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 13/18/89 تاریخ پذیرش:   11/12/89تاریخ دریافت: 

 چکیده
با مسائل و مشکالت  جامعه ،نزدیک ای هاقشار جامعه هستند که در آیند ینتر مهمسالمندان از 

بر حاضر به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر کمی  ةمطالعخواهد شد.  رو روبه ها آن
آن  یها دادهرفاهی بازنشستگان شهرداری تهران پرداخته است.  رضایت سالمندان از خدمات

 2222آماری  ةمحقق ساخته گردآوری شده است. جامع ةپیمایش و استفاده از پرسشنام نیز با
. از هستندتحت پوشش سازمان بازنشستگی شهرداری تهران  سال 52بازنشستگان باالی نفر از 

. ها مصاحبه شد با آنو  ندموجود انتخاب شد یها فرمولبا استفاده از نفر  398این تعداد 
 و عیتوز و یپراکندگ ،حد وسط یها شاخص از ها داده فیتوص یبرا پژوهش نیا درهمچنین، 

شده است.  استفاده رگرسیون ةریچندمتغ لیتحل از یآمار استنباط و ها داده لیتحل و هیتجز یبرا
ستگان ارتباط معناداری وجود دارد. سن و میزان رضایت بازنش میان دهد یمنتایج نشان 

متغیر وابسته، میان اما  ،ستها آنهمچنین میزان رضایت پاسخگویان متأثر از پایگاه فرهنگی 
اجتماعی و احساس  ةیعنی میزان رضایت بازنشستگان و متغیرهای جنسیت، تحصیالت، طبق

ل از تحلیل رگرسیون نتایج حاص ینبا وجود اعدالت اجتماعی ارتباط معناداری وجود ندارد. 
 است. پژوهشمتغیر وابسته  ةکنند بینی یشپمدل رگرسیونی  دهد یمچندمتغیره نشان 
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 مقدمه و طرح مسئله
 یها دولتاقتصادی  یها مانآربا  ییها دولتپس از انقالب اسالمی شاهد تشکیل  ویژه بهدر ایران 

دولت رفاه  یها آرمانبراساس از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ییها بخش. یما بودهرفاه 

شود یا در  می یدتأک« نیازهای اصلی و اساسی شهروندان ینتأم»بر  43در اصل است. شده نگارش 

 نیز بر 28در اصل  است. مدنظر قرار گرفتهتا سطح متوسطه « آموزش و پرورش رایگان» 31اصل 

براساس  درمجموعست. ا شده یدتأکهای حمایتی  سرفصل برنامه عنوان به« اجتماعی ینتأم»

باشد. در  ها یتاقل ویژه بهنیازهای شهروندان  ینتأمدولت رفاه، نهاد قدرت باید به فکر  های یدها

 هستند،  دولت یت اقتصادکه نیازمند حمای هایی یتاقلاین نگاه همواره نوع و کیفیت حمایت از 

 جمعیت ةدلیل رشد گسترد که به ها یتاقلو بررسی است. یکی از این  پژوهش درخور یا مسلله

. در ایران، کاهش موالید، هستند سالمندان آید شمار نمی بهاقلیت اخیر دیگر  یها سالدر  خود

ان، سالمندی را به د دیگر مناطق جهنو مهاجرت، مان یروم مرگافزایش امید به زندگی، کاهش 

افزایش جمعیت  ةجمعیتی و اجتماعی تبدیل کرده است. پدید های یدهپد ینتر مهمیکی از 

 ییها آنویژه  ، بهشهروندانهمة که سعی دارند سطحی از رفاه را برای  ییها دولتسالمندان برای 

فراهم  شوند یمکه شرایط درگیری در مناسبات اقتصادی را ندارند و از این حیث محروم تلقی 

  .21: 2113چ، ی)کال استاقتصادی، اجتماعی و بهداشتی  از نظر یزبرانگ چالش ةنوعی پدید ،کنند

را  این نیازها ینتأمو  کردن برطرفو  تر متنوعرا  ها آنافزایش جمعیت این گروه، نیازهای 

 ةسطح توسع برحسب. رفاه و آسایش سالمندان کند میدر دوران رکود اقتصادی دشوارتر  یژهو به

اقتصادی ،  ةاقتصادی )ساخت سیاسی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سطح توسع -اجتماعی

، تابعی از ها آنجمعیتی جامعه، سالمت جسمی و عاطفی و شرایط زندگی  یها مؤلفهساختار و 

 سالمندان بازنشسته یژهو به ،و مرتبط است. رشد روزافزون نارضایتی سالمندان یوستهپ هم بهعوامل 

 ةدهند نشان دهد یمو بازنشستگی ارائه  ای یمهب یها سازماناز خدماتی که دولت در قالب 

 یها بخشایرانی است. اعتراض بازنشستگان  ةشدن وضعیت سالمندان در جامعمند مسلله

ش، بازنشستگان نیروهای مسلح، بازنشستگان ربازنشستگان آموزش و پرومانند  ،گوناگون

شدن  بیشتر. یکی از عوامل هاست یتینارضااین افزایش  یدمؤو...  صنعتی و خدماتی یها بخش

، کسری ها یمتحرشدن وضعیت سالمندان بازنشسته، رکود اقتصادی،  مند مسللهو  ها یتینارضااین 
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توسعه در راستای  ساله پنج یها برنامهمانند  ، یباالدست یها برنامه نکردن یتحما بودجه و 

و  شوند محسوب می  یاقتصادعوامل ها  همة آننشستگی است که باز یها صندوقتوانمندسازی 

، اما اند بودههمواره مانعی اساسی بر سر راه افزایش رفاه و سطح کیفیت زندگی سالمندان در ایران 

فارغ از چنین عواملی، گاه برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز مانع افزایش رفاه و سطح 

هم در چنین مانعی را  تواند یم. این عوامل شود یمان رضایت از خدمات رفاهی در سالمند

 رفاهی ایجاد کند. های یاستسو مجریان  گذاران یاستسسالمندان بازنشسته و هم در میان 

ارتقای سطح رضایت برای توجه ویژه به عوامل اجتماعی و فرهنگی  ،در کشورهای دیگر

میالدی دولت سوئد از  1881ال مثال در س؛ برای شود یمسالمندان از خدمات رفاهی دیده 

برای مطالعه به کتابخانه  توانند ینمخواست تا در ایجاد امکانات برای سالمندانی که  ها کتابخانه

