه به موضوع تحقیدر ا. دیآ یم حساب بهحوزه 

بازنشستگان در داخل و خارج از  یت زندگیفینۀ کیگرفته در زم مطالعات صورت ترین مهمبه 

ق حاضر بهره یت تحقیهدا ين مطالعات برایا یو روش ينظر ياز دستاوردهاکشور که 

  .شود یاست، پرداخته م شده گرفته

 يبرا یبازنشستگ یلیتکم يها مهیجاد بیطرح ا«با عنوان  یقیدر تحق) 1374(یصفرعل

 یافتیحقوق در کمتر بودنافت که یدر »سراسر کشور يها دانشگاهیأت علمیه ياعضا

  .شود یافراد م گونه نیادر  یجاد احساس ناامنیسبت به دورة اشتغال، موجب ابازنشستگان ن

ان بازنشستۀ استان یمشکالت فرهنگ یبررس«در مطالعۀ خود با عنوان ) 1375(یمیکر 

 ین کافیو نداشتن تأم یشتیافراد بازنشسته، مسائل مع ی، نشان داد که مشکالت اصل»يمرکز

  . است

 یأت علمیه ياعضا یبازنشستگ یو روح یآثار اجتماعیبررس«با ) 1383(ییموسا

و  یشتیعالوه بر مشکالت مع ،بازنشسته یأت علمیه ياعضاافت که یدر »در دانشگاه تهران

نده، یاز آ ی، نگرانیافسردگازجمله یو روان یمشکالت متعدد روح يدارا ،یاجتماع

  . باشندیم یمصرفیو ب یاحساس پوچ

 یت زندگیفیسه کیمقا«در ) 1386(ان یگلریو ب، زارع يکمال، سجاد یمحقق

ساکن  يکشور یو سازمان بازنشستگ ین اجتماعیر سازمان تأمیبگ يسالمندان مستمر
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ن قشر جامعه یااست و  از سالمندان مربوط به درآمدین ترین مهمافتند کهیدر »شهرستان قم

  .باشدیمیو رفاه یاجتماع يهاشتر سازمانیب يها تیحماازمند ین

سالمندان بازنشسته شهر تهران  یت زندگیفیل کیتحل«با ) 1390(یو مصطفائ يوسوم

 یت زندگیفیافتند که کیدر» )یررسمیو غ یرسم یاجتماع يها تیبر حما دیتأکبا (

  .است یبهتر از بعد ذهن ینیت بعد عین، وضعین بیسالمندان در حد متوسط است که در ا

 يها ها و نگرش تیفعال یبررس«ه ب) 1390(يو مرتضو يرازی، شيمرتضو 

 یاران دانشگاه فردوسیاران و استادیاز استادان، دانش نفر33ن یدر ب» یبازنشستگان دانشگاه

، کماکان به موردمطالعهد یکه اغلب اسات استیحاک ها افتهینیتر عمدهوپرداختندمشهد 

نکه یاز ا ها آن. ال دارنداشتغ یردانشگاهیغ يها تیفعالدر کنار  یدانشگاه یعلم يها تیفعال

شدن برخوردارند خشنودند، اما نسبت به کمرنگ يشتریم وقت خود از استقالل بیدر تنظ

  .سه با گذشته ناخشنودندیان در مقایارتباط با همکاران و دانشجو

 یت نشانگان بازنشستگیوضع«در مطالعۀ ) 1394(رگر یتو  يسام، محمود

يباال بازنشستگان نفر از 205ن یب در یت نشانگان بازنشستگیوضع یبررسبه ، »بازنشستگان

 یبازنشستگان شهرستان بابل از نشانگان بازنشستگافتند که یپرداختند و درشهر بابل  سال 50

د و یجد يریگو بطالت، احساس تالش و جهت يریو شکست، احساس پ یدگدرمانشامل 

  .برندیمو تعارض رنج  یاحساس سردرگم

 یارتیو ز یاحتیس يتورها يبرگزار یبررس«در مطالعۀ ) 1397(زاده  يرضو

زان ی، به سنجش م»)روزه و چندروزه کی(يکشور یبازنشستگان صندوق بازنشستگ

اعم از  يکشور یران صندوق بازنشستگیبگ ز حقوقنفر ا 395ت بازنشستگان یرضا

افت یران از تورها در ابعاد مختلف پرداخت و دریبگ فهیبازنشستگان، ازکارافتادگان و وظ

شتر آنها متأهل و واجد یاز بازنشستگان از تورها استفاده کرده بودند که ب% 18که 

ل عدم استقبال از یدال ترین مهماد داشتند و یت زیاز تورها رضا% 80. بودند یالت عالیتحص

نۀ سفر، اشکاالت در یهز باال بودن، یرسان ا ضعف اطالعیاز آنان، عدم  ین بخشیتورها در ب

ل یونقل، تکم لۀ حملیمحل استقرار وس يمکان اسکان، دور نامناسب بودنونقل،  حمل

  .بوده است... ت تورها ویع ظرفیسر
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 ينهادها در خصوصموفق  يها هتجرب يکاربرد یبررس«با ) 1397(زاده  وسفی

 يبه بازنشستگان در کشورها یو رفاه ی، فرهنگیدهندة خدمات اجتماع ارائه يا واسطه

کا، ژاپن، کانادا و یس، نروژ، سوئد، فنالند، هلند، آمریسوئ(کشور  9که شامل » گرید

را ارائه  ین کشورها، در مجموع پنج دسته خدمات ملید که ایجه رسین نتیبود، به ا) ایاسترال

 یوارس يبرا يافزارها د نرمیتول: یو بهبود سبک زندگ يریشگیخدمات پ) 1: دهند یم

؛ خدمات ینامۀ پزشک جاد فرهنگی، ا...و یی، تداخالت دارويماری، عالئم بیسالمت جسم

، آموزش یآموزش سبک زندگ يها تیسا يانداز راه: یخدمات آموزش) 2، يمددکار

 یروانشناس ی، برنامۀ آموزشيو فناور یمند، آموزش سرگرماستفاده از تلفن همراه هوش

 يها نهیهز مۀ عمر و مسکن، کمکیب يها فیارائۀ تخف: یخدمات رفاه) 3، ...بازنشستگان و

مکالمات  يبراف ین بازنشستگان، ارائۀ تخفیل پرکاربرد در بید سمعک، عصا و وسایخر

، يباز يها نیها، زم ف رستورانی، تخفیمسافرت يها ، ارائۀ برنامهینترنتیو خدمات ا یتلفن

ر به سمت یخ يت کارهایهدا: یخدمات اجتماع) 4، ...ها و ینیری، شییکادو يکاالها

 فروشی کتابن، یآنال فروشی کتاب، يارائۀ خدمات هنر: یخدمات فرهنگ) 5بازنشستگان، 

  ...ن ویآنال ينارهایف، سمیبا تخف

 ۀت ارائیفیدر ک یت صندوق بازنشستگیریعملکرد مد یابیارز«به ) 1397(راستخانه 

: يمطالعه مورد(استفاده از مدل سروکوآل با يبازنشستگان کشوردگاه یاز د خدمات

ن یانگیمافت که یمطالعه در يا. پرداخته است» استان لرستان یت صندوق بازنشستگیریمد

 یتگت صندوق بازنشسیریمد شدةيبند طبقهک از خدمات یادراك بازنشستگان در هر 

شکاف ن اختالف موجب بروزیانتظارات کمتر است که انسبت به سطح ،استان لرستان

و  ،نهیت خدمات مربوط به خدمت درآمد و هزیفیزان شکاف کین میشتریب. شده است یمنف

ن یکه ب داددمن نشان یج آزمون فرینتا. بود یزان شکاف مربوط به خدمت فرهنگین میکمتر

ت صندوق یریت خدمات مدیفیک يها شاخصاز  يوربازنشستگان کش يمند تیرضا

عد موارد به ب يتمندین رضایکمتر.وجود دارد ياستان لرستان تفاوت معنادار یبازنشستگ

ون یج حاصل از رگرسینتا. ن تعلق داردیعد تضمبه ب يمند تیرضان یشتریمحسوس و ب
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دستگاه  يرهای، متغیسازمان، درون و برونیشخص يهایژگیون یکه از ب دادچندگانه نشان 

، از یصندوق بازنشستگ ۀلیشده بوسارائهو نوع خدمات یشغل ۀتسمحل خدمت، ر ییاجرا

  .باشندیمبازنشستگان برخوردار  يمند تیرضایکنندگینیبشیت پیقابل

 يمبنابر یت زندگیفیک ینیب شیپ«ش به یمایبا روش پ) 1398(یا و حاتمین ینیحس 

 سو کیافتند که از یپرداخته و در »در بازنشستگان يآور ابو ت یشناخت روان یستیبهز

 یستیبهز گر،ید ين برخوردارند و از سوییمتوسط رو به پا یت زندگیفیبازنشستگان از ک

بازنشستگان  یت زندگیفیک ینیب شیقادر به پ يمعنادار طور بهيآور و تاب یشناخت روان

ش به یمایبا روش پ) 1398(يمهد و یدگلیان بیقیم، صدی، صميمنتظرالمهد. باشند یم

 یت سالمندان از خدمات رفاهیمؤثر بر رضا یو فرهنگ یعوامل اجتماع«یبررس

 »)تهران يشهردار یبازنشستگان تحت پوشش سازمان بازنشستگ: موردمطالعه(یبازنشستگ

وجود  يت بازنشستگان ارتباط معناداریزان رضایان سن و میمافتند که یدر ها آن. پرداختند

 يرهایان متغیآنهاست، اما م یگاه فرهنگیان متأثر از پایت پاسخگویزان رضایم. دارد

ت یزان رضایمبا  یو احساس عدالت اجتماع یالت، طبقۀ اجتماعیت، تحصیجنس

  .شتوجود ندا يارتباط معناداربازنشستگان

 یمل شیمایپ يها افتهیل یبر تحل يبا ابتنا) 1399(ران یان ایدانشجو یافکار سنجمرکز 

سۀ ی، به مقا)موج دوم(سالم  یپرسشنامۀ سازمان جهان بر اساسران یمردم ا یت زندگیفیک

ت یفیافت که کیپرداخت و در »رانیدر ا یبازنشستگان و شاغالن دولت یت زندگیفیک«

ن نمره یشتریآنکه ب است؛ ضمن یتر از شاغالن دولت نییبازنشستگان در مجموع پا یزندگ

، سالمت ی، سالمت اجتماعیروان سالمت بهب مربوط یگان به ترتن بازنشستیسالمت در ب

.است یو سالمت جسمان یطیمح

 یزندگ) ت ازیو رضا(ت یفیک در خصوصیز با مطالعاتیدر خارج از کشور ن

 & ,Herzog, House(ن مطالعات یاز ا یبرخ. میمواجه یسالمندان بعد از بازنشستگ

Morgan, 1991 (د داشتندیتأک یت از زندگیو رضا یبازنشستگن یبر ارتباط معنادار ب .

