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 چکیده
خ  در زمينا  مااثا     هاا  گساتشد    هاا  خیياش هااهد ريتاش ت     مفهوم كيفيت زندگي در طي ساال 

توخن با خطمينان باالیي خلگوها  نظاش    هنایتي و رویکشدها  نظش  بود  خست. خما هنوز هم نمي روش

خساس خین رژوهش درصدد تا با خساتفاد  خز روش   آن رخ در هش جوخمع و خقتار  خستفاد  كشد. بش همين

بنياد خلگویي بومي خز كيفيت زندگي بازنتستگان تأمين خجتماعي ههش خیالم خرخئا  دهاد. باش     كيفي دخد 

باود محقاب با  خهااار نظاش        مصاثا  ك  ب  صورت هد مند خنتخاا  كاشد     15خین خساس با تحليل 

 123ها تعادخد   محقب در  شخیند كدگذخر  خز كل مصاثا  ها  خین رژوهش نتان دخدند ك  رسيد. یا ت 

مقولا  خصالي خساتخشخر كاشد  خسات كا         14یشد  مقولا  و   38مفاهيم متناظش،  258گزخر  معنادخر، 

درنهایت با تشكيب خین چهارد  مقول  خصلي یک مقول  هست  ب  دسات آورد  خسات كا  باش خسااس آن      

زنتستگان ب  علت نابساماني مالي و ساالمتي و مساالوالن    ثاات و هکنند  با كيفيت زندگي آهفت ، بي

ها  دولتي در بستش آهفتگي هویتي، تحليال هایساتگي و كااهش معناا  زنادگي باا        ناودن سياست

زندگي با رخهاشدها  عدم صيانت خز ثقوق بازنتستگان، تأمين ماالي   -مدخیل  و نگشخني تغييش روخل كار

ا  بازنتستگي ب  ريامدها  ناگوخر رایاان زنادگي و تنهاایي و    ه و بشنام  غذخیي ضعيف و ضعف صندوق

 خثساس رتيماني هدید تادیل هد  خست.
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 مقدمه و بیان مسأله

هاا  مطالعاات خجتمااعي در كتاورها       تشین ثوز  مطالع  و تحليل كيفيت زندگي یکي خز مهم

ها  مختلف جوخمع خنجام هاد  خسات. باش هماين      خ  در بخش مختلف خست و مطالعات گستشد 

خساس عوخمل بسيار زیاد  در زندگي باكيفيت مطلو  مؤثشند. با توج  با  ههناي و چنادعاملي    

خل   نعمت ها  مختلف خجتمار )سيد ها و گشو  گي و لزوم توج  در  شهنگبودن مفهوم كيفيت زند

(، مطالع  و تحليل مفهوم كيفيات زنادگي در خقتاار مختلاف خز     204: 1398روهن و همکارخن،  

خهميت یاصي بشیوردخر خست. چشخك  در جهاان خماشوز با  سااب تغيياش و تحاوالت خقتصااد ،        

دخناش و  نااور  رزهاکي، بهااود ساالمت محاي         سياسي، خجتماعي و ر اهي مانند ريتاش ت 

زندگي، كاهش سطح بارور  و بهاود وضعيت تغذی ، جمعيت ساالمندخن و بازنتساتگان رو با     

رو  خ زخیش خست. خگشچ  بشیي كتورها خزجمل  كتاورها  صانعتي زودتاش باا خیان ردیاد  روبا        

ت و خ ازخیش تعادخد   خند، خمشوز خغلب كتورها مناطب مختلف جهاان باا ساالخوردگي جمعيا     هد 

گياشد و   ها  مختلفي ب  یود مي سالمندخن روبشو هستند. كيفيت زندگي در خقتار مختلف هکل

ثتي تعشیف آن در جوخمع مختلف نيز متفاوت خست. بش خساس مطالعات موجود كيفيات زنادگي   

  در بين بازنتستگان ك  عموماً در سن سالمند  قشخر دخرند؛ مفهومي ريچيد  و ههني خسات كا  

دخرخ  هش بُعد خصلي عوخمل  شد  دروني، عوخمل  شد  بيشوناي، ساالمتي، تجاار  یاانوخدگي،     

باش خسااس   . (105: 139۷تعامالت خجتماعي و عوخمال محيطاي خسات )خسامعيلي و خساماعيلي،      

تعاریف كيفيت زندگي ب  عنوخن درک یک  شد خز موقعيت یود در زنادگي در زمينا   شهناگ و    