 یها کتابخانهبودن  همگانی»مراجعه کنند کمک کنند. این فراخوان به اجرای طرحی موسوم به 

بر  آنکه یب ؛را در برداشتانجامید. طرحی که رضایت سالمندان « عمومی برای تمام سنین

تشکیل شد که   یمطالعات یها گروه ،داشته باشد. در ارتباط با این طرح یدتأکعوامل اقتصادی 

 ةتجرب ،کردند یمبه کتاب را برای سالمندان فراهم  تر آسانبرآنکه هدف دسترسی  عالوه

 بهره یباز آن  اجتماعی های یطمحدوری از دلیل  که سالمندان بهرا مشارکت اجتماعی فعال 

  .2112 )ایروال، وجود آورد بهبودند 

اجتماعی در ایران  ینتأمبزرگ حمایت و  مؤسساتسازمان بازنشستگی شهرداری تهران از 

رسمی شهرداری تهران را برعهده دارد. این سازمان حدود  کارکناناجتماعی  ینتأماست که 

موظفی بگیر را تحت پوشش دارد. این  هزار خانواده بازنشسته و 11سالمند بازنشسته و  2011

 بسیاری با یکدیگر دارند یها تفاوتو پایگاهی،  شناختی یتجمع های یژگیوبراساس سالمندان 

رفاهی را در این سازمان با چالش  زمتمرک های یاستسبرخی  ها تفاوتاین  رسد یمنظر  به که

 عنوان بهآنجا که به شهرداری رفاهی در این سازمان، از  های یاستسمواجه کرده است. تدوین 

. دارددولتی دیگر  یها سازمان ازانعطاف بیشتری  ،نهادی عمومی و نه دولتی تعلق دارد

این  های یاستسدر تدوین  ییگرا خاصامکان این انعطاف، نوعی تمرکزگرایی و  رغم یعل

سالمندان  سازمان وجود دارد که گاه موانعی جدی در ایجاد رضایت از خدمات رفاهی در میان

مصوب در این  های نامه یینآ ة. برخی قوانین در مجموعکند یمتحت پوشش ایجاد  ةبازنشست
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 ،رسد یمبه تصویب « فرهنگی و بازنشستگی» های یتهکمو  مدیره یلتهسازمان که در 

در سازمان بازنشستگی شهر تهران در شکستن مرزهای این  گذار یاستسمیل  ةدهند نشان

سازمان بازنشستگی شهرداری  یرفاه های یتفعالاساسی در  فرض یشپاین تمرکزگرایی است. 

رف ص ینتأمفعالیتی اقتصادی به قصد  تنهارا  هایی یتفعالچنین  توان ینمتهران وجود دارد که 

از این  ییها سازمانمعیشت سالمندان بازنشسته درنظر گرفت. نقش حاکمیتی حمایت اجتماعی 

بلکه انتقال نوعی هویت اجتماعی و  ،اقتصادی ینتأم تنها نههدف اصلی  کند یمدست ایجاب 

باشد. سالمندان بازنشسته تحت  ها آنتحت تکفل  یها خانوادهفرهنگی به سالمندان بازنشسته و 

در میان چند نسل  یریچشمگپوشش این سازمان در بسیاری موارد نفوذ فرهنگی و اجتماعی 

در میان چند  تواند یمیت در میان این سالمندان . ایجاد حس رضادارندخود  یها خانوادهاز 

 آنان حس تعلق سازمانی ایجاد کند. یها خانوادهگروه نسلی از 

فرهنگی و اجتماعی در سازمان بازنشستگی شهرداری  یها برنامهتمرکز بر  رسد یمنظر  به

ری از است. البته در بسیا نبودهبه حد کفایت  گذارانه یاستسبرخی موانع دلیل  تهران به

حسی  ةدربردارنددلیل معضالت اجتماعی در کشور، خدمات سازمان بیش از آنکه  سالمندان به

منبع ایجاد نارضایتی در  ،تعلق حاکمیتی و اخالقی باشد تر کالناز تعلق سازمانی و در بعدی 

و  ها طرحرف بر مسائل اقتصادی و گسترش صبرخی افراد تحت پوشش است. تمرکز 

برخی  ةزیست ةادی، بیشتر به ایجاد حس رضایت مقطعی انجامیده است. تجرباقتص یها برنامه

اقتصادی بدون  یها طرحتنوع  با افزایش ی، گاهدهد یمدر سازمان نشان  گذاران یاستس

. دهد ینماجتماعی و فرهنگی، میزان رضایت تفاوت محسوسی نشان  های یتحمادرنظرگرفتن 

 یراقتصادیغقتصادی انتظار دارند نوعی امنیت روانی ا یها طرحدر کنار گسترش  ها بازنشسته

ایجاد شود. جنس این امنیت بیشتر فردی و کمتر سازمانی است و نیازمند آن است که  ها آندر 

. در شودشناسایی  شان یفرهنگمبتنی بر پایگاه  ها آن ةویژ یافراد و نیازهای فرهنگی و اجتماع

تصویب  کلی و متمرکز به صورت بهکه   یفرهنگ یها هبرناماجتماعی و  یها طرح ،بسیاری مواقع

 .کند یمدر گروهی رضایت و در گروهی نارضایتی ایجاد  رسد یم

شهرداری تهران از خدمات رفاهی  ةابتدا میزان رضایت سالمندان بازنشست، مقالهاین در 

ایی سپس شناس شده است.سازمان بازنشستگی شهرداری تهران سنجش و بررسی از  هشد ارائه
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شهرداری تهران از  ةبر میزان رضایت سالمندان بازنشست مؤثرعوامل اجتماعی و فرهنگی 

 .صورت گرفته استشده  خدمات رفاهی ارائه

 پژوهش ةپیشین
 از تری یعوسنش ین است که بیشیپ های پژوهش مرور ،یعلم پژوهشمهم  یها از قسمت یکی

به نهادی خاص به نام حاضر ع پژوهش موضو که از آنجا . دهد میدست  موضوع مورد نظر به

که در مورد بازنشستگان این ده پرداخته ش ییها پژوهشبه بیشتر ، استمربوط شهرداری تهران 

ابتدا رضایت ، سالمندان بازنشسته در تهران مربوط بهدر بیشتر مطالعات  سازمان انجام شده است.

