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چکیده:
هدف این پژوهش تعیین تأثیر خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر وضعیت شاخص های کیفیت زندگی بازنشستگان 
استان آذربایجان غربی بود. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بازنشستگان استان 
آذربایجان غربی در سال 1400 بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه گیری کوکران تعداد 384 نفر از بازنشستگان به روش تصادفی ساده 
به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه میان آن ها توزیع گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته خدمات اجتماعی- 
فرهنگی و پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی )1991( جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های 
توصیفی و استنباطی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج فرضیات با استفاده از آزمون همبستگی نشان داد بین خدمات دهی اجتماعی و فرهنگی 
صندوق بازنشستگی کشوری و مؤلفه های آن ها با کیفیت زندگی بازنشستگان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )P>0.05(. همچنین نتایج 
تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که خدمات دهی اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری به ترتیب 268/. و 413/. از 

واریانس کیفیت زندگی بازنشستگان استان آذربایجان غربی را پیش بینی و تبیین می کنند.
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Abstract:
 The purpose of this study was to determine the effect of social and cultural services of the State Pension 
Fund on the status of quality of life indicators of retirees in West Azerbaijan province. The research method in 
this study was a correlational survey. The statistical population of the study was all retirees of West Azerbaijan 
province in 2021. Using Cochran’s sampling volume formula, 384 retirees were selected as a statistical sample 
by simple random sampling and a questionnaire was distributed among them. Data were collected using a re-
searcher-made social and cultural services questionnaire and the World Health Organization Quality of Life Scale 
(1991) and analyzed using SPSS software and descriptive and inferential tests. The results of hypotheses using 
correlation tests showed that there is a positive and significant relationship between social and cultural services 
of the State Pension Fund and their components with the quality of life of retirees (P <0.05). Also, the results of 
multivariate regression analysis showed that the social and cultural services of the State Pension Fund predict 
the quality of life of retirees in West Azerbaijan Province.
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مقدمه-  
اجتماعــی،   - اقتصــادی  پدیــده ای  عنــوان  بــه  بازنشســتگی 
نیــروی  کــه الجــرم در زندگــی شــغلی هــر  واقعیــت مهمــی اســت 
تبعــات  و  ابعــاد  دارای  پدیــده  ایــن  می افتــد.  اتفــاق  انســانی 
مختلــف فــردی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت کــه معمــواًل بــا پدیــده 
ــراد  ــی اف ــی از ناتوان ــر1، بخش ــر النگ ــه نظ ــت. ب ــراه اس ــالمندی هم س
کــه بــه آنــان برچســب  مســن ممکــن اســت ناشــی از دیگرانــی باشــد 
ناتــوان بــودن می زننــد )ریاحــی، 1387(. شــواهد متعــدد می دهنــد 
کــه برخــاف تصــور گذشــته، پیــری بدنــی تحــت تأثیــر ژن هــا نیســت، 
بلکــه عناصــر مربــوط بــه شــیوه زندگــی نیــز بــه همــان نســبت تأثیــر 
ــر پیــری دارنــد )قهرمانــی و دیگــران، 1388(. حــدود  قدرتمنــدی ب
ســالمندان  را   2010 ســال  در  جهــان  جمعیــت  درصــد  چهــارده 
کــه ایــن رقــم تــا ســال  تشــکیل می دادنــد و پیش بینــی شــده اســت 
2050 بــه 21 درصــد خواهــد رســید و در واقــع از هــر 5 نفــر 1 نفــر 

ســالمند خواهــد بــود )باندایــل2011،2(.
در حــال حاضــر ســالمندان، بیشــترین نــرخ رشــد جمعیتــی را 
گروه هــا دارنــد بــا توجــه بــه افزایــش  در دنیــا در مقایســه بــا ســایر 
شــاخص طــول عمــر و امیــد بــه زندگــی، مهم تریــن مســئله تحــت 
زندگــی  کیفیــت  عبارتــی  بــه  و  عمــر  گــذران  چگونگــی  عنــوان 
کــه پرداختــن بــه ایــن موضــوع ذهــن صاحــب  مطــرح شــده اســت 
نظــران و محققیــن در امــور ســالمندی را بــه خــود جلــب نمــوده 
در  جدیــدی  مفهــوم  زندگــی  کیفیــت   .)1398 )صدقیانــی،  اســت 
دارد.  کاربــرد  مختلــف  زمینه هــای  در  کــه  اســت  جامعه شناســی 
امنیــت   ، بیشــتر رضایــت   ، بیشــتر ســامت  موجبــات  کــه  آنچــه 
خــود  مــی آورد،  فراهــم  را  شــادتر  زندگــی   ، بیشــتر لــذت   ، بیشــتر
کیفیــت زندگــی را می ســازد )شــیخی، 1396(. مطالعــه در  مفهــوم 
کیفیــت زندگــی از اهــداف مشــخص ســازمان های اجتماعــی  بــاب 
کیفیــت زندگــی از دو جنبــه  و بهداشــتی درمانــی اســت. موضــوع 
کیفیــت زندگــی  کاربــردی دارای اهمیــت اســت. ســنجش  نظــری و 
شــناخت  گســترش  موجــب  کــه  اســت  تحقیقــی  اول  درجــه  در 
کــه  جوامعــی  در  کاربــردی.  بعــد  و  می شــود  موجــود  دانــش  و 
مهم تریــن هــدف دولــت تأمیــن رفــاه و آســایش مــردم و ارتقــای 

.)1398 )صدقیانــی،  اســت  آنــان  زندگــی  کیفیــت 
عوامـل  زندگـی،  کیفیـت  شـاخص های  بـر  مؤثـر  عوامـل  از  یکـی 
اجتماعـی و فرهنگـی می باشـد. یکـی از عوامـل اجتماعـی تأثیرگـذار 

1- Langer
2- Bandayrel
3- Fleming
4- Virol
5- Lavteen
6- vanleeberghe

و تعیین کننـده کیفیـت زندگـی کـه بـه اهمیـت بعـد اجتماعـی بودن 
بـوده اسـت  و در سـال های اخیـر مـورد توجـه  اشـاره دارد  انسـان 
پـردازان  نظریـه  از  کـه  فلمینـگ3  می باشـد.  اجتماعـی  حمایـت 
و  اجتماعـی  حمایـت  اسـت  معتقـد  هسـتند  دیـدگاه  ایـن  مطـرح 
افـراد در شـبکه های مختلـف اجتماعـی  درگیـری و جـذب بیشـتر 
ارتباطـات همسـایگی  از جملـه شـبکه های دوسـتی، خانوادگـی و 

.)2013 ارتقـاء می دهـد )ویـرول،4  را  زندگـی  از  سـامت و رضایـت 
عوامــل  ایــن  نقــش  و  اهمیــت  دربــاره  بســیاری  نظریه هــای 
اجتماعــی و فرهنگــی در ایجــاد رفــاه، بــه ویــژه بــرای ســالمندان 
گــروه خــاص وجــود دارد بــرای مثــال الوتــن5 )1983(  بــه عنــوان 
گــرو توانایی هــا و شایســتگی های  بهزیســتی و رفــاه ســالمندی را در 
و  رفــاه  شــده،  دریافــت  زندگــی  کیفیــت  اجتماعــی،  و  رفتــاری 
بهزیســتی روان، محیــط فیزیکــی عینــی و خــارج از منزل ســالمندان 
می دانــد و مفهومــی چهــار بعــدی از زندگــی مطلــوب یــک ســالمند 
کیفیــت زندگــی بــه کمــک ابعــاد ذهنــی،  ارائــه می دهــد. از نظــر وی 
کــه  آنجایــی  از  اندازه گیــری می شــود.  بیرونــی و محیطــی  روانــی، 
و  اجتماعــی  حضــور  تجربــٔه  بازنشســتگی  از  پیــش  بازنشســته 
بیشــتری مواجه انــد.  بــا چالش هــای  فعــال داشــته اند  مشــارکت 
معرفــی  زندگــی  تــازه  الگــوی  بــه  انتقــال  را  بازنشســتگی  شــوارتز 
ــات  ــه خدم ــان ارائ ــکات آن ــل مش ــرای ح ــن راه را ب ــد و بهتری می کن

.)1398 المهــدی،  )منتظــر  برمی شــمرد  رفاهــی 
 نظـام بازنشسـتگی، در مقـررات اسـتخدامی بخـش خصوصـی و 
دولتی تمام کشـورهای دنیا جایگاه ویژه ای دارد. در سـه دهه آخر 
قـرن بیسـتم، جهـان شـاهد تحولـی در سیسـتم های بازنشسـتگی 
اداره  و  تأمیـن  بـرای  بازنشسـتگی  صندوق هـای  ایجـاد  طریـق  از 
بازنشسـتگی  مزایـای  پرداخـت  نیـز  و  بازنشسـتگی  دارایی هـای 
از  نیـز  ایـران  کشـور  کـه صندوق هـای  بـود  ایـن دارایی هـا  از محـل 
ایـن رویـه مسـتثنا نبـوده و نیسـتند. عملکـرد صندوق هـا می توانـد 
دربرداشـته  زیـادی  سیاسـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  پیامدهـای 
نتیجـه  راسـتا  باشـد )یوسـفی قلعـه رودخانـی، 1396(. در همیـن 
تحقیقـات ونلیبـرگ6 )2019( بـر روی زنـان بازنشسـته مابیـن سـن 
71 تـا 74 نشـان داد کـه بیـن ضعیـف بـودن و کیفیـت زندگـی رابطـه 
معکـوس وجـود دارد. زنانـی کـه بـه عنـوان ضعیـف تعریـف شـده اند 
کیفیـت زندگـی خـود را بـاال می داننـد و نتایـج ایـن تحقیـق نشـان 
کیفیـت  کـه نـه عوامـل اجتماعـی -جمعیتـی و نـه بیمـاری بـر  داد 
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زندگـی مؤثـر نبوده انـد. در تحقیـق ابـا آبروکـه7 )2019( نتایـج تجربی 
گرچـه بهره منـدی از مزایای طرح بازنشسـتگی  نشـان می دهـد کـه ا
امـا  می دهـد،  افزایـش  را  زندگـی  از  رضایـت  کلـی  طـور  بـه  عمومـی 
کارمنـد  ذی نفعـان حقـوق بازنشسـتگی دولـت و بازنشسـتگی پایـه 
شـرکت از مزایـای طـرح بازنشسـتگی اجتماعـی شـهری و روسـتایی 
بیشـتر هسـتند. در ایـن راسـتا در تحقیـق باشـکیروا 8 )2019( نتایـج 
کـه پیـاده روی منظـم سـالمندان اسـکاندیناوی9  کـی از آن بـود  حا
کیفیـت زندگـی، سـامت  کـه بـا افزایـش  پـس از 12 مـاه نشـان داد 
کلـی، عملکـرد عاطفـی، نشـاط و سـامت نیـز افزایـش پیـدا کـرده در 
نتیجـه پیـاده روی بـه عنـوان سـاده ترین و در دسـترس ترین و در 
عیـن حـال مؤثرتریـن نـوع فعالیـت بدنـی بـرای افراد مسـن بـه آن ها 
کننـد و در  کمـک می کنـد تـا دالیـل عـدم تحـرک جسـمی را برطـرف 
کـروال10  کنـد. در تحقیـق  کیفیـت زندگـی آن هـا بهبـود پیـدا  نتیجـه 
)2014( نتایـج نشـان داد کـه بـا تنـوع روابـط، افراد به طیف وسـیعی 
شـامل  کـه  می یابنـد  دسـت  مختلـف  اجتماعـی  حمایت هـای  از 
حمایت هـای  و  روحـی  و  عاطفـی  حمایت هـای  ابـزاری،  حمایـت 
می سـازد  قـادر  را  افـراد  اجتماعـی  حمایت هـای  اسـت.  اطاعاتـی 
تـا توانایـی رویارویـی بـا مشـکات روزمـره و بحـران زندگـی را داشـته 

