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 چکیده

دات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که متضمن آسایش و رفاا  افاراد در دوران   ترین تعه پرداخت مستمری بازنشستگی از اساسی
تاا   0930زمانی آباان   دورةدر جهت گسترش آن در  ،برقراری این خدمت مهمپژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در . استپیری 

 . اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه است ها د داگردآوری ابزارهای  و به روش توصیفی و پیمایشی انجام گرفته 0931شهریور 
پاردازی را از شاعبة یا      که بیمهای است  شد  نفر بیمه 3019 شامل که شد،انتخاب آماری تحقیق  تصادفی از جامعة طور به ،نمونه 030 

که برای مردان  ،ی بازنشستگیبا وجود کسب شرط سنی برقراری مستمر ،0930سازمان تأمین اجتماعی قم شروع کرد  و تا پایان آذرما  
 . اند بازنشسته نشد و  اند کرد ، احراز ناستسال  11ای را که حداقل  سال است، شرط سابقة بیمه 55سال و برای زنان حداقل  01حداقل 

آناان سا      درصاد  07 و ،سال سابقة کار داشاته  01بیش از  شد ، های بررسی نمونهدرصد  7/35 بیانگر آن است کههای پژوهش  یافته  
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 مقدمه  

طیور قابی     ییا بیه  ، شیود  شخص معموالً متوقف میی  حالی که قدرت کسب درآمد در ،در سنین باال

انیدا  و   شخص ممکن اسیت ا  طرییپ پی    . کنند پیدا میها ادامه  یابد، هزینه ای کاهش می مالحظه

بیدون   تنهیا  انیدا  نیه   ولی پی   ؛در دوران کاری، خود را برای با نشستگی آماده کند  گذاری سرمایه

و وجیوه ال     ،بلکه منظم هم نیست و مبالغ مورد نییا  ممکین اسیت خیلیی  ییاد      ، حمت نیست

، 9832، آرتیور و ریایاردا    سیی )بسیتگی دارد  چراکه به طیول دوران با نشسیتگی    باشد،نامحدود 

حاصیله، نشیش بسیزایی     اندا  پ در کاهش قدرت خرید نیز تور   آثاری مانند ،چنین هم .(222ص

، جهیت کفاییت مبیالغ میورد نییا        بیمیه  سیا وکار جمعیی در قالیب    دسته اندا  پ  ،دارد؛ بنابراین

پیوسیته   ،رسیند  به سین پییری نمیی      مان در این حالت، چون همة اعضای گروه هم. داردضرورت 

وجود مطمئن   گذاری همراه سرمایه ،ریزی دقیپ مدیریت و برنامه ا  طریپقدرت پرداخت مستمری 

 بیرای   تیممین اجتمیاعی   ی ها با حمایت دولت در قالب برنامه سا وکاراغلب کشورها این  در .دارد

اصیلی  هید    ،شود؛ بیر ایین اسیا     یارائه متسهی  امکانات و تممین  ندگی افراد در سنین پیری 

 .استدر جهت گسترش آن  ،مستمری با نشستگیبرقراری بررسی عوام  مؤثر در ، حاضر پژوهش

 لهئبیان مس

ی  هیا  برنامیه  متیولی اصیلی   ، شیده  میلیون بیمیه  83با پوشش بیش ا   ایران سا مان تممین اجتماعی

در این حو ه انجا  گرفتیه اسیت    سیارهای ب این سا مان تالش در حالی که درو  استبا نشستگی 

                                                           
1. Insurance 

2. Social Security  

و  اند مین اجتماعی بودهمت سا ماننفر ا  جمعیت ک  کشور، تحت پوشش  83391233تعداد  ،9819ماه سال  تا پایان آذر . 

. تبعی هستند ةشد نفر بیمه 20832391اصلی و  ةشد بیمهنفر  92021929 ،سا مانشدگان تحت پوشش این  ا  ک  بیمه

 19بگیر تبعی تا پایان آذرماه سال  مستمری نفر 2022898بگیر اصلی و  مستمری نفر 2880982 ،گزارش این براسا  

 (.3ص ،9831دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سا مان تممین اجتماعی، ) اند بوده سا مانتحت پوشش این 
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در متعیدد   هیای  و دسیتورالعم    بگییر  میلیون نفر مستمری 2بیش ا   وجود 9819 آذرماه که تا پایان

ا  شدگانی که به سنین با نشستگی رسییده و   اما هنو  بیمه ،های متمادی، گواه بر این مدعاست سال

 .، وجود دارنداند مند نشده این خدمات بهره

 کیرد توان افرادی را مشاهده  می راحتی به ،ی شعب تممین اجتماعی ها جوع به واحد مستمریر با

کرده  مراجعهدر مشاغ  کارگری، به امید با نشستگی به شعب  ویژه به ،ها کار سخت که پ  ا  سال

 نیسیت کیافی   ،برقیراری مسیتمری   برایشان  فعلی ةشوند که سابش رو می و با این واقعیت تلخ روبه

 22سال سن برای میردان و  30 سال سابشه، حداق  20ی مستمری با نشستگی داشتن رط برقراشر)

پیردا ی ادامیه دهنید؛ در حیالی کیه       های دیگری به بیمه و بایستی سال  (استسال سن برای  نان 

بسیاری ا  این افراد ا  نوجوانی مشغول بیه کیار بیوده و در بسییاری میوارد،        دهد شواهد نشان می

 ةاما به دالیلی که موضوع تحشییپ حاضیر اسیت، سیابش     .سال، سابشة کاری دارند 20شتر ا  خیلی بی

 .نیستو در بسیاری موارد قاب  پیگیری قانونی، جهت ثبت  استشان کمتر ا  واقعیت  ثبتی

  33220 ا  ،9819 آذرمیاه استان قم تیا پاییان   شعبة یک سا مان تممین اجتماعی در نمونه  برای

شرط سینی دریافیت    و اند کردهپردا ی را ا  این شعبه آغا   بیمه آن،نفر 91913اصلی،  ةشد بیمهنفر 

دریافیت خیدمات   نفیر بیه    1298 فشی  ؛ ولیی  را دارنید ( سیال  22سیال و  ن   30 میرد )مسیتمری  

که با افیزایش سین   اند  این خدمات محرو باقیمانده هنو  ا   نفر 3928 اند و موفپ شده با نشستگی

عد  احرا  شرط  پردا ی و در نتیجه ادامة بیمه در توانینا ،به تبع آن انجا  کار و وانی درناتایشان و 

توانی نیا  که این امر همراه تصور نشوندوقت موفپ به دریافت مستمری  شاید هیچ ،(سال20)سابشه 

تیرین   عد  برخورداری ا  خیدمات درمیانی، بیه مهیم     علت کهولت سن در آینده و  امرار معاش به

 طیوری ، به رو کرده است و آنان را با تهدیدی جدی روبه ،یشان بدل شده ها خانواده ایشان و ةغدغد

جهیت ثبیت   ) و نیه راه پی   ( پیردا ی  بیمه در توانینا) بستی دیده که نه راه پیش که خود را در بن

                                                           

  (33، ص9810همکاران، نعیمی و)اجتماعی  قانون تممین 23ماده  .9

 .شدگان شعبة یک قم، به پیوست رجوع شود برای مشاهدة آمار کام  بیمه .2
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کیه  کند  می  و ناامیدی مو چنان آنان را دچار ی اند شتهدا( دلی  موانع قانونی  سابشة کاری گذشته به