اساسی برای  یا مقدمهرضایت،  سنجش میزان اصوالً. شده استاز خدمات رفاهی سنجش ها  آن

. برخی کنند یمعواملی است که میزان رضایت را تعیین  یرتأث ییو شناساورود به ارزیابی 

کیفیت زندگی بهره  از چارچوب نظری ه است،به آن اشاره شد 1جدول که در  ها پژوهش

ش سطح رضایت مساوی با افزای بازنشستهکیفیت زندگی سالمندان  افزایشاساس  . برایناند برده

ة حاضر، مقالدر  .اند کردهدریافت  خود بازنشستگی تابع یها سازمانکه از است از خدماتی  ها آن

اجتماعی در ایجاد حس رضایت  های یتحمادادن به نقش خدمات غیراقتصادی و  اولویت

ذهنی . به بیان دیگر در اینجا رفاه مدنظر قرار گرفته استسالمند بازنشسته از خدمات دریافتی 

 استاز رفاه عینی  تر مهمعاملی 

 پژوهشمرتبط با موضوع  یها پژوهشاز  یا خالصه. 1جدول 

 نتایج آماری ةجامع موضوع سال نویسنده ردیف

1 
سام  لها عزت

 آرام
1305 

و شناخت  یبررس
وضع موجود 

سالمندان در شهر 
 تهران

 شهر سالمندان
 تهران

 ینالمندان اداخل شهر به محل سکونت س یها پارک یکینزد
 یجا به یمارآورده است که سالمندان ب وجود بهفرصت را 

 آنجادر  یقتماندن در خانه به پارک مراجعه کنند و درحق
 ،یکنزد ةینددر آ ممکن است پژوهشگراستراحت کنند. از نظر 

 «رفتاریهنجار » ینوع بهسالمندان تهران  میاندر  ینینش پارک
        .شود فراگیرو  تبدیل پیریدوران  برای

2 

 امور معاونت
 و اجتماعی
 فرهنگی
 شهرداری
 تهران

1398 

ت یزان رضایم یبررس
 یبازنشستگان شهردار

درباره خدمات ارائه 
 یشده از سو

 شانیبه ا یشهردار

 بازنشستگان
 شهرداری
 تهران

 رو متوسط ةبازنشست سالمندان رضایت میزان پژوهش این در
 .است شده یابیارز باال به
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 ی مرتبط با موضوع پژوهشها پژوهشی از ا خالصه. 1جدول  ادامة

 نتایج آماری جامعة موضوع سال نویسنده ردیف

3 
 زاهدی محمد

 اصل
1381 

نقش خدمات 
در  یاجتماع یمددکار

 یزندگ یفیتک یارتقا
افراد سالمند 

خدمات  ةکنند افتیدر
از  یاجتماع یمددکار

 یریهخ ةسسؤم
محمدشهر  یزککهر

 کرج

 اندسالمن همة
 51نفر   142)

سال  92تا 
پرونده  ی)دارا

 ةسسؤدر م
 ةیریخ
 یزککهر

محمدشهر 
 هستندکرج 

 وزن   13 که
را  مرد 11

شامل 
  شوند می

 یاز سو انشده به سالمند ارائه یاجتماع یخدمات مددکار
با افراد سالمند  مرتبط یاقتصاد ةحوزدر  یشترسسه بؤم

 یوجه به سطح کمبا ت یطورکل به است. بوده  مؤثر بضاعت یب
 یفیتدر ک یو نامحسوس یرمستقیمغ یر، تأثاین خدمات یفیو ک

  افراد سالمند داشته است. یزندگ

4 
 اله عزت
 آرام سام

1382 

 یزندگ یفیتک یبررس
المندان شهر تهران و س

آن عوامل مرتبط با 
 ةمنطق :مطالعهمورد )

5  

 باالیسالمندان 
سال شهر   51

 ةتهران با مطالع
 ةطقمن یمورد

5 

 یت، سواد، وضعتأهل یتسن، جنس، وضع ةرابطهرچه 
 یفیتک ،باشد یشترخانواده ب ارتباط با یزانتملک مسکن و م

و  یهرچه سطح اقتصاد سوی دیگراز  .باالتر است یزندگ
 یزندگ یفیتخانواده با ک یاعضا ،سالمند باالتر باشد یاجتماع

 ویژه به ،انسالمند یاجتماع یها تیحمازمانی درواقع کنند. می
و هم بعد  ینیکه هم بعد ع ابدی یمبهبود  یزندگ یفیتک در

                          .یردگبرا دربر یزندگ یفیتک یذهن

2 
 نیکتا

 زاده یحاتم
1394 

 ی دگ زن یفیتک ی ررس ب
 ة ست ازنش ب دان ن آلم س

 ان ازم س و ض ع
 ن اک س ی گ ست ازنش ب

ل ا س در ران ه رت ه ش
1394 

 ان گ ست ازنش ب
 لا س 51 یاال ب

 رک ت ش م
  و ض )ع
 ان ازم س

 ی گ ست ازنش ب
 یور کش

 ن ین چ م . هاست ر ت وب طل نام ردان م از زنان ی دگ زن تیفیک
 ؛د با ی ی م هشا ک ن س شیزا ا اف ب ی دگ زن ت یف یک

درد  و ی وم م ع ت الم س ،یسمان ج ل ک مش یا روه لم در ق ژهیو به 
 هشا ک بیشتر ،ن س شیزا ا اف ب نیز ی دگ زن ت یف یک .یسمان ج
 ت الم س ةط یح ه ب وط رب م یا روه لم ق در ه ک ی لا درح یابد. می
 یو س از. شود بیشتر می ن س شیزا ا اف ب ی دگ زن ت یف یک ،ین ذه
در  ژه یو ه ب ،ی دگ زن ت یف یک ،الت ی ص ح ت طح س شیزا اف ا ب ر گ دی

 .است ه افت ی شیزا اف ین ذه ت الم س ةط یح

 1381 شیانی ملیحه 5

 یها برنامه یرتأث یبررس
زان یبر م محور اجتماع

سالمندان:  یرفاه ذهن
 یمورد ةمطالع

 رجک ةشعب کزیهرک

 51 سالمندان
 یباال به سال
 شگاهیآسا
 کزیهرک
  رجک شعبه)

 و اند داشته تکشر محور اجتماع یها برنامه در هک یسالمندان
 یذهن رفاه زانیم از ،اند کرده افتیدر را یدارمعنا خدمات

 .اند بوده برخوردار یشتریب

0 
 و شیما سام

 همکاران
1384 

ت نشانگان یوضع
در  یبازنشستگ

 بازنشستگان

 بازنشستگان
 سال 21 باالی

 بابل شهر

و  یو شکست با احساس سردرگم یاحساس درماندگ
 ن احساس تالش ویهمچن .داردم یمستق یبستگ تعارض هم