كنند و در رخبطا  باا خهادخا، خنتظاارخت، خساتاندخردها و       ر آن زندگي ميها  خرزهي ك  د سيستم

هود و وضعيت سالمتي سالمندخن یکي خز خبعاد كيفيت زندگي خسات   ها  یود تعشیف مي نگشخني

 2000ها   (. طاب خعالم سازمان بهدخهت جهاني، بين سال4: 2020و همکارخن،  1بشالنگا-)سانتا

ميلياارد نفاش یوخهاد رسايد      2ميليون نفش با    605سال خز  60 ، جمعيت جهاني باال 2050تا 

تاشین مساائل    ( و توج  ب  مسأل  كيفيت زندگي آناان خز مهام  2015، 2)سازمان بهدخهت جهاني

هشچند مفهوم كيفيت زندگي نتيج  خصلي مدخیالت بهدخهتي و سالمتي در بازنتساتگان  خست. 

كنناد  كيفيات زنادگي در خیان قتاش       ل تعياين دهد، خما در مورد عوخما  و سالمندخن رخ نتان مي

سااز   (. خز طاشا دیگاش،   1: 2020و همکاارخن،   3الئودیزیاو جمعيت خطالعات كمي وجاود دخرد ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گاذخر  و بشرساي    خ  تحليلي، سياساتي و عنصاش  كلياد  در سياسات     كيفيت زندگي رخ ساز 

خجتمااعي یااد    آورند و خز آن ب  عناوخن هاایت توساع     ثسا  مي ها  ثوز  عمومي ب  سياست

ها  مختلف خز آن سااب   ها  خین ساز  مانند رویایي، چندبُعد  بودن و رندخهت هود. ویژگي مي

گش ات   ها  بهدخهات و ساالمت ماورد خساتفاد  قاشخر ماي       هد  تا خین ساز  ك  در خبتدخ در ثوز 

(. الزم 10۷: 1391ها  مطالعاتي نيز ورود ريدخ كند )غفار  و همکاارخن،   تدریج ب  دیگش ثوز  ب 

خ  یا ت  خست و در طاول   خمشوز  خرتااط كيفيت زندگي با ثوز  سالمت جایگا  ویژ ب  هكش خست 

ها  علمي با  رساميت    سال گذهت ، مسأل  كيفيت زندگي مشتا  با سالمتي در هم  ثوز  25

(. در خیشخن نياز بهااود هاشخی  بهدخهاتي و     1: 2020و همکارخن،  1ميخائيلهنایت  هد  خست )

( و ناش   1386فيت زندگي، خ زخیش خميد ب  زندگي رخ ب  همشخ  دخهت  )مشتضو  و همکاارخن،  كي

سال بشخ  زنان رسيد  خست. خ زون باش   ۷4سال بشخ  مشدخن و  5/۷1ب   1390آن در سشهمار  

دیگاش   عااارت  خین، كاهش زخدوولد نيز ساب هاد  خسات تاا ساهم ساالمندخن در جمعيات و با        

سااال گذهاات  در مشخكااز نگهاادخر  سااالمندخن و   5در خیش یابااد. سااالخوردگي جمعياات خ ااز 

هدت خ زخیش یا تا  خسات    كنندگان ب  دليل كاهش كيفيت زندگي ب  بازنتستگان تعدخد مشخجع 

(. خز متخص  خصلي جمعيات بازنتساتگي وخبساتگي خسات     3: 2020و همکارخن،  2بشالنگا-)سانتا

دسات دخدن خساتقالل و عملکاشد وخبساات  در    ( و خز 130: 2016و همکاارخن،   3آگياولشخ -)جيمناز 

ها  چندگان  بشخ  آنهاا رخ خیجاا  كاشد  خسات      سال ضشورت مشخقات 60بزرگساالن مسن باال  

 (.2: 2018و همکارخن،  4)سان

ك  بخش مهمي خز كيفيت زندگي و ثتاي سااک زنادگي خ اشخد در جامعا  خیشخناي        خزآنجایي

بشخین بسيار  خز كاركنان در كتور در زمان بازنتستگي هدیدخً متأثش خز ميزخن درآمد آنهاست، بنا

هوند و در دورخن بازنتستگي نياز باا مساائل     با كاهش نساتاً هدید دریا تي درآمد  موخج  مي

كنند. بدون هک كيفيات زنادگي دورخن بازنتساتگي باا دورخن      ورنج  نشم مي مالي زیاد  دست