کیفیـت زندگـی مطلوبـی داشـته باشـند. باشـند و درنتیجـه 
دیویدیرسـون11)2008( در تحقیقـی بـا عنـوان »درک سـالمندان 
نتیجـه  ایـن  بـه  اجتماعـی«  حمایـت  از  فنانـدی  و  آمریکایـی 
کـه دریافـت سـطوح بـاالی حمایـت اجتماعـی می توانـد و  رسـیدند 
بـه عنـوان سـپر در مقابـل عائـم منفـی، مثـل افسـردگی، اضطـراب 
و  کنـد  محافظـت  سـالمندان  خـود  بـه  احتـرام  پاییـن  سـطح  و 
بـرای سـامت باشـد. هنـدری12 و مـک ویتـی13  یـک منـع ضـروری 
)2004( در شـبکه های وسـیع، مؤثـر و عمیـق اجتماعـی بـا اعضـای 
در  داشـته اند،  مسـتمری  ارتباطـات  شـبکه ها  ایـن  قابل اعتمـاد 
روانـی  سـامت  چـون  هـم  زندگـی  کیفیـت  شـاخص های  از  برخـی 
و جسـمانی و رضایـت از ابعـاد مختلـف زندگـی وضعیـت بهتـری را 
نسـبت بـه همتایانـی کـه فاقـد تجربـه اجتماعـی مشـابهی بوده انـد، 
گـزارش کرده انـد. گـودی14 در سـال 1977 در مطالعـه خـود دریافـت 
در  اجتمـاع،  در  زندگـی  از  رضایـت  تعییـن  در  اجتماعـی  ابعـاد  کـه 
کـه پژوهش هـای قبلـی نشـان داده بـود، اهمیـت  مقایسـه بـا آنچـه 
اجتمـاع،  در  زندگـی  از  رضایـت  تبییـن  بـرای  وی  دارد.  بیشـتری 

7- Abruquah
8- Bashkireva
9- Scandinavia
10- Crowley
11- Davidson
12- Hendry
13- McVittie
14- Goody

مقیـاس بعـد اجتماعـی را طراحـی کـرد کـه اجـزای آن عبـارت بودند 
: روابـط گـروه نخسـتین، مشـارکت در اجتمـاع، التـزام بـه اجتماع،  از
مناسـب بـودن محـل سـکونت برای زندگـی، همگنـی، توزیع قدرت 
.)1386 ، و احسـاس غـرور بـه اجتمـاع )ربانی خوراسـگانی و کیانپـور
همچنیــن در پژوهــش محمدخانــی )1399( بــه علــت افزایــش 
کیفیــت زندگــی آنــان  تعــداد ســالمندان و توجــه بــه ابعــاد مختلــف 
بــه فعالیت هــای  کــه پرداختــن  فراوانــی داد نشــان داد  اهمیــت 
بهبــود  راهکارهــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  می توانــد  منظــم  بدنــی 
گیــرد. در تحقیقــی  کیفیــت زندگــی ســالمندان مــورد توجــه قــرار 
کــه میــان  کــه منتظرالمهــدی )1396( انجــام داد مشــخص شــد 
متغیرهــای رضایــت ســالمند بازنشســته از خدمــات رفاهــی و ســن 
اســت  منفــی  رابطــه  ایــن  البتــه  و  دارد  وجــود  معنــاداری  رابطــه 
رفاهــی  خدمــات  از  رضایــت  ســن  افزایــش  بــا  گفــت  می تــوان  و 
زندگــی  کیفیــت  ســن  افزایــش  بــا  همچنیــن  و  می یابــد  کاهــش 
کاهــش می یابــد و همچنیــن میــان زنــان و مــردان  بازنشســتگان 
کــرده از نظــر رضایــت  کــرده و غیــر تحصیــل  بازنشســته تحصیــل 
از زندگــی تفاوتــی وجــود نــدارد و نیــز هرچــه بازنشســته در زمــان 
اشــتغال منزلــت اجتماعــی پایین تــری داشــته باشــد از خدمــات 
ــیف زاده )1398(  ــق س ــه تحقی ــری دارد. نتیج ــت کمت ــی رضای رفاه
نشــان داد کــه ســالمندان شــهر تهــران از حمایــت اجتماعــی باالیــی 
انــزوای اجتماعــی  برخــوردار بودنــد و بیــن دو متغیــر حمایــت و 
ســالمندان رابطــه معنــی دار و معکوســی وجــود داشــت. بــه ایــن 
کــه بــا افزایــش حمایــت اجتماعــی میــزان انــزوای اجتماعــی  معنــی 
کاهــش می یافــت. در تحقیــق دیگــر مــرادی )1397(  ســالمندان 
کیفیــت  و  اجتماعــی  حمایــت  بیــن  کــه  رســید  نتیجــه  ایــن  بــه 
گفــت  زندگــی رابطــه وجــود دارد، در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان 
را  اجتماعــی  شــبکه های  یکدیگــر  بــا  افــراد  اجتماعــی  روابــط  کــه 
را  افــراد  ایــن شــبکه های ســرمایه اجتماعــی  کــه  ترســیم می کنــد 
گــون  گونا تشــکیل داده و بــه صــورت منبعــی بــرای حمایت هــای 
کــی از رابطــه معنــی دار بیــن  محســوب می شــود. پریــزن )1396( حا
کیفیــت  ســرمایه اجتماعــی و حمایــت اجتماعــی و شــادکامی بــر 
زندگــی فرهنگیــان بازنشســته شــهر مهابــاد بــود و هــر چقــدر ســبک 
کیفیــت زندگــی مطلوب تــری خواهنــد  زندگــی بازنشســتگان شــادتر 
داشــت. در تحقیــق دیگــر نتایــج پژوهش کشــاورز و دیگران )1396( 
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کــه رابطــه معنــاداری میــان ســامت روان  به دســت آمده نشــان داد 
کیفیــت زندگــی وجــود داشــته و افــراد بــا  و جمعیــت شــناختی بــا 

کیفیــت زندگــی باالتــری برخوردارنــد. ســامت روان بــاال از 
چنــد  خدمت رســانی  اهمیــت  بــر  مختلــف  پژوهش هــای 
بعــدی شــامل خدمــات اجتماعــی، فرهنگــی، آموزشــی و خدمــات 
کیــد می کننــد،  پیشــگیرانه بــرای دســتیابی بــه ســالمندی ســالم تأ
ضرورتــی کــه در کشــورهای در حــال توســعه مانند ایــران کمتر به آن 
توجــه شــده اســت. از جملــه عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی صنــدوق 
بازنشســتگی می تــوان بــه خدمــات ماننــد بیمــه تکمیلــی، تورهــای 
مســافرتی، تســهیات خریــد از فروشــگاه های زنجیــره ای، وام هــای 
قرض الحســنه و ... مــوارد دیگــر را نــام بــرد کــه بــه نوعــی بــر احســاس 
تأثیرگــذار  بازنشســتگان  زندگــی  کیفیــت  شــاخص های  و  رضایــت 
کــه خدمــات اجتماعــی  گفــت ایــن اســت  می باشــد. آنچــه می تــوان 
و فرهنگــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بیشــتر بــه صــورت چارتی 
در بدنــه ســازمان تدویــن شــده اســت و هرگــز جامــه عمــل بــه خــود 
نپوشــیده اســت و حتــی بیشــتر بازنشســتگان نیــز از ایــن موضــوع 
بــرای  یــک معضــل اجتماعــی  گفــت  کــه می تــوان  اطــاع ندارنــد 
کنــون  کــه ســال ها در ایــن کشــور تــاش نموده انــد و ا نســلی اســت 
بــا در ســال های پایانــی عمــر خــود نیــاز مبــرم بــه توجــه و حمایــت 
دارنــد. بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر شــد ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا بــه 
ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه خدمــات اجتماعــی و فرهنگــی صنــدوق 
کیفیــت زندگــی  بازنشســتگی کشــوری چــه میــزان بــر شــاخص های 

بازنشســتگان اســتان آذربایجــان غربــی تأثیــر دارد؟

چارچوب نظری پژوهش-  
کیفیت زندگی- 1- 

یـک  رفـاه در  توسـعه  بیـان  بـرای  کـه  اسـت  کیفیـت، اصطاحـی 
جامعه به کار می رود و تسـهیات رفاهی در جوامع، بازتاب دهنده 
کیفیـت زندگـی و شـرایط زندگـی افـراد اسـت )احمدونـد و همکاران، 
1391(. بـه طـور کلـی، کیفیـت زندگـی مفهومـی چندوجهی، نسـبی، 
کـه از  انتزاعـی و متأثـر از زمـان و مـکان و ارزش هـای فـردی اسـت 
، دارای ابعاد  یـک سـو، دارای ابعـاد عینـی و بیرونـی و از سـوی دیگـر
ذهنـی و درونـی اسـت؛ از ایـن رو ارائـه تعریفـی جامع برای آن میسـر 

نیسـت )سـلیمانی و دیگـران، 1392(.
عمومــی  بهداشــت  اصلــی  چالــش  بیســتم  قــرن  در  اینکــه  بــا 
»افزایــش امیــد بــه زندگــی« بــود، در قــرن بیســت و یکــم مهم تریــن 
اســت  شــده  بهتــر  کیفیــت  بــا  زندگــی  حــوزه  ایــن  در  دغدغــه 

15- Quality of Life
16- Social and cultural factors
17- Perrin
18- Drucker

)ســجادی، 1386(. بازنشســتگی و ســالمندی اغلــب پدیده هــای 
کــه در یــک تقــارن زمانــی بــا یکدیگــر پدیــد  بــه هــم مرتبطــی هســتند 
می آینــد. یکــی از چالش هــای مهــم در دوره بازنشســتگی بحــث 
کیفیــت زندگــی مفهــوم جدیــدی در  کیفیــت زندگــی15 می باشــد. 
دارد.  کاربــرد  مختلــف  زمینه هــای  در  کــه  اســت  جامعه شناســی 
امنیــت   ، بیشــتر رضایــت   ، بیشــتر ســامت  موجبــات  کــه  آنچــه 
، زندگــی شــادتر و... را فراهــم مــی آورد. خــود  ، لــذت بیشــتر بیشــتر
داشــتن   .)1396 )شــیخی،  می ســازد  را  زندگــی  کیفیــت  مفهــوم 
کیفیــت مطلــوب همــواره آرزوی بشــر بــوده و هســت. بــه  زندگــی بــا 
کیفیــت زندگــی  گونــی از زندگــی خــوب و  گونا همیــن دلیــل تعاریــف 
)صفــری،  اســت  شــده  ارائــه  محققیــن  و  اندیشــمندان  ســوی  از 
1392(. از جملــه عوامــل تأثیرگــذار بــر کیفیــت زندگــی بازنشســتگان 
ــروزه  ــهروندان ام ــاه ش ــد. رف ــی16 می باش ــی و فرهنگ ــل اجتماع عوام
بــه عنــوان یکــی از مســائل مهــم در مدیریــت نظام هــای مختلــف 
اقتصــادی مطــرح می باشــد )پریــن17 و همــکاران، 2013(. تأمیــن 
ایــن رفــاه در بســیاری از نظام هــای موفــق در قالــب سیســتم های 
بــه  ایــران نیــز  کــر2013،18(.  بازنشســتگی مطــرح شــده اســت )درا
عنــوان یــک کشــور در حــال توســعه و دارای جمعیــت عظیــم نیروی 
گرفتــه  بــکار  را  پیچیــده ای  و  بــزرگ  بازنشســتگی  طرح هــای   ، کار
کیفیــت زندگــی بازنشســتگان  کــه می توانــد تأثیــر بســزایی در  اســت 

