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سپاسگزاری
هر چند  این پژوهش به سفارش مؤسســه راهبرد های بازنشستگی صبا به انجام رسید ه 
است، جا د ارد  از توجه مؤسسه به این موضوع و نیز ایجاد  فضای مناسب برای انجام د اد ن 
این کار و د قت نظر و همراهی های مد یرعامل مؤسســه، آقــای د کتر میکائیل عظیمی، 
سپاســگزاری کنیم که عالوه بر د ستور برای تســهیل پیگیری های مربوط به این طرح، 
نشست هایی نیز با گروه پژوهش برگزار کرد ند . همچنین از آقای رضا میرزا ابراهیمی، مد یر 
امور پژوهشی مؤسسه، سپاسگزاریم که این طرح زیر نظر ایشان به انجام رسید . از آقای 
د کتر محمود  مرتضایی فرد ، مد یرکل فرهنگی و اجتماعی صند وق بازنشســتگی کشوری، 
صمیمانه سپاسگزاری می کنیم که به عنوان ناظر محترم طرح، چند ین بار گزارش های این 
پژوهش را خواند ند  و نظرات اصالحی خود  را برای ارتقای متن و بهره برد اری مناســب تر 
ارائه د اد ند . د رنهایت الزم می د انیم از سرکار خانم نسرین قوامی تشکر و سپاسگزاری کنیم 
که بخش عمد ه پیگیری ها بر عهد ه ایشــان بود . ایشان رابط اصلی ما با مؤسسه بود ند  و 
بارها و بارها با صبوری و احترام خاص خواسته های گروه را د ر مؤسسه پیگیری کرد ند  و 

به نتایج مورد نظر رساند ند .
گرد آوری اطالعات و تکمیل پرسش نامه  های این پژوهش از طریق مرکز افکارسنجی 
د انشــجویان )ایسپا( به سرانجام رسید ؛ ازاین رو ضمن قد رد انی از آن مرکز، به طور خاص 
از سرکار خانم د کتر فاطمه  فالح که نقش مؤثری د ر برنامه ریزی گرد آوری اطالعات د ر 
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مرکز ایسپا د اشتند  و نیز خانم زهره محمد ی  خانقاه، خانم صفیه وزیرپور، آقای محمد حسین 
ناد ری و خانم زهرا محمد ی سپاسگزاریم که با حوصله طی د و هفته با مد یریت و نظارت بر 

تماس های مکرر پرسشگران با افراد  نمونه، مصاحبه ها را به انجام رساند ند .

حسین نوری نیا - ریحانه عبد ی



پیشگفتار مؤسسه
یکــی از مهم ترین و اصلی ترین اهدافی که مؤسســه راهبردهای بازنشســتگی صبا 
به عنوان نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری برای خود قائل است، دست یابی 
به بینش تحلیلی و مبتنی بر پژوهش از ابعاد و ویژگی های اعضای این صندوق است. 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی دقیق و متناســب، بدون دسترسی به داده های عینی، 
دقیق و قابل استناد ممکن نیست و نمی توان بر پایه ذهنیات، تصورات و پیش فرض ها 
برای جامعه بزرگی چون بازنشســتگان صندوق بازنشستگی کشوری با سطح باالی 
پراکندگــی، گوناگونی، تنوع ویژگی ها و خصایص تصمیمــات در خوری اتخاد کرد. 
پیش نیاز هرگونه تصمیم و اقدام سیاستی در این حوزه، برخورداری از آگاهی و اشراف 

علمی بر خصایص، انتظارات و نگرش های بازنشستگان است.
به منظــور نیل به ایــن مقصود و شــناخت ویژگی های جامعه هــدف صندوق، 
پژوهش ها و مطالعات مختلفی در سال های گذشته در مؤسسه طراحی و تدوین شده 
اســت که هر یك بخشی از ویژگی ها و واقعیت زندگی بازنشستگان را بازمی نمایانند. 
در این مطالعات گاه با اســتفاده از روش ها و مصاحبه های عمیق تالش شــده است 
انواع و پیچیدگی ویژگی ها، رفتارها، خواسته ها و مطالبات بازنشستگان مورد شناسایی 
قــرار گیرند؛ و گاه با تحلیل ثانویه داده هــای پیمایش های ملی- همچون ارزش ها و 
نگرش ها و سرمایه اجتماعی ایرانیان- از منظر بازنشستگان، داده های کالن در زمینه 
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نگرش های بازنشستگان فراهم شوند. 
با این وجود برخی مالحظات روش شناختی، همواره مانع از امکان تعمیم اطالعات به 
دست آمده از این شیوه ها به کل بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بوده است؛ و 
یا دست کم اطالعاتی در خصوص پراکندگی و ترکیب و سهم داده های به دست آمده در 
جامعه هدف صندوق به دست نمی دهند. در پیمایش های ملی عموماً متغیر وضع فعالیت 
)بازنشستگی( کنترل نمی شود و در عین حال اطالعات بازنشستگان صندوق های مختلف به 
صورت تفکیك نشده گردآوری و گزارش می شوند که با توجه به تمایز نسبی بازنشستگان 
صندوق کشوری در سبك زندگی، نگرش ها و مطالبات -که ناشی از تفاوت آن ها در دوره 
اشتغال، سطح تحصیالت و مواردی از این دست است- می تواند موجد خطاهایی در تحلیل 
و تعمیم نتایج شود. از طرفی در پژوهش های کیفی اگرچه شناختی نسبتا ژرف و عمیق از 
جامعه مورد مطالعه به دست می آید، اما غالباً اطالعات به دست آمده از این روش را نمی توان 
بــه کل جامعه هدف تعمیم داد. ازاین رو در مجموعه داده های مربوط به اعضای صندوق 
بازنشستگی کشوری همواره جای خالی پژوهش های عام و پهنانگر که قابلیت تعمیم به کل 

بازنشستگان صندوق را داشته باشند احساس می شد. 
کتابی که پیش رو دارید حاصل پژوهشی است که با هدف بررسی مطالبات و مشکالت 
بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و با در نظر گرفتن ضرورت تعمیم پذیری داده ها 
در مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، طراحی و تدوین شده است. پیمایش ملی مطالبات 
بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1399 در میان نمونه ای 1200 نفری 
از بازنشستگان صندوق و با در نظر گرفتن سهم سطوح مختلف توسعه یافتگی استان های 
محل ســکونت اجرا شد و ابعاد مختلف نگرش ها، مشکالت و مطالبات آن ها در مقوالت 
مختلف معیشت و میزان مستمری، وضع سالمت، بهداشت و درمان، اوقات فراغت و امور 
رفاهی و تفریحی، ارزیابی ها، همسان سازی و تأثیرات کرونا مورد بررسی قرار گرفت. امید 

است یافته های این پیمایش در سیاست گذاری های کارآمد آتی نقشی مؤثر داشته باشد.
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فصل اول:

ابعاد  پژوهش





 

مقد مه
یکی از پد ید ه های اجتماعی د نیای جد ید  که هیچ گاه د ر گذشــته ســابقه ند اشــته است، 
شکل گیری گروهی با عنوان بازنشسته اســت. این پد ید ه محصول تحوالتی است که با 
گذشت زمان نیز تقویت می شود . غلبه نظام پولی و مزد  و حقوق بگیری د ر ساختار اشتغال، 
هسته ای شد ن خانواد ه، شهری شد ن جوامع، کوچك شد ن اند ازه خانوار و رشد  فرد ی و افزایش 
امید  به زند گی جملگی موجب شــد ه اند  مزد  و حقوق بگیران د ر سن معینی بازنشسته شوند  
و براساس پس اند ازهای قانونی خود  د ر زمان اشتغال، مبلغی را به عنوان مستمری ماهانه تا 
پایان عمر د ریافت کنند  و حتی این مبلغ پس از مرگ نیز به افراد  خاصی قابل انتقال باشد .

نتایج سرشماری سال 1395 نشان می د هد  که حد ود  3.7 میلیون نفر از افراد  باالی 10 
سال کشور از نظر وضع فعالیت، د ارای د رآمد  بد ون کار هستند  که بخش اصلی آنان را افراد  
بازنشســته تشکیل می د هد  )مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری 1395(. ضمن اینکه تعد اد  
قابل توجهی از افراد  بازنشســته به علل گوناگون د ر زمان بازنشستگی نیز کار می کنند  که 

احتمااًل د ر این آمار منظور نمی شوند .
صند وق بازنشستگی کشوری متولی بخش مهمی از بازنشستگان کشور است که د ر 
خرد اد ماه ســال جاری تعد اد  مستمری بگیران آن به بیش از 1.4میلیون نفر رسید . این رقم 
فقط طی 5 ســال از خرد اد  1394 تا 1399 د ر صند وق بازنشستگی کشور از 1.244میلیون 
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نفر به 1.473میلیون نفر افزایش یافت؛ یعنی 18.4% رشــد  طی 5 ســال با متوسط رشد  
ساالنه آن 3.5% که رقم قابل توجهی است. این افزایش برای افراد  د ارای د رآمد  بد ون کار 
د ر سرشماری ها طی یك د هه، از سال 1385 تا 1395، از 2.25میلیون به 3.73میلیون نفر 
رسید  که نشــان د هند ه 65% افزایش است. با این مالحظات توجه به مسائل، نگرش ها و 
رفتارهای این قشر روبه رشد  اهمیت د ارد . مطالعه حاضر به عنوان پیمایشی کلی د رباره وجوه 
گوناگون مشــکالت و نگرش های بازنشســتگان عضو صند وق انجام شد ه است و انتظار 
می رود  نتایج آن برای برنامه ریزی بهتر مورد استفاد ه قرار گیرد ، ضمن آنکه بخشی از یافته ها 

مستلزم مطالعات جزئی تر است که د ر بخش پایانی به آن ها اشاره شد ه است.

نمود ار 1- روند  تغییرات هرم سنی و جنسی جمعیت کشور
د ر مقاطع زمانی 1950، 2017، 2050 و 2100 میالد ي
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a2017 ،منبع: محزون، سایت مرکز آمار ایران به نقل از سازمان ملل
)سال  شمسی به ترتیب: 1329، 1396، 1429 و 1479(
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مشاهد ه مي شود  که زاد ولد  و نیز مرگ ومیر د ر سنین پایین جامعه جد ید  بسیار کم است 
و بیشتر مرگ ومیرها از حول وحوش 60ســالگي رخ مي د هند  و تا 90 و 100سالگي اد امه 
د ارند ؛ د رحالي که این اتفاق د ر جامعه توسعه نیافته متفاوت است و مرگ ومیر د ر سنین پایین 
زیاد  اتفاق می افتد  و د رصد  کمي از جمعیت به باالي 65 سال مي رسند ؛ آن گونه که د ر سال 
1329 ایران چنین بود . روند  تشد ید کنند ه د یگر، روند  افزایشی سالمند ی و اند ازه خانوار است 

که د ر ایران به شد ت کاهشي بود ه است.

جد ول 1- اند ازه خانوار د ر ایران 1335-1395

1335134513551365137513851395سال

4.85.05.25.45.14.43.4اند ازه خانوار

منبع: مرکز آمار ایران. استخراج از سرشماری های سال های 1335 تا 1395

این روند  د ر کنار افزایش سن امید  به زند  گی با تغییرات ساختار شغلي نیز مواجه شد ه 
است. ساختار شــغلي د ر جامعه مد رن به سوي مزد  و حقوق بگیري و استخد امي است. د ر 
حال  حاضر بیش از 54% شــاغالن کشور مزد  و حقوق بگیر هستند . این افراد  و حتی بیش 
از تعد اد  آنان از خد مات بیمه اي د رمان و ازکارافتاد گي و بازنشســتگي برخورد ارند  و طبیعی 
اســت که بخش مهمی از د ریافتی های بازنشستگی آنان از منابع ناشی از کسورات د وران 

اگر این منابع کم باشند  باید  از منابع عمومی تأمین شود . اشتغال تأمین و 
استفاد ه از بیمه د ر نظام سنتی چند ان رایج نبود ؛ زیرا نه ساختار بیمه ای قد رتمند  بود  و نه 
آیند ه برای افراد  جامعه سنتی جای نگرانی د اشت. آنان د ر ذیل خانواد ه گسترد ه و نیز طایفه 
و قبیله خود  به طور ضمنی بیمه محســوب می شد ند ؛ ولی د ر جامعه جد ید  همه این نهاد ها 

کنار رفته اند  و اتکای افراد  به بیمه و نهاد های مد رن است.
د ر حقیقت این فرایند  به نحوی د ر حقوق و ارزش هاي جد ید  نیز بازتاب یافته است. اگر 
د ر جامعه سنتي، بیمه د ر قالب خانواد ه شکل مي گرفت، اکنون به پد ید ه ای فراگیر و د ر قالب 
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نهاد هاي عمومي و خصوصي تبد یل شــد ه است. اعالمیه جهاني حقوق بشر د ر مواد  22 و 
25 خود  بر حق برخورد اري از تأمین اجتماعي تأکید  کرد ه است و این امر د ر بیشتر موارد  از 
طریق پس اند از اجباري افراد  تأمین مي شود  که به شکل کسورات از حقوق رخ مي د هد . د ر 
قانون اساسي کشور نیز د ر اصل 29 قانون اساسي مفهوم بیمه و تأمین اجتماعي به شکل 

صریح و روشن ذکر شد ه است.
اصل 29 قانون اساســي: برخورد اري از تأمین اجتماعي از نظر بازنشستگي، بیکاري، 
پیري، ازکارافتاد گي، بي سرپرستي، د رراه ماند گي، حواد ث و سوانح و نیاز به خد مات بهد اشتي 
و د رماني و مراقبت هاي پزشکي به  صورت بیمه و غیره حقي است همگاني. د ولت مکلّف 
است طبق قوانین از محل د رآمد هاي عمومي و د رآمد هاي حاصل از مشارکت مرد م، خد مات 

و حمایت هاي مالي فوق را براي یك یك افراد  کشور تأمین کند  )قانون اساسی، 1380: 36(.
یك سوی موضوع بیمه و تأمین اجتماعی به ما می گوید  که از نظر ذهني تأمین اجتماعي 
تبد یل به یك ارزش و حق شد ه و از نظر عینی نیز یك ضرورت است. به همین د لیل ساختار 
شغلي که به سوي مزد  و حقوق بگیري حرکت کرد ه، بیمه و پرد اخت کسورات بیمه ای را به 
قاعد ه  رفتاري تبد یل کرد ه است، از نظر ساختار جمعیتي به سوي افزایش سهم سالمند ان و 
بازنشستگان د ر جمعیت و نیز کوچك وهسته اي شد ن خانواد ه و د رنتیجه پیچید ه واجتماعي شد ن 

پد ید ه سالمند ان و د ر ذیل آن بازنشستگان د ر حرکت هستیم.
از ســوي د یگر فقد ان استقالل نهاد هاي بیمه اي و تحت تأثیر سیاسي بود ن آن ها و 
نگاه قلك به منابع آن ها و نیز وضعیت نابسامان اقتصاد ی موجب شد ه است شاخص هاي 
بیمه اي د ر ایران مرزهاي خطر را رد  کنند  و با توجه به کاهش د رآمد هاي د ولت، فشــار 
زیاد ي را بر صند وق هاي بازنشســتگي و بیمه اي وارد  و بازنشستگان را با وضعیت خطیر 
مواجــه کنند ؛ د رنتیجه این د و وجِه ماجرای بیمــه د ر تعارض با یکد یگر قرار گرفته اند  و 
بازنشستگان را د ر شرایط نارضایتی قرار د اد ه اند ؛ ازاین رو ضروري است مطالعه اي د رباره 
مشکالت و مســائل بازنشستگان به صورت پیمایشي انجام شــود  و تصویري د قیق از 
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آنان د ر اختیار جامعه و حکومت قرار گیرد  تا با اســتناد  به نتایج آن ها بتوان د ر بعضي از 
سیاست گذاري ها اصالحات مناسب را انجام د اد . این پیمایش د رصد د  پاسخ به وضعیت و 
ارزیابی بازنشستگان د رباره معیشت و مستمری شان، سالمت شخصی و سالمت اعضای 
خانواد ه، خد مات بهد اشــت و د رمان و بیمه ای، مسائل رفاهی و تفریحی، همسان سازی، 
تأثیــرات کرونا و ارزیابی هــای عمومی از زند گی و عملکرد  ســازمان و د ولت د ر مورد  

بازنشستگان است.

وضعیت کلي
وضعیت بازنشستگان د ر یك تصویر کلي و د ر مقایسه با سایر اقشار و گروه هاي اجتماعي 
چند ان ناامید کنند ه نیست، )غالمی، گالب: 1398(؛ ولي هنگامي که به انتظارات و نیز تصویري 
می پرد ازیم که آنان از گذشته و آیند ه د ارند ، بین انتظارات آنان با واقعیت هاي موجود  شکافی 
بزرگ نمایان مي شــود ؛ به ویژه هنگامي که خود  را با تبعیض هاي گوناگون مواجه مي بینند . 

برای مشخص شد ن ژرفای این شکاف و فاصله به بعضی نکات اشاره می شود .

تعد اد  بازنشستگان و منابع مالي
تعد اد  بازنشســتگان کشوري همچنان روند ِ روبه رشد  خود  را طي مي کند . تعد اد  شاغالن 
یا پرد اخت کنند گان حق بیمه با تعد اد  حقوق بگیران صند وق بازنشســتگي کشوري د ر د و 
روند  متفاوت نزولی و صعود ي د ر حال حرکت است. تعد اد  شاغالن تحت پوشش صند وق 
که د ر سال 1383 نزد یك به 1.5میلیون نفر و حد ود  د و برابر تعد اد  حقوق بگیران صند وق 
د ر آن زمان بود  )زنوز: 348( تا خرد اد  1399 به 1.07میلیون شــاغل د ر برابر 1.47میلیون 
حقوق بگیر صند وق رســید ؛ د رنتیجه پوشش حمایتي که د ر سال 1383 بیش از د و برابر 
بود ، اکنون به 0.7 رســید ه است؛ به عبارت د یگر ســه بر ابر کمتر شد ه است! )نشریه آماري 

صند وق، خرد اد  1399: 17(
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تد اوم این روند  به افزایش بیش از پیش کســري بود جه صند وق براي پرد اخت هاي 
حقوق منجر می شود ؛ د رنتیجه سهم بود جه صند وق بازنشستگي از بود جه رفاه و تأمین 
اجتماعي کشــور ســاالنه روبه تزاید  گذاشته اســت و از رقم 15.7% د ر سال 1387 به 
31.3% د ر سال 1394 رسید ه )هاد ی  زنوز: 321( و اکنون د ر سال 1399 به 65% افزایش 
یافته اســت. از ســوی د یگر د ر 3 ســال اخیر کمك د ولت به این صند وق ها از حد ود  
40هزارمیلیارد  تومان به رقم 85هزارمیلیارد  تومان د ر بود جه ســال جاري رسید . د رواقع 
مي توان گفت این رقــم د ر طول د هه 1390 از 13هزارمیلیارد  تومان به 85هزارمیلیارد  
تومان یعني حد ود  6.5 برابر فزونی یافت؛ د رحالي که بود جه عمومي کشور د ر این فاصله 

فقط سه بر ابر شد ه است.
یکی از نکات مهم این است که سن بازنشستگي نیز د ر چند  د هه اخیر به نسبت کاهش 
یافته و اکنون حول وحوش 51.5 ســال با مد ت پرد اخت حقوق 28 سال است )نشریه آماري 
صند وق، شماره 22: 23(. همچنین د ر مقابل امید  به زند گي بیشتر شد ه و اکنون حد ود  75 سال 

اســت که به معناي 23 سال بهره مند ي از حقوق بازنشستگي براي فرد  بازنشسته است و 
اگر وراث را هم د ر نظر بگیریم، میزان بهره مند ي از خد مات صند وق خیلي بیشــتر از د وره 
زمانی اســت که فرد  مشغول به کار بود ه است. د رمجموع و به همین د لیل منابع د رآمد ي 
صند وق هاي بازنشستگي عمد تاً متکي به بود جه د ولت شد ه اند  و شاید  سه چهارم آن از طریق 

کمك هاي د ولتي تأمین مي شود .
د ولت کوشش کرد ه اســت افزایش پرد اخت به بازنشستگان را به افزایش نرخ تورم 
برساند  و اجازه ند هد  بازنشستگان از این حیث زیان ببینند ، به همین د لیل شاخص قیمت ها 
که د ر پایان ســال 1393 برابر 82 بود  )100=1395( د ر پایان سال 1398 به 203 رسید ، 
یعني 148% رشد  د اشته است. شایان گفتن است که تعیین نرخ افزایش حقوق بازنشتگان 
معمواًل بر مبنای پیش  بینی د ولت از نرخ تورم د ر ســال بعد  اســت نه بر مبنای گذشته؛ 
بنابراین کوشــش د ولت د ر این باره محل بحث نیســت، بلکه نتایج برآمد ه از تصمیمات 



19فصل اول: ابعاد  پژوهش

د ولت اهمیت د ارد . ضمن آنکه به نظر می رسد  برای این مطالعه باید  نرخ تورم و نیز نرخ 
د ستمزد  واقعی د ر بازه بلند مد ت تری مورد  مد اقه قرار گیرد ؛ بااین حال رشد  میانگین حقوق 
د ریافتی حقوق بگیران صند وق د ر این فاصله بیش از 165% بود ه است. به رغم این و بد ون 
ترد ید  و به د لیل افزایش شــد ید  تورم د ر 2 سال اخیر، انتظار می رود  احساس بازنشستگان 
و مســتمری بگیران از ماجرا متفاوت باشد ، زیرا روند  افزایشي مذکور تا پایان سال 1396 
به این صورت بود  که د ر برابر 34% تورم 3ســاله 1393 تا 1396 رشــد  حقوق پرد اختي 
66% بود ، چیزي حد ود  د و برابر نرخ تورم؛ ولي طي 2 ســال اخیر رشد  تورم 85 %، افزایش 
پرد اختي ها حد ود  60% بود  که به طور طبیعی احتمال زیاد  وجود  د ارد  د ر سال 1399 نیز این 
شکاف افزایش پید ا کند  )نشریات آماری صند وق(، زیرا هم تورم تشد ید  خواهد  شد  و هم اینکه 
بود جه و د رآمد هاي د ولتي کاهش خواهند  یافت و فشار به منابع د رآمد ي افراد  بازنشسته د ر 
برابر موج سنگین هزینه ها بیشتر خواهد  شد . د ر شرایط کنونی بیماری کرونا نیز مشکالت 
را بیشتر کرد ه و اخبار اعتراضات ماه های گذشته د ر این باره گویاي واقعیت است. همچنین 
به احتمال فراوان روند  سال هاي آیند ه نیز حکایت از افزایش تعد اد  بازنشستگان و کاهش 
شاغالن بیمه پرد از د ارد ؛ ازاین رو منابع د رآمد ي صند وق بیش از پیش به کمك هاي د ولت 
وابسته خواهند  شد . ضمن اینکه چشــم اند از بهبود ی اقتصاد ی د ر کوتاه مد ت وجود  ند ارد  
و این موضوع به تشــد ید  فشار به مستمری بگیران می افزاید . نمود ار زیر روند  تحوالت و 
تفاوت میان افزایش میانگین پرد اختی به بازنشستگان کشوری د ر هر سال را با تورم سال 

پیش از آن به خوبی نشان می د هد .
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نمود ار 2- مقایسه میانگین پرد اختی به اعضای صند وق بازنشستگی کشوری با تورم سال قبل از آن

منبع: محاسبه شد ه از آمار تورم بانك مرکزی و سالنامه های صند وق بازنشستگی کشوری

از ســوی د یگر مسئله بازنشستگي را باید  د ر کنار و همگام با مسئله سالمند ي تحلیل 
کرد . ســاختار جمعیتي ایران به گونه اي اســت که از این نظر )سالمند ی( آیند ه مناسبي را 
تصویر نمي کند ؛ براساس چند ین سناریوی گوناگون پیش بیني مي شود  د ر پایان سال 1430 
سهم جمعیت 65 سال و بیشتر ایران از کل جمعیت حد اقل 17% تا حد اکثر 20% باشد  که 
به نظر مي رسد  سناریوی محتمل تر بهترین نباشد ؛ یعنی د ر سال 1430 د رحالي که جمعیت 
کشور به 101میلیون نفر مي رسد ، جمعیت 60 سال و بیشتر به 19میلیون نفر برسد ، یعني 

)https://www.srtc.ac.ir/analytical( .1395 سه برابر االن بر حسب سرشماری

تبعیض ها
حقوق بگیران صند وق هاي بازنشستگي به بعضي تبعیض ها معترض هستند ، تبعیض هایي 
که رفع آن ها د ر شــرایط کنوني ساد ه به نظر نمي رســد ؛ ولي آثار و عوارض خود  را بر جا 

افزایش پرداختی
تورم سال قبل
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خواهند  گذاشت. این تبعیض ها متفاوت از اعتراض کلي آنان به کاهش ساالنه قد رت خرید  
حقوق آنان د ر برابر افزایش قیمت ها و نیز کاهش خد مات د رماني است.