دولتمیردان جوامیع بیه     پیوسته بنابراین، ؛ شود نمایان میآثار آن در سالمت فردی و اجتماعی ایشان 

کنند و در اییران   توجه میتممین اجتماعی مستمری مندی ا  خدمات  توانایی بهره اهمیت گسترش و

 اسیا ،  ر ایین  بی  .مشیاهده کیرد    توان در اص  بیست و نهم قانون اساسی این ضرورت را مینیز، 

ی موفیپ خیدمات    هیا  تیدوین برنامیه  ، های مدیران سا مان تیممین اجتمیاعی   همیشه یکی ا  دغدغه

ترین  شناسی فرایند برقراری انواع مستمری، مهم آسیببا نشستگی بوده است و در تحشپ این مهم، 

هید   بیا  ایین پیژوهش    ؛ به همیین منظیور،  یادشده استگیری و اجرای فرایند  موضوع در تصمیم

، سیعی دارد بیه   شیدگان  بیمیه  برقیراری مسیتمری با نشسیتگی   بررسی عوام  میؤثر در  شناسایی و 

شیدگان   وسییلة بیمیه   مندی ا  خدمات بیه  و افزایش توانایی بهره گسترش ارائة خدمات با نشستگی

شود در جهت تحشیشی علمی و میؤثر، جیدای ا  تحشیشیی قابی       سعی می ،عالوه بر این. دکنکمک 

ای  پیشنهادهای شایسته،  مینه طرحو با  شودفراهم  تر های بیشتر و علمی بحث برایبستری استناد، 

 .دگردتحشیشات بعدی مهیا  برای

اطالعیات   ،سیس   ه وشدبیان تحشیپ، روش تحشیپ  ةپیشین پ  ا  بیان مبانی نظری و ،در ادامه

 .شود مطرح می اه پیشنهادهاییبه همر تحشیپ نتایج ،انتها و در دگرد میوتحلی   هشده تجزی وریگردآ

 مبانی نظری تأمین اجتماعی

 اجتمیاعی،  سیاسیی،  پاییدار  توسیعة  کیه  اند هرسید نتیجه این به دانشمندان علو  اجتماعی و ها دولت

 مسیتشیم و  ای رابطیه  کشیور  آن در اجتماعی تممین کیفیت و سطح با کشوری هر اقتصادی و فرهنگی

تیوان   میی  نیسیت و  حاضیر  عصیر  به متعلپ جدید و مفهومی اجتماعی البته تممین. دارد ناپذیر یجدای
                                                           

ماندگی، حوادث و  سرپرستی، درراه برخورداری ا  تممین اجتماعی ا  نظر با نشستگی، بیکاری، پیری، ا کارافتادگی، بی».  9

 .صورت بیمه و غیره حشی است همگانی  های پزشکی به   به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتسوانح و نیا

های  دولت مکلف است طبپ قوانین ا  مح  درآمدهای عمومی و درآمدهای حاص  ا  مشارکت مرد ، خدمات و حمایت

 .(89، ص9822قانون اساسی، )« .مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تممین کند
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 جوامیع  در دولیت  تمسی  و مدنی جوامع و انسانی اجتماعات گیری نخستین شک  به آن را پیدایش

 خیوی  و خلیپ  و انسیانی  طبیعیت  به بنا آغا ، همان ا   ها که انسان طوریدانست؛ به  مربوط مختلف

 خیویش  همنوعیان  کارافتیادگی  ا  و بیمیاری  محرومیت، ،ه رنجب نسبت توانستند نمی خود اجتماعی

 بیه   هیا  انسیان  های کمک و دوستی عنو در باید را اجتماعی های نخستین حمایت لذا باشند؛ تفاوت بی

، 9821 ، پلیو ) است باقی بشری جوامع تر بیش در نیز امرو  تا که ای ه پدید ،کرد وجو جست یکدیگر

 .(20ص

عدالت تنبیهی، که هیدفش  شده است؛ دو نوع عدالت اجتماعی ا    «رسطوا»  در فلسفةا  طرفی 

و عدالت تو یعی، که عبیارت  ، کنند مجا ات تما  کسانی است که قوانین و مشررات را رعایت نمی

هیر فیرد    هیایی کیه   ها و کوشیش  ها و افتخارات یا شایستگی ست ا  رعایت تناسب میان مسئولیت ا

ارسطو در  مینة دخالت دولت در تو یع عادالنة ثیروت،  لذا  .(31ص ،9838، نظری) دهد انجا  می

بیه   .شودگیرد تا  مینه برای تو یع برابر امکانات فراهم  نظر می های مختلفی را برای دولت در نشش

هیای تیممین    برنامیه »و نییز اجیرای     «های اجتمیاعی  کمک»اساساً سا ماندهی  ها دولت ،این ترتیب

هیایی   های اجتماعی، انواع و اقسیا  خیدمات و کمیک    منظور ا  کمک. دناررا برعهده د  «اجتماعی

مدرن بر حسب پیدایش برخی نیا های اجتماعی و سیاسی جدید اهمییت پییدا    ةاست که در جامع

 ،در نتیجیه  ،بودن و فشدان سیود تجیاری   به دلی  پرهزینه ا  دولت، اغلب  ها آن اجرایکرده است و 

 اسیت کاالی عمیومی، انتظیار   مانند خصوصی به فعالیت در این  مینه  گذاری سرمایه عالقگی به بی

 .(29ص، 9821پلو، )

طیور کلیی بیه منظیور کیاهش مخیاطرات در        یی است که به ها مراد ا  تممین اجتماعی نیز برنامه

تممین اجتماعی داللتی کم و بیش  ،در رویکرد کلی. گیرد انجا  می ندگی و حمایت ا  افراد جامعه 

                                                           
1. Niels Ploug 
2. Aristotle 

3. Social Aids 

4. Social Security Programs 
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یی است که  ها ی اجتماعی و برنامه ها سیاست همةا  آن  منظورهای اجتماعی دارد و  ه کمکمشابه ب

هزینیه،   های اجتماعی و تممین خدمات درمانی رایگان یا کیم  با پرداخت پول و ارائة خدمات و بیمه

ن مرد  را در برابر کاهش یا قطع درآمد حاص  ا  بیکاری، پیری، بیمیاری و ا  کارافتیادگی و تیممی   

در کنیار پییری کیه ییک       ها در این برنامه. حمایت کند ،سرپرست فوتمعاش افراد خانواده پ  ا  

کیه   شیود  توجه میی وه ا  مخاطرات گرچهاربه  ،طور معمول ناپذیر است، به بفرآیند طبیعی و اجتنا

 :(23ص، 9821پلو،  )اند ا   عبارت

 ؛ا  کارافتادگی، که ریشه در بیماری و حوادث دارد .9

 ؛ری ناخواسته و غیرارادیبیکا .2

 ؛خانواده ةبودن اندا  فشار اقتصادی و اجتماعی ناشی ا  بزرگ .8

خطرافتیادن سیالمت جامعیه و بیرو       های واگیردار، که موجب به ها، به ویژه بیماری بیماری .9

 .شود سامانی اجتماعی می بی

 مبانی نظری بازنشستگی

مشابله با آثار و نتایج چهیار نیوع    ،ن اجتماعیموضوع تممی اعتبار آناه در قسمت قبلی بحث شد،به 

. استقدرتی و ضعف  چیزی و فشر، بی یعنی بیکاری، بیماری، بی ،رنج اجتماعی مشترك تاریخ بشر

