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   تهرانتأمين اجتماعيسازمان 

  

  ۲يلقمان شوق ،∗۱ميثم موسايي
    دانشيار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران۱

  ريزي و رفاه اجتماعي كارشناس ارشد رشته برنامه ۲

  )۲۷/۹/۸۶تصويب  ،۲۱/۶/۸۶تاريخ دريافت (

  

  چكيده
 از جمله افزايش اميد بـه       متعدد به داليل    مري بگيران سازمان تأمين اجتماعي    مستافزايش تعداد   

 را  هلزوم توجه به وضعيت اين گرو      كاهش نرخ زاد و ولد و پايين آمدن سن بازنشتگي          ،زندگي

 اين مقالـه درصـدد اسـت تـا بـه ايـن مـسأله اساسـي پاسـخ دهـد كـه                      . ضروري ساخته است  

ي تا چه اندازه از عملكرد سازمان تأمين اجتماعي رضايت          بگيران سازمان تأمين اجتماع    مستمري

مـورد   جامعـه  .اسـت  يمايـشي پ  با روشتحليليـ ي  ف توصياي مطالعه  نتيجه حاضرمقاله .دارند

در حـدود  (مستمري بگيران تحت پوشـش اداره كـل تـأمين اجتمـاعي تهـران             ،وهشژ پ ةمطالع

 .ه اسـت   نفر بـرآورد شـد     ۲۱۰كوكران  ول  گيري از فرم   حجم نمونه با بهره   بوده و    ) نفر ۲۵۱۵۲۰

بگيران از تعامالت گفتماني     مستمري ه هر چند ك    كه دده مينشان   مطالعه   دست آمده از  ه  نتايج ب 

ي كـه اكثريـت آنـان فاقـد منبـع درآمـدي غيـر از                ياز آن جا  با سازمان رضايت نسبي دارند اما       

ايـن عـدم     .برنـد  ي به سر مـي     از يك نوع عدم تعادل در مخارج زندگ        ،مستمري دريافتي هستند  

  شـده  بگيران از عملكرد سازمان تأمين اجتمـاعي        موجب نارضايتي عمده مستمري    ،تعادل مبادله 

   .است

  .سازمان تأمين اجتماعي ،نبگيرا مستمري ، تأمين اجتماعي،انتظارت، منديرضا :واژگان كليدي

                                                 
  E-mail: mousaaei@ut. ac.ir                                                   ٠٢١-٦١١١٧٨٥٧تلفن :  نويسنده مسؤول.∗



  

 
  

  

  

 ١٣٨٦، زمستان ٣٢نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

١١٤

  مقدمه
 .يرباز دغدغه اصلي بشر بـوده اسـت       ايجاد رفاه عمومي و برقراري عدالت و امنيت اجتماعي از د          

فـرد و  ، خويشاوندان و طايفه بعد از خانواده. زياد بهترين تضمين ايام پيري بود  فرزند   ،سنتيدر جوامع   

مـذهبي در مراحـل     هـاي    شـبکه ،  اعضاي محلـه و    .دادند  مي ساير اعضاي خانواده را تحت پوشش قرار      

 جوامـع امـروزي و   با تغيير کارکرد خانواده در  با گذشت زمان و    .شدند حامي افراد محسوب مي   ،  بعدي

مختلـف تـأمين اجتمـاعي بـراي        هاي   سيستم ،اي حالت گسترده به خانواده هسته     نظام خانواده از   تحول

دولت و نيروي كـار      ، شغلي و بر مبناي مشاركت كارفرما      هاي اجتماعي ناشي از تحوالت     كاهش آسيب 

 وارده بر   تضمين و جبران برخي از خسارات      . گرديدند رفاهي سنتي هاي   ند و جايگزين مدل   شكل گرفت 

 . يندآ ا بشمار ميه تمسدرماني آنان از اهداف اصلي اين سيهاي  كارگران و تأمين برخي از هزينه

 هيئـت   ۳۰/۱۲/۱۳۰۹ را تـصويب نامـه مـورخ         شكل مدون در ايران   ه  باجتماعي  هاي   سرآغاز بيمه 

و بـا تغييـر و   ط كارگران طرق و شوارع تـشكيل گرديـد   دانند كه به موجب آن صندوق احتيا       دولت مي 

 و بـه   اجتمـاعي گرديـد   هـاي    جايگزين بيمـه  قانون تأمين اجتماعي     ١٣٥٤در تير ماه    تحوالت گوناگون   

 ،عمـومي و غيـر دولتـي      ايـن سـازمان      يهاولاهداف  از   .موجب آن سازمان تأمين اجتماعي شكل گرفت      

عرضه  . استبوده صيانت از نيروهاي مولد و فعال جامعهاجتماعي در جهت حفظ و هاي  استقرار بيمه

گـذران دوران    ،سـوانح يـا از كـار افتـادگي         ابله بـا  مق ،ها و دوران بارداري    خدماتي براي درمان بيماري   

   .است اصلي اين سازمانهاي  فعاليتجمله از  ،بيكاري و بازنشستگي و حمايت از بازماندگان

  

  لهأبيان مس
از ميزان  ،  آننظاير  بهداشتي و درماني و     ،  اقتصادي هاي اجتماعي و   پيشرفتة  در نتيج  در قرن اخير  

 تـصويب قـوانين بازنشـستگي       ،عالوه بر آن  . و اميد به زندگي بهبود يافته است       مير كاسته شده   مرگ و 

ايش و نـسبت     تعداد مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي را افـز         ،آور پيش از موعد و سخت و زيان      

ـ  ايـن سـازمان    را براي مستمري بگيران      يهاي و به تبع آن مشكالت و چالش      ا كاهش داده    وابستگي ر  ه ب

 نقش و اهميت اجتمـاعي آنـان در جامعـه           به موازات افزيش كمي مستمري بگيران     . وجود آورده است  

،  تعداد مـستمري بگيـران سـازمان       هبا افزايش در خور مالحظ    لذا  .  است  شده تر از هر زمان ديگر     افزون

ريزي و تدارك امكانات براي رفع مـشكالت و بهبـود             را از نظر برنامه    هم توجه به وضعيت اين گرو     لزو

  . سازد  ميتر از پيش  افزون،وضعيت زندگي آنان

چه انتظـاري از سـازمان      مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي       است كه  اين،  مقاله ةله عمد أمس

تفـع كـردن    انجـام گرفتـه در جهـت مر       هـاي    عاليـت فتا چـه ميـزان از خـدمات و تعهـدات و              ودارند  
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 بـا روش و  تحليلـي ـ ي  ف توصياي  مطالعه باتا هستيم درصدداين اساس  بر. شان رضايت دارند نيازهاي

 بررسـي  را مـورد      و عوامل مؤثر بر آن     اجتماعيو عملكرد سازمان تأمين     ها    آن ميزان رضايت  ،يمايشيپ

  . يمقرار ده

  

  قيضرورت تحق
ي پـرتالطم  در دنيا.  امنيت فردي و اجتماعي بوده استوردنآدست ه  تاريخ در پي ب  بشر در طول  

بستگان خود را در مقابل انواع خطرات اجتماعي         نمايند خود و    مي افراد تالش ،  گوناگونهاي   و ريسك 

دهـد    مـي  هديـد قـرار   سـالخوردگي مـورد ت     ويـژه در دوران پيـري و      ه  را ب ها    آن و اقتصادي كه زندگي   

تأمين اجتماعي نقـش بـسيار حـساسي در تـأمين امنيـت             هاي    نظام ،در چنين شرايطي  . نمايندمحافظت  

يكـي از   . جامعـه بـه عهـده دارنـد       مستمري بگيـران     ني براي نيروي كار فعال و همچنين      رسمي و قانو  

وظايف سازمان تأمين اجتماعي اجراي تعهدات مقرر در قانون تأمين اجتماعي از جمله پرداخت مزايـا                

 غيرمـستقيم  مـستقيم و  هـاي    ه خدمات درماني به شيوه    يمدت و بلندمدت و نيز ارا      هاي كوتاه  تمريمس و

   .باشد مي

 كنندگان خـدمات  فت مشتريان و دريارضامندين يزام ها ناهاي سنجش و ارزيابي سازم از راهيكي  

 عملكـرد يـك     توان به عنوان مالكـي بـراي ارزيـابي          مي رابگير    مستمري  رضايت اقشار  ،در واقع  .است