داشــته باشــد )عســگریان و دیگــران، 1392(.
صندوق بازنشستگی-  - 

نظـام بازنشسـتگی، در مقـررات اسـتخدامی بخـش خصوصـی و 
دولتی تمام کشـورهای دنیا جایگاه ویژه ای دارد. در سـه دهه آخر 
قـرن بیسـتم، جهـان شـاهد تحولـی در سیسـتم های بازنشسـتگی 
اداره  و  تأمیـن  بـرای  بازنشسـتگی  صندوق هـای  ایجـاد  طریـق  از 
از  بازنشسـتگی  مزایـای  پرداخـت  نیـز  و  بازنشسـتگی  دارایی هـای 
محـل ایـن دارایی هـا بـود کـه صندوق هـای کشـور ایـران نیـز از ایـن 

رویـه مسـتثنا نبـوده و نیسـتند )یوسـفی قلعـه خانـی، 1396(.
کــه  اســت  دارایی هــا  جمــع آوری  منبــع  بازنشســتگی  صنــدوق 
محــل  از  و  می دهــد  تشــکیل  مســتقل  حقوقــی  ماهیــت  یــک 
مشــارکت های یــک طــرح بازنشســتگی بــه دســت می آیــد و هــدف 
انحصــاری آن تأمیــن مالــی مزایــای طــرح بازنشســتگی می باشــد 
تأمیــن  نظــام  در  بازنشســتگی  صندوق هــای   .)1387 )جلیلــی، 
از حــق بیمــه و وجــوه  کــه  اجتماعــی، نهادهایــی مالــی هســتند 
کارکنــان یــک ســازمان، تأمیــن مالــی  کارفرمــا و  پرداختــی توســط 
شــده و علی القاعــده وظیفــه دارنــد از طریــق ســرمایه گذاری های 
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کارکنــان ســازمان  ، زمینــه پرداخــت مســتمری بازنشســتگی  ســودآور
ــا از ایــن  را بعــد از پایــان مــدت قانونــی فعالیتشــان، فراهــم آورنــد ت
طریــق ناامنــی اقتصــادی و عــدم اطمینــان از درآمــد بازنشســتگان 
کلیــه نظام هــای  کاهــش دهنــد. امــا متأســفانه بــه دلیــل آنکــه  را 
بیرونــی  عوامــل  و  هســتند  بــاز  نظام هــای  نــوع  از  بازنشســتگی 
خــارج از نظــام بــر نحــوه عملکــرد آن هــا تأثیــر مســتقیم دارنــد، لــذا 
کامــل وظایــف خــود  صندوق هــای بازنشســتگی اغلــب از انجــام 
ناتــوان هســتند و دولت هــا در برنامه هــای بازنشســتگی و هم چنین 
چــه  گــر  ا می نماینــد.  مداخلــه  آن هــا  اداره  نحــوه  و  مدیریــت  در 
مداخلــه دولت هــا در برنامه هــای بازنشســتگی اجتناب ناپذیــر و 
ضــروری اســت، امــا متأســفانه مداخلــه دولت هــا در برنامه هــای 
بازنشســتگی همیشــه خــوب طراحــی نشــده و بهبــود اوضــاع را بــه 

دنبــال نداشــته اســت )میــر و دیگــران، 1393(.
خدمات اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری- 3- 

کســی اســت  کاری بــرای  خدمــت19 در لغــت بــه معنــای انجــام 
کســی یــا انجــام  یــا انجــام عملــی از ســر بندگــی و دلســوزی بــرای 
کــه کســی بــرای از  کاری نیــک در حــق کســی و زمانــی معنــا می یابــد 
کــس دیگــری فعالیتــی انجــام دهــد )یوســف زاده و  بیــن بــردن نیــاز 
دیگــران، 1398(. خدمــات اجتماعــی تشــکیاتی اســت بــه منظــور 
ایجــاد ســازگاری متقابــل فــرد و محیــط اجتماعــی او حصــول بــه 
کــه بــه فــرد،  ایــن هــدف بــا اتخــاذ تدابیــر و روش هایــی میســر اســت 
گــروه امــکان می دهــد احتیاجــات خــود را مرتفــع نمــوده و مســائلی 
کــه ســازگاری آن هــا بــا اجتمــاع در حــال تحــول مطــرح می ســازد 
حــل نمایــد و از طریــق تعــاون شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی را 
صنــدوق  اجتماعــی  خدمــات   .)1397 )محمــدی،  نمایــد  بهتــر 

ــت: ــر اس ــوارد زی ــامل م ــوری ش ــتگی کش بازنشس
خدمات دهی رفاهی- 3-1- 

واژٔه »رفــاه20« بــه حالتــی از ســامت، شــادی، ســعادت، خــوب 
بــودن در اثــر عــدم نیــاز به پول، غذا و دیگر مایحتاج ضروری اشــاره 
دارد. در مجمــوع ایــن مفهــوم بــه معنــای حالتــی از مناســب بــودن 
بــه کار مــی رود. خدمــات رفاهــی عــاوه بــر آنکــه نیازهــای اقتصــادی 
چالش هــای  برخــی  می کنــد،  تأمیــن  را  بازنشســته  ســالمندان 
ــد. در  کن ــرف  ــز برط ــی را نی ــط اجتماع ــا از محی ــی از دوری آن ه ناش
گفــت ســالمند بازنشســته نوعــی ســالمندی  ایــن صــورت می تــوان 
کــرد. چالــش ســالمندان بازنشســته  کیفیــت را ســپری خواهــد  با
کاهــش کیفیــت زندگــی پــس از بازنشســتگی اســت. بــه همیــن دلیــل 

19- Service
20- Welfare
21- Yannis
22- Insurance
23- Warsawski

وظیفــٔه ســازمان های حمایت کننــدٔه آن هــا در دوران بازنشســتگی 
ســخت می شــود )غفــاری و امیــدی، 1387(.

خدمات بیمه ای-  -3- 
معرفی  سامت  واژه  عنوان  با  که  انسان  روانی  و  جسمی  رفاه 
می باشد  جامعه  هر  اصلی  و  مهم  اولویت های  از  می گردد 
زمینه  در  مختلف  پیشرفت های  با  امروزه   .)2014 )یانیس21، 
سامتی  خدمات  ارائه  در  چشمگیری  رشد  پزشکی،  و  تکنولوژی 
دیده می شود. در این میان، بیمه22 به عنوان یک راه حل مناسب 
در کاهش هزینه های درمان وارد شده است )نصرت نژاد، 1392(.
جهــت  در  دارد  مأموریــت  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق 
گســترش خدمــات بیمه هــای اجتماعــی در امــور  ارائــه، تعمیــم و 
کارافتادگــی و فــوت بــه مشــترکین در چهارچــوب  بازنشســتگی، از 
، حــوادث  قوانیــن ذی ربــط و گســترش فعالیت هــای بیمــه ای عمــر
و درمــان تکمیلــی فعالیــت نمایــد. صنــدوق بازنشســتگی در افــق 
عدالــت  توســعه یافته،  خودکفــا،   ، پایــدار صندوقــی  چشــم انداز 
گســتر و دارای تعامــل بــا جوامــع بین المللــی اســت.  ، رفــاه  محــور
کاهــش  و  درمــان  بخــش  در  رفاهــی  خدمــات  ارتقــاء  منظــور  بــه 
هزینه هــای درمانــی بــرای بازنشســتگان و وظیفــه بگیــران صنــدوق 
بیمــه  خدمــات  از  بهره منــدی  امــکان  کشــوری،  بازنشســتگی 
ــران  ــورت جب ــه ص ــی ب ــه تکمیل ــات بیم ــود دارد. خدم ــی وج تکمیل
می شــود.  ارائــه  بیمه گــذاران  درمانــی  هزینه هــای  از  بخشــی 
کــز  دارنــدگان بیمه نامــه تکمیلــی درمــان در صــورت مراجعــه بــه مرا
کــز طــرف قــرارداد بــا شــرکت بیمه گــر یــا دیگــر  درمانــی، اعــم از مرا
کــز درمانــی، از تعهــدات بیمــه تکمیلــی برخــوردار خواهنــد شــد  مرا

)1399 بازنشســتگی،  صنــدوق  )ســایت 
خدمات دهی مالی- 3-3- 

امــروزه بــا پیــر شــدن مــردم سراســر جهــان، شــیوع بیماری هــای 
فشــار  و  حــد  از  بیــش  اســتفاده  باعــث  و  یافتــه  افزایــش  مزمــن 
آوردن بــر نظــام خدمــات اجتماعــی و ارائــه حقــوق بازنشســتگی 
می شــود )صدیقیــان، 1397(. در واقــع بازنشســتگان انتظــار دارنــد 
بــر منابــع مالــی و  بــا ســرمایه گذاری صحیــح  تــا صنــدوق بتوانــد 
در  را  بازنشســتگان  انتظــارات  بتوانــد  نهایــت  در  آورده هایشــان 
کنــد  ، رفــاه و امنیــت مالــی تأمیــن  حــوزه تأمیــن معیشــت مــورد نظــر

.)2017 )وارشاوســکی23، 
کــه  اســت  دارایی هــا  جمــع آوری  منبــع  بازنشســتگی  صنــدوق 
محــل  از  و  می دهــد  تشــکیل  مســتقل  حقوقــی  ماهیــت  یــک 
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مشــارکت های یــک طــرح بــه دســت می آیــد و هــدف انحصــاری 
آن تأمیــن مالــی مزایــای طــرح بازنشســتگی )حقــوق و دســتمزد، 
وام هــا و ...( می باشــد. صندوق هــای بازنشســتگی در نظــام تأمیــن 
از حــق بیمــه و وجــوه  کــه  اجتماعــی، نهادهایــی مالــی هســتند 
کارکنــان یــک ســازمان، تأمیــن مالــی  کارفرمــا و  پرداختــی توســط 
شــده و علی القاعــده وظیفــه دارنــد از طریــق ســرمایه گذاری های 
کارکنــان ســازمان  ، زمینــه پرداخــت مســتمری بازنشســتگی  ســودآور
را بعــد از پایــان مــدت قانونــی فعالیتشــان، فراهــم آورنــد تــا از طریــق 
را  بازنشســتگان  درآمــد  از  اطمینــان  عــدم  و  اقتصــادی  ناامنــی 

کاهــش دهنــد )میــر و دیگــران، 1393(.
خدمات فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری- 4- 

کــه بــا هــدف تأمیــن نیازهــا  خدمــات فرهنگــی24، خدماتــی اســت 
کاالهــای مــادی  و یــا عائــق فرهنگــی ارائــه می شــوند و خــود معــرف 
تســهیات  و  اقدامــات  از  مجموعــه ای  شــامل  کل  در  و  نبــوده 
کــه دولــت و مؤسســات خصوصــی  گــر فرهنگــی می شــوند  حمایــت 
و نیمــه دولتــی و یــا شــرکت ها در اختیــار جامعــه قــرار می دهنــد. 
گونــه ای خــاص  ــا ســازمانی بــه  خدمــات فرهنگــی در هــر کشــور و ی
کنــار  در  بازنشســته ها   .)1398 )منتظرالمهــدی،  می شــوند  ارائــه 
گســترش طرح هــای اقتصــادی انتظــار دارنــد نوعــی امنیــت روانــی 
امنیــت بیشــتر  ایــن  ایجــاد شــود. حــس  آن هــا  غیراقتصــادی در 
و  افــراد  کــه  اســت  آن  نیازمنــد  و  اســت  کمتــر ســازمانی  و  فــردی 
فرهنگی شــان  پایــگاه  بــر  مبتنــی  آن هــا  ویــژٔه  فرهنگــی  نیازهــای 
و  اجتماعــی  طرح هــای  مواقــع،  بســیاری  در  شــود.  شناســایی 
کلــی و متمرکــز بــه تصویــب  کــه بــه صــورت  برنامه هــای فرهنگــی 
گروهــی دیگــر نارضایتــی ایجــاد  گروهــی رضایــت و در  می رســد در 
صنــدوق  فرهنگــی  خدمــات   .)1398 )منتظرالمهــدی،  می کنــد 

