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پیشگفتار
صندوق هــای بازنشســتگی نهادهایــی بــا کارکــرد اقتصــادی و اجتماعــی محســوب 
می شــوند. بــا ایــن حــال، بازنشســتگی در اکثــر کشــورها بخصــوص کشــورهای در 
حــال توســعه، بیشــتر بــه عنــوان موضوعــی اقتصــادی و محــدود بــه معــاش مــورد 
ــی و فرهنگــی آن نادیــده  ــوده و متأســفانه ســایر جوانــب اجتماعــی، روان بحــث ب
ــرد بازنشســته، در دوران بازنشســتگی دچــار  ــی دیگــر ف ــه می شــود. از طرف گرفت
ــد.  ــه آن نمی پردازن ــب ب ــتگی، اغل ــای بازنشس ــه نظام ه ــود ک ــیب هایی می ش آس
ــای  ــر صندوق ه ــف ب ــات مختل ــی، ســبب انباشــت مطالب ــن وضعیت ــروز چنی ب
بازنشســتگی می شــود؛ بــه ویــژه اگــر بــه علــت کاســتی و نواقــص متعــدد در نظــام 
جامــع رفــاه کشــور، حلقه هــای مفقــوده ای در ایــن نظــام وجــود داشــته باشــد و 
ــن  ــده باشــند. در ای ــی، از عملکــرد بایســته خــود بازمان ــا دیگــر نهادهــای متول ی
چارچــوب، بازنشســتگان بــه حــق پیگیــر مطالبــات خــود بــوده و از ســویی دیگــر 
ــی در پاســخ  ــی و مال ــدد قانون ــای متع ــا محدودیت ه ــای بازنشســتگی ب صندوق ه

ــات مواجــه می شــوند. ــه آن مطالب ب
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ــتگی در  ــه بازنشس ــر تجرب ــی ب ــتگی؛ تأمل ــوس بازنشس ــش رو »کاب ــاب پی کت
ایــران«، نتیجــۀ مطالعــه ارزشــمند جنــاب آقــای دکتــر فرهــاد نصرتی نــژاد اســت 
ــاد  ــا »نه ــتگی صب ــای بازنشس ــه راهبرده ــکاری مؤسس ــت و هم ــه خواس ــه ب ک
ــه انتشــار رســیده اســت.  ــن و ب ــدوق بازنشســتگی کشــوری« تدوی پژوهشــی صن
ــکاران مؤسســه  ــن هم ــرم و همچنی ــی از نویســندۀ محت ــپاس و قدردان ــن س ضم
کــه زمینــۀ انجــام چنیــن مطالعاتــی را فراهــم آورده انــد، امیــد آن مــی رود انتشــار 
مطالعاتــی از ایــن دســت، بتوانــد زمینــه مناســبی را بــرای گفت وگوهــای راهبــردی 

ــاه و تأمیــن اجتماعــی فراهــم آورد. و راهگشــا در حــوزه رف

دکتر جمشید تقی زاده
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری



11

مقدمه
بــاوري شــایع دربــاره بازنشســتگی بیــان مي کنــد کــه در ایــن دوره فــرد می توانــد 
دغدغه هــای دیگــر زندگــی اش را دنبــال کنــد؛ دغدغه هایــي کــه فعالیــت و اشــتغال 
روزمــره، مجــال توجــه بــه آن را نمــی داده اســت؛ از ایــن رو ایــن دوره بــراي برخــی 
بازنشســتگان فرصتــی بــراي انجــام کارهــای مــورد عالقــه آنــان اســت کــه تاکنــون 
ــه  ــاش بلک ــراي مع ــه ب ــا ن ــام دادن آن ه ــه انج ــی ک ــته اند؛ کارهای ــت نداش فرص
به منظــور کســب رضایــت درونــی و شــادکامی اســت. اگرچــه ایــن بــاور درخصــوص 
برخــی از بازنشســتگان صــادق اســت، واقعیــت بازنشســتگی در بیشــتر مــوارد چیــز 
ــه  ــران زا دارد ک ــای بح ــا پیامده ــراه ب ــبی هم ــاي نامناس ــت و جنبه ه ــری اس دیگ
تنهــا مواجهــه مســتقیم، بی واســطه و پدیدارشناســانه نشــان دهنده آن هاســت. ایــن 
ــا  ــته، وي را ب ــرد بازنشس ــی ف ــادی- اجتماع ــگاه اقتص ــر از جای ــا صرف نظ بحران ه
ــي بازنشســتگی توجــه  ــه ایــن بحران هــاي ذات آن هــا مواجــه مي کنــد. متأســفانه ب
ــوم  ــه بازنشســتگی در عم ــن اســت ک ــاک ای ــت دردن ــده اســت. واقعی ــري ش کمت
ــته  ــادی و وابس ــه ای اقتص ــه مقول ــعه، ب ــورهای درحال توس ــژه کش ــورها، به وی کش
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ــر توجــه شــده  ــی آن کمت ــاد اجتماعــی و روان ــه ابع ــه معــاش محــدود شــده و ب ب
ــتر  ــتگی بیش ــی بازنشس ــای رفاه ــادی دولت ه ــد اقتص ــر، بع ــان دیگ ــه بی ــت. ب اس
مــورد توجــه واقــع شــده کــه در قالــب پرداخــت مســتمری دوره بازنشســتگی نمــود 
یافتــه اســت؛ البتــه بازنشســتگی ســویه های اجتماعــی، فرهنگــی و روانــی زیــادي 
دارد؛ یعنــي نظام هــای بازنشســتگی بــه پیامدهــای اجتماعــی و روانــی بازنشســتگی 
کــه بــا از دســت دادن شــغل فــرد نمایــان مي شــود بی توجــه یــا کم توجــه هســتند 
و بازنشســته را بــا همــه مخاطــرات اجتماعــی و روانــی بازنشســتگی رهــا می کننــد. 
ایــن نــگاه عمومــاً اقتصــادی بــه بازنشســتگی و نادیــده گرفتــن ابعــاد اجتماعــی و 
ــن  ــد. ای ــد می کن ــی بازتولی ــای رفاه ــی  را از نظــر دولت ه ــي کاالی ــی آن نگاه روان
ــرد در  ــدون کارک ــردی ب ــه ف ــرد بازنشســته را ب ــی انســانیت زدایی، و ف ــگاه از آدم ن
ــردی اســت کــه پیــش  ــد. حــال آنکــه بازنشســته همــان ف ــل می کن جامعــه تبدی
ــه  ــروز انســانی اســت ک ــا ام ــود، ام ــم ب ــی گاه خــاص و مه ــی و حت ــن معمول از ای

مهم تریــن کارش وقت گذرانــي اســت.
در ایــن نوشــتار تــالش شــده تــا بــا نــگاه تحلیلــی، ســویه دیگــر واقعیــت یعنــي 
ــه  ــق، پردامن ــی گاه عمی ــود؛ بحران های ــان داده ش ــتگی نش ــي بازنشس بحران زای
و مخــرب  کــه در برخــی مــوارد از فــرد بازنشســته انســانیت زدایی می کنــد. 
همچنیــن بــا بررســی ابعــاد اقتصــادی زندگــی بازنشســتگان در کشــور درمي یابیــم 
ــه  ــاره ب ــتغال دوب ــران اش ــال آن بح ــادی و به دنب ــران اقتص ــن بح ــه درآمیخت ک
ــدل  ــوس زا ب ــده ای کاب ــه پدی ــران، آن را ب ــتگی در ای ــی بازنشس ــوب هاي ذات آش
کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل شــاید بتــوان از واژه کابــوس بازنشســتگی بــرای 

توصیــف وضعیــت بســیاری از بازنشســتگان در کشــور اســتفاده کــرد.
ــتگی  ــه بازنشس ــود ک ــان مي ش ــدا بی ــدف، در ابت ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
مرحلــه گــذار در زندگــی افــراد اســت کــه هماننــد بســیاری از مراحــل زندگــي فرد، 
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ــه  ــگاه تقلیل گرایان ــل ن ــا به دلی ــت، ام ــود اس ــاص خ ــک گذار1 خ ــد مناس نیازمن
ــای  ــذار بحران ه ــن گ ــادی، ای ــد اقتص ــه بع ــل آن ب ــی2 و تقلی ــای رفاه دولت ه
ــرای بازنشســتگان رقــم زده اســت. پــس از ایــن، ماهیــت بحران هــا  بســیاری را ب
ــته  ــا برجس ــپس ب ــد س ــد ش ــی خواه ــتگان بررس ــرای بازنشس ــای آن ب و پیامده
ــتگی در  ــص بازنشس ــای مخت ــتگی و بحران ه ــی بازنشس ــای ذات ــردن بحران ه ک
ــراد  ــیاری از اف ــرای بس ــا ب ــور م ــتگی در کش ــه بازنشس ــود ک ــان مي ش ــران، بی ای
یــک کابــوس اســت. در بخــش آخــر نیــز راهکارهایــی بــرای مواجهــه و مدیریــت 

ــد. ــد ش ــه خواه ــده ارائ ــای یادش بحران ه

1. Rites of passage
2. دولت هــای رفاهــی بــه تأمیــن اقتصــادی فــرد در دوره بازنشســتگی توجــه دارنــد، امــا بــه مخاطــرات و 
ــا  ــی کــه نظام هــای بازنشســتگی ب ــی و اجتماعــی بازنشســتگی کم توجــه هســتند؛ در حال پیامدهــای روان
منفصــل کــردن فــرد از شــغلش، مخاطــرات روانــی و اجتماعــی بســیاری بــرای افــراد بازنشســته بــه وجــود 

ــرای کاهــش تبعــات آن هــم اقدامــی انجــام نمی دهنــد. ــد و ب می آورن
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بازنشستگی: مرحله گذار
هــر فــرد در زندگــی اجتماعــی خــود مراحــل مختلفــی را پشــت ســر می گــذارد؛ برای 
مثــال گــذر از کودکــی بــه جوانــی یــا تجــرد بــه تأهــل و... برخــالف تصــور عامیانــه، 
گــذار از یــک مرحلــه زندگــی بــه مرحلــه دیگــر در همــه مراحــل آســان نیســت و در 
ــه رو مي شــود.  ــا دشــواری ها و ســختی های زیــادي روب برخــی از ایــن گذارهــا فــرد ب
از آنجــا کــه برخــی از ایــن گذارهــا چالش هایــی را بــرای افــراد بــه وجــود مــی آورد، 
جامعــه بــا در نظــر گرفتــن ســازوکارهایی، گــذار بــه مراحــل زندگــي را آســان می کند 
تــا فــرد راحت تــر و بــا  اســترس کمتــر وارد مرحلــه بعــدی شــود و بتوانــد انتظــارات 
نقش هــای خــود را در مرحلــه بعــد بــر عهــده بگیــرد. از آنجــا کــه بســیاری از گذارهــا 
ــالح  ــان از اصط ــتند، جامعه شناس ــد هس ــا پیام ــراه ب ــم، و هم ــی مه ــر اجتماع از نظ
مناســک گذار بــرای توصیــف و تحلیــل ایــن وضعیــت اســتفاده می کننــد تــا تحلیلــی 
دقیــق از اقتضائــات و پیامدهــای آن ارائــه کننــد. درواقــع مناســک گــذار رخدادهایــی 
آیینــی موجــود در همــه جوامــع، و نشــان دهندۀ گــذار فــرد از یــک موقعیــت اجتماعی 
یــا مذهبــی بــه موقعیتــی دیگــر اســت )britannica, 2017(. ایــن مراســم یــا آیین هــا 
درخصــوص رخدادهایــی ماننــد تولــد، بلــوغ، رســیدن بــه ســني خــاص، ازدواج یا مرگ 
ــد.  ــداف یکســاني دارن ــم، معمــوالً اه ــا ه ــی ب ــم تفاوت های انجــام می شــود و علی رغ
در ایــن مراســم، افــراد از گــروه قبلی شــان جــدا و بــرای مرحلــه بعــدی زندگــی آمــاده 
newworl- )مي شــوند؛ همچنیــن در موقعیــت جدیــدی در جامعــه ظهــور مي یابنــد 

ــه در برخــی مناطــق  ــال مراســم ختنه ســوران ک ــرای مث dencyclopedia, 2017(. ب

ایــران هنــوز هــم انجــام می شــود، نمونــه ای از ایــن مناســک اســت. در ایــن مراســم 
ــروری،  ــن و س ــم جش ــی مراس ــا برپای ــت ب ــورت می گرف ــاص ص ــنی خ ــه در س ک
فرزنــدان ذکــور خانــواده ختنــه و فــرد از مرحلــه کودکــی بــه مرحلــه نوجوانــی وارد 
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می شــد. ایــن مراســم درواقــع اعــالن رســمی گــذار از کودکــی بــه نوجوانــی بــود1 کــه 
بــا انجــام آن جامعــه از کــودک انتظــار داشــت رفتارهــای مرحلــه قبــل خــود را کنــار 
بگــذارد و رفتارهــای دیگــری انجــام دهــد. بــه بیــان دیگــر، نقــش اجتماعــی دیگــری 
را عهــده دار شــود. حتــی مراســم ازدواج بــه معنــای ســنتی آن کــه بــا مراســم خاصــی 
همــراه اســت نمــود دیگــری از مناســک مهــم گــذار اســت. همان طــور کــه عنــوان 
شــد، ایــن گذارهــا همــراه بــا مراســم خاصــی اســت کــه کارویژه هــای متفــاوت دارنــد. 
برخــی از ایــن کارویژه هــا اعــالن رســمی ورود فــرد بــه مرحلــه بعــدی اســت، برخــی 
زمینه ســازی بــرای پذیریــش اجتماعــی نقــش آتــی فــرد اســت و برخــی نیــز از بــار 

روانــی و اجتماعــی فــرد مي کاهــد.
 نکتــه مهــم درخصــوص گذارهــای اجتماعــی ایــن اســت کــه گذارهــا معمــوالً 
در فراینــد زمانــی و به صــورت طبیعــی انجــام می شــود؛ یعنــي در زندگــی هــر فــرد 
به صــورت طبیعــی و بــا رســیدن بــه ســني خــاص انجــام می گیــرد کــه البتــه آن ســن 
در متن هــای اجتماعــی مختلــف متفــاوت اســت. بازنشســتگی نیــز یکــی از مراحــل 
زندگــی فــرد و به نوعــی یکــی از گذارهــای اجتماعــی اســت کــه برخــالف گذارهــای 
دیگــر اجتماعــی غیرطبیعــی اســت. بازنشســتگی بــه معنــای امــروزی- کــه مبنــای 
اقدامــات نظام هــای رفاهــی و دســتگاه های بوروکراســی اســت- جعلــي مــدرن اســت؛ 
یعنــي تــا پیــش از شــکل گیری دولت هــای رفاهــی و پیدایــش مقولــه ای بــه نــام بیمــه 
اجتماعــی، بازنشســتگی معنایــی دیگــر داشــت و در آن زمــان نــه مقولــه ای قــراردادی 
کــه پدیــده ای طبیعــی بــود و به صــورت خــود بــه خــودی رخ مــی داد. همچنیــن افــراد 
از نظــر ســنی بــه درجــه ای می رســیدند کــه از نظــر بدنــی امــکان فعالیــت برایشــان 
ــی  ــا آن به صــورت طبیع ــط ب ــای مرتب ــرد از کار و فعالیت ه ــع ف ــود. درواق میســر نب