هاا   يزیکاي،    بازنتستگي با كاهش توخنایيهغلي كاركنان بسيار متفاوت یوخهد بود. همچنين 

هایي خجتماعي و خثساس تنهاایي هماشخ  خسات، خیان عوخمال كيفيات        درآمد، كم هدن موقعيت

(. خز طاشا دیگاش   1: 1395دهند )رهيد  و همکارخن،  زندگي بازنتستگان رخ تحت تأثيش قشخر مي

یکااي خز آنهاساات.  بازنتسااتگي دخرخ  رياماادها  زیاااد  خساات و سااالمند  و خزكارخ تااادگي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها  ب  هم مشتاطي هساتند كا  در یاک تقاارن زمااني باا        بازنتستگي و سالمند  خغلب ردید 

ها  مهم دور  بازنتساتگي بحا  كيفيات زنادگي خسات       آیند و یکي خز چالش یکدیگش ردید مي

 (.46: 1396)كتاورز و همکارخن، 

هاد نارضاایتي خز وضاعيت    د مطالعات خجتماعي صورت گش ت  در مورد بازنتستگان نتان مي

ها  خین گشو  خسات. ناكاا ي باودن ثقاوق      تشین دغدغ  خقتصاد  و معيتتي یانوخر، یکي خز مهم

ها  یک بازنتسات  خزجملا  موضاوعاتي خسات كا  با  خهاکال         بازنتستگي بشخ  روهش هزین 

ار مختلف در تحقيقات نتان دخد  هد  خست و خز عوخمل بازگتت مجدد بازنتستگان ب  باازخر كا  

، ثقاوق بازنتساتگي در   (1395ها  مجلا  )  هود. بش خساس گزخرش مشكز رژوهش محسو  مي

هاا    كند. ب  ساب ویژگي ها  یانوخر رخ تأمين مي درصد خز هزین  48خیشخن ب  طور متوس  تنها 

روخب  یانوخدگي در خیشخن، دورخن بازنتستگي بشیالا تصور آرمااني كا  آن رخ دور  خساتشخثت و    

كناد، دورخناي خسات كا  باا بازرف هادن  شزنادخن، مخاارر و           خز زندگي معش ي ماي لذت بشدن 

ها  یاود   ها  تحصيالت دخنتگاهي، خزدوخر و درمان بيمار  ها  یانوخد  ك  هامل هزین  هزین 

هاود؛   و همسش خست، خ زخیش یا ت  و كاهش درآمد ناهي خز بازنتستگي ب  بحشخن مالي منجش مي

تي در خبعاد مختلف سالمتي خ شخد خزجملا  ضاعف جسامي و روخناي و     در دورخن سالمند  تغييشخ

آید ك  با توج  ب  خین تغيياشخت ساالمند مساتعد آسايب و كااهش       ها ب  وجود مي خنوخر بيمار 

كيفيت زندگي هد  و نيازمند توج ، رعایات و همچناين بشیاوردخر  خز خلگاو  مشخقاتاي ویاژ        

هاا  مختلاف بادن صاورت      ل خیتاللي ك  در سيستمطوركلي خ زخیش سن و ب  دناا گشدد. ب  مي

آید وخبستگي  شد ب  دیگشخن  ها  ثشكتي ك  ب  وجود مي گيشد و بخصوص ب  علت محدودیت مي

توخنند بش خثساس یاو  باودن یاا     یابد ك  خین عوخمل مي خش خ زخیش مي در خنجام كارها  روزمش 

ن هانایت خلگوهاا  كيفيات زنادگي     همان كيفيت زندگي تأثيش زیاد  دخهات  باهاند؛ بناابشخی   

ها   ویژ  در ههش  مانند خیالم ك  با دخهتن آمار  نساتاً باال  بازنتستگي در سال سالمندخن ب 

دهد ك  بازنتستگان خز وضاعيت و   خ  خساسي باهد، چشخك  تجار  نتان مي توخند مسالل  خیيش مي

تاوخن   تجشبا  زیسات  آناان ماي    كيفيت زندگي مناساي بشیوردخر نيستند و با وخكاو  كيفاي در  

ها  سازند  خلگو  كيفيت زندگي آنها تحليل كشد. خز طشا دیگش بستش  شهنگي ههش خیالم  مؤلف 

یا ت  و بشیوردخر كتور دخرخ  تفاوت سایتار  و ماهو   بشیالا سایش ههشها  صنعتي و توسع 