کشــوری شــامل مــوارد زیــر اســت: بازنشســتگی 
خدمات دهی تورهای مسافرتی- 4-1- 

بیشــتری  آزاد  وقــت  از  دیگــران  بــا  مقایســه  در  بازنشســتگان 
گــر بــه صــورت مفیــد و  برخوردارنــد و گذرانــدن وقــت آزاد بــرای آنــان ا
رضایــت بخشــی نباشــد، منجــر بــه افســردگی و ناامیــدی می شــود. 
الزم  برنامه ریــزی  آن  بــرای  مــا،  کشــور  در  متأســفانه  بخــش  ایــن 
کــه  کثــر بازنشســتگان  کــه ا گفــت  صــورت نگرفتــه اســت و می تــوان 
ــد، تمام وقــت اوقــات فراغــت داشــته و آنانــی  کافــی ندارن تخصــص 
کــه تخصــص الزم را دارا می باشــند، بــه خاطــر مســائل مالــی، مــدام 
ایــن اوقــات را از خــود ســلب نمــوده و تمــام خــود را مشــغول کســب 
درآمــد می نماینــد. بــا تحقیقــی در خصــوص بازنشســتگان خــارج از 
کــه بــر اســاس برنامه ریزی هــای  ، به راحتــی می تــوان دریافــت  کشــور
شــخص  اینکــه،  دلیــل  بــه  و  کشــور  از  خــارج  در  انجام شــده 

24- Cultural services

، دیگــر نیــاز مالــی نــدارد، پــس بــه  کار بازنشســته، بعــد از فراغــت از 
بهتریــن شــکل ممکــن از ایــن اوقــات اســتفاده الزم را می نمایــد و 
ــر اســاس آییــن نامــه ارتقــای  کثــرًا مبــادرت بــه ســفر می نماینــد. ب ا
منزلــت و اعطــای تســهیات اجتماعــی و فرهنگــی و رفاهــی بــرای 
بازنشســتگان صندوق هــای بازنشســتگی موظفنــد بــا هماهنگــی 
کثــر ظــرف ســه مــاه ضوابــط مربــوط  ســازمان حــج و زیــارت حدا
بــه عتبــات  بــه تخصیــص ســهمیه حــج )تمتــع و عمــره( و ســفر 
عالیــات را بــرای بازنشســتگان موضــوع ایــن آییــن نامــه تدویــن و 
بــر اســاس آن نســبت بــه معرفــی آنــان بــه ســازمان مذکــور اقــدام 
پنجــاه  موظفنــد  بازنشســتگی  صندوق هــای  همچنیــن  نماینــد. 
ــتگان  ــور بازنشس ــل کش ــافرت داخ ــت مس ــه بلی ــد )50%( هزین درص
و افــراد تحــت تکفــل آنــان را تــا ســقف یــک میلیــون ریــال بــرای دو 
ــار مســافرت در ســال پرداخــت نماینــد )هیئــت وزیــران، 1384(. ب

خدمات دهی منزلت اجتماعی-  -4- 
منزلــت، بازتــاب دهنــده عواملــی هــم چــون منشــأ خانوادگــی 
دســت یابی  کــه  اســت  مشــابه  گی هــای  ویژ و  تحصیــات   ، رفتــار
بــه آن هــا یــا از دســت دادنشــان ســخت تر از بــه دســت آوردن یــا 
از دســت دادن ثــروت اقتصــادی اســت. بــا توجــه بــه رونــد رو بــه 
رشــد جمعیــت ســالمندان و مواجهــه جامعــه ایــران بــا ســالمندی 
ارتباطــی  شــبکه  و  اجتماعــی  نیازهــای  بــه  پرداختــن  جمعیــت، 

زاده، 1398( ســالمندان حائــز اهمیــت اســت )ســیف 
دولـــت،  سیاســـت های  از  تبعیـــت  بـــه  بازنشســـتگی  صنـــدوق 
منزلـــت  تعالـــی  و  رشـــد  و  جایـــگاه  بـــرای  را  ویـــژه ای  تمهیـــدات 
اجتماعـــی بازنشســـتگان، افزایـــش رفـــاه اجتماعـــی و ارائـــه خدمـــات 
صنـــدوق  دارد.  نظـــر  در  عزیـــزان  ایـــن  بـــه  مطلـــوب  درمانـــی 
کشـــوری نیـــز بـــه تبعیـــت از سیاســـت های دولـــت،  بازنشســـتگی 
منزلـــت  تعالـــی  و  رشـــد  و  جایـــگاه  بـــرای  را  ویـــژه ای  تمهیـــدات 
اجتماعـــی بازنشســـتگان، افزایـــش رفـــاه اجتماعـــی و ارائـــه خدمـــات 
کل  اداره  گـــزارش  ( می دهـــد  ارائـــه  آن هـــا  بـــه  مطلـــوب  درمانـــی 
کـــه  امـــور فرهنگـــی صنـــدوق بازنشســـتگی، 1397(. بـــا وجـــود آن 
را  افـــراد بازنشســـته زندگـــی خـــود  کشـــورهای جهـــان  در بیشـــتر 
ممتـــاز  شـــهروند  عنـــوان  بـــه  و  کـــرده  ســـپری  نگرانـــی  از  دور  بـــه 
جامعـــه از منزلـــت اجتماعـــی خاصـــی برخوردارنـــد، در ایـــران بـــه 
کاهـــش درآمـــد،  دلیـــل مشـــکات معیشـــتی و هزینه هـــای بـــاال و 
تبدیل شـــده  افـــراد  زندگـــی  دوران  دشـــوارترین  بـــه  بازنشســـتگی 
کـــه بـــه جـــای  و عمده تریـــن دغدغـــه بازنشســـتگان ایـــن اســـت 
کار جدیـــد باشـــند  اســـتراحت یـــا مســـافرت، در اندیشـــه یافتـــن 
تـــا از عهـــده تأمیـــن هزینه هـــای ســـنگین مخـــارج زندگـــی برآینـــد 

.)1388 خوشـــدل،  خدمت گـــذار  و  )اســـکندری 



43

ی
شور

ستگی ک
ش

صندوق بازن
ت اجتماعی و فرهنگی 

بررسی تأثیر خدما
ی

ستگان استان آذربایجان غرب
ش

ت زندگی بازن
 بر کیفی

خدمات دهی حمایت اجتماعی- 4-3- 
حمایــت اجتماعــی25 مفهومــی چنــد بعــدی اســت کــه بــه اشــکال 
پژوهشــگران،  از  برخــی  اســت.  شــده  تعریــف  مختلفــی  طــرق  و 
همراهــی،  محبــت،  از  برخــورداری  میــزان  را  اجتماعــی  حمایــت 
از  فــرد  توســط  شــده  دریافــت  کمــک  و  توجــه  احتــرام،  مراقبــت، 
گروه هــای دیگــر نظیــر اعضــای خانــواده، دوســتان  ــا  ســوی افــراد ی

.)1387 )ســارافینو26،  کرده انــد  تعریــف  مهــم  دیگــران  و 
قبیــل  از  ســازمان ها  اجتماعــی  حمایــت  کمیتــی  حا نقــش 
صنــدوق بازنشســتگی ایجــاد می کنــد هــدف اصلــی نــه تنهــا تأمیــن 
اقتصــادی، بلکــه انتقــال نوعــی هویــت اجتماعــی و فرهنگــی بــه 
ســالمندان بازنشســته و خانواده هــای تحــت تکفــل آن هــا باشــد. 
مــوارد  بســیاری  در  ســازمان  ایــن  پوشــش  تحــت  ســالمندان 
از  نفــوذ فرهنگــی و اجتماعــی چشــم گیری در میــان چنــد نســل 
ایــن  خانواده هــای خــود دارنــد. ایجــاد حــس رضایــت در میــان 
ــای  ــلی از خانواده ه ــروه نس گ ــد  ــان چن ــد در می ــالمندان می توان س
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کنــد.  ایجــاد  ســازمانی  تعلــق  حــس  آنــان 
نیــز  و  توانایــی  کاهــش  و  ســن  کهولــت  دلیــل  بــه  بازنشســتگان 
از  بایــد  بــه شــمار می رونــد،  آســیب پذیر جامعــه  اقشــار  از  اینکــه 
حمایت هــای الزم برخــوردار شــوند و نیازهــای آنــان در تمــام ابعــاد 

.)1398 المهــدی،  )منتظــر  شــود  بــرآورده  و  شناســایی 

روش و مواد-  
پژوهــش حاضــر از نظــر طبقه بنــدی بــر مبنــای هــدف، از نــوع 
، از نظــر روش  تحقیقــات کاربــردی اســت. همچنیــن تحقیــق حاضــر
آمــاری  جامعــه  اســت.  همبســتگی  تحقیقــات  نــوع  از  ماهیــت  و 
غربــی  آذربایجــان  اســتان  بازنشســتگان  کل  را  حاضــر  پژوهــش 
از  کــه طبــق اطاعــات دریافتــی  در ســال 1400 تشــکیل داده انــد 
مدیریــت صنــدوق بازنشســتگی اســتان آذربایجــان غربــی تعــداد 
آن هــا 35493 نفــر می باشــد. در ایــن پژوهــش نمونــه آمــاری بــا 
کوکــران تعــداد 384 نفــر  گیــری  اســتفاده از فرمــول حجــم نمونــه 
بــه  آمــاری  نمونه هــای  ایــن  کــه  گردیــد  تعییــن  بازنشســتگان  از 
صــورت تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند و پرسشــنامه میــان آن هــا 
آزمون هــای  و  توصیفــی  آمــار  از  پژوهــش  ایــن  در  گردیــد.  توزیــع 
اســتنباطی همبســتگی پیرســون و رگرســیون چنــد متغیــره بــا روش 
ــن  ــد. در ای ــتفاده ش ــش اس ــای پژوه ــی فرضیه ه ــان در بررس هم زم
گرفتنــد.  مطالعــه داده هــا در ســطح آلفــای 0/05 مــورد تحلیــل قــرار 
همچنیــن بــرای تجزیه وتحلیــل داده هــا از نرم افــزار SPSS نســخه 

گردیــد. 24 اســتفاده 

25- social support
26- sarrafino

ابزار گردآوری داده ها- 3-1
پرسشنامه محقق ساخته خدمات اجتماعی و فرهنگی   

صندوق بازنشستگی
فرهنگــی  و  اجتماعــی  خدمــات  ســاخته  محقــق  پرسشــنامه 
خدمــات  بعــد   2 در  ســؤال   24 دارای  بازنشســتگی  صنــدوق 
اجتماعــی )ســؤاالت 1 تــا 12( بــا ســه خــرده مقیــاس خدمات دهــی 
 5 )ســؤاالت  بیمــه ای  خدمات دهــی   ،)4 تــا   1 )ســؤاالت  رفاهــی 
خدمات دهــی  و   )12 تــا   9 )ســؤاالت  مالــی  خدمات دهــی   ،)8 تــا 
فرهنگــی )ســؤاالت 13 تــا 24( بــا ســه خــرده مقیــاس خدمات دهــی 
مســافرتی )ســؤاالت 13 تــا 16(، خدمات دهــی منزلــت اجتماعــی 
)ســؤاالت 17 تــا 20( و خدمات دهــی حمایــت اجتماعــی ســؤاالت 
)21 تــا 14( طراحــی شــده اســت. ایــن پرسشــنامه بــر اســاس طیــف 
کــم )2( و خیلــی  لیکــرت از خیلــی زیــاد )5(، زیــاد )4(، متوســط )3(، 
کــم )1( تشــکیل شــده اســت. روایــی صــوری ایــن مقیــاس توســط 
7 تــن از اســاتید و خبــرگان دانشــگاهی پــس از چنــد بــار بازبینــی 
گویــه تأییــد  کــردن ســؤاالت در نهایــت در 24  و حــذف و اضافــه 
گردیــد. همچنیــن پایایــی ایــن مقیــاس بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای 
ــی  ــات اجتماع ــد خدم ــرای بع ــاس 89/. ، ب ــرای کل مقی ــاخ ب کرونب
و خــرده مقیاس هــای خدمات دهــی رفاهــی، بیمــه ای و مالــی بــه 
ترتیــب 80/. ، 76/. ، 74/. ،72/. و بــرای بعــد خدمــات فرهنگــی و 
خــرده مقیاس هــای خدمات دهــی مســافرتی، منزلــت اجتماعــی و 
حمایــت اجتماعــی بــه ترتیــب مقادیــر 80/. ، 79/. ، 73/. و 75/. 