1. البتــه بــه دلیــل اینکــه امــروزه ختنــه کــردن بنــا بــه توصیــه پزشــکان در بــدو تولــد انجــام می گیــرد ایــن مراســم 
کارکــرد خــود را از دســت داده اســت و در مــواردی هــم کارکــردش دگرگــون شــده اســت و صرفــاً نوعــی جشــن اســت.
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ــار گذاشــته و بازنشســته می شــد.  ــی کن ــوان بدن ــل نداشــتن اســتطاعت و ت و به دلی
ــواده و در گام بعــد نظــام خویشــاوندی  ــه اول نظــام خان در چنیــن شــرایطی در وهل
عهــده دار تکفــل فــرد می شــد، امــا از زمانــی کــه دولت هــای رفاهــی شــکل 
ــد، بایــد قواعــد  ــام نظام هــای بازنشســتگی را بنیــان نهادن ــه ن گرفتنــد و پدیــده ای ب
ــد. یکــی از  ــرای تنظیــم نظام هــای بازنشســتگی جعــل می کردن و ســازوکارهایی را ب
ایــن قواعــد کــه دولت هــای رفاهــی بــرای تنظیــم نظــام بیمه هــای اجتماعــی- چــه 
در معنــای بیســمارکی و چــه در معنــای بوریچــی آن- جعل کردند ســن بازنشســتگی 
ــع  ــد. درواق ــی1 زاده ش ــنخي اجتماع ــوان س ــته به عن ــال آن بازنشس ــه به  دنب ــود ک ب
ــتمری  ــژه مس ــی، به وی ــات رفاه ــورداری از خدم ــرای برخ ــن ب ــردن س ــل ک ــا جع ب
بازنشســتگی، نوعــی بازنشســتگی متولــد شــد کــه برخــالف بازنشســتگی ســنتی کــه 
عمــاًل بــه معنــای ازکارافتادگــی بــود، ماهیتــی غیرطبیعــی داشــت. غیرطبیعــی بــودن 
ــی رخ  ــورت طبیع ــه به ص ــت ک ــنتی اس ــل بازنشســتگی س ــه مقاب ــا در نقط در اینج
مــی داد و تابــع بیولــوژی فــرد بــود. در ایــن معنــا افــراد در ســنی بازنشســته می شــوند 
ــه معنــای بیولوژیــک آن بســیار اســت. در  ــا بازنشســتگی ب ــی اش ب ــه زمان کــه فاصل
بســیاری از دولت هــای رفاهــی ایــن ســن حــدود 60 اســت و در برخــی ســازمان های 
بین المللــی نیــز آن را آغــاز دوره ســالمندی قــرار داده انــد. در حالــی ســن بازنشســتگی 
حــول و حــوش 60 ســالگی اســت کــه متوســط امیــد بــه زندگــی در عموم کشــورهای 
دنیــا، به ویــژه کشــورهای توســعه یافته، به شــدت افزایــش یافتــه اســت. بدیهــی اســت 
در ایــن صــورت فاصلــه بازنشســتگی بــه معنــای مــدرن آن بــا بازنشســتگی بــه معنای 
ســنتی و بیولوژیــک آن نیــز افزایــش مي یابــد؛ بنابرایــن، هرچــه ایــن فاصلــه بیشــتر 

ــی اســت کــه آن  ــا تیــپ و متضمــن رفتارهای ــوع خاصــی از شــخصیت ی 1. ســنخ اجتماعــی )Social type( ن
ــا حاصــل  ــا تیــپ را از دیگــران متمایــز می کنــد. از نظــر جامعه شناســان ســنخ های اجتماعــی ی شــخصیت ی
اشــغال یــک ســمت یــا موقعیــت هســتند، یــا حاصــل یــک ویژگــی روان شــناختی هســتند کــه فــرد با تولــد آن 

.)1998 ,Oz( را بــا خــود دارد یــا ناشــی از تلقی هــای خاصــی در یــک فرهنــگ یــا اســطوره ای هســتند
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شــود و مکانیســم دقیقــی بــرای خألهــای ناشــی از بازنشســتگی وجود نداشــته باشــد، 
ــوند. ــه مي ِش ــری مواج ــای مخرب ت ــا بحران ه ــته ب ــراد بازنشس اف

ــا جعــل کــردن  ــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، دولت هــای رفاهــی جدیــد ب  ب
ســن بازنشســتگی، شــکل و حالتــی غیرطبیعــی و مصنوعــی بــه بازنشســتگی داده  
ــه  ــد ک ــه وجــود آی ــه ب ــدي در جامع ــی جدی ــا ســنخ اجتماع و موجــب شــدند ت
ــوان  ــی ت ــک و اجتماع ــر بیولوژی ــودش از نظ ــنتی خ ــی و س ــنخ قبل ــالف س برخ
بســیار زیــادی دارد، امــا از عرصــه فعالیــت اجتماعــی و اقتصــادی کنــار گذاشــته 
می شــود کــه ایــن امــر در بســیاری از کشــورها به ویــژه کشــورهای درحال توســعه، 
ــل کــرده اســت؛ ســنخی  ــیه ای تبدی ــی حاش ــنخ اجتماع ــه س بازنشســتگان را ب
ــارت  ــه عب ــن وجــود نداشــت؛ ب ــه شــکل و شــمایل امروزینــش پیــش از ای کــه ب
ــردی  ــی ف ــرای زندگ ــی ب ــذار جعل ــه گ ــد مرحل ــی جدی ــای رفاه ــر، دولت ه دیگ
افــراد جامعــه درســت کرده انــد کــه غیرطبیعــی و جعلــی اســت. از ســوی دیگــر 
برخــالف گذارهــای اجتماعــی دیگــری کــه افــراد تجربــه می کننــد مناســکی نــدارد 
کــه ایــن گــذار را راحت تــر و کم پیامدتــر کنــد؛ از ایــن رو بازنشســته فــردی اســت 
ــه  ــود ک ــه مي ش ــود مواج ــی خ ــه ای در زندگ ــا مرحل ــته ب ــورت ناخواس ــه به ص ک
شــرایط اجتماعــی مناســبی بــرای آن وجــود نــدارد؛ ایــن گــذار برخــالف گذارهــای 
اجتماعــی قبلــی، از ایــن نظــر کــه مرحلــه آخــر زندگــی فــرد و بــه معنای رســیدن 
ــاک و در برخــی مــوارد هراس انگیــز  ــه آخــر خــط زندگــی اســت، گــذاری دردن ب
بــه  شــمار مي آیــد. گــذار بــه بازنشســتگی برخــالف گذارهــای دیگــر، بــه معنــای 
بهبــود وضعیــت اجتماعــی فــرد، ایفــای نقش هــای اجتماعــی تــازه و بــه معنــای 
تــرک نقش هــای اجتماعــی، کاهــش موقعیــت اجتماعــی و... اســت؛ در حالــی کــه 
ــا آن مواجــه مي شــد و جامعــه  ــرد در زندگــی ب برخــالف گذارهــای قبلــی کــه ف
بــرای تســهیل ایــن گــذار مناســکی را در نظــر می گرفــت، گــذار بــه بازنشســتگی 
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ــنخ  ــی در س ــن خاص ــه س ــیدن ب ــا رس ــرد ب ــدارد و ف ــم هایی ن ــن مکانیس چنی
ــود. ــرار داده می ش ــتگان ق بازنشس

ــیاری از  ــت دادن بس ــای از دس ــه معن ــتگی ب ــه بازنشس ــذار ب ــه گ ــا ک از آنج
نقش هــای اجتماعــی اســت، برخــی از جامعه شناســان )کامینگــز و هنــری1( 
نظریــه عــدم تعهــد2 را مطــرح کرده انــد کــه براســاس آن افــراد بازنشســته 
پایــگاه اجتماعی شــان را بــه دلیــل از دســت دادن نقش هــای اجتماعــی از دســت 
می دهنــد و درنهایــت از جامعــه کناره گیــری می کننــد )احمــدی، 1378(. از 
دســت دادن موقعیــت اجتماعــی و تــا انــدازه ای حاشــیه ای شــدن فــرد بازنشســته، 
ــرای  ــی را ب ــه معنــای مــدرن آن بحران های ــا بازنشســتگی ب ســبب شــده اســت ت
بســیاری از افــراد بازنشســته بــه وجــود بیــاورد کــه می تــوان آن هــا را بحران هــای 

ــی بازنشســتگی دانســت. ذات

1. Commings & Henry

2.  Disengagement theory
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بحران های گذار به دوره بازنشستگی
مهم ترین این بحران ها عبارت  است از:

بحران هویت؛1 ●
بحران داغ خوردگی؛2 ●
بحران ازخودبیگانگی )الیناسیون(.3 ●

 بحران هــای یادشــده وضعیتــی نامناســب بــرای برخــی از بازنشســتگان اســت 
و آخریــن گــذار زندگــی برخــی از آن هــا را بــه تجربــه ای بــدون لــذت، آزاردهنــده 
ــا  ــا ب ــن بحران ه ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــد. بای ــدل می کن ــده ب و مأیوس کنن
ــغل و  ــت دادن ش ــل از دس ــد و به دلی ــرد رخ می ده ــی ف ــتگی در زندگ بازنشس
ــودن هریــک از مــوارد یادشــده  ــی ب شــبکه ارتباطــی اوســت. البتــه درجــه بحران
بــه متــن اجتماعــی بســتگی دارد. در فضاهــای اجتماعــی کــه نگرشــی منفــی بــه 
ــای دیگــری  ــن دوره اســت، نهاده ــاز ای ســالمندی وجــود دارد و بازنشســتگی آغ
ــا  ــدارد و او ب ــرد وجــود ن ــراي ف ــدی ب ــی و ارتباطــی جدی به منظــور شــبکه تعامل
ــن  ــه در ای ــود ک ــدا می ش ــی اش ج ــبکه ارتباط ــود از ش ــغل خ ــت دادن ش از دس

ــت. ــر اس ــت او بحرانی ت ــورت وضعی ص
در کشــورهای  دیگــری  بحران هــای  یادشــده،  بحران هــای  از  غیــر  بــه   
ــود دارد  ــد وج ــان ناکارآم ــام بازنشستگی ش ــا نظ ــورهایی ب ــا کش ــعه ی درحال توس
ــود. در  ــظ نمي ش ــتگی حف ــرد در دوره بازنشس ــدی ف ــطح درآم ــا س ــه در آن ه ک
ــاره  ــران، دو بحــران معیشــت و اشــتغال دوب ــه ای ــن دســته از کشــورها از جمل ای
زندگــی افــراد را در دوره بازنشســتگی تهدیــد می کنــد کــه دلیــل آن هــا ناکافــی 
ــه گاه  ــاره ک ــتغال دوب ــران اش ــع، بح ــودن مســتمری بازنشســتگی اســت. درواق ب

1. Identity crisis
2. Stigmatization crisis
3. Alienation crisis
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ــران  ــی از بح ــت ناش ــراه اس ــمانی هم ــی و جس ــکالت روان ــا و مش ــا مرارت ه ب
ــودن  ــی ب ــل ناکاف ــه به دلی ــان دیگــر، بحــران معیشــتی ک ــه بی معیشــت اســت. ب
ــتگان در  ــی از بازنشس ــود برخ ــبب می ش ــد س ــتگی رخ می ده ــتمری بازنشس مس
ــي  ــه نداشــتن توانای ــف از جمل ــای مختل ــم محدودیت ه دوره بازنشســتگی علی رغ
بدنــی، بــه شــغل دوبــاره روی بیاورنــد کــه از شــغل قبلــی فــرد پایین تــر اســت و 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــه اجتماع ــاغل دون پای ــی مش به نوع

بحران هویت
پیــش از توضیــح بحــران هویــت ناشــی از بازنشســتگی، منظــور خــود را از 
ــت در  ــرای هوی ــی ب ــای متفاوت ــگ وبســتر معن ــم. فرهن ــت مشــخص مي کنی هوی
ــرد  ــک ف ــز ی ــا شــخصیت متمای ــن آن »منــش ی ــه اســت کــه مهم تری نظــر گرفت
اســت« )merriam-webster, 2016(. در ادبیــات روانشناســی و جامعه شناســی 
ــز از  نیــز، هویــت چیــزي اســت کــه به موجــب آن فــرد خــود را موجــودی متمای
دیگــران به عنــوان یــک ســوژه شناســایی مي کنــد و جامعــه نیــز آن ســوژه را بــه 
ــر  ــي درک و تصوی ــن معن ــت در ای ــاده تر، هوی ــان س ــه بی رســمیت می شناســد. ب
ــش  ــه پرس ــتم ک ــن کیس ــش م ــه پرس ــطه آن ب ــه به واس ــت ک ــود اس ــرد از خ ف

ــد. ــخ مي ده ــت، پاس ــی اس ــناختی مهم وجودش
 هویــت، حتــی هویــت فــردی کــه خصوصی تریــن و فردی تریــن شــکل هویــت 
ــاي  ــه هویت ه ــا- چ ــه هویت ه ــن رو هم ــت؛ از ای ــی اس ــه ای اجتماع ــت مقول اس
فــردی و چــه هویت هــای جمعــی و گروهــی )ملــی، دینــی، قومــی و...(- هویت هــای 
اجتماعــی هســتند. بــه بیــان دیگــر، همــه هویت هــا در فراینــد تعامــالت اجتماعــی 
ــی وجــود نداشــته باشــد  ــا حــوزه تعامل ــن اگــر تعامــل ی ــد؛ بنابرای شــکل می گیرن
نمی تــوان شــاهد پدیــده هویــت بــود. بــه  گفتــه متفکرانــی ماننــد میــد، هویت هــا 
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ــایی  ــا را شناس ــز آن ه ــل نی ــوزه تعام ــگران ح ــد و کنش ــکل می گیرن ــل ش در تعام
ــه  ــا زمانــی کــه متعامــالن حــوزه تعاملــی فــرد یــا جامعــه ب مي کننــد؛ از ایــن رو ت

ــد، عمــاًل موضوعیــت پیــدا نمی کننــد. شناســایی آن هــا نپردازن
 افــراد هویت هــای اجتماعــی زیــادي دارنــد؛ زیــرا در جامعــه کارهــای 
مختلفــي انجــام مي دهنــد و بــه بیــان جامعه شــناختی نقش هــای متفاوتــی 
ــا فضاهــای اجتماعــی مختلفــی وابســته  ــه گروه هــا ی ــا اینکــه ب ــد، ی ــا می کنن ایف
هســتند. بــه بیــان دقیق تــر هویتشــان ابعــاد و اضــالع متفاوتــی دارد کــه یکــی از 
مهم ترینشــان هویــت شــغلی اســت. برخــی افــراد بــه دلیــل اینکــه کار ارزشــمند 
و مهــم اجتماعــی ندارنــد تــالش می کننــد هویتشــان را بــه کارشــان پیونــد نزننــد 
ــا  ــود، ام ــی می ش ــه نقش ــی فاصل ــار نوع ــز دچ ــان نی ــی کارش ــه تعامل و در عرص
ــت  ــا منزل ــژه کســاني کــه شغلشــان اهمیــت ی ــراد، به وی هویــت شــغلی عمــوم اف
ــا  ــراد ت ــن اف ــت ای ــع هوی ــد. درواق ــت مي یاب ــادي دارد، بســیار اهمی ــی زی اجتماع
انــدازه زیــادی بــه شغلشــان گــره خــورده اســت. بدیهــی اســت هرچــه شــغل افــراد 
ــبت  ــان نس ــه هم ــد ب ــته باش ــتری داش ــت بیش ــی ارزش و اهمی ــر اجتماع از نظ
ــراد  ــن اف ــد. به طــور معمــول، ای ــا کارشــان می یاب ــری ب ــد عمیق ت هویتشــان پیون
در فضاهــای اجتماعــی مختلــف تــالش می کننــد خودشــان را بــا شغلشــان معرفــی 
کننــد و خواســتار ایــن هســتند کــه جامعــه نیــز بــا همیــن نــگاه آن هــا را بشناســد. 
ــد  ــن اســت کــه هرچــه فضاهــای اجتماعــی ســنتی تر باشــد، پیون ــه مهــم ای نکت
دادن شــخصیت و هویــت فــرد بــا شــغلش بیشــتر می شــود؛ از ایــن رو در جوامعــی 
کــه هنــوز پــای در ســنت دارنــد و مقولــه ای بــه نــام تفکیــک در زندگــی اجتماعــی 
ــا شــغل بیشــتر  ــرد ب ــد هویــت ف اهمیــت و موضوعیــت پیــدا نکــرده اســت، پیون
می شــود. ایــن پیونــد بــه همــان انــدازه کــه بــرای افــراد داراي مشــاغل دون پایــه 
اجتماعــی آزاردهنــده اســت، بــرای افــرادی کــه مشــاغل بلندپایــه اجتماعــی دارنــد 
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ــژه  ــادي دارد، خوشــایند اســت، به وی ــی زی ــت اجتماع ــل شغلشــان منزل ــا حداق ی
اینکــه در فضاهــای ســنتی به دلیــل نبــود تفکیــک اجتماعــی، افــراد بــا شغلشــان 
ــت  ــت و منزل ــان اهمی ــه شغلش ــرادی ک ــا اف ــن فضاه ــوند. در ای ــایی می ش شناس
اجتماعــی دارد، حتــی بیــرون از محیــط کار و در ســایر فضاهــای اجتماعــی نیــز 
ــی  ــای اجتماع ــراد در موقعیت ه ــته از اف ــن دس ــتند. ای ــمند هس ــرم و ارزش محت
مختلــف بــر صــدر قــرار مي گیرنــد و بــه آن هــا توجــه می شــود، امــا همیــن افــراد 