نشان دادند که ) Schmitt, Coyle, Rauschenberger, & White, 1979(گر ید یبرخ
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وجود  یاز زندگ تیفیو کت ین بازنشستگان افراد شاغل از نظر رضایب يتفاوت معنادار

. ابدی یماهش ک یت از زندگیرضا یکه بعد از بازنشستگ کندیماظهار ) 1987(1بل. ندارد

 یارتباط مثبت بازنشستگانیفراغت يها تیفعالبا  یمطالعات نشان دادند که رفاه ذهن یبرخ

و داوطلبانه رفاه  یاجتماع يها تیفعالا یو ) Newman, Tay, & Diener, 2014(دارد 

  ). Menec, 2003(دهندیمش یبازنشستگان را افزا یذهن

 یت زندگیفیک یشناخت يها تیفعالکه  اند هدادنشان  ین، مطالعاتیعالوه بر ا    

از کار زمان  ی، بازنشستگ)Potočnik & Sonnentag, 2013(دهندیمسالمندان را کاهش 

منجر شود  ها تیفعالر ییبه تغ تواندیمیبا بازنشستگ يو سازگار دهندیمش یح را افزایتفر

)Sohier, OotegemElsy & Verhofstadt, 2019: 4 .(در زمان گذار از کار یرفاه ذهن

  .است گرفته انجامن راستا یز در این) ibid(یبه بازنشستگ

زودرس  ین بازنشستگیرابطۀ ب یبه بررس) 2006(2سوپان و ئورگن-در آلمان، بورسچ

 یبا رفاه ذهن یک مرحله از زندگیعنوان بهیو رفاه پرداختند و نشان دادند که بازنشستگ

  . بازنشستگان رابطه دارد

ا حس یبحران و  یاستاندارد، به بررس يا پرسشنامه بر اساس) 2000(3نگیریما

ن یبازنشستگان ا يجه گرفت که براینفر پرداخت و نت 329ن یدر ب یبازنشستگ یخوشبخت

  . ت دارندین موضوع اهمیدر ا يفرد يها تفاوتمثبت است، اما  يمرحله امر

 یت از زندگیت و رضایفیو ک ین بازنشستگیچهار رابطه ب) 2007(4مرودین

را نشان  ها دهنده بسطو  ها کننده پخش، ها متمرکزکننده، ها دهنده کاهشبازنشستگان شامل 

 يباالتر مراتب بهیاز زندگ ها دهنده بسطو  ها متمرکزکنندهداده و اظهار داشت که 

  .برخوردارند

                                                  
1. Bell
2. Börsch-Supan & Jorges
3. Mayring
4. Nimrod
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عد از ک سال قبل و بی(یجیتدر یبه مطالعۀ بازنشستگ) 2009(1کالو و همکاران

پرداخته و  متحده االتیاو نشاط بازنشستگان در  یر آن بر خوشبختیو تأث) یبازنشستگ

بودن با رفاه و  یکردند که انتخاب یبررس يا اجباریو  یانتخاب يامر عنوان بهرا  یبازنشستگ

  . بازنشستگان همراه است يباال یت زندگیفیک

 یغرب يکشور اروپا 14یاه ذهنو رف ین بازنشستگیرابطۀ ب یبه بررس) 2014(2هورنر

و  ین بازنشستگیب ینشان داد که ارتباط مثبت یمقطع يها دادهاو با  یعلّ یابیپرداخته و ارز

  .شودیمبعد از چند سال محو  ین رفاه ذهنیوجود دارد، اما ا یرفاه ذهن

 یاثر بازنشستگ یبا بررس) 2019(3ما، دو کارمو، کوستا و کودوگنوی، فوکوشیکالیم 

یافت که افسردگیل دریبازنشسته در برز 205ان یدر م یت زندگیفیط سالمت و کیر شراب

دوباره به  یکه بعد از بازنشستگ یبازنشستگان است و بازنشستگان یمنف يامدهایاز پ یکی

  . برخوردارند يبهتر یت زندگیفیط سالمت و کیشوند، شرا یکار مشغول م

ن بازنشستگان یدر ب یت زندگیفیو ک یت از زندگیبه مطالعۀ رضا) 2019(4ونگ

 ویژه بهیافت که رابطۀ اجتماعیکنگ پرداخت و در سال و باالتر در شهر هنگ 65ن یسن

انجام  ییو مسکن و توانا یط زندگی، شرایجمع یفراغت يها تی، فعالیت خانوادگیحما

 یزندگت لذت از یفیو ک یت از زندگیارتقاء رضا يعناصر برا ترین مهمروزمره  يکارها

  .باشند ین بازنشستگان مورد مطالعه میدر ب

نۀ یدر داخل و خارج از کشور در زم ینۀ تجربیشیو پ یمطالعات قبل يبند جمع

 یت زندگیفیبر ک يکشور یصندوق بازنشستگ یو فرهنگ یخدمات اجتماع یاثربخش

ات یدر ادبق حاضر یگاه تحقین گزاره در ارتباط با جایچند بر اساستوان  یبازنشستگان را م

  :و دانش موجود انجام داد

                                                  
1. Calvo, Haverstick, & Sass
2. Horner
3. Micali, Fukushima, Carno, Costa, & Codogno
4. Wong
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بازنشستگان چه در داخل و خارج از کشور، با  یت زندگیفیگرچه در رابطه با ک) اول

ت یفیو سنجش ک يپرداز توانند به مفهوم یم که میات مواجهیاز متون و ادب یحجم غن

ق یقه که به موضوع تحیگر قضید ياند، اما در سو ن بازنشستگان پرداختهیدر ب یزندگ

 یت زندگیفیبر ک یو فرهنگ یخدمات اجتماع یاثربخش یگردد، بررس یحاضر برم

ن بخش از موضوع صورت یرامون ایپ یمیچ مطالعۀ مستقیتاکنون ه کهبازنشستگان است 

 یفتح بابتواند  یاست که م يدیث، مطالعۀ جدین حین مطالعۀ حاضر از اینگرفته و بنابرا

  .ن حوزه باشدیدر ا یآغاز مطالعات پژوهش يبرا

بازنشستگان صورت  یت زندگیفیکه در رابطه با ک ی، مطالعاتيهررو به) دوم

 يها تگر بخشیکرده و هدا کمکن گروه یا یت زندگیفیک يساز اند، به مفهوم گرفته

ها و بحث و  ل دادهیها، تحل داده يآور ، جمعیچارچوب مفهوم ویژه بهق یمختلف تحق

  .اند بوده يریگ جهینت

 یکیمورد مطالعه،  يها حاضر و ارائۀ گزارش برحسب استان قیتحقیاس ملیمق) سوم

صورت  یا استانیيگر تماماً در سطح شهریمطالعات د بسا چهآن است؛  يها تیگر از مزید

.اند موضوع پرداخته ین سطح به بررسیگرفته و در ا

  

  شناسی روش

ابانه با یقات ارزشیتحق ق، مطالعۀ حاضر از نوعیاز نظر طرح تحق: طرح و روش تحقیق

ش یمایو روش پ یکم یشناس بود که با استفاده از روش یدانیو م ياز مطالعات اسناد یقیتلف

  .است گرفته انجامیتلفن صورت بهو ک پرسشنامه یبا تکن

ۀ یق شامل کلین تحقیا يجامعۀ آمار: گیري ، حجم نمونه و شیوة نمونهآماري ۀجامع

، وام یلیمۀ تکمیاستان کشور که از چهار خدمت ب 31بازنشستگان ساکن در سرتاسر

و  یارتیز یمسافرت ينک، سمعک، سفر، و تورهایعصا، ع يها نهیهز ، کمکيضرور

ان یصندوق تا پا يشده از سو ن آمار ارائهیآخر بر اساس. اند، بودند استفاده کرده یاحتیس
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زن و % 31(رسد  ینفر م 1,161,713، تعداد کل بازنشستگان کشور به 1398ورماه سال یشهر

اند که از خدمات  ل دادهیق را تشکیتحق ين تعداد، جامعۀ آماریاز ا ین، نسبتیبنابرا). مرد% 69

  . اند چهارگانۀ نامبرده استفاده کرده

استان کشور، از فرمول  31ن بازنشستگان ساکن در یجهت برآورد حجم نمونه در ب

اما ازآنجاکه . نفر بوده است 384جم آن برابر با ه از حیکوکران استفاده شد که برآورد اول

پهنۀ  5ن یدر ب یو فرهنگ یخدمات اجتماع یسۀ اثربخشیق، مقاین تحقیاز اهداف ا یکی

شتر در یدقّت ب منظور بهن یها بود، بنابرا ک پهنهیاز آن به تفک يریکشور و ارائۀ تصو یاستان

نظرگرفتن نمونه با در ییکمتر، حجم نها يسۀ بهتر با خطایها و امکان مقا لیها و تحل افتهی

افته است که در یش ینفر افزا 1066نفر به 384، از 0,03برآورد برابر با  یدقّت احتمال

ها، حجم نمونه  سۀ استانیمقا يحجم نمونه برا يت آماریشتر و کفایدقّت ب منظور بهت ینها

...) الحظات اشباع، وقت وت میپس از رعا(نفر  1317ت به ینفر و در نها 1200ابتدا به 

ها، چند مرحله  و استان یاستان يها ک پهنهیانتخاب حجم نمونه به تفک يبرا. افتیش یافزا

ها  استان يبند طبقه) 2ها،  در استان يشهر یت زندگیفین کییتع) 1: شد یر طیبه شرح ز

ن، ت بازنشستگان در هر استایۀ فهرست تعداد جمعیته) 3، يشهر یت زندگیفیبرحسب ک

ن حجم نمونه در هر استان با استفاده از روش ییتع) 5، و ین حجم نمونه در پهنۀ استانییتع) 4

مالك تعداد  بر اساسو  یجدول اعداد تصادف يساده با استراتژ یتصادف يریگ نمونه

  .و استان متعلق هر پهنه یت بازنشستگان در هر پهنۀ استانیجمع
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  هاي استانی فکیک پهنهحجم نمونۀ بازنشستگان به ت -1جدول 