کــه نشــانگر پایایــی مطلــوب مقیــاس بــود. بــه دســت آمــد 
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی )1991(  

و  مشهورترین  سؤالی   26 زندگی  کیفیت  پرسشنامه 
این  است.  زندگی  کیفیت  سنجش  برای  ابزار  پراستفاده ترین 
سازمان  کارشناسان  از  گروهی  توسط   1996 سال  در  مقیاس 
این  شد.  ساخته  فرم  گویه های  تعدیل  با  و  جهانی  بهداشت 
زیر  این  است.  کلی  نمره  یک  و  زیرمقیاس   4 دارای  پرسشنامه 
مقیاس ها شامل سامت جسمی )سؤاالت 3- 4- 10- 15- 16- 
17- 18(، سامت روان )5- 6- 7- 11- 19- 26(، روابط اجتماعی 
)20- 21- 22(، سامت محیط اطراف )سؤاالت 8- 9- 12- 13- 
14- 23- 24- 25( و یک نمره کلی است. در این پژوهش سؤاالت 
نمره  کسب  می شوند.  نمره گذاری  وارونه  صورت  به   26 و   4 و   3
است.  بیشتر  زندگی  کیفیت  نشان دهنده  مقیاس  این  در  باالتر 
با   )1388( زاده  فتاح  مطالعه  در  ایران  در  مقیاس  این  روایی 
تأیید  گروهی سؤاالت  و همبستگی درون  روایی صوری  استفاده 
برای  کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با  آزمون  پایایی  همچنین  شد. 
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زیرمقیاس ها سامت جسمی، 0/77، سامت روانی، 0/79، روابط 
اجتماعی 0/75 و سامت محیط 0/84 به دست آمد )فتاح زاده، 
کل  پایایی  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  پژوهش  این  در   .)1388
برای مؤلفه های سامت جسمی، سامت روان،  مقیاس 79/. و 
روابط اجتماعی و سامت محیط به ترتیب مقادیر 76/. ، 74/. 
مقیاس  مطلوب  پایایی  از  نشان  که  شد  حاصل   ./75 و   ./71  ،

کیفیت زندگی مدنظر است. کلی  داشت. در این مطالعه نمره 

یافته ها-  
کندگی متغیرهای خدمات دهی  جدول 1 معیارهای مرکزی و پرا
را  زندگی  کیفیت  همچنین  و  مؤلفه های  و  فرهنگی  و  اجتماعی 
و  کزیمم  ما  ، معیار انحراف  میانگین،  شامل  که  می دهد  نشان 

مینیمم می باشد.

جدول 1- یافته های توصیفی متغیر خدمات دهی اجتماعی و فرهنگی

کثرحداقلانحراف معیارمیانگینمتغیر حدا

3/490.8941.483.89خدمات دهی اجتماعی

3.330.4361.124.38خدمات دهی فرهنگی

3.660.7331.623.69خدمات دهی رفاهی
3.570.6781.454.45خدمات دهی بیمه ای

65714/34/.3/67خدمات دهی مالی

3541/364/37/.3/60خدمات دهی مسافرتی

7841/674/44/.3/74خدمات دهی منزلت اجتماعی

3/661/3201/774/59خدمات دهی حمایت اجتماعی

3/591/121/524/52کل مقیاس خدمات دهی اجتماعی و فرهنگی
3.411.422.534.67کیفیت زندگی

خدمات دهــی  متغیــر  نمــره  میانگیــن  جــدول  بــه  توجــه  بــا 
اجتماعــی، فرهنگــی، رفاهــی، بیمــه ای، مالــی، مســافرتی، منزلــت 
و  خدمات دهــی  مقیــاس  کل  اجتماعــی،  حمایــت  اجتماعــی، 

کیفیــت زندگــی بــه ترتیــب برابــر بــا 3/49، 3/33، 3/66 و 3/57، 
می باشــد.  3/41 و   3/59  ،3/66  ،3/74  ،3/60  ،3/67

جدول 2- آزمون توزیع نرمال بودن داده ها

سطح معناداریکولموگروف - اسمیرنفتعدادنام متغیر

3840/3940/694خدمات دهی اجتماعی

3840.6460.798خدمات دهی فرهنگی

3841.2310.096کل مقیاس خدمات دهی اجتماعی و فرهنگی

3841.2310.096کیفیت زندگی

که با روش های عددی به نرمال بودن توزیع  یکی از آزمون هایی 
داده ها می پردازد آزمون کولموگروف- اسمیرنف می باشد. در تحلیل 
با  کلموگروف- اسمیرنف  آمارهای  گفت چون  باید  نتایج جدول 2 
مقادیر به دست آمده برای متغیر خدمات دهی فرهنگی و اجتماعی، 
کیفیت زندگی در سطح بزرگ تر از 0/05 معنادار است  کل مقیاس و 
یعنی، مقدار آن بین 1/96+ و 1/96- قرارگرفته پس با اطمینان 0/95 
فرض H0 رد نمی گردد. یعنی توزیع داده ها نرمال می باشد. در نتیجه 

باید از آزمون های پارامتری جهت بررسی داده ها استفاده کرد.

متغیره  چند  همبستگی  آزمون  طریق  از  ابتدا  ادامه  در 
صندوق  اجتماعی  خدمات دهی  بین  رابطه  بررسی  به  پیرسون 
رفاهی،  )خدمات دهی  آن  مؤلفه های  و  کشوری  بازنشستگی 
کیفیت  وضعیت  با  مالی(  خدمات دهی  و  بیمه ای  خدمات دهی 
زندگی بازنشستگان استان آذربایجان پرداخته می شود و سپس با 
استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره به پیش بینی کیفیت زندگی 
بازنشستگان بر اساس متغیر خدمات دهی اجتماعی و مؤلفه های 

آن پرداخته می شود.
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کیفیت زندگی جدول 3- همبستگی بین خدمات دهی اجتماعی صندوق و مؤلفه های آن با 

کیفیت زندگیخدمات دهی

خدمات دهی اجتماعی
0/526همبستگی پیرسون

0/000سطح معناداری

خدمات دهی رفاهی
0/343همبستگی پیرسون

0/000سطح معناداری

خدمات دهی بیمه ای
0/375همبستگی پیرسون

0/000سطح معناداری

خدمات دهی مالی
0/344همبستگی پیرسون

0/000سطح معناداری

نتایــج  می شــود  مشــاهده   3 جــدول  در  کــه  همان گونــه 
همبســتگی پیرســون نشــان داد بیــن خدمات دهــی اجتماعــی و 
کیفیــت زندگــی بازنشســتگان رابطه هــای مثبــت  مؤلفه هــای آن بــا 

و معنــاداری در ســطح خطــای پنــج درصــد وجــود دارد، بــه عبــارت 
دیگــر بــا افزایــش خدمات دهــی اجتماعــی و مؤلفه هــای آن میــزان 

کیفیــت زندگــی بازنشســتگان افزایــش می یابــد.

جدول شماره 4- جدول نتایج مربوط به ضریب تعیین و ضرایب رگرسیون

RR2متغیرهای مستقل
ضریب استانداردضرایب غیراستاندارد

TP
BSEBeta

124.50/145-0/4230.2682.140/451مقدار ثابت

0.8300.3080/2942/0490.001خدمات دهی فرهنگی

0/4280/2070/2073/0850/002خدمات دهی مسافرتی

0/3690/1440/1442/6520/015منزلت اجتماعی

1.3520.5280.1822/5610/011حمایت اجتماعی

بــا توجــه بــه جــدول 4 مقــدار همبســتگی بیــن متغیرهــا 0/423 
ــه نشــان می دهــد بیــن مجموعــه متغیرهــای مســتقل  ک می باشــد 
و وابســته تحقیــق )کیفیــت زندگــی بازنشســتگان( همبســتگی در 
ضریــب  مقــدار  همچنیــن  دارد.  وجــود  پاییــن  بــه  متوســط  حــد 
کــه ایــن موضــوع  تعییــن تعدیل شــده برابــر بــا 0/268 می باشــد 
کیفیــت زندگــی  کــه 26/8 درصــد از کل تغییــرات  نشــان می دهــد 
بازنشســتگان در میــان جامعــه مــورد مطالعــه توســط متغیرهــای 
مســتقل در معادلــه تبییــن می گــردد. بــا توجــه بــه جــدول 4 بــر 
تأثیــر  و  مــدل  تفســیر  بــه  شــده  اســتاندارد  تأثیــر  ضریــب  اســاس 
متغیرهــا پرداختــه می شــود، زیــرا ایــن ضریــب نشــان دهنده ضریــب 
بــر  مســتقل  متغیرهــای  از  یــک  هــر  شــده  اســتاندارد  رگرســیونی 
ــا اســتفاده از آن، ســهم  روی متغیــر وابســته می باشــد؛ بنابرایــن، ب
کنیــم. بــا توجــه بــه  نســبی هــر متغیــر مســتقل را در مــدل مشــخص 
کلــی خدمات دهــی اجتماعــی و مؤلفه هــای  جــدول 4 متغیــر نمــره 

ســطح  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  مالــی،  و  بیمــه ای  رفاهــی،  خدمــات 
کیفیــت زندگــی  خطــای آن هــا کوچک تــر از 05/. اســت بــر میــزان 
بازنشســتگان معنــی دار هســتند. متغیــر خدمات دهــی اجتماعــی 
بــا ضرایــب بتــای 294/ بیشــترین میــزان اثرگــذاری را روی متغیــر 

کیفیــت زندگــی بازنشســتگان دارد.
آزمــون همبســتگی پیرســون بــه  در ایــن بخــش نیــز از طریــق 
بررســی رابطــه بیــن خدمات دهــی فرهنگــی صنــدوق بازنشســتگی 
منزلــت  مســافرتی،  )خدمات دهــی  آن  مؤلفه هــای  و  کشــوری 
زندگــی  کیفیــت  وضعیــت  بــا  اجتماعــی(  حمایــت  و  اجتماعــی 
بازنشســتگان اســتان آذربایجــان پرداختــه می شــود و ســپس بــا 
کیفیــت  اســتفاده از آزمــون رگرســیون چنــد متغیــره بــه پیش بینــی 
زندگــی بازنشســتگان بــر اســاس متغیــر خدمات دهــی فرهنگــی و 

می شــود. پرداختــه  آن  مؤلفه هــای 
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کیفیت زندگی جدول 5- همبستگی بین خدمات دهی فرهنگی صندوق و مؤلفه های آن با 

کیفیت زندگیخدمات دهی

خدمات دهی فرهنگی
0/324همبستگی پیرسون

0/000سطح معناداری

خدمات دهی تورهای مسافرتی
337همبستگی پیرسون

0/000سطح معناداری

خدمات دهی منزلت اجتماعی
0/332همبستگی پیرسون

0/000سطح معناداری

خدمات دهی حمایت اجتماعی
0/339همبستگی پیرسون

0/000سطح معناداری

نتایــج  می شــود،  مشــاهده   5 جــدول  در  کــه  همان گونــه 
و  فرهنگــی  خدمات دهــی  بیــن  داد  نشــان  پیرســون  همبســتگی 
کیفیــت زندگــی بازنشســتگان رابطه هــای مثبــت  مؤلفه هــای آن بــا 

و معنــاداری در ســطح خطــای پنــج درصــد وجــود دارد، بــه عبــارت 
دیگــر بــا افزایــش خدمات دهــی اجتماعــی و مؤلفه هــای آن میــزان 

کیفیــت زندگــی بازنشســتگان افزایــش می یابــد.