 یبستگ و بطالت هم یرید با احساس پیجد یریگ جهت
 یبستگ و شکست هم یم و با احساس درماندگیمستق

 دهد میج طرح نشان ینتا یکلطور به. دارد یمعکوس
 یاز نشانگان بازنشستگبیش و کمبازنشستگان شهرستان بابل 

ط افراد ین قشر و بهبود شرایتوجه به ا؛ بنابراین برند یمرنج 
 .رسد یمنظر  به یوربازنشسته ضر
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 پژوهشو مفهومی ی نظرمباحث 
یک دولت باید حداقل امکانات الزم برای گذران زندگی را در اختیار  ناین ایده که شهروندا

الزم  ابتدا ،این ایدهطرح دارد. برای  صدساله ای یشینهپرفاه مشهور است و  ةداشته باشند به اید

اقتصادی و  تتنظیم مناسبا برای ای یانجیممل یابد که تکا یا گونه به  Stateبود مفهوم دولت )

شکل  ینتر مهم عنوان بهنیاز بود مناسبات اقتصادی شود. همچنین اجتماعی شهروندان معنا 

 مدنظر قرار بگیرد.کنش انسانی 

قانونی  ةو بهبود رفاه عمومی و همگانی وظیف ینتأمدولت رفاه دولتی است که در آن 

 های ینههزاین نظام اقتصادی، دولت به کسانی که به هر دلیل نتوانند  نهادهای قدرت است. در

)رحیق  گیرد یمپرداخت مستمری صورت  بااین کار و  کند یم رسانی یاری ،کنند ینتأمخود را 

خاص  یها گروهنیازها و حمایت اجتماعی از  ینتأم ،رفاه یها دولت . در 413: 1394اقصان، 

و  ها دولتند که هست خاص سالمندان یها گروهد. یکی از این و اقلیت در اولویت قرار دار

 .کنندنیازهای آنان را فراهم  ینتأمبرای  سازوکارهاهمة  اند موظفنهادهای وابسته به قدرت 

نظریه این رفاه است.  ةنظریدهد  میسامان را که چارچوب نظری  پژوهشاصلی این  ةینظر

 ةنظری»یم. ا هرفاه از آن نام برد ةبا عنوان اید تر شاست که پی یزیآن چاز  یافته سامان یصورت

اجتماعی را  های یاستسبه مدد آن اصول حاکم بر طراحی و اجرای تا رفاه ابزاری است 

 . 9: 1391)پتریک، « را بر جملگی افراد جامعه دریابیم ها یاستساین  یرتأثبشناسیم و 

 ةمثاب بهرفاه اجتماعی، سیاست اجتماعی  بسیار مهم آن است که در فهم مفهوم ةاساس نکت براین

بنابراین باید  ؛از اهمیت برخوردار است کند یم یبانیپشتیک مفهوم و البته نظریاتی که آن را 

پیرامون سیاست  ها یدگاهد ه است،رفاه سخن گفته شد های یهنظرهرجا از  پژوهشگفت در این 

 نظر خواهد بود.مداجتماعی نیز 

 های یهنظررفاه اجتماعی و  ةفردگرایان های یهنظرکلی  ةعی به دو دسترفاه اجتما های یهنظر

 های یشرفتپ»اعتقاد بر این است که  اول، ةینظر. در شود میرفاه اجتماعی تقسیم  ةگرایان جمع

و فروش افراد در بازار یا تولید محصوالتی است که موردنظر  حاصل تبادالت و خریدتنها رفاهی 

اقتصاددانان  ةفلسفرفاه اجتماعی بیشتر از  ةفردگرایان های یهنظر . 12: 1391)باری، « افراد باشد

 یها نظام. قرار دارداست و نوعی لیبرالیسم یا نلولیبرالیسم اقتصادی و سیاسی در آن  متأثرسیاسی 
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و اهداف تا حدودی با آنچه  ها آرماننظارتی و البته  یها کنشاعمال  های یوهشحمایتی و 

 های یهنظرمتفاوت است. در  ،تبیین آن هستند درصددگرایانه رفاه اجتماعی  جمع های یهنظر

این براساس . شودرفاهی باید از بعد جمعی تفسیر  یها ضرورت، رفاه اجتماعی ةگرایان جمع

وجود دارد که باید مستقل از اختیارات افراد ارتقا یابد تا سطح   یاجتماع ییها ارزش ها یهنظر

چگونگی کاهش فقر و محرومیت و نظر جمعی از  های یدهپددر این دیدگاه » بیشتر شود.رضایت 

عملکرد مربوط به براساس رفاهی  ابزارآالتو در آن،  شوند یممیزان ارتقای مساوات با هم مقایسه 

گرایانه بیشتر به  جمع های یدگاهد)همان . « شود یمباالبردن میزان کاالهای مادی ارائه 

اگر دولت و  وی اعتقاد داشت،است. متکی مدنی  ةدولت و جامع ر بابدهگل  های ورزی یشهاند

حاکم است  مانند مناسبات اقتصادی  ،یرسیاسیغکه در آن مناسبات  یا جامعهمدنی )همان  ةجامع

شاهد ارتقای سطح نکنیم، را به حال خود رها کنیم و هیچ ارزش اجتماعی را ورای افراد حفظ 

 هریک یریکارگ بهدارند، مشترکی  های یشهر هاین دو نظری رچندهامنیت و رفاه نخواهیم بود. 

که  ها آن)بودند رفاه در نوع کالسیک  یها دولت ةفردگرایانه که پای های یهنظر. داردنتایجی متفاوت 

افرادی » ها انساناعتقاد داشتند  اصوالً ،وجود آمدند  آمریکا به متحده یاالتابیشتر در انگلستان و 

این نگاه بدبینانه   .114: 1391)هانت، « هستند یراجتماعیغتنبل و  اصوالًابگر و خودخواه و حس

تا حدود  هم بریزندرکنشگرانی که هر لحظه امکان دارد قراردادهای اجتماعی را ب عنوان بهبه افراد 

ل از قبیبا تکیه بر مفاهیمی ها،  یهنظراین گرایانه مرتفع شده است. در  جمع های یهنظربسیاری در 

 ها انسان، آیند یم حساب بهمدنی  ةاجتماعی جامع یها ارزشمسلولیت عمومی و مشارکت که 

فردی  ةافسارگسیخت یطلب منفعتکه قرار نیست به سبب  شوند محسوب میکنشگران ایجاد فضایی 

ایرانی، در  ةجامعهای  ویژگی، با توجه به برخی پژوهش. در این شودبه نابودی و بحران نزدیک 

رفاه  ةگرایان جمع های یهنظرشده برای سالمندان بازنشسته،  اجتماعی تدوین های یاستساه به نوع نگ

نقش عوامل اجتماعی و ا، ه یهنظرکمک این  پژوهشگر بهاجتماعی را مدنظر قرار خواهیم داد. 