ــا بیشــترین درجــه از بحــران هویــت مواجــه مي شــوند. هنــگام بازنشســتگی ب
ــرارداد  ــدرن آن ق ــای م ــه معن ــوان شــد، بازنشســتگی ب ــر عن ــه پیش ت چنان ک
ــه همیــن دلیــل افــراد  ــدارد؛ ب ــا جعلــي اســت کــه شــکل و صورتــی طبیعــی ن ی
بــا رســیدن بــه ســني خــاص، به صــورت آمــاری در ســنخ اجتماعــی بازنشســتگان 
ــروز  ــا دی ــه ت ــردی ک ــخص ف ــي مش ــر، در  زمان ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــرار می گیرن ق
ــود و از همــه مهم تــر  ارزش و اهمیــت اجتماعــی داشــت، مــورد تکریــم جامعــه ب
ــازات را از  ــه آن امتی ــرد، هم ــی می ک ــود و حکمران ــدر ب ــودش مقت ــغل خ در ش
ــته ای  ــرد ورشکس ــد ف ــود را مانن ــراد خ ــن اف ــان، ای ــن زم ــد. در ای ــت می ده دس
می بیننــد کــه در مــدت کوتاهــي بســیاری از داشــته هایش را از دســت داده 
اســت. جالــب آنکــه بعــد از آن زمــان مشــخص حتــی همــکاران او نیــز از زاویــه 
ــط کار  ــش را در محی ــرد بازنشســته موقعیت ــن ف ــد. همچنی ــری او را می نگرن دیگ
ــاید  ــود و ش ــه مي ش ــر گرفت ــکاری در نظ ــواده آدم بی ــد. در خان ــت می ده از دس
ــز  ــه و... نی ــاورد. در محل ــه وجــود بی ــواده ب ــرای ســایر اهــل خان ــی ب مزاحمت های

ــود. ــد می ش ــری بازتولی ــه و شــکل دیگ ــه گون ــا ب ــان رفتاره هم
پیــش  از ایــن بیــان شــد کــه درک و تصویــر مــا از خودمــان در آیینــه ارتبــاط 
بــا دیگــران شــکل می گیــرد و از آنجــا کــه ماهیــت آن اجتماعــی اســت، بــا نوعــی 
پویایــی و تغییــر همــراه اســت کــه شــاید در آینــده ای دور یــا نزدیــک تغییــر کنــد. 



23 بحران های گذار به دوره بازنشستگی    /

ــرد بازنشســته را از خویــش  ــر ف ــی اســت کــه تصوی بازنشســتگی یکــی از زمان های
ــا تصویــری  دگرگــون می کنــد و بعــد از ایــن دوران، فــرد بازنشســته در مــواردی ب
ــه  ــگاه جامعــه ب ــر ن ــا تغیی ــن بیــن، ب ــه رو می شــود. در ای واژگونه شــده از خــود روب
ایــن فــر، تعامل هــای جامعــه بــا او تغییــر می کنــد کــه ایــن مســئله ســبب اعوجــاج 
ــان هافمنــی بســیاری  ــه بی ــرد از خــود می شــود. ب ــت ف ــا هوی ــر ی در درک و تصوی
ــا هویــت  ــه رو می شــوند کــه ب ــا نوعــی هویــت مخدوش شــده روب از بازنشســتگان ب
زمــان اشتغالشــان بســیار متفــاوت و دچــار نوعــی اعوجــاج و کجــی شــده اســت؛ 
ــژه  ــت به وی ــران هوی ــه ای از بح ــا درج ــتگان ب ــوم بازنشس ــل، عم ــن دلی ــه همی ب
ــی از  ــل مختلف ــه عوام ــه درجــه آن ب ــدای بازنشســتگی مواجــه مي شــوند ک در ابت
جملــه توانایی هــای فــردی و اجتماعــی خــود فــرد یــا مــوارد دیگــري ماننــد آنچــه 
جامعه شناســانی چــون گیدنــز یــا بوردیــو آن را عاملیــت1 یــا عــادت واره2 می نامنــد، 
ــت شــغلی او  ــرد بازنشســته و البتــه موقعیــت و منزل ــه ف ــگاه جامعــه ب نگــرش و ن
در زمــان اشــتغال وابســته اســت. اگــر درجــه عاملیــت فــرد زیــاد باشــد، راحت تــر 
خــود را بــا شــرایط جدیــد وفــق مي دهــد. از ســوی دیگــر می توانــد وضعیــت خــود 
را در موقعیت هــای دیگــری بازتولیــد کنــد. بــا ایــن حــال اگــر نــگاه جامعــه همــان 
ــت  ــز موقعیــت و منزل ــرد نی ــان شــد و ف نگاهــی باشــد کــه در ســطور پیشــین بی
شــغلی باالیــی داشــته باشــد، بــا درجــه ای از بحــران روبــه رو خواهــد شــد. در ایــن 
صــورت افــرادی کــه درجــه عاملیــت زیــادي دارنــد کمتــر، و آن هــا کــه ایــن درجــه 
ــه  ــاره تجرب ــه اي درب ــج مطالع ــوند. نتای ــه مي ش ــران مواج ــا بح ــتر ب ــد بیش را ندارن
ــه متفــاوت  ــران هم زمــان دو تجرب بازنشســتگی نشــان مي دهــد بازنشســتگان در ای
دارنــد. از یک ســو احســاس می کننــد از قیــد و بنــد اداره و... رهــا، امــا از ســوی دیگــر 

1. Agency
2. Habitus
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بــا طردشــدگی روبــه رو شــده اند. بــا وجــود ایــن  »اصلی تریــن جوهــره بازنشســتگی، 
طردشــدگی اســت کــه بازنشســتگان آن را بســیار تأســف بار بیــان  کرده انــد« 
)دانایی فــرد و همــکاران، 1391: 153-176(. مطالعــه دیگــری کــه به صــورت 
ــا بازنشســتگی« در دنیــا در ســال های 1388  ــه »ســازگاری ب مــرور نظام منــد مقول
تــا 1391 انجــام شــده اســت نشــان مي دهــد هویـت یـــابی در بازنشســـتگی ســبب 
کـــاهش اسـترس هـــا، رضایتمندی از زندگی، کاســـتن از انزواطلبـــی و افســـردگی، 
ارتقای سالمتی و عـــادی شـــدن بیشـــتر زنـــدگی مـی شـود. همچنین بـــروز افکـار 
خالقانـــه، انعطـاف پـــذیر، یکپارچـــه و کارآمــد را امکان پذیــر می کند. ایــن راهبردها 
بـــه افــراد بازنشســته کمــک مـی کنـــد تـــا از بحـــران بازنشســـتگی نجــات یابنــد و 
در مهارت هــای ســازگاری جدیــد غوطــه ور شــوند )نوبــه و همــکاران، 1392: 
ــا درجــه ای از  ــه ایــن معناســت کــه فــرد بازنشســته ب ــج نیــز ب 38-53(. ایــن نتای
بحــران هویــت مواجــه مي شــود و درمي یابــد کــه راه رهایــی از پیامدهــای بحــران 
ــی و  ــار اجتماع ــاره آث ــه ای درب ــج مطالع ــت. نتای ــدد اس ــی مج ــت، هویت یاب هوی
ــه  ــد ک ــان مي ده ــران نش ــگاه ته ــی دانش ــای هیئت علم ــتگی اعض ــی بازنشس روح
ــد.  ــر می کنن ــه گذشــته فک ــد گذشــته اند و ب ــراد بازنشســته در بن 27 درصــد از اف
ــم و  ــاس غ ــد احس ــد و 20 درص ــته را می خورن ــرت گذش ــان حس 34/9 درصدش
ــن یافته هــا  پوچــی و بیهودگــی می کننــد )موســایی، 1383: 157 -180(. همــه ای
شــاخص هایی از بحــران هویتــی هســتند کــه حتــی در افــرادی کــه درجــه عاملیــت 
زیــادي دارنــد، امــا شغلشــان منزلــت اجتماعــی باالیــی دارد و بــا بازنشســتگی آن را 

ــود. ــده مي ش ــد، دی ــت داده ان از دس

بحران داغ خوردگی
به تبــع بحــران هویتــی، بســیاری از بازنشســتگان بــا نوعــی هویــت مخدوش شــده 
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ــی  ــی زندگ ــش اصل ــت دادن نق ــل از دس ــن به دلی ــن بی ــوند. در ای ــه رو می ش روب
فــرد و معنــای اجتماعــی بازنشســته در بســیاری از فرهنگ هــا، برخی بازنشســتگان 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــوند. بای ــه مي ش ــود مواج ــی خ ــران زندگ ــن بح ــا دومی ب
ــی  ــر اجتماع ــت و از نظ ــم اس ــیار مه ــغل بس ــا ش ــع و فرهنگ ه ــوم جوام در عم
منزلــت دارد. هرچنــد درجــه منزلــت اجتماعــی مشــاغل بــا هــم متفــاوت اســت. 
ــا  وجــود ایــن،  البتــه ایــن اهمیــت تــا انــدازۀ زیــادی فرهنگــی و نســبی اســت. ب
ــدازه  ــا ان ــراد ت ــی اف ــت اجتماع ــا موقعی ــه فرهنگ ه ــه در هم ــدی نیســت ک تردی
ــا شغلشــان گــره می خــورد. ایــن مســئله در دنیــای جدیــد کــه پایــگاه  زیــادی ب
اجتماعــی اکتســابی1 اهمیــت درجــه اول پیــدا کــرده اســت و پایگاه هــای انتســابی 
ــد، بیــش از پیــش مهــم شــده و در نتیجــه شــغل  اهمیتشــان را از دســت داده ان

اهمیتــی بیشــتر از قبــل پیــدا کــرده اســت.
ــل  ــکاری کــه نقطــه مقاب ــه دلیــل اهمیــت اجتماعــی شــغل در جامعــه، بی  ب
داشــتن شــغل اســت قبــح اجتماعــی دارد. هرچنــد درجــه قبــح آن در فرهنگ های 
مختلــف متفــاوت اســت؛ بــه همیــن دلیــل در فضاهــای اجتماعی که شــغل داشــتن 
از نظــر اجتماعــی اهمیــت دارد و از ســوی دیگــر تلقــی نامناســبی درخصــوص فــرد 
بــدون شــغل وجــود دارد، فــرد بازنشســته اگــر نتوانــد نقــش جدیــد و مطلوبــی از 
نظــر اجتماعــی بــرای خــود دســت وپا کنــد، از جامعــه، به ویــژه اطرافیــان آســیب 
ــه  ــود ب ــغلی خ ــش ش ــت دادن نق ــل از دس ــر وي به دلی ــان دیگ ــه بی ــد. ب مي بین
انســانی بــدون نقــش شــغلی بــدل می شــود. از آنجــا کــه در بســیاری از فرهنگ هــا 
فــرد بــدون نقــش شــغلی در جرگــه بیــکاران )کســانی کــه کاری بــرای انجــام دادن 
ــتعد داغ  ــد، مس ــداد می کنن ــالف قلم ــراد ع ــزو اف ــرد و ج ــرار می گی ــد( ق ندارن

ــگاه انتســابی اســت کــه  ــل پای ــه دســت مــی آورد. در مقاب ــالش در جامعــه ب ــا ت ــرد ب 1. موقعیتــی کــه ف
ــدان و... اســت. ــه، خان ــوم، قبیل ــه یــک گــروه، ق ــرد ب ناشــی از انتســاب ف
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ــل  ــتگان به دلی ــیاری از بازنشس ــه بس ــن مرحل ــود. در ای ــی می ش ــی عالف اجتماع
ــن  ــد. در ای ــرار مي گیرن ــی ق ــن ســنخ اجتماع از دســت دادن نقــش شــغلی در ای
ــرای خــود ایفــا کنــد و از  ــد نقــش جدیــدی ب صــورت اگــر فــرد بازنشســته نتوان
ســوی دیگــر بــه بحــران هویــت نیــز دچــار شــده و در متــن اجتماعــی قــرار بگیــرد 
ــراد بازنشســته وجــود دارد، داغ می خــورد و  ــی نامناســبی درخصــوص اف ــه تلق ک
چنانکــه گفتــه شــد جــزء ســنخ اجتماعــی عالفــان قــرار می گیــرد. از آنجــا کــه در 
ایــن بیــن، رفتارهــای عمــوم افــراد مطابــق بــا انتظــارات جمعــی اســت و انتظــارات 
جمعــی بــه بازنشســته داغ عالفــی زده اســت، فــرد ناخــودآگاه بــه ســمت ایفــای 
ــران  ــه متفک ــت ک ــزی اس ــان چی ــاق هم ــن اتف ــد. ای ــت می کن ــش حرک ــن نق ای
ــن  ــه ای ــد. ب ــاد می کنن ــه ی ــج روی ثانوی ــوان ک ــا عن ــب زنی از آن ب ــه برچس نظری
ــد،  ــروز می کن ــرای بســیاری از بازنشســتگان ب ترتیــب بحــران دوم بازنشســتگی ب
ــا  ــته اند ب ــتند و نتوانس ــه هس ــي مواج ــران هویت ــا بح ــه ب ــته ک ــژه آن دس به وی
ــرای خــود  ــد و هویــت و نقــش جدیــدی ب ــا آن بپردازن ــه مقابلــه ب راهبردهایــي ب
ــادی ریشــه در بحــران هویــت  ــدازه زی ــا ان ــن بحــران ت تعریــف کننــد. اگرچــه ای
ــا را  ــده آن ه ــت مخدوش ش ــد و هوی ــت را تشــدید می کن ــود بحــران هوی دارد، خ
ــان  ــرای آن ــی دیگــری ب اســتمرار می بخشــد. در نتیجــه مســائل اجتماعــی و روان
ــوان در گروه هــای چنــد  ــه وجــود مــی آورد. ایــن دســته از بازنشســتگان را می ت ب
ــد.  ــپری می کنن ــا س ــبانه روز را در پارک ه ــادی از ش ــت زی ــه وق ــد ک ــره ای دی نف
گفتنــي اســت ایــن بحــران در فرهنگ هایــی کــه بازنشســتگی در آن هــا مســاوی 
ــی،  ــی، ازکارافتادگ ــری، فرتوت ــد پی ــبی مانن ــوارد نامناس ــت و در م ــالمندی اس س
ــی و... درخصــوص ســالمندی وجــود دارد،  ــوای جســمانی و روان از دســت دادن ق
ــای  ــواع تبعیض ه ــار ان ــالمندان دچ ــع آن س ــد و به تب ــری می یاب ــت بدت وضعی
ــاد اســت  ــان زی ــوارد چن ــا در برخــی م ــن تبعیض ه ــه ای ــف می شــوند. دامن مختل
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کــه اندیشــمندان مفهومــی بــه نــام تبعیــض ســنی1 را بــرای توصیــف وضعیتــی 
ــد. ــر گرفته ان ــوند در نظ ــه می ش ــا آن مواج ــالمندان ب ــه برخــی س ک

ــا آن   برخــی پژوهشــگران تبعیــض ســنی را )آخریــن تبعیضــی کــه هــر فــرد ب
مواجــه مي شــود( ســومین تبعیــض بعــد از تبعیــض نــژادی و جنســی دانســته و در 
پژوهشــی نشــان داده انــد کــه 91 درصــد از افــراد موردمطالعــه در کانــادا و 84 درصــد 
در آمریــکا بــا تبعیــض ســنی روبــه رو هســتند )Palmore, 2004(. در مطالعــه دیگــری، 