 شخرسيدن بازنتستگي تمایل  خست. در خین ههش خ شخد بازنتست  متأثش جو ثاكم بش آنها معموالً با

و خمکاني بشخ   عاليت خقتصاد  مجدد ندخرند و خگش ر  خز بازنتستگي خقدخمي بشخ  هغل مجادد  
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هاوند. با  دليال ساطح راایين       رو ماي  كار و ثشیت روب  ها  مانند طمع كنند، عموماً با بشچسب

خند  تأمين خجتماعي بود  خهتغال دولتي در ههش خیالم، آن بخش خز كاركنان ك  دخرخ  بيم  دولتي

خند، تا قال خز بازنتستگي خ شخد  دخرخ  طاق  خجتمااعي بااال    و خكنون ب  سن بازنتستگي رسيد 

توخنند ب  خنجام هاش هاغلي مااادرت كنناد و      خند و خكنون در دورخن بازنتستگي نمي هد  دید  مي

تش خست. باش   بسيار جد خین مسأل  ب  یاطش كوچک بودن ههش و هنایت نساي خ شخد خز همدیگش 

تش  مشختب متفاوت رسد خلگو   کش  بازنتستگان و سالمندخن خین ههش ب  همين خساس ب  نظش مي

خز سایش ههشها  كتور باهد؛ بنابشخین باید گفت در رخستا  تاياين كيفيات زنادگي هاهشوندخن     

یات رخ بشخ  جامعا   توخن خین نظش آساني نمي ویژ  سالمندخن نظشیات متعدد  وجود دخرند ك  ب  ب 

رسد خلگو  بومي كيفيات   بومي كتور )بازنتستگان ههش خیالم( ب  كار بست، بنابشخین ب  نظش مي

ها  متفاوت و رخهاشدها و ريامادها  یاصاي    ها  مختلف، علت زندگي در خین ههش دخرخ  مؤلف 

ساتخشخر كاشد و   باهد ك  نياز ب  ر تن ب  عشص  زندگي وخقعي بازنتستگان بتوخن آن رخ كتف و خ

دهد ك  نسات ب  خلگوهاا    خین رژوهش یک خلگو  بومي خز كيفيت زندگي بازنتستگان خرخئ  مي

 رسد. موجود، متفاوت ب  نظش مي

 سؤال اصلی:

هاا و   خلگو  جامع كيفيت زندگي بازنتستگان تأمين خجتماعي در ههش خیالم دخرخ  چا  مؤلفا    -

 خبعاد  خست؟

 سؤاالت فرعی:

كنند  خلگو  كيفيت زندگي بازنتستگان تاأمين خجتمااعي در هاهش     خصلي و تعيينها   مؤلف  -

 خیالم كدخمند؟

 گش خلگو  كيفيت زندگي بازنتستگان تأمين خجتماعي در ههش خیالم كدخمند؟ عوخمل مدخیل  -

 بستشها  خصلي خلگو  كيفيت زندگي بازنتستگان تأمين خجتماعي در ههش خیالم كدخمند؟ -

 ا  خصلي خلگو  كيفيت زندگي بازنتستگان تأمين خجتماعي در ههش خیالم كدخمند؟ه خستشختژ  -

 خلگو  كيفيت زندگي بازنتستگان تأمين خجتماعي در ههش خیالم دخرخ  چ  ريامدهایي خست؟ -

 ادبیات مفهومی و پیشینه پژوهش

م با  دليال   ها  مطالعاتي در علوم خجتماعي خست. خین مه تشین ثوز  كيفيت زندگي یکي خز مهم

ها  خجتماعي و نقش آن، خبازخر  كارآماد    خهميت روزخ زون مطالعات كيفيت زندگي در سياست
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 زنادگ   كيفيات  .(163: 1396نياا و همکاارخن،    ریز  ر ا  خست )ثکيمي بشخ  مدیشیت و بشنام 

 خز خ اشخد  رضاایت  خصل ب  در خما دخرد، مختلف  تعابيش متفاوت، هاىموقعيت در مختلف خ شخد بشخى

 خز هاخت  یاص درک وخبست  ب  و  شدى خمشى زندگ  همچنين كيفيت گشدد. بشمي یود زندگ 

 خسات. بناابشخین   جنس  زندگ  و مذها   شهنگ ، خقتصادى، خجتماع ، روخن ، مختلف هاىجنا 