مطالعه عبد ی نشــان د اد ه اســت اولین تبعیضي که براي آنان مهم است، تبعیض با 
شاغالن اســت که تفاوت حقوقي زیاد ي را ایجاد  کرد ه است )عبد ی، 1397(؛ به طوري که 
برخي از آنان معتقد ند  شــاغالن هم تراز آنان تا ســه بر ابر بازنشستگان حقوق مي گیرند . 
د رهرحال این نکته براي آنان بسیار مهم است، به همین د لیل د ر مرد اد ماه 1399 رئیس 
ســازمان برنامه وبود جه کشور اعالم کرد  که از ابتد ای مهرماه کلیه بازنشستگان کشوری 
و لشــگری معاد ل نود  د رصد  حقوق همتایان شــاغل خود  صرف نظر از سال بازنشستگی 
د ریافتی خواهند  د اشت )همشــهری آنالین، 28 تیر 1399، کد  خبر 531811(. این اقد امی بسیار 
مهم اســت که باید  د ر پیمایش بررسی شــود  و به طورقطع هزاران میلیارد  تومان نیز بار 
هزینه ای د ارد ؛ ولی روید اد  بســیار مهمی د ر تأمین انتظارات بازنشستگان خواهد  بود . نوع 
د یگر تبعیض، میان د ستگاهي اســت، به این معنا که بازنشستگان د ستگاه هاي گوناگون 
از شــرایط و خد مات یکسان برخورد ار نمي شــوند ، هم از حیث د ریافتي ها و هم از جهت 

خد ماتي که مي توانند  د ریافت کنند .
د رنهایت تبعیض د یگر د ر موضوع میان سنوات است. د و بازنشسته با یك سال تفاوت 
بازنشستگي حقوق هاي کاماًل متفاوتي د ریافت مي کنند . از نظر برخی بازنشستگان که مورد  
پرســش قرار گرفته اند  این تبعیض بد تر از د و تبعیض قبلي است )عبد ی، 1397: 50(؛ ولی به 
نظر می رسد  د ر تصمیم اخیر د ولت رفع این تبعیض نیز د ر د ستور کار باشد . با توجه به اینکه 
بیش از 86% حقوق بگیران صند وق از شــش وزارتخانه اصلی هستند ، به احتمال فراوان با 
رفع سایر تبعیض ها )بازنشسته با شاغل و نیز بازنشستگان از حیث سنوات( طبیعی است که 

تبعیض باقی ماند ه پررنگ تر شود .





چهارچوب مفهومي
براساس مطالعه عمقي و کیفي پیشین )عبد ی، 1397( چهارچوب زیر به عنوان یك چهارچوب 
کلي براي پیمایش د ر نظر گرفته شــد ه است. البته با توجه به شرایط ویژه کنونی و انتشار 
ویروس کرونا و ضرورت رعایت اقد امات ایمنی، پرسشــگری تلفنی الزامی است؛ د رنتیجه 
امکان پرسید ن پرسش هاي زیاد  از بازنشستگان وجود  ند ارد  و اصواًل امکان پذیر هم نیست 
که د ر همه زمینه ها پرسش های جزئی مطرح شود ؛ ازاین رو باید  چهارچوب و متغیرهاي هر 
بخش را چنان محد ود  کرد  که اواًل، شامل مهم ترین مسائلی شوند  که اطالع از نتایج آن ها 
د ر شرایط حاضر به فهم مسئوالن و سیاست گذاران از موضوع کمك مي کند ؛ ثانیاً، امکان 
پاسخ گویي به همه آن ها براي بازنشستگان از طریق گفت وگوي تلفني فراهم باشد . البته با 

توجه به اهمیت موضوع انتظار مي رود  آنان به طور نسبی همراهي کنند .
به هرروی مجموعه مشــکالت بازنشستگان برحســب مطالعه کیفی پیشین و نیز 
نظرخواهی از کارفرمای محترم طرح برحســب نیازمند ی های ارتباطی با بازنشســتگان 
شــامل موضوع، معیشت و مستمری و مسائل مرتبط با آن، سالمت شخصی و اعضای 
خانواد ه بازنشسته، خد مات سالمت و د رمان و بیمه هاي د رماني، مسائل رفاهي و تفریحي 
و اوقات فراغت، ارزیابی های عمومی و سازمانی، ارزیابی همسان سازی و اثرات کرونا بر 

زند گی بازنشستگان می شود .
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نمود ار 3- چهارچوب مفهومي

ارزیابیهای
عمومیو
سازمانی

همسانسازی

معیشت
و مستمری

سالمت شخصی
و اعضای خانواده

خدمات بهداشت
و درمان و بیمه

مسائل رفاهی
و تفریحی

همسان سازی

اثرات کرونا

ارزیابی های عمومی
و سازمانی

متغیرهای زمینه ای

مشکالت و مطالبات 
بازنشستگان صندوق
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مقوالت معیشت و میزان مستمري

جد ول 2- زیرمقوله هاي معیشت و میزان مستمري

معیشت
و میزان مستمري

میزان مستمري

مقایسه نرخ افزایش مستمري نسبت به نرخ تورم

به موقع بود ن واریز مستمری

امکان پس اند از

همسان سازي

مقایسه مستمری افراد  هم پایه د ستگاه محل خد مت خود 

مقایسه مستمری افراد  هم پایه سازمان های د یگر

تفاوت د ریافتي نهایي د ر زمان اشتغال و بازنشستگي

مزایا
وضعیت مزایای مالی بعد  از بازنشستگی

وضعیت مزایای رفاهی بعد  از بازنشستگی

هزینه ها

کفاف  بود ن مستمری

شیوه جبران

امساک هزینه ها

هزینه فرزند ان

کمك هزینه فرزند ان

تعد اد  فرزند ان د ریافت کنند ه کمك هزینه

د لیل پرد اخت کمك هزینه به فرزند ان
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مقوالت وضع سالمت

جد ول 3- زیرمقوله هاي سالمت شخصی و خانواد گی

سالمت شخصی
و اعضای خانواد ه

بیماری
بیماری مزمن

نام بیماری

عمل جراحی

انجام عمل

تعد اد  عمل

بیماری عمل

وضعیت جسمی
وضعیت عمومی

وسایل کمکی

مراجعات د رمانی

مراجعه به مراکز د رمانی

تعد اد  مراجعه

نوع مراکز

وضعیت سالمتی یا 
بیماری همسر

سالمتی یا بیماری

هزینه های د رمانی همسر

وضعیت سالمتی یا 
بیماری فرزند انی

سالمتی یا بیماری

هزینه های د رمانی فرزند ان
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مقوالت بهد اشت و د رمان

جد ول 4- زیرمقوله هاي بهد اشت، د رمان و بیمه هاي د رماني

سالمت، د رمان
و بیمه هاي د رماني

فاصله تا مرکز د رمانید سترسي
هزینه های د رمانیهزینه

بیمه

بیمه تکمیلی
موارد  پوشش بیمه ای
پوشش د ند ان پزشکی

پوشش وسایل کمك پزشکي مانند  عینك، ویلچر و...

د ارو

راحتی یافتن د ارو
پوشش بیمه اي د اروها

د اروهای آزاد 

مقوالت موضوع های رفاهي، تفریحي و اوقات فراغت

جد ول 5- زیرمقوله هاي مسائل رفاهي، تفریحي و اوقات فراغت

موضوع های رفاهي، 
تفریحي و اوقات 

فراغت

سفرهاي 
بازنشستگان

رفتن به سفر
ارزیابی سفر

فعالیت ورزشي
د سترسی به امکانات ورزشی

فاصله با امکانات ورزشی

د ریافت وام 
بازنشستگان

د ریافت وام
مبلغ وام

زمان نوبت وام
مصرف وام
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مقوالت ارزیابی ها

جد ول 6- زیرمقوله هاي ارزیابی های عمومی و سازمانی

ارزیابی های
عمومی و سازمانی

ارزیابی صند وق
ارزیابی رفتار صند وق

ارزیابی پاسخ گویی مسئوالن صند وق

ارزیابی د ستگاه 
محل خد مت سابق

ارتباط با د ستگاه محل خد مت سابق

نحوه رفتار د ستگاه محل خد مت سابق

ارزیابی عمومی

ارزیابی عملکرد  د ولت

رضایت از وضعیت عمومی

مقایسه وضعیت زند گی

احساس نسبت به بازنشستگی

ارتباطات
ارتباطات غیرخانواد گی

میزان ارتباطات غیرخانواد گی

مقوالت همسان سازی

جد ول 7- زیرمقوله هاي همسان سازی حقوق

همسان سازی

میزان افزایش مستمری با همسان سازی

تأثیر همسان سازی بر نابرابری ها

تأثیر همسان سازی بر مخارج
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مقوالت اثرات کرونا

جد ول 8- زیرمقوله هاي اثرات کرونا

اثرات کرونا

ابتالی اطرافیان

تأثیر بر هزینه های زند گی

تأثیر بر د رآمد 

تأثیر بر ارتباطات )آشنایان و فرزند ان(

ارتباطات غیرخانواد گی و میزان ارتباطات

متغیرهای زمینه ای و بیمه ای

جد ول 9- متغیرهاي زمینه اي و بیمه ای

متغیرهای زمینه ای

جنسیت

سن

تحصیالت

محل سکونت

وضع تأهل

فرزند ان
تعد اد  فرزند ان

سن کوچك ترین فرزند 
تعد اد  افراد  تحت  تکفل

تعد اد  خود رو

واحد  مسکونی
وضع واحد  مسکونی

تعد اد  واحد های مسکونی
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ویژگی های بیمه ای

سابقه بیمه

بازنشستگی
سال بازنشستگی
نوع بازنشستگی

آخرین مبلغ مستمری

روش پژوهش
روش این پژوهش پیمایش اســت که اطالعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه و مصاحبه 
با افراد  نمونه گرد آوری شــد . به د لیل محد ود یت های ناشــی از شیوع بیماری کووید  19 
گرد آوری اطالعات و تکمیل پرسش نامه ها تلفنی انجام شد ند . با توجه به د سترسی به تلفن 

ثابت یا همراه بازنشستگان، پرسشگری از طریق تماس تلفنی انجام خواهد  شد .

جمعیت آماری و نمونه 
آخرین آمار از تعد اد  حقوق بگیران صند وق بازنشســتگي کشوري 1.473.045 نفر د ر پایان 
خرد اد  1399 است )نشریه آماري صند وق، شماره 22: 8(. از این تعد اد  81% بازنشسته، %18 
متوفي و 1% نیز ازکارافتاد ه هســتند . 68% آنان را مرد ان و 32% را زنان تشکیل مي د هند . 
بیشترین تعد اد  حقوق بگیران صند وق بازنشستگي به  ترتیب د ر تهران 21%، خراسان رضوي 
7.7%، اصفهان 6.9%، فارس 6.8% و آذربایجان شرقي 5.1% است و کمترین تعد اد  د ر ایالم 

و خراسان شمالي 0.8% است.
همچنین بیشــترین تعد اد  بازنشســتگان متعلق به آموزش وپرورش با 60% ســپس 
بهد اشــت ود رمان با 13.5% و جهاد وکشــاورزي با 5.3% است. کمترین ها نیز به مجلس و 
وزارت خارجه مربوط است که به ترتیب 0.1 و 0.2% از اعضای صند وق را شامل می شوند .
تعد اد  نمونه با فرض نمونه گیري خوشه اي 1200 نفر د ر نظر گرفته شد . براي نمونه گیري 
خوشــه اي چند  شاخص که معرف سطح توسعه یافتگي استان ها باشد  براساس سرشماري 
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سال 1395 انتخاب شد ند ، شامل:
اند ازة خانوار  -

د رصد  شهرنشیني  -
بي سواد ي  -

ضریب نفوذ اینترنت )از د اد ه هاي مرکز آمار ایران(  -
هزینة ســاالنه خانوار )هزینه کل شهري از طرح آمارگیري هزینه و د رآمد  خانوار   -

شهري و روستایي د ر سال 1398، مرکز آمار ایران(
این پنج متغیر د رمجموع یك فاکتور یا عامل را مي سازند  که معرف سطح توسعه یافتگي 
و اقتصاد ي هر اســتان اســت. پایین بود ن اند ازه خانوار، پایین بود ن بي ســواد ي، باالبود ن 
شهرنشیني و نفوذ اینترنت و هزینه ساالنه خانوار می توانند  نشانگر سطح متفاوت اقتصاد ي 
و اجتماعي اســتان ها باشند ؛ د رنهایت برحسب تحلیل فاکتورها استان های کشور د ر چهار 
طبقه جا گرفتند . د اد ه های آماری برای خوشه بند ی استانی براساس آخرین یافته های مرکز 

آمار به شرح جد ول شماره 10 است.
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جد ول 10- د اد ه های آماری برای طبقه بند ی استانی

استان

ت
معی

ج

وق
ند 

 ص
سته

نش
باز

ار 
انو

ه خ
االن

 س
ینه

هز
ل(

ریا
ن 

لیو
)می

وار
خان

زه 
ند ا

ا

نی
شی

هرن
 ش

صد 
د ر

د ی
سوا

بی 

ت
ترن

 این
وذ

نف

نی
ستا

ی ا
ند 

قه ب
طب

13.267.637237.2037273.0793.857.0526.04تهران

2.712.40028.5225643.1492.647.7122.14البرز

5.120.85084.4594373.1688.0210.0322.54اصفهان

702.36015.5303023.0479.88.4724.04سمنان

1.292.28311.6043893.3295.1810.5920.54قم

1.138.53321.5723653.2685.329.0321.24یزد 

1.429.47522.3823873.176.9312.9817.13مرکزي

3.283.58263.0074753.0157.7811.2916.63مازند ران

1.273.76115.4203653.1874.7511.3317.03قزوین

1.163.40013.5393883.4771.8510.7319.83بوشهر

4.851.27484.2754183.3270.1211.1517.43فارس

6.434.50193.1234133.2873.0610.8115.13خراسان رضوي

2.530.69656.8533702.9563.3412.6614.93گیالن

1.057.46115.0043933.2367.2515.1517.02زنجان

3.909.65260.8913493.1671.8615.2715.72آذربایجان شرقي
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استان

ت
معی

ج

وق
ند 

 ص
سته

نش
باز

ار 
انو

ه خ
االن

 س
ینه

هز
ل(

ریا
ن 

لیو
)می

وار
خان

زه 
ند ا

ا

نی
شی

هرن
 ش

صد 
د ر

د ی
سوا

بی 

ت
ترن

 این
وذ

نف

نی
ستا

ی ا
ند 

قه ب
طب

1.738.23428.6704503.1863.1215.0113.52همد ان

4.710.509507.634273.6575.4513.6514.82خوزستان

1.952.43429.9703963.3475.2215.4413.02کرمانشاه

768.89813.7623113.3159.0213.1816.12خراسان جنوبي

1.776.41513.3554313.5354.7112.1213.91هرمزگان

947.76314.4314103.4764.0915.2714.21چهارمحال و بختیاري

580.1589.7103453.5968.1315.0616.41ایالم

1.270.42017.2503583.3368.1716.8813.61ارد بیل

1.868.81925.0243973.3753.2813.8813.61گلستان

1.603.01120.0603713.3670.7618.4812.31کرد ستان

3.164.71846.0652633.3558.7314.3814.01کرمان

1.760.64924.0383653.4364.4616.9912.71لرستان

863.09210.0193633.3356.1216.6912.91خراسان شمالي

3.265.21940.6133723.4565.4217.9111.41آذربایجان غربي

713.05211.6554183.7855.7415.6214.51کهگیلویه و بویراحمد 

2.775.01420.7153653.8948.4923.856.61سیستان و بلوچستان
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جد ول 11- تعد اد  نمونه انتخابی برحسب مناطق

د رصد  از کل نمونهتعد اد  نمونهگروه استانی

37731.4گروه اول

36130.1گروه د وم

19316.1گروه سوم

26922.4گروه چهارم

1200100جمع



نمونه گیری
برای انتخاب افراد  نمونه با توجه به پیش بینی امکان د سترسی ند اشــتن یا پاسخ گونبود ن 
برخی از افراد  نمونه به پرسش نامه، فایل نمونه بازنشستگان به تعد اد  سه  برابر نمونه اصلی 
)یعنی به تعد اد  3600 نفر( به صورت تصاد فی سیســتماتیك و با فاصله معین انتخاب شد . 
ســپس این فایل به 3 گروه نمونه گیری 1200 نفری با د رنظرگرفتن نســبت گروه های 
چهارگانه تقسیم شد ند . پرسشگر موظف بود  ابتد ا با افراد  گروه نمونه گیری اول تماس بگیرد . 
وقتی هر نمونه از گروه اول به پرسش نامه پاسخ می د اد ، نفر بعد ی از همان گروه اول برای 
مصاحبه انتخاب می شد ؛ اما اگر به هر د لیلی اعم از د سترسی ند اشتن یا ناتوانی د ر پاسخ د اد ن 
یا بی عالقگی به پاسخ د اد ن نمونه مذکور کنار گذاشته می شد ، نفر جانشین به ترتیب از گروه 
نمونه گیری 1200نفری د وم سپس از گروه نمونه گیری سوم انتخاب می شد  که جایگزین 

همان فرد  تعریف شد ه بود .





فصل دوم:

یافته های پژوهش





مقد مه
د ر این فصل بــا توجه به چهارچوب مفهومی ابتد ا ضمن معرفــی مفاهیم، جد ول توزیع 
فراوانی هرکد ام از مفاهیم و متغیرها برحسب اطالعات گرد آوری شد ه آمد ه است. برای هر 
جد ول مهم ترین نکات شرح د اد ه و د ر صورت وجود  تفاوت معناد ار بین پاسخ گویان برحسب 
متغیرهای زمینه  ای و متغیرهای بیمه ای، این تفاوت ها نیز توضیح د اد ه شــد ند . د ر انتهای 
شرح یافته ها تمام متغیرها برحسب مناطق چهارگانه مورد بررسی قرار گرفتند  و تفاوت های 
موجود  بین مناطق بیان شد ند . د ر موارد ی که توضیحی د اد ه نشد ه است، به معنای فقد ان 

تفاوت معناد ار بین مناطق است.





ویژگی های پاسخ گویان
ویژگی های پاســخ گویان شامل متغیرهای زمینه ای است که بعضی تفاوت های اجتماعی 
آنان را مشــخص می کند ، مانند  جنسیت، ســن، وضع تأهل، تحصیالت، محل سکونت، 
تعد اد  فرزند ان، ســن کوچك ترین فرزند ، تعد اد  افراد  تحت تکفل، تعد اد  خود رو، وضع واحد  

مسکونی، تعد اد  واحد  مسکونی.

جنسیت
همان گونه که د ید ه می شــود  64% بازنشستگان پاسخ گو را مرد ان و 36% را زنان تشکیل 
می د هند ؛ با توجه به اینکه فقط حقوق بگیران بازنشســته مشمول این پژوهش و د ر نمونه 

انتخابی نیز حد ود  63% مرد  بود ند ، نسبت نمونه تقریباً مشابه جمعیت آماری است.

جد ول 12- جنسیت پاسخ گویان

جمعزنمرد فراوانی

7684321200تعد اد 

64.036.0100.0د رصد 
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نمود ار 4- جنسیت پاسخ گویان

سن
بازنشستگان 61 تا 70ساله بیشترین سهم را د ر جمعیت آماری د ارند  )43%(. میانگین سن 
آنان 63 سال است. به طرز معناد اری میانگین سن زنان بازنشسته بیش از 2 سال از میانگین 
سن مرد ان بازنشسته کمتر است. با توجه به باالتربود ن امید  به زند گی زنان، انتظار می رود  
زنان د ر مقایسه با مرد ان سال های بیشتری از حقوق بازنشستگی برخورد ار شوند . اگر تفاوت 
امید  به زند گی را 3 ســال د ر نظر بگیریم، زنان به طور متوســط د رمجموع 5 سال بیش از 

مرد ان از این حقوق استفاد ه خواهند  کرد .
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جد ول 13- سن پاسخ گویان

جمعبی پاسخبیش از 70 سال61 تا 70 سال51 تا 60 سالتا 50 سالفراوانی

5443051419931200تعد اد 

4.535.842.816.60.3100.0د رصد 

نما = 60 سالمیانه = 63 سالمیانگین = 63 سال

حد اکثر سن = 95 سالحد اقل سن = 44 سال

نمود ار 5- سن پاسخ گویان
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تحصیالت
حد ود  27% افراد  پاســخ گو د یپلمه هستند ، 15% زیر د یپلم و بی سواد  و 58% نیز تحصیالت 

د انشگاهی و عالی د ارند .
تفــاوت تحصیالت زنان و مرد ان به این صورت اســت که 60% زنان با مد رک د یپلم 
و فوق د یپلم بازنشســته شد ه اند . این نســبت برای مرد ان فقط 44% است و زنان با مد رک 
پایین تر از د یپلم فقط 6% و مرد ان 20% هستند . نسبت مرد ان با مد ارک پایین تر از د یپلم و 

باالتر از فوق د یپلم بیشتر از نسبت زنان است.

جد ول 14- وضعیت تحصیالت

د رصد تعد اد تحصیالت

90.8بی سواد 

826.8ابتد ایی

705.8راهنمایی

211.8متوسطه

32326.9د یپلم

26822.3فوق د یپلم

34628.8لیسانس

635.3فوق لیسانس

141.2د کتری

40.3بی پاسخ

1200100.0جمع
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نمود ار 6- وضعیت تحصیالت

محل سکونت
د رصد  واقعی بازنشســتگان برحســب استان محل ســکونت اند کی با ارقام جد ول زیر 
تفاوت د ارد  که ناشــی از تفاوت د ر میزان همکاری پاســخ گویان است؛ ولی د رمجموع 
تناســب ها تفاوتی نشان نمی د هند . 95% بازنشستگان د ر شهرها و فقط 5% د ر روستاها 

زند گی می کنند .
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جد ول 15- استان محل سکونت پاسخ گویان

د رصد تعد اد استان

615.1آذربایجان شرقی

453.8آذربایجان غربی

211.8ارد بیل

937.8اصفهان

90.8ایالم

413.4البرز

151.3بوشهر

19616.3تهران

151.3چهارمحال و بختیاری

171.4خراسان جنوبی

1008.3خراسان رضوی

100.8خراسان شمالی

423.5خوزستان

151.3زنجان

161.3سمنان

221.8سیستان و بلوچستان

د رصد تعد اد استان

851.7فارس

171.4قزوین

121.0قم

231.9کرد ستان

484.0کرمان

272.3کرمانشاه

110.9کهگیلویه و بویراحمد 

242.0گلستان

564.7گیالن

252.1لرستان

655.4مازند ران

242.0مرکزی

151.3هرمزگان

312.6همد ان

191.6یزد 

1200100.0جمع
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وضع تأهل
هشتاد ونُه د رصد  بازنشستگان همسر د ارند  و فقط حد ود  د ه د رصد شان خود  را مجرد  یا مطلقه 
معرفی کرد ند . البته نود وشش د رصد  مرد ان همسر د ارند ؛ د رحالی که فقط هفتاد وهفت د رصد  

زنان همسر د ارند .

جد ول 16- وضعیت تأهل پاسخ گویان

جمعبی پاسخمطلقههمسر فوت شد هد ارای همسرمجرد فراوانی

151062952351200تعد اد 

1.388.57.91.90.4100.0د رصد 

نمود ار 7- وضعیت تأهل پاسخ گویان

تعد اد  فرزند ان
متوسط تعد اد  فرزند ان افراد  بازنشســته 3.25 است که 1.65 پسر و 1.60 د ختر هستند  و 
نسبت جنسی آن ها 1.03 است که معاد ل این نسبت د ر کشور است. حد ود  60% پاسخ گویان 
2 یا 3 فرزند  د ارند ، 17%شــان 4 فرزند  و 16% نیز 5 فرزند  و بیشــتر د ارند . به طرز کاماًل 
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معناد اری زنان بازنشســته تعد اد  فرزند  کمتری د ارند ، متوســط 2.7 نفر برای زنان د ر برابر 
3.5 نفر برای مرد ان بازنشســته. همچنین به طرز کامــاًل معناد اری با افزایش تحصیالت 
افراد  بازنشسته از تعد اد  فرزند ان آن ها کم می شود . بازنشستگان با تحصیالت ابتد ایی به طور 

متوسط 4.93، د یپلمه 3.23 و د کتری 2.23 فرزند  د ارند .

جد ول 17- تعد اد  فرزند ان پاسخ گویان

بیش از سهسهد ویکبد ون فرزند فراوانیفرزند 

پسر
13443240613160تعد اد 

11.537.134.911.35.1د رصد 

د ختر
18344331614477تعد اد 

15.738.127.212.46.7د رصد 

نمود ار 8- تعد اد  فرزند ان پاسخ گویان
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سن کوچک ترین فرزند 
میانگین سنی کوچك ترین فرزند  بازنشستگان 27 سال است. 22% آنان زیر 20 سال، %40 

آنان 21 تا 30 سال و 38% نیز باالی 31 سال د اشته اند .