.)Hyejin, 2015( ــد ــرآورد کرده ان ــن تبعیــض ســنی را 30/8 درصــد ب ای
ــود  ــالمندان وج ــه س ــض علی ــوص تبعی ــه ای درخص ــراً مطالع ــران ظاه در ای
ــه ســالمندان داشــته  اســت. از آنجــا  کــه  ــدارد، امــا برخــی مطالعــات نگرشــي ب ن
ــوان  ــرد، می ت ــر مي پذی ــادی از نگرش هــای او تأثی ــدازه زی ــا ان رفتارهــای آدمــی ت
پذیرفــت زمانــی کــه نگــرش منفــی بــه ســالمندان وجــود داشــته باشــد، ممکــن 
اســت شــاهد رفتارهــای تبعیض آمیــز نیــز باشــیم. مطالعــه ای درخصــوص نگــرش 
پزشــکان عمومــی بــه ســالمندان نشــان مي دهــد کــه 54/2 درصــد از این پزشــکان 
ــد و در خــرده مقیــاس نگــرش مثبــت  نمــره ای کمتــر از میانگیــن کســب کرده ان
50/3 درصــد و در خــرده مقیــاس نگــرش منفــی 53/5 درصــد نمــره ای کمتــر از 
میانگیــن داشــته اند. مقایســه نمــرات نگــرش منفــی و مثبــت بــه ســالمندی نشــان 
داده اســت کــه بــه میــزان معنــاداری میانگیــن نمــرات نگــرش منفــی از میانگیــن 
نمــرات نگــرش مثبــت باالتــر بــوده اســت )آســایش و همــکاران، 1393(. در مطالعه 
دیگــری درخصــوص نگــرش پرســتاران بــه ســالمندان، مشــخص شــده اســت کــه 
پرســتاران نگــرش مناســبي بــه ســالمندان ندارنــد. بــرای مثــال نمــره موافقــت بــا 
ــراد نامرتبــی هســتند، )4/9(، ســالمندان به آســانی  ــه کــه ســالمندان اف ــن گوی ای
دیگــران را آزرده خاطــر می کننــد )4/54(، ســالمندان بایــد در اقامتگاه هــای خــاص 

1. Ageism
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ســالمندان زندگــی کننــد )5/6( و ســالمندان اشــتباهات آزاردهنــده دارنــد )4/12( 
ــن  ــود )ارتیشــه دار و همــکاران، 1393(؛ بنابرای ــف 7 نمــره ای ب ــک طی ــر روی ی ب
ــت  ــالمندی اس ــای س ــه معن ــتگی ب ــه بازنشس ــی ک ــت در فرهنگ های ــن اس ممک
ــده  ــود دارد، پدی ــالمندی وج ــوص س ــادی درخص ــی زی ــه های منف و در آن کلیش
داغ خوردگــی تشــدید شــود. شــاید یکــی از دالیــل روی آوردن برخــی بازنشســتگان 
ــات  ــی و تبع ــرار از داغ خوردگ ــي- ف ــن مال ــتن تمک ــم داش ــاره- به رغ ــه کار دوب ب
ــی  ــران داغ خوردگ ــد بح ــان مي ده ــات نش ــت. مطالع ــی آن اس ــی و روان اجتماع
کــه بازنشســتگی را معــادل ســالمندی قــرار می دهــد، موجــب پیامدهــای روانــی 
ــی  ــت آمده از پژوهش ــات به دس ــج اطالع ــود. نتای ــترس می ش ــژه اس ــادی به وی زی
درخصــوص آســیب های روانــی زنــان بازنشســته بیــان مي کنــد کــه 50/5 درصــد 
از زنــان بازنشســته در شــرایط طبیعــی قــرار دارنــد، 32/9 درصــد مبتــال بــه اختالل 
خفیــف، 13/8 درصــد مبتــال بــه اختــالل متوســط و 2/8 درصــد مبتــال بــه اختــالل 
شــدید هســتند )انیســی و همــکاران، 1392(. نتیجــه پژوهــش دیگــری در اهــواز 
نشــان مي دهــد 29 درصــد از افــراد بازنشســته موردمطالعــه از نظــر ســالمت روان 
مشــکوک بــه اختــالل کلــی بودنــد کــه باالتریــن میــزان مربــوط بــه اختــالل در 
عملکــرد اجتماعــی بــا 24/8 درصــد بــوده اســت و تنهــا 15/2 درصــد ســالمندان 

ــکاران، 1393(. ــلیمی و هم ــته اند )س ــان داش ــادي از زندگی ش ــت زی رضای

بحران ازخودبیگانگی )الیناسیون(
ــیون  ــوند، الیناس ــه مي ش ــا آن مواج ــتگان ب ــی بازنشس ــه برخ ــری ک ــران دیگ بح
ــار هــگل وارد حــوزه  ــا ازخودبیگانگــی اســت. مفهــوم ازخودبیگانگــی را اولیــن ب ی
فلســـفه کـــرد )آرون، 1364: 187( کــه منظــور او جدایــی ایــده از جایــگاه خودش 
ــا ذات  ــن تعیــن تاریخــی ب ــود. از آنجــا کــه ای ــدا کــردن عینیــت تاریخــی ب و پی
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ایــده کــه از جنــس غیرمــادی بــود تضــاد داشــت، بــه الیناســیون  انجامیــد و البتــه 
در آخــر تاریــخ دوبــاره بــا بازگشــت بــه اصــل مرتفــع  شــد.

بعدهــا ایــن مفهــوم در اندیشــه مارکــس به معنــای ماتریالیســتی آن بــه کار گرفته 
شــد و معناهــای مختلفــی یافــت. ازجملــه اینکــه محصــول کار انســانی به عنــوان یــک 
آفریــده انســانی از دســترس او دور می مانــد )دیلینــی، 1388: 118(. درواقــع در نــگاه 
مارکســی ایــن رونــد معکــوس، و در حــوزه کار انســانی مطــرح شــد. از نظــر مارکــس 
جوهــر انســان یــا وجــه ممیــزه او از غیــر انســان، کار اســت؛ از ایــن رو کار انســان را 
انســان می کنــد، امــا اگــر بــه هــر دلیلــی نتــوان بــا کار هــم ایــن کارویــژه را داشــت، 

ــد و انســان از جوهــره وجــودی خــودش دور می شــود. ــروز مي یاب الیناســیون ب
ــن ســیمن1 اســت  ــف ملوی ــی، تعری ــف ازخودبیگانگ ــن تعاری ــی از مهم تری  یک
کــه از منظــر روانشناســی اجتمـــاعی بــه موضــوع پرداختــه و تــالش کــرده اســت 
ــاح  ــی و ایض ــوزه را بررس ــن ح ــات ای ــی در ادبی ــود ازخودبیگانگ ــر موج ــا تعابی ت
کنــد. ســیمن معتقــد اســت ازخودبیگانگــی در پنــج زمینــه احـــساس بی قدرتــی، 
ــی و  ــزوای اجتماع ــاس ان ــاری، احس ــساس بی هنج ــایی، احـ ــساس بـی معنـ احـ
احســاس غریبگــی بــا خــود )بیگانگــی از خــود( کاربــرد دارد. براســاس ایــن نظــر 

ــتیم. ــی هس ــاهد ازخودبیگانگ ــر ش ــای زی در موقعیت ه
 زمانــي کــه فــرد احســاس بی قدرتــی کنــد و ایــن حــس در او ایجــاد مي شــود . 1

کــه دیگــر نمی توانــد بــر رونــد رخدادهــا تأثیر بگــذارد.
 زمانــي کــه فــرد نمی دانــد چگونــه تصمیــم بگیــرد و پیامدهــای رفتــارش را . 2

ــد.  ــی کن پیش بین
ــت . 3 ــود را از دس ــت خ ــی صلبی ــای اجتماع ــه هنجاره ــی ک  در موقعیت های

ــد. داده ان

1. Melvin Seeman
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 زماني که فرد خود را منزوی و جدا شده از دیگران حس می کند.. 4
 هنگامــي کــه فــرد خــود را بیگانــه از خــود حــس می کنــد )کــوزر و روزنبرگ، . 5

 .)417-408 :1378
بــا توجــه بــه هریــک از تعابیــر ازخودبیگانگــی بــه نظــر می رســد بازنشســتگی 
ــراد بازنشســته ایجــاد می کنــد. اگــر از منظــر  درجــه ای از آن را در بســیاری از اف
مارکســی بــه موضــوع بازنشســتگی بنگریــم و مطابــق نظــر او بــرای کار، ماهیتــی 
ــی  ــانی آدم ــت انس ــکوفایی ماهی ــد و ش ــبب رش ــه س ــویم- ک ــل ش ــانی قائ انس
ــذف آن  ــق ح ــه از طری ــردن کار ک ــه ک ــق مثل ــه از طری ــتگی ن ــود- بازنشس می ش
موجــب ایجــاد درجــه ای از ازخودبیگانگــی در بازنشســتگان می شــود. در ایــن نــگاه 
ــی انســانی اســت و  ــد کار کــه عمل ــرد از فراین ــار گذاشــتن ف ــا کن بازنشســتگی ب
ــدل  ــدون کار ب ــد و ب ــودی غیرمول ــه موج ــود، وي را ب ــرد می ش ــد ف ــب رش موج
ــی  ــب ازخودبیگانگ ــرد و موج ــد او را از او می گی ــه رش ــن زمین ــد. همچنی می کن
می شــود. حتــی اگــر رویکــردی غیرمارکســی داشــته باشــیم و بــا توجــه بــه نظــر 
ســیمن، ازخودبیگانگــی را در زمینه هایــی چــون احـــساس بی قدرتی، بـی معنـــایی، 
ــم،  ــت بدانی ــود دارای موضوعی ــا خ ــی ب ــی و غریبگ ــزوای اجتماع ــاری، ان بی هنج
بازنشســتگی در همــه ایــن زمینه هــا بــا پیامــد ازخودبیگانــه کننــده همــراه اســت.

 اگــر کار انســانی را یکــی از عوامــل و منابــع قــدرت اجتماعــی در نظــر بگیریــم، 
ــته از بازنشســتگان  ــورد آن دس ــژه در م ــدرت، به وی ــع ق ــن منب از دســت دادن ای
کــه منبــع دیگــري از قــدرت اجتماعــی ندارنــد، درجــه ای از احســاس بی قدرتــی 
ــرد بازنشســته گاهــي  ــا ف ــن معن ــه وجــود مــی آورد. در ای را در برخــی از آن هــا ب
ــدرت گذشــته را  ــز ق ــواده خــود نی ــی درون خان ــد کــه حت خــود را کســی می یاب
ــد امــور منــزل را مدیریــت کنــد. ایــن وضعیــت در آن دســته از  نــدارد و نمي توان
بازنشســتگان کــه وضعیــت اقتصــادی مناســبی حتــی در دوره اشــتغال نداشــته اند و 
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بــا بازنشســتگی نیــز بخشــی از درآمــد خــود را از دســت داده انــد، حادتــر مي شــود.
 همان طــور کــه می دانیــم همــه افــراد معنایــی بــرای زندگــی خــود قائل انــد، 
ــا اینکــه دغدغــه روزمــره معــاش چنــان آن هــا را در چنبــره خــود گرفتــه کــه  ی
ــن  ــد. همچنی ــور نمي کنن ــان  تص ــرای زندگی ش ــد ب ــب درآم ــز کس ــی ج معنای
ــت.  ــراد اس ــیاری از اف ــی بس ــای زندگ ــی از معن ــش مهم ــه کار بخ ــم ک می دانی
ایــن امــر حتــی درخصــوص آن دســته از افــرادی کــه کار را تنهــا منبــع درآمــد 
ــاله  ــی 30 س ــازه زمان ــک ب ــه کار در ی ــادت ب ــه ع ــل وجــود مقول ــد به دلی مي دانن
صــدق می کنــد؛ از ایــن رو بازنشســتگی بــا گرفتــن کار فــرد از او یکــی از معناهــای 
زندگــی اش را از او می گیــرد؛ بــه همیــن دلیــل برخــی از بازنشســتگان بــا درجــه ای 
از پوچــی و بی معنایــی مواجــه مي شــوند. جالــب اســت کــه ایــن وضعیــت حتــی 
ــرگرم کار  ــگاه، و س ــی دانش ــو هیئت علم ــه عض ــتگان ک ــته از بازنشس در آن دس
علمــی هســتند وجــود دارد. مطالعــه ای در ایــن خصــوص نشــان مي دهــد بیــش 
از 20 درصــد اعضــای هیئت علمــی بازنشســته دانشــگاه تهــران احســاس پوچــی 
و بیهودگــی می کننــد )موســایی، پیشــین: 173( کــه خــود نشــانه مهمــی اســت 

بــرای از دســت دادن معنــای زندگــی.
ــر ازخودبیگانگــی  ــود دیگ ــز- کــه نم  در زمینــه احســاس بی هنجــاری نی
اســت- مقولــه بازنشســتگی پیامــد ازخودبیگانــه کننــده دارد؛ یعنــي بی هنجــاری 
ــه آن دچــار می شــود؛  ــرد بازنشســته ب ــه ف نوعــی بی ســازمانی شــخصی اســت ک
ــای  ــت. در بی هنجاری ه ــه اس ــر یافت ــوص او تغیی ــی درخص ــد اجتماع ــرا قواع زی
اجتماعــی قواعــد اجتماعــی در کل جامعــه صلبیــت خــود را از دســت می دهنــد 
ــرد  ــخصی ف ــاری ش ــا در بی هنج ــوند، ام ــی مي ش ــل پیش بین ــا غیرقاب و رفتاره
به دلیــل موقعیتــی کــه در آن قــرار گرفتــه اســت دچــار چنیــن احساســی 
ــل از  ــه به دلی ــتگانی ک ــیاری از بازنشس ــوص بس ــت درخص ــن وضعی ــود. ای می ش
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ــان از دســت  ــز ناگه ــود را نی ــی و اداری خ ــت اجتماع دســت دادن شــغل، موقعی
ــا انتظــارات شغلی شــان  ــق ب ــدان مطاب ــار دیگــران چن ــع آن رفت ــد و به تب می دهن
ــته  ــرد بازنشس ــوارد ف ــن م ــود. در ای ــاهده مي ش ــت، مش ــتغال نیس ــگام اش در هن
احســاس می کنــد قواعــد اجتماعــی کــه براســاس آن بــا دیگــران تعامــل می کــرد 
ــا او رفتــار نمی کننــد.  ناگهــان عــوض شــده اســت و دیگــران همچــون گذشــته ب
ــتگان در  ــیاری از بازنشس ــه بس ــگاری و... ک ــي، نادیده ان ــد بي توجه ــواردی مانن م
ــن  ــی از ای ــوند، مصداق های ــه رو مي ش ــا روب ــا آن ه ــان ب ــط اجتماعی ش برخــی رواب