 زنادگي  هشخی  خز  شد خرزیابي ههني كنند  منعک  زندگي كيفيت طوركلي ب  یا جهاني سطح در

 یااطش  خیان  با   خست. آن ها تشین مؤلف  مهم خز بهدخهتي ها مشخقات و سالمت و خست خش  علي

هود و كيفيات زنادگي    سالمت تعشیف مي و بودن یو  خثساس عنوخن ب  كل در زندگي كيفيت

طاوركلي ساازمان جهااني     (. با  269: 2016، 1)تيسدخل مأموریتي بشخ  بهاود زندگي خ شخد خست

با  زمينا   شهنگاي و      شد خز موقعيت یود در زندگي با توج   بهدخهت، كيفيت زندگي رخ خدرخک

(. درنهایت باید عنوخن كشد 322: 1385كند )خلاشز  و خلاشز ، خرزهي و خهدخا  شد  تعشیف مي

زنادگي نامياد     كيفيات  خماشوز  ك  آنچ  با رخ زیستن هادمان  و كشدن زندگي یو  گذهت  ك  در

خسات   بهتاش  كيفيتاي  باا  كاشدن  زندگي هم جدید قشن خصلي هود، هناسند و همچنين مسأل  مي

هاا  زیااد     مفهاوم كيفيات زنادگي در راژوهش     (.129: 1398مشساء،  مدخح و آقاجاني هبيحي)

بشرسي هد  خست و مطالع  آن عموماً با خرخئ  نظشیات مشتا  با آن همشخ  باود  خسات. در هماين    

  كيفيات زنادگي ساالمندخن باا     ( در رژوهتي نتاان دخدناد كا   139۷رخستا مالک و یسنخاني )

متغيشها  مختلف دموگشخ يک آنها مشتا  خست ك  توج  ب  آنها جهات بهااود كيفيات زنادگي     

( در رژوهتي 1394هود.  ني و همکارخن ) گذخرخن سالمت توصي  مي سالمندخن خز سو  سياست

قوت گش تا    نتان دخدن ك  مفهوم كيفيت زندگي خمشوز  در سای  مکاتب ر ا  و عدخلت خجتماعي

( در رژوهتي نتاان  1393كساني ) توخن آن رخ درک كشد. خست و خساساً بدون مفهوم عدخلت نمي

دهد ثمایت عاطفي بيتتشین تأثيش رخ بش كيفيت زنادگي ساالمندخن دخهات  و خناوخر ثمایات       مي

 خجتماعي بيتتشین هماستگي رخ با بعد خجتماعي كيفيت زندگي دخهتند.

 روش پژوهش

ثل یک مسأل  گفتا      هيو  جستجو و چگونگي دستيابي ب  هدا تحقيب یا رخ روش رژوهش ب

هاا و هادا هاش تحقياب،      هود. خنتخا  یک روش تحقيب بستگي ب  هشخیطي خز جمل ؛ ساؤخل  مي

هاا  در دساتشس، هاشخی  ماورد مطالعا  و       ها  هخت محقاب و خمکاناات خو، ناور دخد     توخنایي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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با هدا خكتتاا و تدوین یک خلگاو  باومي كيفيات     ها  آن دخرد. چون خین رژوهش محدودیت

زندگي بازنتستگان تأمين خجتماعي ههش خیالم خنجاام هاد  روش كيفاي باا خساتشختژ  گشخنادد       

توخند كتاف موضاور تحقياب باا      رسد و قصد محقب مي تالور  بشخ  خنجام آن مناسب ب  نظش مي

ن خجتماعي( در تحقياب باهاد.   كنندگان )بازنتستگان، كارهناسان و یاشگان تأمي نظش متاركت

دليل خنتخا  گشخندد تالور  ب  یاطش خستخشخر رویکشد نظش  جدید در خین زمين  خست، هشچناد  

كارگيش  خیان   در خرتااط با خلگو  كيفيت زندگي بازنتستگان نظشیات متعدد  وجود دخرد، خما ب 

ختکا ب  یاک رویکاشد باومي،     خند، ب  همين یاطش نظشیات در كتور خكثشخً نتيج  مطلوبي رخ ندخهت 

توخند منجش با  تادوین خلگاویي     ضمن متفاوت بودن خین رژوهش با كارها  متاب  خنجام هد ، مي

هود ك  بشیاست  خز نظشخت بازنتستگان، كارهناسان و یاشگان تأمين خجتماعي باهاد؛ بناابشخین   