اهمیت و نقش این  رةدربابسیاری  های هکند. نظری میفرهنگی را در نیل به رفاه اجتماعی بررسی 

مثال الوتن ؛ برای گروهی خاص وجود دارد عنوان بهسالمندان  ویژه برای ، بهوامل در ایجاد رفاهع

رفتاری و اجتماعی،  های یستگیشاو  ها ییتوانا  بهزیستی و رفاه سالمندان را در گرو 1893)

ن شده، رفاه و بهزیستی روان، محیط فیزیکی عینی و خارج از منزل سالمندا کیفیت زندگی دریافت
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کیفیت  ،. از نظر ویدهد یمو مفهومی چهاربعدی از زندگی مطلوب یک سالمند ارائه  داند یم

. در اینجا الوتن از مفهوم شود یم یریگ اندازهابعاد ذهنی، روانی، بیرونی و محیطی  کمک بهزندگی 

است که در آن ناظر سالمند بهره برده است. این مفهوم به مجموعه شرایطی « کیفیت زندگی»

 ییها سازمانهدف  رسد یمنظر  بهاز سوی دیگر، . کند یمرا تجربه  1سالمند، نوعی سالمندی موفق

خدمات  با استفاده از ها آنین است که ا دهند یمتحت پوشش قرار  ندان بازنشسته رامسالکه 

بازنشستگان سالمند پیش از بازنشستگی از آنجا که کنند. سپری نوعی سالمندی موفق را ،  یرفاه

بیشتری مواجهند. شوارتز  یها چالشبا  ،اند داشتهحضور اجتماعی و مشارکت فعال ة تجرب

و بهترین راه برای حل مشکالت آنان را کند  میبازنشستگی را انتقال به الگوی تازه زندگی معرفی 

خدمات رفاهی قرار است . درحقیقت  1390 یدی،و ام ی)غفار شمرد یبرمخدمات رفاهی  ةارائ

از ناشی  یها چالشبرخی  ،کند یم ینتأمآنکه نیازهای اقتصادی سالمندان بازنشسته را بر عالوه

سالمند بازنشسته  گفت توان یم. در این صورت کنداز محیط اجتماعی را نیز برطرف  ها آندوری 

خواهد کرد. چالش سالمندان بازنشسته کاهش کیفیت زندگی سپری نوعی سالمندی باکیفیت را 

در دوران  ها آن ةکنند یتحما یها سازمانة وظیف؛ به همین دلیل گی استپس از بازنشست

جایی نقشی به نقش دیگر تفسیر  ه. اشلی بازنشستگی را در جهت جابشود میبازنشستگی سخت 

جایی ممکن است کیفیت زندگی افراد با مخاطره مواجه شود  هدر این جاب گوید میو  کند یم

به نقش فرهنگ و جامعه و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نیز نینگر لمانند  پردازانی یهنظر)همان . 

گفت در انتقال نقشی که  توان یم ؛ بنابرایناند کردهحمایتی در ارتقای رضایت افراد از زندگی توجه 

به نقش ساختارهای حمایتی اجتماعی و فرهنگی  توان یم ،گیرد یمدر جریان بازنشستگی صورت 

اشاره کرد  ها آن  یزندگیت بازنشستگان از زندگی و میزان کیفیت در جلوگیری از تنزل رضا

  .1399، چاری ینحسو  ی)محمد

با مسائل و  شانیها خانوادهکه در آن افراد و  داند یم  بازنشستگی را وضعیتی 1304) یدنزگ

. یکی از پیامدهای شوند یمرو  هاقتصادی و فرهنگی متفاوتی روب ،اجتماعی ،مشکالت روانی

 عنوان بهکاهش درآمد، از دست دادن شغل دلیل  بر مشکالت اقتصادی به شدن عالوه بازنشسته

نوعی  ةمنزلت اجتماعی مطلوب است. درحقیقت بازنشستگی از بین برند ینتأممنبعی برای 

                                                 
1. Successful Aging 
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و هندری از دیدگاه اساسی دارد.  یریتأثبر رضایت فرد از زندگی  کهمنزلت اجتماعی است 

 ةبعد از بازنشستگی شبک ،اجتماعی بیشتری برخوردارند ةبازنشستگانی که از سرمای، یتیو مک

کیفیت زندگی  یها شاخصکمتری در  یها چالش و کنند یمرا حفظ  خود  یاجتماعروابط 

یعنی درگیری سالمند  ،میزان مشارکت اجتماعی ،به بیان دیگر  .1390 ی،و نقو ی)گروسدارند 

 سالمندی موفق است. ةتجرب کنندة یینتعامالت اجتماعی در روابط و تع

که در آن محیط سالمندی در  کند یمارائه را سالمندی مدلی  شناس جامعه ، 1802گبریوم )

تشکیل شده  یاجتماعاجتماعی از هنجارهای  ة. زمینشود میاجتماعی و فردی تصویر  ةدو زمین

 ةدر زمین ی. عوامل اجتماعداردی اساسی در ایجاد رضایت در سالمندان نقش درمجموعاست و 

فرد همواره با خود حمل  کهعوامل پیشینی ؛ کلی تقسیم کرد ةبه دو دست توان یماجتماعی را 

تحصیالت و... و دیگری عوامل  ،جنس ،مانند سن ،است مؤثرو البته در میزان رضایتش  کند یم

منزلت  مانند ،بت شده استصح سالمندی در باب آن یشناس جامعهکه در ادبیات  ای یاجتماع

این چارچوب نظری، متغیرها و براساس  پژوهشاجتماعی، احساس عدالت و... در این 

از متغیرها یا به عبارت دیگر تعریف  یکهر. سنجش اند شدهدر بخش کمی ساخته  ها یهفرض

 .نی استمبت نامه یانپاشده در  انجام یها پژوهشو  ها هو نظری ها یدگاهدبر  ها آنعملیاتی 