م يچنانچه خواسته باشـ  ، به عبارت ديگر.مورد مطالعه قرار داد  ها ناشناسي سازم  سازمان در قالب جامعه   

م کـه بـه   يناچـار  ،مياش بـسنج  ياهـداف اساسـ   دن بهي را در رسين اجتماعيت سازمان تأميزان موفقيم

 :١٣٧٤، يصـبور (ارتباط هستند ن سازمان در ي با ايا گونه م که بهي بپردازيت افراديزان رضاي ميبررس

ن سـازمان  يـ ران ايـ  بگيمـستمر  ، سازمان در ارتباط تنگاتنـگ هـستند  نيبا ا  کهي از اقشاريکي. )١٥٦

ـ در گسترش روح يي سهم بسزاين اجتماعين افراد از سازمان تأميت ايزان رضايم. هستند ه عـدالت و  ي

 ي تا حد  ؛دارد  نگه يران را راض  ي بگ يمستمر ياجتماع نين اگر سازمان تأم   يبنابرا. اردت در جامعه د   يامن

ـ گر باعث گسترش روح   يجامه عمل بپوشاند و از طرف د       بشيتوانسته به اهداف مورد تعق     ه عـدالت و    ي

 ين اجتمـاع يران سـازمان تـأم  يـ  بگي مـستمر يمنـد  تيزان رضـا يمبا مطالعه . شود  مي  در جامعه  يبرابر

ه يـ توانـد بـا ارا      مي چگونه ودست يابد   اهدافش  ن سازمان تا چه حد توانسته به        يشود که ا    مي مشخص

  . دده شي را افزااين قشر يمند تيزان رضايم، راهكارهاي مناسب

  
  اهداف تحقيق
  ؛ و خدمات آنين اجتماعياز سازمان تأمبگير   مستمريقشرت يزان رضايشناخت م
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  ي؛ن اجتماعيو سازمان تأمبگير   مستمري قشرنيناخت نوع تعامالت و روابط بش

 ؛ري بگي مستمرقشر ي و اجتماعيفردهاي  يژگيخت وشنا

   ؛ين اجتماعياز سازمان تأمها   آنتيزان رضايو مبگير   مستمريقشرن انتظارات يشناخت رابطه ب

 ني سازمان تأمياز سوبگير   مستمريقشر يازهاين نير تأمير متغيزان تأثيمشخص کردن سهم و م

 ؛نن سازماياز اها   آنتيزان رضاي و مياجتماع

ن يتـأم  از سـازمان  انبگيـر  مـستمري  يتمنديزان رضايش مي مناسب به منظور افزاي راهکارهاارايه

     .ياجتماع

  

  پيشينه تحقيق
ي را بـراي    يهـا  اند و تئـوري    ثار منتشرشده صرفاً به مسائل تئوريك بازنشستگي پرداخته       برخي از آ  

هاي مطرح شده عبارتند     له تئوري از جم  .اند  دوران بازنشستگي مطرح كرده    انطباق وضعيت سالمندان با   

  و و اتـصال مداومت نظريه ،فعاليت و كار نظريه  ،د يا فراغت  ي از قيو  يرها نظريه   ،تئوري نقش و ايفا    :از

  . )۷۲و۶۷: ۱۳۷۹، اردبيلي(بحران نظريه 

ـ    رضامنديميزان  ،  در رساله كارشناسي ارشد خود    ) ۱۳۷۷( حسين جودكي  مين أ مستمري بگيران ت

بين ميزان مستمري دريافتي     را سنجيده و ارتباط مستقيم        شده ارايهشهرستان درود از خدمات     اجتماعي  

 از  راهـا     آن رضـامندي بگيران با    ك سو و وضعيت درمان مستمري     ياز  را   مستمري بگيران    رضامنديبا  

  . استداده  مورد تأييد قرار سوي ديگر

فرهنگـي   هـاي اجتمـاعي و     يشـناخت ويژگـ   بـا هـدف       و ۱۳۷۸سـال     در سيدعبدالحسين ثابـت  

را فرهنگـي بازنشـستگان اسـتان تهـران          و وضعيت اجتمـاعي   ،ها آنمشكالت   مسائل و  بازنشستگان و 

بودن بار تكفل    باال ،عدم استفاده از تجربه بازنشستگان    ،  زندگيهاي   بودن هزينه  باال .بررسي كرده است  

، مبـود امكانـات ورزشـي و سـرگرمي        ك،  تاشتغال به مشاغلي كه در شـأن بازنشـستگان نيـس           ،خانواده

  . اند ذكر گرديده مشكالت بازنشستگان ترين مسائل و  عمدههاي بازنشستگي ناكارآمدي كانون

ت علمـي بازنشـسته     أاقتصادي اعضاي هيـ   ـ   اي تحت عنوان مشكالت اجتماعي     هموسايي در مقال  

شگاه تهران به ايـن نتيجـه       ت علمي بازنشسته دان   أبا بررسي وضعيت معيشتي اعضاي هي     ،  دانشگاه تهران 

حـداقل دو  نان آرسيد كه براي جبران كاهش قدرت خريد اين افراد در طول دو دهه اخير بايد دريافتي               

 موسـايي آثـار اجتمـاعي و روحـي          ،مقالـه ديگـر    در. )۱: الف ۱۳۸۳،  موسايي( نيم برابر افزايش يابد    و

هـاي    قرار داده است و بر اسـاس يافتـه  بازنشستگي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران را مورد بررسي    
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 اجتمـاعي داراي مـشكالت      اعضاي هيأت علمي بازنشسته عالوه بر مـشكالت معيـشتي و           ،اين تحقيق 

  . )۱: ب ۱۳۸۳، موسايي( رواني هستند متعدد روحي و

حلي براي خروج از مشكالت      ازنشستگي را به عنوان راه    بكارگيري منابع صندوق ب   ،  فريده شريفي 

در تحقيق خود   ،  ي محصل كوخانم شهال ا  . )۱۴۶ :۱۳۸۱،  شريفي(ه كرده است    يزنشستگان ارا امعيشتي ب 

هاي معيشتي بازنشستگان را در يك مطالعه پيمايشي مطالعه كرده و نتيجه گرفته كه               ها و دشواري   تنگناه

شـده  تغذيه ومسكن بـدتر     ،  درمان،  غتاوقات فرا ،  هاي اخير از لحاظ درآمد     ان در سال  وضع بازنشستگ 

ي بازنشـستگي را در     هـا  صـفري داليـل اصـلي مـشكالت صـندوق         . )۴۲: ۱۳۷۷،  اكوي محصل (است  

گي هـاي بازنشـست   داند و معتقد است بايد بـه سـمت اسـتقالل مـالي صـندوق            مي رسبازنشستگي زود 

الدين طايفه مشكالت مادي و اقتصادي بازنشـستگان را          شجاع. )۵۷ :۱۳۷۷،  صارم صفري ( حركت كرد 

معافيـت از پرداخـت بهـاي       ،  پرداخت وام ،  درمان به وسيله دولت   هاي   ل هزينه تقبل كام   و بررسي كرده 

 برشـمرده اسـت  هـا    آنبرق و سوخت را از جمله راهكارهاي ضروري براي حل مشكالت مـادي    ،آب

  .)۱۰۲: ۱۳۷۷، طايفه(

هـدف   و بـا     رساله كارشناسي ارشـد    در   ۱۳۷۶ـ۷۷ در سال محمدعلي محمدي   در مطالعه ديگري    

مشخص كردن ميـزان همبـستگي       بازنشستگان و  اجتماعي در اشتغال مجدد    ناخت عوامل اقتصادي و   ش

اجتمـاعي اشـتغال مجـدد       بررسي عوامـل اقتـصادي و      به   ،شغل قبلي  حرفه و و  ها    آن بين اشتغال فعلي  

 رابطـه بـين     ،بندي كلـي   در يك جمع  . پرداخته است بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي       

 حفظ موقعيـت و   ،  تخصص،  طول مدت سابقه پرداخت حق بيمه     ،  تأمين مادي سطح  (هاي مستقل   متغير

هـاي   تـرين خواسـته    عمـده  همچنـين  تاييد شـده و   ها    آن اشتغال مجدد  و )اجتماعي بازنشستگان  پايگاه

ايجاد  ،درمان رايگان ،  اماعطاء و ،  افزايش حقوق مستمري   :ن به شرح زير اعالم گرديده است      بازنشستگا