توخناد با  ثال     ان، ميخین نظشی  بهتش و بيتتش عالو  بش تايين وضعيت كيفيت زندگي بازنتستگ

مسائل ناهي خز بازنتستگي كمک كند و گشخندد تالاور  بهتاشین رویکاشد رژوهتاي باشخ  خرخئا        

خلگو  بومي خست. چشخك  خز طشیب گشخندد تالور  ضشورت ر تن ب  عشصا  زنادگي وخقعاي خ اشخد     

خیان  هاود. هشچناد كا  در     بشخ  كتف آنچ  وخقعاً وجود دخرد و ب  آن خعتقاد دخرناد، محقاب ماي   

توخند باع  بسا  نظشیاات    رویکشد ممکن خست نظشیاتي وجود دخهت  باهد، خما گشخندد تالور  مي

نفاش خز   15هاا  عمياب در مياان     موجود هام باهاد. را  محقاب در خبتادخ باا خنجاام مصااثا         

بازنتستگان، كارهناسان و یاشگان تأمين خجتماعي در ههش خیالم ب  تدوین خلگو  بومي كيفيت 

تستگان رشدخیت  خست. جامعا  آماار  تحقياب هاامل بازنتساتگان، كارهناساان و       زندگي بازن

یاشگان تأمين خجتماعي در ههش خیالم هستند ك  ب  صورت هد مند با  عناوخن جامعا  آماار      

كنندگان در رژوهش كيفاي باا هادا دساتيابي با  بيتاتشین        خند. خنتخا  متاركت خنتخا  هد 

رو بازنتساتگان، كارهناساان و    هاود و خز خیان   خنجاام ماي   خطالعات در مورد ردید  مورد بشرساي 

گياش  نياز    یاشگان تأمين خجتماعي دخرخ  بيتتشین خطالعات در خین ثوز  هستند. روش نمونا  

هاا    ها باا توجا  با  تحليال دخد      گيش  نظش  خنتخا  نمون  گيش  نظش  خست و در نمون  نمون 

گياش  خ ازود     زمان ب  عمب و تمشكاز نمونا   هود. باگذهت  هد  ريتين هناسایي مي گشدآور  

هود، زیشخ در مشخثل خولي ، بيتتش كتف مفاهيم و مقوالت تاز  و در مشخثل بعد، عماب و غناا    مي

رسد ك  محقب ب   گيش  زماني ب  رایان مي گيشند. نمون  بختيدن ب  خین مقوالت، مدنظش قشخر مي

ها  خضاا ي، كمکاي با      هود ك  دخد  ل ميخهاار نظش  رسيد  باهد و خهاار نظش ، زماني ثاص

رساند؛   ر  متاب  ب  نظش مي ها خزآن كنند و نمون  تکميل و متخت كشدن یک مقول  نظش  نمي
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گيش  خز بازنتستگان، كارهناساان و یاشگاان تاأمين خجتمااعي تاا جاایي خدخما          بنابشخین نمون 

خرتااط باا مادل كيفيات زنادگي     یابد ك  محقب ب  خین نتيج  بشسد هم  آنها نظش وخثد  در  مي

هاا  عمياب    آور  خطالعات خین رژوهش با خساتفاد  خز مصااثا    بازنتستگان دخرند. در كل جمع

 ها با توج  ب  روش كدگذخر  خنجام هد  خست. خنجام هد  و  شآیند تفسيش و تحليل مصاثا 

 پژوهشهای  یافته

 ایالممدل کیفی کیفیت زندگی بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر 

در خین بخش خز رژوهش بشخ  كتف خلگو  كيفي كيفيت زندگي بازنتستگان تأمين خجتماعي 

ههش خیالم و ب  منظور آگاهي خز ههنيت بازنتستگان، كارهناسان و یاشگان تأمين خجتماعي در 

ك  در خین  مورد كيفيت زندگي بازنتستگان خز یک رویکشد كيفي خستفاد  هد  خست. خزآنجایي