جدول شماره 6- جدول نتایج مربوط به ضریب تعیین و ضرایب رگرسیون

RR2متغیرهای مستقل
ضریب استانداردضرایب غیراستاندارد

TP
BSEBeta

124/50/145-0/4130.4482.140/451مقدار ثابت

0/4730.0810/4657.4290.000خدمات دهی فرهنگی

0/4326/3140/006 0/5260/094خدمات دهی مسافرتی

0/2942/5400/000 0/1890/079منزلت اجتماعی

0.2380.0740/2342.5460.012حمایت اجتماعی

بــا توجــه بــه جــدول 6، مقــدار ضریــب همبســتگی بیــن متغیرهــا 
بیــن متغیرهــای مســتقل  کــه نشــان می دهــد  0/448 می باشــد 
دارد.  وجــود  متوســط  حــد  در  همبســتگی  تحقیــق  وابســته  و 
کــه برابــر بــا 0/413  همچنیــن مقــدار ضریــب تعییــن تعدیل شــده 
کــه بیــش از 41 درصــد  کــه ایــن موضــوع نشــان می دهــد  می باشــد 
کیفیــت زندگــی در میــان جامعــه مــورد مطالعــه  کل تغییــرات  از 
ــارت  ــه عب ــردد؛ ب ــن می گ ــه تبیی ــتقل در معادل ــر مس ــط 4 متغی توس
، مجموعــه متغیرهــای مســتقل، 41 درصــد از واریانــس متغیــر  دیگــر
کیفیــت زندگــی را پیش بینــی می کنــد. در جــدول 6 متغیــر نمــره 
مســافرتی،  خدمات دهــی  مؤلفه هــای  و  فرهنگــی  خدمات دهــی 
منزلــت اجتماعــی حمایــت اجتماعــی بــا توجــه بــه اینکــه ســطح 
کیفیــت زندگــی تأثیــر  کمتــر از 05/ اســت بــر میــزان  خطــای آن هــا 
کیفیــت زندگــی مؤثرنــد. متغیــر  معنــاداری دارنــد و در پیش بینــی 
 /465 رگرســیونی  ضریــب  بــا  فرهنگــی  خدمات دهــی  کلــی  نمــره 

کیفیــت زندگــی دارد. باالتریــن تأثیــر را روی متغیــر 

بحث و نتیجه گیری-  
فرضیه اول: خدمات دهی اجتماعی صندوق بازنشستگی   

کیفیت زندگی بازنشستگان استان آذربایجان  کشوری بر 
غربی تأثیر دارد.

نتایــج بــا آزمــون همبســتگی و تحلیــل رگرســیون چنــد متغیــره 
خدمات دهــی  داد  نشــان   0/05 از  کوچک تــر  خطــای  ســطح  در 
زندگــی  کیفیــت  بــر  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق  اجتماعــی 
بازنشســتگان اســتان آذربایجــان غربــی تأثیــر مثبــت دارد. نتایــج 
توکــو   ،)2017( گایــوزو  و  دنــی  تحقیقــات  نتایــج  بــا  تحقیــق  ایــن 
)2016(، پاتــس )2015(، رجبــی )1396(، حســینی نثــار و دیگــران 
)1396( همســو می باشــد. در تبییــن ایــن فرضیــه بایــد گفــت؛ مقوله 
خدمــات اجتماعــی، نیکــی و نیکــوکاری، انفــاق و احســان، تعــاون و 
ــی  ــات اجتماع ــت. خدم ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای ــاری نی همی
تشــکیاتی اســت بــه منظــور ایجــاد ســازگاری متقابــل فــرد و محیــط 
اجتماعــی او حصــول بــه ایــن هــدف بــا اتخــاذ تدابیــر و روش هایــی 
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گــروه امــکان می دهــد احتیاجــات خــود را  کــه بــه فــرد،  میســر اســت 
ــا اجتمــاع در حــال  ــه ســازگاری آن هــا ب ک مرتفــع نمــوده و مســائلی 
شــرایط  تعــاون  طریــق  از  و  نمایــد  حــل  می ســازد  مطــرح  تحــول 
کــه در  اقتصــادی و اجتماعــی را بهتــر نمایــد. قابــل اشــاره اســت 
کاهــش مــرگ و  کاهــش موالیــد، افزایــش امیــد بــه زندگــی،  ایــران، 
میــر و مهاجــرت، ماننــد دیگــر مناطــق جهــان، ســالمندی را بــه 
کــرده  یکــی از مهم تریــن پدیده هــای جمعیتــی و اجتماعــی تبدیــل 
کــه  اســت. پدیــده افزایــش جمعیــت ســالمندان بــرای دولت هایــی 
ســعی دارنــد ســطحی از رفــاه را بــرای همــه شــهروندان، بــه ویــژه 
ــد و  ــه شــرایط درگیــری در مناســبات اقتصــادی را ندارن ک آن هایــی 
کننــد، نوعــی پدیــده  از ایــن حیــث محــروم تلقــی می شــوند فراهــم 
چالــش برانگیــز از نظــر اقتصــادی، اجتماعــی و بهداشــتی اســت. 
در ایــن راســتا خدمات دهــی اجتماعــی صنــدوق بازنشســتگی بــر 
کیفیــت زندگــی بازنشســتگان تأثیــر  بهبــود وضعیــت شــاخص های 
ــر آنکــه نیازهــای  گفــت خدمــات رفاهــی عــاوه ب مثبــت دارد. بایــد 
برخــی  می کنــد،  تأمیــن  را  بازنشســته  ســالمندان  اقتصــادی 
نیــز  را  اجتماعــی  محیــط  از  آن هــا  دوری  از  ناشــی  چالش هــای 
ــته  ــالمند بازنشس ــت س گف ــوان  ــورت می ت ــن ص ــد. در ای کن ــرف  برط
چالــش  کــرد.  خواهــد  ســپری  را  کیفیــت  با ســالمندی  نوعــی 
کیفیــت زندگــی پــس از بازنشســتگی  کاهــش  ســالمندان بازنشســته 
اســت. بــه همیــن دلیــل وظیفــٔه ســازمان های حمایت کننــدٔه آن هــا 
در دوران بازنشســتگی ســخت می شــود. اشــلی )2013(، بــه نقــل 
از رجبــی )1396(، بازنشســتگی را در جهــت جــا بــه جایــی نقشــی 
بــه نقــش دیگــر تفســیر می کنــد و می گویــد در این جــا بــه جایــی 

ــود. ــه ش ــره مواج ــا مخاط ــراد ب ــی اف ــت زندگ کفی ــت  ــن اس ممک
کـــه بـــا  کـــه رفـــاه جســـمی و روانـــی انســـان  قابـــل اشـــاره اســـت 
عنـــوان واژه ســـامت معرفـــی می شـــود از اولویت هـــای اصلـــی هـــر 
جامعـــه اســـت در هـــر صـــورت، هـــر فـــرد بـــرای حفـــظ و بازیافـــت 
ســـامتی نیازمنـــد دریافـــت خدمـــات ویـــژه از سیســـتم مراقبـــت 
ســـامت بـــوده و در ازای آن هزینـــه ای پرداخـــت می کنـــد. صنـــدوق 
کشـــوری مأموریـــت دارد در جهـــت ارائـــه، تعمیـــم و  بازنشســـتگی 
گســـترش خدمـــات بیمه هـــای اجتماعـــی در امـــور بازنشســـتگی، 
قوانیـــن  چهارچـــوب  در  مشـــترکین  بـــه  فـــوت  و  کارافتادگـــی  از 
و  حـــوادث   ، عمـــر بیمـــه ای  فعالیت هـــای  گســـترش  و  ذی ربـــط 
ــق  ــتگی در افـ ــدوق بازنشسـ ــد. صنـ ــت نمایـ ــی فعالیـ ــان تکمیلـ درمـ
عدالـــت  توســـعه یافته،  خودکفـــا،   ، پایـــدار صندوقـــی  چشـــم انداز 
بین المللـــی  جوامـــع  بـــا  تعامـــل  دارای  و  گســـتر  رفـــاه   ، محـــور
درمـــان  بخـــش  در  رفاهـــی  خدمـــات  ارتقـــاء  منظـــور  بـــه  اســـت. 
وظیفـــه  و  بازنشســـتگان  بـــرای  درمانـــی  هزینه هـــای  کاهـــش  و 
از  بهره منـــدی  امـــکان  کشـــوری،  بازنشســـتگی  بگیـــران صنـــدوق 

ـــه  ـــی ب ـــه تکمیل ـــات بیم ـــود دارد. خدم ـــی وج ـــه تکمیل ـــات بیم خدم
صـــورت جبـــران بخشـــی از هزینه هـــای درمانـــی بیمه گـــذاران ارائـــه 
ــه ای  ــی بیمـ ــه خدمات دهـ کـ ــت  گفـ ــوان  ــه می تـ ــود. در نتیجـ می شـ
کیفیـــت زندگـــی بازنشســـتگان تأثیـــر دارد. صنـــدوق بازنشســـتگی بـــر 
ــا توجـــه بـــه رونـــد تغییـــرات جمعیتـــی و اینکـــه طـــی  از ســـویی بـ
چنـــد دهـــه آینـــده بـــا جمعیتـــی ســـالمند مواجـــه خواهیـــم بـــود 
کـــه  )مخصوصـــًا در کشـــورهای در حـــال توســـعه( و ایـــن واقعیـــت 
ســـالمند شـــدن بـــار مســـئولیت خانـــواده فـــرد ســـالمند را افزایـــش 
ـــر هســـتند، برنامه ریـــزی جـــدی جهـــت  ـــی هزینه ب داده و از نظـــر مال
تخصیـــص منابـــع بـــرای اجـــرای آن ضـــرورت پیـــدا می کنـــد. در واقـــع 
بازنشســـتگان انتظـــار دارنـــد تـــا صنـــدوق بتوانـــد بـــا ســـرمایه گذاری 
بتوانـــد  نهایـــت  در  آورده هایشـــان  و  مالـــی  منابـــع  بـــر  صحیـــح 
 ، انتظـــارات بازنشســـتگان را در حـــوزه تأمیـــن معیشـــت مـــورد نظـــر
کنـــد. بازنشســـتگی بـــه عنـــوان یـــک  رفـــاه و امنیـــت مالـــی تأمیـــن 
را قطـــع  بازنشســـتگان  زندگـــی مســـتمر  کـــه  اســـت  ناامنـــی  دوره 
می کنـــد مهم تریـــن دغدغـــه خاطـــر افـــراد بازنشســـته در خصـــوص 
مســـائل اقتصـــادی و وضعیـــت خانوادگـــی آن هـــا اســـت. در ایـــن 
راســـتا نتایـــج مطالعـــه نوبهـــار و دیگـــران )1391( نشـــان داد وجـــود 
ـــزوای  ـــردگی و ان ـــته ها افس ـــه بازنشس ک ـــود  ـــث می ش ـــی باع ـــع مال مناب
کـــه  گفـــت  کننـــد. در نتیجـــه می تـــوان  اجتماعـــی کمتـــری را تجربـــه 
خدمات دهـــی مالـــی صنـــدوق بازنشســـتگی کشـــوری بـــر وضعیـــت 

کیفیـــت زندگـــی بازنشســـتگان تأثیـــر مثبـــت دارد. شـــاخص های 
فرضیــه دوم: خدمات دهــی فرهنگــی صندوق بازنشســتگی   

کشــوری بــر کیفیــت زندگــی بازنشســتگان اســتان آذربایجان 
غربــی تأثیــر دارد.