انجات به بيمـه  خفروش سهام كار ،  افزايش آن  توزيع به موقع بن كارگري و     ،  تفريحي كانات رفاهي و  ام

بازنشسته دانشگاه علوم    مقايسه نگرش كاركنان شاغل و     .سيس كانون يا اتحاديه بازنشستگان    أت،  شدگان

 زنشـستگي منفي دوران با   درماني استان اصفهان پيرامون جوانب مثبت و       خدمات بهداشتي و   پزشكي و 

 بوده اسـت و     ۱۳۷۹ سال    در مجتبي خندان قاي  آ رساله كارشناسي ارشد مديريت دولتي     موضوع تحقيق 

بازنشـسته از    دار بودن تفاوت بين نگرش كاركنان شاغل و        بندي كلي از نتايج تحقيق معني      يك جمع در  

  .نوادگي مورد تأييد قرار گرفته استخا جتماعي وا، نظر ابعاد اقتصادي

گروهـي بـر     تـأثير شـناخت درمـان      در رساله كارشناسي ارشد خود به بررسي      ) ۱۳۷۹( انيرزيتا ام 

ميزان سازگاري جـسماني    به اين نتيجه رسيده است كه         پرداخته و   سازگاري بازنشستگان  حافزايش سط 

ر گاري جسماني افرادي كه از ايـن امـ        اند از ميزان ساز    دهومند ب  هگروهي بهر  افرادي كه از شناخت درمان    
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گروهـي   ميزان سازگاري اجتماعي افرادي كه از شناخت درمان       همچنين  و  ه   بيشتر بود  اند اي نداشته  هرهب

 .است ه اند بيشتر بود هبهره برد

، شـناخت وضـعيت فـردي     و بـا هـدف       ۱۳۷۶در سـال    سسه عالي پـژوهش تـأمين اجتمـاعي         ؤم

  سـازمان تـأمين    بازنشـسته تحـت پوشـش صـندوق بازنشـستگي          اقتصادي مستمري بگيران  ،  اجتماعي

. است داده  انجام اين صندوق رانشستهزاقتصادي اجتماعي مستمري بگيران با وضعيت مطالعه اجتماعي

از % ۸۰. از جمعيت مورد بررسي شاغل نبـوده انـد         %۹۴ : عبارت است از    تحقيق اينهاي   برخي از يافته  

عيت مـورد مطالعـه صـاحب       م ج از %۸۰ .اند كرده  مي هزار ريال دريافت  ۲۵۰افراد مورد بررسي كمتر از      

از طريق   خوراكي خود را  هاي   كمتر از ده درصد هزينه    ،  شستهنيمي از افراد بازن   . اند خصي بوده مسكن ش 

 تنهـا نيمـي از    ،  بررسي دافراد مور  %۷۰ مستمري دريافتي از سازمان براي    . اند كرده  مي مينأبن خواربار ت  

 . اند اندازي نداشته سپهيچ ها   آنازد درص ۹۶كرده و   ميماه را كفايت

 ديگـري اسـت كـه        موضوع تحقيـق   مين اجتماعي أو مسائل آن از ديدگاه ت      ها ويژگي،  بازنشستگي

 در نهايت الگوي ارتباطي مـؤثر بازنشـستگان بـا           و انجام داده است   ۸۰-۸۱محمد زاهدي اصل در سال    

  . هاي بازنشستگي پيشنهاد شده است سازمان و همچنين سازمان با كانون

اجتمـاعي   نيازهـاي فرهنگـي و   بررسـي مـسائل و    بـه   ،  )۱۳۸۳(اصـل    ژوهشي ديگر، زاهـدي   در پ 

بندي به اين نتيجـه رسـيده كـه          در يك جمع    و ه پرداخت بازماندگان در ارتباط با سازمان تأمين اجتماعي      

 سـواد و   بـي   سال و در عين حال     ۴۰هاي سني باالي     اكثريت قابل توجهي از بازماندگان را زنان و گروه        

اولويـت  در معرفـي  . برنـد   مي يك بيماري رنج   ازها    آن صد در ۴۰به  دهند كه قريب      مي سواد تشكيل  مك

 اشتغال و آرامـش و امنيـت مطـرح    ،سالمتي، مسكن، زندگيهاي  ناسب با هزينه مستمري مت ،  اول نيازها 

  درصد در رأس مهمترين مـشكل معرفـي        ۲/۷۰مختلف با رقم    هاي   مشكالت اقتصادي به شكل   و  شده  

  . شده است

 رضـامندي وط به   مطالعات مرب اين  تنها يك مورد از     دهد كه     مي بررسي مطالعات انجام شده نشان    

از كـار   ،  بازمانده ،بازنشسته(تمري بگيران    انواع مس  باشد كه   مي مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي    

 رضامندي ،تحقيق حاضر . تبررسي قرار داده اس     مورد ۱۳۷۵سال  در   سازمان تأمين اجتماعي را    )افتاده

اهـداف و    دهـد و    مـي  سـي قـرار   رمستمري بگيران اداره كل تأمين اجتماعي تهـران بـزرگ را مـورد بر             

نـوع  ،   بر آن است كه ميزان رضـايت       تحقيقاين  . متفاوت است اين مطالعه با تحقيقات پيشين      فرضيات  

اجتمـاعي را مـورد     ان تـأمين     بگيران سـازم   انتظارات مستمري ،  اجتماعي هاي فردي و   گيويژ،  تعامالت

  . ن پرداخته نشده استشين به آيدر مطالعات پكه  بررسي قرار دهد
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 قي تحقيچارچوب نظر
   ٣نزوپارس ٢و تعامالت اجتماعي ١نظام شخصيت نظريه ـ١

هـاي   کـنش  يريگ ر آن بر جهتي و تأثيستم اجتماعي سيبه منظور بررستوان   ميپارسونز نظريه از

 يريـ گ نحـوه جهـت   کـه تـوان   يعني مـي .  كرد استفادهين اجتماعيتأم ن و سازمانراي بگي مستمريفرد

ستم يـ خـود متـأثر از س   که) راني بگي مستمر قشرو ين اجتماعينجا سازمان تأميدر ا(ن يطرفهاي  کنش

ـ تحل«.  کـرد  يتوان بررس   مي يي الگو يرهايباشند را در بحث متغ      مي ياجتماع  در  يي الگـو  يرهـا يل متغ ي

ک يـ  از ييها را در شناخت جنبه توان آن  ميو شود  ميبکار بردهها  شابه و افتراق فرهنگن وجود تييتع

در ، رنديگ  ميبه مقصود خود قرار ت خاص ناظريکه در موقع ييها انسان. ا جامعه بکار برديخرده نظام 

دانـد    ميييها تيرا واقعها  ارزش حق انتخاب زپارسون. به انتخاب هستند ريگران ناگزيروابط خود با د

 ت خوديعق نسبت به مو راند کنش افرادي فرايي الگويرهايمتغ ،حقيقتدر .  و عام دارنديجهان که جنبه

متغير الگـويي    منظور از،به بيان ديگر. دنشو  مي محسوبي کنش اجتماعيط ساختيد و شرانکن  ميانيب

او معلـوم باشـد و بخواهـد      براين است که عامل يا کنشگر قبل از عمل و قبل از اينکه معناي موقعيت

 منظور از هـر   اينك ببينيم » )۱۴۷: ۱۳۷۶،  يتوسل( دني از دو حالت را برگز     يکيد  ي با ،بزند دست به عمل  

   ؟چيست جفت متغيرهاي الگويي يك از اين پنج

كنشگر با اين دو انتخاب روبرو است كه يا بروز احساساتش را آزاد بگذارد و عاطفي          :در نوع اول  

  . احساساتش را كنترل كندباشد يا 

 و يا كنشگران ديگر را برحسب معيارهاي عمومي جامعـه قـضاوت           ،  كنشگر موقعيت  :نوع دوم  در

 آن موقعيـت و يـا كنـشگر ديگـر را ارزيـابي            ،  براساس معيارهاي شخصي و خـاص     كه    اين يا ،نمايد مي

  . نمايد مي

نمايـد    مي وي است ارزيابي  ع شخصي   فاساس اهدافي كه پاسخگوي ن     كنشگر يا بر   :نوع سوم  در