توخند  هود، قصد محقب مي آور  مي ها  عميب جمع ها  كيفي در قالب مصاثا  د قسمت دخ

كنندگان )بازنتستگان، كارهناسان و یاشگان تأمين  كتف موضور رژوهش با نظش متاركت

یا  1خجتماعي( در رژوهش باهد. روش كيفي مورد خستفاد  در خین بخش روش گشخندد تالور 

ها  عميب در ميان بازنتستگان،  دخ با خنجام مصاثا روش دخد  بنياد خست. محقب در خبت

كارهناسان و یاشگان تأمين خجتماعي ب  تدوین خلگو  بومي كيفيت زندگي بازنتستگان 

ثاصل رژوهش كيفي، ها   دخد  هود. ها  آن در قالب یک مدل خستخشخر مي رشدخیت  و مؤلف 

تستگان، كارهناسان و یاشگان بازننفش خز  15هایي خست ك  توس  تعدخد  خستخشخر مصاثا 

كيفيت زندگي بازنتستگان گشدآور  هد  خست. هشچند بشخ  تايين مقول  مهم تأمين خجتماعي 

ویژ   ها  گوناگوني وجود دخرد و با توج  ب  بستشها  یاص ثاكم بش جامع  خیشخني ب  نظشی 

كدخم رخ ب  عنوخن چارچو  نظش  بشخ  خین  توخن هيچ تنهایي نمي جامع  بازنتستگان كتور ب 

 شد وضعيت خقتصاد  و معيتتي  رژوهش در نظش گش ت. همچنين هشخی  یاص و منحصشب 

ها  مانایي خقدخم ب  توسع  تالور  یا  خجتماعي بهتش خست بش خساس دخد بازنتستگان تأمين 

ها همزمان در جهت یلب  آور  و تفسيش دخد  خ ، جمع تالور  ساز  كشد. در روش نظشی  زمين 

هود ك   تفسيش همان مشجعي خست ك  بش خساس آن تصميم گش ت  ميگيشد و  یک نظشی  قشخر مي

ها چگون  یا با چ     بعد در نمون  گنجاند  هود و خین دخد كدخم دخد  یا مورد رخ در مشثل

هایي باید گشدآور  هوند.  شآیند تفسيش با توج  ب  روش كدگذخر  در س  مشثل  خنجام  روش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بازنتستگان، كند ك   چارچو  نظش  كتف هد  ثاصل خز خین رژوهش مطشح ميگشدد و  مي

ها  باالیي بشخ  تايين خلگو   و رتانسيلها  قابليتكارهناسان و یاشگان تأمين خجتماعي 

ثاات و هکنند   كيفيت زندگي آهفت ، بي»خند. خز نظش آنان  دخهت كيفيت زندگي بازنتستگان 

ها  دولتي در بستش  بازنتستگان ب  علت نابساماني مالي و سالمتي و مسالوالن  ناودن سياست

 -خیل  و نگشخني تغييش روخل كارآهفتگي هویتي، تحليل هایستگي و كاهش معنا  زندگي با مد

زندگي با رخهاشدها  عدم صيانت خز ثقوق بازنتستگان، تأمين مالي و بشنام  غذخیي ضعيف و 

ها  بازنتستگي ب  ريامدها  ناگوخر رایان زندگي و تنهایي و خثساس رتيماني  ضعف صندوق

هایي  وط ب  مؤلف كنندگي خین كيفيت زندگي من و خساساً سطح تعيين« هدید تادیل هد  خست

ها  دولتي، آهفتگي هویت  چون؛ نابساماني مالي، سالمت رایين، مسالوالن  ناودن سياست

هغلي با هویت بازنتستگي، تحليل خستقالل و هایستگي، كاهش معنا  زندگي، تغييش روخل 

زندگي دلهش  و نگشخني، عدم صيانت خز ثقوق بازنتستگان، تأمين مالي ضعيف، ضعف  -كار

ها  بازنتستگي، بشنام  غذخیي نامنظم، رایان زندگي و تنهایي و خثساس رتيماني  صندوق

بنابشخین هدا خز خین بخش خز رژوهش، خرخئ  یک چارچو  نظش  بشخ  كتف خلگو  هدید خست؛ 

نظش  كيفيت زندگي بازنتستگان خست. درنهایت خین مطالع  درصدد راسخگویي ب  خین سؤخل 

 خست ك ؛

ن، كارهناسان و یاشگان تأمين خجتماعي در رخستا  تدوین خلگو  كيفيت  هم بازنتستگا -

 توخن تشسيم كشد. هود و مدل نظش  آن رخ چگون  مي زندگي بازنتستگان چگون  سایت  مي

 شروع کار

گيشد. مدل خرخئ  هد  در  ها  عميب صورت مي خ  با خنجام مصاثا  هشور كار در نظشی  زمين 

مصاثا  خز بازنتستگان، كارهناسان و یاشگان تأمين  15ميب خین رژوهش ثاصل تحليل ع

خجتماعي در ههش خیالم خست ك  در دورخن بازنتستگي و  شخیندها  مشبوط ب  آن درگيش هستند. 