جد ول 18- سن کوچک ترین فرزند  پاسخ گویان

کمتر ازفراوانی
10 سال

10 تا 15
سال

16 تا 20
سال

21 تا 30
سال

31 تا 40
سال

باالی 40 
جمعبی پاسخسال

268714648435551511200تعد اد 

2.27.212.240.329.64.34.3100.0د رصد 

نمود ار 9- سن کوچک ترین فرزند 
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تعد اد  افراد  تحت تکفل
به طور متوســط تعد اد  افراد  تحت تکفل فرد  2.0 نفر اســت که با خود ش 3 نفر می شوند ؛ 
د رواقع افراد  متأهل و بازنشسته به طور متوسط یك نفر از فرزند انشان )از متوسط 3.25 نفر( 
همچنان تحت تکفل آنان هستند . افراد  تحت تکفل مرد ان بازنشسته به طور متوسط 2.30 

و برای زنان 1.35 است.

جد ول 19- تعد اد  افراد  تحت تکفل )به جز خود (

بیش ازچهارسهد ویکهیچفراوانی
جمعبی پاسخچهار نفر

13631428122910148641200تعد اد 

13.626.223.419.18.44.25.3100.0د رصد 

نمود ار 10- تعد اد  افراد  تحت تکفل )به جز خود (



برخورد اری ها
یکــی از متغیرهایی کــه می تواند  وضعیت زند گی و جایگاه اجتماعی فرد  را نشــان د هد ، 
برخورد اری های او از امکانات زند گی اســت. خود رو و مسکن را می توان د و امکان مهم د ر 

زند گی کنونی د انست که از بازنشستگان پرسش شد .

تعد اد  خود رو
حد ود  76% بازنشستگان )اعم از فرد  یا افراد  تحت تکفل( خود رو د ارند . این خانواد ه ها به طور 

متوسط 1.12 خود رو د ارند . 90% یك خود رو و 10% هم 2 خود رو و بیشتر د ارند .

جد ول 20- تعد اد  خود روی پاسخ گویان

جمعبی پاسخبیش از د و تاد و تایکیند ارد فراوانی

2868018410191200تعد اد 

23.866.77.00.81.6100.0د رصد 

100.0-24.267.87.10.8د رصد  معتبر
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نمود ار 11- تعد اد  خود روی پاسخ گویان

وضع واحد  مسکونی
فقط 7.3% بازنشســتگان مورد مطالعه اجاره نشین هستند . این یکی از ویژگی مهم برای 
بازنشســتگان اســت که اکثریت قاطع آنان د رگیر مشــکالت اجاره نشینی و پرد اخت 
آن نمی شــوند . بازنشستگان اجاره نشــین به طرز معناد اری د ر سنین پایین تر از د یگران 

د ارند . قرار 

جد ول 21- وضعیت واحد  مسکونی پاسخ گویان

جمعبی پاسخمجانیسازمانیملکیاجاره ایفراوانی

8810501635111200تعد اد 

7.387.51.32.90.9100.0د رصد 
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نمود ار 12- وضعیت واحد  مسکونی پاسخ گویان

متوسط مبلغ رهن بازنشستگان مستأجر 46میلیون تومان و متوسط مبلغ اجاره 1.3میلیون 
تومان است که د رواقع می توان گفت به طور متوسط حد ود  2.5میلیون تومان رهن و اجاره می پرد ازند .

جد ول 22- مبلغ اجاره پاسخ گویان مستأجر

د رصد تعد اد مبلغ اجاره )هزار تومان(

1417.7رهن کامل
1113.9زیر 501

5011721.9 تا 1000
10012936.7 تا 1500
15011316.5 تا 2000
200178.9 تا 3000
300156.3 به باال

79100.0جمع

1.3میلیون تومانمیانگین اجاره

2.5میلیون تومانمیانگین اجاره با احتساب رهن
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نمود ار 13- مبلغ اجاره پاسخ گویان مستأجر

تعد اد  واحد های مسکونی
حد ود  10.8% بازنشستگان بیش از یك واحد  مسکونی د ارند  که 12.3% بازنشستگان خانه د ار 

می شوند . 83% این افراد  یك واحد  بیشتر و 9% نیز بیش از د و واحد  و باالتر د ارند .

جد ول 23- تعد اد  واحد  مسکونی د ر اختیار پاسخ گویان )به جز واحد  فعلی(

جمعبی پاسخسه تا به باالد و تایکیفراوانی

1077510129تعد اد 

82.95.43.97.7100.0د رصد  از د ارند گان بیش از 1 خانه
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نمود ار 14- تعد اد  واحد  مسکونی د ر اختیار پاسخ گویان )به جز واحد  فعلی(





ویژگی های بیمه ای
د ر کنار ویژگی های زمینه ای و اجتماعی که می تواند  تصویر خوبی از پاسخ گویان د ر اختیار 
ما بگذارد ، ویژگی های بیمه ای اســت که د ر این مورد  سابقه بیمه، سال بازنشستگی، نوع 

بازنشستگی و آخرین مبلغ مستمری پرسید ه شد .

سابقه بیمه
میانه و میانگین سابقه بیمه ای همان 30 سال متعارف است. میانگین سابقه بیمه زنان 28.5 

سال و مرد ان 29.9 سال است که 1.4 سال بیشتر از زنان است.

جد ول 24- چند  سال سابقه بیمه د ارید ؟

21 تا 25 تا 20 سالفراوانی
سال

26 تا 30 
سال

باالی 30 
جمعبی پاسخسال

2668913181101200تعد اد 
2.25.776.115.10.8100.0د رصد 

نما = 30 سال )با 65.5 د رصد (میانه = 30 سالمیانگین = 29.5 سال
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نمود ار 15- چند  سال سابقه بیمه د ارید ؟

سال بازنشستگی
طبیعی است که بازنشستگان قد یمی تر به د لیل افزایش سن فوت می کنند ؛ ولی بسیار روشن 
اســت که روند  صعود ی بازنشستگی نسبت به گذشته فقط تحت تأثیر این مسئله نیست، 
بلکه روند  افزایشی ناشی از افزایش تعد اد  مستخد مین د ر مقاطع زمانی سه د هه پیش است. 
بااین حال مالحظه می شود  که روند  افزایشی د ر د هه 1390 ُکند تر شد ه است؛ به طوری که 

48.6% پاسخ گویان بین سال های 81 تا 90 و 34.1% بعد  از سال 90 بازنشسته شد ه اند .

جد ول 25- چه سالی بازنشست شد ید ؟

جمعبی پاسخبعد  از سال 8190 تا 7190 تا 80تا سال 70فراوانی

2818657140961200تعد اد 

2.315.547.634.10.5100.0د رصد 
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نمود ار 16- سال بازنشستگی

نوع بازنشستگی
به طور طبیعی اکثریت قاطع پاسخ گویان عاد ی بازنشسته شد ند ، کمتر از 2% ازکارافتاد گی 

د اشتند  و 9% نیز بازنشستگی خود  را پیش از موعد  اعالم کرد ند .
بازنشستگی پیش از موعد  برای زنان خیلی رایج تر است و 16% پاسخ گویان زن مشمول 
این شکل از بازنشستگی بود ه اند ؛ د رحالی که این رقم برای مرد ان فقط 5% است، یعنی حد ود  

یك سوم.

جد ول 26- نوع بازنشستگی شما کد ام است؟

جمعپیش از موعد ازکارافتاد گیعاد یفراوانی

1071201091200تعد اد 
89.31.79.1100.0د رصد 
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نمود ار 17- نوع بازنشستگی

آخرین مبلغ مستمری
میانگین آخرین مبلغ مســتمری د ریافتی 4.8میلیون تومان است. ازآنجاکه این مطالعه د ر 
آبان انجام شــد ، این میانگین با د رنظرگرفتن افزایش ناشی از طرح همسان سازی است. 

حد اکثر مبلغ د ریافتی 20میلیون تومان و توزیع آن به شرح زیر است.

جد ول 27- میانگین آخرین مستمری د ریافتی

د رصد تعد اد مبلغ )میلیون تومان(

230.2تا 2

2.1968.5 تا 3

3.123120.6 تا 4

4.138033.8 تا 5

5.125522.7 تا 6



61فصل دوم: یافته های پژوهش

د رصد تعد اد مبلغ )میلیون تومان(

6.112911.5 تا 10

10.190.8 به باال

776.4بی پاسخ

1200100.0جمع کل

نمود ار 18- میانگین آخرین مستمری د ریافتی )میلیون تومان(

همان گونه که د ید ه می شود  بیشترین رقم د ریافتی های ماهانه د ر فاصله 4 تا 5 میلیون 
تومان است، آخرین د ریافتی حد ود  60% بازنشستگان از 4 تا 6میلیون تومان بود ه است.

با د رنظرگرفتن جنســیت می توان تفاوت معناد اری را د ر این زمینه بین مرد ان و زنان 
یافت؛ آخرین مستمری د ریافتی زنان بازنشسته حد ود  500هزار تومان از مرد ان کمتر است.

با لحاظ ســطح تحصیالت هم می توان تفاوت معناد ار را یافت؛ متوسط ارقام آخرین 
د ریافتی برحســب سطح تحصیالت تا د یپلم تفاوت چند انی ند ارد  و حد ود  4میلیون تومان 

10.1 به باال       6.1 تا 10         5.1 تا 6         4.1 تا 5           3.1 تا 4          2.1 تا 3            تا 2
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است. د ر د یپلم به 4.4، د ر فوق د یپلم به 4.7 و د ر کارشناسی به 5.3 و د ر کارشناسی ارشد  
به 6.3 میلیون تومان می رسد  و برای د ارند گان مد رک د کتری 8.8 میلیون بالغ می شود .

همچنین میانگین آخرین مستمری د ریافتی برای بازنشستگان قبل از سال 1370 حد ود  
میلیون  4.2، د ر د هه 1370 حد ود  4.5، د ر د هه 1380 حد ود  4.8 و د ر د هه 1390 حد ود  5.0 
تومان است که این افزایش احتمااًل ناشــی از باالرفتن مد رک تحصیلی بازنشستگان د ر 

د هه های اخیر نسبت به گذشته است.



سالمت شخصی
د ر بحث سالمت شخصی، وضعیت بیماری فرد  و افراد  تحت تکفل وی مد نظر قرار گرفت. 
د ر این زمینه د اشــتن بیماری مزمن، نام بیماری، د اشتن عمل جراحی و د فعات و علت یا 
بیماری آن، وضعیت عمومی جسمی، وسایل کمکی، د فعات مراجعه به مرکز د رمانی، بیمه 

تکمیلی، بیماری همسر و فرزند ان و هزینه های د رمانی آن ها مورد توجه قرار گرفته است.

بیماری مزمن
د رحالی که فقط 58% مرد ان گفته اند  که به بیماری مزمن مبتال هستند ، 69% زنان بازنشسته 
چنین وضعی را اظهار د اشته اند  و این نکته مهمی است. این وضعیت برحسب تحصیالت 
پاسخ گویان نیز معناد ار است؛ د رحالی که 60% افراد  با تحصیالت عالی چنین وضعی را اعالم 

کرد ه اند ، 65% افراد  د یپلم و پایین تر اعالم بیماری مزمن کرد ند .

جد ول 28- د ر حال  حاضر بیماری خاص و مزمن د ارید  )که مجبور باشید  همیشه د ارو مصرف کنید (؟

جمعخیربلیفراوانی

7414591200تعد اد 

61.838.2100.0د رصد 
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نمود ار 19- د ر حال  حاضر بیماری خاص و مزمن د ارید  )که مجبور باشید  همیشه د ارو مصرف کنید (؟

نام بیماری

جد ول 23- نوع بیماری ای که د ارید ؟

د رصد تعد اد نام بیمارید رصد تعد اد نام بیماری

423.5ناراحتی کلیه29824.8فشارخون

383.2پوکی استخوان21517.9د یابت- قند 

332.8مشکل معد ه18715.6ناراحتی قلبی

282.3مشکل چشم1068.8چربی

242.0افسرد گی806.7د یسك و آرتروز

171.4آسم786.5سایر

161.3مشکل ریوی584.8پروستات

151.3سرطان574.8تیروئید 

110.9مشکل رود ه443.7ناراحتی مفاصل
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د رصد تعد اد نام بیمارید رصد تعد اد نام بیماری

30.3فتق90.8آلرژی

30.3قطع نخاع60.5کیسه صفرا

20.3مشکل رحم60.5مشکل خونی

20.2معلولیت60.5مشکل گوش

10.1فیبروم50.4مشکل د ر د ست و انگشتان

30.3آپاند یس
* برخی به بیش از یك بیماری اشاره کرد ند .

بیست وپنج د رصد  افراد ی که حد اقل یك بیماری مزمن د ارند ، د چار فشارخون و هجد ه 
د رصد  د یابت و شانزد ه د رصد  نیز ناراحتی قلبی د ارند . این سه بیماری مجموعاً شصت د رصد  
از بیماری های مزمن پاسخ گویان را پوشش می د هد . د ر مرحله بعد  چربی با نُه د رصد  قرار د ارد .

تفاوت های بیماری برحسب جنسیت به نسبت واضح است. د ر جد ول زیر بیماری های مهم 
را برحسب جنسیتی آورد ه ایم که به نسبت بیشتری د چار آن هستند .

جد ول 29- مقایسه زنان و مرد ان بازنشسته از نظر ابتال به بیماری مزمن

زنان به  نسبت معناد اری بیشتر مبتال می شوند فشارخون
زنان به نسبت معناد اری بیشتر مبتال می شوند د یسك و آرتروز
زنان به نسبت معناد اری بیشتر مبتال می شوند پوکی استخوان

خاص مرد انپروستات
مرد ان به نسبت معناد اری بیشتر مبتال می شوند ناراحتی قلبی

زنان به نسبت معناد اری بیشتر مبتال می شوند چربی
زنان به نسبت معناد اری بیشتر مبتال می شوند ناراحتی مفاصل

زنان به نسبت معناد اری بیشتر مبتال می شوند تیروئید 
مرد ان به نسبت معناد اری بیشتر مبتال می شوند مشکالت چشم

* این مقایسه ها د ر مورد  بیماری هاِی با فراوانِی به نسبت زیاد  و فقط هم از افراد  د ارای بیماری انجام شد ند .
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د ر مجموع 1200 نفر نمونه آماری به 1393 مورد  بیماری مزمن اشاره کرد ه اند  که 458 
نفر آنان هیچ بیمــاری را ذکر نکرد ه اند  و 742 نفر حد اقل یك بیماری را ذکر کرد ه اند  که 
د رمجموع 1393 مورد  را ذکر کرد ه اند . به طور متوسط هر فرد  1.9 بیماری را ذکر کرد ه است.

تعد اد  بیماری های افراد  به شرح زیر است.

جد ول 30- تعد اد  بیماری های بازنشستگان از بیماری مزمن

د رصد  از کل بازنشستگانفراوانیتعد اد  بیماری

135629.7

217914.9

3968.0

4252.1

5231.8

670.6

740.3

820.2

1110.1

50742.3بد ون بیماری و بی پاسخ

1200100.0جمع

به طرز روشنی تعد اد  بیماری های مزمن زنان بیش از مرد ان است؛ متوسط 2.1 بیماری 
د ر بین زنان د ر برابر 1.7 برای مرد ان. همچنین با افزایش سن بر تعد اد  بیماری های مزمن 

افزود ه می شود .
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نمود ار 20- تعد اد  بیماری های مزمن بازنشستگان

انجام د اد ن عمل جراحی

جد ول 31- آیا تاکنون عمل جراحی هم کرد ه اید ؟

جمعخیربلیفراوانی

6855151200تعد اد 

57.142.9100.0د رصد 

نســبت پاســخ گویانی که عمل جراحی کرد ه اند  قابل توجه است. حد ود  57% افراد  
نمونــه گفته اند  که عمل جراحی کرد ه اند  که د ر این میــان زن ها بیش از مرد ها عمل 

جراحی کرد ند .
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نمود ار 21- آیا تاکنون عمل جراحی هم کرد ید ؟

تعد اد  عمل جراحی
گفته شــد  که 57% افراد  بازنشسته حد اقل یك بار عمل جراحی کرد ند . تعد اد  عمل جراحی 
زنان بازنشسته نیز بیشتر است؛ د رحالی که 62% آنان حد اقل یك بار عمل جراحی رویشان 
انجام شد ه و این نسبت برای مرد ان 54% است. همچنین از میان کسانی که عمل جراحی 
کرد ند  زنان به طور متوسط 2.4 بار و مرد ان 1.8 بار عمل جراحی کرد ند  و همه بازنشستگانی 

که عمل جراحی کرد ند  به طور متوسط د و بار عمل جراحی کرد ند .

جد ول 32- چند  بار عمل جراحی کرد ید ؟

جمعبیش  از سه بارسه بارد و باریک بارفراوانی

3311918081683تعد اد 

48.528.011.711.8100.0د رصد 
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نمود ار 22- تعد اد  عمل جراحی

بیماری منجر به عمل جراحی
بیشــترین عمل جراحی انجام شد ه روی قلب است سپس اعمال جراحی کم اهمیت تر مثل 

آب مروارید ، آپاند یس و سزارین قرار د ارند .

جد ول 33- برای چه بیماری ای عمل جراحی کرد ید ؟

د رصد تعد اد نام بیماری

10615.5قلب

9413.7چشم - آب مروارید 

629.0آپاند یس

588.5سزارین

446.4کیسه صفرا

د رصد تعد اد نام بیماری

497.1فتق

395.7د یسك کمر

405.8پروستات

507.3رحم

314.5کلیه، سنگ کلیه
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د رصد تعد اد نام بیماری

263.8شکستگی

233.4پا

182.6بینی - انحراف بینی

101.5تیروئید 

142.0سینه

152.2تومور - غد ه

152.2زنان

131.9ترکش د ر بد ن و جراحت جنگ

172.5زانو

101.4آنژیو

71.0تصاد ف

50.7انگشت

د رصد تعد اد نام بیماری

152.2مثانه

121.7لوزه

101.4هموروئید 

152.2رود ه

131.9کمر

162.3د ست

91.3گوش

71.0کیست

81.2کورتاژ

60.9بواسیر

50.7سرطان

* عمل های جراحی که فراوانی آن ها بیش از 4 بیان شد ه است.

وضعیت عمومی جسمی
وضعیت عمومی جســمی د ر چهار عنوان کلی سنجید ه شــد ه اند  که بیش از د وسوم افراد  
بازنشسته کاماًل سرپا هستند  و هیچ مشکلی از حیث فعالیت های جاری و عاد ی ند ارند . %13 
نیز کارهای متعارف را انجام می د هند ؛ ولی با زحمت مواجه می شوند . 17% نیز فقط کارهای 
شخصی خود  را انجام می د هند  و باالخره 3% آنان قاد ر به انجام د اد ن این کارها نیستند  و به 

کمك د یگران وابستگی د ارند  و ازکارافتاد ه محسوب می شوند .
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جد ول 34- وضعیت عمومی جسمی چگونه است؟

د رصد تعد اد وضعیت عمومی

81167.6کاماًل سرپا هستم
15112.6کار می کنم؛ ولی تا حد ی با زحمت

20216.8فقط کارهای شخصی را انجام می د هم
363.0افتاد ه ام و کارهایم را د یگران انجام می د هند 

1200100.0جمع

نمود ار 23- وضعیت عمومی جسمی

وسایل کمکی
هفتاد ویك د رصد  بازنشســتگان از عینك، پنج د رصد  از عصا، د و د رصد  از سمعك استفاد ه 
می کنند  و بیست وپنج د رصد  نیز از هیچ یك از این وسایل استفاد ه نمی کنند . البته برخی افراد  

از د و یا سه وسیله استفاد ه می کنند .
د رحالی که 79% زنان بازنشســته از عینك استفاد ه می کنند ، فقط 67% مرد ان چنین 
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وضعی د ارند . این نســبت ها د ر اســتفاد ه از عصا به ترتیب 6 و 5% برای زنان و مرد ان 
اســت. د ر خصوص سمعك، اســتفاد ه زنان کمتر می شــود  و به 2 د ر برابر 3% مرد ان 
می رســد . استفاد ه از عینك با افزایش تحصیالت نیز بیشتر می شود . 93% بازنشستگان 
د کتری د ر برابر 49% بازنشستگان باسواد  ابتد ایی از عینك استفاد ه می کنند ، این تفاوت 
برای اســتفاد ه از عصا کاماًل معکوس است و افراد  با تحصیالت پایین تر بیشتر از عصا 

استفاد ه می کنند .

جد ول 35- از کد ام یک از وسایل زیر استفاد ه می کنید ؟*

هیچ کد امسمعکعصاعینکفراوانی

8556429305تعد اد 

71.35.32.425.4د رصد 

* برخی پاسخ گویان بیش از یك وسیله استفاد ه می کنند .

نمود ار 24- میزان استفاد ه از وسایل کمکی
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مراجعه به مراکز د رمانی

جد ول 36- آیا د ر طول سه ماه گذشته برای د رمان خود  به مراکز د رمانی مراجعه کرد ه اید ؟

جمعخیربلهفراوانی

5326681200تعد اد 

44.455.6100.0د رصد 

شاخص مهم تر برای سنجش سالمت و بیماری بازنشستگان این پرسش است که آیا 
د ر سه ماه گذشته به مراکز د رمانی مراجعه کرد ه اند  یا خیر. چهل وچهار د رصد  پاسخ مثبت 
د اد ه اند . د ر اینجا تفاوت معناد اری د ر مراجعه به مراکز د رمانی میان زن و مرد  مشاهد ه نشد ه 
است. البته چون د ر شــرایط کرونایی هستیم این نتیجه گیری را باید  بااحتیاط تلقی کرد ؛ 
زیرا بسیاری از بیماران برای بعضی موارد  ترجیح می د هند  به مراکز د رمانی مراجعه نکنند  و 

به احتمال فراوان زنان د ر این رفتار محتاط تر هستند .

نمود ار 25- آیا د ر طول سه ماه گذشته برای د رمان خود  به مراکز د رمانی مراجعه کرد ه اید ؟
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تعد اد  مراجعه به مراکز د رمانی
افراد  مراجعه کنند ه به مراکز د رمانی د ر ســه ماه گذشته به طور متوسط هرکد ام 2.5 بار به 
مراکز د رمانی مراجعه کرد ه اند . بیشــتر کسانی که به مراکز د رمانی مراجعه کرد ه اند  به 2 تا 
3 بار اشــاره کرد ند . 46.3% پاســخ گویان مراجعه کنند ه به مراکز د رمانی د ر 3 ماه پیش از 
پرسشگری چنین وضعی د اشتند . حد ود  38% آنان نیز گفته اند  د ر 3 ماه گذشته 1 بار به مراکز 
د رمانی رفته اند ؛ بااین حال این نیز قابل توجه است که 15.7% افراد ی که د ر 3 ماه گذشته به 

مراکز د رمانی رفته اند ، کسانی هستند  که بیش از 3 بار مراجعه کرد ند .

جد ول 37- د ر طول سه ماه گذشته چند  بار برای د رمان )خود ( به مراکز د رمانی مراجعه کرد ید ؟

جمعبیش از 5 بار4-5 بار2-3 باریک بارفراوانی

1372425131522تعد اد 

37.946.39.85.9100.0د رصد 

نمود ار 26- تعد اد  مراجعه به مراکز د رمانی د ر طول سه ماه گذشته
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نوع مرکز د رمانی مراجعه شد ه

جد ول 38- بیشتر به کد ام مرکز د رمانی رفته اید ؟

د رمانگاهفیزیوتراپیمطب
و بیمارستان بیمه

د رمانگاه
و بیمارستان خصوصی

32566306109تعد اد 

61.612.558.020.6د رصد 

تذکر: هر فرد  می توانست چند  پاسخ د هد . درصدها از 528 محاسبه شده است.

بیشترین مراجعه برای د رمان به مطب سپس بیمارستان های طرف قرارد اد های بیمه 
بود ه است؛ بااین حال مراجعه به بیمارستان های خصوصی نیز کم نیست و حد ود  یك پنجم 

افراد  به آن اشاره کرد ند  که احتمااًل از بیمه تکمیلی استفاد ه می کنند .

نمود ار 27- بیشتر به کد ام مرکز د رمانی رفته اید ؟
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بیمه تکمیلی
نود وچهار د رصد  از بازنشســتگان بیمه تکمیلی د ارنــد ؛ د رحالی که فقط 4.7% مرد ان بیمه 
تکمیلی ند ارند ، 9.5% زنان فاقد  بیمه تکمیلی هستند ؛ به عبارتی فقد ان پوشش بیمه تکمیلی 

د ر بین زنان حد ود  د و برابر مرد ان است.

جد ول 39- آیا بیمه تکمیلی د ارید ؟

جمعخیربلیفراوانی

1122771199تعد اد 

93.66.4100.0د رصد 

نمود ار 28- وضعیت د اشتن بیمه تکمیلی
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وضعیت سالمتی یا بیماری همسر
حد ود  89% افراد  بازنشســته همســر د ارند . حد ود  نیمی از این تعد اد  ابراز د اشــته اند  که 
همسرشــان بیماری خاص ند ارد . عد ه د یگر حد اقل یك مورد  بیماری را برشــمرد ند . از 
ایــن گروه د وم نیز 30% بیمــاری د ومی را ذکر کرد ند  و از این تعد اد  نیز 32% به بیماری 
سوم هم اشاره کرد ند ؛ بنابراین جد ول بیماری های افراد  بر پایه هزار نفر پاسخ گو به این 

صورت خواهد  بود :

نمود ار 29- وضعیت سالمتی یا بیماری همسر

نفر بازنشسته 1000

نفر همسر دارند 890 نفر بازنشسته 1000

نفر 577
حداقل یک بیماري

نفر 423
سالم و بدون بیماري

نفر 436
سالم و بدون بیماري

نفر 450
حداقل یک بیماري

نفر 135
حداقل دو بیماري

نفر 280
حداقل دو بیماري

نفر 43
حداقل سه بیماري

نفر 131
حداقل سه بیماري
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مهم ترین بیماری همسران افراد  به ترتیب عبارت اند  از:
د یابت 12% از کل افراد   -

فشارخون 11% از کل افراد   -
مشکل قلبی 9% از کل افراد    -
چربی خون 4% از کل افراد   -

و سایر بیماری ها که هرکد ام زیر 2% هستند .
د رمجموع می توان گفت به ازای هر 1000 نفر بازنشسته که شامل 1000 خانوار می شود ، 

1027 نفر از زنان و شوهران حد اقل یك بیماری مزمن د ارند .