 ةاجتماعی، سرمای قةطب ةدر باب رابطرا  هایی یهفرض توان یمنظری فوق  ةپشتوانبراساس 

 احساس عدالت با رضایت بازنشسته مطرح کرد.و  فرهنگی

  پژوهش یشناس روش
نفر از  2222یعنی  ،ی مورد مطالعهآمار ةجامعاز میان  است. کمی حاضر پژوهشروش 

 بودند، تحت پوشش سازمان بازنشستگی شهرداری تهرانال که س 52بازنشستة باالی سالمندان 

با استفاده از ی مورد نیاز نیز ها داده. دندبا استفاده از فرمول کوکران استخراج ش نفر 398

 یبرا پژوهش نیا درهمچنین . ه استتلفنی گردآوری شد ةمصاحب وساخته  محقق ةنامپرسش

 و ها آن لیتحل و هیتجز یبرا و عیتوز و یگپراکند ،حد وسط یها شاخص از ها داده فیتوص

 SPSS یآمار افزار نرممنظور از  باری این  و رگرسیون ةریچندمتغ لیتحل از یآمار استنباط

بررسی میزان انطباق مشاهدات و  برایاعتبار صوری  ،در پژوهش حاضراستفاده شده است. 
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برای تعیین اعتبار  وهشگرپژ. کاربرد داشته است اصلی پژوهشا اهداف ب پژوهش یها پرسش

 شده طراحی ةپرسشنام، از اعتبار صوری برای تعیین اعتبار علوم اجتماعی استادانکمک  هب

اجتماعی،  ةطبقمتغیرهای  با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ روایی ینهمچن ت.استفاده کرده اس

اس عدالت اجتماعی ، عدالت توزیعی، احسای یهروعدالت مشارکت اجتماعی، ، پایگاه فرهنگی

 محاسبه شده است. 98/1، 92/1، 02/1، 01/1، 52/1، 22/1، 20/1ترتیب  به و رضایت

 ها افتهی
 توصیفی های یافته

نفر  58درصد  و  3/92) مرد شوندگان مصاحبهنفر از  321دهد  یمنشان  آمده دست بهاطالعات 

 8/3، متأهل درصد 1/94 ،مجردها  درصد آزمودنی 4/2 همچنین هستند.درصد  زن  0/10) ها آن

از  درصد 0/2. هستندبه دلیل طالق  همسر یب درصد 9/1و  فوت یلدل به همسر یبدرصد 

از نظر میزان تحصیالت  .اند ندادهخود جواب  تأهلوضعیت بارة در پرسشبازنشستگان نیز به 

و باالتر  انسیسل فوقدرصد  8/4و لیسانس  5/13 ،درصد دیپلم 9/30درصد زیردیپلم،  3/93نیز 

درصد  9 ،از نظر میزان حقوق و مزایا .اند ندادهپاسخ  پرسشبه این  نیزدرصد  1. اند داشته

 2تا  2/1درصد از  3/31، تومان یلیونم 2/1تا  1 درصد از 2/25، میلیون تومان 1تا  ها یآزمودن

میلیون تومان  2/2از درصد  2/0و میلیون تومان  2/2میلیون تا  2از درصد  8/32 میلیون تومان،

 81 ترتیب بدین .اند ندادهپاسخ  پرسشهم به این  درصد 3/2 .اند داشتهبه باال حقوق و مزایا 

 .کنند یمدریافت کمتر میلیون یا  2/2درصد پاسخگویان حقوق 

در این  ها یافتهبازنشسته هنگام بازنشستگی است. فرد یکی دیگر از متغیرهای مهم شغل 

 . همچنیناند بودههنگام بازنشستگی کارگر  شوندگان مصاحبه درصد 8/13 دهند یمنشان مورد 

 0/14کارشناس مسلول،  درصد 2/15 ،درصد کارشناس 9/18 ،کارمند ساده ها آندرصد  2/25

. افرادی که هنگام شدند محسوب می باال ردهمدیر  درصد نیز 8/2 و مدیر میانیدرصد 

 پرسشبه درصد  1/3 ینهمچن. هستندطبقات دیگر بیشتر از  اند بودهبازنشستگی کارمند ساده 

 .اند ندادهپاسخ هنگام بازنشستگی شان شغلبارة در

متفاوت  ةگوی یاز تعداد پژوهشدر  شده و ابعاد بررسی یرهامتغهریک از  که از آنجا 
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، ضروری است کند میمتغیرها را غیرممکن میان  ها یانگینم ةبرخوردارند و این مسلله مقایس

 باشد. یرپذ امکان یرهامتغ ةمحاسبه شود تا مقایس 111مقیاس صفر تا  برحسب یرهامتغمیانگین 

 ةبیشتر است. میانگین طبق یرهامتغ های   از دیگر میانگین14/20میانگین احساس عدالت )

 دهد یمنشان  کههستند نزدیک یکدیگر   19/38فرهنگی ) ةسرمای  و 32/38اجتماعی )

. میزان میانگین رضایت اند گرفتهر وضعیت مساوی قرار ددر این زمینه بازنشستگان 

. میزان میانگین احساس عدالت است تر پذیرفته یرهامتغدیگر  ازنیز   19/42) بازنشستگان

میزان  یبند رتبه ،از سوی دیگر نیز در حد مناسبی است.  92/24) اجتماعی بازنشستگان

درصد رضایت متوسط و  20، درصد رضایت کم 5/51 دهد یمرضایت بازنشستگان نشان 

 از خدمات دریافتی دارند.زیادی درصد رضایت  4/12

 تحلیلی های یافته

رضایت سالمند سن و میان پیرسون  یبستگ همضریب  2جدول : پژوهش های یهفرضآزمون 

 -10/1 دو متغیرمیان پیرسون  یبستگ هم. ضریب دهد یمبازنشسته از خدمات رفاهی را نشان 

رضایت سالمند بازنشسته سن و  یرهایمتغ میاناست،  111/1معناداری آن چون سطح  واست 

به این معنا که هرچه سن بازنشستگی  ؛وجود دارد معکوس معنادار ةرابطاز خدمات رفاهی 

 شود. بیشتر میرضایت  ،باشد کمتر

جنسیت و رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی را  های فی میان یبضر 3جدول 

میان  نتیجهاست؛ در 184/1با سطح معناداری  435/1یب فی بین دو متغیر ضرد. ده یمنشان 

ة معناداری وجود رابطیرهای جنسیت و رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی متغ

 ندارد.