، برقیراری  رییزی شید   یادشیده طیرح  کاهش مخاطرات  برایهای تممین اجتماعی که  یکی ا  برنامه

ر جوامیع مختلیف معیارهیا و الگوهیای     که د استسالخوردگان  برایمشرری مستمری با نشستگی 

 .داردمتفاوتی 

 معیارهای بازنشستگی

اعتشیاد دارنید کیه     ،کننید   شناسیی مطالعیه میی    آن دسته ا  محششان علو  اجتماعی که دربیارة انسیان  

این توضیح که برخی ا  ایشان بر ایین باورنید    با. اند تاهمیبابسیار شناخته شده و  ،های سنی گروه

بیه   .انید  جامعیه نشش فیرد در   ةکنند و جنسی، تنها عوام  عمومی و جهانی تعیین های سنی که گروه

هیای   گروه وی را در ،در جوامع انسانی، ا  بدو تولد شخص تا حین رحی  او ا  این جهان ،عبارتی
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ا  ایین   یکدهند و برای هر  متفاوتی ا  جمله گروه کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان قرار می

 ،بنیابراین . کنند معین می جز آن هایی را حسب عوام   یستی، فرهنگی و هنجارها و ار ش ،ها گروه

در . گفتیه متفیاوت اسیت    عوام  پییش  ، طبپ ها ها و جایگاه و کارکرد آن نگرش جوامع به این گروه

اند، عموماً مباحیث با نشسیتگی را ذیی      گذار مباحث تممین اجتماعی بوده کشورهای غربی که پایه

نهادهیای   ةعهد اند و حمایت ا  گروه سالخوردگان را بر یا سالخوردگی مطرح کرده 9«پیری»ن عنوا

ناتوانی  ةاجتماعی، سالخوردگی به منزل  تممین ةگذاران عرص ا  نظر قانون. دان گذاشتهتممین اجتماعی 

ییرا    ؛کنید  یکی ا  خطراتی است که  ندگی شخص را دچار بحیران و نیاامنی میی    ،و ا کارافتادگی

رفتن توان انجا  کار و کسب درآمد همراه است و در صورتی کیه فیرد    سالخوردگی غالباً با ا دست

این  .افتد اندا  شخصی نداشته باشد، به ورطة فشر و محرومیت می سالخورده درآمد جایگزین یا پ 

 دهشی  چندان دور منبع درآمد خانواده محسوب میی  ای نه در حالی است که همین شخص در گذشته

بیه   .دار بوده است بلکه تضمین معیشت افراد دیگری را هم عهده ،تنها تممین  ندگی خود و نه است

کهنسالی و ورود به گروه سالخوردگان در ایا  ضعف نیروهای جسمی و روانی خطری  ،این ترتیب

شیود کیه تیممین اجتمیاعی بایید آن را تحیت        ناپذیر برای افراد جامعه محسوب میی  مهم و اجتناب

 .(29، ص9832رشدوند، ) پوشش قرار دهد

بلکیه ا  منظیری    ،سن با نشستگی را نباید تنها به عنوان امتیا ی برای کارگران تلشیی کیرد  البته 

توانند با احترا   توان آن را امتیا ی برای کارفرمایان به شمار آورد که در آن سن، ایشان می دیگر می

تمیا    در بنیابراین، . تر را به کیار گیرنید   روهای جوانا  کارگران سالخورده خویش تشکر کنند و نی

کیه   شود، اعم ا  این کنند که با آغا  آن مستمری اعطا می های با نشستگی، سنی را مشخص می نظا 

تشاضاکننده صالحیت کارکردن داشته یا نداشته باشد و ایین ویژگیی اسیت کیه مزاییای اجتمیاعی       

شایان ذکر است که عالوه بر معییار پییری،    البته .کند ا میبا نشستگی را ا  مزایای ا کارافتادگی جد

تیوان   معیارهای دیگری هم برای برخورداری ا  امتیا ات با نشستگی وجود دارد که ا  آن جمله می

                                                           
1. Vieillesse 
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ای اشاره کرد که به موجب آن شخصی که سالیان متمادی و متعدد در خدمت ییک مؤسسیه    به ایده

سوابپ شغلی خویش حیپ مسیتمری با نشسیتگی کسیب      یا صنعت فعالیت کرده است، ا  رهگذر

 .(22، ص9832 رشدوند،) کند می

تعییین سین با نشسیتگی مییان      ةذکر است که دربار قب  ا  بررسی الگوهای با نشستگی، شایان

ها موجیب شیده اسیت در تعییین سین       اختال  دیدگاه وجود دارد و این اختال  دیدگاه ،کشورها

سیالگی را مبنیای    32یا  30کشورها سن  ایجاد شود، اما اکثر  ها ن آنهایی در میا با نشستگی تفاوت

سیال   30سیال بیه    32نکته قاب  توجه این است که اگر سین با نشسیتگی را ا     .دهند کار قرار می

یابید کیه ایین     درصد افیزایش میی   20تا  90های نظا  تممین اجتماعی در حدود  تشلی  دهیم، هزینه

اقتصیادی و   اسیا  مطالعیات   است که کاستن ا  سن با نشستگی باید برمسئله بیانگر این واقعیت 

 ،9832 رشیدوند، ) های با نشستگی دچار بحران مالی نشیوند  گیرد تا صندوق انجا اجتماعی دقیپ 

 .(23ص

 الگوهای بازنشستگی

ه ا  سوی مؤسسه تحشیشات اجتماعی دانمارك در سیال  گرفت به موجب مطالعات انجا  ،طور کلی به 

بیا   ،های تممین اجتماعی هشت کشور اروپایی، به وجود پنج الگوی با نشسیتگی  نظا  ةدربار 9112

 کیه در  اشیاره شیده اسیت    ،درهم آمیختن معیارهای تخصیص و قواعد ناظر بر تعیین سیطح مزاییا  

 . بیان شده است 9جدول 
 الگوهای بازنشستگی. 1جدول 

 مه انفراديبي بيمه گروهي سابقه اشتغال شهروندي مساعدت الگو

 قرارداد شغ  اشتغال شهروندی نیا  مادی مبنای استحشاق

 فرد گروه ک  مشاغ  معیتج ک  سالمندان نیا مند پوشش

تعیین  معیار

 سطح

آ مون استطاعت 

 مالی

دستمزد  مبتنی بر نرخ ثابت

 کسور یا

مبتنی بر دستمزد یا 

 کسور

مبتنی بر حپ 

 بیمه

تممین حداق   هد 

 درآمد

د تممین درآم

 پایه

حفظ سطح  حفظ سطح  ندگی  ندگی سطح حفظ

  ندگی
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بیرای تشیخیص نییا     . در الگوی مساعدت، نیا  مالی مهمترین عام  برای دریافت مزاییا اسیت  

شود و هد  اصلی آن تضمین سطح حداق  معیشیت   می کار گرفته بهآ مون استطاعت مالی ، مادی

ظا  در آلمان وجود دارد و در برخیی کشیورها   این ن. برای کسانی است که فاقد درآمد کافی هستند

در الگیوی شیهروندی، وصیف     .شیود  هم اجیرا میی  ( غیرسالمندان) دیگر های سنی نسبت به گروه

شهروندبودن موجد برقراری مزایاست و تشریبیًا تمیامی جمعییت سیالمند ییک کشیور را پوشیش        