  . كند  ميباشد قضاوت  مياساس اهدافي كه پاسخگوي منافع جمع و ديگران بر و يا

محـل عوامـل     مثالً( شان محليهاي   اساس ويژگي  كنشگران ديگر را يا بر    ،  كنشگر :نوع چهارم  در

اي از كـل     يـا جنبـه    يژگـي و  اساس يـك و    بر دهد و يا    مي مورد قضاوت قرار   )شان مربوط به شخصيت  

 ،در نـوع پـنجم  دهـد و بـاالخره     مـي مورد ارزيابي قرار  ) نظير بخش خاص از شخصيت او     ( اعمال وي 

هـاي ارثـي نظيـر        بر اساس ويژگي   گيرد كه آيا با كنشگران ديگر       مي كنشگر در قبل اين دو انتخاب قرار      

ن هر  يبنابرا.  ت اكتسابي  پايه خصوصيا  ارتباط برقرار كند يا بر    ... ،  مذهبي،  پايگاه خانوادگي ،  سن،  جنس

                                                 
1. Personal System 
2. Social Interaction 
3. Parsons 
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ا يـ  يريگ جهت نين ايهمچن. دارد  و جامعهيستم اجتماعيبا توجه به س اي ژهي وي کنشيريگ فرد جهت

لـذا  . زنـد   مـي الگو دسـت بـه انتخـاب    نيدهد و فرد در درون ا  ميرخ در دو وجهه يريسمت و سوگ

رد و يگ شين دو روش عمل را در پي از ايکيتواند   ميراني بگيمستمر برابر در ين اجتماعيسازمان تأم 

وه عمل را فقط در مورد خود صادق        يگونه ش  نيران ا ي بگ يمستمر  که يزمانحال  . ل شود يکسو متما يبه  

 .شـود   مـي  ت آنان نسبت بـه سـازمان کاسـته        يزان رضا يجه از م  يکنند و در نت     مي ينند احساس نابرابر  يبب

 يرا در برابـر مـستمر   )يشتر ابـزار يب( دوم الگوها شق ين اجتماعي که سازمان تأميزمان نيعالوه بر ا

 . شود  ميران کاستهيبگ يت مستمريرضازان يران اعمال کند از ميبگ

 نظراتي راجع به موضـوع     ارايهمسعود چلبي نيز در راستاي ديدگاه تعامالت اجتماعي پارسونز، به           

 تعـامالت   ي نـوع و چگـونگ     يسبه منظور برر  توان    مي يچلب نظريه   از. پرداخته است “ تعامل اجتماعي “

ن سـازمان اسـتفاده     ياز ا  راني بگ ي مستمر يمندرضازان  يران و م  ي بگ يمستمر  و ياجتماعن  يسازمان تأم 

 ران از نـوع يـ  بگي مـستمر  قشربه نسبت ين اجتماعيگونه که هر چه نوع تعامل سازمان تأم نيبد. كرد

ـ ، کند  ميدايش پيافزا ين اجتماعياز سازمان تأمها  آن يزان رضامنديم،  باشديتعامالت اظهار  هـر  يول

ز ي بر قدرت و نيران از نوع تعامالت مبتنيبگ ي نسبت به مستمرين اجتماعيچه نوع تعامل سازمان تأم

بـه منظـور   . افـت ي کـاهش خواهـد   ين اجتمـاع  ياز سازمان تـأم    ها آن يمند تيزان رضا يم،   باشد يابزار

خـواهيم  هـا    آنکـدام از  در ادامه به تعاريف هر عي اين دو بعد از تعامالت اجتما مفهوممشخص شدن

   :پرداخت

باشد   مي با اطمينان و صميمي   ،  اي گرم  صورت رابطه ه  ن بعد از تعامل ب    يا :بعد اظهاري تعامل  ) الف

بـا  ،  دهنده و پاداش دهنده است و عموماً اين نـوع رابطـه             انسجام ،كه ماهيت آن تعامل براي نفع جمعي      

عـاطفي و   ،  تعامـل خـود داراي سـه بعـد گفتمـاني          بعد اظهـاري    . است اد ماندني دوام و ماندگار و به ي     

  . باشد  مياي مبادله

زور و ، بـر خـشونت    نوعي تعامل و كنش متقابل مبتنـي ،ن بعد از تعامليا :بعد ابزاري تعامل )ب

 از  ماهيت اين نـوع   . باشند  مي هاي مشخصي است كه عموماً غيرعقالني      پافشاري كردن نسبت به ديدگاه    

و انتظارات و ها   بدبين بودن به خواسته،مقابل اعتمادي به طرف بي، حسابگرانه، انگيز تفرقه، سرد، لتعام

 :١٣٧٦ ،يچلبـ ( جـو و خودخواهانـه اسـت    يرمـشاركت غ مقابل و جويي از قدرت براي كنترل فرد بهره

١٠٥( .  
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  ٣تربالويو پ ٢ جورج هومنزيکردهايو رو ١مبادله نظريه ـ۲
سـازمان تـأمين     بررسي و ارزيابي مبادله بيننظران آن به منظور کرد صاحبيمبادله و رو نظريه از

تعـامالت و   ،  مبادلـه  نظريـه    گونـه کـه    بـدين . شـود   مي اجتماعي و مستمري بگيران اين سازمان استفاده      

تند کـه  يعني افراد خواهان آن هس، دهد  ميقرار افراد را با فرايند پاداش و هزينه مورد بررسيارتباطات 

برسانند اما در اين ميان بعضاً ممکن است         خود را به حداقل   هاي   خود را به حداکثر و هزينه     هاي   پاداش

طرفـي کـه   . نابرابري و عدم تعادل ايجاد گردد  ها   پاداش از سوي فرد و دريافت     پرداختيهاي   بين هزينه 

 راي خوشايند کـردن طـرف  بيشتري کرده ولي در عوض پاداش کمتري دريافت نموده در واقع ب هزينه

مبادلـه کـه    اين يعني عدم تعـادل و تقـارن در   را جبران کند و تواند آن ديگر هزينه نموده است که نمي

ـ    . )٤٠٠: ١٣٧٦،  يتوسـل ( شـود   مي نه کرده ي هز يگريبه نفع د  فردي كه   باعث ناخرسندي    ن يدر رابطـه ب

 هـا  و پـاداش هـا   محاسـبه هزينـه    بـه نيـز افـراد  مستمري بگيران اين سازمان  اجتماعي و سازمان تأمين

، خـود هـاي   بيـشتري نـسبت بـه دريـافتي     و چنانچه در اين مبادله احساس کنند کـه هزينـه          پردازند   مي

 .کنند  مياند احساس نارضايتي پرداخت کرده
  ٥يرخاشگرپ ـ يه ناکاميا فرضي ٤يت نسبيمحروم نظريه ـ٣

 يمنظور بررس باشد به  ميکرد مبادلهي رويايو قضا نظريه  ازي بخشيکه خود به نوع نظريه نياز ا

ن ين بيخواهد شد که در ا  استفادهين اجتماعيران از سازمان تأميبگ يمستمر انتظاراتسطح توقعات و 

ر يتأث )ي اجتماع ـيگاه اقتصاديپا الت ويزان تحصيهمچون م( راني بگيمستمر يفردهاي  يژگيو

هاي  تي فرد با قابليان توقعات ارزشي که ميونه که زمانگ نيبد.  آنان دارديزان رضامندي بر مييبسزا

که توقعات  ح آنيتوض، کند  مي بروزيتيرش و نارضايعدم پذ، جاد شوديا ط اختالفي محيارزش

 و دانند  ميافت آنيگردد که افراد خود را مستحق در  مي اطالقيطياز کاالها و شرا دسته به آن« يارزش
در ها   آنافت وي راها   آندي بايکيزي و فيط اجتماعي که عمدتاً در مح هستنديامور يارزشهاي  تيقابل

کنند که   مينيمعها  ارزش ا حفظيل ينه تحصي مردم را در زمي هستند که شانس تصوريطيواقع شرا

امکانات   که فرديتا زمان. )٣٩٧: همان( »نددار راها   آندست آوردنه  انتظار بيافراد به نحو مشروع

کند  ي بروز نميتينارضا ،ط اطراف کم باشديخته باشد و اطالعات او راجع به موضوع و محخود را نشنا

 از يرد و بتواند شناختي قرار بگينسب تيط محروميکند که فرد در شرا  مي بروزي زمانيتيبلکه نارضا