هاي  پهنه

  استانی

تعداد 

  استان
نام استان

جمعیت 

  بازنشستگان

درصد جمعیت 

بازنشستگان 

 کل به

بازنشستگان 

  کشور

حجم 

اولیۀ 

  نمونه

درصد 

 اصالح

  شده

حجم 

نهایی 

  نمونه

هاي با  استان

کیفیت زندگی 

  بسیار پایین

7 

  استان

ایالم، لرستان، کردستان، 

د، کهگیلویه و بویراحم

چهارمحال و بختیاري، 

همدان، گیالن

159,27913,7%180  19%  250  

هاي با  استان

کیفیت زندگی 

  پایین

6 

  استان

زنجان، کرمانشاه، سیستان 

و بلوچستان، اردبیل، 

خراسان شمالی، آذربایجان 

غربی

128,19411%145  15%  197  

هاي با  استان

کیفیت زندگی 

  متوسط

6 

  استان

 قم، قزوین، مرکزي،

گلستان، مازندران، خراسان 

  جنوبی

145,87812,6%166  17%  224  

هاي با  استان

کیفیت زندگی 

  باال

7 

  استان

بوشهر، خوزستان، 

آذربایجان شرقی، خراسان 

رضوي، سمنان، کرمان، 

  البرز

297,01525,6%337  22%  290  

هاي با  استان

کیفیت زندگی 

  بسیار باال

5 

  استان

هرمزگان، تهران، فارس، 

  زد، اصفهانی
431,34737,1%489  27%  356  

  جمع
31 

  استان
-  1,161,713  100  

131

7  
100  

131

7  

  

ن مطالعه، پس از طرح سؤاالت پرسشنامۀ یدر ا. گیري اعتبار و پایایی ابزار اندازه

 بر اساس(بازنشستگان  یت زندگیفیبر ک یو فرهنگ یخدمات اجتماع یمربوط به اثربخش

ها و  اسیاز مق یکهر  یاتیو عمل يف نظریت تعاریفیبه ک ات موجود و با توجهیادب

و  ياعتبار صور(ییروش اعتبار محتوا از، جهت برآورد اعتبار پرسشنامه، )رهایمتغ
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م یار ناظر محترم، تیه در اختیکه پرسشنامۀ اول صورت نیبد. استفاده شد) متخصصان

مرتبط ازجمله  يها شتهکشور و چند نفر از کارشناسان ر یصندوق بازنشستگ یکارشناس

مطالعه و اعمال نظر  منظور بهیو رفاه اجتماع يزیر و برنامه یاست اجتماعی، سیشناس جامعه

وة یاعمال نظر آنها دربارة تعداد، نوع و ش بر اساسل پرسشنامه یقرار گرفت و پس از تعد

پرسشنامه  يوامحت اعتبارل، کن شیدر واقع، به ا(ه شد یته ییان سؤاالت، پرسشنامۀ نهایب

  ).دیحاصل گرد

رونباخ انجام گرفت کيب آلفایز با روش ضرین يریگ اندازهابزار  ییایزان پایبرآورد م

که  صورت نیبد. ردیقرار گ موردسنجشاس یهر مق يها هیگویدرون يزان سازگاریتا م

و  ل شدینفر از بازنشستگان تکم 20ن ین پرسشنامه در بی، ایین پرسشنامۀ نهایپس از تدو

 يمقدار آلفا. ج آلفا، اصالحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال شدیسپس با توجه به نتا

نوسان دارد که در  0,926تا  0,765ن یها نشان داد که دامنۀ آلفا ب اسیمق يکرونباخ برا

ت یاس با هم و در نهایهر مق يها هیگو یدرون يسازگار يزان باالیت از میمجموع حکا

، ي، وام ضروریلیمۀ تکمیخدمات ب يمقدار آلفا برا(اس دارند یمق ییباال ییایپا

  ).بود 0,835و  0,885، 0,765، 0,926ب برابر با یها و تورها به ترت نهیهز کمک

ل پرسشنامه در یش و تکمیمایحاصل از پ يها داده يآور پس از جمع. هاتحلیل داده

سؤاالت و  بر اساسشده و سپس  SPSS.v25يافزار آمار ها وارد نرم ن بازنشستگان، دادهیب

م، یش مفاهیع و آرایها، به نحوة توز افتهیش یدر نما. ل شدندی، پردازش و تحلقیتحقاهداف 

ش آنها در قالب جداول ی، و نماپرداختهق یتحق ينمونۀ آمار يها یژگیرها و ویمتغ

ش به یراو گ) نیانگیم(ز کش به مریگرا يها به همراه انواع شاخص يو چندبعد يبعد یک

 یابیارز منظور بهطرف یکازن، یهمچن. است گرفته انجام) اریمع انحراف(یندگکپرا

بازنشستگان از آزمون  یت زندگیفیصندوق بر ک یو فرهنگ یخدمات اجتماع یاثربخش

و از طرف تک نمونهtو آزمون ) ) (رهیتک متغ(برازش  یاسکوئر استقالل نکوئ يکا

 شده استفادهدمن یان خدمات چهارگانه از آزمون فریم ین اثربخشیسۀ ایمقامنظور بهگر ید

  .است
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  ها یافته

  بافت نمونۀ آماري -1

مرد و اکثراً %) 63,2(شامل بازنشستگان، قریب به دو سوم %) 95,7(عمدة پاسخگویان 

 از نظر پهنۀ استانی. قرار داشتند) =M ،8,42SD=61,15(سال  60تا  51در سنین %) 34,1(

، )هاي با کیفیت زندگی بسیار پایین استان(بازنشستگان در پهنۀ اول % 15,8مورد مطالعه، 

هاي با  استان(در پهنۀ سوم % 15,9، )هاي با کیفیت زندگی پایین استان(در پهنۀ دوم % 15

% 32,7و ) هاي با کیفیت زندگی باال استان(در پهنۀ چهارم % 20,6، )کیفیت زندگی متوسط

  .سکونت داشتند) هاي با کیفیت زندگی بسیار باال استان(م در پهنۀ پنج

فرزند  2صاحب %) 35,3(سوم  متأهل، بیش از یک%) 89,7(اتفاق  اکثر قریب به

)2,84=M،1,32=SD( بیش از نیمی ،)دیپلم و کارشناسی،  داراي تحصیالت فوق%) 51,1

در %) 38,7(سوم  ز یکداراي تحصیالت دیپلم، بیش ا%) 39,2(سوم آنها  همسر بیش از یک

کارمند یا حسابدار، همسر قریب به نیمی ) 34,1(سوم  زمان بازنشستگی دبیر، و حدود یک

اتفاق آنها  اکثر قریب به. بازنشسته بود%) 38,2(سوم  دار و بیش از یک خانه%) 47,5(از آنها 

% 29,8داراي مسکن شخصی و ملکی بودند، متوسط هزینۀ ماهیانۀ خانواده در %) 84,6(

میلیون تومان بود  7تا  6بین %) 29,7(میلیون تومان و در نسبتی مشابه  5تا  4بین  ها آن

  .بود) SD=، میلیون تومانM=2,78میلیون تومان 6,250(

از %) 59,4(ها آنعمدة . کردند یارانه دریافت می%) 78,4(آنها  چهارپنجمقریب به  

طبقۀ پایین %) 26,1(چهارم  دود یکنظر طبقاتی خود را متعلق به طبقۀ متوسط و ح

سال بود  5تا  1در حد %) 36,6(سوم آنها  مدت بازنشستگی در بیش از یک.اند دانسته

از نوع بازنشستگی  ها آن% 40,4شکل بازنشستگی در ). SD=7,38، سالM=سال 10,04(

%) 76,7(چهارم این نسبت  در حال حاضر شاغل و بیش از سه ها آن% 12,7. اختیاري بود

  .وقت بودند شاغل پاره
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، M=3,23(بازنشستگان از شرایط زندگی خود در زمان قبل از بازنشستگی 

0,87SD= ( رضایت بیشتري دارند تا زمان بعد از بازنشستگی)2,59=M ،0,99SD= .(

رضایت بازنشستگان از شرایط زندگی در قبل از بازنشستگی زیاد است، اما از شرایط 

به عبارتی، رضایت آنها از زندگی در . اند از بازنشستگی ناراضی زندگی خود در زمان بعد

  ).=M ،0,88SD=2,49(زمان بعد از بازنشستگی، نسبت به قبل از آن کمتر شده است 

  

  رضایت و اثربخشی خدمات چهارگانه -2

در این قسمت به بررسی میزان تأثیرگذاري خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق در 

و ) 2(جدول . شود بر کیفیت زندگی بازنشستگان پرداخته می چهار حوزة مورد نظر

توضیحات متعاقب آن، جزئیات مربوط به میزان تأثیرگذاري هر چهار حوزه را نشان 

  .دهد می

  

میزان تأثیرگذاري خدمات چهارگانۀ اجتماعی و فرهنگی صندوق بر کیفیت زندگی  -2جدول 

  بازنشستگان

  اصًال  ها مؤلفه
خیلی 

کم
کم

تا 

يحد
زیاد

خیلی 

زیاد
n  MSD

خدمات بیمۀ 

  تکمیلی
15,2  22  21,4  32,5  7,4  1,5  673  2,15  1,05

خدمات وام 

  ضروري
32,8  23,6  15  26,2  2,1  0,3  753  1,75  0,93

خدمات 

  ها هزینه کمک
27,4  20,5  14,6  31,9  4,5  1  288  1,96  1,04

خدمات تورهاي 

زیارتی و 

  سیاحتی

7,1  6,5  7,1  41,1  31,2  7,1  353  3,11  1,09
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خدمات بیمۀ تکمیلی -2-1

استفاده ) حافظ سازان هیآت(صندوق  یلیمۀ تکمیکه از خدمات ب یبازنشستگان

ن خدمات یکنند، از ا یافت خدمات پرداخت میدر يکه برا يا کنند، با توجه به سرانه یم

در  ).M ،1,11=SD=2,66اد؛ یت زیرضا% 21,4ت کم، یرضا% 27,4(اند  ینسبتًا ناراض

ن یشتریدارند، ب يشتریت بیکه بازنشستگان از آنها رضا یلیمۀ تکمیرابطه نوع خدمات ب

و خدمات %) 19,2(ي، خدمات بستر%)37,9(یشگاهیت مربوط به خدمات آزمایرضا

، خدمات %)7,2(ک ینیت آنها از خدمات پاراکلین رضایکمتر. بود%) 16,6(یجراح

  .بود%) 11,3(يولوژیو خدمات راد%) 7,8(ییسرپا

دارند  یلیمۀ تکمیطرف قرارداد با ب يها مارستانیاز ب ینسب ییبازنشستگان نارضا

بازنشستگان از زمان ). M ،1,06=SD=2,64(اد؛ یت زیرضا% 20,1ت کم، یرضا% 27,9(

ت کم، یرضا% 31,4(دارند  یت کمیگر رضا مهیب يها شرکت يمه از سویپرداخت حق ب

 یلیمۀ تکمیدر مجموع، نقش خدمات ب). M ،1,07=SD=2,61اد؛ یت زیرضا% 19,8

مۀ ین خدمات بیبازنشستگان کم بوده و ا یت زندگیفیاز ک یبخش يصندوق در ارتقا

% 8,9کم،  یاثربخش% 58,6(بگذارند  یر مثبتینامبرده تأث يها نتوانسته بر حوزه یلیتکم

مۀ یخدمات ب يگذاررین حوزة تأثیشتری، بيروهربه. )M ،1,05=SD=2,15اد؛ یز یاثربخش

، M=2,22(يماریها در هنگام ب نهیهز ین مالیاز تأم یمربوط به کاهش نگران یلیتکم

1,03=SD ( نان نسبت به یت و اطمیاحساس امن يها ب مربوط به حوزهین آن به ترتیکمترو

ینۀ درمان و پزشکیو کاهش هز) M ،1=SD=1,97(يماریها در هنگام ب نهین هزیتأم

)2,11=M ،1,02=SD (بود.  