 .امی جمعیت یک کشور استدهد و مهمترین هد  این الگو، تممین حداق  درآمد پایه برای تم می

لذا عمدتاً بخش فعیال جمعییت    ،کار است ةبودن سابش اشتغال مهمترین معیار، دارا ةدر الگوی سابش

شیود و در آن مییزان مسیتمری براسیا  درآمید و تعیداد و مییزان کسیور          یک کشور را شام  می

ندگی افرادی است شود و هد  آن حفظ سطح   پرداختی ا  سوی کارفرمایان و کارگران تعیین می

گروهی هم وضعیت تا حید  ییادی    ةدر الگوی بیم .اند با نشستگی اشتغال فعال داشته ةکه تا آستان

هیای   ذکر است که این الگیو براسیا  پیونید پیشیین گیروه      شایانلکن  ،شبیه به الگوی قبلی است

هیا را تحیت    وه، ایین گیر  جز آنهای صنعت نواحی و  ها، کارخانه، بخش مختلف با ار کار به حرفه

فردی بر قراردادهای خصوصی مبتنی است و تنها فیرد طیر     ةاما الگوی بیم. دهد پوشش قرار می

پرداختیی و هید  ا  آن    ةدهد و مزایای آن تابعی است ا  حپ بیم قرارداد را تحت پوشش قرار می

 .(23، ص 9832 رشدوند،) شده عبارت است ا  حفظ نسبی سطح  ندگی فرد بیمه

 تحقیقپیشینۀ 

شناسیی با نشسیتگی قبی  ا  برقیراری مسیتمری       که آسیب  رو دربارة موضوع تحشیپ پیشچند  هر 

ای انجیا  نگرفتیه اسیت،     طور مشخص و جیامع مطالعیه   با نشستگی است، در تحشیشات پیشین، به

هیای اصیلی    دهد مشولة تیممین اجتمیاعی و با نشسیتگی ا  دغدغیه     تحشیشات بررسی شده نشان می

های مختلف آن بسیار توجه شیده   ها و عوام  مؤثر بر جنبه جوامع بوده و بر نشش دولت بسیاری ا 

ه، به گرفتتوسعه انجا   در کشورهای درحال که (2002)برای مثال در تحشیپ تئوپیست بوتار . است

بر اسا  نتایج این تحشیپ نییز، پینج   . شود گسترش خدمات با نشستگی اشاره می ها در نشش دولت

توان بدون حمایت دولت در جهت موفشییت   نمی رامؤثر در برقراری با نشستگی  ةشد رحمطعام  
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پنجمیین  تحشیشیی کیه در    در( 2003) بیرون  و پنتیا  ،چنیین هم. دکرسا مان تممین اجتماعی تشویت 

عید   : و با ار کارامنیت اجتماعی »با عنوان  در ورشو المللی تحشیشات امنیت اجتماعی کنفران  بین

در  هیای جنسییتی   تر باتوجه به درك تفاوت کارگران مسن در کار توانایی انجا رائه کردند، ا« تطابپ

مردان ا  کارافتاده باالترین میزان خیرو  نییروی کیار و     و بیان کردند کشور امریکا را بررسی کرده

بسییار  کیه در مییان  نیان، ایین نیاتوانی اثیر       ترین نرخ هنگا  ورود دوباره را دارند، در حالی  پایین

 . دارد یمحدود

 تحشییپ بیرسورنسیون  تیوان بیه    های اصالح قوانین در جهت امنیت اجتماعی می اما دربارة مدل

دهید   نشیان میی  ، اشاره کرد، که المللی تممین اجتماعی منتشر شده است در اتحادیة بینکه  (2002)

ی  رو مشیکالت پییش   بیه  با توجیه ها  مدل وجود ندارد و در این  مینههیچ مدل ا  پیش آماده شده 

آشیکار در   یتوانید گیام   ایجاد مستمری با نشستگی خصوصی میچنین،  هم .کشورها متفاوت است

. باشید   امنییت اجتمیاعی و امیور میالی عمیومی      درمدت  تضمین ثبات مالی و کاهش فشار طوالنی

حشیشیات  المللی سیاسیت و ت  کنفران  بینششمین  در( 2090) و آنتونیو کاردوچنین، در تحشیپ  هم

هیای   چیالش : ثبیاتی  بیی  روندهای در حال ظهور در  مان»با عنوان  لوکزامبورگدر امنیتی اجتماعی 

دنبال یک با نشستگی  جایگزینی یک کارگر بالغ به بحث ،«ها برای امنیت اجتماعی جدید و فرصت

توانید   میی که آیا با نشستگی به عنوان ییک اقیدا  سیاسیت اشیتغال      بررسی این برایموعد  پیش ا 

با کاهش بیکیاری   این نوع با نشستگی  دهد نشان می نتایج این تحشیپ. مطرح باشد، ارائه شده است

مستشیمی ندارد و دولت در راه اشتغال بیکاری جوانان ا  این طریپ شکسیت خیورده    ةجوانان رابط

 .است

شسیتگی در  هیای نظیا  با ن   چیالش  بارة، در(9832)  اده در ایران نیز در تحشیپ مصطفی روغنی

در نظا  با نشسیتگی تمکیید شیده     شدن، های جدید برای بیمه شدن ورودی ایران، تمثیر تور  و بسته

است که موضوع توان اقتصادی افراد در پرداخت حپ بیمه مؤثر بوده و تور  پیوسیته ایین تیوان را    

عیه بیه   های جدید، باعث شده اسیت کیه افیراد جام    شدن ورودی بسته ،چنین هم. کاهش داده است

 .  شدگان قرار گیرند بیمه ةسختی بتوانند در  مر
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 عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی

طیور   باید توجه داشت که موفشیت سا مان تممین اجتماعی در برقراری مستمری با نشستگی، همان

 شدگان است و چیون ایین   وسیلة بیمه ، منوط به کسب شرط سن و سابشه بهشدمطرح  مشدمهکه در 

شدگانی است که شرط سینی را   دسته ا  بیمه  شناسی برقراری مستمری آن تحشیپ در راستای آسیب

بررسی عوام  مؤثر بر موفشیت این سا مان در برقراری با نشستگی، عوامی  میؤثر    برای، باید دارند

ر و بنابراین، با توجه به تا گی موضوع تحشیپ حاضی . بررسی شودشدگان  بر ثبت سوابپ واقعی بیمه

به بررسی مبانی نظری و مرور تحشیشات مربوط به این پیژوهش   نبود مدل مفهومی قبلی و با عنایت

شیدگان سیا مان تیممین     مصاحبة میدانی با کارشناسان فنی و بیمیه های قبلی بیان شد و  که در بحث

بپ ترین عوام  میؤثر بیر ثبیت سیوا     با درنظرگرفتن اهدا  تحشیپ حاضر، مهمچنین  اجتماعی و هم

و به تبع  است شدهمنجر مندی ا  خدمات آن  ای را که به برقراری مستمری با نشستگی و بهره بیمه

های تحشیپ در قالب مدل مفهیومی   کند، به عنوان مؤلفه شدگان جلوگیری می ا  ضرر و یان بیمه ،آن

 .شود شرح داده می ،که در ادامه شود بیان می 9اولیه در شک  

 

 

 

 

 

 

      

 
 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

 قوانین سازمان تأمین اجتماعی

مدار صیحیح   علمی بوده و در طور  چه در مرحله تدوین و چه در اجرا، به ،اگر قوانین یک سا مان