 ارضاء يط برايکند و از آنجا که امکانات محد  در او رشيکسب کند و توقعات ارزشط اطراف يمح

. دهد  مي خود را بروزيتيرض شده و نارضاتع فرد م،باشد  رشد نکرده و ثابت ماندهيارزش ن توقعاتيا

                                                 
1. Exchange Theory 
2. George humans 
3. Peterblau 
4. Ralative deprivation 
5. Aggressiveness 
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باالتري   اجتماعي ـاقتصادي  شهروندان تحصيالت بيشتري داشته باشد و پايگاهب هر چهيترت نيبد

ن توقعات مرتفع ياگر ا لذا. گردد  ميبيشتر ميزان توقعات آنان از سازمان تأمين اجتماعي، داشته باشد

 . دارد  وجوديتياحتمال بروز نارضا، نشود
 ازي نييکامرواو  انتظارات، ازهايکرد نيروـ ٤

تعـداد از   نکه چـه ينخست ا.  دارديت هر فرد به دو عامل بستگيزان رضايمنيازها کرد يه رويبر پا

کـرد  ين رو يـ  در ا  ،گـر يان د يـ بـه ب  . شـود   مي نيق اشتغال به شغل تأم    يزان از طر  ي فرد و تا چه م     يازهاين

 ي و روانـشناخت   ي جـسمان  يازهـا يشـامل ن  ،   فرد يازهاي ن ي و ارضا  يي از کامروا  يت به عنوان تابع   يرضا

 در نظـر گرفتـه  ، سان که در همه افراد مـشابه اسـت  ان ينياجات عيازها به عنوان احتين. شود  ميفيتعر

گـر  ي به شخص دي افراد است که از شخصي فرضيآرزوها وها  ارزشانتظارات،  که يدر حال. شود مي

ران يـ  بگ ي که هر چقدر مستمر     گفت توان  مي ن طبق نظر فوق   يبنابرا. )١٤: ١٣٨١،  هومن( متفاوت است 

ن سـازمان  يـ  از ا، را رفع کننـد يشتري بيازهاين سازمان ني شده اارايهق خدمات يطر  ازين اجتماعيتأم

ـ ن بـه همـان نـسبت     ،   داشته باشند  يشتريب نشده    ارضا يازهايو هر چقدر که ن     دارند   يشتريب تيرضا ز ي

ن يـي در تع است كـه    افراد  اين انتظارات   کرد انتظارات   يبر اساس رو  اما  .  هستند يشتري ب يتي نارضا يدارا

دها و انتظـارات بـا   يـ  انطباق کامـل ام يت با چگونگيگر رضايان ديب به .موثر استها   آنتيزان رضايم

 .دن بـه انتظـارات اسـت   ي از رسـ ي معلول ناکـام يتي که نارضا ي حال در. شود  مي نييفرد تع هاي   شرفتيپ

 . )١۴ :همان(

 سـاختار   ي از درجـه همخـوان     يتابع،  ت فرد يفرض بر آن است که رضا     ي نياز   يكامرواکرد  يرودر  

ـ     مـي  کرد اگر شخص آنچـه را کـه       ين رو يه ا ير پا ب. ط است يفرد با مح   يازهاين  ،دسـت آورد  ه  خواهـد ب

 يوقت)  او مهمتر باشد   يا هر چه برا   ي( شتر بخواهد ي را ب  يزير چه شخص چ   ت خواهد داشت و ه    يرضا

   .ديخواهد گرد تر ياورد ناراضيدست نه  که آن را بي تر خواهد بود و هنگاميدست آورد راضه آن را ب

   ترزرضايت شغلي ه ينظرـ ٥

ت يريمـد ، يزمانسا لين افراد بتوانند درباره مساآ که در يطيست که فراهم آوردن شراترز معتقد ا

ش يت و سازمان افـزا يآنان از موقع تيتواند رضا يم، و گفتگو و تبادل نظر بپردازندو مانند آن به بحث 

 يبه رشـد و سـالم      ان رو يجر )١ ت باشد که  يرضا  احساس ي برا يتواند منبع  يم،  ن عامل ي ا يزمان. دهد

 صـحبت   يفراد احساس کنند بـرا    ا )٢. وجود داشته باشد    سازنده در تمام سطوح سازمان     ياز گفتگوها 

گفتگوهـا و تبـادل نظـرات     )٣. موضوعات مربوط به کار آزاد هـستند  وها  فرصت، ليکردن درباره مسا

اما . ل صحبت کننديپرده درباره مسا يافراد بدون ترس از تهمت و افترا بتوانند ب رک و صادقانه باشد و

  بحـث دربـاره  يبـرا ، رديـ  صـورت گ ييابتدا و يل و موضوعات سطحيرامون مسايگفتگوها تنها پ اگر
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افـراد    باشد کـه يا  به گونهيت وجود داشته باشد و جو سازمانيت و ممنوعي موضوعات محدوديبرخ

 ن صـورت احـساس  يـ در ا،  وقـت تلـف کـردن اسـت    يل نـوع ياحساس کننـد صـحبت دربـاره مـسا        

 .)٩٤: همان( کند  ميداي بر افراد غلبه پيتي و نارضايسرخوردگ

ـ    هـاي    ران بتوانند نظرات و خواسـته     ي بگ يمستمر  که يه فوق زمان  ي مطابق نظر  ،نيبنابرا ه خـود را ب

هـا    آناحـساس در  نيـ  برسـانند و ا ين اجتماعيوالن سازمان تأمؤصورت واضح و شفاف به اطالع مس

پـس  ،  شـود  يمحسوب نم  گاه وقت تلف کردن    چيهها    آن و مطرح کردن  ها   ان خواسته يرد که ب  يشکل بگ 

 . رود و برعکس  مياز سازمان و خدمات آن باالها   آنتيزان رضايم
  

   شناسي روش
حقق در اين پژوهش متغيرهاي زيادي را در قالـب          م. استيمايشي  پ يپژوهش حاصل    حاضر مقاله

ايـن  . انـد  هـاي مـشابهي پاسـخ داده       يك پرسشنامه در اختيار پاسخگويان قرار داده كه همگي به پرسش          

ـ   ي بر اسـاس ن    يتحليل نها  تجزيه و  كنند و   مي گيري  را اندازه  تحقيقهاي   فرضيه،  متغيرها دسـت  ه  تـايج ب

آغـاز شـده و بـا        نظريـه    با تعـدادي نظريـه و     رويكردي قياسي داشته و     پژوهش   .گيرد  مي آمده صورت 

   .شود  ميگيري تجربي به كل جامعه آماري تعميم داده اندازه

  

 ها هيفرض
ران يـ بگ ي و مـستمر   ين اجتمـاع  ي سازمان تأم  ينش ک يريگ رسد هرچه تفاوت جهت     مي به نظر ـ  ١

ه ترز و ينظر( دخواهد بو شتري بين اجتماعيران از سازمان تأمي بگيمستمر يمندازان رضيم، کمتر باشد

  ؛)پارسونز

سـازمان و    نيـ ران ا ي بگ يمستمر  و ياجتماعن  ي سازمان تأم  يرسد بين تعامل گفتمان     مي ـ به نظر  ٢

  ؛)يه چلبينظر( وجود دارد  رابطه مستقيمين اجتماعين تأماز سازماها  آن يرضامندزان يم

ران يـ بگ ي و مـستمر   ين اجتمـاع  يرسد هرچه عدم تعادل و تقارن مبادله سازمان تأم          مي  به نظر  ـ ۳

  ؛)کرد مبادلهيرو( خواهد بود شتري بين اجتماعياز سازمان تأمها  آن يزان رضامنديم، کمتر باشد

ـ يقتصادگاه ايرسد هرچه پا  ميـ به نظر٤  يرضـامند  زانيـ م،  شـهروندان بـاالتر باشـد   ي اجتماع 

  ؛)هکرد مبادليرو(  کمتر خواهد بودين اجتماعين تأمران از سازماي بگيمستمر

 رابطه ياجتماع نيران از سازمان تأمي بگي مستمريزان رضامندين جنس و ميرسد ب  ميبه نظرـ ٥

 ؛ وجود داشته باشديمعنادار
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مناطق مختلـف    درين اجتماعيران از سازمان تأمي بگي مستمري رضامندزانيرسد م  ميبه نظرـ ٦

  .  باشدي تفاوت معناداريشهر تهران دارا

  