ی اسپیرمن میان تحصیالت و رضایت سالمند بازنشسته از بستگ همضریب  4جدول 

با سطح  134/1ی پیرسون میان دو متغیر بستگ همدهد. ضریب  یمخدمات رفاهی را نشان 

یرهای رضایت سالمند بازنشسته از متغمیان تحصیالت و  نتیجهاست؛ در 215/1معناداری 

 ة معناداری وجود ندارد.رابطخدمات رفاهی 
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 رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی سن و ةرابطآزمون  .2 جدول

 سن

 رضایت سالمند

 -10/1 پیرسون یبستگ هم

 111/1 سطح معناداری

 398 تعداد پاسخگویان

 رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهیجنس و ة آزمون رابط .3 جدول

 جنس

 رضایت سالمند

 435/1 ضریب فی

 184/1 سطح معناداری

 398 تعداد پاسخگویان

 رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی تحصیالت وطة آزمون راب .4 جدول

 التتحصی

 رضایت سالمند

 134/1 اسپیرمنضریب 

 215/1 سطح معناداری

 398 تعداد پاسخگویان

 

فرهنگی، احساس عدالت  ةسرمایاجتماعی،  ةطبقمیان پیرسون  یبستگ همضریب  2جدول 

 یبستگ هم. ضریب دهد یماجتماعی و رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی را نشان 

 ةمتغیرهای طبق میان نتیجهدر ؛است 153/1با سطح معناداری  103/1دو متغیر میان پیرسون 

همچنین  معناداری وجود ندارد. ةرابطاجتماعی و رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی 

فرهنگی و رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی  ةسرمایمیان پیرسون  یبستگ همضریب 

رضایت سالمند بازنشسته از  یرهایمتغ میان هدد یمنشان  113/1  با سطح معناداری 12/1)

 4جدول  یها دادهبراساس  معناداری وجود دارد. ةرابطخدمات رفاهی و پایگاه فرهنگی 

احساس عدالت و رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی با ضریب  میانگفت  توان یم

 د.معناداری وجود ندار ةرابط 103/1 یمعناداردر سطح  184/1بستگی  هم
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 اجتماعی و رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی ةطبق ةآزمون رابط. 5 جدول

 سطح معناداری ضریب پیرسون 

 153/1 103/1 اجتماعیة طبق

 113/1 12/1 فرهنگی ةسرمای

 103/1 184/1 احساس عدالت اجتماعی

 

 رگرسیونی ةتحلیل و معادل

 های جدولبراساس رگرسیونی  ةلابتدا تحلیل رگرسیون و سپس معاد ،در این قسمت

ANOVA  وCoefficients  مستقل  یرهایمتغتحلیل واریانس ، 5در جدول  .شده استبررسی

فرهنگی و احساس عدالت اجتماعی و متغیر  ةاجتماعی، سرمای ةطبقجنس، سن، تحصیالت، 

اساس باید  براینگرفته است. صورت وابسته رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی 

معناداری )و مناسبی  تغییرات متغیر وابسته را  طور به تواند یممدل رگرسیون آیا  دانست که

. این ستون کنیم یم رجوع (sig) کند. برای بررسی معناداری به ستون آخر جدول بینی یشپ

 ،باشد 12/1کمتر از  آمده دست بهمیزان  چنانچه. دهد یمآماری مدل رگرسیون را نشان  یمعنادار

رضایت سالمند بازنشسته از خدمات خوبی برای متغیر  ةکنند بینی یشپ شده استفادهبه مدل 

مدل رگرسیونی  دهد نشان میاست که  12/1کمتر از  5 جدولدر  یمعناداراست. میزان رفاهی 

اجتماعی، پایگاه  ةطبقمستقل جنس، سن، تحصیالت،  یرهایمتغبه عبارت دیگر  .تاس معنادار

 پژوهش ةخوبی برای متغیر وابست های کننده بینی یشپالت اجتماعی فرهنگی و احساس عد

 )رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی  هستند.

 پژوهش یرهایمتغتحلیل واریانس  .6 جدول

 معناداری Fمقدار  میانگین آزادی ةدرج مجموع مربعات 

 111/1 145/4 332/1529 0 325/11519 رگرسیون

   884/388 318 881/120291 مانده باقی

    325 310/138181 مجموع
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 اساس اینبرارائه شده است.  0  در جدول بین یشپمستقل ) یرهایمتغاطالعات مربوط به 

 اجتماعی، پایگاه فرهنگیة طبقجنس، سن، تحصیالت، ) های بین یشپاطالعات ضروری برای 

بیان ه از خدمات رفاهی  )رضایت سالمند بازنشست متغیر وابسته و احساس عدالت اجتماعی 

 .اند مقادیر ثابت، سن و پایگاه فرهنگی معنادار شده ،شود یمکه مشاهده  گونه همان. شده است

. است 235/1و  -130/1ترتیب  سن و پایگاه فرهنگی به یرهایمتغ ةاستانداردشدمقادیر بتاهای 

است که به  a + bxY = صورت بهه دقیق مقادیر متغیر وابست بینی یشپ برایرگرسیونی  رابطة

 :استزیر آمده شرح 

Y : رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی ؛) متغیر وابسته ةشد بینی یشپمقدار 

a :محور تقاطع خط رگرسیون با  ةعرض از مبدأ نقطY (؛مقدار ثابت  

b :؛ضریب رگرسیونی استانداردنشده) شیب خط  

 x :مقادیر مختلف متغیر مستقل. 

  + -24/1+ )سن ) 252/1)پایگاه فرهنگی   عبارت است از: نی اجرا شدهرگرسیو رابطة

 = رضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی 080/25

 مستقل بر متغیر وابسته یرهایمتغاطالعات  .7 جدول

 مدل
 ضرایب استانداردشده ضرایب استانداردنشده

 معناداری tمقدار 
 بتا خطای استاندارد بتا

 111/1 34/2  530/11 080/25 مقدار ثابت

 924/1 194/1 11/1 128/3 293/1 جنس

 115/1 -431/2 -130/1 188/1 -24/1 سن

 152/1 902/1 128/1 184/1 232/2 تحصیالت

 23/1 214/1 101/1 100/1 183/1 اجتماعی ةطبق

 111/1 294/3 235/1 103/1 252/1 فرهنگی ةسرمای

احساس عدالت 

 اجتماعی
125/1 128/1 124/1 433/1 555/1 
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 گیری یجهنتبحث و 
این مطالعه تبیین ارتباط عوامل اجتماعی و فرهنگی با میزان رضایتمندی بازنشستگان هدف 