اي که آنها  نتایج ارزیابی کلی بازنشستگان از بیمۀ تکمیلی نشان داد که علیرغم نارضایتی

در برخی خدمات بیمۀ تکمیلی دارند و اعتقاد دارند که خدمات بیمۀ تکمیلی نقش کمی در 

ها در هنگام بیماري، کاهش هزینۀ درمان و پزشکی، و  کاهش نگرانی از تأمین مالی هزینه

ها در هنگام بیماري، و در نهایت ارتقاي بخشی  اس امنیت و اطمینان نسبت به تأمین هزینهاحس

 ها آن، اما در مجموع، هاي مرتبط با این حوزه دارد از کیفیت زندگی بازنشستگان و شاخص

  ).ارزیابی منفی% 23,4ارزیابی مثبت، % 50,3(ارزیابی مثبتی از این خدمات دارند 
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ريخدمات وام ضرو -2-2

صندوق  يک بار از وام ضروریاز بازنشستگان به اندازة %) 54,9(یمیش از نیب

، M=1,6(اند  ن وام استفاده کردهیبه اندازة دو بار از ا%) 34(آنها  سوم یک. اند استفاده کرده

0,78=SD.(ت آنها از ین رضایانگیاند و م ین وام راضیافت ایبازنشستگان از سهولت در

). M ،0,97=SD=3,92اد؛ یز% 69,8(باشد  یم) 3(تر از حد متوسط افت وام، باالیدر

ش از یب(منزل  يها نهیبازنشستگان، مربوط به امور و هز یافتیمورد مصرف وام در ترین مهم

مربوط به امور فرزندان، درمان  يها نهیب شامل هزیبه ترت يو موارد بعد%) 36,7، سوم یک

  .و سفر بود یانداز بانک ، پسیشخصامور  ي، دادن به فرزندان برایو پزشک

ت، باالتر ین رضایانگیاند و م یافت و پرداخت وام نسبتاً راضیط دریبازنشستگان از شرا

). M ،0,92=SD=3,56ت کم؛ یرضا% 6,8اد، یت زیرضا% 49,9(است ) 3(از حد متوسط 

%) 53,3بیش از نیمی، (مشکالت بازنشستگان براي دریافت وام شامل مبلغ کم  ترین مهم

ضامن و  کردن دایپدهی ضعیف،  بود و عدم امکان پرداخت زودتر از موعد، نوبت

  .محدودیت تعداد وام، در مراتب بعدي قرار داشتند

 یت زندگیفیاز ک یبخش يصندوق در ارتقا يدر مجموع، نقش وام ضرور

% 38,6(د بگذار یر مثبتینامبرده تأث يها نتوانسته بر حوزه وامن یبازنشستگان کم بوده و ا

رغم یعل. )M ،0,93=SD=1,75اد؛ یز یاثربخش% 2,4، یفاقد اثربخش% 32,8کم،  یاثربخش

، M=2,35(یمال يازهایاز ن یوام مربوط به پوشش بخش يرگذارین حوزة تأثیشترین، بیا

0,96=SD(يانداز در مواقع ضرور پس يها ب مربوط به حوزهیترتن آن ی، و کمتر

)1,47=M ،0,81=SD ( یبه استقالل مالو کمک)1,48=M ،0,82=SD (نتایج . بوده است

اي که آنها از  ارزیابی کلی بازنشستگان از وام ضروري نشان داد که علیرغم نارضایتی

ن یدارند و اعتقاد دارند که اتأثیرگذاري وام ضروري روي بخشی از کیفیت زندگی خود 

آنها ندارد، اما در مجموع  یگت زندیفیمرتبط با ک يها در بهبود شاخص یوام نقش چندان

ارزیابی % 15,4ارزیابی مثبت، % 69,2(ارزیابی مثبتی از خدمات وام ضروري دارند آنها 

).منفی
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  ها هزینه خدمات کمک -2-3

گر ید يها کرده و از سو نهیهز از انواع کمک یاستقبال کم سو کیبازنشستگان از 

ن یاز ب. از آنها داشتند یت کمیرضاها استفاده کردند،  نهیهز ن کمکیکه از ا ییآنها

دهد، در کل  یکه صندوق به بازنشستگان ارائه م ینۀ مورد بررسیهز مجموع چهار کمک

ن یاز ا يا استفاده%) 93,5(ها استفاده کرده و اکثر آنها  نهیهز ن کمکیبازنشستگان از ا% 6,5

ن یشتریب بیه ترتنک، سفر، عصا و سمعک بیع يها نهیهز کمک. اند ها نکرده نهیهز کمک

. ها استفاده کرده بودند نهیهز ن کمکیداشتند که از ا ین بازنشستگانیموارد استفاده را در ب

، M=1,28(اند  ها استفاده کرده نهیهز ن کمکیک بار از ایبه اندازة %) 88,8(شتر آنها یب

0,75=SD .(ت یز، در مجموع رضایها ن نهیهز ت از کمکیزان رضایدر رابطه با م

  ).M ،1=SD=2,52اد؛ یت زیرضا% 10,6ت کم، یرضا% 35,8(ن بود ییزنشستگان پابا

 4بازنشستگان در  یت زندگیفیاز ک یبخش يها در ارتقا نهیهز در مجموع، نقش کمک

ش ی، کمک به استقبال و افزاید، کمک به استقالل مالینۀ خریاز هز ین بخشیحوزة تأم

اند بر  نتوانسته نهیهز کمکن یزندان کم بوده و امسافرت، و تداوم مسافرت با خانواده و فر

کم؛  یاثربخش% 5,5کم،  یاثربخش% 62,5(بگذارند  یر مثبتینامبرده تأث يها حوزه

1,96=M ،1,04=SD( .ها به  نهیهز کمک يرگذاریتأث يها ن حوزهیشترین، بیرغم ایعل

به استقبال و  کمک و) M ،0,97=SD=2,22(د ینۀ خریاز هز ین بخشیب مربوط به تأمیترت

ب مربوط به یبه ترت يرگذارین تأثیکمتر، و )M ،0,90=SD=2,20(ش مسافرت یافزا

تداوم مسافرت با خانواده و و ) M ،0,83=SD=1,52(یکمک به استقالل مال يها حوزه

بازنشستگان ارزیابی منفی از اثربخشی در کل، . بوده است) M ،0,93=SD=1,68(فرزندان

ها نقش  نهیهز ن کمکین باورند که ایو بر اشان داشته  یفیت زندگیها روي ک هزینه کمک

ارزیابی منفی، % 43,3(آنها ندارد  یت زندگیفیمرتبط با ک يها در بهبود شاخص یچندان

).ارزیابی مثبت% 35,4
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خدمات تورهاي زیارتی و سیاحتی -2-4

رها استفاده کرده بازنشستگان از تو% 10,7، در کل ین مجموع سه تور مورد بررسیاز ب

ک بار یبه اندازة %) 79,5(شتر آنها یب. اند ن تورها نکردهیاز ا يا استفاده%) 89,3(و اکثر آنها 

ت از تورها یزان رضایدر رابطه با م). M ،0,74=SD=1,42(اند  ن تورها استفاده کردهیاز ا

اد یت زیرضا برگزارشده ياز تورها%) 76,6(بازنشستگان  چهارم سهز، در مجموع حدود ین

یاحتی، سیارتیت بازنشستگان از سه تور زیدر مجموع رضا). M ،1,03=SD=4,12(داشتند 

ن تورها یاز خدمات ا ییت باالیاست که آنها رضا یچندروزه، حاک یاحتیروزه و س کی

ت؛ یفاقد رضا% 2ت کم، یرضا% 4اد، یت زیرضا% 73(دارند ...) و ییراینه، هتل، پذیهز(

3,99=M ،0,97=SD .(یا صندوق بازنشستگیم با آژانس یارتباط مستق)ان و ی، آشنا%)42,3

یاجتماع يها و شبکه%) 17(نترنت یاز راه جستجو در ا ی، شخص%)28,2(همکاران 

از  ياریبس. اند تورها بوده ياطالع از برگزار ين روش بازنشستگان برایتر جیرا%) 12,4(

صندوق را به دوستان خود  ين تورهایاند ا هگفت%) 83,4، چهارپنجمش از یب(بازنشستگان 

  .اند ه کردهیتوص

ن یاد بوده و ایبازنشستگان ز یت زندگیفیک ي، نقش خدمات تور در ارتقارفته هميرو

، يد، تجربۀ شادیدوستان جد کردن دایپشامل  يرگذاریحوزة تأث 10اند بر  تورها توانسته

در جمع بودن، غلبه بر مشکالت  گر،ید يها با فرهنگ ییو تجربه، آشنا یکسب آگاه

فرزندان  یو دوست ییگر، آشنایها با همد خانواده یو دوست یی، آشنایی، غلبه بر تنهایروح

بگذارند  یر نسبتًا مثبتیتأث ید خانوادگیجد يوآمدها رفت يریگ گر، و شکلیبا همد

  .)M ،1,09=SD=3,11کم؛  یاثربخش% 20,7اد، یز یاثربخش% 38,3(

مانند  يمربوط به امور فرد سو کیب از یتورها، به ترت يرگذارین تأثیمن مضایتر عمده

گر ید ي، و از سوییو غلبه بر تنها ی، غلبه بر مشکالت روحیستیشاد زکسب تجربه، 

 عنوان به(یو خانوادگ ید دوستیارتباطات جد يریگ شکل ویژه بهیمربوط به امور اجتماع

شتر یب يتورها بر حوزة فرد یج نشان داد اثربخشیشود که نتا یم) یۀ اجتماعیاز سرما یبخش

تورها به  يرگذاریتأث يها ن حوزهیشترین اساس، بیبر هم. بوده است یاز حوزة اجتماع
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ی، غلبه بر مشکالت روح)M ،0,86=SD=3,57(يب مربوط به تجربۀ شادیترت

)3,43=M،0,98=SD ( و تجربه  یکسب آگاهو)3,37=M ،0,85=SD (بوده است. 