هزینه د رمان همسر
472 نفری که هزینه ماهانه د رمان همسرشــان را گفته اند ، به طور میانگین این هزینه را 

703هزار تومان اعالم کرد ند  که توزیع آن به شرح جد ول زیر است.

جد ول 40- میزان هزینه ماهانه د رمان همسران افراد  بازنشسته
)هزار تومان(

101تا 100مبلغ
تا 200

201
تا 500

501
تا 1000

1001
تا 2000

2000
جمعبه باال

7281162994216472تعد اد 

15.317.234.321.08.93.4100.0د رصد 

اگر هزینه باالی 500هزار تومان را قابل مالحظه بد انیم، حد ود  یك سوم بازنشستگانی 
که همسرشان بیماری مزمن د ارند ، حد اقل این مبلغ را هزینه می کنند ، البته بازنشستگانی 

که هزینه ماهانه د رمان برای همسرانشان می پرد ازند  فقط 39% کل هستند .



79فصل دوم: یافته های پژوهش

نمود ار 30- میزان هزینه ماهانه د رمان همسران افراد  بازنشسته

فرزند ان د ر خانه
جد ول 41- وضعیت تعد اد  فرزند ان د ر خانواد ه

جمعبی پاسخبد ون فرزند  تحت تکفلبد ون فرزند د ارای فرزند  د ر خانهفراوانی

70622451111200تعد اد 

59.71.837.60.9100.0د رصد 

همان گونه که مشاهد ه می شود  شــصت د رصد  افراد  بازنشسته حد اقل یك فرزند  
د ر خانــه د ارند  و د یگران یا فرزنــد  ند ارند  )د و د رصد ( یا آنان از تحت تکفل پد ر و ماد ر 

خارج شد ه اند .
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نمود ار 31- وضعیت تعد اد  فرزند ان د ر خانواد ه

سالمتی یا بیماری فرزند ان
از میان کسانی که د ر خانه فرزند  د ارند ، فرزند ان 88% د رصد  مشکلی د ر زمینه بیماری ند ارند ؛ 
ولی 12% باقیماند ه حد اقل هرکد ام یك بیماری د ارند . البته عموماً تك بیماری هستند . بیش 
از همه بیماری های مغز و اعصاب )122 مورد (، معلولیت جســمی و کم ذهنی )12 مورد (، 
د یابت )6 مورد (، بیماری های پوستی )5 مورد ( د اشته اند . همچنین ام.اس، تیروئید ، سرطان 

و... د یگر بیماری هایی هستند  که فرزند ان بازنشستگان د ست به گریبان آن ها هستند .

جد ول 42- وضعیت سالمتی و بیماری فرزند انتان د ر خانه چگونه است؟

د رصد تعد اد وضعیت سالمتی یا بیماری

61687.7بیماری ند ارد 
7610.8یك بیماری
91.3د و بیماری
10.1سه بیماری

702100.0جمع
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نمود ار 32- وضعیت سالمتی و بیماری فرزند انتان د ر خانه

هزینه د رمان فرزند 

جد ول 43- میزان هزینه ماهانه د رمان فرزند ان افراد  بازنشسته
)هزار تومان(

1001 به باال501 تا 2011000 تا 101500 تا 200تا 100هزینه

1610271914تعد اد 

18.611.631.422.116.3د رصد 

متوســط مبلغ هزینه د رمان ماهانه برای 86 نفر از بازنشستگانی که فرزند  بیمار د ارند  
)7.2% از کل بازنشستگان( برابر 752هزار تومان است.



نمود ار 33- میزان هزینه ماهانه د رمان فرزند ان افراد  بازنشسته )هزار تومان(



معیشت و مستمری
د ر این زمینه کفاف بود ن مستمری، شیوه جبران کسری ها، مقایسه تورم و رشد  مستمری، به موقع بود ن 
واریز حقوق، مقایسه مستمری افراد  هم پایه سال های مختلف و سازمان های مختلف، تفاوت د ریافتی 
اشتغال و بازنشستگی، وضعیت مزایای مالی و رفاهی بازنشستگی، نوع امساک هزینه ها، کمك هزینه 

فرزند ان، میزان کمك هزینه و نوع آن مهم ترین نگرانی مورد  پرسش قرار گرفت.

کفاف  بود ن مستمری
ارزیابی بازنشستگان از موازنه هزینه ها و مستمری ناامید کنند ه است. 71% آنان هزینه ها را 
خیلی بیشتر از مستمری ارزیابی می کنند ، 15% نیز تا حد ی بیشتر و 14% آن را مساوی و 
فقط 1% هزینه ها را تا حد ی کمتر از مستمری د انسته اند . از این نظر تفاوت معناد اری میان 

بازنشستگان زن و مرد  وجود  ند ارد .

جد ول 44- آیا مستمری د ریافتی برای هزینه های ماهانه خانوار شما کفایت می کند ؟

جمعهزینه ها تا حد ی کمترتقریباً مساویهزینه ها تا حد ی بیشترهزینه ها خیلی بیشترفراوانی

846175166121199تعد اد 

70.614.613.81.0100.0د رصد 
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نمود ار 34- آیا مستمری د ریافتی برای هزینه های ماهانه خانوار شما کفایت می کند ؟

شیوه جبران
با توجه به اینکه عموماً نیازها و هزینه های خود  را بیش از مستمری عنوان کرد ه اند ، پرسید ه 
شد ه است که کسری هزینه را چگونه جبران می کنند .پنجاه وچهار د رصد  محلی برای جبران 
ند ارنــد ، لذا صرفه جویی می کنند ، نوزد ه د رصد  با کارکرد ن، چهار د رصد  از طریق پس اند از، 
ســی ویك د رصد  وام، هجد ه د رصد  قرض و کمك از د یگران و هشت د رصد  نیز با فروش 
اموال و سایر د رآمد ها هزینه های افزایش یافته را جبران می کنند  )البته هرکس می توانست 

بیش از یك شیوه را ذکر کند (.
جد ول 45- کسری هزینه ها را از چه طریقی تأمین می کنید ؟*

پس اند ازوامصرفه جوییکارفروش اموالسایر د رآمد هاقرض و کمک د یگرانفراوانی

215633622462435451تعد اد 

17.95.33.119.353.830.54.4د رصد 

* برخی از پاسخ گویان بیش از یك منبع بیان کرد ند .
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نمود ار 35- روش تأمین کسری هزینه ها

مقایسه تورم و رشد  مستمری
به طور تقریبی می توان گفت اکثریت قاطع بازنشستگان رشد  تورم را خیلی بیشتر از رشد  مبلغ 
مستمری ها د انسته اند  )95%( و کمتر از 5% نیز این د و را تقریباً مساوی ارزیابی کرد ند ؛ د رحالی که 
طی ســال های گذشته آمار کلی و رسمی کشور نشان د اد ه است رشد  مستمری ها بیشتر بود ه 
اســت؛ ولی این افزایش به د لیل احساس ناشی از تورم شــهروند ان، چند ان ملموس نیست، 

د رنتیجه همیشه تورم را بیشتر از رشد  مستمری احساس می کنند  که نشانه زیان د ید ن است.

 جد ول 46- رشد  مبلغ مستمری ها د ر سه سال اخیرد ر مقایسه با تورم
و افزایش هزینه های زند گی چگونه است؟

جمعبی پاسخمستمری بیش از تورمتقریباً مساویتورم خیلی بیشترفراوانی

114351241200تعد اد 

95.34.30.20.3100.0د رصد 
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نمود ار 36- رشد  مبلغ مستمری ها د ر سه سال اخیر )د ر مقایسه با تورم و افزایش هزینه های زند گی(

به موقع بود ن واریز حقوق
به طورکلی واریزی مستمری ها کاماًل به موقع است؛ ولی چرا فقط 82% بازنشستگان آن را 
به موقع اعالم کرد ه اند  و 18% گفته اند  گاه با تأخیر صورت می گیرد ؟ پاســخ، اهمیت د اشتن 
همان د وسه  روزی است که گاه برای بازنشستگان پس و پیش می شود ، واال این پرد اخت ها 

همیشه د ر یك بازه زمانی د وسه روزه واریز می شوند .
جالب اینکه بازنشستگان زن د ر این مورد  حساس تر از مرد ان هستند  و به طرز معناد اری 

بیش از مرد ان به تأخیر د ر پرد اخت اشاره کرد ه اند .

جد ول 47- آیا واریزی ها به موقع انجام می شوند ؟

جمعبی پاسخگاهی با تأخیرهمیشه به موقعفراوانی

98521321200تعد اد 

82.117.80.1100.0د رصد 
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نمود ار 37- وضعیت واریزی ها به موقع

مقایسه مستمری افراد  هم پایه د ستگاه محل خد مت خود 
ســی ونه د رصد  بازنشســتگان از اینکه تفاوتی د ر مســتمری افراد  هم پایه د ر سال های 
مختلف وجود  د ارد  اظهار بی اطالعی کرد ه اند ، بیست وسه د رصد  نیز گفته اند  تا حد  زیاد  و 
خیلی زیاد  تفاوت د ارد ، یازد ه د رصد  پاســخ منفی و نُه د رصد  هم تفاوت کم و خیلی کم 

را پاسخ د اد ه اند .

جد ول 48- آیا د ر مستمری افراد  هم پایه د ر سال های مختلف تفاوت وجود  د ارد ؟

جمعنمی د انمزیاد  و خیلی زیاد تا حد یکم و خیلی کمخیرفراوانی

1311022312744621200تعد اد 

10.98.519.322.838.5100.0د رصد 
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نمود ار 38- تفاوت د ر مستمری افراد  هم پایه د ر سال های مختلف

مقایسه مستمری افراد  هم پایه با د یگر سازمان ها
هنگامی که این پرسش د رباره تفاوت مستمری افراد  هم پایه د ر ارگان های گوناگون پرسید ه 
می شــود ، تأکید  بر اختالف ها خیلی بیشتر می شود ؛ د رحالی که یك سوم اظهار بی اطالعی 
می کننــد ، حد ود  نیمی از افراد  )48%( معتقد ند  این تفاوت زیاد  و خیلی زیاد  اســت و فقط 
نزدیك به 2.5% ابراز د اشته اند  که تفاوتی د ر این زمینه نیست. نکته مهم اینکه بازنشستگان 
قد یمی تر این تفاوت را کمتر ابراز د اشته اند ؛ د رحالی که بازنشستگان متأخرتر آشکارا بر این 

تفاوت تأکید  بیشتر کرد ه اند .

جد ول 49- آیا تفاوت د ر حقوق پایه ارگان های گوناگون برای افراد  هم پایه وجود  د ارد ؟

جمعنمی د انمزیاد  و خیلی زیاد تا حد یکم و خیلی کمخیرفراوانی

29411545764001200تعد اد 

2.43.412.848.033.3100.0د رصد 
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نمود ار 39- تفاوت د ر حقوق پایه ارگان های گوناگون برای افراد  هم پایه

تفاوت د ریافتی اشتغال و بازنشستگی
حــدود 27 % پاســخ گویان تفاوت آخرین حقوق د ر زمان اشــتغال را بــا اولین حقوق 
بازنشســتگی مناســب و پذیرفتنی نمی د انند ، 21 % نیز این تفــاوت را کم و خیلی کم 

پذیرفتنی می د انند  و بقیه یا د ر این مورد  نظری ند ارند  یا آن را پذیرفتنی می د انند .

جد ول 50- آیا تفاوت آخرین د ریافتی د ر زمان اشتغال و اولین حقوق بازنشستگی
متناسب و پذیرفتنی است؟

جمعنمی د انمزیاد  و خیلی زیاد تا حد یکم و خیلی کمخیرفراوانی

3182873181281491200تعد اد 

26.523.926.510.712.3100.0د رصد 
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 نمود ار 40- آیا تفاوت آخرین د ریافتی د ر زمان اشتغال و اولین حقوق بازنشستگی
متناسب و پذیرفتنی است؟

به طورکلی اگر سازمان بازنشستگی معتقد  است که این ارزیابی ها واقعی نیستند  یا برای 
تفاوت ها د الیل قابل د فاع د ارد ، اکنون که وســایل ارتباطی از طریق شبکه های اجتماعی 
گسترش یافته اند  می توان با ایجاد  کانال یا گروه های اجتماعی، اطالع رسانی مناسب را د ر 
د ســتورکار قرار د اد . بهبود ی ذهنیت بازنشستگان و نزد یك کرد ن آن ها به واقعیت برای د و 

طرف بسیار مفید  و مؤثر است.

وضعیت مزایای مالی بعد  از بازنشستگی
حدود 69% افراد  اظهار د اشته اند  که بر اثر بازنشستگی بعضی از مزایای زمان اشتغال خود  را 
از د ســت د اد ه اند ، 18% گفته اند  خیر، این مزایا را از د ست ند اد ه اند  و 13% نیز اظهار کرد ه اند  
که مزایایی ند اشته اند . مرد ان بازنشسته به طرز بسیار معناد اری بیش از زنان به ازد ست د اد ن 
این مزایا اشــاره کرد ه اند ؛ 73% مرد ان د ر برابر 63% زنان. د ر این مورد  نیز بازنشســتگان 
قد یمی تر کمتر گفته اند  که مزایای خود  را از د ست د اد ه اند . به طورکلی تفاوت نگرشی میان 
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بازنشستگان متأخرتر با متقد م تر وجود  د ارد  که نیازمند  بررسی و توضیح است.

جد ول 51- آیا با بازنشستگی بعضی مزایای مالی زمان اشتغال را از د ست د اد ه اید ؟

جمعبی پاسخمزایا ند اشتمخیربلیفراوانی

82721815321200تعد اد 

68.918.212.80.2100.0د رصد 

نمود ار 41- آیا با بازنشستگی بعضی مزایای مالی زمان اشتغال را از د ست د اد ه اید ؟
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وضعیت مزایای رفاهی بعد  از بازنشستگی

جد ول 52- آیا با بازنشستگی مزایای رفاهی زمان اشتغال را از د ست د اد ید ؟

جمعبی پاسخمزایا ند اشتمخیربله بعضی رابله همه رافراوانی

33136816833031200تعد اد 

27.630.714.027.50.2100.0د رصد 

بیش از نیمی از بازنشستگان به ازد ست د اد ن مزایای رفاهی زمان اشتغال نیز اشاره کرد ه اند  
.)%58.3(

نمود ار 42- آیا با بازنشستگی مزایای رفاهی زمان اشتغال را از د ست د اد ید ؟
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امساک هزینه ها
یکی از مســائل مهمی که وجود  د ارد  نحوه صرفه جویی یا امساک د ر هزینه هاست که 
به د لیل فقد ان تناســب میان هزینه ها و د رآمد ها یا انتظارات و واقعیات به وجود  می آید . 
البته این برای همه مرد م اســت و فقط د رصد  کمی هســتند  که از این نظر محد ود یتی 
حس نمی کنند ؛ ولی د ر اینجا فقط حــد ود  9% گفته اند  که د رآمد ها تکافوی هزینه ها را 
می کنند ، 41% گفته اند  د ر صــورت ناکافی بود ن هزینه ها از همه هزینه ها می زنند ؛ ولی 
اکثریت قاطع از اموری که ضروری نیســت کم می کنند ، مثل خرید  وســایل شخصی 
)25%(، خرید  وســایل منزل )34%(، پوشاک )34%(، سرگرمی و تفریح )36%( )هرکس 
می توانســت بیش از یك مورد  پاسخ د هد (. د رواقع کاالها و خد مات پرکشش د ر مسیر 

حذف قرار می گیرند .

جد ول 53- اگر مستمری کفایت هزینه ها را نکند ، از کد ام هزینه ها صرف نظر می کنید ؟

د رصد تعد اد هزینه ها

221.8هیچ کد ام

1078.9کافی است

49741.4همه هزینه ها

30025.0خرید  وسایل شخصی

40333.6خرید  وسایل منزل

41134.3پوشاک

42835.7سرگرمی و تفریح

413.4سایر
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نمود ار 43- اگر مستمری برای هزینه ها کافی نباشد ، از کد ام هزینه ها صرف نظر می کنید ؟

کمک هزینه فرزند ان
یکی از مســائل مهم بازنشســتگان د ر ایران تحمیل هزینه های مربوط به فرزند ان است، 
فرزند انی که بزرگ شــد ه اند  و باید  مســتقل زند گی کنند ؛ اما هنوز تحت تکفل پد ر و ماد ر 
هستند . 68% بازنشستگان گفته اند  که به فرزند ان خود  کمك می کنند ؛ د رحالی که فقط %60 

آنان فرزند  د ر خانه د ارند .

جد ول 54- آیا هزینه زند گی فرزند انتان با شماست؟
 )چه تحت تکفل و چه غیر تحت تکفل(

جمعفرزند  ند ارمبلیخیرفراوانی

359816241199تعد اد 

29.968.02.0100.0د رصد 
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نمود ار 44- آیا هزینه زند گی فرزند انتان با شماست؟
 )چه تحت تکفل و چه غیر تحت تکفل(

تعد اد  فرزند ان د ریافت کنند ه هزینه
هنگامی که تعد اد  فرزند ان کمك گیرند ه پرســید ه شد ، به طور متوسط هرکد ام به حد ود  د و 

فرزند  کمك مالی می کنند  یا تکفل هزینه های آنان را عهد ه د ار هستند .

جد ول 55- هزینه چند  فرزند  با شماست؟

جمعبی پاسخبیش از د و تاد و تایکیفراوانی

33628616528816تعد اد 

41.235.020.23.4100.0د رصد 
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نمود ار 45- هزینه چند  فرزند  با شماست؟

بااین حال کمی بیش از د وپنجم پاســخ گویاِن فرزند  تحت تکفل و یك فرزند  د ر خانه 
د ارند  و د رمجموع نســبت بازنشستگانی که 1 یا 2 فرزند  د ر خانه د ارند  به سه چهارم از کل 

پاسخ گویان د ارای فرزند  تحت تکفل می رسد .

د لیل پرد اخت کمک هزینه به فرزند ان
هنگامی که د لیل کمك هزینه پرسید ه شد ، حد ود  یك سوم افراد  تحصیل فرزند ان را د لیل 
کمك ذکر کرد ند ، 44% بیکاری آنان، 52% نیز به ازد واج نکرد ن و 6% نیز به بیماری فرزند ان 
اشــاره کرد ند . به عبارت د یگر بخش مهمی از فشاری که به خانواد ه ها و بازنشستگان وارد  
می شود  به د لیل مشکالت اقتصاد ی و بیکاری و ازد واج نکرد ن فرزند انشان است و اگر این 

مشکل تخفیف پید ا کند ، مشکالت مالی بازنشستگان نیز بسیار کمتر می شود .
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جد ول 56- چرا هزینه شان را شما پرد اخت می کنید ؟

سایربیماریازد واج نکرد نتحصیلبیکاریفراوانی

35727642649108تعد اد 

43.733.852.26.013.2د رصد 

*برخی به بیش از یك علت اشاره کرد ه اند .

نمود ار 46- چرا هزینه شان را شما پرد اخت می کنید ؟

مهم ترین نگرانی
با توجه به وضعیت پاســخ های فوق می توان مهم ترین نگرانی بازنشستگان را حد س زد . 
یافته ها نشان می د هند  42% پاسخ گویان نگران آیند ه فرزند انشان هستند ، 23% کمبود  د رآمد  
خــود  را مهم ترین نگرانی بیان کرد ند ، همچنین بیمــاری 17% و فقد ان امنیت نیز 9% از 
بازنشســته ها را نگران کرد ه است. قابل توجه آنکه مرد ان به طرز معناد اری بیش از زنان بر 
کمبود  د رآمد  به عنوان مهم ترین نگرانی خود  اشــاره کرد ند  و د ر مقابل د ر این زمینه، زنان 
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بیش از مرد ان بر بیماری و فقد ان امنیت تأکید  د اشتند  و تا حد ی نیز بیشتر از مرد ان نگران 
آیند ه فرزند انشان بود ند .

جد ول 57- مهم ترین نگرانی های شما از آیند ه خود تان و خانواد ه تان چیست؟

جمعبی پاسخسایرنبود  امنیتآیند ه فرزند انبیماریکمبود  د رآمد فراوانی

27619849910894251200تعد اد 

23.016.541.69.97.82.1100.0د رصد 

نمود ار 47- مهم ترین نگرانی های شما از آیند ه خود تان و خانواد ه تان چیست؟

میزان پس اند از
حد ود  سه چهارم بازنشستگان گفته اند  که پس اند از کافی برای آیند ه ند ارند  و یك چهارم نیز 
گفته اند  پس اند از شان کافی است یا تا حد ی کافی است. زنان بازنشسته د ر این باره وضعیت 

بهتری د ارند ؛ 30% از آنان د ر برابر 21% از مرد ان پس اند از کافی یا تا حد ی کافی د ارند .
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جد ول 58- آیا پس اند از کافی برای آیند ه د ارید ؟

جمعبی پاسخخیرتا حد یبلیفراوانی

4524390751200تعد اد 

3.820.375.60.4100.0د رصد 

نمود ار 48- آیا پس اند از کافی برای آیند ه د ارید ؟





بهد اشت و د رمان
د ر مقوله بهد اشت و د رمان، فاصله مرکز د رمانی تا منزل بازنشسته، هزینه د رمان ماهانه و 

موارد  پوشش بیمه ای پرسش شد .

فاصله تا مرکز د رمانی
د ر این پیمایش به طورکلی متوسط زمانی که افراد  باید  طی کنند  تا به یك مرکز د رمانی 
)هر نوع مرکز د رمانی( برسند  که تحت پوشش بیمه است، حد ود  25 د قیقه بیان شد . %32 
پاسخ گویان زیر 15 د قیقه را اعالم کرد ند ، 35% از 15 تا 29 د قیقه، 20% هم 30 د قیقه تا 
59 د قیقه و 12% یك ساعت و بیشتر را به عنوان فاصله زمانی منزل مسکونی تا نخستین 
مرکز د رمانی بیان کرد ند . البته این می تواند  شامل د رمانگاه، خانه بهد اشت و مطب پزشك 

تا بیمارستان هم باشد .

جد ول 59- از محل سکونت شما تا نزد یک ترین مرکز تحت پوشش بیمه د رمان چقد ر طول می کشد ؟

جمعباالی 6060-3031-2021-11زیر 10مد ت )د قیقه(

354381183142481108تعد اد 

31.934.416.512.84.3100.0د رصد 
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هزینه د رمان ماهانه
به طور میانگین خانوارهــا ماهانه 834هزار تومان هزینه صــرف د رمان خود  و خانواد ه 
می کننــد . حد ود  54% آنان هزینه د رمانی ماهانــه تا 500هزار تومان د ارند  و د رعین حال 
19.6% هزینــه د رمان باالی 1میلیون تومان د ر مــاه را بیان کرد ند  که حد ود  یك پنجم 

پاسخ گویان می شود .

جد ول 60- ماهانه تقریباً چه مبلغی را صرف هزینه و د رمان خود  و خانواد ه می کنید ؟

هزینه
)هزار تومان(

تا
100

101
تا 250

251
تا 500

501
تا 1000

1001
تا 2000

2001
به باال

جمع

152144279277142661060تعد اد 

14.313.626.326.113.46.2100.0د رصد 

موارد  پوشش بیمه ای
هزینه های صرف شد ه برای د رمان مبالغی است که از جیب بازنشستگان پرد اخت می شود ، 

د لیل نیز مشمول نبود ن بخشی از خد مات د رمانی از پوشش های بیمه ای آنان است.
ویزیت پزشکان را فقط 10% پاسخ گویان پوشش کامل د انستند ، 49% نیز بخشی از   .1
ویزیت را تحت پوشش بیان کرد ند  و 39% نیز گفتند  هیچ مبلغی از ویزیت پزشکان 
تحت پوشش بیمه نیست. احتمااًل یك د لیل آن می تواند  مراجعه به پزشکانی باشد  

که خارج از قرارد اد های بیمه ای هستند .

جد ول 61- برای ویزیت پزشک چقد ر تحت پوشش بیمه هستید ؟

جمعبی پاسخهیچیبخشی از آنکاملفراوانی

123584465281200تعد اد 

10.348.738.82.3100.0د رصد 
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نمود ار 49- برای ویزیت پزشک چقد ر تحت پوشش بیمه هستید ؟

پوشش بیمه ای د ارو قد ری کمتر است. فقط حد ود  5% آنان پوشش کامل را اظهار   .2
کرد ند . معلوم نیســت با وجود  بیمه خد مــات د رمانی و نیز وجود  بیمه مکمل چرا 
چنین وضعی وجود  د ارد . پیشنهاد  می شــود  این مسئله خاص مستقل با جزئیات 
مورد بررسی قرار گیرد . شاید  هم منظورشــان پرد اخت فرانشیز باشد  که د ر اینجا 

مبهم بیان شد ه است.