مانند جنس،  ،ای ینهزمدر کنار متغیرهای دلیل به همین  بود.سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 

اجتماعی، پایگاه فرهنگی و احساس  ةقطبمانند  ،عوامل اجتماعی و فرهنگی ،...سن، تحصیالت و

با متغیر وابسته رضایت سالمند بازنشسته از  ها آنعدالت اجتماعی درنظر گرفته شده و ارتباط 

معناداری )و  طور به تواند یماین مدل رگرسیون درمجموع  .شده استخدمات رفاهی بررسی 

 کند. بینی یشپرا  مات رفاهییعنی رضایت بازنشستگان از خد ،مناسبی  تغییرات متغیر وابسته

 بیشترهمچنین بررسی نتایج تفصیلی در قالب آزمون فرضیات بیانگر ارتباط معنادار 

بازنشستگی  ةاز نتایج بخشی از واقعیت مسللیک هر با متغیر وابسته است. پژوهشمتغیرهای 

المند رضایت س یرهایمتغ میانبرای مثال دهد؛  را نشان میدر شهرداری و شاید کل کشور 

و است البته این ارتباط منفی  ؛معناداری وجود دارد ةرابطبازنشسته از خدمات رفاهی و سن 

 کننده یینتع یمعیار ،سن که از آنجا . یابد یمگفت با افزایش سن میزان رضایت کاهش  توان یم

خاص باشد. ممکن  یبیانگر معنای تواند یمدر اینجا نیز  ،در شروع دوران بازنشستگی است

است، که سازمان بازنشستگی شهرداری برای بازنشستگان خود درنظر گرفته  ییها برنامهست ا

در اوایل بازنشستگی خدمات  گفت توان یمدلیل نباشد. به همین  انمتناسب با همه بازنشستگ

اما با کهولت سن  ،رفاهی سازمان مذکور جوابگوی نیازهای بازنشستگان خود است

نیازهای تغییریافته پاسخگوی و درنتیجه  رود بین میاز  خدمات ماهیتکارکرد بازنشستگان 

در  .یابد یمبا افزایش سن میزان رضایتمندی بازنشستگان کاهش  رو یناز ا نیست؛بازنشستگان 

براساس سو است.  هم 1394 در سال زاده یحاتمپژوهش با حاضر  پژوهش های یافتهاین مورد 

بنابراین به نظر  ؛یابد یمزندگی بازنشستگان کاهش کیفیت  ،نیز با افزایش سن پژوهشاین 

. به همین کند را بیشتر میبه خدمات رفاهی ها  آننیاز  ،ها آنافزایش سن بازنشستگان  رسد یم

 دلیل کاهش کیفیت زندگی باشد. هب تواند یمافزایش نارضایتی با افزایش سن دلیل 

در  ،است تر یینپان از مردان زناکیفیت زندگی  دهد میمذکور که نشان  پژوهشبرخالف 

میزان بارة درحاضر از نظر میزان رضایت دو جنس زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.  پژوهش

بازنشستگان زن و میان بنابراین از نظر میزان رضایت،  ؛تحصیالت نیز به همین صورت است
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نتایج نشان س براساهمچنین  تفاوتی وجود ندارد. ها کردهو غیرتحصیل  ها کرده یلتحصمرد و 

معناداری  ةرابطاجتماعی  ةرضایت سالمند بازنشسته از خدمات رفاهی و طبق یرهایمتغ میان

این واقعیت است که صرف موضوع اقتصاد برای رضایتمندی  ةدهند نشاناین امر  وجود ندارد.

 .کند ینمبازنشستگان کفایت 

براساس نتایج گیرد. ب حمایت اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار در این میان ضروری است

در پایگاه فرهنگی دارد. معنادار  یمیزان رضایت و پایگاه فرهنگی بازنشستگان ارتباطپژوهش، 

نخست اینکه منزلت شغلی بازنشستگان مدنظر است. در این مورد دو نکته وجود دارد. 

خدمات  از اند، داشتهبا منزلت اجتماعی پایین  ییها شغلبازنشستگانی که در زمان فعالیت 

در  اند، داشتهبا منزلت باال  ییها شغلاینکه بازنشستگانی که  مرفاهی رضایت کمتری دارند. دو

برای مثال فردی که تا  دهند؛ میدوران بازنشستگی منزلت و جایگاه اجتماعی خود را از دست 

ن در دورا ،است داشته ای یژهوو معاون بوده و قدرت و جایگاه  یرکلمداز بازنشستگی پیش 

 .دهد یماین قدرت و جایگاه را از دست تا حدودی بازنشستگی 

میزان رضایت از خدمات رفاهی و احساس عدالت اجتماعی میان  پژوهشنتایج این براساس 

به حقوق و مزایای تنها نتیجه گرفت که موضوع  توان یم رو یناز ا ؛ارتباط معناداری وجود ندارد

به شرایط و  تواند یمتگان در کنار مسائل اقتصادی بازنشستگی مرتبط نیست. رضایت بازنشس

این باشد که احساس  ها آنمسلله درمورد  ینتر مهمشاید باشد.  بسیار وابسته ها آن  یاجتماعجایگاه 

از آن مفید هستند. نباید بازنشستگان را جزو افرادی  تر مهمو  شوند یمکنند هنوز در جامعه دیده 

 ،مختلف یها سازمان رو یناز ا ؛برای جامعه تمام شده است رفشانمصدرنظر گرفت که دیگر تاریخ 

فرهنگی و اجتماعی بیشتری درنظر  یها برنامهاز جمله شهرداری تهران باید برای بازنشستگان 

در قالب اختصاص  تواند یم. این کار نکنندبا سازمان محل خدمتشان قطع را  ها آنارتباط  و دنبگیر

یا حتی فصلی انجام  ،ساالنه های ییگردهماو  ها برنامهاوره یا اجرای چند ساعت در ماه برای مش

 ترتیب دهد.در منزل  ها بازدید آنبرای  یا دوره یها برنامه تواند یمشود. همچنین سازمان شهرداری 

و تجلیل از بازنشستگان و  ها ییگردهمابرای پوشش تلویزیونی  ییها برنامه تواند یم همچنین

 یها شاخصکه بازنشستگان از نظر  استاین موارد زمانی اثرگذار  ةالبته همدهد. سالمندان ترتیب 

 کیفیت زندگی و حقوق و مزایا در وضعیت مناسبی باشند.
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