د یجد يوآمدها رفت يریگ شکل يها ب مربوط به حوزهیتورها به ترت يرگذارین تأثیکمتر

، M=2,64(گر یفرزندان با همد یو دوست ییآشنا، )M ،1,35=SD=2,43(یخانوادگ

1,26=SD(، گر یها با همد خانواده یو دوست ییآشنا)2,87=M ،1,18=SD ( کردن دایپو 

  .تبوده اس) M ،1,09=SD=2,85(دیدوستان جد

صندوق، از آن  يش تعدد و تنوع تورهایافزا در صورتبازنشستگان اعتقاد داشتند 

را به خود اختصاص داده است  ییار باالین بسیانگین پاسخ میع ایاستقبال خواهند کرد و توز

در مجموع، بازنشستگان ارزیابی مثبتی از اثربخشی تورها ). M ،0,84=SD=4,42؛ 86%(

نقش  ینسب طور بهاند  ن تورها توانستهیشته و اعتقاد دارند که اداشان  روي کیفیت زندگی

  %).81,6(فا کنند یبازنشستگان ا یت زندگیفیک يدر ارتقا یمثبت

  

آزمون اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بر کیفیت زندگی  -3

  بازنشستگان

هاي  سنجش و آزمون اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بر مؤلفه

ناگون کیفیت زندگی بازنشستگان به تفکیک هر خدمت، با استفاده از دو آزمون کاي گو

 کدام چیهخدمات بیمۀ تکمیلی در ) 1: ي نشان داد کها تک نمونهtاسکوئر نکوئی برازش و 

از سه مؤلفۀ استرس، بهزیستی مالی و احساس امنیت روانی اثر مثبتی روي کیفیت زندگی 

گرچه در مقام قیاس، از بین این سه اثر، اثربخشی خدمات بیمۀ است،  نداشتهبازنشستگان 

هاي استرس، بهزیستی مالی و احساس امنیت روانی بیشتر بوده  تکمیلی به ترتیب بر مؤلفه

یابی، اثربخشی زیادي  خدمات وام ضروري در دو مؤلفۀ بهزیستی مالی و استقالل) 2. است

ها در سه مؤلفۀ  هزینه ات کمکخدم) 3. روي کیفیت زندگی بازنشستگان نداشت

یابی و رشد  از کیفیت زندگی بازنشستگان، شامل بهزیستی مالی، استقالل موردمطالعه

خدمات تورها مشتمل بر چهار مؤلفۀ سرمایۀ اجتماعی ) 4. فردي، اثرگذار نبوده است
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ه نتایج نشان داد ک. فردي، سرمایۀ اجتماعی خانوادگی، بهزیستی روانی و رشد فردي بود

خدمات تور روي بهزیستی روانی و رشد فردي بازنشستگان اثر مثبتی داشته است و توانسته 

در این زمینه اثربخش باشد، اما در مورد سرمایۀ اجتماعی، چه فردي و چه خانوادگی، این 

دار نبوده است، گرچه اثر آن روي سرمایۀ اجتماعی خانوادگی بیشتر از  اثربخشی معنی

  .شکل فردي آن بود

  

هاي کیفیت زندگی  آزمون اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بر مؤلفه -3جدول 

  بازنشستگان

  هاي اثربخشی مؤلفه  خدمات چهارگانه
نام 

آزمون

مقدار 

آزمون
df  p  

  خدمات بیمۀ تکمیلی

  استرس و اضطراب
  

318,272  4  0,000  

  بهزیستی مالی
  

322,468  4  0,000  

  احساس امنیت روانی
  

381,561  4  0,000  

  خدمات وام ضروري
  بهزیستی مالی

  
40,934  762  0,000  

  یابی استقالل
  

1275,279  4  0,000  

  ها هزینه خدمات کمک

  بهزیستی مالی
  

129,070  4  0,000  

  یابی استقالل
  

217,063  3  0,000  

  رشد فردي
  

8,119  37  0,000  

خدمات تورهاي 

  زیارتی و مسافرتی

  فردي سرمایۀ اجتماعی
  

141,291  4  0,000  

سرمایۀ اجتماعی 

  خانوادگی
5,876  343  0,000  

  0,000  349  6,835  بهزیستی روانی

  رشد فردي
  

8,095  342  0,000  
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مقایسۀ اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بر کیفیت زندگی  -4

  بازنشستگان

گانۀ کیفیت  ضعیت ابعاد سهاز نظر اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بر و

ي آنها، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که این اثربخشی به بند تیاولوزندگی بازنشستگان و 

هاي مربوط به  در رابطه با مؤلفه. ترتیب روي ابعاد فردي، اجتماعی و اقتصادي بیشتر است

  :هر بعد نیز، نتایج زیر بدست آمد

تکمیلی، این اثربخشی به ترتیب روي استرس و  در رابطه با اثربخشی خدمات بیمۀ) 1

.اضطراب، بهزیستی مالی و احساس امنیت روانی بیشتر بوده است

در زمینۀ خدمات وام ضروري، این خدمات بیشتر روي بهزیستی مالی و ) 2

.یابی اثر گذاشته است استقالل

یابی اثر  اللها به ترتیب روي رشد فردي، بهزیستی مالی و استق هزینه خدمات کمک) 3

.گذاشته است

اثربخشی خدمات سفرهاي زیارتی و سیاحتی به ترتیب بر روي بهزیستی روانی، ) 4

  .رشد فردي، سرمایۀ اجتماعی خانوادگی، و سرمایۀ اجتماعی فردي بیشتر بوده است

  

هاي کیفیت  مقایسۀ اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بر ابعاد و مؤلفه -4جدول 

  ازنشستگانزندگی ب

  هاي اثربخشی ابعاد و مؤلفه
میانگین 

    رتبه
df  p

  گانه ابعاد سه

  1,96  بعد اجتماعی

  1,05  بعد اقتصادي  0,000  2  429,410

  2,99  بعد فردي

خدمات بیمۀ 

  تکمیلی

  2,14  استرس و اضطراب

  2,01  بهزیستی مالی  0,000  2  91,066

  1,85  احساس امنیت روانی
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مات وام خد

  ضروري

  1,99  بهزیستی مالی
741,021  1  0,000  

  1,01  یابی استقالل

خدمات 

  ها هزینه کمک

  2,88  رشد فردي

  1,68  بهزیستی مالی  0,000  2  52,274

  1,45  یابی استقالل

خدمات تورهاي 

  زیارتی و سیاحتی

  3,94  بهزیستی روانی

880,782  3  0,000  

  2,37  رشد فردي

یۀ اجتماعی سرما

  خانوادگی
2,65  

  1,04  سرمایۀ اجتماعی فردي

  

  گیري بحث و نتیجه

ن یبر چند يبا ابتنا يریگ جهین نتیق حاضر، ایتحق يریگ جهیدرك بهتر ساختار نت منظور به

و  یارائۀ خدمات اجتماع در بابين گزارة محوریتر چند روشن یموضوع و به عبارت

  :شود یانجام م يکشور یپوشش صندوق بازنشستگ به بازنشستگان تحت یفرهنگ

ن پژوهش یج اینتا: همزیستی نارضایتی و کارآمدي خدمات در کیفیت زندگی

ز یآم و مسالمت زمان همصندوق از دو وجه  یو فرهنگ ینشان داد که خدمات اجتماع

خدمات ینسب يگر، کارآمدیبازنشستگان از خدمات و دو د یتینارضا یکیبرخوردار است، 

ن معنا که یبد. یلیمۀ تکمینک و سفر، و بینۀ عیهز ، کمکيتورها، وام ضرور ویژه به

مۀ ینۀ بیدر زم ویژه بهصندوق  یو فرهنگ یف خدمات اجتماعیوک بازنشستگان گرچه از کم

ن یا بودن دیمفاز آنها از  ياریبس یابیدارند، اما ارز ینسب ییها نارضا نهیهز و کمک یلیتکم

آنها  يتوان به ارتقا ین خدمات، میط ایشرا یو اعتقاد دارند با بهبود برخ خدمات مثبت است

از  یو فرهنگ یاجتماع یف خدمات کنونیوک اعتقاد دارند که اگرچه کم ها آن. کمک کرد

 ین خدمات حداقلیست، اما همیآل و متناسب با شأن آنها ن دهی، ابازنشستگانصندوق به  يسو

ت یفیمورد نظر در ک يها از حوزه یبخش ینسب يا داشته و به ارتقار ینسب یز توانسته اثربخشین

  . دیآنها کمک نما یزندگ
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ق، متفاوت بود ین تحقیدر ا موردمطالعهت بازنشستگان از خدمات گوناگون یالبته رضا

ن تفاوت یز، این نیشیدر مطالعات پ. از همه ارائه داد یکسانییتیروا یستین، نبایو بنابرا

نمونه، مطالعۀ راستخانه  يبرا. است شدهمشاهدهن بازنشستگان یت در بت از خدمایرضا

ت خدمات یفیک يها شاخصاز  يبازنشستگان کشور يرضامندزان یمکه  نشان داد) 1397(

  .با هم دارند يتفاوت معنادارمتفاوت است و  استان لرستان یت صندوق بازنشستگیریمد

برجستۀ ارائۀ خدمات  يها یژگیواز  یکی: بازتعریف کیفیت زندگی بازنشستگان

 یزندگ تیفیکگرا به  تینیصندوق به بازنشستگان، غلبۀ نگاه ع ياز سو یو فرهنگ یاجتماع

 یو فرهنگ یساختار خدمات اجتماع یت اصلی، تمرکز و محوريریبه تعب. بازنشستگان است

که  یدقت در نوع خدمات. یاست تا امور ذهن یت زندگیفیاز ک ینیصندوق، بر امور ع

ن یها، داللت بر ا نهیهز و کمک ي، وام ضروریلیمۀ تکمیدهد، ازجمله ب یصندوق ارائه م

که در حال  یخدمات یکرد ارائۀ خدمات به بازنشستگان دارد؛ حتیت در روینیع یهژمون

مانند (باشد  یکنندگان جهت ارائه به بازنشستگان م حاضر صندوق در حال مذاکره با عرضه

  .دارند ین خصلتیز چنی، ن)یمحصوالت خانگ

ن یتوان از ا یرا م یاحتیو س یارتیز یمسافرت ياز خدمات مانند تورها یالبته بخش

زاده  وسفی. دیگرا را در آنها د تیذهن یت زندگیفیکرد کیکرد خارج کرد و غلبۀ رویرو

، یدهندة خدمات اجتماع ارائه يا واسطه ينۀ حرکت نهادهایدر زم یج مشابهیبه نتا) 1397(