نتایـج بـا آزمـون همبسـتگی و تحلیـل رگرسـیون چنـد متغیـره در 
سـطح خطای کوچک تر از 0/05 نشـان داد خدمات دهی فرهنگی 
بازنشسـتگان  زندگـی  کیفیـت  بـر  کشـوری  بازنشسـتگی  صنـدوق 
تحقیـق  ایـن  نتایـج  دارد.  مثبـت  تأثیـر  غربـی  آذربایجـان  اسـتان 
بـا نتایـج تحقیقـات دنـی  بـا نتایـج تحقیقـات نتایـج ایـن تحقیـق 
تلـه  گـودرز   ،)2010( همـکاران  و  گراچااسـگلهادو   ،)2017( گایـوزو  و 
مـداح   ،)1398( دیگـران  و  منتظرالمهـدی   ،)1398( همـکاران  و 
دیگـران  و  نثـار  حسـینی   ،)1396( رنجبـر   ،)1398( آقاجانـی  و 
در  می باشـد.  همسـو   )1396( رجبـی  و   )1396( پریـزن   ،)1396(
کـرد کـه خدمـات فرهنگـی بـا هـدف  تبییـن ایـن فرضیـه بایـد اشـاره 
و خـود معـرف  ارائـه می شـوند  فرهنگـی  یـا عائـق  و  نیازهـا  تأمیـن 
کل شـامل مجموعـه ای از اقدامـات و  کاالهـای مـادی نبـوده و در 
کـه دولـت و مؤسسـات  گـر فرهنگـی می شـوند  تسـهیات حمایـت 
قـرار  جامعـه  اختیـار  در  شـرکت ها  یـا  و  دولتـی  نیمـه  و  خصوصـی 
می دهنـد. خدمـات فرهنگـی در هـر کشـور و یا سـازمانی به گونه ای 
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گسـترش طرح هـای  کنـار  ارائـه می شـوند. بازنشسـته ها در  خـاص 
اقتصـادی انتظـار دارنـد نوعی امنیـت روانی غیراقتصـادی در آن ها 
ایجاد شـود. حس این امنیت بیشـتر فردی و کمتر سـازمانی اسـت 
و نیازمنـد آن اسـت کـه افـراد و نیازهـای فرهنگـی ویـژٔه آن هـا مبتنی 
مواقـع،  بسـیاری  در  شـود.  شناسـایی  فرهنگی شـان  پایـگاه  بـر 
کلـی و  کـه بـه صـورت  طرح هـای اجتماعـی و برنامه هـای فرهنگـی 
گروهـی دیگـر  گروهـی رضایـت و در  متمرکـز بـه تصویـب می رسـد در 
نارضایتـی ایجـاد می کنـد. نظریـه پردازانـی ماننـد لینگر نیـز به نقش 
ارتقـای  در  اجتماعـی  و  فرهنگـی  سـاختارهای  و  جامعـه  و  فرنـگ 
گفـت در  کرده انـد؛ بنابرایـن می تـوان  رضایـت افـراد از زندگـی توجـه 
انتقـال نقشـی کـه در جریان بازنشسـتگی صورت می گیـرد، می توان 
بـه نقـش سـاختارهای حمایتـی اجتماعـی و فرهنگـی در جلوگیـری 
کیفیـت زندگـی  از تنـزل رضایـت از بازنشسـتگان از زندگـی و میـزان 

کـرد. آن هـا اشـاره 
آزاد  از وقــت  بــا دیگــران  گفــت بازنشســتگان در مقایســه  بایــد 
بــه  گــر  ا آنــان  بــرای  آزاد  وقــت  گذرانــدن  و  برخوردارنــد  بیشــتری 
و  افســردگی  بــه  نباشــد، منجــر  و رضایــت بخشــی  صــورت مفیــد 
کــه  بازنشســتگان  کثــر  ا کــه  گفــت  می تــوان  می شــود.  ناامیــدی 
ــی  ــد، تمام وقــت اوقــات فراغــت داشــته و آنان کافــی ندارن تخصــص 
کــه تخصــص الزم را دارا می باشــند، بــه خاطــر مســائل مالــی، مــدام 
ایــن اوقــات را از خــود ســلب نمــوده و تمــام خــود را مشــغول کســب 
درآمــد می نماینــد. بــا تحقیقــی در خصــوص بازنشســتگان خــارج از 
کــه بــر اســاس برنامه ریزی هــای  ، بــه راحتــی می تــوان دریافــت  کشــور
شــخص  اینکــه،  دلیــل  بــه  و  کشــور  از  خــارج  در  انجام شــده 
، دیگــر نیــاز مالــی نــدارد، پــس بــه  کار بازنشســته، بعــد از فراغــت از 
بهتریــن شــکل ممکــن از ایــن اوقــات اســتفاده الزم را می نمایــد و 
ــر اســاس آییــن نامــه ارتقــای  کثــرًا مبــادرت بــه ســفر می نماینــد. ب ا
منزلــت و اعطــای تســهیات اجتماعــی و فرهنگــی و رفاهــی بــرای 
بازنشســتگان صندوق هــای بازنشســتگی موظفنــد بــا هماهنگــی 
کثــر ظــرف ســه مــاه ضوابــط مربــوط بــه  ســازمان حــج و زیــارت حدا
تخصیــص ســهمیه حــج )تمتــع و عمــره( و ســفر بــه عتبــات عالیــات 
را بــرای بازنشســتگان موضــوع ایــن آییــن نامــه تدویــن و بــر اســاس 

ــور اقــدام نماینــد. ــه ســازمان مذک ــان ب ــه معرفــی آن آن نســبت ب
منشـأ  چـون  هـم  عواملـی  دهنـده  بازتـاب  اجتماعـی،  منزلـت 
کـه  اسـت  مشـابه  گی هـای  ویژ و  تحصیـات   ، رفتـار خانوادگـی 
دسـت یابی بـه آن هـا یـا از دسـت دادنشـان سـخت تر از بـه دسـت 
آوردن یـا از دسـت دادن ثـروت اقتصـادی اسـت. روابـط اجتماعـی 
محسـوب  جامعـه  هـر  تشـکیل دهنده  عناصـر  مهم تریـن  از  یکـی 
می شـود کـه در طـول تاریـخ زندگـی بشـر تحـوالت و تغییـرات مهمی 
را داشـته اسـت. بـا توجـه بـه رونـد رو بـه رشـد جمعیـت سـالمندان 

بـه  پرداختـن  جمعیـت،  سـالمندی  بـا  ایـران  جامعـه  مواجهـه  و 
اهمیـت  حائـز  سـالمندان  ارتباطـی  شـبکه  و  اجتماعـی  نیازهـای 
از سیاسـت های دولـت،  تبعیـت  بـه  بازنشسـتگی  اسـت. صنـدوق 
تمهیـدات ویـژه ای را بـرای جایگاه و رشـد و تعالـی منزلت اجتماعی 
درمانـی  خدمـات  ارائـه  و  اجتماعـی  رفـاه  افزایـش  بازنشسـتگان، 
دلیـل  بـه  ایـران  در  دارد.  نظـر  در  جامعـه  از  قشـر  ایـن  مطلـوب 
مشـکات معیشـتی و هزینه هـای بـاال و کاهش درآمد، بازنشسـتگی 
عمده تریـن  و  تبدیل شـده  افـراد  زندگـی  دوران  دشـوارترین  بـه 
دغدغه بازنشستگان این است که به جای استراحت یا مسافرت، 
در اندیشـه یافتـن کار جدیـد باشـند تـا از عهـده تأمیـن هزینه هـای 
خدمات دهـی  ارائـه  نتیجـه  در  برآینـد.  زندگـی  مخـارج  سـنگین 
بـر  مثبـت  تأثیـر  بازنشسـتگان  اجتماعـی  منزلـت  حفـظ  زمینـه  در 

.)1398 )زاهـدی،  دارد  آن هـا  زندگـی  کیفیـت 
روابـط  شـکل های  مهم تریـن  از  یکـی  اجتماعـی  حمایـت 
آن،  و تصـور دربـاره  ک  ادرا و  آن  از  برخـورداری  و  اجتماعـی اسـت 
همچنیـن نیـاز بـه آن بـا توجـه بـه سـن، جنـس، شـخصیت و حتـی 
فرهنـگ می توانـد متفـاوت باشـد. از طـرف دیگـر در هـر مرحلـه از 
کرده  زندگـی نیـز ممکن اسـت جنبه هایـی از حمایت، اهمیـت پیدا
باشـد.  داشـته  بیشـتری  اثـرات  آن  دیگـر  جنبه هـای  بـه  نسـبت  و 
کمیتـی حمایـت اجتماعـی سـازمان ها از قبیـل صنـدوق  نقـش حا
بازنشسـتگی ایجـاد می کنـد هـدف اصلـی نـه تنها تأمیـن اقتصادی، 
سـالمندان  بـه  فرهنگـی  و  اجتماعـی  هویـت  نوعـی  انتقـال  بلکـه 
سـالمندان  باشـد.  آن هـا  تکفـل  تحـت  خانواده هـای  و  بازنشسـته 
و  فرهنگـی  نفـوذ  مـوارد  بسـیاری  در  سـازمان  ایـن  پوشـش  تحـت 
اجتماعـی چشـم گیری در میـان چنـد نسـل از خانواده هـای خـود 
دارنـد. ایجـاد حـس رضایـت در میـان ایـن سـالمندان می توانـد در 
میـان چنـد گـروه نسـلی از خانواده هـای آنـان حـس تعلق سـازمانی 
ایجـاد کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه بازنشسـتگان بـه دلیـل کهولـت سـن 
و کاهـش توانایـی و نیـز اینکـه از اقشـار آسـیب پذیر جامعه به شـمار 
می رونـد، بایـد از حمایت هـای الزم برخـوردار شـوند و نیازهای آنان 
در تمـام ابعـاد شناسـایی و بـرآورده شـود. تمرکـز صـرف بـر مسـائل 
گسـترش طرح هـا و برنامه هـای اقتصـادی، بیشـتر بـه  اقتصـادی و 
ایجاد حس رضایت مقطعی انجامیده اسـت. تجربه زیسـتی برخی 
سیاسـت گـذران در سـازمان نشـان می دهد، گاهی بـا افزایش تنوع 
طرح هـای اقتصـادی بـدون در نظر گرفتن حمایت هـای اجتماعی 

و فرهنگـی، میـزان رضایـت تفـاوت محسوسـی نشـان نمی دهـد.
ــا توجــه بــه  در خصــوص مهم تریــن محدودیت هــای پژوهــش، ب
اینکــه جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر محــدود بــه بازنشســتگان 
اســتان آذربایجــان غربــی می باشــد و تعمیــم آن بــه بازنشســتگان 
از  همچنیــن  گیــرد.  صــورت  احتیــاط  بــا  بایــد  اســتان ها  ســایر 
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پرسشــنامه  پژوهــش  ایــن  در  اســتفاده  مــورد  ابــزار  کــه  جــا  آن 
بــوده و بــه هیــچ عنــوان، نــام افــراد در پرسشــنامه ذکــر نگردیــده 
اســت ممکــن اســت برخــی از پاســخ دهندگان در پاســخگویی بــا 
کافــی پاســخ نداده انــد و پــاره ای از ماحظــات در  صداقــت و دقــت 
پاســخگویی افــراد تأثیــر گذاشــته باشــد. در زمینــه پیشــنهاد های 
کاربــردی توصیــه می گــردد ســازمان بــه تبییــن قوانیــن و مقــررات 
مناســب، نظــارت مؤثــر بــر حســن اجــرای قوانیــن، تعریــف ســاختار 
کارا، رعایــت عدالــت و انصــاف در تدویــن و  ســازمانی و عملیاتــی 
کــردن صرفــه و صــاح  اجــرای مقــررات و دســتورالعمل ها، منظــور 

انتصاب هــا  و  تصمیم گیری هــا  در  بگیــران  مســتمری  و  مشــترکان 
در  مســئوالن  کــه  می گــردد  پیشــنهاد  همچنیــن  گمــارد.  همــت 
جنســیت،  اســاس  بــر  فرهنگــی  متنــوع  خدمــات  ارائــه  زمینــه 
تحصیــات، عایــق بازنشســتگان اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. 
بــا  رابطــه  در  می شــود  توصیــه  آتــی  پیشــنهادهای  خصــوص  در 
کیفیــت زندگــی بازنشســتگان از قبیــل  ســایر متغیرهــای مؤثــر بــر 
سرســختی روان شــناختی، نگرش هــای مذهبــی، ســامت روانــی، 