  نهوجامعه و جمعيت نم
مستمري بگيران تحت پوشـش اداره كـل تـأمين اجتمـاعي             وهشژجمعيت مورد مطالعه در اين پ     

در ( تـصادي و اجتمـاعي سـازمان      كه به موجب آخرين آمار دريافتي از دفتـر محاسـبات اق             است تهران

 ۷۴۰۴۶، بازنشـسته بگيـر    مـستمري نفر آن ۱۶۵۱۵۷از اين تعداد . شود  ميرا شامل  )نفر ۲۵۱۵۲۰حدود  

انتظـارات   نيازهـا و  كـه   از آنجـا    .  هـستند  از كـار افتـاده    بگير    مستمري  نفر آن  ۱۲۳۱۷نفر آن بازمانده و     

 ۳۰از لـذا   .متفاوت استشهر تهران  )غرب شرق و، جنوب، شمال( مري بگيران در مناطق مختلف  مست

، متناسب با حجم مستمري بگيـران      شعبه از مناطق مختلف شهر تهران انتخاب و        ۱۰شعبه اين اداره كل     

  . سهم هر شعبه مشخص گرديد

آوري اطالعـات    بـراي جمـع     نفر بـرآورد شـد و      ۲۱۰گيري از فرمول كوكران      حجم نمونه با بهره   

اطالعات ،  پردازي پس از داده   .في در اختيار مستمري بگيران قرار داده شد       اي به صورت تصاد    پرسشنامه

  :تفسير قرار گرفت دست آمده در سه بخش مورد تحليل وه ب

اقتصادي  جتماعي وا، هاي فردي ويژگي ،مستمرينوع  توصيف اطالعات مربوط به  ،در بخش اول  

 مستمري بگيـران    رضامنديمربوط به    متغيرهاي   ،در بخش دوم  . مورد توجه واقع شد   ،  مستمري بگيران 

تحقيـق  هـاي    بر اساس يافته  ،  گيري باالخره در نتيجه   و. مورد تحليل قرار گرفت   ،  ز رگرسيون با استفاده ا  

به سؤاالت تحقيق پاسخ داده شد و در نهايت راهكارها و پيشنهادات كاربردي در خور تحقيـق مطـرح                   

  . شد

  . يا داراي تحصيالت ابتدايي هستندسواد و  مستمري بگيران بي بيش از نيمي از

مستمري بگيران داراي دو نفر افراد تحت تكفل هـستند كـه در مقايـسه بـا سـاير                    درصد از  ۶/۲۸

  . بيشترين فراواني را دارندها  گروه

  . مستمري بگيران داراي ملك شخصي بوده و بقيه فاقد ملك شخصي هستند درصد از ۷/۶۶

  . كنند  مي هزار تومان در ماه مستمري دريافت۲۰۰متر از  درصد مستمري بگيران ك۸۵بيش از 

  . درصد از مستمري بگيران مرد و بقيه زن هستند۴/۶۱

  . مدي غير از مستمري دريافتي هستندآ داراي منبع در،مستمري بگيران از ۴/۴۲

  . اند نان به اشتغال مجدد روي آورده آدرصد از ۳/۱۴

  . هستنده بازنشست،مستمري بگيران  درصد از۳/۶۴
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  .  درصد از كار افتاده هستند۱/۵۴بازمانده و  درصد ۵/۲۹

  روز اول مـاه را تـأمين       ۲۰فقـط مخـارج     هـا     آن اند كه مستمري دريـافتي      درصد اعالم كرده   ۱/۶۴

  . كند مي

  

 تحليل اطالعات تجزيه و
 وتند  هـس هكه اكثريت مستمري بگيران سازمان از نوع بازنشـست د هد  ميمده نشانآدست ه ج ب نتاي

پايين آمـدن سـن     به   توان  مي  اين امر  از جمله داليل  .  سال دارند  ۵۶ـ۶۵در دامنه سني     درصد آنان    ۱/۲۸

  . شاره نمودافتن اميد به زندگي در كشور ر بازنشستگي و نيز باال

ي از يتـدا يا كساني هستند كه در حد اب سواد و افراد بي بيش از نيمي از مستمري بگيران سازمان را       

 اين افراد در هر شرايطي سازمان را مسئول وضـعيت خـود            . هستند خوردارنوشتن بر  واندن و مهارت خ 

نگرش به عملكـرد     گيري طرز تلقي و    انتظارات خاصي هستند كه در شكل      دانند و داراي توقعات و     مي

  .نقشي عمده دارند خدمات سازمان و

اسـت كـه در      )رصـد  د ۶۷( مستمري بگيران داشتن ملـك شخـصي       هاي مثبت وضعيت   گياز ويژ 

در بحـران    مستأجر بـوده و   ها   آن  درصد از  ۱۹در مقابل   . مخاج زندگي بسيار مؤثر است     تعديل هزينه و  

آور محـل سـكونت فاقـد        كه مستمري آنان كفاف اجاره خانـه سرسـام         به طوري . كنند  مي كامل زندگي 

اج ضـروري زنـدگي   اير مايحتـ از تأمين سبه همين دليل   دهد و    مين  آنان در اين كالن شهر را      داستاندار

تـأمين  ،  ني در سـاليان اخيـر در شـهر تهـران          با افزايش غيرعادي اجاره منزل مسكو     . خود ناتوان هستند  

   .سرپناه به مشكل حادي براي مستمري بگيران كم درآمد بدل گشته است

ل  ريا درصد از مستمري بگيران كمتر از دو ميليون        ۸۰حدود  دهد كه     مي دست آمده نشان  ه  نتايج ب 

اند كـه هزينـه ماهيانـه         درصد مستمري بگيران اعالم كرده     ۸۵بيش از   . كنند  مي در ماه مستمري دريافت   

 درصـد آنـان عقيـده دارنـد كـه       ۱/۶۴كه   به طوري  .باشد  مي ماهوار آنان بيش از دو ميليون ريال در         خان

بـا توجـه بـه      . دهد مي  روز اول ماه را پوشش     ۲۰ضروري  هاي   هزينهتا حدودي   مستمري دريافتي آنان    

از   نيمـي  بيش ازباشند و  مي از دو نفر بيشتر    تحت تكفل  دافرا درصد مستمري بگيران داراي      ۸۰ اين كه 

ميـزان   دريـك نـوع عـدم تعـادل         ير از مستمري دريـافتي هـستند از         د منبع درآمدي غ   قفا )۷/۵۵( آنان

بادلـه موجـب نارضـايتي عمـده        اين عدم تعـادل و تقـارن م       . برند  مي مخارج زندگي به سر    مستمري و 

 وضعيت اقتصادي و معيـشتي   ،از طرف ديگر  . ملكرد سازمان تأمين اجتماعي است    مستمري بگيران از ع   

ها   آن هاي فرهنگي و اجتماعي    هاي غير اقتصادي از جمله نيازمندي      مستمري بگيران به شدت نيازمندي    

انتظـار و   ،  اين سؤال كه چه خواسته    خ به   مستمري بگيران در پاس    اكثريت. را تحت تأثير قرار داده است     
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اند كه سازمان بايستي بـا توجـه بـه تـورم موجـود بـه افـزايش سـطح                      اعالم نموده  ،يا پيشنهادي داريد  

اي اسـت امـا      هرچند كه تعيين ميزان مستمري با اسـتفاده از محاسـبات بيمـه            . همت گمارد ها   مستمري

بگيـر   مـستمري  از بيش ارزش واقعـي مـستمري  وجود تورم ناشي از عملكرد دولت باعث كاهش بيش         

  . ان را به زير خط فقر كشيده استمستمري بگير شده است و اكثريت

ناشـي از   صندوق   كمبود ذخائر  نيازهاي تأمين شده توسط سازمان متأثر از      عدم تطابق انتظارات و     

لي شـك بهبـود وضـعيت مـا      بـي . اسـت  نحوه محاسبه حقـوق بازنشـستگي       و ضعف عملكرد مديريتي  

  . پي خواهد داشتدر ها  افزايش مستمرياين صندوق را در جهت بيشتر توانمندي ، سازمان

 در كنار بيكاري فرزندان از عمده مسائلي است كه     و بيماري خود    مشكالت مالي    كمي مستمري و  

 مستمري طبق نتايج همين پژوهش بيش از نيمي از       . اند مستمري بگيران در اين تحقيق به آن اشاره كرده        