کال یزیو ف يمحور، ماد گر از خدمات جسمید يبه بازنشستگان در کشورها یو رفاه یرهنگف

محور به خدمات  حرکت از خدمات درمان(یو اجتماع یبه خدمات روانشناخت

  .افته استیدست ) محور سالمت

یستیارائۀ خدمات بهتر به بازنشستگان، با ين اعتقاد دارد که براین، محققیبنابرا

 يرا رو یم و تمرکز اصلیسیم و دوباره از نو بنویر دهییرا تغ یت زندگیفیز کا فمانیتعر

، ی، لذت از زندگیت از زندگیو نشاط، رضا يمانند شاد ییها با مشخصه یذهن یستیبهز

حاکم بر ساختار عرضۀ خدمات  یف موجود و فعلیتعر. يماد یستیم تا بهزینه... و یسرزندگ

ند تا وجه یب یم یستیالیو ماتر يرا مشتمل بر وجه ماد یدگت زنیفیصندوق، ک ياز سو یرفاه
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، سبک ي، فکری، سنیاست که با توجه به اقتضائات جسم ین در حالیا. یو روان یاجتماع

و  ینیع یستیاست تا بهز یذهن یستیاج آنان است، بهزیبازنشستگان، آنچه احت... و یزندگ

  .و ملموس ینیع يها معرف/توجه به شاخص

، ی، ذهنیعاطف يها شامل مؤلفه يچندبعد يا سازه یت زندگیفی، کگریدیعبارت به

ابعاد و در  يسر کیآن به  محدود کردنو ) Janse et al., 2004(است  يو رفتار یاجتماع

ير فلس و پریبه تعب. است یو روش یمعرفت يمعدود، خطا يها معرفها و  جه شاخصینت

و  ینیع يگرها فیکل و شامل توص یمومع یستیعبارت از بهز یت زندگیفی، ک)1995(

 يزان رشد فردیهمراه با م یو عاطف ی، اجتماعي، مادیکیزیف یستیاز بهز یذهن يها یابیارزش

ها مشخص  از ارزش یشخص يا مجموعه بر اساست هدفمند است که وزن همه یو فعال

ط یاز شرا يچندبعد یابیک ارزشییت زندگیفی، ک)1999(ر هاس ین، به تعبیهمچن. شود یم

آن  يها کند و پاسدار ارزش یم یاست که در آن زندگ یفرد در بافت فرهنگ یکنون یزندگ

، یکیزیو مشتمل بر ابعاد ف یذهن یستیک احساس بهزیۀ اول درجدر  یت زندگیفیک. است

توانند  یم ینیع يها ط، شاخصیشرا یاست، اما در برخ يو معنو ی، اجتماعیشناخت روان

  .فا کنندیا یت زندگیفیک یابینده را در ارزیا نماینقش مکمل 

و  یارائۀ خدمات اجتماع ي، معتقدند که برا)1397(زاده  وسفینظر با  سندگان، همینو

رسد،  یسالمندان، به نظر م یت زندگیفیبا نگاه به ارتقاء ک ویژه بهت بهتر و یفیبا ک یفرهنگ

 یخدمات یعنیاست؛  یو فرهنگ یدارد، توجه به خدمات واقعًا اجتماع يشتریت بیآنچه اهم

و  ین دسته از خدمات اجتماعیدر ا. يدارند تا اقتصاد یو فرهنگ یکه مضمون اجتماع

، ینیشیبر اقدامات پ یمبتن سو کیمحور که از  توان به ارائۀ خدمات سالمت ی، میفرهنگ

دارد، يقرابت بهتر یذهن یستیگر با مفهوم بهزید ياست و از سو یرانه و سبک زندگیشگیپ

  .هستند، اشاره کرد ینیبر اقدامات پس یمحور که مبتن خدمات درمان يبجا

یضمن يها از داللت یکی: دهی صندوق غیبت مفهوم بازنشستگی فعال در خدمات

صندوق به  یو فرهنگ یاجتماع یده کرد خدماتیق در رابطه با رویتحق يها افتهی
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د در یک واژة جدیعنوان به1»فعال یبازنشستگ«يبازنشستگان، عدم توجه به مفهوم چتر

 يات را ضرورین ادبیشدن آن در ا نهین، طرح و نهادیاست که محقق یت زندگیفیات کیادب

کردمان را از یرو یستیبه بازنشستگان، با یرسان اشاره شد که در خدمات تر شیپ. داند یم

 یستیه بهزبازنشستگان، ب یت زندگیفیدر ک يت اقتصادیو جبر يماد یستیت بهزیمحور

 ی، سرزندگی، لذت از زندگیت از زندگیو نشاط، رضا يمانند شاد ییها با مشخصه یذهن

، یعاطف يها در جنبه رییبا تغ یگر، اشاره شد که بازنشستگیاز طرف د. میر دهییتغ... و

و  ی، نقصان سالمتی، کاهش منزلت اجتماعيش مشکالت اقتصادیافزا، يا هیو تغذ یاجتماع

، استرس و یو روان یروح ي، فشارهايکاریش اوقات فراغت و بی، افزایازکارافتادگ

 یت مالیو کاهش امن یانسجام اجتماع رفتن نیب، ازیاضطراب، کاهش تعامالت اجتماع

امکانات  فراهم کردنو  يماد یستیرسد توجه به بهز یکه به نظر م یراتییهمراه است؛ تغ

م به همراه داشته باشند، اما یرمستقیم و غیبت مستقتوانند اثر مث یمدت م ، گرچه در کوتاهيماد

فراهم از به یجه نیکمتر داشته و در نت ی، اثربخشیذهن یستیسه با بهزیدر بلندمدت قطعاً در مقا

  .ن بازنشستگان وجود داردیدر ب یذهن یستیط امکانِ بهزیشرا آوردن

ن یدر ب یذهنیستیمرتبط با تحقق بهز يم ابزارهاییم و بهتر بگویاز مفاه یکی

که سازمان  2»فعال يسالمند«سندگان از مفهوم یاست که نو »فعال یبازنشستگ«بازنشستگان، 

 يها از داللت یتواند بخش یرسد م یبهداشت ابداع کرده، اقتباس کرده و به نظر م یجهان

. ح دهدیبه بازنشستگان را توض یده در خدمات يکشور یکرد صندوق بازنشستگیرو یضمن

ب یصندوق غا یکرد کنونیاست و رویدر س »فعال یبازنشستگ«ن است که مفهوم یا واقع امر

و رفاه  یستین است که عمدة توجه صندوق به تدارك خدمات بهزیل ایاز دال یکیاست و 

 يسالمند. یذهن یت زندگیفیتر ک یر کلی، و به تعبیذهن یستیبوده است تا بهز ینیو ع يماد

ند یبهداشت مطرح شد، عبارت از فرا یازمان جهانس ياز سو 1990که در دهۀ فعال 

ت یفیارتقاء ک منظور بهافراد سالمند  يت برایسالمت، مشارکت و امن يها فرصت يساز نهیبه

                                                  
1. active retirment
2. active aging
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خوب  يت، سالمت، استقالل و سالمندیان فعالیوند مین مفهوم بر پیا. باشد یآنها م یزندگ

).WHO, 2002(د دارد یتأک

هستند که تحقق  »فعال یبازنشستگ«به مفهوم  قائلسندگان یز، نوین یدر حوزة بازنشستگ

، يریبه تعب. نه استین زمیدر ا يکشور یکرد صندوق بازنشستگیر روییازمند تغیآن، ن

 یبرخیستیباکند، ین میرا تأم گانبازنشست ياقتصاد يازهایآنکه نالوه بر ع ،یخدمات رفاه

توان ین صورت میدر ا. ز برطرف کندیا نر یط اجتماعیآنها از مح ياز دور یناش يهاچالش

چالش . د کردنخواه يت را سپریفیباکخوب  یبازنشستگینوعبازنشستگان گفت 

م یدیز دیج نیدر نتا بسا چه؛ است یپس از بازنشستگ یت زندگیفیکاهش کبازنشستگان، 

به قبل نسبت  یشان در زمان پس از بازنشستگ یت زندگیفیط و کیاز آنها، شرا ياریزعم بس به

 ویژه بهها آنکنندة تیحما يهافۀ سازمانیل وظین دلیبه هم .تر شده است از آن نامناسب

  . شودیم تر سخت یدر دوران بازنشستگکشور  یصندوق بازنشستگ

د در یگویو م کردهر یگر تفسیبه نقش د ینقش ییرا در جهت جابجا یبازنشستگ ،یاشل

مانند  یپردازانهینظر .اد با مخاطره مواجه شودافر یت زندگیفیممکن است ک یین جابجایا

 يدر ارتقا یتیحما یو اجتماع یفرهنگ يز به نقش فرهنگ و جامعه و ساختارهاینگر نیلن

که در  یگفت در انتقال نقش توان یجه میکه در نت اندتوجه کرده یت افراد از زندگیرضا

و  یاجتماع یتیحما يتوان به نقش ساختارهایرد، میگیصورت م یان بازنشستگیجر

آنها  یت زندگیفیزان کیو م یت بازنشستگان از زندگیاز تنزل رضا يریدر جلوگ یفرهنگ

ان یقیم، صدی، صمي، به نقل از منتظرالمهد1399، يچارنیو حس يمحمد(اشاره کرد 

  ).907: 1398، يو مهد یگدلیب

بهداشت در رابطه  ینمورد نظر سازمان جها »فعال يسالمند«ن، با کاربست مفهوم یبنابرا

 یو فرهنگ یآن در چارچوب خدمات اجتماع يمفهوم بندکه  »فعال یبازنشستگ«با مفهوم 

ق یبازنشستگان از طر یت زندگیفیک يبند توان صورت یسازد، م یم يصندوق را ضرور

کنندة  نییگروه تع 6به  يآنها را با ابتنا يت برایسالمت، مشارکت و امن يها فرصت يساز نهیبه

ر ییتغ يو اقتصاد ی، اجتماعیکیزیط فی، محي، فرديورد نظر شامل خدمات سالمت، رفتارم
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ت از یسالمت، مشارکت و امن میمفاه دیکله بر ید را با تکیجد يساز ن مفهومیداد و عناصر ا