گیــرد. نیــز پژوهش هایــی صــورت  و...  تــاب آوری 
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صندوق1هــای1 پوشــش1 تحــت1 ســالمندان1 زندگــی1
46-59 1:)3(	2 رفــاه،1 مجلــه1 تبریــز،1 شــهر1 بازنشســتگی1

	91 صفــری،1آذر1)395	(.1شناســایی1عوامــل1مؤثــر1در1صنــدوق1.
ــا1اســتفاده1از1روش1سیســتم1های1 بازنشســتگی1خصوصــی1ب
نــرم1و1نقشــه1برداری1شــناختی1فــازی،1مجلــه1انجمــن1علــوم1

مدیریــت1ایــران.
201 و1. تــاب1آوری1 بیــن1 رابطــه1 1.)	392( مهــران1 صفــری،1

خالقیــت1بــا1کیفیــت1زندگــی1در1دانشــجویان،1پایــان1نامــه1
کارشناســی1ارشــد1تربیتــی،1دانشــکده1روان1شناســی1و1علــوم1
ــزی ــران1مرک ــد1ته ــالمی1واح ــگاه1آزاد1اس ــی،1دانش تربیت

2	1 آقایــی،1. حمیدرضــا،1 ایزدبخــش،1 علیرضــا،1 عســگریان،1
ســید1امیــر1)392	(.1تأمیــن1اجتماعــی1و1آینــده1پیــش1رو1
اقتصــاد،541)		(:54-671 دنیــای1 اقتصــادی،1 اندیشــه1های1

221 غفــاری،1غالمرضــا1و1رضــا1امیــدی،1)388	(.1کیفیــت1.
زندگــی1شــاخص1توســعه1اجتماعــی.1تهــران:1شــیرازه.

231 غفــاری،1غالمرضــا،1امیــدی،1رضــا1)387	(.1کیفیــت1زندگــی1.
1ایــران،1مجلــه1رفــاه1 در1برنامه1هــای1عمرانــی1و1توســعهٔ

ــص071	- ــماره1301و1	1،3ص ــی،1ش اجتماع
241 فتــاح1زاده،1احمــد.1)388	(.1مقایســه1کیفیــت1زندگــی1.

و1عملکــرد1خانــواده1در1کارکنــان1خشــنود1و1ناخشــنود1
ــد،1 ــی1ارش ــه1کارشناس ــان1نام ــازند1اراک.1پای ــگاه1ش پاالیش

دانشــگاه1آزاد1اســالمی1اراک.1اراک.
251 ــر.1. ــوی،1میرطاه ــن1و1موس ــری،1مهی ــال،1نظ ــی،1لی قهرمان

ســالمند1 مــردان1 زندگــی1 کیفیــت1 ارتقــای1 1.)	388(
کهریــزک1بــر1اســاس1مداخلــه1آموزشــی،1فصلنامــه1دانــش1و1
تندرســتی،1دانشــگاه1علــوم1پزشــکی1و1خدمــات1بهداشــتی1
درمانــی1شــاهرود،1دوره1،41شــماره1،21صفحــه901-	9

261 ــان،1. ــد،1قنبری ــکندری،1ناهی ــین،1اس ــار،1حس ــاورز1افش کش
ــین،1)396	(.1 ــات،1امیرحس ــر،1راه1نج ــی،1جعف ــه،1انیس اله
ــناختی1و1ســالمت1روان1در1 ــت1ش ــای1جمعی ــش1متغیره نق

کیفیــت1زندگــی1بازنشســتگان1نیروهــای1مســلح،1فصلنامــه1
ــماره71	1)5(:57-691 ــک1رزم،1ش ــتار1و1پزش پرس

271 گزارش1هــای1صنــدوق1بازنشســتگی1کشــوری،1)394	(.1.
ــوری ــتگی1کش ــدوق1بازنشس ــه1صن دبیرخان

281 گودرزتلــه1جــردی،1مجیــد،1وحدانــی1نیــا،1ولــه1لــه،3971	،1.
بررســی1ارتبــاط1بیــن1کیفیــت1زندگــی1و1حمایــت1اجتماعــی1
در1جامعــه1بازنشســتگان1ارتــش1جمهــوری1اســالمی1ایــران،1
ــماره1،41 ــم،1ش ــال1پنج ــی،1س ــی1نظام ــوم1مراقبت ــه1عل مجل

صــص60-681
291 ــر1. ــان،1فرشــاد،1)399	(.1تأثی ــی،1معصومــه،1غزالی محمدخان

ــا1مصــرف1شــکالت1تلــخ1 ــن1در1آب1همــراه1ب 18هفتــه1تمری
بــر1روی1کیفیــت1زندگــی1ســالمندان،1همایــش1ملــی1علــوم1

ــران،1تهــران ــی1ای ورزش1و1تربیــت1بدن
301 ــازی1. ــد1س ــای1توانمن ــد،1)397	(.1مؤلفه1ه ــدی،1حمی محم

ــان،1 ــا،1پژوهــش1زن ــر1آن1ه ــر1ب ــل1مؤث ــان1و1عوام شــغلی1زن
شــماره31)5	(:49-581

3	1 مــرادی1رســتگار،1حمیدرضــا1و1جبــاری1واال،1مرضیــه1و1.
شــمخانی،1اژدر1)397	(.1بررســی1تأثیــر1حمایــت1اجتماعــی1
نهاونــد،1 زندگــی1ســالمندان1شهرســتان1 کیفیــت1 بــر1
علــوم1 روانشناســی،  بین1المللــی1 کنفرانــس1 پنجمیــن1

ــن. ــی،1قزوی ــبک1زندگ ــی1و1س تربیت
321 منتظــر1المهــدی،1مصطفــی،1صمیــم،1رضــا،1صدقیــان،1آمنــه1.

ــر1رضایــت1 ــر1ب )398	(.1عوامــل1اجتماعــی1و1فرهنگــی1مؤث
ســالمندان1از1خدمــات1رفاهــی1بازنشســتگی،1مطالعــه1و1

ــران،191)4(:56-681 ــی1در1ای ــات1اجتماع تحقیق
331 ــی،1. ــش1تهران ــدی،1فروه ــان،1مه ــواد،1گنجی ــید1ج ــر،1س می

صنــدوق1 راهکارهــای1 و1 چالش1هــا1 1،	393 غالمرضــا،1
صنــدوق1 مــوردی1 مطالعــه1 ایــران1 در1 بازنشســتگی1
ــت1های1 ــه1سیاس ــاورزی،1فصلنام ــاد1کش ــتگی1جه بازنشس

209-2	8 1:)7(2 کالن،1 و1 راهبــردی1
341 نصــرت1نــژاد،1شــهرام،1پــور1رضــا،1احســان،1موینــی،1مینــا،1.

ــرای1 ــا1ب ــر1در1تقاض ــل1مؤث ــا1)392	(.1عوام ــدری،1رض حی
بیمــه1درمانــی1خصوصــی1در1تهــران،1مجلــه1ســالمت،1

	83-	97 1:)	4(3
351 ــه1. ــا1ب ــورخ0/251	/384	1بن ــه1م ــران1در1جلس ــت1وزی هیئ

1	384/6/	2 مــورخ1 1	0	/	02985 شــماره1 پیشــنهاد1
ســازمان1مدیریــت1و1برنامه1ریــزی1کشــور1و1بــه1اســتناد1بــه1
اصــل1یــک1صــد1و1ســی1و1هشــتم1قانــون1ساســی1جمهــوری1
ــای1 ــت1و1اعط ــای1منزل ــه1ارتق ــن1نام ــران،1آیی ــالمی1ای اس
ــتگان ــه1بازنشس ــی1ب ــی1و1رفاه ــی،1فرهنگ ــهیالت1اجتماع تس



51

ی
شور

ستگی ک
ش

صندوق بازن
ت اجتماعی و فرهنگی 

بررسی تأثیر خدما
ی

ستگان استان آذربایجان غرب
ش

ت زندگی بازن
 بر کیفی

361 یوســف1زاده،1ایمــان،1اســحقی1گرجــی،1معصومــه،1زمــان1.
شــعار1هریــس،1الهــام1)398	(.1کتــاب1خدمــات1اجتماعــی1و1
بازنشســتگی:1مطالعــه1مــوردی1کشــورهای1موفــق،1انتشــارات1

ــه،1چــاپ1اول روزن
371 بررســی1. 1.)	396( محمدعلــی1 خانــی،1 قلعــه1 یوســفی1

ارائــه1راه1کارهــای1 چالش1هــای1صنــدوق1بازنشســتگی1و1
عملــی،1مجلــه1علمــی1تخصصــی1رویکردهــای1پژوهشــی1نویــن1

2	9-237:)	2(5 حســابداری،1 و1 مدیریــت1 در1
38. Abruquah LA, Yin X, Ding Y. ( (2019.Old 

Age Support in Urban China: The Role of 
Pension Schemes, Self-Support Ability and 
Intergenerational Assistance. Int J Environ 
Res Public Health. 2019;16(11):1918.

39. Bandayrel K., Wong, S. (2011). Systematic 
Literature Review of Randomized Control 
Trials Assessing the Dffectiveness of 
Dwelling Older Adults. Journal of Nutrition 
Education and Behavior, Vol 43, No 4: 251-
62

40. Bashkireva AS, Bogdanova DY, Bilyk AY, 
Shishko AV, Kachan EY, Arutyunov VA. 
(2018) [Quality of life and physical activity 
among elderly and old people.]. Adv 
Gerontol.;31(5):743-750.

41. Crowell, L.F. (2004). Weak ties: A 
Mechanism for Helping Women to Expand 
Their Social Networks and Increase Their 
Capital. The Social Science Journal, 41: 15-
28.

42. Dannii and Giaya Zhou(frontires in 
psychology) 2017, planning for retirement: 
longitudianal Effect on Retirement and post 
retirement well_ being. Social indicators 
Research, 88(2), 297- 310.

43. Davidson, L. M. (2008). United States and 
Finnish Adolescents, petceptions of social 
support: Across-Cultural Analysis. School 
psychology International. Vol 28, No 1: 
360-365.

44. Drucker, P. F. (2013). The unseen 

revolution: How pension fund socialism 
came to America. Elsevier.

45. Graça Esgalhado M, Reis M, Pereira H, 
Afonso R. Influence of social support on the 
psychological well-being and mental health 
of older adults livingin assisted-living 
residences. Int J Develop Educ Psychol. 
2010;1: 267-78.

46. Hand ry, F., & McVittie, E. C. (2004). Is 
quality of life a healthy concept? Measuring 
and understanding life experiences of older 
people.

47. Perrin, E. C., Siegel, B. S., & Committee on 
Psychosocial Aspects of Child and Family 
Health. (2013). Promoting the well-being of 
children whose parents are gay or lesbian. 
Pediatrics, 131(4), e1374-e1383.

48. Perrin,e.c,seigol.b.s.&committee on 
psychosocial A sepects of child and family 
health(2013)promoting the well_being of 
children whose parent are qag or lesbian. 
Pediatrics,131(14): 57-69

49. Platts LG, Webb E, Zins M, Goldberg M, 
Netuveli G. Mid-life occupational grade 
and quality of life following retirement: a 
16-year follow-up of the French GAZEL 
study [published correction appears in 
Aging Ment Health. 2015 Jul;19(7):666]. 
Aging Ment Health. 2015;19(7):634-646.

50. Sarafino, E. P. (1998). Health Psychology, 
Third Edition. New York, John Wiley & 
Sons.

51. Thuku PW. Influence of Socio-demographic 
Factors on Quality of Life of Retirees in 
Kenya. Imperial Journal of Interdisciplinary 
Research. 2016;2(2):90-100.

52. Vanleerberghe P, De Witte N, Claes C, Verté 
D. The association between frailty and 
quality of life when aging in place. Arch 
Gerontol Geriatr. 2019 Nov-Dec;85:103915. 
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