جد ول 62- برای د ارو چقد ر تحت پوشش بیمه هستید ؟

جمعبی پاسخهیچیبخشی از آنکاملفراوانی

56637494131200تعد اد 

4.753.141.21.1100.0د رصد 



پیمایش مطالبات و مشکالت بازنشستگان مستمری بگیر صندوق بازنشستگی کشوری104

نمود ار 50- برای د ارو چقد ر تحت پوشش بیمه هستید ؟

پوشش هزینه های آزمایشگاهی تا حد ی بهتر توصیف شد ه است. 33% پاسخ گویان   .3
همه هزینه های آزمایشگاهی خود  را تحت پوشش اعالم کرد ند  و 67% نیز بخشی 

از هزینه های آزمایشگاهی را تحت پوشش د انستند .

جد ول 63- برای آزمایشگاه چقد ر تحت پوشش بیمه هستید ؟

جمعبی پاسخهیچیبخشی از آنکاملفراوانی

258808110241200تعد اد 

21.567.39.22.0100.0د رصد 
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نمود ار 51- برای آزمایشگاه چقد ر تحت پوشش بیمه هستید ؟

د ر هر ســه موضوِع ویزیت پزشك، د ارو و آزمایشــگاه مرد ان به طرز معناد ارتری 
نسبت به زنان وضعیت پوشش های بیمه ای را بهتر توصیف و ارزیابی کرد ند .

تقریباً می توان گفت که د ند ان پزشکی به جز بعضی از خد مات فاقد  پوشش بیمه ای   .4
برای بازنشستگان است. فقط حد ود  1% افراد  بازنشسته خود  را تحت پوشش کامل 
د ند ان پزشکی معرفی کرد ند ، 84% گفته اند  هیچ پوششی د ر این مورد  ند اشته اند  و 
10% نیز بخشی از موارد  این موضوع را تحت پوشش د انستند  که به نظر می رسد  

این موارد  نیز مربوط به خد مات کم هزینه د ند ان پزشکی است.

جد ول 64- برای د ند ان پزشکی چقد ر تحت پوشش بیمه هستید ؟

جمعبی پاسخهیچیبخشی از آنکاملفراوانی

161191008571200تعد اد 

1.39.984.04.8100.0د رصد 
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نمود ار 52- برای د ند ان پزشکی چقد ر تحت پوشش بیمه هستید ؟

فقط حد ود  یك سوم بازنشستگان وسایل کمکی مثل عصا، عینك و سمعك را   .5
تا حد ی یا کاماًل تحت پوشش معرفی کرد ند . با توجه به مقایسه ارزیابی زنان و 
مرد ان به نظر می رسد  د ر این مورد  نیز زنان وضعیت بد تری را از حیث پوشش 
بیمه ای د ارند . این مورد  شــاید  به د لیل وضعیت نامناسب تر بیمه تکمیلی زنان 

باشد  که پیش تر نیز به آن اشاره شد .

جد ول 65- برای وسایل کمکی )مانند  عصا، عینک، ...( چقد ر تحت پوشش بیمه هستید ؟

جمعبی پاسخهیچ وقتبرخی موارد همیشهفراوانی

203866541401200تعد اد 

1.732.254.511.7100.0د رصد 
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نمود ار 53- برای وسایل کمکی )مانند  عصا، عینک، ...( چقد ر تحت پوشش بیمه هستید ؟

راحتی یافتن د ارو
یکی از مسائلی که برای بیماران وجود  د ارد  و حتی مهم تر از اصل هزینه د رمان و د اروست، 
د ســتیابی به د اروهاســت. حد ود  یك چهارم افراد  بازنشســته اعالم کرد نــد  که د اروهای 
مورد اســتفاد ه آنان به راحتی پید ا نمی شــوند ، 19% گفته اند  که سخت و 6% نیز قید  خیلی 
سخت را برای پید اکرد ن د اروها به کار برد ند . تفاوت چند انی میان د ید گاه و ارزیابی زنان و 

مرد ان د ر این باره وجود  ند ارد .

جد ول 66- آیا د اروهای تجویزی را به راحتی پید ا می کنید ؟

جمعبی پاسخخیلی سختسختتا حد یبلیفراوانی

53034123367291200تعد اد 

44.228.419.45.62.4100.0د رصد 
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نمود ار 54- آیا د اروهای تجویزی را به راحتی پید ا می کنید ؟

د اروهای آزاد 
از بازنشستگان خواسته شد  که بگویند  آیا د ارویی را مصرف می کنند  که تحت پوشش بیمه 
نباشــد . 55% پاسخ مثبت د اد ند . این د رصد  باالســت و باید  د ید  که چه نوع د ارویی است، 
بااین حال به نظر می رسد  این موضوع مربوط به د اروهای بیماری های مزمن آنان باشد . البته 

د ر این باره زنان بیش از مرد ان با 62% د ر برابر 52% پاسخ مثبت د اد ند .

جد ول 67- آیا د ارویی مصرف می کنید  که تحت پوشش بیمه نباشد ؟

جمعبی پاسخخیربلیفراوانی

66553051200تعد اد 

55.444.20.4100.0د رصد 
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نمود ار 55- آیا د ارویی مصرف می کنید  که تحت پوشش بیمه نباشد ؟

مهم ترین د اروهایی که نام برد ند  )بیش از آنکه نام د ارو باشد  به نام بیماری اشاره کرد ند ( 
د اروهای د یابت 110 مورد ، فشــارخون 66 مــورد ، قلب 80 مورد ، اعصاب 42 مورد ، چربی 
35 مورد  و پروستات 30 مورد  است. به نظر می رسد  د اروهای این بیماری ها به طور متعارف 
تحت پوشش بیمه هســتند ؛ ولی ممکن است پزشکان نوع خارجی آن را تجویز کنند  که 
بیمه بعضی از آن ها را نمی پذیرد  و پرد اخت نمی کند . بااین حال بخشی د یگر از د اروها هستند  
که علی االصول تحت پوشش بیمه نیستند ، مثل بیماری های پوستی، مکمل ها و تقویتی ها، 
اسپری و بعضی از ویتامین ها. موارد  متعد د ی از د اروهای مورد ی نیز ذکر شد ند  که برحسب 

مورد  باید  علت را جویا شد .





وام و تسهیالت
یکی از مسائل مبتالبه بازنشســتگان د ریافت وام و تسهیالت و بعضی امکانات است که 
د ر د وره اشتغال به آن د سترسی د اشتند . وام، د فعات وام، مبلغ آن، سهولت د ریافت، چرایی 
د ریافت وام، استفاد ه از سفرهای بازنشستگی و استفاد ه از امکانات ورزشی د ر این زمینه مورد  

پرسش قرار گرفت.

د ریافت وام
حد ود  82% بازنشستگان تا زمان پرسشگری حد اقل یك بار وام گرفته بود ند . مرد ان اند کی 
بیش از زنان وام گرفته بود ند . افراد  با تحصیالت پایین نیز بیش از بازنشستگان با تحصیالت 
د انشگاهی وام د ریافت کرد ه بود ند . روشن است که بازنشستگان قد یمی تر به نسبت بیشتر 

وام گرفته اند .

جد ول 68- آیا تاکنون د ر د وران بازنشستگی وام گرفته اید ؟

جمعخیربلیفراوانی

9802191199تعد اد 

81.718.3100.0د رصد 
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نمود ار 56- آیا تاکنون د ر د وران بازنشستگی وام گرفته اید ؟

د فعات د ریافت
هر بازنشســته ای که وام گرفته است به طور متوسط تا زمان پرسشگری 2.5 بار وام گرفته 

بود . 40% آن ها فقط یك بار، 33% د و بار و 26% نیز سه بار و بیشتر وام گرفتند .

جد ول 69- چند  بار وام د ریافت کرد ه اید ؟

جمعبی پاسخبیش از سه بارسه بارد و باریک بارفراوانی

38932710714513980تعد اد 

39.733.410.914.81.3100.0د رصد 
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نمود ار 57- تعد اد  د فعات د ریافت وام

مبلغ آخرین وام
کل مبلغ آخرین وام پرد اخت شــد ه به این 1200 نفر برابر 8.7 میلیارد  تومان است که فقط به 
971 نفر و با میانگین حد ود  9میلیون تومان پرد اخت شد ه بود ؛ ولی این پرد اخت لزوماً متوازن 
نبود . میانگین وام 845 آنان که 819 نفر از افراد وام گیرنده هستند، مبلغ 4.7 میلیارد تومان بود. 
در مقابل، میانگین وام دریافتی 7% از آنان که 66 نفر هستند، مبلغ 2.6 میلیون تومان می شود.

جد ول 70- مبلغ آخرین وام شما چقد ر بود ؟

مبلغ
جمعباالتر از 1020 تا 520 تا 10تا 5میلیون تومان

22446818198971تعد اد 

23.148.218.610.1100.0د رصد 

البته مبلغ وام د ریافتی برحســب زنان و مرد ان بازنشسته تفاوت معناد ار ند ارد ؛ ولی با 
تحصیالت و طبعاً پایه حقوق تفاوت د ارد . افراد  با تحصیالت باالتر به طرز معناد اری مبالغ 
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وام بیشتر د ریافت کرد ه بود ند . بخشی از باالتربود ن مبلغ وام د ریافتی افراد  متناسب با مبلغ 
آخرین مستمری د ریافتی نیز بود ه است.

زمان نوبت وام
حدود 85% وام گیرند گان بد ون آنکه معطلی خاصی پید ا کنند  موفق به د ریافت وام شد ه بود ند ؛ 
ولی حدود 10% زیر یك سال )میانگین حد ود  سه ماه( و حدود 5% نیز بیش از یك سال معطل 

شد ند . به نظر می رسد  این وام ها برای امور ضروری جاری می توانند  کارایی د اشته باشند .

جد ول 71- چه مد ت د ر نوبت د ریافت وام بود ید ؟

جمعبی پاسخبیش از یک سالیک سالهیچفراوانی

83493458980تعد اد 

85.19.54.60.8100.0د رصد 

نمود ار 58- مد ت د ر نوبت د ریافت وام بود ن
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محل مصرف وام
واضح اســت که با توجه به میزان مبالغ مذکور عموماً برای مخارج عاد ی هستند  و %55 
افراد  نیز به همین زمینه اشاره کرد ند . 21% نیز برای امور فرزند ان وام گرفته اند ، 10% برای 
د رمان و 11% برای ســرمایه گذاری و خرید  خود رو یا تعمیرات اساسی خانه وام گرفته اند . 
تفاوت معناد اری د رباره مبلغ وام های د ریافتی برحسب زمینه های مصرف وجود  د ارد . برای 
سرمایه گذاری و نیز هزینه های فرزند ان بیش از مخارج عاد ی و د رمان وام گرفته شد ه است. 

زنان به نسبت بیشتر از مرد ان وام را برای تأمین هزینه های فرزند ان گرفته اند .

جد ول 72- برای چه مصرفی وام د ریافت کرد ید ؟

جمعسایرد رمانسرمایه گذاریامور فرزند انمخارج خانهفراوانی

5392051099336980تعد اد 

55.020.911.19.53.7100.0د رصد 

نمود ار 59- مورد  مصرف وام
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سفر بازنشستگان
ســفرهای بازنشستگان اید ه جالبی برای ایرانگرد ی و نیز ارتباط بازنشستگان با یکد یگر و 
تخفیف مسئله تنهایی است. 20% بازنشستگان تاکنون به این سفرها رفته اند . زنان به نسبت 
بیشــتر از مرد ان از این فرصت و امکان بهره مند  شــد ه اند . 24% زنان د ر برابر 18% مرد ان 
تجربه این سفرها را د اشته اند . همچنین افراد  مسن تر نیز بیشتر از فرصت سفرهای جمعی 
اســتفاد ه کرد ه اند . آنان که به این گونه سفرها رفته اند  به طور میانگین 1.7 بار این سفرها را 

تجربه کرد ه اند .

جد ول 73- تاکنون چند  سفر مختص بازنشستگان رفته اید ؟

جمعبی پاسخبیش از سه بارسه بارد و باریک بارهیچفراوانی

956124641611291200تعد اد 

79.710.35.31.31.02.4100.0د رصد 

نمود ار 60- تاکنون چند  سفر مختص بازنشستگان رفته اید ؟
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ارزیابی سفر بازنشستگان
ارزیابی بازنشســتگان از ســفرهایی که برای آنان تد ارک د ید ه می شود  خیلی خوب 
اســت. 46% کسانی که تجربه این ســفرها را د اشتند  آن را خیلی خوب و 34% خوب 
د انستند ؛ یعنی جمعًا 80% آن را خوب ارزیابی کرد ه اند  که شاخص بسیار مثبتی است. 
فقط حد ود  12% این نوع ســفرها را بد  و خیلی بد  اظهار د اشته اند  که حتمًا علل ویژه 

فرد ی د اشته است.

جد ول 74- د رمجموع این سفرها تا چه حد  خوب یا بد  بود ند ؟

جمعبی نظرخیلی بد بد د ر حد  متوسطخوبخیلی خوبفراوانی

1138344319561200تعد اد 

9.46.93.70.30.179.7100.0د رصد 

46.334.018.01.20.40.0100.0د رصد  معتبر

نمود ار 61- د رمجموع این سفرها تا چه حد  خوب یا بد  بود ند ؟
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د سترسی به امکانات ورزشی
د سترسی بازنشستگان به تسهیالت و امکانات ورزشی بسیار محد ود  است و فقط پنج د رصد  

اظهار د اشته اند  که چنین امکاناتی د ر د سترس د ارند .

جد ول 75- آیا امکانات ورزشی و تفریحی از طرف سازمان یا صند وق بازنشستگی
د ر اختیار یا د سترس بازنشستگان قرار د ارد ؟

جمعبی پاسخخیربلیفراوانی

571050931200تعد اد 

4.887.57.8100.0د رصد 

نمود ار 62- آیا امکانات ورزشی و تفریحی از طرف سازمان یا صند وق بازنشستگی
د ر اختیار یا د سترس بازنشستگان قرار د ارد ؟
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فاصله با امکانات ورزشی
حد ود  39% کسانی که به امکانات ورزشی و تفریحی مربوط به سازمان یا صند وق د سترسی 

د ارند ، فاصله آن را با محل سکونت خود  د ور یا خیلی د ور توصیف کرد ه اند .

جد ول 76- امکانات ورزشی د ر چه فاصله ای از محل سکونت شما هستند ؟

جمعنمی د انمخیلی نزد یکنزد یکد ورخیلی د ورفراوانی

616273557تعد اد 

10.528.147.45.38.8100.0د رصد 

نمود ار 63- امکانات ورزشی د ر چه فاصله ای از محل سکونت شما هستند ؟

با توجه به تعد اد  اند ک افراد ی که به هزینه هر بار اســتفاد ه از امکانات ورزشــی اشاره 
کرد ه اند ، )فقط 41 نفر، 3.4% کل بازنشستگان(، نتایج آن چند ان قابلیت تعمیم ند ارد ، حد ود  
46% آنــان هیچ هزینه ای نمی پرد ازند ، 22% زیر 15هــزار تومان، 12% بین 15 تا 50هزار 

تومان و 17% نیز باالی 50هزار تومان را برای هر بار ورزش هزینه می پرد ازند .





تأثیر کرونا
وضعیــت امروز مرد م ایران )آبان 1399( به شــد ت تحت تأثیر عوارض کرونا و بیماری 
کووید  19 اســت. این عوارض برای بازنشستگان به د لیل باالبود ن سن اثرات خاص تر 
د ارد ؛ ازاین رو کوشــید ه شد ه اســت با بعضی از پرســش های مرتبط، ابعاد  این اثرات 
سنجید ه شــود . این ابعاد  عمد تًا شــامل تأثیر بر هزینه- د رآمد  زند گی و نیز ارتباطات 

فرد  می شود .

تأثیر بر هزینه زند گی
حد ود  79% بازنشســتگان اعالم کرد ه اند  که کرونا هزینه های زند گی آنان را افزایش د اد ه 

است و فقط 3.2% گفته اند  که د ر د ورة کرونا هزینه های زند گی آنان کاهش یافته است.

جد ول 77- کرونا از نظر هزینه ها چه اثری بر زند گی شما گذاشته است؟

جمعبی پاسخفرقی نکرد ه استکاهش د اد ه استافزایش د اد ه استفراوانی

9443821531200تعد اد 

78.73.217.90.3100.0د رصد 
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نمود ار 64- تأثیر کرونا از نظر تأثیر هزینه ها بر زند گی

تأثیر بر د رآمد 
د ر پی بروز کرونا 11.5% پاسخ گویان با افزایش د رآمد ها و 24% با کاهش آن مواجه شد ه اند ، 

نزدیك به 63% هم گزینه »فرقی نکرد ه است« را اعالم کرد ه اند .
د رمجموع حد ود  20% افراد  هم زمان با افزایش هزینه و کاهش د رآمد  مواجه شد ه اند .

جد ول 78- کرونا از نظر د رآمد ها چه اثری بر زند گی شما گذاشته است؟

جمعبی پاسخفرقی نکرد ه استکاهش د اد ه استافزایش د اد ه استفراوانی

13729176931200تعد اد 

11.424.364.10.3100.0د رصد 
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نمود ار 65- تأثیر کرونا از نظر د رآمد  بر زند گی

تأثیر بر رفت وآمد  با آشنایان
با توجه به وضعیت جســمی و سنی بازنشستگان مسئله ارتباطات برای آنان بسیار مهم 
و اثرگذار است. نزدیك به 63% آنان اعالم کرد ه اند  که د ر د وره کرونا رفت وآمد  با اقوام 
و آشــنایان تقریبًا صفر شد ه اســت! 35% نیز گفته اند  کمتر شد ه است و فقط حدود %2 

گفته اند  که فرقی نکرد ه است.

جد ول 79- کرونا از نظر ارتباط و رفت وآمد ها با اقوام و آشنایان
چه اثری بر زند گی شما گذاشته است؟

جمعبی پاسخفرقی نکرد ه استکم شد ه استتقریباً صفر شد ه استفراوانی

7524202711200تعد اد 

62.735.02.30.1100.0د رصد 
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نمود ار 66- تأثیر کرونا از نظر ارتباط و رفت وآمد  با اقوام و آشنایان

تأثیر بر رفت وآمد  فرزند ان
تأثیر کرونا بر روابط با فرزند ان به نسبت کمتر از تأثیر آن بر رفت وآمد  با اقوام و آشنایان است. 
به طورکلی 20% بازنشستگان یا با فرزند انشان زند گی می کنند  یا فرزند  ند ارند ، 11% گفته اند  
رفت وآمد  فرزند ان فرقی نکرد ه است؛ ولی حدود 51% گفته اند  که کمتر می آیند  و 15.5% نیز 

گزینه »اصاًل نمی آیند « را پاسخ د اد ه اند .
شاید  بتوان گفت اثرات کرونا بر روابط اجتماعی بازنشستگان بسیار فراتر از حتی مسئله 
و مشکالت مالی است. این موضوع د ر فرازهای د یگر این بررسی نیز مورد توجه قرار گرفت 
و نشــان می د هد  یکی از موضوع هایی است که باید  و می توان د رباره آن سیاست گذاری و 

برنامه های ویژه ای برای بازنشستگان تنظیم کرد .
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جد ول 80- کرونا از نظر ارتباط و رفت وآمد ها با فرزند ان
چه اثری بر زند گی شما گذاشته است؟

جمعبی پاسخبد ون فرزند با هم زند گی می کنیمفرقی نکرد ه استکمتر می آیند به د ید ن نمی آیند فراوانی

18660713221422391200تعد اد 

15.550.611.017.81.82.3100.0د رصد 

نمود ار 67- تأثیر کرونا از نظر ارتباط و رفت وآمد  با فرزند ان

کرونای اطرافیان
پاسخ های این پرسش که چه کسانی از اطرافیان مبتال به کرونا شد ه اند  قد ری د ور از انتظار 
است. سی د رصد  آنان گفته اند  که د ر خانواد ه آنان کسی به کرونا مبتال شد ه است، هرچند  
به احتمال زیاد  برد اشت آنان از خانواد ه جمع چند  نفری خانواد ه خود شان نیست، بلکه ممکن 
است معنای خانواد ه را گسترد ه تر از خانواد ه هسته ای د ر نظر گرفته باشند ، این نسبت برای 

د وستان و بازنشستگان پنجاه د رصد  است که این رقم معقول تر به نظر می رسد .



پیمایش مطالبات و مشکالت بازنشستگان مستمری بگیر صندوق بازنشستگی کشوری126

جد ول 82- آیا کسی از خانواد ه، د وستان و بازنشستگان که می شناسید  کرونا گرفته  است؟

فراوانی
از د وستان و بازنشستگاناز اعضای خانواد ه

خیربلیخیربلی

361837572580تعد اد 

30.169.949.750.3د رصد 

* گزینه »بی پاسخ« از محاسبه حذف شد ه است.

نمود ار 68- آیا کسی از خانواد ه، د وستان و بازنشستگان که می شناسید  کرونا گرفته  است؟

ارتباطات غیرخانواد گی
ارتباطات غیرخانواد گی بد ین د لیل برای بازنشســتگان مهم اســت که پس از جد اشد ن از 
محیط کاری، ارتباطات فرد  کاهش پید ا می کند  و باید  به  نحوی خأل ارتباطی جبران شود . 
حدود 13% بازنشســتگان فاقد  ارتباط با کسی غیر از خانواد ه خود  هستند ، 58% بیشترین 
ارتباطات غیرخانواد گی را با فامیل و همسایگان د ارند ، د وستان با 20% و بازنشستگان د یگر 

با 9% د ر مراتب بعد ی محیط ارتباطی پاسخ گویان قرار د ارند .
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جد ول 83- بیشترین ارتباط غیرخانواد گی شما با چه کسانی است؟

جمعبی پاسخهیچ کسبازنشستگاند وستانفامیل و همسایگانفراوانی

69724110815041200تعد اد 

58.120.19.012.50.3100.0د رصد 

نمود ار 69- بیشترین ارتباط غیرخانواد گی شما با چه کسانی است؟

نکته جالب اینکه ارتباط زنان با گروه های انتخابی مثل د وستان و بازنشستگان بیشتر 
از مرد ان اســت )32% زنان و 27% مرد ان( و مرد ان ارتباط بیشتری با فامیل و همسایگان 
د ارند  )61% مرد ان د ر برابر 54% زنان(. بازنشستگاِن با تحصیالت زیر د یپلم که با هیچ کس 
جز خانواد ه خود  ارتباط ند ارند  24% هســتند ؛ ولی این نسبت د ر بازنشستگان با تحصیالت 
عالی 9% است. همچنین این تفاوت به صورت معکوس د ر ارتباط با د وستان د ید ه می شود ، 
بازنشستگان با تحصیالت زیر د یپلم فقط 10% با د وستان خود  ارتباط د ارند ؛ ولی این رقم د ر 

بازنشستگان با تحصیالت عالی به 26% می رسد .
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میزان ارتباطات غیرخانواد گی
ارتباطات غیرخانواد گی وجود  د ارد ؛ ولی به طور طبیعی تکرار آن برای افراد  تفاوت د ارد . %15 
بازنشستگان هر روز چنین ارتباطی را تجربه می کنند ، 30% هر هفته، 44% د رصد  هرازگاهی 

و 12% نیز فاقد  ارتباط غیرخانواد گی بود ند .

جد ول 84- ارتباطات غیرخانواد گی شما چقد ر است؟

جمعبی پاسخهرازگاهیهر هفتههر روزفراوانی

1773545271421200تعد اد 
14.829.543.911.8100.0د رصد 

زنان ارتباط مستمر و روزانه کمتری نسبت به مرد ان د ارند ؛ د رحالی که 19% مرد ان هر 
روز با افراد ی غیر از خانواد ه ارتباط د ارند  فقط 14% زنان چنین اند . این رقم برای ارتباطات 

هرازگاهی 47% مرد ان د ر مقابل 55% زنان قابل مشاهد ه است.