 یبازنشستگ«ت تحقق یف کرد تا بتوان در نهایگر تعرید ياز سو یذهن یستیو بهز سو کی

  .مینشستگان شاهد باشن بازیرا در ب 1»خوب

ن یق، ایج برجستۀ تحقیاز نتا یکی: جبریت اقتصاد در کیفیت زندگی بازنشستگان

ت یفیت بازنشستگان از کیدر رضا يژه و نقش محوریت ویجبر يبود که عامل اقتصاد

خدمات  یآنها از اثربخش یابیارز يرو ين موضوع، نقش مهم و محوریداشت و هم یزندگ

در هر  یوقت کهيطور به. شان داشته است یت زندگیفیک يندوق روص یو فرهنگ یاجتماع

و در  یتین نارضایم که اولیبر یم ی، پمیشویمق ین بخش دقیدر ا موردمطالعهچهار خدمت 

شان، به امر  یت زندگیفین خدمات بر کیا یجه نقد آنها از خدمات صندوق و اثربخشینت

معتقدند که حق  ياری، بسیلیمۀ تکمیورد بمثال، در م يبرا. گردد یبرم یو مال ياقتصاد

گذار  مهیب يها شرکت يمه از سویاد است، مبلغ بازپرداخت بیآنها ز يمه از سویب یپرداخت

ت ین جبریا یز، حتین يدر مورد وام ضرور... شود و یر پرداخت میکم است، مبلغ با تأخ

ن یدر ا که طوري به. دشو یتر م موضوع، برجسته یو مال يت اقتصادیماه لیبه دلياقتصاد

ق یمصاد. میخور یآن برم يمانند مبلغ کم وام، و سود و کارمزد باال يز، به مواردیخدمت ن

و  یارتیز يها و تورها نهیهز کنندة کمک افتی، در مورد بازنشستگان دردست نیازاياریبس

  .ز مشهود استین یاحتیس

 یاز مطالعات قبل ياریر بسن بازنشستگان، دیدر ب يمشکالت اقتصاد یوع و گستردگیش

، )1383(یی، موسا)1375(یمیکرتوان به مطالعۀ  یز مشاهده شده است که ازجمله مین

با توجه  ویژه بهن موضوع یاشاره کرد که ا) 1386(ان یگلری، زارع و بيکمال، سجاد یمحقق

ل، بنا به افراد از حقوق دوران اشتغا یدر دوران بازنشستگ افتیقابل دربودن حقوق به کمتر

س و یپرا. شود یدر بازنشستگان م یجاد احساس ناامنیموجب ا) 1374(یمطالعۀ صفرعل

از  متحده االتیازنان  يتمندیبا رضا یت مالیامن يز به نقش باالین) 2009(یباالسوم

                                                  
1. good retirment
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از  یموجب شده تا بخش ين مسئلۀ مشکالت اقتصادیهمو معتقدند  کرده اشارهیبازنشستگ

را دارند و از  یو فرهنگ ی، اجتماعياقتصاد يها هیانواع سرما سو کیز که ا یبازنشستگان

شتر دارند، دوباره به کار و اشتغال یبه کار و درآمد ب يو اقتصاد یاز مالین ویژه بهگر ید يسو

است که با نسبت % 12,7ن نسبت از بازنشستگان در مطالعۀ حاضر، یا. مجدد مشغول شوند

و خدمتگزار  يو مطالعۀ اسکندر%) 15,3، 1397(زاده يمورد اشاره در مطالعۀ رضو

  .ب مشابه استیتقر به%) 15,5، 1388(خوشدل 

بازنشستگان از خدمات  یابیبا ارز يت اقتصادیجبر یستین همزیهم دلیلبه ، يبه هر رو

به خدمات صندوق،  ياقتصاد یتینارضا يجه تسّریصندوق، و در نت یو فرهنگ یاجتماع

 لیبه دلدهد،  یکه صندوق به آنان ارائه م یستگان نسبت به هر خدمتاست که بازنش یعیطب

کنند، ولو  یم یتیز اظهار نارضاین خدمات نی، از ااند مواجهکه با آنها  يا يمشکالت اقتصاد

  .ت الزم برخوردار باشدیفیخدمات صندوق از ک

تقالل سرشار از اس سو کیاز  یبازنشستگ: تورها، سرمایۀ اجتماعی و بهزیستی ذهنی

 یذهن یستیو بهز یۀ اجتماعیتوأم با کاهش سرما يندیگر فراید ياست، اما از سو يو آزاد

است و ... و ی، سرزندگی، لذت از زندگیت از زندگیو نشاط، رضا يشادمانند  یبا مختصات

و  يسار یت اجتماعیاز بازنشستگان در هر موقع یاجتماع يها ن خصلت، در همۀ گروهیا

ن است که یاما موضوع ا. از آنان کرد یتوان آن را محدود به قشر خاص یاست و نم يجار

ر ییاست که با تغ يا دوره ی، بازنشستگ)2009(یتنکورت و واندرلیان، بیر آلوانرگا، کیبه تعب

 يا یشود و بسته به معان یافراد مشخص م یزندگ يا هیو تغذ ی، اجتماعیعاطف يها در جنبه

  . آنها دارد یزندگ يرو یا منفیدهند، اثرات مثبت  یمرات یین تغیکه افراد به ا

ش مشکالت یافزا کنندیماستدالل ) 1391(و خداشناس یاله ، خائففردییدانا

ش اوقات فراغت و ی، افزایو ازکارافتادگ ی، نقصان سالمتی، کاهش منزلت اجتماعياقتصاد

ز به یگر نیمطالعات د در. است یبازنشستگ يامدهایاز پ یو روان یروح ي، فشارهايکاریب

 ,Oniye(ازجمله استرس و اضطراب  یو روح یروان يامدهایبا پ یبازنشستگ یدستخوش

 & ,Micali, Fukushima, Carno, Costa؛ Bonsang & Klein, 2001: 1، به نقل از 2001
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Codogno, 2019(ی، کاهش تعامالت اجتماع)Wong, 2019(و  یت مالی، کاهش امن

ن مطالعات یکه ا یعمدة مختصات.بازنشستگان اشاره شده است یم اجتماعرفتن انسجا نیازب

 یستیو بهز یۀ اجتماعیدو مفهوم سرما ياشاره کردند، ردپا یبازنشستگ يامدهایپ عنوان به

  .دهد یها را به ما نشان م هیها و رو استیو ضرورت گنجاندن آنها در س یذهن

ها و  تیدر رابطه با فعال) 1390(يو مرتضو يرازی، شيکه مرتضو يا مطالعه

ن یافتند که ایمشهد انجام دادند، در یدر دانشگاه فردوس یبازنشستگان دانشگاه يها نگرش

برخوردارند خشنودند،  يشتریم وقت خود از استقالل بینکه در تنظیاز ابازنشستگان گرچه 

. ذشته ناخشنودندسه با گیان در مقایشدن ارتباط با همکاران و دانشجواما نسبت به کمرنگ

، در کنار یدر دورة بازنشستگ یۀ اجتماعیسرما یاز فرسودگ یتین نارضایرسد ا یبه نظر م

 یط زندگیآنها از شرا یتیگر، به نارضاید یو فرهنگ ي، اقتصادی، روانیمشکالت روح

  . زند یدامن م

ز از شرایط زندگی خود در زمان قبل از نشان داد که بازنشستگان یمطالعۀ حاضر ن

بر این %) 50(بازنشستگی رضایت بیشتري دارند تا زمان بعد از بازنشستگی، و نیمی از آنها 

باورند که شرایط زندگی آنها در بعد از بازنشستگی، نسبت به قبل از آن، بدتر شده و در 

% 49ت یران رضایافتند میز درین) 2019(ل یم خلیمحمد و ابراه. نتیجه رضایت کمتري دارند

به منابع،  یاست که دسترسکم یشان بعد از بازنشستگ یط زندگیاز شرا ها آناز نمونۀ 

اعتقاد دارند ) 2015(نس و باکستر یبرك، هایالبته ها. ت داردین رضاین نقش را در ایشتریب

ف یبه ط یمانند دسترس يو تابع عوامل متعدد ستین کنواختیۀتجرب کییبازنشستگکه 

  .استيادو اقتص یاجتماعاز منابع  یعیوس

همانطورکه مطالعۀ حاضر نیز دریافت این نارضایتی بازنشستگان مورد مطالعۀ این 

تحقیق از شرایط زندگی بعد از بازنشستگی، در بین بازنشستگان مرد، واجد تحصیالت 

هاي با کیفیت  تر، با سابقۀ بازنشستگی بیشتر، شاغل فعلی و ساکن در استان دانشگاهی پایین

، )2001(تاکت گرچه اغلب مطالعات خارجی مانند . ر، بیشتر استت زندگی نامناسب

ن یب یتفاوت) 2017(ا یدمودی، الوال و ا)2016(، بانرجه )2011(و همکاران چیبراژو
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) 1998(ک و مون یدر بازنشستگان مرد و زن مشاهده نکردند، اما کوئ یت از زندگیرضا

با تفاوت  یطورکل بهنشان دادند که ، یدر دورة بازنشستگ یت زندگیفیک یتیل جنسیدر تحل

از  یکی. خود دارند یاز دوران بازنشستگ يشتریت بیمردان نسبت به زنان رضا یاندک

د بتوان تفاوت زمان انجام مطالعۀ نامبرده یافته با مطالعۀ حاضر را شاین تفاوت یل ایدال

در  يآور نمرد نا يغلبۀ الگو نکهیضمن ا. بوده است تر شیپسال  22دانست که حدود 

به دوش و  يجه فشار اقتصادیتر، و در نت یمین بازنشستگان قدیدر ب ویژه بهران، یبازار کار ا

 يگرید دیتواند مز یز مین دسته از بازنشستگان، نیا ياز سو يبار مشکالت اقتصاد دنیکش

 لیدلبه تر و با سابقۀ کمتر،  احتماًال بازنشستگان جوان بسا چه. ن تفاوت باشدیعلت ا يبرا

  .کنند یرا تجربه م يکمتر ي، فشار اقتصاد)هم مرد و هم زن(آور  دو نان يوجود الگو

 یت زندگیفیبهبود ک يبرا در دسترسمناسب و  يها نهیاز گز یکین، یبنابرا

ن یدر ب یۀ اجتماعیسرما ی، با توجه به خأل و فرسودگیبازنشستگان در دورة بازنشستگ

، یاجتماع يامدهایر پی، در کنار سایاحتیو س یارتیم از زتورها اع. باشند یآنان، تورها م