هـاي چـشمي و    بيماري، پوكي استخوان،  هاي قلبي  بيماري. هستند هاي پرهزينه مواجه   ا بيماري بگيران ب 

هاي دوران سالمندي هستند كه مستمري بگيران در معرفـي    بيماري ترين اين  شايع سكته مغزي از جمله   

  . اند اشاره داشتهها   آننوع بيماري خود به

در مقابـل   . انـد  ه دريافت مستمري اعـالم رضـايت نمـوده        مستمري بگيران از نحو     درصد از  ۳/۷۴

مستمري  م تحويل به موقععد، ها شلوغي بانك ؛اند له ابراز داشتهأكساني كه نارضايتي خود را از اين مس    

هـاي الكترونيكـي خـودپرداز تمـامي         عدم استفاده از كـارت    ،  انحصاري بودن بانك عامل   ،  توسط پست 

  . اند كردهان له عنوأها را دليل اين مس بانك

  

  و راهكارهاگيري  نتيجه
ـ . وجـود دارد داري  رابطه معنـا رضامندي گيري كنشي و  بين جهت،مطابق با مدل نظري تحقيق    ه ب

 رضـامندي مستمري بگيران كمتـر باشـد ميـزان          گيري كنشي سازمان و    كه هر چه تفاوت جهت     طوري

ـ دارزمان  سـا   بر مبناي ادراكي كه از     مستمري بگيران  .باالتر خواهد بود    را بـر  هـا     آن  احـساساتي كـه    .دن

هـايي كـه در    واكـنش  دارد و را به عمل واميها   آنههايي ك انگيزه، دنافكاري كه در سر دار، انگيزاند مي

ـ ده  خود را شكل مي   گيري كنشي    جهتانتظارات و   ،  تمايالت،  ترجيحات،  دنهاي خود دار   برابر كنش   دن

 اعتقـاد داشـته باشـند    حـال اگـر مـستمري بگيـران     . پردازند ي م در نهايت به ارزيابي عملكرد سازمان      و

ماننـد رفتـار يكـسان      ( اي از اشـياء را دارد      م به مجموعه  سازمان بر مبناي معيارهاي عام كه قابليت تعمي       

مـستمري    زماني كـه روابـط در سـطح سـازمان و            يا  و نمايد  مي عمل )مستمري بگيران  تمام سازمان با 

ات قـانوني خـود مـورد       سازمان بـر مبنـاي تعهـد      به عنوان مثال    ( اطفي است طرفي ع  گيران بر مدار بي   ب

   .گردد  ميلذا فرضيه اول تاييد. بيشتر خواهد بود رضامندي آنان ) گيردارزيابي قرار
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ـ ران ايـ  بگي و مـستمر ين اجتمـاع ي سازمان تأميبين تعامل گفتمانهمچنين  زان يـ سـازمان و م  ني

ــ بگي مــستمريرضــامند                                       گــوش فــرا. وجــود دارد  رابطــه مــستقيمين اجتمــاعيأمران از ســازمان تــي

مـشخص  هـاي    زميجود مکـان  و،  راني بگ يمستمرهاي    به خواسته  ين اجتماع يوالن سازمان تأم  ؤدادن مس 

نداشتن هراس و ترس در  ،توسط سازمانها  آنهاي   کردن خواستهيعمل، و نظراتها  ان خواستهي بيبرا

 گيـري از تعـامالت اظهـاري       هـره  ب  و والن سـازمان  ؤو نظـرات خـود بـه مـس        ها   ان خواسته يخصوص ب 

بنابراين فرضيه دوم . بود هددي بيشتر مستمري بگيران خواموجب رضامن )اي مبادله عاطفي و، يگفتمان(

  .گردد  ميتأييد

چه عـدم تعـادل و    هر نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه ،همچنين مطابق با مدل نظري تحقيق   

 يمـستمر  يمنـد  تيزان رضايم، ران کمتر باشديبگ يمستمر قشر و ين اجتماعيتقارن مبادله سازمان تأم

 يمـستمر  اكثريـت . ذا فرضيه سوم تأييـد گـشته اسـت        ل. است شتري ب ين اجتماع يران از سازمان تأم   يبگ

هـا    آن کـه از يا مـه ينسبت به حق ب  سازماني شده از سوارايه خدمات ان بر اين عقيده هستند كهريبگ

 توانـد   نمـي   را خـانوار آنـان   هـاي    ريافتي حداقل هزينه  مستمري د . ار کمتر است  يافت شده است بس   يدر

رضامندي به همين دليل    . دن را دار  يشتريافت خدمات ب  يت در اقيلهستند كه   و بر اين باور     پوشش دهد   

   . دارندكمتري از سازمان

از آزمـون   نتايج بدست آمـده     . براي آزمون فرضيه چهارم دو پايگاه باال و پايين در نظر گرفته شد            

ـ يگاه اقتصاديپا  نشان داد كه بينهمبستگي پيرسون  يرضـامند  زانيـ ممـستمري بگيـران و    ي اجتماع 

  . و اين فرضيه رد شدداري وجود ندارد  رابطه معنيگونه  هيچ ين اجتماعياز سازمان تأم ها آن

فرعي تحقيق از مقايسه ميـانگين دو گـروه زنـان و مـردان              هاي   براي آزمون فرضيه اول از فرضيه     

ران از ي بگي مستمريمند تيزان رضاين جنس و ميباستفاده شد و نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه    

  . اين فرضيه نيز رد شد. ندارد وجود ي رابطه معنادارياجتماع نيزمان تأمسا

  و ۲۰ ،۱۸ ،۱۷ ،۹ ،۷ ،۶ ،۴ شـعبات    ،از مناطق مختلف تهران بزرگ     زمون فرضيه فرعي دوم   آبراي  

هاي از نظـر     و نتايج حاصل از آزمون نشان داد هر چند كه تفاوت           شهرري و شميران انتخاب شدند     ۲۸

 يزان رضـامند  يـ م دار نيست لذا   ها از نظر آماري معني     اما اين تفاوت  . وجود دارد  ها نمقداري در ميانگي  

تفـاوت  گونـه    هـيچ  يمنـاطق مختلـف شـهر تهـران دارا        ر   د ياجتماع نيران از سازمان تأم   ي بگ يمستمر

  . اين فرضيه نيز رد گرديد.  نيستيمعنادار

  زيـر بـه منظـور بهبـود وضـعيت     داتراهكارهـا و پيـشنها    بر مبناي نتايج به دست آمده        ،در پايان 

  :شده استمطرح  ستمري بگيرانم
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را تحـت   هـا     آن  مستمري بگيران ساير نيازهـاي      قشر كه وضعيت اقتصادي بسيار بد     يياز آنجا  ـ۱

به معيشت و حفظ حرمـت و   بحراني پديد آيدبه صورت جدي   كه    آن  قبل از  الزم است ،  تأثير قرار داده  

  ؛توجه جدي شودها   آنشأن

با انجـام اقـداماتي در      ها   افزايش مستمري  ندي خود را در   سازمان تأمين اجتماعي بايستي توانم    ـ  ۲

  :جهت بهبود وضعيت مالي صندوق افزايش دهد

   ؛مديريتهاي  ـ بازنگري در شيوه

  ؛افزايش نسبت وابستگي با گسترش پوشش نظامـ 

محاسـبه ميـزان    . دمتمبنـاي ميـانگين دريـافتي كـل دوران خـ           ـ محاسبه حقوق بازنشستگي بـر     

مستمري بگيران   خر قبل از بازنشستگي كه هم اكنون مبناي محاسبه حقوق         آمستمري بر اساس دو سال      

بر عكس در دو سال      كمتر از ميزان واقعي و    ها   گردد در طي خدمت دستمزدها يا حقوق        مي باعثاست  

  ، شود  مين درآمدي سازمانخر منتهي به بازنشستگي بيشتر از مبلغ واقعي اظهار شود كه سبب نقصاآ

  ؛ـ افزايش سن بازنشستگي با توجه به باال رفتن اميد به زندگي

  ؛غيردولتي هاي دولتي و هكارگا، الش در جهت وصول مطالبات از دولتتـ 

ين صـندوق و حـذف      كمندي روزافزون مشتر   محوري در راستاي بهره    تمركز در وظيفه اصلي و    ـ  

  .هرگونه مالحظات

مستمري بگيران مستأجر جامعه نمونه به مراتـب بـدتر از سـاير              جتماعيـ ا  اديوضعيت اقتص ـ  ۳