شــکل ازخودبیگانگــی اســت.
احســاس انــزوا نمــود دیگــر ازخودبیگانگــی اســت کــه بازنشســتگان بــا درجه ای 
از آن مواجــه مي شــوند. فــرد بــا بازنشســتگی مهم تریــن شــبکه ارتباطــی خــود را 
از دســت می دهــد. کســانی کــه تــا دیــروز همــکار و بخشــی از شــبکه تعاملــی او 
بودنــد، امــروز بــه دلیــل بازنشســته شــدن دیگــر جــزء شــبکه تعاملــی او نیســتند. 
ــره و شــبکه  ایــن از دســت دادن در دو حــوزه رخ می دهــد. از یــک ســو فــرد دای
ــع  ــکاران قط ــا هم ــش ب ــان ارتباطات ــد و ناگه ــت می ده ــود را از دس ــی خ تعامل
می شــود. از ســوی دیگــر بــه دلیــل از دســت دادن نقــش شــغلی خــود، در نظــام 
خانــواده نیــز بــه نوعــی انــزوا دچــار می شــود. در حالــت دوم بــه ایــن دلیــل کــه 
بازنشســتگی در برخــی فضاهــای اجتماعــی، بــه معنــای بی نقشــی اســت و افــراد 
ــاس  ــرور احس ــته به م ــرد بازنشس ــوند ف ــه نمی ش ــدی گرفت ــدان ج ــش چن بی نق
ــی 30  ــازه زمان ــژه کــه برخــی بازنشســتگان در یــک ب طردشــدگي می کنــد. به وی
ســاله در طــول ســاعات کاری )تقریبــاً هــر روز( دور از خانــه بــوده ، امــا با بازنشســته 
ــر  ــر ناگزی ــن ام ــه می شــوند. ای ــت از حاضــران در خان ــاره عضــوی ثاب شــدن یک ب
ارتبــاط فــرد بازنشســته را بــا ســایر اعضــای خانــواده اش زیــاد می کنــد و ایــن امــر 
بــه نــاگاه در بســیاری از مــوارد در اطرافیــان حســی منفــی ایجــاد می کنــد. ایــن 
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ــر  ــته کمت ــرد بازنشس ــا ف ــان را ب ــا رابطه هایش ــه آن ه ــود ک ــبب می ش ــس س ح
کننــد و ســبب شــوند کــه حــس و درکــی از طــرد در فــرد بازنشســته ایجــاد شــود 
ــد.  ــده می گیرن ــد و او را نادی ــه او ندارن ــل ب ــواده اش تمای ــه خان ــد ک ــور کن و تص
ــد  ــس می کن ــته ح ــرد بازنشس ــه ف ــت ک ــبی اس ــی برچس ــه به نوع ــن ادراک ک ای
خانــواده اش بــه او زدنــد عمــاًل او را بــه انــزوا می کشــاند. درنهایــت فکــر مي کنــد 
کــه بــا خــود واقعــی اش فاصلــه گرفتــه و به نوعــی بــا خــودش غریبــه شــده اســت. 
ــا  ــا ب ــادی ناشــی از تعامــالت م ــدازه زی ــا ان ــان ت ــا از خودم ــه ادراک م از آنجــا ک
دیگــران اســت تــا فهــم و درکــی از خودمــان پیــدا می کنیــم، فــرد بازنشســته نیــز 
ــا اعضــای خانــواده احســاس می کنــد  به دلیــل تغییــر فــرم و محتــوای تعاملــش ب
ــس  ــر و ح ــودش دارد تغیی ــه از خ ــری ک ــه تصوی ــت؛ در نتیج ــری اس ــرد دیگ ف
می کنــد بــا خــودش نیــز غریبــه شــده اســت و خــودش را نمی شناســد؛ بنابرایــن 
هــر تلقــی ای کــه از کار انســان داشــته باشــیم بــه ایــن نکتــه نمی تــوان بی توجــه 
ــی کار  ــم و اساس ــای مه ــا کارکرده ــا ی ــن کارویژه ه ــی از مهم تری ــه یک ــود ک ب
ــی از آن  ــش مهم ــی کار بخ ــی و ارتباط ــد تعامل ــت. بع ــل اس ــاد تعام ــی ایج آدم
ــگاه  ــا همیــن ن ــه کار می دهــد. ب اســت و شــاید همیــن مســئله بعــدی انســانی ب
اســت کــه متفکــری انتقــادی همچــون هابرمــاس برخــالف مارکــس کــه انســانیت 
انســان را در کار جســت وجو می کــرد، ایــن انســانیت را در تعامــل می یابــد. 
یکــی از مخرب تریــن پیامدهــای بازنشســتگی گرفتــن دایــره تعاملــی فــرد اســت 
کــه افــراد بســیاری را )چــه همــکار و چــه ارباب رجــوع( از دایــره ارتباطــات فــرد 
ــی را  ــه ای از ازخودبیگانگ ــت دادن درج ــن از دس ــد. ای ــذف می کن ــته ح بازنشس
بــر فــرد بازنشســته تحمیــل می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل افــراد بازنشســته تــالش 
می کننــد دایــره تعاملــی جدیــدی بــرای خــود فراهــم کننــد. گروه هایــی از افــراد 
ــد  ــم می گذارن ــا ه ــا ب ــبانه روز را در پارک ه ــادی از ش ــاعات زی ــه س ــته ک بازنشس
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نمــودی از اهمیــت تعامــل در زندگــی آدمــی هســتند کــه بازنشســتگی به دلیــل 
ــرد. ــرد، آن را از او مي گی ــغل ف ــن ش گرفت

بحران معیشت
ــت، در  ــادی داش ــه ای غیراقتص ــد و صبغ ــر ش ــه ذک ــی ک ــر از بحران های ــه غی ب
ــه  ــری مواج ــا بحــران دیگ ــادي از بازنشســتگان ب ــداد زی بســیاری از کشــورها تع
مي شــوند کــه از جنــس اقتصــاد اســت و بــا توجــه بــه عمــق و پیامدهــای آن در 
زندگــی بازنشســتگان می تــوان آن را بحــران معیشــت نامیــد؛ یعنــي وضعیتــی کــه 
ــد و  ــرد بازنشســته را نمی ده ــی ف ــی معمول ــاف زندگ ــتمری بازنشســتگی کف مس
وضعیــت او را در برخــی مــوارد دچــار بحــران می کنــد. همان طــور کــه می دانیــم 
دو ســازمان عمــده متولــی بازنشســتگی در کشــور ســازمان بازنشســتگی کشــوری 
ــان  ــتگی کارکن ــی بازنشس ــی متول ــه اول ــتند ک ــی هس ــن اجتماع ــازمان تأمی و س

کشــوری و دومــی متولــی بازنشســتگی جامعــه کارگــری اســت.
ــوری،  ــتگی کش ــازمان بازنشس ــال 1395 س ــار س ــان به ــای پای ــاس آماره براس
میانگیــن حقــوق بازنشســتگان ایــن ســازمان 14,764,165 ریــال اســت کــه البتــه بــا 
16 درصــد افزایــش در مقایســه بــا ســال قبــل بــه ایــن رقــم رســیده اســت. بــا توجــه 
ــر، مســتمری  بیــش از 1 درصــد بازنشســتگان ســازمان بازنشســتگی  ــه جــدول زی ب
کشــوری کمتــر از 900 هــزار تومــان در مــاه، 37/83 درصــد بیــن 900 تــا 1 میلیــون 
و 350 هــزار تومــان، 49/55 درصــد بیــن 1 میلیــون و 350 هــزار تــا 1 میلیــون 800 
هــزار تومــان، 10 درصــد بیــن 1 میلیــون 800 هــزار تــا 2 میلیــون و 700 هــزار تومان 
و تنهــا 32 صــدم درصــد از آن هــا مســتمری بــاالی 6 میلیــون و 300 هــزار تومــان 
دارنــد؛ بــه عبــارت دیگــر بیــش از 88 درصــد مســتمری بگیران ســازمان بازنشســتگی 

کشــوری ماهانــه کمتــر از 1 میلیــون و 800 هــزار تومــان دریافتــی دارنــد.
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درصدتعداددریافتی ها

133581/04کمتر از 9/000/000
48382137/83از 9/000/000 تا 13/500/000
63374149/55از 13/500/000 تا 18/000/000
12804710/01از 18/000/000 تا 27/000/000
96300/75از 27/000/000 تا 36/000/000
29540/23از 36/000/000 تا 45/000/000
20090/16از 45/000/000 تا 54/000/000
6840/05از 54/000/000 تا 58/500/000
6790/05از 58/500/000 تا 63/000/000

40650/32از 63/000/000 به باال
1278988100جمع کل

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه به طــور متوســط 91 درصــد حقوق مشــمول کســور 
ــت  ــان پرداخ ــه ایش ــتگی ب ــوق بازنشس ــوان حق ــترکان به عن ــتغال مش ــان اش زم
ــه بازنشســته  ــي کســی ک ــازمان بازنشســتگی، 1395(؛ یعن ــزارش س می شــود )گ
ــه  ــد ک ــش می یاب ــش کاه ــد حقوق ــدود 10 درص ــط ح ــور متوس ــود به ط می ش
ــی  ــات در حال ــن اتفاق ــر می شــود. ای ــن تناســب کمت ــان ای ــا گذشــت زم ــه ب البت
ــه حقــوق مشــمول کســورات بیمــه ای  ــغ ب رخ می دهــد کــه 91 درصــد ایــن مبل
مربــوط اســت؛ در حالــی  کــه براســاس بــه محدودیت هایــی ماننــد یکسان ســازی 
ــگام اشــتغال، مشــمول  ــرد در هن ــای ف ــوق و دســتمزدها و... همــه دریافتی ه حق
ــي  ــد؛ یعن ــد می رس ــه 30 درص ــم ب ــن رق ــود و گاه ای ــه ای نمی ش ــورات بیم کس
فــردی کــه در هنــگام اشــتغال 3 میلیــون تومــان دریافتــی داشــته اســت، صرفــاً 
70 درصــد آن مشــمول کســورات بیمــه ای شــده اســت )2 میلیــون و 100 هــزار 
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تومــان آن( و در هنــگام بازنشســتگی حــدود 1 میلیــون 900 هــزار تومــان دریافــت 
خواهــد کــرد )91 درصــد دریافتــی  کــه مشــمول کســورات شــده اســت(؛ یعنــي 
ــه  ــادل 70 درصــد دوره اشــتغال اســت. ب ــگام بازنشســتگی مع ــرد هن ــی ف دریافت
بیــان دیگــر فــرد بازنشســته هنــگام بازنشســتگی چیــزی حــدود یک ســوم درآمــد 
خــود را از دســت می دهــد )همــه مــوارد گفتــه شــده منــوط بــه ایــن اســت کــه 

فــرد 30 ســال ســابقه خدمــت داشــته باشــد(.
 صرف نظــر از رکــود تورمــی کــه اقتصــاد ایــران بــا آن مواجهــه اســت و ســبب 
شــده صندوق هــای بازنشســتگی در حفــظ اندوخته هــا و انجــام تعهــدات خــود در 
بلندمــدت چنــدان موفــق نباشــند، بخشــی مهــم از بحــران معیشــتی کــه حجــم 
ــه  ــی و چ ــن اجتماع ــدوق تأمی ــتگان صن ــه بازنشس ــتگان )چ ــادی از بازنشس زی
ــا آن مواجــه مي شــوند ناشــی از  ــدوق بازنشســتگی کشــوری( ب بازنشســتگان صن

عوامــل زیــر اســت:
ــنوات . 1 ــع س ــه تاب ــت، بلک ــابقه کار نیس ــی از س ــران تابع ــتگی در ای بازنشس

ــن  ــاس قوانی ــت مســتمری براس ــه و ســن اســت. دریاف پرداخــت حــق بیم
ــای بازنشســتگی-  ــر صندوق ه ــم ب ــال حاک ــه منطــق اکچوری موجــود و البت
ــی در  ــن اجتماع ــای تأمی ــت بیســمارکی صندوق ه ــه ماهی ــه ب ــا توج ــه ب ک
ایــران منطــق درســتی هــم هســت- صرفــاً براســاس ســال هایی اســت کــه 
ــر  ــل زی ــه دالی ــت. ب ــرده اس ــت ک ــود را پرداخ ــه ای خ ــورات بیم ــرد کس ف
ــنوات  ــا س ــد، ام ــال کار کرده ان ــش از 30 س ــتمری بگیران بی ــی از مس بخش

ــت.  ــال اس ــی 10 س ــال و گاه حت ــر از 30 س ــیار کمت ــان بس بیمه ای ش
ــورات  ● ــت کس ــف از پرداخ ــای مختل ــه روش ه ــا ب ــت کارفرم ــن اس ممک

ــا  ــژه در بخــش کارگــری( طفــره رود ی بیمــه ای مســتخدمان خــود )به وی
ــردازد. ــی از آن را بپ بخش
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ــاف  ● ــود مع ــران خ ــردن کارگ ــه ک ــا از بیم ــی کارگاه ه ــواردی برخ در م
شــده اند.

ــدند  ● ــور ش ــف مجب ــی مختل ــای زمان ــتخدمان در دوره ه ــی از مس بخش
ــه  ــال آنک ــند. ح ــکار باش ــی بی ــا در برهه های ــد ی ــر دهن ــان را تغیی کارش
ــه ای  ــاً ســنوات پرداخــت کســورات بیم ــت مســتمری صرف ــای دریاف مبن

اســت.
ــوق . 2 ــر حق ــال آخ ــن دو س ــاس میانگی ــتگی براس ــتمری بازنشس ــزان مس می

ــی  ــود؛ در حال ــه ای می ش ــورات بیم ــمول کس ــه مش ــت ک ــی اس و مزایای
کــه به دلیــل افزایــش ســاالنه حقــوق و دســتمزد در خوش بینانه تریــن 
وضعیــت، مســتمری فــرد 90 درصــد حقــوق و مزایــای مشــمول کســورات 
ــل  ــه حداق ــم ک ــرض کنی ــر ف ــال اگ ــود. ح ــتغال می ش ــان اش ــه ای زم بیم
15 درصــد از دریافتی هــای فــرد هنــگام اشــتغال مشــمول کســور بیمــه ای 
نیســت، به محــض بازنشســتگی فــرد بازنشســته نزدیــک بــه یک ســوم 

ــد. ــت می ده ــود را از دس ــد خ درآم
ــون . 3 ــه قان ــا. از آنجــا ک مشــمول کســورات بیمــه ای نشــدن همــه دریافتی ه

ــت  ــرده اس ــه ای ک ــور بیم ــمول کس ــا را مش ــته از دریافتی ه ــاً آن دس صرف
کــه مســتمر باشــند و به دلیــل آنکــه برخــی دســتگاه ها بــه دالیــل 
ــن 20  ــا )نپرداخت ــتن از هزینه ه ــون و گاه کاس ــزام قان ــه ال ــف ازجمل مختل
ــد  ــه نمی کنن ــمول بیم ــا را مش ــی از پرداختی ه ــه( بخش ــق بیم ــد ح درص
ــان کســور بیمــه ای را حداقــل دســتمزد  )در بخــش کارگــری نیــز کارفرمای
ــاً همــه دریافتی هــای همــه بازنشســتگان، مشــمول  ــد(، تقریب ــرار می دهن ق
ــتر  ــان بیش ــه زم ــل هرچ ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــه ای نمی ش ــورات بیم کس

ــود. ــتر می ش ــه بیش ــن فاصل ــذرد ای می گ
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ــورم . 4 ــل ت ــاغالن. به دلی ــوق ش ــب حق ــتمری ها به تناس ــاالنه مس ــش س کاه
ــورم و  ــر ت ــه خاط ــه ب ــی ک ــش حقوق ــی و افزای ــه ایران ــاله در جامع هرس
ــه  ــود، فاصل ــال می ش ــاغالن اعم ــرای ش ــاله ب ــنوات کاری هرس ــش س افزای
ــال  ــرای مث ــد؛ ب ــش می یاب ــال افزای ــتگان هرس ــاغالن و بازنشس ــی ش حقوق
در گزارشــی کــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی درخصــوص 
حقــوق بازنشســتگی اعضــای هیئت علمــی در فاصلــه ســال های 1382 
ــک عضــو هیئت علمــی  ــی ی ــه دریافت ــرد نشــان داد ک ــا 1392 منتشــر ک ت
ــالیانه و در  ــای س ــام افزایش ه ــاب تم ــا احتس ــال 1381 ب ــته در س بازنشس
بهتریــن حالــت برحســب مراتــب از 44 درصــد دریافتــی یــک عضــو علمــی 
هم تــراز در ســال 1392 بیشــتر نیســت )داوری و همــکاران، 1392: 1(. 
ــه  ــور ب ــت مجب ــه دول ــد ک ــي مي رس ــه جای ــدت ب ــا در بلندم ــن فاصله ه ای

همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان می شــود.
رشــد نامتناســب مســتمری بــا تــورم ســاالنه. عامــل دیگــری کــه وضعیــت . 5

معیشــتی بازنشســتگان را بحرانــی می کنــد، رشــد نکــردن مســتمری آن هــا 
ــورم را  ــرخ ت ــي ن ــا گاه ــرا دولت ه ــت؛ زی ــورم اس ــی ت ــرخ واقع ــدازه ن به ان
ــی  ــورم تابع ــرخ ت ــن ن ــد. همچنی ــزان واقعــی آن اعــالم می کنن ــر از می کمت
اســت از متوســط افزایــش قیمــت بیــش از 300 قلــم کاال؛ در حالــی کــه از 
ایــن میــزان حــدود 18 قلــم آن کاالهــای اصلــی هســتند کــه هزینــه اصلــی 
ــن اســت کــه افزایــش قیمــت  ــوار را تشــکیل می دهنــد. نکتــه مهــم ای خان
ایــن کاالهــا همــواره از متوســط افزایــش 300 قلــم کاال بیشــتر اســت و در 
ــی  ــا زندگ ــه ب ــورم ک ــی ت ــرخ واقع ــدازه ن ــش مســتمری ها به ان نتیجــه افزای