 قوانین سا مان تممین اجتماعی

رسانی قوانین سا مان تممین  اطالعو  آمو ش

 اجتماعی

 
 شده و کارفرما توان اقتصادی بیمه

 
 ای کارفرما رفتار بیمه

 

 

 

 برقراری مستمری با نشستگی 

 های حمایت ا  کارگران برنامه
 

 ای دقت در ثبت سوابپ بیمه
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اما در سیا مان تیممین اجتمیاعی،     .دنبال خواهد داشت  ها را به قرار گیرد، کمترین مشکالت و تنش

و شیده   سوابپ ثبتیی بیمیه   ةئاهای حپ بیمه، ار واع بیمه، نرخقوانینی چون شمول افراد در یکی ا  ان

 شیود،  یا  به تجدیدنظر آن احسا  مین وجود دارد که غیرفنیهای پیایده و  دستورالعم  چنین، هم

 . چنان ادامه دارد اثرش هم است، هرچند در بعضی موارد اصالح شده

 قوانین سازمان تأمین اجتماعی رسانی اطالعو آموزش 

ترین عوام  موفشییت در هیر    رسانی برای قرارگرفتن افراد در مسیر صحیح، ا  مهم ش و اطالعآمو 

. شد ناپذیری منجر خواهد جبرانهای  و البته ضعف در آن در بیشتر موارد به شکست استای   مینه

ر اما بیه نظی    توجه داشته باشد، به این مهم است که سا مان تممین اجتماعی نیز پیوسته سعی داشته

ای اسیت   ترین موارد عد  ثبت سوابپ بیمیه  ، یکی ا  اصلی مینههای موجود در این  رسد ضعف می

شیرط   پردا ی را در سنین باال شیروع کیرده و   دلی  عد  آشنایی با بیمه، بیمه  که باعث شده افراد به

ا   آگیاهی ا  قیوانین   علیت عید     یا بیه  نکنند،سابشه را جهت برقراری مستمری با نشستگی کسب 

انیواع   مانند مزایای کمک دولت در بعضی ا ) ا  مزایای کمکی یا نتوانند ،شمولیت بیمه خار  شده

 .کنندخود را بیمه  استفاده کرده و( بیمه

 کار فرما شده و توان اقتصادی بیمه

ای  ای و به تبیع آن اسیتفاده ا  خیدمات بیمیه     ترین عام  ثبت سوابپ بیمه پرداخت حپ بیمه، اصلی

 .شده و کارفرما دارد لبته این مهم بستگی به توانایی اقتصادی بیمها .است

 ای کارفرما  رفتار بیمه

اصلی کارگران و مسئولین سا مان تیممین اجتمیاعی   های  ای کارفرمایان همیشه ا  دغدغه رفتار بیمه

دارد؛ ای  مندی کارگران نشش عمده بوده است که در موفشیت سا مان تممین اجتماعی و البته رضایت

سیرپیای   میوارد یکی ا  . کنند میاما کم نیستند کارفرمایانی که برای سود بیشتر ا  قوانین سرپیای 

 .استای کارفرما در پرداخت حپ بیمه کارگران  ا  قوانین، فرار بیمه
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 ی حمایت از کارگران ها برنامه

های  قوانین کار و اتحادیهی حمایت ا  کارگران در قالب  ها یافته، برنامهامرو ه در کشورهای توسعه

امیا   کنند، میشان حمایت  کسب تمامی حشوق کارگری، نشش بسیار پررنگی داشته و کارگران را در

شده است و کارگران برای احشاق حپ خود در بسیاری موارد بیا   توجهدر ایران کمتر به این مسئله 

شیان نییز    ای حشاق حشوق بیمهاین مشکالت برای کارگران در ا. شوند رو می مشکالت متعددی روبه

 .وجود دارد

 ای دقت در ثبت سوابق بیمه

طیور   و به است  ها اصلی سا مانهای  مکانیزه، همیشه یکی ا  دغدغه طور ثبت اطالعات و سوابپ به

در سیا مان تیممین اجتمیاعی    . رود معمول در این عملیات، همیشه قسمتی ا  اطالعات ا  دست می

تواند  ای به همراه داشته که می العات، مشکالتی را در گردآوری سوابپ بیمهدر ثبت اط یدقت بینیز، 

 .شعاع قرار دهدال برقراری مستمری با نشستگی را تحت

 های تحقیق فرضیه

هیای   توان فرضیه شده، می طراحیبا توجه به مبانی نظری و پیشینة تحشیپ و بر اسا  مدل مفهومی 

  :بیان کردذی   شک تحشیپ را به 

مسیتمری   نشدنعام  برقرار وپاگیر سا مان تممین اجتماعی، دست قوانین پیایده و :ة اوليفرض

 .است شدگان بیمه

شده  رسانی و آمو ش جدی قوانین سا مان تممین اجتماعی به بیمه ضعف در اطالع :ة دومفرضي

 .است شدگان مستمری بیمه نشدنعام  برقرار کارفرما، و

 نشیدن عامی  برقرار  ،شده و کارفرما در پرداخت حیپ بیمیه   یمهاقتصادی ب ناتوانی: فرضية سوم

 . است شدگان مستمری بیمه

مسیتمری   برقرارنشیدن ای کارفرمیا درجهیت سیود بیشیتر، عامی        فیرار بیمیه  : ة چهاامم فرضي

 .شدگان است بیمه
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ییا   صیالح دولتیی   وسییلة مراجیع ذی   ی حمایت ا  کارگران به ها برنامهضعف در  :فرضية پنجم

 .است شدگان مستمری بیمه برقرارنشدنام  ع کارگری،

وسییلة سیا مان تیممین اجتمیاعی، عامی        ای بیه  ثبیت سیوابپ بیمیه    دقتیی در  بیی : ة ششمفرضي

 .شدگان است مستمری بیمه برقرارنشدن

 روش تحقیق

دانشی است کیه   ةهد  آن توسع  یرا ،تحشیپ حاضر ا  نظر هد  ا  نوع تحشیشات کاربردی است

تصیویری ا    که به دلی  این و شود کار گرفته می بهاجتماعی های   نشستگی بیمهدر  مینة خدمات با

وضیعیت   و  دهید  میی  نشیان را  برقراری مستمری با نشستگی سا مان تممین اجتماعی وضع موجود

بنیدی   دسیته  و در است، ا  نوع توصیفی کند توصیف میدار منظم و نظا  دار و فعلی را به طور نظا 

مربیوط بیه عوامی  میؤثر در برقیراری مسیتمری       هیای  دادهکه  وصیفی به دلی  اینانواع تحشیشات ت

هیای   برای بررسی تو ییع ویژگیی  تحشیپ  گیری ا  جامعها  طریپ نمونهشدگان را  با نشستگی بیمه

هیای   داده این تحشییپ بیه دلیی  اینکیه    . گیرد پیمایشی قرار می ة، در دستکند گردآوری میآن آماری 

 . ، مشطعی استکند را بررسی میا   مان ( ای دوره)ی ا مرتب  با برهه

 جامعه و نمونۀ آماری

 شیعبة ییک سیا مان تیممین اجتمیاعی قیم اسیت کیه         ةشید  بیمه 3928 ،پژوهش نیآماری ا جامعة

بیرای میردان و   سال سن  30حداق   ،9819تا پایان آذرماه  ه وکردپردا ی را ا  این شعبه آغا   بیمه

کیه   دلیی  آن  و بیه  انید  کردهسال سابشه را احرا   20و شرط حداق   اند اشتهدسال سن برای  نان  22