نمود ار 70- ارتباطات غیرخانواد گی شما چقد ر است؟



همسان سازی
یکی اقد امات مهم د ولت د ر سال جاری د ر مورد  بازنشستگان اجرای طرح همسان سازی 
اســت. این اقد ام مبتنی بر ماد ه 30 قانون برنامه ششــم توسعه است که د ر آن چنین 

آمد ه است:
»د ولت مکلف اســت بررســی های الزم جهت برقراری عد الت و نظام پرد اخت، رفع 
تبعیض و متناسب ســازی د ریافت ها و برخورد اری از امکانات شاغالن، بازنشستگان و 
مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام د هد  و د ر جهت تصویب 
د ر مسیر قانونی قرار د هد  و اجرا کند .« د ستورالعمل اجرایی این ماد ه د ر د ولت تد وین و 
تصویب شد  و براساس آن حقوق بازنشستگان به 90% میانگین حقوق شاغالن هم تراز 
افزایش می یابد  که تغییری به نسبت قابل توجه د ر حقوق بازنشستگان است؛ ازاین رو این 

موضوع مورد توجه قرار گرفت و ارزیابی بازنشستگان د ر این باره پرسید ه شد .«

میزان افزایش حقوق با همسان سازی
پاســخ گویان اظهار د اشتند  که به طور میانگین 1.57میلیون تومان بر اثر همسان سازی به 

مستمری های آنان اضافه شد ه است.
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جد ول 85- میزان افزایش حقوق با همسان سازی
)هزار تومان(

0 تامبلغ افزایش
500

501
تا 1000

1001
تا 1500

1501
تا 2000

2001
تا 2500

2500
جمعبه باال

4220338239095431155تعد اد 

3.717.633.133.88.23.7100.0د رصد 

نمود ار 71- میزان افزایش حقوق با همسان سازی

د رصورتی که میانگین افزایش مســتمری )1.57میلیــون تومان( را د ر کل تعد اد  
مســتمری بگیران صند وق بازنشســتگی ضرب کنیم که حــد ود  1.47میلیون نفرند ، 
ماهانه برابر 2300میلیارد  تومان می شود . با توجه به اینکه میانگین پرد اختی مستمری 
د ر خرد اد ماه ســال جــاری )1399( مبلغ 3.7میلیون تومان بــود ، می توان گفت این 
میانگین باید  به حد ود  5.3 میلیون تومان د ر ماه برسد  که حد ود  43% افزایش را نشان 
می د هد  و تقریبًا معاد ل همان رقم تقریبی افزایشی است که مسئوالن صند وق اعالم 

کرد ه اند  )%40(.
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جد ول 86- میانگین افزایش مستمری ها برحسب مد رک تحصیلی

جمععالید یپلم و فوق د یپلمزیر د یپلممد رک

1064143819561568مبلغ افزایش )هزار تومان(

نمود ار 72- میانگین افزایش مستمری ها برحسب مد رک تحصیلی

یکــی از نکاتی کــه د ر افزایش مســتمری ها اهمیت د ارد ، نزد یك ترشــد ن مبلغ 
مستمری ها به یکد یگر است. پیش از افزایش مستمری ها ضریب پراکند گی مستمری ها 
0.36 بود  )نسبت انحراف معیار به میانگین(، پس از افزایش و همسان سازی این نسبت 
به 0.30 رسید  که نشان د هند ه متوازن و عاد النه ترشد ن پرد اختی به بازنشستگان است. 
همبستگی میان نسبت افزایش مستمری با مبلغ مستمری پیش از افزایش برابر 0.44- 
به د ســت آمد  که به معنای بیشترشد ن مبلغ مستمری برای گروه های با مستمری های 

کمتر است.
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تأثیر همسان سازی بر نابرابری ها
54% د رصد  از افراد  معتقد ند  افزایش مســتمری ها نابرابری های موجود  را حد اقل تا حد ی 
کاهش خواهد  د اد . د ر مقابل سی وهفت د رصد  د ر این زمینه ارزیابی مثبت ند اشتند  و نُه د رصد  
گفته اند  از تأثیر آن د ر این زمینه  اطالعی ند ارند . د ر حقیقت یافته مهم و مورد اشــاره قبلی 
نشــان د اد  که افزایش حقوق ها، ضریب پراکند گی را کاهش د اد ه است که به منزله کاهش 
نابرابری اســت؛ ولی همچنان بیش از یك سوم بازنشستگان معتقد  به این اثر نیستند  که 

شکاف بین ارزیابی ذهنی و تغییرات عینی را نشان می د هد .

جد ول 87- آیا افزایش حقوق نابرابری های موجود  د ر مستمری ها را کم خواهد  کرد ؟

جمعنمی د انمخیرتا حد یبلهفراوانی

1085384491051200تعد اد 

9.044.837.48.7100.0د رصد 

د رمجموع با افزایش تحصیالت بازنشســتگان اعتقاد  به اثر کاهند ه نابرابری افزایش 
حقوق ها کمتر می شود . همچنین کسانی که از وضع زند گی خود  رضایت )زیاد  و خیلی زیاد ( 
د ارند ، بیش از افراد  ناراضی از زند گی خود  معتقد ند  که افزایش مســتمری ها نابرابری های 
موجــود  را کاهش می د هد  )62% د ر برابر 40%(. عالوه بر اینکه رضایت از د ســتگاه محل 

خد مت قبلی موجب ارزیابی مثبت تر از اثر مستمری ها بر کاهش نابرابری بود ه است.
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نمود ار 73- آیا افزایش حقوق نابرابری های موجود  د ر مستمری ها را کم خواهد  کرد ؟

تأثیر همسان سازی بر مخارج
پرســش بعد ی د رباره اثر افزایش مستمری ها بر جبران کم وکسری های مخارج است که 
57% قاطعانه آن را رد  کرد ه اند  و 37% نیز تا حد ی با این گزاره موافق بود ند  که بخشــی از 
این کم وکسری ها را جبران می کند . نسبت کسانی که گفته اند  همسان سازی اخیر موجب 

جبران کم وکسری های مخارج می شود  بسیار اند ک است.

جد ول 88- آیا افزایش حقوق جبران کم وکسری های مخارج را خواهد  کرد ؟

جمعنمی د انمخیرتا حد یکاماًلفراوانی

42446687251200تعد اد 

3.537.257.32.1100.0د رصد 
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نمود ار 74- آیا افزایش حقوق جبران کم وکسری های مخارج را خواهد  کرد ؟

د ر این نگاه تفاوت معناد اری میان مرد ان و زنان بازنشســته نیست. به صورت واضحی 
موافقت با این گزاره متأثر از نســبت افزایش مســتمری ها نیز هست. هرکس که نسبت 
بیشتری بر حقوق او اضافه شد ه با اثرگذاری این همسان سازی بر مخارج نیز موافق تر است.



ارزیابی ها
یکــی از مهم ترین موضوع های مهم د ر پیمایش ها، ارزیابــی افراد  نمونه از ابعاد  گوناگون 
موضوع های مرتبط با آنان اســت. د ر مورد  بازنشســتگان ارزیابی و رضایت آنان از رفتار 
صند وق، پاســخ گویی مســئوالن صند وق، ارتباط با د ستگاه محل خد مت سابق و ارزیابی 
از رفتار آن ســازمان، رضایت از وضعیت عمومی زند گی، مقایســه وضعیت زند گی نسبت 
به گذشــته، احساس نسبت به بازنشستگی و ارزیابی عملکرد  د ولت د ر قبال بازنشستگان 

مورد توجه قرار گرفت.

ارزیابی رفتار صند وق
نــگاه اعضای صنــد وق  به رفتار صند وق د ر قبال بازنشســتگان نکته و محور مهم این 
پیمایش اســت، به ویژه هنگامی که به صورت مقایســه ای انجام شود . البته ممکن است 
پاســخ بر مبنای مقایسه کامل نباشد ، بلکه احســاس کلی پاسخ گو را بازتاب د هد . %38 
د ر مقام مقایســه میان وضعیت و رفتار صند وق بازنشستگی و سایر صند وق ها سکوت و 
اظهار بی اطالعی کرد ند ، 21% آن را بهتر و خیلی بهتر، 18% نیز آن را بد  و بد تر د انستند  
و 23% هم گفته اند  تفاوتی د ر این زمینه نمی بینند . د رمجموع به نظر می رسد  د اوری ها از 

توزیع میانه  برخورد ار است.
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جد ول 89- وضعیت و رفتار صند وق با بازنشستگان د ر مقایسه با سایر صند وق ها چگونه است؟

جمعنمی د انمخیلی بد تربد فرقی ند ارد بهترخیلی بهترفراوانی

48207279142744501200تعد اد 

4.017.323.311.86.237.5100.0د رصد 

6.427.637.218.99.90.0100.0د رصد  معتبر

نمود ار 75- وضعیت و رفتار صند وق با بازنشستگان د ر مقایسه با سایر صند وق ها چگونه است؟

زنان به نســبت بیشتری از این مقایسه اظهار بی اطالعی کرد ند ؛ ولی زنانی که د ر این 
زمینه د اوری کرد ند  د ر مقایسه با مرد ان از وضعیت صند وق ارزیابی بهتری د اشتند . افراد  با 

تحصیالت باالتر نیز ارزیابی منفی تری از وضعیت و رفتار صند وق ابراز کرد ند .
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پاسخ گویی مسئوالن صند وق
د رباره پاســخ گویی مســئوالن صند وق نیز ارزیابی ها تا حد ی رضایت بخش اســت. اگر 
بی پاسخ ها را حذف کنیم و د ر نظر نگیریم، د ر میان بقیه حد ود  48% پاسخ مثبت د اد ند ، %34 
نیز پاسخ تا حد ی و 17% هم پاسخ منفی د اشتند  و گفته اند  که مسئوالن صند وق پاسخ گوی 

پرسش های آنان نیستند .

جد ول 72- آیا مسئوالن صند وق پاسخ گوی پرسش های شما هستند ؟

جمعبی پاسخخیرتا حد یبلیفراوانی

4423131592861200تعد اد 

36.826.113.323.8100.0د رصد 

48.434.217.40.0100.0د رصد  معتبر

نمود ار 76- آیا مسئوالن صند وق پاسخ گوی پرسش های شما هستند ؟
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ارتباط با د ستگاه محل خد مت سابق
بازنشستگان از حیث ارتباط با د ستگاه محل خد مت سابق خود  تقریباً به سه گروه مساوی 
تقســیم می شوند  که تقریباً یکسان پاسخ های بلی، تا حد ی و خیر د اشتند ؛ بااین حال پاسخ 

منفی اند کی بیشتر از پاسخ مثبت است.
متغیرهای مؤثر بر این ویژگی به میزان زیاد ی تفاوت های معناد ار را نشان می د هند . زنان کمتر 
از مرد ان با د ستگاه محل خد مت گذشته خود  ارتباط د ارند  )23% د ر برابر 35%(. البته هرچه از زمان 
بازنشستگی افراد  می گذرد  ارتباط آن ها با د ستگاه محل خد مت قبلی به طرز معناد اری کمتر می شود .

جد ول 91- آیا با سازمان سابق خود  د ر ارتباط هستید ؟

جمعبی پاسخخیرتا حد یبلیفراوانی

36540143131200تعد اد 

30.433.435.90.3100.0د رصد 

نمود ار 77- آیا با سازمان سابق خود  د ر ارتباط هستید ؟
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نحوه رفتار د ستگاه محل خد مت سابق با بازنشستگان
د رمجموع بیش از 72% پاسخ گویان از نحوه رفتار د ستگاه محل خد مت سابق خود  کاماًل یا 
تا حد ی رضایت د اشتند ، فقط 19% ابراز نارضایتی کرد ند  و 8% نیز به این پرسش پاسخی 
ند اد ند . کســانی که به این پرســش پاسخ ند اد ند  افراد ی هســتند  که قد یمی تر از د یگران 
بازنشست شــد ند ؛ ولی د رمجموع بازنشســتگان جد ید تر ابراز نارضایتی بیشتری د اشتند . 
همچنین زنان به این پرسش کمتر پاسخ د اد ند ؛ شاید  به این د لیل که ارتباط آنان کاًل کمتر 

بود ه است. افراد  با تحصیالت باالتر ابراز نارضایتی بیشتری د ر این زمینه د ارند .

جد ول 92- د رمجموع از نحوه رفتار سازمان سابق خود  با بازنشستگان و خود تان رضایت د ارید ؟

جمعبی پاسخخیرتا حد یکاماًلفراوانی
4204482311011200تعد اد 
35.037.319.38.4100.0د رصد 

38.240.821.00.0100.0د رصد  معتبر

نمود ار 78- د رمجموع از نحوه رفتار سازمان سابق خود  با بازنشستگان و خود تان رضایت د ارید ؟
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رضایت از وضعیت عمومی
رضایت از وضعیت عمومی زند گی شــاخص مهمی د ر ســنجش رضایت مند ی اســت. %29 
بازنشســتگان د ر این مورد  ابراز رضایت زیاد  و خیلی زیاد  کرد ند ؛ ولی اکثریت قاطع آنان یعنی 
51% د ر میانه طیف قرار د ارند  و 20% نیز از وضعیت عمومی زند گی اظهار رضایت کم و خیلی 
کم د اشتند . متغیرهای جنسیت، سن و تحصیالت بازنشستگان تأثیر معناد اری بر این رضایت 
ند ارند ؛ ولی میزان مستمری بازنشستگی بر میزان رضایت تا حد ی معناد ار است و با افزایش مبلغ 
مستمری ها این رضایت نیز تا حد ی بیشتر می شود . همچنین با افزایش بیماری های مزمن رضایت 
از زند گی کم می شود ، عالوه بر اینکه با افزایش افراد  تحت تکفل از میزان رضایت کاسته می شود .

جد ول 93- از موقعیت کلی زند گی خود  رضایت د ارید ؟

جمعبی پاسخخیلی کمکمتا حد ود یزیاد خیلی زیاد فراوانی

9324960811013371200تعد اد 
7.820.850.79.211.10.6100.0د رصد 

نمود ار 79- از موقعیت کلی زند گی خود  رضایت د ارید ؟
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جالب ترین نکته رابطه میان رضایت از زند گی و ارتباط غیرخانواد گی است که د ر جد ول 
زیر به بحث گذاشته شد ه است.

جد ول 94- رابطه میان رضایت از زند گی و ارتباطات غیرخانواد گی

                         افراد  طرف ارتباط
جمعهیچ کسبازنشستگاند وستانفامیل و همسایگان          رضایت

205زیاد  و خیلی زیاد 
)60.3(

75
)22.1(

32
)9.4(

28
)8.2(

340
)28.6(

368تا حد ود ی
)60.5(

119
)19.6(

48
)7.9(

73
)12.0(

608
)51.1(

120کم و خیلی کم و هیچ
)49.6(

46
)19.0(

27
)11.2(

49
)20.2(

242
)20.3(

693جمع
)58.2(

240
)20.2(

107
)9.0(

150
)12.6(

1190
)100.0(

* د ر چهار ستون اول اعد اد  د اخل پرانتز د رصد  سطری و د ر ستون آخر، د رصد  ستونی است.

کســانی که از زند گی خود  رضایت کم و خیلی کم د ارند ، به نسبت بسیار بیشتری فاقد  
ارتباطات غیرخانواد گی هستند  تا کسانی که رضایت زیاد  و خیلی زیاد  از زند گی د ارند  )%20 
د ر برابر 8%(. نمی توان اظهارنظر قطعی کرد  که کد ام یك عامل د یگری است و آیا کمبود  
رضایت عامل فقد ان ارتباط است یا برعکس؛ ولی د رهرحال می توان به اثرگذاری متقابل 
آن ها اطمینان د اشت. افراد ی که فاقد  ارتباطات هستند  به طرز معناد اری سنین باالتر د ارند  
و طبعاً از بازنشستگان قد یمی تر هستند ، ضمن اینکه مستمری بازنشستگی آنان نیز کمتر 

از د یگران است.
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نمود ار 80- رابطه میان رضایت از زند گی و ارتباط غیرخانواد گی

مقایسه وضعیت زند گی
تحول و تغییر رضایت از زند گی به هر میزان شاخص مهم تری است. به عبارت د یگر شاید  
رضایت امروز ما متوســط باشد ؛ ولی نسبت به گذشته بیشتر شد ه باشد  و این به معنای 
وجود  امید  به آیند ه نیز هست؛ د رحالی که اگر رضایت امروز ما بیش از متوسط باشد  ولی 
نسبت به گذشته کمتر شد ه باشد  به معنای ناامید ی از روند  گذشته و احتمااًل ناامید ی از 
آیند ه نیز خواهد  بود ؛ ازاین رو از بازنشستگان سؤال شد  میزان رضایتشان از زند گی نسبت 
به چند  ســال قبل بیشتر شد ه اســت یا کمتر. د رحالی که فقط 14% گزینه »بیشتر شد ه 
است« را پاسخ د اد ند ، 51% گزینه »کمتر شد ه است« را برگزید ند . د رواقع اند کی بیش از 
نیمی اعالم کرد ند  رضایت آنان از زند گی د ر مقایســه با گذشته کمتر شد ه است و حدود 
48% گفتند  یا فرقی نکرد ه یا بهتر شــد ه اســت. البته این پاسخ ها را باید  با د رنظرگرفتن 

وضعیت کرونایی ارزیابی کرد .
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جد ول 95- میزان رضایت شما از زند گی نسبت به چند  سال قبل بیشتر شد ه است یا کمتر؟

جمعبی پاسخکمتر شد ه استفرقی نکرد ه استبیشتر شد ه استفراوانی

16841261091200تعد اد 

14.134.350.80.8100.0د رصد 

نمود ار 81- میزان رضایت شما از زند گی نسبت به چند  سال قبل بیشتر شد ه است یا کمتر؟

نکته د یگر آنکه میزان کاهش رضایت د ر میان افراد  با تحصیالت عالی نسبت به افراد  
با تحصیالت زیر د یپلم حد ود  10% بیشتر است.

احساس نسبت به بازنشستگی
بازنشســتگی نقطه عطف مهمی د ر زند گی افراد  د ر د نیای جد ید  اســت؛ موضوعی که د ر 
گذشــته وجود  ند اشــت. این وضعیت که فرد  یك روز از خواب بید ار می شود  و د یگر هیچ 
الزامی به رفتن سر کار ند ارد  و حقوق خود  را د ریافت می کند ، امری مرتبط با زند گی جد ید  
است. حد ود  45% افراد  به وضعیت جد ید  خود  احساس خوب د اشتند ، د ر مقابل 35.5% آرزو 
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کرد ند  کاش بازنشســته نمی شد ند  و حدود 18% نیز گفته اند  برای شان تفاوت ند اشته است. 
علت یابی این وضعیت بســیار مهم است. برخی افراد  همین که از کار د ور شد ند ، احساس 
بد ی پید ا کرد ند ، برخی به ســبب نگاه د یگران، برخی هم مشــکالت اقتصاد ی و... چنین 
احساســی د ارند . تحقیق د ر این باره بسیار مهم است و برای برنامه ریزی با هد ف بهبود ی 

شرایط بازنشستگان اهمیت د ارد .

جد ول 96- به بازنشستگی خود  چه احساسی د ارید ؟

جمعبی پاسخفرقی نکرد ه استکاش بازنشسته نمی شد ماحساس خوبفراوانی

538426221151200تعد اد 

44.835.518.41.3100.0د رصد 

نمود ار 82- به بازنشستگی خود  چه احساسی د ارید ؟

جنســیت بازنشستگان د ر این احســاس اهمیت د ارد ؛ د رحالی که نیمی از زنان )%50( 
بازنشســتگی را خوب توصیف کرد ند ، مرد ان فقط 42% چنین احساسی د اشتند . شاید  یك 
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علت این تفاوت جایگاهی است که زن د ر خانه د ارد  و احساس بیکارشد ن ند ارد .
حد ود  60% کســانی که از موقعیت زند گی خود  به میزان زیاد  و خیلی زیاد  احســاس 
رضایت د ارند ، بازنشستگی را خوب توصیف کرد ه اند  و د ر مقابل، افراد ی که از زند گی خود  
رضایت کم و خیلی کم د اشتند ، فقط 30% بازنشستگی را خوب توصیف کرد ند . این رابطه 
د ر کسانی د ید ه می شود  که رضایت بیشتری از د ستگاه محل خد مت سابق خود  ابراز کرد ند . 
هرکس که از نحوه برخورد  د ستگاه محل خد مت سابق خود  رضایت کامل د اشت توصیف 
بهتری از بازنشستگی ابراز کرد  )54%(؛ د رحالی که این رقم برای کسانی که از د ستگاه محل 

خد مت سابق خود  ناراضی هستند ، فقط 37% است.

ارزیابی عملکرد  د ولت
عملکرد  حکومت و د ولت د رباره بازنشســتگان پرسش د یگری است که از افراد  شد . %14 
آنان از عملکرد  د ولت د ر حد  زیاد  و خیلی زیاد ، 35% تا حد ود ی رضایت د اشتند  و 47% نیز 
میزان رضایت خود  را از عملکرد  د ولت د ر قبال بازنشستگان کم و خیلی کم بیان کرد ند . این 
پاسخ مهم است. هیچ گاه د ر طول 40 سال گذشته سابقه ند اشته است د ر یك سال واند ی 
میانگین مســتمری بازنشستگان از 2.9 میلیون تومان د ر خرد اد  1398 با حد ود  80% رشد  
به باالی 5 میلیون تومان افزایش یابد ، لذا انتظار می رفت میزان رضایت ابرازشــد ه حد اقل 
پس از همسان ســازی بیشتر از این باشد ؛ ولی این اتفاق به عللی که د ر اد امه اشاره خواهد  

شد ، رخ ند اد ه است.

جد ول 99- د رمجموع از عملکرد  حکومت و د ولت د رباره بازنشستگان تا چه حد  رضایت د ارید ؟

جمعبی پاسخخیلی کمکمتا حد ود یزیاد خیلی زیاد فراوانی

40122422201358571200تعد اد 

3.310.235.216.829.84.7100.0د رصد 
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نمود ار 83- د رمجموع از عملکرد  حکومت و د ولت د رباره بازنشستگان تا چه حد  رضایت د ارید ؟

مهم ترین د لیل موضوع مورد اشــاره را می توان د ر نرخ تورم باال د انســت که افزایش 
مستمری ها بر اثر همسان سازی د ر امواج تورم های باال گم شد ند ؛ ولی شاید  علت مهم تری 
هم وجود  د ارد  که د ر پیمایش ها و نظرسنجی های د یگر د ید ه می شود  و این است که اگرچه 
از پاســخ گویان د رباره عملکرد  د ولت د رباره بازنشستگان پرسش می شود ، د ر حقیقت مرد م 
نمی توانند  فضای عمومی و کلی جامعه را چند ان متمایز کنند  و د رنهایت و د ر پاسخ احساس 

خود شان را به کلیت امور بیان می کنند .
بااین حال هرچه ضریب افزایش مستمری بیشتر باشد ، ابراز رضایت نیز بیشتر می شود . 
مرد ان بازنشسته د ر مقایسه با زنان ابراز رضایت بیشتری کرد ند ؛ رضایت زیاد  و خیلی زیاد  
مــرد ان 16% و زنان 10% و رضایت کم و خیلی کم مرد ان 47% د ر برابر 54% د رصد  زنان 
بود . البته این قد ری عجیب اســت؛ زیرا مرد ان د ر بســیاری از زمینه ها به نسبت ناراضی تر 
هســتند . تفاوت برحسب تحصیالت خیلی شد ید  است و افراد  با تحصیالت باالتر رضایت 

کمتری از عملکرد  د ولت د ر این زمینه د ارند .
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جد ول 100- میزان رضایت از عملکرد  د ولت و حکومت د رباره بازنشستگان برحسب تحصیالت

تحصیالت
عالید یپلم و فوق د یپلمزیر د یپلمرضایت

24.512.112.0زیاد  و خیلی زیاد 

35.836.237.0متوسط

39.751.751.0کم و خیلی کم

بخش مهمی از رضایت از حکومت و د ولت با رضایت از زند گی شخصی تبیین می شود  
)r=0 .346(. د رواقــع بیش از د ه د رصــد  واریانس رضایت از د ولت و حکومت با رضایت از 

زند گی تحلیل می شود . رضایت از د ستگاه محل خد مت قبل نیز همین اثر را د ارد .





تفاوت های منطقه ای
یکی از متغیرهایی که برای این پیمایش د ر نظر گرفته شد ، متغیر منطقه است. استان، مرکز 
استان، شهر یا روستای محل سکونت سه متغیر اصلی هستند . تعد اد  افراد ی که د ر روستا 
زند گی می کنند  فقط 5.3% نمونه آماری را تشــکیل می د هند  و چون تعد اد شان کم است، 
روابط میان متغیرهای معناد ار را کمتر نشــان می د هد . متغیر د وم زند گی د ر مرکز استان یا 
ســایر مناطق استان است. 62% پاســخ گویان د ر مراکز استان ها زند گی می کنند ؛ ازاین رو 
با توجه به تعد اد  نمونه )1200 نفر( باید  اســتان های کشــور را خوشه بند ی کرد  و براساس 
خوشــه های تشکیل شد ه تفاوت ها را براساس حضور د ر این مناطق سنجید . گزارش آن د ر 

بخش نمونه گیری آمد ه است.
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جد ول 101- نمونه آماری برحسب منطقه، مرکز استان و روستا

فراوانیاستان هامنطقه
شهر و روستاشهرستان

سایر مرکز
روستاشهرشهرستان ها

1

سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد ، 
آذربایجان غربی، خراسان شمالی، لرستان، 
کرمان، کرد ستان، گلستان، ارد بیل، ایالم، 

چهارمحال بختیاری و هرمزگان

26915811125710

خراسان جنوبی، کرمانشاه، خوزستان، 2
1931138018210همد ان، آذربایجان شرقی و زنجان

بوشهر، فارس، خراسان رضوی، گیالن، 3
36117618531835مرکزی، مازند ران و قزوین

377292853698تهران، البرز، اصفهان، سمنان، قم و یزد 4

1200739461112363جمع

د ر تحلیل روابط بین پرسش های پیمایش برحسب منطقه، همچون جد اول قبلی که 
روابط پرســش ها با متغیرهای زمینه ای بررسی شد ه بود ، فقط به موارد  معناد ار اشاره و د ر 
صورت نیاز جد ول مربوط نیز آورد ه می شــود . ارتباطاتی که قید  نمی شوند  به معنای فقد ان 

ارتباط معناد ار هستند .