روزمــره افــراد بازنشســته ســروکار دارد، نیســت.
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بــا توجــه بــه عواملــي کــه بیان شــد دریافتــی بازنشســتگان بعــد از بازنشســتگی 
ــی  ــای زندگ ــی هزینه ه ــه از زندگ ــن مرحل ــه در ای ــی ک ــد؛ در حال کاهــش می یاب
ــوارض آن از  ــش ســن و ع ــدان، افزای ــی چــون ازدواج فرزن ــه دالیل بازنشســتگان ب
ــز تحــت پوشــش  ــا نی ــه بســیاری از آن ه ــای دوره ســالمندی ک ــه بیماری ه جمل
ــه بیــان دیگــر در دوره بازنشســتگی از  ــد و... بیشــتر می شــود. ب ــرار ندارن بیمــه ق
یــک طــرف دریافتی هــای بازنشســتگان در ایــران کاهــش مي یابــد و از ســوی دیگــر 
ــه  ــه نتیج ــت ک ــح اس ــود. واض ــاد می ش ــته زی ــراد بازنشس ــی اف ــای زندگ هزینه ه
ــتگی  ــن رو بازنشس ــت؛ از ای ــته نیس ــرای بازنشس ــران ب ــز بح ــرایطی ج ــن ش چنی
ــی بحــران معیشــت جــدی اســت  ــران نوع ــرای بســیاری از بازنشســتگان در ای ب
کــه در مــواردی حیــات آن هــا را بــه مخاطــره می انــدازد. همچنیــن در اداره هــاي 
ــده مي شــوند  ــراد بازنشســته ای دی ــی اف ــی دولت ــم از خصوصــی و حت ــف اع مختل
ــکن،  ــای مس ــده اند. در آژانس ه ــغول کار ش ــاره مش ــی دوب ــش خدمات ــه در بخ ک
تاکســی و... بازنشســتگان بســیاری وجــود دارنــد کــه بعــد از بازنشســتگی دوبــاره 

ــده اند. ــت ش ــه فعالی مشــغول ب

بحران اشتغال دوباره
ایــن بحــران بــراي بازنشســتگانی رخ مي دهــد کــه مســتمری دریافتی شــان 
ــده اند.  ــت ش ــران معیش ــار بح ــی دچ ــد و به نوع ــا را نمی ده ــی آن ه ــاف زندگ کف
بــه بیــان دیگــر بحــران اشــتغال دوبــاره، راهــکاری اســت بــرای رهایــی از بحــران 
معیشــت، امــا بــه دالیــل زیــر ایــن اشــتغال برخــالف اشــتغالی کــه فــرد در دوره 

ــرد: ــه خــود می گی ــی ب ــی بحران ــل بازنشســتگی داشــت وضعیت قب
بازنشســتگانی بــه ایــن بحــران گرفتــار می شــوند کــه دچــار بحــران . 1

ــراد مجبــور می شــوند  ــن اف ــد. ای معیشــت شــده اند و دســتمزد اندکــی دارن



/    کــابوس بازنشستــگی: تأملی بر تجربه بازنشستگی در ایران 40

بــه مشــاغلی روی آورنــد کــه دون پایه تــر از شــغلی قبلی شــان اســت؛ 
ــه کاری  ــور ب ــالمندی مجب ــاز دوره س ــه در آغ ــردی ک ــل ف ــن دلی ــه همی ب
ــت و  ــر از اهمی ــی آن کمت ــت اجتماع ــت و منزل ــی اهمی ــه حت ــود ک می ش
منزلــت شــغلش در زمــان پیــش از بازنشســتگی اســت، اشــتغال دوبــاره اش 

ــرد. ــود می گی ــه خ ــی ب ــاد بحران زای ابع
بــه دلیــل دون پایه تــر بــودن شــغل جدیــد در مقایســه بــا شــغل قبلــی، فــرد . 2

ــی دارد  ــد و بی میل ــه فعالیتــی کــه انجــام می دهــد احســاس ب بازنشســته ب
ــرادی  ــه نقشــی در او می شــود. چنیــن اف ــن امــر ســبب نوعــی فاصل کــه ای
ــن  ــان ای ــه کار اصلی ش ــد ک ــان دهن ــد نش ــف بای ــای مختل در موقعیت ه
نیســت و پیــش از ایــن شــغل مهم تــری داشــته اند؛ از ایــن رو مــدام از نقــش 
شــغلی خــود فاصلــه می گیرنــد. ایــن کار عــالوه بــر اینکــه بــرای خــود فــرد 
پیامدهــای نامناســب روانــی دارد، موجــب نگــرش و گاه برخــورد نامناســب 
ــر می کنــد. ــی او را بدت ــا فــرد بازنشســته شــده و وضعیــت بحران کارفرمــا ب

ــه کاری پایین تــر از شــغل قبلــی، به ویــژه کارهــای یــدی . 3 ــاره ب اشــتغال دوب
ــی  ــت اجتماع ــفانه کار اهمی ــه متأس ــد ک ــی  رخ می ده ــی اجتماع در فضای
نــدارد و کارهایــي بــا موقعیــت بــاال مهــم اســت. در ایــن فرهنــگ متأســفانه 
کارهــای یــدی بی اهمیــت انگاشــته و مــدام ایــن عبــارت اســتفاده می شــود 
ــرای  ــي اشــتغال مجــدد ب ــور اســت«. در چنیــن فضای ــال تراکت کــه »کار م

ــت. ــتگان آسیب زاس ــیاری از بازنشس بس

بایــد توجــه داشــت کــه حجــم زیــادی از بازنشســتگان جامعــه کارگــری کــه 
ــرکت های  ــا ش ــی ی ــاي دولت ــی در اداره ه ــی و آبدارچ ــتخدم خدمات ــب مس در قال
خصوصــی بــا دســتمزدهای انــدک بــه اشــتغال دوبــاره روی می آورنــد یــا 
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کارمنــدان و معلمانــی کــه در آژانس هــای مســکن یــا آژانس هــای تاکســی فعالیــت 
ــاره هســتند. همــه مــا تجربــه هــم کالم  می کننــد نمــودی از بحــران اشــتغال دوب
شــدن بــا رانندگانــی را داریــم کــه بــه روش هــاي مختلــف از شــغل اصلــی خــود 
ــن نیســت«. اســتفاده از  ــن ای ــی م ــد کــه »شــغل اصل ــان مي کنن ــد و بی مي گوین
ایــن عبارت هــا نشــان مي دهــد کــه فــرد بــا فعالیتــی کــه انجــام می دهــد فاصلــه  

ــد. ــور اســت آن را انجــام ده ــا مجب دارد و آن را نمی پســندد، ام
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بحران ها و کابوس وارشدن بازنشستگی
همان طــور کــه اشــاره شــد، بحران هــای چندگانــه ای زندگــی افــراد را در 
ــی بازنشســتگی  ــا ذات ــن بحران ه ــش می کشــد. برخــی از ای ــه چال بازنشســتگی ب
ــرای بازنشســتگی ایجــاد  ــی ب اســت و در عمــوم کشــورهایی کــه نظام هــای مدرن
کرده انــد، وجــود دارد، امــا بحــران معیشــت مخصــوص آن دســته از کشورهاســت 
ــوی  ــتگان جوابگ ــتمری  بازنشس ــادی، مس ــب اقتص ــت نامناس ــل وضعی ــه به دلی ک
ــن دســته  ــد- نیســت. در ای ــن دوره افزایــش می یاب هزینه هــاي آن هــا- کــه در ای
ــتگی  ــد، دوره بازنشس ــاد باش ــا زی ــدت بحران ه ــه و ش ــه دامن ــورها چنانچ از کش
ــر  ــت از ام ــل فراغ ــه به دلی ــي ک ــود؛ وضعیت ــدل مي ش ــب ب ــي نامناس ــه وضعیت ب
ــا دل مشــغولی هایی بپــردازد کــه  ــه دغدغه هــا ی ــا فــرد ب معــاش فرصتــی اســت ت
ــیاری از  ــران بس ــفانه در ای ــت. متأس ــان را نداش ــت انجامش ــتغال فرص در دوره اش
ــا همــه بحران هایــی کــه ذکــر شــد مواجــه مي شــوند. اگرچــه  افــراد بازنشســته ب
ــد اســت،  ــی نیازمن ــای تجرب ــه پژوهش ه ــا ب ــن بحران ه ــه ای ــق درج ــرآورد دقی ب
عوامــل زیــر ســبب مي ِشــود بازنشســتگی در ایــران بــرای بســیاری از بازنشســتگان 

ــذارد. ــر مي گ ــان تأثی ــی روزمره ش ــر زندگ ــه ب ــد ک ــی باش کابوس
ارتبــاط بــا بازنشســتگان، مشــاهده زندگــی آن هــا، ادبیاتــی کــه در ایــن زمینــه 
ــه کار گرفتــه می شــود، بی میلــی شــدیدی کــه در بســیاری از افــراد در آســتانه  ب
ــاره حجــم  بازنشســتگی دیــده مي شــود )به ویــژه در بخــش دولتــی(، اشــتغال دوب
زیــادی از بازنشســتگان )علی رغــم منــع قانونــی( و منزلــت پاییــن افــراد بازنشســته 
ــرای  ــران ب ــتگی در ای ــه بازنشس ــا ک ــن مدع ــر ای ــت ب ــواهدی اس ــه ش در جامع
بســیاری از بازنشســتگان کابوســی اســت کــه گاه زندگــی روزمرهشــان را تحــت 

تأثیــر قــرار میدهــد. 
 ایــن کابــوس بــرای آن دســته از بازنشســتگان که وضعیــت اقتصادی نامناســبی 
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ــی و  ــای روان ــدیدتر، و پیامده ــت ش ــدک اس ــتگان ان ــتمری بازنشس ــد و مس دارن
اجتماعــی آن بیشــتر اســت. از آنجــا کــه نهادهــای حمایتــی قدرتمنــدی هنــگام 
ــدارد، بســیاری از آن هــا  بحرانــی شــدن وضعیــت معیشــت بازنشســتگان وجــود ن
ــری  ــه تکدی گ ــان ب ــه کارش ــد ک ــیم می کنن ــان ترس ــت را در ذهنش ــن وضعی ای
بیفتــد و ایــن مســئله کابوسشــان را تشــدید و تعمیــق می کنــد. شــاید بــه دلیــل 
همیــن وضعیــت کابــوس وار بازنشســتگی اســت کــه ســالمندی موفــق در ایــران از 
ــاج  ــادی محت ــر اقتص ــرد از نظ ــي ف ــت؛ یعن ــری اس ــالمندان عاقبت به خی ــر س نظ
ــه  ــد ک ــه ای باش ــالمتش به گون ــت س ــود، وضعی ــش نش ــی فرزندان ــران حت دیگ
ــاط  ــا او ارتب ــد و ب ــش نکنن ــش ترک ــد و اطرافیان ــری نباش ــت دیگ ــد مراقب نیازمن

داشــته باشــند.
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شیوه های مقابله با بحران های بازنشستگی
 همان طــور کــه اشــاره شــد بحران هــای بازنشســتگی برخــی افــراد عــام و ناشــی از 
ماهیــت دولت هــای رفاهــی اســت؛ از ایــن رو در همــه دولت هــای رفاهــی می تــوان 
شــاهد آن بــود، امــا برخــی خــاص کشــورهایی اســت کــه نظــام بازنشســتگی آن هــا 
نمی توانــد وضعیــت درآمــدی افــراد را در دوره بازنشســتگی به تناســب دوران اشــتغال 
حفــظ کنــد. دســته اول بحران هــا کــه ناشــی از ذات بازنشســتگی بــه معنــای امروزی 
آن اســت، از ایــن منظــر کــه در دنیــای جدیــد ناگزیــر از تعبیــه چنیــن نظام هایــی 
هســتیم گریزناپذیرنــد. البتــه ایــن دســته از بحران هــا تــا انــدازه زیــادی بــه متــن 
اجتماعــی وابســته  اســت کــه در آن بازنشســتگی رخ می دهــد. چنان کــه گفتــه شــد 
ایــن بحران هــا ســه نــوع عمــده اســت کــه البتــه گاه پیامدهــای مشــابهی دارد. ایــن 
ــا منفصــل کــردن  ــه نظــام بازنشســتگی ب ــد ک ــه وجــود می آی ــا از آنجــا ب بحران ه
فــرد از کار روزانــه اش کــه نزدیــک بــه 30 ســال آن را انجــام مــی داده، وضعیــت او 
را بحرانــی کــرده اســت. در ایــن دســته از بحران هــا عامــل اصلــی بحــران انفصــال 
از کار و از دســت دادن شــبکه تعاملــی و نقــش شــغلی اســت، امــا عوامــل دیگــری 
چــون شــرایط اجتماعــی کــه در آن بازنشســتگی رخ می دهــد پیامدهــای آن عامــل 
را تشــدید می کننــد؛ از ایــن رو بــرای گــذار از ایــن بحران هــا بایــد اقداماتــي صــورت 
گیــرد کــه شــرایط قبــل از دوره بازنشســتگی را بتــوان در دوره بازنشســتگی فراهــم 
ــت  ــه بحران هــای هوی ــرد ک ــه ای آماده ســازی ک ــن اجتماعــی را به گون ــا مت ــرد ی ک
ــوان  ــده می ت ــت یادش ــه وضعی ــیدن ب ــرای رس ــد. ب ــد نکن ــی را تولی ــا داغ خوردگ ی

ــرای هریــک از بحران هــای گفتــه شــده انجــام داد. مجموعــه اقدام هایــی را ب
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شیوه های مواجهه با بحران هویت
چنان کــه اشــاره شــد هویــت، درک و تصویــر فــرد از خــودش در جریــان تعامــالت 
اجتماعــی اســت. از آنجــا کــه پدیــده بحــران هویــت در دوره بازنشســتگی ناشــی از 
نوعــی هویــت مخدوش شــده اســت، گــذار از آن مســتلزم ایــن اســت کــه هــم فــرد 
بازنشســته اقدام هایــی را بــرای گــذار از آن انجــام دهــد و هــم در فضاهــای اجتماعــی 
مداخله هایــی انجــام شــود کــه مانــع از شــکل گیری هویــت مخــدوش شــده بــرای 
بازنشســتگان شــود؛ از ایــن رو دو دســته از اقدام هــا در ایــن زمینــه بایــد انجــام شــود.