، در انتخاب شیان  مسیاوی دارنید   بوده و هر یک ا  عناصر جامعه،  نسبتاً  یادآماری  تعداد جامعة

بیر  نمونیه   ةانیدا   .شیده اسیت   کار گرفته بهها  گیری تصادفی ساده برای گردآوری داده روش نمونه

 .نفر محاسبه شده است 919ن تعداد کوکرافرمول  حسب
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 آوری اطالعات ابزار جمع

در ایین   اسیت و  گرفتیه انجیا   و مییدانی،  ای  کتابخانه روشبه دو  ،طور کلی گردآوری اطالعات به

پرسشینامه  . کیار گرفتیه شیده اسیت     بهبرداری، مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه  فیشابزارهای   مینه،

شیده   شناختی بیمه اطالعات جمعیت ، مربوط بهر قسمت اولتحشیپ ا  دو قسمت تشکی  شده که د

مشییا    ،چنیین  هم. ال بر اسا  شش فرضیة تحشیپ مطرح شده استؤس 20 ،قسمت دو  و است؛

افزار  نر  کارگیری بهآماری تحشیپ با های  آ مونبوده و   پرسشنامه تحشیپ، طیف لیکرتگیری  اندا ه

SPSS،  است فتهگر درصد انجا  12در سطح اعتماد.           

 روایی پرسشنامه سنجش پایایی و

کیار   بیه   یتحلی  عیامل  ،برای سنجش روایی پرسشنامه بعد ا  اعمال نظرات کارشناسان فنی تحشیپ

بیشیتر اسیت،    3/0ا  بیوده و   220/0برابیر    KMOشیاخص دهد  شده است و نتایج نشان می گرفته

سیطح  ا   P-Valueمشیدار  چیون   ،چنیین  هیم . تاسی برای تحلی  عاملی مناسب  ی مورد نظرها داده

در  .اسیت مناسیب   تحلی  عاملی برای شناسیایی سیاختار   ،(00/0 < 02/0)است  کوچکتر  خطای

و   هیای تشیریح شیده    متغیرهای تحشیپ و نتیایج جیدول وارییان     ، ها نتایج جدول اشتراك ،ادامه

 .کند های تحشیپ را تمیید می عام  ، چرخش اجزاماتری  

 ترین روش در این که متداول 3نجش پایایی پرسشنامة این تحشیپ ضریب آلفای کرونباخبرای س

پرسشنامة ابتدایی  80دست آمده بر اسا   ضریب آلفای به. کار گرفته شده است  مینه است، به

 .بیشتر است، پایایی پرسشنامه تمیید شد 2/0است و چون ا   322/0آوری شده، عدد  جمع

                                                           
1. Likert Scale 

2. Factor Analysis 
3. Communalities 
4. Total Variance Explained 
5. Rotated Component Matrix 

6. Cronbach 
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 ها یل دادهوتحل های تجزیه روش

کار  استنباطی بهآماری توصیفی و  دو روش ،آمده دست به های داده وتحلی  تجزیه برای ،تحشیپ این در

تمه ، تعداد افراد تحت تکفی ،   جنسیت، شام شناختی  جمعیتهای  بررسی متغیر برای، گرفته شد

 ،های توصیفی   روشا وضعیت اشتغال، میزان سابشة کار و میزان سابشة بیمه تحصیالت، سن، میزان

های تحشیپ  همان فرضیه ،واقع که در ،عوام  مؤثر در برقراری مستمری با نشستگیبررسی  برای و

های آن آمار اسیتنباطی   ا  عوام  مذکور و مؤلفه یکشدت تمثیر هر  کردن چنین مشخص است و هم

هیای   ، آ میون ای است تبهکه متغیرهای تحشیپ حاضر کیفی و ا  نوع ر دلی  این بهو  کار گرفته شد به

و   ویلکاکسیون هیای تحشییپ ا  آ میون     که برای اثبات فرضیهشده است،  کار گرفته بهناپارامتریک 

تیمثیر در برقیراری مسیتمری     ا  نظر شیدت های عوام   بندی عوام  و شاخص برای مشایسه و رتبه

 .کار گرفته شد به  بندی فریدمن با نشستگی، آ مون رتبه

 ها داده تحلیلو  تجزیه

 ها داده تحلیل توصیفی

های تحشیپ را مردان تشیکی  داده   درصد نمونه 8/12دهد  های تحشیپ نشان می تحلی  توصیفی داده

نفر را تحت کفالت  2، بیش ا    ها درصد نمونه 2/30طور  همین. باشند آنان، متمه  میدرصد  8/12و 

سیواد ابتیدایی    ها آندرصد  32 ،مین اسا بر ه. دارندسال  32تا  39درصد سن بین  8/22داشته و 

سیال   92تیر ا    ها سابشة بیمیة کیم   درصد نمونه 32 ،چنین هم. درصد بیکارند 1/20 و دارندبه پایین 

 .دارندسال  99تر ا   درصد آنان سابشة کاری بیش 2/32درحالی که  دارند،

 ها تحلیل استنباطی داده

داری اخیتال  مییانگین    معنیی بایید  به دلی  اینکه   ها هفرضی در تحلی  استنباطی تحشیپ، برای اثبات

                                                           
1. Wilcoxon Test 

2. Feriedman Test 
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بیرای متغیرهیای     ای نمونیه  تیک تیی  و چون آ مون  شد می ، آ مون(8عدد )متغیرها با مشدار ثابت 

باشند،  ای می توجه به اینکه متغیرهای تحشیپ حاضر کیفی و ا  نوع رتبه و با کاربرد دارد،پارامتریک 

کیه ییک   کار گرفته شد؛ به این ترتییب   به 02/0داری  در سطح معنی آ مون ناپارامتریک ویلکاکسون

ایین   اجیرای بیا   ،سیس  . تشکی  شید  8 با میانگین عدد ،نتیجه و در 8جدید با مشادیر ثابت  ةجامع

شده در رابطه با هیر   آوری های جمع جامعة حاص  ا  نمونه)اختال  میانگین بین دو جامعه  آ مون،

 .دش بررسی (8میانگین عدد جامعة جدید ایجادشده با  های تحشیپ و یک ا  فرضیه

برای بررسی وضعیت مییانگین نظیرات جامعیه بیا      ،صفر و یکهای  فرضدر آ مون مورد نظر 

، 2  ،9810مشید ،   نیمبیا ) نظیر گرفتیه شید    صیورت  ییر در   بیه  میورد بررسیی،  نمونة  کارگیری به

 :(221ص

 

 0   9    2

 9   9    2
  

شده در رابطه با  آوری جمعهای  میانگین جامعه حاص  ا  نمونه 9  یادشده،توجه به موارد  که با

عیدد  ادشیده  ایج ةدلی  اینکه همة مشادیر جامع که به ساخته است عة محشپمیانگین جام 2 و  ،فرضیه

 .است 8نیز همیشه برابر عدد  2  است، 8

   چناناه. گیری خواهد شد تصمیم ،آمده دست به P-Valueر مشداباتوجه به ، این آ مون جرایدر ا

دلیلی بر رد فیرض   ،شود و گرنه رد می صفرباشد، فرض( )آ مون خطای  مشدار آن کمتر ا  سطح

 .بیان شده است 2جدول  درگرفته  انجا های  آ مون ةخالص. صفر وجود ندارد

وام  میؤثر در برقیراری مسیتمری    شود میانگین تمامی ع مشاهده می 2جدول  گونه که در همان