ن یهستند و به هم يهم آورو گرد يساز ، ابزار مهم مجموعهیو شناخت ی، روانیفرهنگ

ازجمله . ن حوزه دارندیدر ا یت زندگیفیمهم ک يها معرف يدر ارتقا یخاطر نقش مهم

که  ییاشاره کرد که تورها ینروا یستیو بهز یۀ اجتماعیتوان به سرما یها، م ن معرفیا

ز نشان داد یق نین تحقیج ایت آنها کمک کند و نتایتواند به تقو یکند، م یصندوق برگزار م

گفت  یستیدر رابطه با تورها، با. اند ن مهم کمک کردهین دو حوزه، تورها به ایکه در هر ا

ازجمله یروانو  یمشکالت متعدد روح ویژه بهط خاص بازنشستگان یکه با توجه به شرا

و  ی، درماندگی، احساس سردرگمیمصرفیو ب ینده، احساس پوچیاز آ ی، نگرانیافسردگ

که صندوق  یی، تورها)1394رگر، یو ت ينمونه، سام، محمود يبرا(که دارند ... بطالت و

بازنشستگان در جمع و در  قرار دادناند با  کند، توانسته یبرگزار م يکشور یبازنشستگ

آنها، به احساس در جمع بودن، کاهش مشکالت  يبرا يتجربۀ شاد يازجه بسترسینت

  . در آنها کمک کنند یذهن یستیت ارتقاء بهزیو در نها یی، کاهش احساس تنهایروح
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م یابییم، درمیشو ین بخش از خدمات صندوق متمرکز میج ایدر نتا ی، وقتیز طرفا

ت بازنشستگان را جلب و یتنها رضااند نَه صندوق توانسته يبرگزارشده از سو يکه تورها

ۀ ینده منجر شوند، بلکه دو گونه سرمایتورها در آ يبه استقبال آنها از برگزار یحت

زاده يرضومطالعۀ . اند ز کردهیت نیرا موجب شده و تقو یو خانوادگ يفرد یاجتماع

بر  یمبن) 2019(ۀ ونگ عج مطالیافت و نتاینه دست ین زمیدر ا یمشابه یجیز به نتاین )1397(

  .باشد یجه مین نتیبا ا راستا همیت بازنشستگان از زندگیدر رضا ینقش شبکۀ اجتماع
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هاي مدیریت منابع انسانی  فصلنامۀ پژوهش، »اشتغال مجدد بازنشستگان نیروهاي مسلح

.153-137: 4، سال اول، شمارة )ع(جامع امام حسین  دانشگاه

: بررسی عوامل اقتصادي اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی مهاجران«، )1387. (، اسالمآقاپور-
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-5: 35شمارة ،روانشناسیوتربیتیمجلۀ مطالعات، »شیرازشهرمتوسطهدورهآموزان دانش
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  .14-5: 1، شمارة یشناخت روان

.محمدرضا ،طاهريو  مهدي ،زاده لسبوییرمضان، مجتبی ،روستایی، قالیباف، محمدباقر-
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نامۀ  پایانبررسی مشکالت فرهنگیان بازنشستۀ استان مرکزي، ،)1375(.کریمی، حمیدرضا-

  .، دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت

مقایسۀ «، )1386(.زارع، حسین و بیگلریان، اکبررا،حمیسجادي،،نیحسدیسمحققی کمال،-
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  .56-49: 27، سال دهم، شمارة نشریۀ سالمت،»کشوري ساکن شهرستان قم

  .شناسانمعهجا: تهران، کیفیت زندگی یشناس جامعه،)1389(.مختاري، مرضیه و نظري، جواد-

هاي  ها و نگرش تأملی بر فعالیت«،)1390(.لیالعلی و مرتضوي،شیرازي،؛ سعیدمرتضوي،-

  .73-59: 6، شمارة انداز مدیریت دولتی فصلنامۀ چشم، »بازنشستگان دانشگاهی



  

  

  

1401بستان ، تا51شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  44

کیفیت زندگی بازنشستگان و شاغالن دولتی در ، )1399. (ی دانشجویان ایرانافکار سنجمرکز -

  .موسسه راهبردهاي بازنشستگی صبا: ن، تهراایران

عوامل «، )1398. (منتظرالمهدي، مصطفی؛ صمیم، رضا؛ صدیقیان بیدگلی، آمنه و مهدي، رضا-

: موردمطالعه(اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رضایت سالمندان از خدمات رفاهی بازنشستگی 
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شهر  تحلیل کیفیت زندگی سالمندان بازنشسته«، )1390. (موسوي، مرضیه و مصطفائی، اقدس-

ریزي رفاه و  فصلنامۀ برنامه، »)هاي اجتماعی رسمی و غیررسمی کید بر حمایتأبا ت(تهران 

  .164-137: 3، سال دوم، شمارة توسعۀ اجتماعی

 ۀمجموع، وپرورش نفس بازنشستگان آموزش بررسی میزان عزت«، )1377. (یان، نویدداه-

  .تشارات سورهان: ، تهراناییشهید رج ة، جشنوارمقاالت اولین همایش بازنشستگان کشوري

 يا موفق در خصوص نهادهاي واسطه يها بررسی کاربردي تجربه، )1397. (، ایمانزاده وسفی-

: ، تهراندهندة خدمات اجتماعی، فرهنگی و رفاهی به بازنشستگان در کشورهاي دیگر ارائه

.موسسه راهبردهاي بازنشستگی صبا

  

- Alvarenga, Líria Núbia, Kiyan, Luciana, Bitencourt, Bianca, Wanderley, and 

Kátia da Silva. (2009). "The impact of retirement on the quality of life of the 

elderly". Rev Esc Enferm USP, 43(4), 794-800.

- Bonsang, E., and Klein, J. K. (2011). Retirement and Subjective Well-Being. 

Discussion Paper, No. 5536, IZA DP No. 5536.

- Börsch-Supan, A., and Jurges, H. (2006). Early retirement, social security and 

well-being in Germany. In: NBER Working Paper, No. 12303. Avaiable on: 

http://www.nber.org/ papers/w12303.pdf?new_window=1.



  

  

  

  

45   |، حبیب پور و همکاران ... اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی  

- Brajkovic, Lovorka. (2011),.Life Satisfaction in Persons of the Third Age after 

Retirement., Coll. Antropol., 35(3), 665-671.

- Calvo, E., Haverstick, K., and Sass, S. A. (2009). "Gradual Retirement, Sense of 

Control, and Retirees' Happiness". Research on Aging, 31(1), 112-135.

- Chung, In Soo. (2017). "Retirement Planning and Quality of Life in Retirement: 

Factors affecting the Korean American Elders’ Retirement Satisfaction., 

Journal of Sociology and Social Work, 5(1), 85-98.

- Dingemans, Ellen, and Henkens, Kène. (2015). "How do retirement dynamics 

influence mental well-being in later life? A 10- year panel study". Scand J 

Work Environ Health, 41(1), 16–23. doi:10.5271/sjweh.3464.

- Herzog, A., House, J., and Morgan, J. (1991). "Relation of work and retirement 

to health and well-being in older age". Psychology and Aging, 6, 202–211.

- Horner, E. M. (2014). "Subjective Well-Being and Retirement: Analysis and 

Policy Recommendations". Journal of Happiness Studies, 15(1), 125-144.

- Lee, Y-J. (2008). "Subjective quality of life measurement in Taipei". Building 

and Environment, 43(7), 301-322.

- Liu, L. (2006). "Quality of life as a social representation in China: a qualitative 

study". Social Indicators Research, 75, 217-240.

- Mayring, Ph. (2000). "Pensionierung als Krise oder Glücksgewinn? - Ergebnisse 

aus einer quantitativqualitativen Längsschnittuntersuchung". Zeitschrift für 

Gerontologie und Geriatrie, 33, 124-133.

- Menec, V. H. (2003). "The relation between everyday activities and successful 

aging: A 6-year longitudinal study". The Journals of Gerontology Series B: 

Psychological Sciences and Social Sciences, 58(2), 74-82.

- Micali, Pollyanna Natalia, Fukushima, Raiana Lídice Mór, do Carmo, Elisângela 

Gisele, Costa, José Luiz Riani, and Codogno, Jamile Sanches. (2019). 

"Influence of retirement on health conditions and quality of life". 

ConScientiae Saúde, 18(1), 42-48.

DOI: https://doi.org/10.5585/ConsSaude.v18n14.8755

- Newman, D. B., Tay, L., and Diener, E. (2014). "Leisure and Subjective Well-

Being: A Model of Psychological Mechanisms as Mediating Factors". Journal 

of Happiness Studies, 15(3), 555-578.doi: 10.1007/s10902-013-9435-x.

- Nimrod, G. (2007). "Expanding, Reducing, Concentrating and Diffusing: Post 

Retirement Leisure Behavior and Life Satisfaction". Leisure Sciences, 29, 91–

111. DOI: 10.1080/01490400600983446.



  

  

  

1401بستان ، تا51شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  46

- Noll, Heinz-Herbert. (2003). Towards a European System of Social Indicators: 

Theoretical Framework and system architecture. Available on: 

https://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/veranstaltungen_fortbil

dungen/archiv/soz_ind/sek01_noll.pdf.

- Potočnik, K., and Sonnentag, S. (2012). "A longitudinal study of well-being in 

older workers and retirees: The role of engaging in different types of 

activities". Journal of occupational and organizational psychology, 86(4), 

497-52.1

- Schalock, R. L. (2004). "The Concept of Quality of Life: What We Know and 

Do not Know". Journal of Intellectual Disability Research, 48(3), 203-216.

- Scottish Executive. (2005). "Quality of Life and Well-being: Measuring the 

Benefits of Culture and Sport: Literature Review and Thinkpiece". Social 

Research, http://dera.ioe.ac.uk/7276/1/002 1350.

- Sohier, L., OotegemElsy, L. V., and Verhofstadt, E. (2019). Well-being during 

the transition from work to retirement. A thesis for the degree of Doctor of 

Philosophy, Department of Economics Faculty of Economics and Business 

Administration Campus Tweekerken, St.-Pietersplein 5, 9000 Ghent –

BELGIUM.

- WHO. (2002). Active Aging: A Policy Framework. Geneva: World Health 

Organization.

- WHO QoL Group. (1993). Measuring Quality of Life: The Development of the 

World Health Organization Quality of Life Instrument. Geneva: World Health 

Organization.

- Wong, Florence Mei Fung. (2019). "Life Satisfaction and Quality of Life 

Enjoyment among Retired People Aged 65 or Older". Open Journal of Social 

Sciences, 7(5), DOI: 10.4236/jss.2019.75009

- Zhan, Lin. (1997). "Quality of life: conceptual and measurement Issus". Journal 

of Adenced Nursing, 17, 23-39.