اقدام های فردی
ــام داد،  ــوان انج ــته می ت ــرد بازنشس ــه ف ــک ب ــرای کم ــه ب ــی ک ــده کارهای عم

فعالیت هــای آموزشــی و مشــاوره ای اســت از جملــه:
ــه در شــرف بازنشســتگی . 1 ــرادی ک ــرای اف ــای آموزشــی ب ــزاری کالس ه برگ

هســتند و نشــان دادن مشــکالتی کــه از نظــر هویتــی ممکــن اســت 
ــد: ــا بای ــن کالس ه ــود. در ای ــا بش ــر آن ه دامن گی

 بــه بازنشســتگان توضیــح داده شــود کــه آن هــا بــا بازنشســتگی بــه فــردي  ●
ــا  ــز ب ــغل نی ــدون ش ــان ب ــود و انس ــل می ش ــغلی تبدی ــش ش ــدون نق ب
ــن رو  ــت؛ از ای ــه رو اس ــرد2 و... روب ــگاری1، ط ــه نادیده ان ــی از جمل مخاطرات
شــما بایــد آمادگــی مواجهــه شــدن بــا چنیــن وضعیت هایی را داشــته باشــد. 
اطــالع بازنشســتگان از ایــن مخاطــرات بــه ایــن دلیــل مهــم اســت کــه اگــر 
خــود از ایــن وضعیتــی کــه شــاید در انتظــارش اســت آگاهــی نداشــته باشــد، 
ناخواســته خــودش شــرایط نادیــده انــگاری را فراهــم می کنــد. مکانیســم آن 
نیــز بــه ایــن شــرح اســت کــه وقتــي بــا وضعیتــی مواجــه می شــود کــه در آن 

1. Neglect
2. Exclusion



/    کــابوس بازنشستــگی: تأملی بر تجربه بازنشستگی در ایران 46

اطرافیــان بــه او بی مهــری مي کننــد از دســت آن هــا ناراحــت شــده و خــود 
نیــز چنــدان تمایلــی بــه تعامــل بــا آن هــا نخواهــد شــد و واضــح اســت کــه 

نتیجــه چنیــن چیــزی جــز تســریع فراینــد نیســت.
توضیــح داده شــود کــه یکــی از مشــکالت جدی در کشــورهای درحال توســعه  ●

آن اســت کــه افــراد هویــت خــود را بــا کارشــان گــره می زننــد. هرقــدر جامعه 
ســنتی تر باشــد، میــزان گــره خــوردن فــرد بــا شــغلش بیشــتر می شــود؛ بــه 
همیــن دلیــل هرچقــدر فــرد بیشــتر هویــت اجتماعــی خــود را بــا شــغلش 
گــره زده باشــد، ممکــن اســت از نظــر هویتــی بیشــتر دچــار مشــکل شــود؛ 
در حالــي کــه در جوامــع مــدرن افــراد یــاد می گیرنــد هویــت شــغلی بخشــی 
از هویــت اجتماعــی آنــان اســت نــه همــه آن. گذشــته از آن برخــالف جوامــع 
ســنتی کــه همه چیــز بــه هــم گــره مي خــورد، انســان مــدرن اهــل تفکیــک 
ــرد  ــه ف ــد ب ــن، بای ــد؛ بنابرای ــا را از هــم جــدا می کن اســت و حســاب چیزه
بازنشســته آمــوزش داده شــود کــه شــغل او همــه هویــت او نیســت کــه بــا از 

دســت دادنــش دچــار بحــران هویــت شــود.
 اقــدام مهــم دیگــر در ایــن آموزش هــا ایــن اســت کــه توانایی هــای هــر  ●

ــه  ــردد ک ــد گ ــن تأکی ــود. همچنی ــرای او برجســته ش ــرد مشــخص و ب ف
ــن  ــد. ای ــروز ده ــتر ب ــالت بیش ــش را در تعام ــته از توانایی های ــن دس ای
ــراد  ــه اف ــرد بازنشســته نیســت. هم ــط مخصــوص ف ــه فق ــا البت آموزش ه
جامعــه بایــد بــه چنیــن درک و نگرشــی برســند؛ از ایــن رو الزم اســت ایــن 

ــود. ــه ش ــز ارائ ــی نی ــانه های جمع ــق رس ــا از طری آموزش ه
ــه در 2.  ــکلی ک ــه ش ــته ب ــراد بازنشس ــرای اف ــی ب ــته های آموزش ــن بس  تدوی

ــه  ــت می شــود ب ــرد دچــار بحــران هوی آن فرایندهــا و ســازوکارهایی کــه ف
ــد. ــده باش ــوزش داده ش ــن آم ــکل ممک ــاده ترین ش س



47 شیوه های مقابله با بحران های بازنشستگی    /

اقدام های اجتماعی
ــه  ــد ک ــی باش ــد راهکارهای ــه بای ــه جامع ــوف ب ــا معط ــی ی ــای اجتماع راهکاره
ــن  ــد. ای ــوض کن ــتگی ع ــته و بازنشس ــرد بازنشس ــه را از ف ــی جامع ــرش و تلق نگ
ــه  ــاي جامع ــد باوره ــالش می کنن ــه ت ــت ک ــی اس ــا، راهکارهای ــته از راهکاره دس
ــا زمینــه رفتــار غیرطبیعــی  ــاره فــرد ســالمند و بازنشســته را تغییــر دهنــد ت درب
بــا بازنشســته از بیــن بــرود؛ از ایــن رو بایــد نشــان داده شــود کــه بازنشســته یــک 
فــرد ســالمند فرتــوت نیســت، توانمندی هــای مختلفــی غیــر مهــارت حرفــه ای اش 
دارد، در عرصه هــای دیگــری غیــر از کار می توانــد نقش آفرینــی کنــد و دارای 
ــرای نســل جــوان بســیار راهگشــا  ــه ب ــه اســت کــه ایــن تجرب ــاری از تجرب کوله ب
ــوان انجــام داد  ــه می ت ــن زمین ــی کــه در ای ــه اقدام های ــردي اســت. از جمل و کارب

عبــارت  اســت از:
یــا  ● آنــان در جشــن ها  از  تقدیــر  و  موفــق  بازنشســتگان  شناســایی 

می شــود. داده  ســامان  منظــور  همیــن  بــه  کــه  جشــنواره هایی 
ــرای خانواده هــای بازنشســتگان کــه در آن  ● تدویــن بســته های آموزشــی ب

ــواده و  ــراد بازنشســته از خان ــارات اف ــای دوره بازنشســتگی، انتظ ویژگی ه
اطرافیــان و مشــکالتی کــه گاهــي بــرای برخــی بازنشســتگان رخ می دهــد 
ــوزش داده شــده  ــا آم ــه آن ه ــن حــال ب ــح داده و در عی به ســادگی توضی

باشــد کــه چگونــه رفتارشــان بــا فــرد بازنشســته را ســامان دهنــد.
ــریال های  ● ــا و س ــه در فیلم ه ــرای اینک ــیما ب ــازمان صداوس ــا س ــی ب رایزن

تلویزیونــی تصویــری از افــراد بازنشســته نشــان داده نشــود که کلیشــه های 
موجــود را بازتولیــد کنــد و برعکــس تصویــری کــه ارائــه می شــود تصویری 

مثبــت یــا حداقــل خنثــی باشــد.
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شیوه های مواجهه با بحران داغ خوردگی
همان طــور کــه در بخش هــای قبــل توضیــح داده شــد، داغ خوردگــی یا اســتیگماتیزه 
شــدن نیــز همچــون مخــدوش شــدن هویــت، فراینــدي اجتماعــی اســت کــه در آن 
بخشــی از جامعــه بنــا بــه دالیــل مختلــف بــه بخــش دیگــر جامعــه داغ می زنــد. در 
اینجــا نیــز داغ خــوردن فراینــدي دوســویه اســت کــه یک ســوی آن جامعــه ای اســت 
ــوف  ــی معط ــه های اجتماع ــده از کلیش ــای برآم ــته انگ ه ــته و نادانس ــه ناخواس ک
بــه ســالمندی را بــه افــراد بازنشســته کــه ســالمند انگاشــته شــده اند، می زنــد و از 
ســوی دیگــر فــرد بازنشســته ای قــرار دارد کــه بــا پذیــرش آن داغ خــود را قربانــی 
ایــن فراینــد می کنــد و فراینــد داغ خوردگــی را تســریع می کنــد. بــا ایــن کار عمــاًل 
ــن  ــر ای ــی رود. ب ــرد داغ خــورده انتظــار م ــه از ف ــاری انجــام می شــود ک همــان رفت

اســاس دو دســته از اقدام هــا نیــز در ایــن خصــوص راهگشاســت.

اقدام های فردی
ــام داد، از  ــوان انج ــته می ت ــرد بازنشس ــه ف ــک ب ــرای کم ــه ب ــی ک ــده کارهای عم
ــع از  ــم مان ــه ه ــه ای ک ــای آموزشــی و مشــاوره ای اســت؛ به گون ــس فعالیت ه جن

ــرد: ــت ک ــوان آن را مدیری ــوردن بت ــورت داغ خ ــم در ص ــود و ه ــروز داغ ش ب
بــه بازنشســتگان آمــوزش داده شــود کــه چگونــه در مواجهــه بــا اطرافیــان، . 1

خــود را فــردی ســالمند نشــان ندهنــد و به گونــه ای رفتــار نکننــد کــه بــرای 
ــراد  ــرد ســالمند باشــند. برخــی اف دیگــران تداعی کننــده رفتارهــای یــک ف
ــان  ــه اطرافی ــد ک ــار می کنن ــه ای رفت ــتگی به گون ــه دوره بازنشس ــا ورود ب ب
آن هــا را ســالمند در نظــر مي گیرنــد و داغ ســالمندی را بــر پیشــانی آن هــا 
می زننــد. ایــن دســته از افــراد در کالم روزمره شــان مــدام از ایــن عبارت هــا 
ــر بازنشســته شــدیم، اآلن دوره اســتراحت  ــا دیگ ــه م ــد ک اســتفاده می کنن
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ماســت، اآلن دوره ای اســت کــه بایــد خدمــت بگیــرم و... از ســوی دیگــر بــا 
ــرای داغ خوردگــی  ــواده، زمینــه را ب مشــارکت نداشــتن در فعالیت هــای خان
ــز از  ــالمندی پرهی ــا داغ س ــارزه ب ــه راه مب ــی ک ــد. در صورت ــم می کنن فراه

چنیــن رفتارهایــی اســت.
بــه بازنشســتگان آمــوزش داده شــود در مــواردی کــه اطرافیــان بــا او هماننــد . 2

یــک فــرد ســالمند برخــورد می کننــد یــا از تعابیــر نامناســبی بــرای خطــاب 
قــرار دادنــش اســتفاده می کننــد، آن هــا را متوجــه خطایشــان بکننــد و بــه 
ــغلش را از  ــه ش ــت ک ــروز اس ــرد دی ــان ف ــه او هم ــد ک ــزد کنن ــا گوش آن ه

دســت داده اســت.
بــه بازنشســتگان آمــوزش داده شــود در خانــه یــا بیــرون از منــزل فعالیتــی . 3

ــکاره  ــالف و بی ــردی ع ــران او را ف ــا دیگ ــد ت ــت وپا کنن ــود دس ــرای خ ب
ــد. نپندارن

ــه و . 4 ــور خان ــورد در ام ــت بی م ــوزش داده شــود از دخال ــه بازنشســتگان آم ب
امــور شــخصی اطرافیانشــان پرهیــز کننــد.

بــه بازنشســتگان آمــوزش داده شــود، در صورتــی کــه متوجــه چنیــن رفتارها . 5
یــا داغ هایــی شــد به ســرعت بــه مشــاوري خبــره مراجعــه کننــد.

بــه بازنشســتگان آمــوزش داده شــود داغ خوردگــی فراینــدي دوســویه اســت . 6
ــر آن  ــد و ســوی دیگ ــه داغ می زنن ــک  ســوی آن کســانی هســتند ک ــه ی ک

ــرد. ــه داغ را می پذی ــرد بازنشســته ای اســت ک ف
بــه بازنشســتگان آمــوزش داده شــود کــه صحنــه زندگــی همچــون صحنــه . 7

ــت. گاه  ــاوت اس ــت آن متف ــا پش ــه ب ــوی صحن ــه جل ــت. همیش ــر اس تئات
ــن رو در  ــس؛ از ای ــود و برعک ــر می ش ــر ظاه ــی پی ــرد جوان ــه ف روی صحن
ــی،  ــای خانوادگ ــه، جمع ه ــه، محل ــط خان ــد محی ــه می توان ــه ک روی صحن
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برجــای  خــود  از  کــه  تصویــری  باشــد  و...  هم محله ای هــا  جمع هــای 
ــر  ــا تصوی ــت ت ــیپ اس ــا پرنس ــالمند ب ــر س ــردي غی ــر ف ــذارد تصوی می گ

ــدارد. ــری ن ــی کار دیگ ــز وقت گذران ــه ج ــردي ک ف

اقدام های اجتماعی
اقدام هــای اجتماعــی متضمــن راهکارهایــی اســت کــه مانــع از داغ زدن جامعــه بــه 
فــرد بازنشســته شــود. مــراد از جامعــه در اینجــا، هــم جامعــه بــه معنــای کلی اســت 
و هــم  گروه هــای اطــراف فــرد بازنشســته از جملــه خانــواده و نظــام خویشــاوندی. در 
بخــش کلــی جامعــه همــه نکاتــی کــه در بخــش بحــران هویــت گفتــه شــد در اینجا 
نیــز موضوعیــت پیــدا می کنــد. در ایــن بخــش بایــد تــالش شــود نگــرش جامعــه بــه 
بازنشســتگی و ســالمندی اصــالح شــود، امــا در بخــش دوم کــه مــراد خانــواده و نظام 
خویشــاوندی فــرد اســت بایــد راهکارهایــي اتخــاذ شــود کــه مانــع از داغ خوردگــی 
ــا  ــد ی ــواده مي زنن ــای خان ــی را اعض ــه داغ اصل ــا  ک ــود. از آنج ــته ش ــرد بازنشس ف
ــه  ــرد، ارائ ــکل می گی ــی ش ــالت درون خانوادگ ــن داغ در تعام ــر ای ــارت بهت ــه عب ب
ــن بســته های  ــق تدوی ــه اعضــای خانواده هــای بازنشســتگان از طری ــی ب آموزش های

آموزشــی یــا لــوح فشــرده مفیــد اســت کــه مي تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
بــه اعضــای خانــواده بازنشســتگان آمــوزش داده شــود کــه از بــه کار بــردن . 1

ــته  ــرد بازنشس ــرای ف ــکاره و... ب ــالف، بی ــون ع ــی همچ ــی منف عبارت های
ــد. خــودداری کنن

ــان . 2 ــه نگرشش ــود ک ــوزش داده ش ــتگان آم ــواده بازنشس ــای خان ــه اعض ب
ــر  ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــتغال باش ــان دوره اش ــد زم ــته همانن ــرد بازنشس ــه ف ب
بازنشســته را همــان فــرد قبلــی بداننــد، جــز اینکــه تــا دیــروز شــغل دیگــری 
ــی  ــری طبیع ــه ام ــل بازنشســتگی- ک ــه دلی ــروز آن شــغل را ب داشــته و ام
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ــت  ــه ماهی ــود ک ــوزش داده ش ــا آم ــه آن ه ــت. ب ــت داده اس ــت- از دس اس
ــا از دســت دادن آن  ــا شغلشــان تعریــف نمی شــود کــه ب وجــودی آدم هــا ب

تغییــر کنــد.
 بــه اعضــای خانــواده بازنشســتگان آمــوزش داده شــود در رفتارهایشــان بــا 3. 

ــار  ــا او رفت ــه ای ب ــند و به گون ــته باش ــت الزم را داش ــته مراقب ــرد بازنشس ف
ــه ارزش  ــت ک ــردی اس ــا ف ــت ی ــالمند اس ــردی س ــی ف ــه گوی ــد ک نکنن
اجتماعــی خــود را از دســت داده، یــا فــردی بی مصــرف اســت و تنهــا 

ــت. ــواده اس ــای خان ــایر اعض ــیدن در کار س ــرک کش ــردش س کارک
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شیوه های مواجهه با بحران ازخودبیگانگی
ــه دوره بازنشســتگی  ــا ورود ب ــم کــه نمودهــای ازخودبیگانگــی کــه ب اشــاره کردی
ــی،  ــی، بی معنای ــاس بی قدرت ــامل احس ــد ش ــغل رخ می ده ــت دادن ش و از دس
بی هنجــاری، انــزوای اجتماعــی و غریبگــی اســت. بــرای مواجهــه منطقــی بــا ایــن 
ــد  ــه بای ــردی و اجتماعــی انجــام شــود. البت ــی در حــوزه ف ــد اقدام های بحــران بای
اشــاره کــرد کــه خانــواده و اطرافیــان در بخــش اجتماعــی، برخــالف بحران هــای 

ــد. ــد چنــدان نقشــی ندارن قبلــی کــه ایفــاي نقــش می کردن

اقدام های فردی
ــز نقــش مهمــی دارد؛  ــرد نی ــن بحــران خــود ف همان طــور کــه اشــاره شــد در ای
یعنــي فــردی کــه همــه معنــای زندگــی اش را در کار خالصــه می کنــد، طبیعــی 
اســت بــا از دســت دادن کارش دچــار خــأل معنایــی  شــود. بــه همیــن منوال کســی 
کــه همــه زندگــی اش را بــه کارش پیونــد می زنــد، ممکــن اســت بیشــتر از بقیــه 
دچــار ایــن بحــران شــود. در اینجــا نیــز بایــد آموزش هایــی بــه افــراد بازنشســته 

داده و نــکات زیــر رعایــت شــود.
ــی از آن . 1 ــاً بخش ــت و صرف ــی نیس ــی آدم ــای زندگ ــت و معن ــه هوی کار هم

اســت. هــر آدمــی در زندگــی خــود می توانــد معناهــای متفــاوت و متکثــری 
بــرای زندگــی بیابــد.