در آمیده، فرضییة ششیم     دسیت  به P-Value دلی  مشدارهای به اما ،استبیشتر  8 عدد با نشستگی ا 

 .تمیید شده است  ها و بشیة فرضیه رد شددرصد  2 و خطای درصد 12 سطح اطمینان
 

                                                           
1. One Sample T Test 
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 های ویلکاکسون خالصة نتایج آزمون. 2جدول 

ضيه
فر

 

 ميانگين فراواني همتغير وابست متغير مستقل
انحراف 

 معيام
Z P-Value نتيجه نتيجة آزمون 

ول
ا

 

قوانین سا مان 

 تممین اجتماعی

برقراری مستمری 

 تممین اجتماعی
919 09/9 29/0 323/90- 00/0 

رد فرض 

 صفر

تمیید 

 فرضیه

و 
د

 

آمو ش و 

رسانی  اطالع

 قوانین

برقراری مستمری 

 تممین اجتماعی
919 22/9 93/0 122/99- 00/0 

رد فرض 

 صفر

تمیید 

 فرضیه

و 
س

 

توان اقتصادی 

شده و  بیمه

 کارفرما

برقراری مستمری 

 تممین اجتماعی
919 22/8 22/0 201/3- 00/0 

رد فرض 

 صفر

تمیید 

 فرضیه

ر 
چها

 

ای  رفتار بیمه

 کارفرما

برقراری مستمری 

 تممین اجتماعی
919 29/9 39/0 220/99- 00/0 

رد فرض 

 صفر

د تمیی

 فرضیه

جم
پن

 

ی  ها برنامه

حمایت ا  

 کارگران

برقراری مستمری 

 تممین اجتماعی
919 /9 /0 010/92- 00/0 

رد فرض 

 صفر

تمیید 

 فرضیه

شم
ش

 

دقت در ثبت 

 ای سوابپ بیمه

برقراری مستمری 

 تممین اجتماعی
919 02/8 31/0 293/0- 92/0 

پذیرش فرض 

 صفر 

رد 

 فرضیه

بندی شدت تمثیر عوام  مؤثر در برقراری مستمری با نشسیتگی و   برای مشایسه و رتبه ،در ادامه

ی متغیرها در هر یک  ها در این آ مون، یافته. کار گرفته شد بههای هر عام ، آ مون فریدمن  شاخص

هیای متغیرهیا در نمونیه، فیرض      مییانگین رتبیه   کارگیری بهشود و با  گذاری می ها، رتبه ا  وضعیت

 اسیت ها  مبتنی بر برابری میانه صفر فرض  در این آ مون، .شود میمتغیرها آ مون های  ری میانهبراب

شود؛ یعنیی، حیداق     رد می صفر باشد، فرض( )آ مون  خطای کمتر ا  سطح P-Value   و چناناه

 ،یگر ا  متغیرهیای میورد آ میون دارد   داری با یکی د یک متغیر وجود دارد که میانه آن تفاوت معنی

. اسیت هیای تمیامی متغیرهیای آ میون برابیر       نیدارد و میانیه   صفر وجود وگرنه دلیلی بر رد فرض

 تیوان عوامی  و   جیدول مییانگین رتبیه، میی     کیارگیری  بیه بیا  صفر، فرض  رددر صورت  ،چنین هم

عوامی  و   بیارة درآ میون فرییدمن    ةنتیجی . کیرد بنیدی   ها را بر اسا  شیدت تیمثیر، رتبیه    شاخص

 . بیان شده است 2و  9، 8 های های عوام  در جدول شاخص
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 های عوامل نتایج آمارة آزمون فریدمن برای بررسی میانة عوامل و شاخص. 3جدول 

 P-Value دو مشدار آمارة خی درجة آ ادی تعداد 

 00/0 322/832 9 919 عوام 

 00/0 129/133 93 982 های عوام  شاخص

      

 عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگیبندی  رتبه. 4 جدول

 میانگین رتبه عام   

28/2 قوانین سا مان تممین اجتماعی 9

23/8 رسانی قوانین آمو ش و اطالع 2

80/9 شده و کارفرما توان اقتصادی بیمه 8

20/8 ای کارفرما رفتار بیمه 9

33/8 ی حمایت ا  کارگران ها برنامه 2

 

 در آزمون فریدمن های عوامل بندی کلی شاخص ، رتبه5ل جدو

 ميانگين متبه شاخص مدیف

39/3 صراحت قوانین 9

22/90 شدن سادگی قوانین هنگا  بیمه 2

92/2 قوانین اعال  قبلی تغییر 8

91/2 ای قوانین دسترسی به سوابپ بیمه 9

29/90 آشنایی با بیمه هنگا  ورود به با ارکار 2

32/92 یی با قوانین ا  طریپ نزدیکانآشنا 3

22/98 طریپ مدرسه آشنایی با قوانین ا  2

31/92 سیما و آشنایی با قوانین ا  طریپ صدا 3

32/90 آشنایی با قوانین ا  طریپ کارمندان 1

29/92 تالش فرد برای آشنایی با قوانین 90

82/2 مشاغ  آ اد ةتوانایی پرداخت حپ بیم 99

33/9 یی پرداخت سهم کارفرماتوانا 92

31/2 شده توانایی پرداخت سهم بیمه 98

39/92 صداقت کارفرما در اعال  تعداد کارگر 99

29/92 صداقت کارفرما دراعال  رو  کارکرد 92

12/1 صداقت  کارفرما در اعال  نوع شغ  93

01/99 حمایت ادارة کار ا  کارگران 92

92/99   کارگرانحمایت اتحادیة کارگری ا 93

00/98 حمایت با رسی سا مان ا  کارگران 91
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دو آ مون، کوچکتر ا   در هر P-Valueدلی  اینکه  بهشود،  می مشاهده 8جدول  در طور که  همان

ایین   برابیر نیسیت؛    ها دارد که میانة آنحداق  دو عام  وجود توان گفت  می است،  αسطح خطای 

، مییانگین رتبیة   2 و9هیای   چنیین، جیدول   هم شود می  نیز مشاهده های عوام شاخص ةنتیجه دربار

 .دهد ها را نشان می عوام  و شاخص

. ثابیت شید  ها بر برقراری مستمری با نشستگی  شدت تمثیر متفاوت عوام  و شاخص بنابراین،

رتبیة شیدت تیمثیر    تیوان   میی  ،هیا  میانگین رتبة حاصله ا  این آ مون های دولجبر اسا   ،چنین هم

 .شود که در بخش بعدی بیان می مشخص کردهای عوام  را  ام  و شاخصعو

 گیری نتیجه

در بررسی توصیفی عوام  مؤثر در برقراری مستمری با نشستگی، تما  شش عامی ، بیاالترا  حید    

 «ای دقت در ثبت سیوابپ بیمیه  »وتحلی  استنباطی، تمثیر عام   متوس  قرار دارند اما بر اسا  تجزیه

میؤثر در برقیراری    ةپینج عامی  تمییدشید    ،بنیابراین . نشید مییید  تستمری با نشستگی در برقراری م

دسیت   بندی عوامی  بیه   های مشایسه و رتبه مستمری با نشستگی، بر اسا  شدت تمثیر که ا  آ مون