مستمري بگيران مـستأجر عـالوه بـر سـازمان تـأمين             به وضعيت   توجه ويژه  .باشد  مي مستمري بگيران 

يا اجاره بـه شـرط    اين مهم را بايد با استفاده از تسهيالت اجاره و باشد و  مي اجتماعي وظيفه دولت نيز   

  . ه انجام رساندتمليك ب

ز اهـا     آن مكانات سـازمان در چگـونگي انتظـارات       ا ي مستمري بگيران با تعهدات و     يشناعدم آ ـ  ۴

شـود    مـي  لذا پيـشنهاد  . گذارد  مي تأثير،  از عملكرد سازمان  ها    آن منديسازمان و در نتيجه در ميزان رضا      

 ري از تعامالت اظهـاري گي ضمن بهره،  و افزايش رضامنديگيري كنشي  در جهت تقريب جهت   سازمان  

بـا لحـاظ     مقررات و  قوانين و  هاي آنان از   گاهي آ در افزايش اطالعات و    )اي مبادله عاطفي و ،  گفتماني(

اسـتفاده   با. توان از دو روش استفاده نمود       مي براي تحقق اين امر   . نمودن سطح سواد آنان همت گمارد     

شـنيداري و يـا از طريـق         ير وسايل ديـداري و    از وسايل ارتباط جمعي به ويژه راديو و تلويزيون و سا          

   .سازمان در مراكز اجراييمستقيم مشاوره و يا بروشور توزيع 

 زمينه مشاركت هر توان  ميبازنسشستگي در سطح محلي و مليهاي  تقويت كانون سيس وأبا تـ ۵

 )AAPR(تگان  ي بازنشس يسازمان عمده انجمن امريكا   ملكرد دو   ع .نان در جامعه فراهم كرد    آچه بيشتر   
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 بسيار فعـال    ها نادهد كه اين سازم     مي نشاناياالت متحده   در   )NCSC(شوراي ملي شهروندان مسن      و

غيردولتي ي  ها نابا الهام از تجربه سازم    . )۱۳۷۸ ،ميشرا( هاي دولت نفوذ فراوان دارند     سياستبوده و بر    

هاي  كانونسسات غيردولتي و    كمك به تقويت و تشكيل مؤ      ،صنعتي پيشرفته دموكراتيك  هاي   در كشور 

به شكل يـك      و بديهي است تشكيل انجمني در سطح ملي      . رسد  مي ر ضروري به نظر   ابازنشستگي بسي 

و مـشاركت هـر چـه       اسـتيفاي حقـوق      ، حفظ شأن پيشكسوتان   در جهت تواند    مي گروه فشار پرقدرت  

  . باشد مستمري بگيران بيشتر

هـاي پرهزينـه خـاص       بـا بيمـاري   مستمري بگيران    نيمي از بيش از    ،طبق نتايج همين پژوهش   ـ  ۶

لـذا ايجـاد درمانگـاه و       . مواجـه هـستند   عروقي  ،  هاي قلبي  از جمله بيماري  با ماهيت مزمن     سالمندي و 

هاي سني سالمند ضروري است تا گروه مزبور به صورت منظم            مراكز مشاوره پزشكي مخصوص گروه    

همچنين پوكي استخوان كـه بيمـاري شـايع ديگـر           . ندقرار گير و ادواري در مراكز مربوطه مورد معاينه        

بـا آن مقابلـه شـود و در نتيجـه ايـن              ي شده و  يدوران سالمندي است بايستي عوامل آن به دقت شناسا        

  . مستمري بگيران سالمند را در بر داشته باشد اقدامات رضايت خاطر

 نياز مخاطبان سازمان    گويجوابها    ساختار تشكيالتي واحد امور فني مستمري      ،رضدر حال حا  ـ  ۷

ترميم  طور نسبيبه ها  نيروي انساني واحد مستمري، مستمري بگيران ه به افزايش تعداد  با توج  نيست و 

گزاران معنـوي زمينـه جـذب كـار        مناسـب مـادي و    شود با ايجـاد شـرايط         مي لذا پيشنهاد . نشده است 

ا به كـار گمـاردن نيـروي انـساني          ب و. اي خدمت در اين واحد فراهم آورد      مند و واجد شرايط بر     عالقه

تعامـل   كرده و با تجربه كافي و تقويت نيروي انساني متناسب با تعداد بازنشستگان به افـزايش                تحصيل

  . گفتماني و كارآمدي واحدهاي مربوطه كمك كرد

  

  

  منابع
 .كوير :تهران، طريق مشاوره با آنان مشكالت و شناخت مسائل و، بازنشستگي )۱۳۷۹( يوسف، اردبيليـ 

مجموعـه مقـاالت     ،"معيـشتي بازنشـستگان   هاي   بررسي تنگناها و دشواري   " )۱۳۷۷( شهال،  اكوي محصل ـ  

 .سوره :تهران، جشنواره شهيد رجايي، ستگي كشورياولين همايش بازنش

رسـاله  ،   سازگاري بازنشستگان  حبررسي تأثير شناخت درمان گروهي بر افزايش سط        )۱۳۷۹( ، رزيتا امانيـ  

   .ييدانشگاه عالمه طباطبا ،ارشدكارشناسي 

  . سمت :رانته، يات جامعه شناسينظر )١٣٧٦( غالمعباس، يتوسلـ 
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 . گي كشوريسازمان بازنشست



  

 
  

  

  

 ١٣٨٦، زمستان ٣٢نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

١٣٠

تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي      مستمري بگيران    رضامنديبررسي ميزان   " )١٣٧٧( حسين،  جودكيـ  

 . مركز مديريت دولتي اصفهان ،كارشناسي ارشدرساله ، " شدهارايهشهرستان درود از خدمات 

 . ين :تهران،  نظميجامعه شناس )١٣٧٦( مسعود، يچلبـ 

خـدمات   بازنشـسته دانـشگاه علـوم پزشـكي و         مقايسه نگرش كاركنان شاغل و    " )۱۳۷۹( مجتبي،  خندانـ  

رسـاله تحقيقـي كارشناسـي      ،  "منفي دوران بازنشستگي   درماني استان اصفهان پيرامون جوانب مثبت و       وبهداشتي  

  . اصفهانمديريت دولتيمركز ، ارشد

انتـشارات دانـشگاه علـوم       :تهران،  تقويمهدي   :ترجمه ،دولت رفاه  جهاني شدن و   )١٣٧٨( ميشرا،  رامشـ  

  .توانبخشي و بهزيستي

 :تهـران ،  "هـا و مـسائل آن از ديـدگاه تـأمين اجتمـاعي             ويژگي،  بازنشستگي" )١٣٨١( محمد،  اصل زاهديـ  

 . مين اجتماعيموسسه عال پژوهش تأ

گـذاري بـراي بهبـود وضـعيت         هاي برون رفت مشكالت و سياسـت       بررسي راه  ")۱۳۸۱( فريده،  شريفيـ  

  .سوره :تهران ،مجموعه مقاالت برتر موضوع بازنشستگي چهارمين جشنواره شهيد رجايي "بازنشستگان

مجموعه مقـاالت  ، "صندوق بازنشستگي كشوري وداليل عدم خودكفايي آن     ")۱۳۷۷( جعفر،  صفري صارمـ  

  . سوره :تهران، برتر موضوع بازنشستگي چهارمين جشنواره شهيد رجايي

 . شب تاب :تهران، ها آن سازميشناس جامعه )١٣٧٤( منوچهر، يصبورـ 

 "اقتـصادي بازنشـستگان و نيـز ارتقـاي شـرايط زيـست آنـان               ل مادي و  مسائ" )۱۳۷۷( الدين شجاع،  طايفه

 . سوره: تهران، مجموعه مقاالت برتر موضوع بازنشستگي چهارمين جشنواره شهيد رجايي

بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي اشتغال مجدد بازنشستگان تحت پوشش           )۱۳۷۷(محمدعلي،  محمديـ  

  . دانشگاه آزاد اسالمي، شناسي ارشدنامه كار پايان، سازمان تأمين اجتماعي

مقاله ،  "بررسي مشكالت اجتماعي واقتصادي اعضاي هيأت علمي بازنشسته        ")١٣٨٣(الف   ميثم،  موساييـ  

 . چاپ نشده
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