تأثیر کرونا
بیشترین تأثیر منفی کرونا بر رفت وآمد ها د ر منطقه 4 است که د ر 68% موارد  گفته اند    -
رفت وآمد  آن ها تقریباً صفر شد ه است؛ ولی این نسبت د ر منطقه 3 حد ود  54% است. 
این تفاوت میان مراکز اســتان و سایر شهرستان ها نیز وجود  د ارد . د ر مراکز استان ها 

رفت وآمد ها بیشتر به صفر رسید ه اند .
از حیث ابتالی اعضای خانواد ه، د وســتان و آشنایان به کرونا د رصد  کسانی که گفته اند  از   -
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اعضای خانواد ه شان کسانی کرونا گرفته اند ، د ر روستاها حد ود  نصف این د رصد  د ر بازنشستگان 
ساکن شهرهاست. این تفاوت د رباره ابتالی د وستان و اقوام نیز کمابیش د ید ه می شود .

بازنشستگی
به طورکلی و به طرز معناد ار بازنشســتگان منطقه 4 ســهم بیشتری از بازنشستگان   -
سال های گذشــته و قد یمی تر را به خود  اختصاص می د هند . همچنان که د ر مراکز 

استان ها بازنشستگان قد یمی تر بیشتر ساکن هستند .
د رحالی که آخرین مبلغ میانگین مستمری د ریافتی بازنشستگان برحسب منطقه تفاوت   -

معناد اری ند ارد  د ر مراکز استان ها قد ری بیشتر از سایر شهرستان ها بیان شد ه است.

سالمت و بیماری فرد 
تفاوت مشهود ی میان بازنشستگان مناطق چهارگانه از حیث ابتال به بیماری مزمن   -
وجــود  د ارد ؛ د رحالی که این افراد  د ر منطقه 4 حد ود  67% هســتند ، د ر منطقه 1 بالغ 
بر 58% هســتند . شــاید  د لیل آن باالتربود ن سن بازنشســتگان منطقه 4 است که 

به طورمیانگین د و سال بیشتر از بازنشستگان منطقه 1 د ارند .
از حیــث ابتال به نوع بیماری می توان گفت که فقط د ر موارد  زیر تفاوت های معناد ار   -

وجود  د ارد :
پاسخ گویان مناطق 1 و 4 بیشتر به د یســك و آرتروز و ناراحتی های مفاصل   -

مبتال هستند .
پاسخ گویان مناطق 1 و 4 به نسبت بیشتر به بیماری های چشم مبتال هستند .  -

پاسخ گویان مناطق 1 و 4 به نسبت بیشتر به آسم مبتال هستند .  -
د ر بقیه بیماری ها تفاوت معناد اری میان ابتالی بازنشستگان برحسب مناطق چهارگانه   -

د ید ه نمی شود .
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به طرز معناد اری بازنشستگان منطقه 4 بیش از منطقه 1 از عینك استفاد ه می کنند ؛   -
74% د ر برابر %65.

از حیث مراجعه به مراکز د رمانی د ر طول سه ماه گذشته، تفاوت ها معناد ارند ؛ د رحالی که   -
49% بازنشستگان منطقه 4 چنین مراجعه ای د اشتند ، د ر منطقه 1 فقط 37% مراجعه 
د اشتند . همچنین ساکنان مراکز استان ها با 48% د ر برابر ساکنان سایر شهرستان ها با 

39% تفاوت معناد اری د ر مراجعه به مراکز د رمانی د اشتند .
د رحالی که 96% بازنشستگان منطقه 3 گفتند  بیمه تکمیلی د ارند ، این رقم برای   -
منطقه یك رقم 90% اســت. منطقه 2 بــا 94% و منطقه 4 با 93% حکایت از 
پوشــش کمتر منطقه 1 د ارد . البته بازنشستگان روستایی کمتر از همه از بیمه 

تکمیلی برخورد ار بود ند  )%86(.

سالمت و بیماری خانواد ه
بازنشستگان منطقه 4 به نحو معناد اری بیشتر مجرد  زند گی می کنند  و کمتر از د یگر   -
مناطق همسر د ارند  )83% د ارای همسر(؛ د رحالی که این نسبت د ر منطقه 2 برابر %95 
اســت. این تفاوت د ر مراکز استان ها نیز هست. د ر روستاها صد  د رصد  بازنشستگان 

همسر د ارند ؛ اما این نسبت د ر شهرها 88% است.
د رحالی که بازنشستگان مناطق 1 و 2 به ترتیب 67 و 70% فرزند  تحت تکفل د ارند ،   -
بازنشستگان مناطق 3 و 4 به ترتیب 57 و 54% چنین وضعیتی د ارند . این تفاوت برای 
ساکنان مراکز استان ها نیز مشهود  است که 58% )مراکز استان ها( د ر برابر 64% سایر 

شهرستان هاست.
بازنشســتگانی که هزینه برخی از فرزند ان خارج از تحت تکفل خود  را می د هند  د ر   -
منطقه 2 به 82% )با فرزند ان تحت تکفل( می رسد ؛ د رحالی که این نسبت د ر منطقه 

4 فقط 61% است.
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کفایت مستمری
نکته جالب اینکه بازنشستگان ساکن د ر منطقه 1 که قاعد تاً هزینه های عمومی آن ها   -
باید  کمتر باشــد ، بیش از ســایر مناطق معتقد ند  که هزینه های آنان خیلی بیشتر از 
مستمری های د ریافتی است. 80% د ر منطقه 1 د ر برابر 65% از پاسخ گویان منطقه 3 

هزینه های خود  را بیش از مستمری خود  می د انند .
بیکاری و تحصیل د ر میان فرزند ان بازنشستگان منطقه 1 و 2 از منطقه 3 و به ویژه   -
4 بیشتر است که د رنتیجه پرد اخت کمك هزینه به آن ها بر د وش بازنشستگان افتاد ه 

است. د ر منطقه 4 عامل اصلی این نیاز به کمك ازد واج نکرد ن فرزند ان است.

مهم ترین نگرانی
مهم ترین نگرانی بازنشســتگان از آیند ه خود  و خانواد ه شــان برحسب منطقه محل   -

سکونت متفاوت و بسیار معناد ار است.
بازنشستگان منطقه 1 و 3 به نسبت بیشتری از کمبود  د رآمد  نگرانی د ارند .  -

بازنشستگان منطقه 4 و 3 به نسبت بیشتری از بیماری نگرانی د ارند .  -
بازنشستگان منطقه 1 و 2 به نسبت بیشتری د رباره آیند ه فرزند ان خود  نگرانی د ارند .  -

بازنشستگان منطقه 2 و 4 بیش از د یگران نگران فقد ان امنیت هستند .  -
بازنشستگان مراکز استان ها د ر مقایسه با سایر شهرستان ها نیز بیشتر نگران فقد ان   -

امنیت هستند .
بازنشستگان ساکن روستاها نیز بیش از د یگران نگران کمبود  د رآمد  خود  د ر آیند ه هستند .  -

پس اند از کافی
84% د رصد  بازنشســتگان منطقه یك گفته اند  که برای آیند ه پس اند از کافی ند ارند ؛   -

د رحالی که این نسبت برای بازنشستگان منطقه چهار، هفتاد  د رصد  است.
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د رمان
میانگین هزینه های د رمان بازنشستگان میان مناطق گوناگون تفاوت معناد اری ند ارد ؛   -
ولی از حیث پوشــش بیمه ای بازنشســتگان مناطق 4 و 2 بیــش از د یگران تحت 
پوشش  بیمه  نبود ن ویزیت را اعالم کرد ند . همچنان که ساکنان مناطق استان چنین 

ارزیابی ای را بیش از ساکنان سایر شهرستان ها ابراز د اشتند .

د ریافت وام
د ر اصل نســبت د ریافت وام میان بازنشســتگان تفاوت معناد اری وجود  ند ارد ؛ ولی   -
از حیث میانگین مبلغ د ریافتی منطقه 3 ســپس منطقه 1 بیشترین مبالغ را د ریافت 
کرد ه اند . همچنین بازنشستگان مراکز استان ها از حیث مبلغ وام حد ود  30% کمتر از 

بازنشستگان سایر شهرستان ها وام گرفته اند .

سفرهای تفریحی
ارزیابی بازنشســتگان مناطق 1 و 3 از سفرهای تفریحی بازنشستگان بهتر از د یگر   -
مناطق است. همچنان که ساکنان شهرهای غیر از مرکز استان نیز ارزیابی بهتری از 

این سفرها د اشتند . بازنشستگان روستایی نیز ارزیابی بهتری د ر این باره ابراز کرد ند .

امکانات ورزشی
د سترسی به امکانات ورزشی برای بازنشستگان مناطق 2 و 1 خیلی کمتر از د و منطقه   -

د یگر به ویژه منطقه 4 است. تفاوت مزبور خیلی چشمگیر است.

ارزیابی از رفتار مد یر صند وق
بازنشســتگان مناطق 1 و 3 از نحوه برخورد  مد یر صند وق خود  د ر مقایســه با سایر   -
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صند وق ها اظهار رضایت بهتری د اشتند ، به طوری که این تفاوت کاماًل معناد ار است. 
د رباره پاسخ گوبود ن مد یر صند وق نیز همین تفاوت به روشنی د ید ه می شود .

ارتباط با د ستگاه محل خد مت سابق
بیشــترین ارتباط را بازنشســتگان منطقه 3 با د ســتگاه محل خد مت سابق خود    -
د ارند  و کمترین را بازنشســتگان منطقه 4. شاید  د لیل مورد  اخیر، قد یمی تربود ن 
بازنشستگی آنان است. این ارتباط د رباره بازنشستگان شهرهای غیر مرکز استان 

نیز بیشتر است.

جد ول 102- د رمجموع از نحوه رفتار سازمان سابق خود  با بازنشستگان و خود تان رضایت د ارید ؟

جمعبی پاسخخیرتا حد یکاماًلمنطقه

منطقه 1
107845024265تعد اد 
40.431.718.99.1100.0د رصد 

منطقه 2
4986479191تعد اد 
25.745.024.64.7100.0د رصد 

منطقه 3
1391426117359تعد اد 
38.739.617.04.7100.0د رصد 

منطقه 4
1251367341375تعد اد 
33.336.319.510.9100.0د رصد 

جمع
420448231911190تعد اد 

35.337.619.47.6100.0د رصد 

sig = 0.000df = 9x2 = 30.0

شایان گفتن است که د ر بازنشستگان شهرهای غیر مرکز استان ارزیابی مثبت د ید ه می شود .
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رضایت از زند گی
رضایــت از موقعیت زند گی نزد  بازنشســتگان مناطق گوناگــون با یکد یگر تفاوت   -

معناد اری د ارد .

جد ول 103- رضایت از موقعیت کلی زند گی خود  و تغییر آن نسبت به گذشته

منطقه
تغییر نسبت به گذشتهرضایت مند ی

نسبت کمترشد ه به بیشترشد هنسبت زیاد  و خیلی زیاد  به کم و خیلی کم

10.903.8

21.504.9

31.753.2

41.533.5

کمترین رضایت از زند گی د ر بازنشســتگان منطقه 1 اســت؛ ولی روند  بد ترشد ن را   -
بازنشستگان منطقه 2 شد ید تر ابراز کرد ند .

احساس نسبت به بازنشستگی
بازنشســتگان منطقه 3 بیش از د یگران احساس خوبی به بازنشستگی د ارند  )51%(؛   -
د رحالی که بازنشســتگان منطقــه 1 با گفتن این جمله ابراز د اشــتند  که »ای کاش 
بازنشسته نمی شد م« احساس منفی بیشتری د اشتند  )39%(. همچنین بازنشستگان 

ساکن روستا با 59% از بازنشستگی خود  ارزیابی خوبی بیان کرد ند .

همسان سازی
متوسط مبالغ اضافه شد ه به حقوق بازنشستگان د ر هیچ کد ام از متغیرهای منطقه ای   -
و مکانی تفاوت معناد اری با یکد یگر ند ارند ؛ ولی ارزیابی بازنشستگان برحسب منطقه 
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محل سکونت از اثرات این همسان سازی تا حد ی متفاوت است.
نسبت کسانی که معتقد ند  این همسان سازی حد اقل تا حد ی )جمع بله و تا حد ی( بر   -
کاهش نابرابری های موجود  مؤثر است، بر کسانی که مخالف چنین عقید ه ای هستند  

د ر چهار منطقه به شرح زیر است.

جد ول 104- نسبت اعتقاد  به اثر همسان سازی بر کاهش نابرابری به مخالفان این عقید ه

نسبت موافق به مخالفمنطقه

1.12منطقه 1

1.55منطقه 2

1.65منطقه 3

1.44منطقه 4

به نظر می رسد  همچنان بازنشستگان منطقه 1 ناراضی تر از د یگران هستند . این نکته   -
مهمی برای بررسی است؛ زیرا هزینه های آنان د ر مقایسه با منطقه 4 باید  پایین تر باشد .
نسبت فوق برای بازنشستگان مراکز استان 1.35 و برای سایر شهرستان های استان   -

برابر 1.58 است.

رضایت از عملکرد  د ولت و حکومت
آخرین پرســش د رباره رضایت از عملکرد  د ولت و حکومت د رباره بازنشســتگان   -
است که رضایت بازنشستگان مناطق مختلف و نیز مراکز استان و غیر آن تفاوت 
معناد اری ند ارد ؛ ولی بازنشســتگان ساکن روستا به طرز معناد اری بیش از ساکنان 
شــهر ابراز رضایت کرد ه اند . نســبت رضایت به نارضایتی د ر میان ساکنان شهر 
0.27 اســت؛ د رحالی که د ر میان بازنشستگان روستا 0.87 است که تفاوت زیاد ی 

را نشان می د هد .





تفاوت های زمینه ای
جنسیت

د رحالی که نسبت زنان بازنشسته د ر منطقه 1 و 2 حد ود  27% است، د ر منطقه 3 برابر   -
36% و د ر منطقه 4 برابر 47% است که تفاوت بسیار آشکاری است.

این تفاوت د ر میان مرکز استان و غیر آن نیز وجود  د ارد ؛ د ر اولی 42% و د ومی %26   -
را زنان تشکیل می د هند .

د ر مورد  روستا نیز تفاوت خیلی روشن است؛ زیرا د ر برابر 37% زنان بازنشسته شهری   -
فقط 8% از بازنشستگان روستایی را زنان تشکیل می د هند .

تحصیالت
ســطح تحصیالت بازنشستگان برحســب منطقه محل ســکونت تفاوت چند ان   -
معناد اری را نشان نمی د هد ؛ ولی برحسب مرکز استان و غیر آن تفاوت معناد ار است 
و بازنشســتگان مراکز استان ســطوح تحصیلی باال تر د ارند . طبعاً سطوح تحصیلی 

بازنشستگان روستایی نیز پایین تر است.
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وضع تأهل
تفاوت اصلی زند گی بر اثر تجرد  و تأهل است که د ر منطقه 4 افراد  بازنشسته ای که   -
مجرد  و بد ون همســر زند گی می کنند ، حد ود  17% هستند ؛ د رحالی که این نسبت د ر 
منطقه 1 برابر 10%، د ر منطقه 2 برابر 6% و د ر منطقه 3 برابر 9% اســت. این نسبت 
برحســب زند گی د ر مرکز استان نیز معناد ار اســت؛ 13% آنان بد ون همسر زند گی 
می کنند ؛ ولی د ر غیر مراکز اســتان فقط 8% این گونه زند گی می کنند . د ر روســتاها 
نیز صد  د رصد  بازنشستگان با همسر خود  زند گی می کنند ؛ د رحالی که این نسبت د ر 

شهرها 88% است.

تعد اد  فرزند ان
میانگین تعد اد  فرزند ان و افراد  تحت تکفل د ر چهار منطقه به شرح جد ول 105 است.  -

جد ول 105- میانگین تعد اد  فرزند ان و افراد  تحت تکفل برحسب منطقه محل سکونت

افراد  تحت تکفلتعد اد  فرزند انمنطقه

3.612.35منطقه 1

3.362.53منطقه 2

3.251.98منطقه 3

2.921.45منطقه 4

3.041.89مراکز استان

3.572.14د یگر شهرستان های استان

3.201.96شهر

4.212.37روستا
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به نظر می رسد  بزرگی اند ازه خانوار د ر منطقه 1 و نیز شهرستان های غیر مرکز استان   -
و روســتاها نسبت به سایر مناطق مشابه هزینه سنگین تری را به خانوارهای مزبور 

وارد  می کند .

خود رو
از حیث برخورد اری از خود رو تفاوت چند انی میان خانوارهای بازنشســتگان برحسب   -
منطقه نیســت؛ ولی به لحاظ تعد اد  خود رو بازنشستگان منطقه 4 و نیز بازنشستگان 

مراکز استان ها به طرز معناد اری بیش از سایر مناطق خود رو د ارند .

مسکن
د رحالی که 92% بازنشســتگان منطقه 1 واحد  مسکونی ملکی د ارند ، این رقم برای   -
بازنشستگان منطقه 4 به 83% می رسد . هرچند  به د لیل استفاد ه از مسکن های مجانی 
و سازمانی نسبت مستأجران آن ها تا این حد  متفاوت نیست؛ 6% د ر برابر 10%. مشابه 
این تفاوت نیز برای بازنشســتگان مراکز استان و د یگر شهرستان های استان وجود  
د ارد  که نسبت بازنشسته های مستأجر د ر مراکز استان د و برابر د یگر شهرستان  های 

استان است.
مبلغ رهن و اجاره مستأجران نیز د ر منطقه 4 حد اقل د و برابر و حد اکثر 2.5 برابر اجاره   -

سایر مناطق است.





جمع بند ی و نتیجه گیری
یافته های این پژوهش مبتنی است بر گرد آوری نظرات 1200 نفر از بازنشستگان که تصاد فی 
از سراسر کشور انتخاب شد ه اند  و ازاین رو می تواند  با اطمینان بیش از 95% قابل تعمیم باشد . 
د ید گاه های این افراد  بر مبنای پرســش نامه  ساخت یافته است و به د لیل وجود  کرونا و نیز 
اعتماد  بازنشستگان به تماس از جانب صند وق بازنشستگی از طریق تماس تلفنی گرد آوری 
شــد . پیمایش حاضر این محورها را از د ید گاه نمونه ای از بازنشستگان مورد توجه قرار د اد ه 
است: وضعیت سالمت جسمی خود  و خانواد ه، وضعیت بهد اشت و د رمان، وضعیت معیشت 
و مستمری، وضعیت وام و تسهیالت د ریافتی، تأثیر کرونا بر زند گی بازنشستگان، ارزیابی 

همسان سازی حقوق، ارزیابی های عمومی از صند وق، زند گی شخصی و عملکرد  د ولت.
حد ود  د وسوم پاسخ گویان این بررسی مرد  و یك سوم زن بود ند  که میانگین سنی آنان 
63 ســال است. نیمی از پاسخ گویان تا 63 سال و نیم د یگر بیش از 63 سال د اشتند . سن 
بیشتر پاســخ گویان نیز بین 61 تا 70 سال بود ؛ عالوه بر این بیشتر آنان تحصیالت عالی 
د اشــتند  )58%(. هرچند  د امنة تغییرات را می توان از بی سواد  تا د کتری د ید  که هم نشان از 
تفاوت جایگاه ســازمانی و اد اری پیشین افراد  تحت پوشــش صند وق د ارد  و هم نشان از 
پایگاه اقتصاد ی و اجتماعی بســیار متفاوت آن ها د ر شرایط کنونی و میزان برخورد اری ها، 
د سترسی ها و ســبك های متفاوت زند گی. اکثر قریب به اتفاق پاسخ گویان )89%( متأهل 
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بود ند ؛ اما نکته قابل توجه آنکه نسبت تأهل د ر مرد ان 96% و د ر زنان به 77% می رسد  که د ر 
مورد  زنان می تواند  به د لیل پایین بود ن امید  به زند گی مرد ان و باالبود ن مرگ ومیر د ر میان 
آنان و نیز باالتربود ن ســن مرد ان د ر مقایسه با زنان باشد . از یك سو سن زنان بازنشسته 
بیش از د و سال از میانگین سن مرد ان کمتر است و از سوی د یگر امید  به زند گی زنان سه 
سال بیش از مرد ان است. این نکته با یافته پیشین نشان می د هد  زنان حد ود  5 سال بیش 
از مرد ان از حقوق بازنشســتگی استفاد ه می کنند  و از سوی د یگر زنان د وران بی همسری 
بیشتری را سپری خواهند  کرد . متوسط فرزند ان این بازنشستگان 3.25 نفر با نسبت جنسی 
1.03 اســت که تفاوتی با این نسبت د ر کل کشور ند ارد . میانگین سن کوچك ترین فرزند  
آنان 27 سال اســت؛ ولی می توان از فرزند  کمتر از 10 سال د ر خانواد ه افراد  نمونه یافت؛ 

ازاین رو بُعد  خانوار 3 نفر است و نشان می د هد  اکثر آن ها حد اقل یك فرزند  د ر خانه د ارند .
از نظر مهم ترین امکانات زند گی 76% پاســخ گویان خود رو د ارند  که بیشتر آنان یك 
خود رو د اشتند ؛ اما نســبت اند کی از پاسخ گویان از د اشتن بیش از یك خود رو خبر د اد ه اند  
)10.5% کسانی که خود رو د ارند (. همچنین 87.5% آن ها منزل مسکونی ملکی د ارند  و فقط 
7.3% مستأجرند  و بقیه خانه های سازمانی و رایگان د ارند . نکته جالب آنکه حد ود  9% کسانی 

که خانه مسکونی د ارند ، گفته اند  بیش از یك خانه د ارند .
به لحاظ ویژگی های سازمانی و بیمه ای به طور متوسط 30 سال سابقه بیمه بیان شد ه 
است، هرچند  سابقه بیمه زنان حد ود  1.5 سال کمتر از مرد ان است که د رمجموع بیشتر 
آنان )81.7%( بعد  از ســال 80 بازنشسته شــد ند  و البته عمد تاً )79.3% د رصد ( به صورت 
عاد ی این موقعیت را کسب کرد ند  و نسبت اند کی ازکارافتاد ه و بازنشستگی پیش از موعد  
د ارند . میزان مستمری این بازنشستگان با توجه به اینکه موقعیت  های بسیار متفاوتی د ر 
ســازمان ها د اشــته اند  از زیر 2میلیون تومان تا حد ود  20میلیون تومان بیان شد ه است. 
میانگین آخرین مبلغ د ریافتی که شــامل افزایش طرح همسان سازی هم می شود  حد ود  
4.8میلیون تومان است؛ ولی می توان د ریافت که حد ود  60% بین 4 تا 6 میلیون د ریافت 
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می کنند ، هرچند  باید  د ر نظر د اشــت که زنان به طور متوســط حد ود  500هزار تومان از 
مرد ان کمتر د ریافت می کنند ؛ عالوه بر این، این مبلغ با توجه به سطح تحصیالت و سال 

بازنشستگی تفاوت هایی د ارد .
با د رنظرگرفتن ســن پاســخ گویان و اینکه نیمی از آنان بیش از 63 ســال د اشتند ، 
می توان انتظار د اشت شــیوع بیماری بین آنان باال باشد . 58% آنان گفته اند  که بیماری 
مزمن د ارند  که این نوع بیماری د ر بین زنان )با 69% شــیوع( بیش از مرد ان اســت. د ر 
این مورد  توجه به د و نکته یعنی متوســط بیماری مزمن زنان که 2.1 بیماری د ر مقابل 
1.7 بیماری برای مرد ان اســت و نیز استفاد ه متوسط 5 سال حق بیمه د ر بین زنان بیش 
از مرد ان، نشــان می د هد  که هزینه های د رمانی زنان بیش از مرد ان خواهد  بود . هرچند  
نســبت بیماری د ر بین افراد  با تحصیالت باالتر کمتر اســت و با توجه به اینکه نسبت 
افراد  با تحصیالت باال د ر بین بازنشســتگان صند وق بیشتر است و احتمال افزایش این 
نســبت هم بیشتر خواهد  بود ، به نظر می رسد  د ر آیند ه نسبت افراد  د ارای بیماری مزمن 
کمتر شــود . به لحاظ نوع بیماری فشارخون، د یابت، ناراحتی قلبی، چربی و ناراحتی های 
آرتروزی و د یسك بین آنان شایع تر است؛ به طوری که سه بیماری اول د رمجموع 60% از 
بیماری های مزمن پاسخ گویان را پوشش می د هد . البته بعضی از بیماری ها د ر بین زنان 
مانند  فشارخون، د یســك و آرتروز، پوکی استخوان، چربی، تیروئید  و ناراحتی مفاصل و 
بعضی نیز بین مرد ان مانند  ناراحتی قلبی و مشکالت چشم و البته به طور خاص پروستات 
شــیوع بیشتر د ارند . همین وضعیت می تواند  نشان د هد  که میزان عمل جراحی د ر میان 
آنان نسبتاً باالست؛ به طوری که 57% گفته  اند  حد اقل یك بار عمل جراحی کرد ند ، آن گونه 
که کمی بیش از نیمی از آنان بیش از یك عمل جراحی انجام د اد ند . عمل های جراحی 
تنوع زیاد  د ارند ؛ اما بیشــتر آن ها شامل عمل قلب، چشم و آب مروارید ، آپاند یس و کیسه 
صفراســت. د ر مورد  زنان سزارین و رحم و د ر مورد  مرد ان عمل فتق و پروستات نیز د ر 
رد ه های باالی عمل جراحی مطرح شد ند . بااین حال 67.6% افراد  نمونه گفته اند  که کاماًل 
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ســرپا هستند  و از این نظر مشــکلی ند ارند . د ر این میان فقط 3% گفته اند  که حتی توان 
انجام کارهای خود  را ند ارند  و برای این منظور نیازمند  کمك د یگران هســتند ؛ بنابراین 
می توان انتظار د اشــت که نسبت افراد ی که عصا و سمعك د ارند  قابل توجه نباشد . فقط 
5% از عصا اســتفاد ه می کنند ؛ ولی استفاد ه از عینك قابل توجه است و 71% به آن اشاره 
کرد ه اند . پیش تر هم اشاره شد  که عمل چشم جزو عمل هایی است که بین بازنشستگان 
به ویژه زنان د ر حد  زیاد  شــایع است. البته با افزایش سطح تحصیالت استفاد ه از عینك 
هم افزایش می یابد  و 93% بازنشستگان د کتری از عینك استفاد ه می کنند ؛ اما استفاد ه از 