 :به شرح  یر استآمده است، 

  ؛ی حمایت ا  کارگران ها برنامه .9

 ؛ای کارفرما رفتار بیمه .2

؛سا مان تممین اجتماعیوانین آمو ش و اطالع رسانی ق .8

 ؛قوانین سا مان تممین اجتماعی .9

.شده و کارفرما توان اقتصادی بیمه .2

شده و نهایی عوام  مؤثر در برقراری مستمری با نشستگی،  اصالحمفهومی مدل  ،به این ترتیب

 .شود می طراحی 2 قالب شک  در
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 مدل مفهومی نهایی تحقیق .2شکل 
 

شیده،   ، ا  بیین نیو ده شیاخص بررسیی     دهید  ها نشان میی  ج مشایسة کلی شاخصنتای ،چنین هم

توانیایی پرداخیت سیهم    »و شیاخص  ،بیاالترین تیمثیر  « طریپ مدرسیه  آشنایی با قوانین ا »شاخص 

هیای میؤثر در برقیراری     ترتیب شیدت تیمثیر شیاخص   که  است ترین تمثیر را داشت ، پایین«کارفرما

  :ستبه شرح  یر امستمری با نشستگی 

 ؛طریپ مدرسه آشنایی با قوانین ا  -

 ؛حمایت با رسی سا مان ا  کارگران -

 ؛آشنایی با قوانین ا  طریپ نزدیکان -

 ؛سیما آشنایی با قوانین ا  طریپ صداو -

 ؛صداقت کارفرما در اعال  تعداد کارگر -

 ؛تالش فرد برای آشنایی با قوانین -

 ؛اعال  رو  کارکرد صداقت کارفرما در -

 ؛کارگری ا  کارگرانحمایت اتحادیة  -

 ؛حمایت ادارة کار ا  کارگران -

 ؛آشنایی با قوانین ا  طریپ کارمندان -

 ؛کار آشنایی با بیمه هنگا  ورود به با ار -

 ؛شدن سادگی قوانین هنگا  بیمه -

 تممین اجتماعی قوانین سا مان

رسانی قوانین سا مان  ع اطالو  آمو ش

 تممین اجتماعی

 

 شده و کارفرما توان اقتصادی بیمه

 

 ای کارفرما رفتار بیمه

  

برقراری مستمری 

 با نشستگی

 های حمایت ا  کارگران برنامه
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 ؛کارفرما در اعال  نوع شغ  صداقت -

 ؛قوانین اعال  قبلی تغییر -

 ؛توانایی پرداخت حپ بیمة مشاغ  آ اد -

 ؛ای به سوابپ بیمه قوانین دسترسی -

 ؛صراحت قوانین -

 ؛شده توانایی پرداخت سهم بیمه -

 .توانایی پرداخت سهم کارفرما -

جامعیة میورد مطالعیة    شیناختی   هیای جمعییت   ی بررسی توصیفی ویژگیی  ها عالوه بر آن، یافته

موفیپ  شیرط سیابشه، بیه با نشسیتگی      نداشیتن دلیی    افرادی که به درصد 32  دهد تحشیپ، نشان می

آنان سابشة کاری بسیار باالتری ا  سابشة بیمة خود  درصد 2/32و  نداردند، سطح سواد باالیی ا نشده

بیه  . است  ها ای آن طور متوس  چهار برابر سابشة بیمه که میانگین سابشة کاریشان، به طوری، به دارند

ی ناشیی ا  کهولیت   ندلیی  نیاتوا   این افراد بیکار بوده و بشیه نیز به درصد 1/20دلی  اینکه  به ،عالوه

 2/30ایشیان، متمهی  بیوده و     درصید  8/12توجه به اینکیه   و با ،سن در معرض بیکاری قرار دارند

ایشان بیش ا  یک نفر را تحت کفالت دارند، در صیورت عید  موفشییت دریافیت خیدمات      درصد 

شده  رای بیمهپردا ی ناشی ا  بیکاری، جدای ا  مشکالتی که ب دلی  عد  توانایی بیمه با نشستگی به

به مخیاطره   ،دارند شود،  ندگی تعداد  یادی ا  افراد جامعه نیز که تحت کفالت آنان قرار ایجاد می

 .خواهد افتاد

 پیشنهادها

 :شود بر اسا  نتایج تحشیپ، پیشنهادهای  یر مطرح می

سیا ی قیوانین    سیا ی و یکسیان   پاالیش، سیاده  ،بررسی برایحشوقی،  فنی وهای  ایجاد گروه -

 ؛جودمو

شیدگان، در   آگاهی ا  سوابپ بیمیه  ، همانین،آگاهی ا  تغییر قوانین برایایجاد سامانه پیامکی  -

 ؛احتمالی کارفرما ةجهت جلوگیری ا  سوء استفاد
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سیاخت  ، و بیمیه، در یکیی ا  مشیاطع تحصییلی     ةهیای عمیومی دربیار    ایجاد فصیلی ا  در   -

 کیارگیری  بیه وییژه   بیه  ،در  مان ثابتی ا  هفتیه های پرسش و پاسخ  رسانی و برنامه ی اطالع ها برنامه

 ؛در صدا و سیما، در جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به بیمه بیمه، ةتولیدات انیمیشن دربار

کردن افراد در مشاغ   بیمهبرای ی تشویشی دولت برای کارفرمایان  ها افزایش و با نگری برنامه -

 ؛خاص

ماننید   ،ای بیمیه های  ان، درصورت صداقت در گزارشی تشویشی برای کارفرمای ها ایجاد برنامه -

 ؛لیست ةپوشی جرائم تمخیر ارائ چشم

 ،ای بیمیه هیای   ی تنبیهی برای کارفرمایان، درصورت عد  صیداقت در گیزارش   ها ایجاد برنامه -

 ؛های دولتی ا  شمولیت کمک مانند خرو 

  .اعی و ادارة کاربا رسی سا مان تممین اجتمهای  ها در سیستم مشارکت اتحادیه ةاجا  -

که بیشیترین تیمثیر    بررسی شدذکر این نکته ضروری است که در این پیمایش عواملی  ،در انتها

جامعه مورد مطالعه داشته است و ممکن است ایین عوامی     را در برقراری مستمری با نشستگی در

بیا  دیگیر  شیان  امیید اسیت محش   ،های دیگر با نشستگی تغییر کنید، بنیابراین   در جوامع و یا صندوق

 ةجوامع دیگر، در جهت توسیع  و دیگر های با نشستگی بررسی موضوع تحشیپ حاضر، در صندوق

هیای ایین حیو ه کمیک      این تحشیپ قد  نهاده و به غنای هرچه بیشتر یافتهدر آمده  دست هدیدگاه ب

 :شود قسمت، برای تحشیشات آتی موضوعات  یر پیشنهاد میدر این  ،بر این اسا . دکنن

ای  رسی عوام  مؤثر در برقراری مستمری با نشستگی در سا مان تممین اجتماعی با جامعیه بر -

کیه موفیپ بیه دریافیت      شیدند شیدگانی بررسیی    در این تحشیپ فش  بیمیه )شدگان  شام  تما  بیمه

 (مستمری با نشستگی نشده بودند

 ایران دیگر های با نشستگی بررسی عوام  مؤثر در برقراری مستمری با نشستگی در صندوق -

 طور مجزابررسی میزان تمثیر هر یک ا  عوام  مؤثر در برقراری مستمری با نشستگی به  -

 هایشان شدگان و خانواده مستمری با نشستگی بر  ندگی بیمه برقرارنشدنبررسی اثر  -
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