بــه بازنشســتگان آمــوزش داده شــود کــه بازنشســتگی فرصتــی اســت بــرای . 2
ــای  ــل کار و فعالیت ه ــه دلی ــا ب ــتند، ام ــت داش ــه دوس ــی ک ــام کارهای انج

ــده اند. ــش محــروم ش ــام دادن ــا آن، از انج ــط ب مرتب
ــای . 3 ــی از بحران ه ــرای رهای ــه ب ــود ک ــوزش داده ش ــتگان آم ــه بازنشس ب

فعالیت هــاي  ماننــد  بگیرنــد؛  از ســر  را  فعالیتــي دیگــر  بازنشســتگی، 
اقتصــادی، خیریــه و داوطلبانــه.
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اقدام های اجتماعی
ــرد از کارش و  ــردن ف ــته ک ــا بازنشس ــتگی ب ــد بازنشس ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
گرفتــن یــا کوچــک کــردن دامنــه تعاملــی فــرد، زمینــه ازخودبیگانگــی او را فراهــم 
می کنــد؛ از ایــن رو بــرای مواجهــه و مقابلــه بــا ایــن بحــران بایــد دوبــاره شــرایط 

ــه اشــاره شــد کار دو ویژگــی عمــده دارد:  ــرد. چنان ک ــد ک کار را تولی
ــی  ــم عین ــب تجس ــود را در قال ــه خ ــرد ک ــی در ف ــس آفرینندگ ــاد ح ــف( ایج ال
ــس  ــن ح ــد و ای ــود می ده ــده نم ــه ش ــت ارائ ــا خدم ــده ی ــک کاالی تولیدش ی
را در او ایجــاد می کنــد کــه ثمــره عمــرش نتیجــه دارد و به تبــع آن حســی 

ــي آورد.  ــت م ــه دس ــرت بخش ب مس
ب( ایجــاد شــبکه اجتماعــی بــرای فــرد کــه صرف نظــر از افزایــش گســتره تعاملــی 
ــی در او ایجــاد  ــی و داشــتن ســرمایه اجتماع ــت اجتماع ــی حــس حمای وي، نوع

مي شــود. 
از ایــن رو بــرای حــل ایــن بحــران بایــد دو ویژگــی یــاد شــده را بــه شــکل و صــورت 

جدیــدی بازتولیــد کنــد. بــرای مثــال می تــوان:
ــی . 1 ــره فعالیت های ــا و دای ــداد کانون ه ــر تع ــتگی را از نظ ــای بازنشس کانون ه

ــا را  ــن کانون ه ــای ای ــوان فعالیت ه ــعه داد. می ت ــد توس ــام می دهن ــه انج ک
بــه صورتــی ســامان داد کــه بــه شــکل یــک فرهنگ ســرا نیــز عمــل کنــد و 
افــراد بازنشســته و خانواده هایشــان را بــه انحــاي مختلــف کنــار هــم جمــع 
ــی  ــام برخ ــدی داد و انج ــکلی تولی ــا ش ــه کانون ه ــوان ب ــی می ت ــد. حت  کن

کارهــا یــا خدمــات تولیــدی را در آن هــا دایــر کــرد.
در ســطح کالن زمینــه گســترش ســمن ها1 را فراهــم و بازنشســتگان را . 2

ــد. ــمن ها دربیاین ــت س ــه عضوی ــرد ب ــب ک ترغی

1. سازمان های مردم نهاد یا همان NGO ها.



/    کــابوس بازنشستــگی: تأملی بر تجربه بازنشستگی در ایران 54

رویه هایی عام برای کاستن از درجه شدت بحران های هویت، داغ خوردگی 
و ازخودبیگانگی

بازنشستگی تدریجی
ــان  ــا آن  بی ــه ب ــرای مواجه ــی ب ــده  و راهکارهای ــران عم ــه بح ــن س ــش از ای پی
ــا  ــه بازنشســتگی تدریجــی ت ــا اجرایــی کــردن مقول شــد کــه می تــوان آن هــا را ب
انــدازه ای مدیریــت کــرد. بازنشســتگی تدریجــی یــا مرحلــه  فراینــد تغییــر تدریجی 
در تنظیمــات کاری یـــک فـــرد شــاغل بــرای گــذار بــه دوره بازنشســتگی اســت. 
اصــوالً بخشــی از فلســفه وجــودی مطــرح شــدن بازنشســتگی تدریجــی به دلیــل 
کاســتن از پیامدهــای روانــی بازنشســتگی اســت کــه بســیاری از بازنشســتگان آن 
را تجربــه می کننــد. در بازنشســتگی تدریجــی فراینــد بازنشســتگی بــه جــای آنکــه 
ــی در  ــه گام و تدریج ــورت گام ب ــود به ص ــام ش ــاره انج ــی و یک ب ــورت دفعت به ص
یــک بــازه زمانــی اتفــاق می افتــد. بازنشســتگی تدریجــی نیــز بــا کاهــش ســاعات 
ــرد از کار منفــک  ــت ف ــا کاســتن از آن درنهای ــرد شــاغل آغــاز می شــود و ب کار ف
شــده و بازنشســته می شــود. اگرچــه بازنشســتگی تدریجــی مزیت هــای بســیاری 
ــر  ــه از نظ ــت ک ــر آن اس ــث حاض ــا بح ــاط ب ــرد آن در ارتب ــن کارک دارد، مهم تری
روانــی زمینــه سازگارشــدن فــرد بــا وضعیــت جدیــد خــود را فراهــم می کنــد. ایــن 
ــا مســائل و  فراینــد تدریجــی زمانــی را در اختیــار فــرد قــرار می دهــد کــه هــم ب
مشــکالت دوره بازنشســتگی آشــنا شــود و هــم بتوانــد مکانیســم هایی پیــدا کنــد 

کــه بــا آن بــا وضعیــت جدیــد خــود کنــار بیایــد.
اگرچــه بازنشســتگی تدریجــی تــا انــدازه اي از پیامدهــای روانــی بازنشســتگی 
می کاهــد، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در بلندمــدت مشــکل ســر جــای 
ــد.  ــل آن نمی کن ــه ح ــی ب ــی کمک ــتگی تدریج ــت و بازنشس ــي اس ــودش باق خ
ضمــن آنکــه اجــرای بازنشســتگی تدریجــی همــواره بــا چالش هــای جــدی مواجــه 
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اســت؛ بــرای مثــال در بازنشســتگی تدریجــی ســاعات کار فــرد کــم می شــود؛ بــه 
ــت  ــتغال و پرداخ ــر اش ــی ب ــه مبتن ــتگی ک ــای بازنشس ــل در نظام ه ــن دلی همی
ــه  وجــود مي آیــد؛  ــراي فــرد ب ــان اقتصــادی ب حــق بیمــه براســاس کار اســت، زی
زیــرا در ایــن دســته از نظام هــا مبنــای دریافتــی مســتمری بازنشســتگی میانگیــن 
ســال های آخــر دوره اشــتغال اســت. در نتیجــه ایــن امــر موجــب کاهــش دریافتــی 
مســتمری فــرد بازنشســته می شــود؛ ضمــن آنکــه مشــکالتی را بــرای کارفرمایــان 

ــد. ــاد می کن ایج
ــران  ــه ای ــاص جامع ــرایط خ ــل ش ــی به دلی ــتگی تدریج ــده بازنشس ــه ای گرچ
ازجملــه مبنــا قــرار گرفتــن دریافتــی دو ســال آخــر به عنــوان معیــار اصلــی میــزان 
ــتگی  ــه بازنشس ــراد ب ــتن اف ــل نداش ــی، تمای ــع قانون ــتگی، من ــتمری بازنشس مس
ــر نیســت، از  ــاًل امکان پذی ــل مشــکالت اقتصــادی دوره بازنشســتگی و... عم به دلی
ــي  ــه شــکل دیگــری اســتفاده کــرد؛ یعن ــوان ب ــده بازنشســتگی تدریجــی می ت ای
ــک دوره  ــود، در ی ــه ش ــتگان ارائ ــرای بازنشس ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک آموزش های
زمانــی پیــش از رســیدن بــه ســن بازنشســتگی انجــام شــود. بــه بیــان دیگــر در 
یــک دوره زمانــی قبــل از بازنشســتگی مثــاًل یــک ســال آخــر دوره اشــتغال بــا یــک 
برنامه ریــزی دقیــق بــه افــرادی کــه در شــرف بازنشســتگی هســتند آموزش هایــی 

ــاد شــده شــوند. ــر دچــار بحران هــای ی داده شــود کــه کمت

غیر کاالیی کردن بازنشستگی
ــه دو  ــا ب ــتگی در دنی ــای بازنشس ــد نظام ه ــوان ش ــر عن ــه پیش ت ــور ک همان ط
شــکل عمــده تحقــق پیــدا کرده انــد؛ نظام هــای بیســمارکی و نظام هــای بوریچــی. 
ــای برخــورداری از مســتمری بازنشســتگی داشــتن  در نظام هــای بیســمارکی مبن
ــرد حتمــاً  ــن نظام هــا ف ــه پرداختــن کســورات بیمــه ای اســت. در ای شــغل و البت
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بایــد ســوابق بیمــه ای متناســب داشــته باشــد تــا بازنشســته شــود، امــا در نظام های 
ــتمری  ــد از مس ــاص می توان ــني خ ــه س ــیدن ب ــد از رس ــردی بع ــر ف ــی ه بوریچ
ــا بازنشســتگی  بازنشســتگی برخــوردار شــود. در نظام هــای بیســمارکی برخــورد ب
ــر  ــد ه ــه همانن ــی اســت ک ــي بازنشســتگی کاالی ــی اســت؛ یعن ــوردي کاالی برخ
کاالی دیگــری، فــر د بایــد بــرای برخــوردار شــدن از آن هزینه هایــش )پرداخــت 
ــی  ــه حت ــردازد وگرن ــاله( را بپ ــی 30 س ــک دوره زمان ــان در ی درصــدی از حقوقت
ــد از مســتمری بازنشســتگی برخــوردار شــود. اگــر 90 ســاله هــم شــود، نمی توان

کاالزدایــی از بازنشســتگی یعنــي شــرط برخــورداری از مســتمری بازنشســتگی، 
نــه پرداخــت حــق بیمــه کــه رســیدن بــه ســني خــاص اســت )البتــه مشــروط بــه 
اینکــه فــرد شــهروند تلقــی شــود(. در ایــن سیســتم هرکــس بــا هــر ســابقه کاری 
و حتــی نداشــتن کار )بیــکار بــودن فــرد بــه دالیــل مختلــف( بــه ایــن دلیــل کــه 
ــن  ــود. در ای ــوردار می ش ــتمری برخ ــت از مس ــیده اس ــتگی رس ــن بازنشس ــه س ب
نظــام برخــورداری از مســتمری بازنشســتگی کاالیــی نیســت کــه شــما در قبــال 
آن به صــورت مســتقیم پولــی پرداخــت کــرده باشــید، بلکــه جــزو اصلــی حقــوق 
ــه در  ــده دارد ک ــر عه ــه را ب ــن وظیف ــر شــهروندی ای ــه ه شــهروندی اســت. البت
ــا  ــن نظام ه ــر ای ــان دیگ ــه بی ــردازد. ب ــات آن را بپ ــد مالی ــتن درآم ــورت داش ص
بــا مبتنــی کــردن نظــام بازنشســتگی بــر مالیــات )کــه البتــه متناســب بــا درآمــد 
اســت و فقــرا نیــز معــاف هســتند( عمــاًل از بازنشســتگی کاالزدایــی کرده انــد. در 
ایــن نظــام گذشــته از آنکــه همــه افــراد از مســتمری اســتفاده مي کننــد )چــون 
منابــع آن مالیــات اســت( ایــن امــکان فراهــم مي ِشــود کــه گــذار بــه بازنشســتگی 
و از دســت دادن شــغل بیشــتر از آنکــه تابــع قاعــده ســنی باشــد کــه نظام هــای 
بیمــه ای اســتوار کرده انــد تابــع وضعیــت بیولوژیــک فــرد اســت. در ایــن نظام هــا 
چــون مبنــای برخــورداری از مســتمری بازنشســتگی نــه پرداخــت حــق بیمــه کــه 
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مالیــات اســت، عمــاًل ایــن امــکان وجــود دارد کــه فــرد حتــی بعــد از زمانــی کــه 
بــه ســن بازنشســتگی رســید بتوانــد شــغل خــود را ادامــه دهــد. هرچنــد قوانیــن 

ــد. ــدود مي کن ــده را مح ــت یادش ــف وضعی ــای مختل دولت ه
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شیوه های مواجهه با بحران معیشت
ــه  ــود آورده، از جمل ــه وج ــاره را ب ــتغال دوب ــران اش ــه بح ــت ک ــران معیش بح
ــاد  ــتن از ابع ــل کاس ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــی اس ــع مال ــد مناب ــای نیازمن بحران ه
بحــران زای آن دشــوار اســت. بــا  وجــود ایــن، اجــرای هریــک از سیاســت های زیــر 

ــت. ــذار اس ــه تأثیرگ ــن زمین در ای
ــتگان . 1 ــتمری بازنشس ــردن مس ــب ک ــرای متناس ــی ب ــن ضریب ــر گرفت در نظ

بــا متوســط درآمدهــای جامعــه. از آنجــا  کــه بنــا بــه دالیلــی کــه در بخــش 
بحــران معیشــت اشــاره شــد، فاصلــه درآمــدی مســتمری بگیران بــا شــاغالن 
زیــاد و از متوســط جامعــه کمتــر می شــود، بایــد بــا لحــاظ ضریبــی 
ــت  ــت وضعی ــاغالن اس ــدی ش ــط درآم ــرات متوس ــان دهنده تغیی ــه نش ک
ــه ای  ــام بیم ــه نظ ــا ک ــه از آنج ــد. البت ــود یاب ــتگان بهب ــتمری بازنشس مس
ــی  ــکار عمل ــن راه ــاًل ای ــال اســت عم ــد اکچوری ــر قواع ــی ب در کشــور مبتن
ــد. ــاظ کن ــاالنه لح ــای س ــع آن را در بودجه ه ــت مناب ــه دول ــر آنک ــت، مگ نیس

از آنجــا  کــه بخشــی از بحــران معیشــت بازنشســتگان به ویــژه در بخــش تأمین . 2
ــردن  ــی ک ــت، واقع ــتمزد اس ــل دس ــودن حداق ــن ب ــی از پایی ــی ناش اجتماع

حداقــل دســتمزد تــا انــدازه زیــادی از دامنــه ایــن بحــران کــم مي کنــد.
از آنجــا کــه بخــش زیــادی از دریافتی هــای شــاغالن مشــمول کســور . 3

ــردن  ــه ای ک ــرای مشــمول کســورات بیم ــري ب ــه ای نیســت، تصمیم گی بیم
کل دریافتی هــای افــراد، بحــران معیشــت بازنشســتگان را تقلیــل مي دهــد.

پیــاده کــردن نظــام بازنشســتگی چندالیــه1 مشــروط بــه آنکــه دولــت بــرای . 4
ــرای نظام هــای بازنشســتگی در نظــر می گیــرد. الیــه اول کــه نیازهــای اساســی را  1. نظامــی اســت کــه ســه الیــه ب
پوشــش می دهــد و هدفــش کاهــش فقــر اســت نظامــي حمایتــی اســت کــه دولــت آن را تأمیــن و اجــرا مي کنــد. الیــه 
دوم مبتنــی بــر بیمه هــای اجتماعــی پایــه اســت کــه منابــع آن را کارفرمایــان و کارگــران تأمیــن مي کننــد و براســاس 
ــر ســرمایه گذاری  ــع نوعــي بیمــه مکمــل و نظــام مبتنــی ب ــه ســوم درواق طرح هــای ســهم معیــن اداره می شــود. الی

ــا بیمــه کار عمــل می کنــد. ــداز ی ــب طرح هــای پس ان ــه اســت کــه در قال خصوصــی داوطلبان
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ــای  ــه الیه ه ــوان ورود ب ــی ت ــر مال ــه از نظ ــاغالن ک ــش از ش آن بخ
ــد. ــت کن ــه پرداخ ــد یاران ــتگی را ندارن ــدی بازنشس بع

ــورد  ــاره در م ــتغال دوب ــران اش ــد بح ــه ش ــر گفت ــه پیش ت ــور ک همان ط
ــک فعالیــت  ــه ی ــور ب ــم میلشــان مجب کســانی موضوعیــت دارد کــه علی رغ
اقتصــادی می شــوند؛  از ایــن رو اجــرای سیاســت های یــاد شــده اگــر 
بحــران معیشــت را مهــار کنــد بحــران اشــتغال، موضوعیــت خــود را از دســت 

می دهــد.
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