عصا د ر بین افراد  با تحصیالت پایین بیشتر است.
هرچند  57% افراد  نمونه گفته اند  بیماری مزمن د ارند  و از د ارو اســتفاد ه می کنند ، این 
به معنای مراجعه مستمر به پزشك نیست و فقط د وپنجم آنان گفته اند  د ر سه ماه گذشته 
به مراکز د رمانی مراجعه کرد ه اند . شــاید  یکی از د الیل کمی مراجعه، شرایط کرونایی و 
تد اوم اســتفاد ه از د اروهای تجویزی قبلی باشد ؛ اما آن هایی که به مراکز د رمانی مراجعه 
د اشتند ، متوسط مراجعه خود  را 2.5 بار بیان کرد ه اند . بااین حال 15.7% مراجعه کنند گان به 
مراکز د رمانی د فعات مراجعه خود  را بیش از سه بار گفته اند  که قابل توجه است و نشان از 
ضرورت های د رمانی بخشی از بازنشستگان د ارد . بیشتر این مراجعات به مطب پزشکان 
و مراکز د رمانی بیمه ای بود ه است. البته باید  د ر نظر د اشته باشیم که 6.4% بازنشستگان 
گفته اند  بیمه تکمیلی ند ارند  که این میزان د ر میان زنان تا 9.5% افزایش می یابد ، عالوه بر 

این نیاز آنان به د رمان نیز بیش از مرد ان است.
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نمود ار 84- پوشش بیمه ای بعضی خد مات پزشکی

حد ود  نیمی از پاسخ گویان متأهل گفته اند  که همسرشان بیماری خاصی ند ارد ؛ اما بقیه 
به یك یا چند  بیماری همسر خود  اشاره کرد ه اند  که بیشتر شامل همان د یابت، فشارخون، 
مشــکل قلبی و چربی خون است. همچنین 60% پاسخ گویان فرزند  تحت تکفل د ارند  که 
حد ود  12% این فرزند ان بیمار هستند  و نوع بیماری شان با بیماری خود  و همسر بازنشسته 
متفاوت اســت و عمد تاً شامل بیماری های مغز و اعصاب، معلولیت، د یابت و بیماری های 
پوســتی است. اگر د ر نظر بگیریم که 57% کل پاسخ گویان بیماری مزمن د ارند ، همسران 
حد ود  نیمی از آنان و 12% فرزند ان تحت تکفلشان نیز بیمار هستند ، د ر خواهیم یافت که 
بخش قابل توجهی از مشکالت این گروه از افراد  جامعه، مد یریت د رمان و بیماری های خود  

یا اعضای خانواد ه و هزینه های ناشی از آن است.
یکی از مشــکالت کنونی جامعة ما که بسیاری از مرد م با آن د ست به گریبان هستند ، 
سختی گذران معیشت است. این موضوع تقریباً د ر تمام پیمایش های ملی و شهری بیان 
شد ه است. د ر این پیمایش نیز حد ود  85.5% افراد  نمونه گفتند  که هزینه ها بیش از مستمری 

داروی غیر بیمه ای
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آنان اســت و به عبارتی آنچه د ریافت می کنند  کفاف زند گی آنان را نمی د هد . بیشتر این 
افراد  برای جبران این کسری عمد تاً صرفه جویی می کنند  و از هزینه ها می کاهند . هرچند  
حد ود  19% نیز کار می کنند  و برخی نیز با وام، قرض، ســایر د رآمد ها و گاه فروش اموال 
فاصله میان هزینه و مستمری را پر می کنند . د ر فرازی د یگر بازنشستگان گفته اند  که اگر 
مســتمری کفایت هزینه ها را نکند ، از همه هزینه ها کم می کنند ، به ویژه از ســرگرمی و 
تفریح، پوشاک، خرید  وسایل منزل و حتی خرید  وسایل شخصی؛ بنابراین انتظاری منطقی 

است که 95.3% پاسخ گویان بگویند  رشد  تورم خیلی بیش از رشد  مبلغ مستمری است.
مقایسه میان مستمری خود  با افراد  هم پایه د ستگاه محل خد مت خود  و سازمان های 
د یگر ارزیابی متفاوتی را نشــان می د هد ؛ به طوری که 42% گفته اند  بین مســتمری افراد  
هم پایه سال های مختلف د ستگاه محل خد مت خود  تفاوت زیاد  می بینند . نسبت این افراد  
د ر مقایسه با افراد  هم پایه سازمان های د یگر به 48% می رسد . فقط 11% گفته اند  که بین 
مســتمری خود  و افراد  هم پایه ســال های مختلف د ستگاه محل خد مت خود  و نیز %2.4 
گفته اند  بین مســتمری خود  با افراد  هم پایه د یگر سازمان ها تفاوتی نمی بینند . به عبارتی 
نوعی از احساس تبعیض د ر این زمینه بین بازنشستگان کشوری ساری و جاری است. اگر 
چنین تفاوتی وجود  ند ارد  باید  اطالع رسانی کامل صورت بگیرد ، د ر غیر این  صورت توضیح 

کافی و قانع کنند ه د اد ه شود .
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نمود ار 85- مقایسه مستمری خود  با د یگران

همچنین هنگامی که از آن ها می خواهیم بین آخرین د ریافتی زمان اشــتغال و اولین 
حقوق بازنشستگی مقایسه کنند ، نسبت آن هایی که تفاوتی نمی بینند  به 26.5% می رسد . 
عالوه بر این حد ود  24% این اختالف را اند ک ارزیابی کرد ه اند  و فقط 10.7% گفته اند  تفاوت 
زیاد ی را د ر این زمینه د رک می کنند . حال اگر به وضعیت مزایای مالی از نگاه بازنشستگان 
توجه کنیم، این موضوع خود  را بیشــتر نشان می د هد . فقط 18% گفته اند  که مزایای مالی 
زمان اشتغال را از د ست ند اد ه اند . همچنین فقط 14% گفته اند  مزایای رفاهی زمان اشتغال را 
از د ست ند اد ه اند . به عبارتی اکثریت پاسخ گویان غیر از اینکه اختالف زیاد ی بین مستمری 
خود  با د یگر هم پایه ها می بینند ، همه یا بعضی از مزایای مالی و رفاهی زمان اشتغال را نیز 
از د ست د اد ه اند . این د ر صورتی است که هنوز بیشتر بازنشستگان هزینة زند گی فرزند ان- 
بخشــی از هزینة آنان- را پرد اخت می کنند . 68% گفته اند  هزینه های فرزند  یا فرزند انشان 
با آن هاســت که بیشتر ناشی از مجرد ماند ن، بیکاری، تحصیل و اند کی نیز بیماری است. 
همین نیز یکی از مهم ترین نگرانی های آن هاست. 42% پاسخ گویان گفته اند  که مهم ترین 
نگرانی شان آیند ه فرزند ان است. این یافته د ر د یگر پیمایش های ملی و شهری نیز خود  را 

تفاوت مستمری
افراد همپایه سازمان ها

تفاوت مستمری
افراد همپایه سال های مختلف
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نشــان می د هد . کمبود  د رآمد  با فاصله قابل توجه از سوی 23% پاسخ گویان د ر جایگاه د وم 
قرار می گیرد ؛ بااین حال حد ود  سه چهارم پاسخ گویان گفته اند  پس اند ازی برای آیند ه ند ارند ، 
هرچند  بخشــی از برخورد اری ها مانند  مسکن می تواند  تا حد  زیاد ی از فشارهای احتمالی 

فقد ان پس اند از یا کمی آن را کاهش د هد .

نمود ار 86- وضعیت معیشت پاسخ گویان

یکی از یافته های این پیمایش آن بود  که حد ود  57% پاسخ گویان بیماری مزمن د ارند . 
عالوه بر این حد ود  نیمی از همسران و 12% فرزند ان آنان نیز بیماری د ارند ؛ ازاین رو یکی از 
نیازهای آنان مراجعه گاه به گاه به پزشك و مرکز د رمانی است. پاسخ گویان گفته اند  تا اولین 
مرکز د رمانی به طور متوســط 25 د قیقه فاصله د ارند ؛ بااین حال حد ود  د وسوم پاسخ گویان 
حد اکثر تا 20 د قیقه با اولین مرکز د رمانی فاصله د ارند  و به  عبارتی د سترسی به مراکز د رمانی 
برای اکثریت پاسخ گویان د شوار نیست. مجموع هزینه های د رمانی برای آنان به طور متوسط 
د ر هر ماه حد ود  834 هزار تومان است. همچنین حد ود  54% تا 500هزار تومان و نزد یك 

53.8

95.3
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20% باالی 1میلیون تومان هزینه ماهانه د رمانی د ارند ؛ اما نکته این است که پوشش د رمانی 
برای همه یکسان نیست که می تواند  ناشی از نوع د سترسی ها و نیز نوع بیمه های تکمیلی 
باشــد . حد ود  39% به ویزیت پزشــك، 41% برای د ارو، 9% برای آزمایشــگاه، 84% برای 
د ند ان پزشکی و 54.5% برای وسایل کمکی مثل عینك، عصا، سمعك و... پوشش بیمه ای 
ند ارند . بااین حال اکثر پاسخ گویان )72.6%( د اروهای خود  را نسبتاً راحت به د ست می آورند ؛ 
اما یك چهارم نیز گفته اند  د اروهایشان را سخت تهیه می کنند . همچنین کمی بیش از نیمی 
از بازنشستگان گفته اند  د ارویی مصرف می کنند  که فاقد  پوشش بیمه ای است و عمد تاً شامل 

د اروهای د یابت، فشارخون، قلب، اعصاب، چربی و پروستات می شود .

نمود ار 87- وضعیت سالمت و د رمان پاسخ گویان

از نظر برخورد اری از تسهیالت 82% بازنشستگان گفته اند  که حد اقل یك بار وام د ریافت 
کرد ه انــد . حد ود  د وپنجم آن ها یك بار و یك ســوم آنان د و بار و بقیه بیــش از د و بار وام 
گرفته اند  که کل مبلغ وام د ریافتی آنان 8.7 میلیارد  تومان با میانگین حد ود  9میلیون تومان 

61.8 57.1
67.6

93.6

44.4

71.3
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می شود . اکثر این وام ها زیر 20میلیون تومان بود ه است و فقط 10% وام باالی 20میلیون 
د ریافت کرد ه اند . بااین حال وام ها به راحتی د ریافت شد ند  و 85% گفته اند  چند ان د ر نوبت قرار 
نگرفته اند . این وام ها برای امور گوناگون مورد استفاد ه قرار گرفته اند ؛ ولی بیشتر پاسخ گویان 
)55%( گفته انــد  وام را برای مخارج خانه د ریافت کرد ه اند . امور مربوط به فرزند ان با حد ود  
21% د ر جایگاه د وم قرار گرفته است. به عبارتی حد ود  سه چهارم پاسخ گویان وام ها را برای 
مخارج خانه و امور فرزند ان خود  د ریافت کرد ه اند . یکی د یگر از تسهیالت، سفرهایی است 
که صند وق برای بازنشســتگان تد ارک می بیند . کمتر از 20% پاسخ گویان گفته اند  از این 
سفرها استفاد ه کرد ه اند ؛ اما بیشــتر این افراد  سفرها را خوب ارزیابی کرد ه اند  و فقط %1.6 
گفته اند  سفرها بد  بود ند . نکته د یگر د ر مورد  تسهیالت، د سترسی بازنشستگان به امکانات 
ورزشــی اســت که فقط 5% گفته اند  به این امکانات د سترسی د ارند  که بیشتر آن ها نیز از 
د سترسی آسان و نزد یکی امکانات ورزشی به محل سکونت خود  خبر د اد ه اند . این بخش از 

خد مات می تواند  با هزینه کم و رضایت مند ی باال توسعه یابد .
اما وضعیت ویژه یك سال اخیر و شیوع بیماری کووید  19 بر زند گی بازنشستگان نیز 
تأثیر قابل توجهی د اشــته است. این تأثیر د ر د و بُعد  هزینه- د رآمد  و ارتباطات قابل بررسی 
است. از یك سو 79% بازنشســتگان گفته  اند  که کرونا هزینه زند گی آنان را افزایش د اد ه 
اســت، 24.3% گفته اند  که شیوع این بیماری د رآمد  آن ها را کاهش د اد ه است و نیز %64 
هم گفته اند  د رآمد شان تفاوتی نکرد ه است. از سوی د یگر حد ود  63% گفته اند  که ارتباطات 
آن ها با اقوام و آشــنایان تقریباً به صفر رســید ه است و 35% نیز از کم شد ن این د سته از 
ارتباطات خود  گفته اند . عالوه بر این کرونا بر آمد وشــد  فرزند ان نیز تأثیر گذاشــته است و 
15.5% گفته اند  فرزند ان به د ید ن آن ها نمی آیند  و 50.6% از کم شــد ن ســرزد ن فرزند ان 
گفته اند . البته باید  اشــاره کرد  که بیشــترین ارتباط غیرخانواد گی بازنشسته ها )58%( با 
فامیل و همســایگان است. ارتباط با بازنشستگان به عنوان اولویت ارتباطی فقط از سوی 
9% پاســخ گویان مطرح شد ه اســت؛ ولی نکته جالب این است که 12.5% گفته اند  هیچ 
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ارتبــاط غیرخانواد گی ند ارند ، میزان این ارتباط زیاد  نیســت و حد ود  نیمی از آنان گفته اند  
هرازگاهی چنین ارتباطی د ارند ؛ ولی حد ود  30% د ر طول هفته و حد ود  15% هر روز ارتباط 
غیرخانواد گی د ارند . این نیز قابل توجه اســت که د ر شرایط کنونی نسبت قابل توجهی از 
بازنشسته ها تجربه بیماری کرونا را د ر بین اطرافیان خود  د اشته اند . 30% د ر مورد  اعضای 

خانواد ه و حد ود  50% د ر مورد  د وستان و آشنایان.

نمود ار 88- مقایسه تأثیر کرونا بر هزینه- د رآمد  بازنشستگان

همسان سازی حقوق یکی از موضوع های مهم سال جاری و مورد توجه بازنشستگان 
بود . براساس اظهارات پاسخ گویان به طور متوسط 1.57میلیون تومان بر اثر همسان سازی 
به مستمری های آنان اضافه شد ه است؛ بااین حال فقط 54% افراد  د ر برابر 37% گفته اند  
که افزایش مســتمری ها نابرابری های موجود  را تا حــد ی کاهش خواهد  د اد . 57% نیز 
گفته اند  افزایش حقوق جبران کم وکســری های مخــارج را نخواهد  کرد . فراز د یگر این 
بررسی، ارزیابی بازنشستگان از بعضی موضوع های مرتبط با آنان بود  که قابل توجه است. 
نخســت آنکه فقط 21% پاسخ گویان گفته اند  وضعیت و رفتار صند وق با بازنشستگان د ر 
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مقایســه با د یگر صند وق ها بهتر است )و اگر افراد ی را د ر نظر نگیریم که نظر ند اد ه اند ، 
ارزیابی مثبت به 34% می رسد (. البته 18% از کل پاسخ گویان )24% از نظر د اد ه ها( د ر این 
مورد  ارزیابی بد  د اشتند  و اکثریت یعنی 38% د ر این باره نظری ند اد ند ؛ بااین حال ارزیابی از 
پاسخ گویی مسئوالن صند وق تا حد ی رضایت بخش است و نسبت ارزیابی مثبت به منفی 
4.7 می شــود  که رقم باالیی اســت؛ یعنی د ر مقابل هر یك نفر با ارزیابی منفی، حد ود  
5 نفر ارزیابی مثبت یا تا حد ود ی مثبت د اشــته اند . شاید  یکی از د الیل آن، تد اوم ارتباط 
بازنشســتگان با د ستگاه محل خد مت سابق خود  باشــد . نزد یك به د وسوم پاسخ گویان 
همچنان با د ســتگاه محل خد مت ســابق خود  د ر ارتباط هســتند  و 72% از نحوه رفتار 
د ستگاه محل خد مت سابق خود  رضایت د ارند  و ناراضیان د ر این مورد  به 19% می رسند ؛ 
اما وقتی به ارزیابی از وضعیت عمومی و نیز نقش د ولت می رســیم، ارزیابی های مثبت 
به شــد ت افت می کنند . فقط 29% بازنشستگان از وضعیت عمومی زند گی خود  رضایت 
زیاد  د اشتند . هرچند  این میزان از نسبت افراد  با ارزیابی منفی از وضعیت عمومی زند گی 
خود  مقد اری بیشــتر اســت )20.3% از موقعیت کلی زند گی خود  رضایت کم د اشــتند (. 
عالوه بر این حد ود  نیمی از پاســخ گویان گفته اند  د ر مقایسه با چند  سال قبل، رضایتشان 
از زند گی  کمتر شــد ه است و فقط 14% د ر این مقایسه ارزیابی مثبت د اشته اند ؛ بنابراین 
می توان د ریافــت که میزان رضایت از عملکرد  د ولت نیز پایین خواهد  بود . فقط %13.5 
گفته اند  از عملکرد  حکومت و د ولت د رباره بازنشستگان رضایت زیاد  د ارند . 46.4% نقطه 
مقابل این گروه بود ند  و رضایت خود  را د ر حد  کم ابراز کرد ه اند . این امر بیش از هر چیز 

تحت تأثیر نگاه مرد م به فضای عمومی کشور است.

با توجه به آنچه بیان شد ، نکات زیر قابل طرح و بررسی هستند :
ازآنجاکه نسبت بیماری بین بازنشستگان قابل توجه است و این نسبت با د رنظرگرفتن   -1
بیماری همســران و فرزند ان نیز بیشتر می شــود  و هزینه آن به طور متوسط حد ود  
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یك چهارم تا یك پنجم مســتمری آنان را د ربر می گیرد ، بررســی خاص و جزئیات 
مســائل د رمانی و نیازهای بازنشســتگان می تواند  موضوع مطالعه ای د یگر باشد  تا 
بتوان بر مبنای آن سازوکارهای افزایش و سهولت ارائه خد مات د رمانی را برای آنان 
فراهم کرد . بااین حال به رغم د سترســی نسبتاً خوب به مراکز د رمانی، این د سترسی 
د ر چهارچوب بهره مند ی از ظرفیت های بیمه ای نیست و همچنان بخشی از د رمان 
آنان خارج از حمایت های بیمه ای انجام می شود . د ر این زمینه سه موضوع مراجعه به 

پزشك، تهیه د اروهای خاص و د ند ان پزشکی اهمیت بیشتر د ارند .
رضایت نســبی بازنشستگان از صند وق و نحوه برخورد  مسئوالن صند وق با مسائل   -2
آنان، ســرمایه اجتماعی خوبی برای صند وق است که توجه به آن و د ورکرد ن آن از 
آسیب های احتمالی، ضرورتی مد یریتی است. حفظ ارتباط با بازنشستگان و نشان د اد ن 
توجه به مســائل و مشکالت آنان و اطالع رسانی ها می تواند  د ر این زمینه تأثیرگذار 
باشــد . ارائه نتایج این پژوهش به بازنشستگان و استفاد ه از این نتایج برای تغییرات 
و اعالم اینکه این تغییرات بر مبنای نظرخواهی از بازنشســتگان انجام شد ه است، 
احساس تعلق آنان را به صند وق و اعتماد  آنان و متقاباًل سرمایة اجتماعی صند وق را 

تقویت می کند .
وضعیت کرونایی کشور و کاهش ارتباطات اجتماعی که طبیعی این وضعیت است و   -3
خود  را د ر کاهش شد ید  ارتباطات بازنشستگان نیز نشان می د هد ، موضوعی است که 
باید  مورد توجه قرار گیرد ، به ویژه آنکه نسبتی از پاسخ گویان هیچ ارتباط غیرخانواد گی 
ند ارند . تالش برای یافتن سازوکارهای ارتباط گیری با بازنشستگان به ویژه از طریق 
ظرفیت های خود  بازنشستگان، مانند  بسترسازی د ر خانه های امید ، می تواند  بخشی 
از فشارهای ناشــی از کمبود  ارتباطات اجتماعی آنان را د ر این شرایط کاهش د هد  
و د رکل بر رضایت مند ی زند گی شــان بیفزاید . یافته های بعضی از مطالعات نشــان 
می د هند  که حفظ و ارتقای ارتباطات اجتماعی نزد یك و د وســتانه نقش مؤثری د ر 
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سالمت روان و طول عمر افراد  د ارد .
با توجه به پراکند گی زیاد  بازنشســتگان د ر سطح کشــور و د ر شهرها و روستاهای   -4
گوناگون، توجه به ایجاد  و تقویت اجتماع های محلی برای بازنشســتگان و استفاد ه 
از ظرفیت های خود شــان برای تقویت و تد اوم حیات ایــن نوع اجتماعات می تواند  
بخش قابل توجهی از نیازهای ارتباطی و نیز نیاز هویت یابی های جمعی را پاسخ گوید . 
ایجاد  خانه های امید  گامی مثبت د ر این زمینه اســت؛ اما این خانه ها بیش از اینکه 
خد مت د هند ه باشند ، باید  رویکرد  اصلی شان بر شکل گیری ارائه خد مات توسط خود  
بازنشستگان به یکد یگر باشد . ایجاد  بستر مناسب د ر خانه های امید  برای فعالیت های 
د اوطلبانه، شناسایی ظرفیت های موجود  د ر بین بازنشستگان هر منطقه و هد ایت این 
ظرفیت ها د ر ارائة خد مات د اوطلبانه به د یگر بازنشستگان و حتی خانواد ه  های محروم 
ســاکن د ر آن منطقه از طریق استقرار د ر خانه های امید ، فضایی برای گرد همایی ها 
با استفاد ه از قابلیت های خود  بازنشستگان د ر این خانه ها از یك سو جایگاه خانه های 
امید  را ارتقا می د هد  و از سوی د یگر نقش مشارکتی بازنشستگان را د ر کاهش مسائل 

و مشکالت خود  افزایش می د هد .
با توجه به اینکه سفرهای اختصاص د اد ه شد ه برای بازنشستگان رضایت باالی آنان   -5
را به همراه د اشته است، می توان سیاست گسترش سفرها و نیز تشویق بازنشستگان 
به استفاد ه از این سفرها را د ر اولویت فعالیت های رفاهی قرار د اد . ایجاد  سازوکارهای 
ســفرهای گروهی به ویژه با همکاران سابق می تواند  د ر اســتقبال از این سفرها و 
احســاس رضایت آنان تأثیرگذار باشد . خانه های امید  می توانند  د ر این زمینه جایگاه 

مناسبی برای بسترسازی و حرکت های جمعی د ر نظر گرفته شوند .
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مؤسسه راهبرد های بازنشستگی صبا، تهران.
عبد ی، ریحانه )1397(، بررسي کیفي مطالبات بازنشستگان کشور؛ مؤسسه راهبرد هاي   -

بازنشستگي صبا، تهران.
مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری های سال های 1335 تا 1395.  -
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مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشــماری 1395، جد ول جمعیت 10ساله و بیشتر   -
برحسب جنس، سن و وضع فعالیت.

- https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%8

5%D8%A7%D8%B1%B8%C%D8%B9%D9%85%D9%88%D

9%85%DB8%C%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%
88%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA

%D8%A7%DB8%C%D8%AC%D8%B3%D8%B1%D8%B4%
D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%C/%D9%86%D8%AA%D8

%A7%DB8%C%D8%AC%D8%AA%D9%81%D8%B5DB8%
C%D9%84%B8%C%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D

8%A7%D8%B1%DB8%C-1395

- https://www.srtc.ac.ir/analytical-reports/ID/5117/%D9% 
BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C

-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D

8 % A F % D B % 8 C - % D 8 % A C % D 9 % 8 5 % D 8 % B 9 % D -

B%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D-

B%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D-

B%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86.

- https://www.cbi.ir