 10۷1دقيق  متغيش بود و درمجمور  135تا  3۷ها در بين دخمن  زماني  طول زمان مصاثا 

دقيق  خنجام گش ت. نتایج تحليل  ۷1ش نفش بيش خز دقيق  مصاثا  و ميانگين هش مصاثا  بشخ  ه

 123گان  كدگذخر  خرخئ  هد و در مشثل  كدگذخر  باز، بيش خز  ها بش خساس مشخثل س  دخد 

مفاهيم متناظش خستخشخر هد  خست. بيتتش هدن مفاهيم  258ها  گزخر  معنادخر و خز خین گزخر 

دخر دخرخ  چندین مفهوم متناظش بود  خست. ها  معنا متناظش ب  خین علت خست ك  بشیي گزخر 

الزم ب  هكش خست تمام مشخثل خستخشخر تالور  و  شآیند كدگذخر  در خین قسمت ب  صورت 
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دقت بارها یوخند  هد  و كدها و  ها ب  دستي خنجام هد  خست. ب  خین صورت ك  متن مصاثا 

خستخشخجي ب  صورت جمالت  ها خز آن خستخشخر هد  خست. در جدول زیش مفاهيم متناظش گزخر 

 خند. بسيار كوتا  خرخئ  هد 

 های معنادار کدگذاری باز و استخراج مفاهیم متناظر از گزاره -1جدول 

 مفاهیم متناظر 258استخراج تعداد گزاره معنادار  123از کل 

ها، خثساس رتيماني  خ ت هدید درآمد مالي، آهفتگي هویت هغلي با هویت بازنتستگي،  سادها  مالي صندوق

ها و ناتوخني، تحليل  هدید، بازنتستگي ورهکستگي خست، رایين بودن ثقوق نسات ب  تورم، تحليل ر تن قابليت

زندگي، تمایل ب   -ييش روخل كارها  بازنتستگي، تشس معيتتي، تعارض نقش ب  نقش، تغ ها  صندوق سشمای 

آور زندگي، یألها  قانوني و ثمایتي، سالمت روخني  ها  سشسام خهتشخک تجار  و توصي  دخهتن، تورم و هزین 

ها  بازنتستگي، ناود یدمات مددكار  و  كم، عدم تعامل با  شزندخن،  قدخن عدخلت در بازنتستگان، ضعف صندوق

ها  بازنتستگي، تشس هنایت  نتدن، تشس معيتتي، تعارض با هویت  ر صندوقخ ، ناكارآمد  مدیشخن د متاور 

جدید، تعامالت خجتماعي رایين، تغييش روخب  كار ، تغييش هکل روخب  در منزل، تنظيم هيجاني رایين، تنهایي 

ب  كار ، آور زندگي، ثذا تدریجي روخ ها  سشسام عاطفي و خجتماعي، تنهایي هيجاني، تورم باال، تورم و هزین 

هویتي، سالمت روخني رایين،  ثذا روخب  تعاملي و متاركتي، ث  گول یوردن، سشدرگمي، سشدرگمي و بي

ها  غل  دولتمشدخن، صدخ  را  مشف، ضعف و  ها  غل  و ناعادالن ، سياست گذخر  سالمت روخني كمتش، سياست

كفایت ثقوق دریا ت بشخ   نتستگان، عدمبيمار ، عدم سازگار  با نقش و هویت جدید، عدم صيانت خز ثقوق باز

نظش   هدا، كوتا  ها  بي ها،  عاليت هم  مایحتار ماد  زندگي،  ساد مدیشخن كالن،  سادها  مالي صندوق

نف ، متکالت  مدیشخن كالن، كيفيت رایين روخب ، گش  یوردگي هغل با هویت بازنتستگان، لشزخن هدن عزت

گيشخن، ناخمني سياسي، نابساماني مالي، ناتوخني، ناعادالن  و غيشمنصفان  بودن ها  رایين یا ثدخقلي ب  شخوخن رد 

ها  بازنتستگي  عال، نتونم مثل جوخن  ها  بازنتستگي، ناود كانون ثقوق و مزخیا، ناكارآمد  مدیشخن در صندوق

ها  باال   ، هزین كار كنم، نياز ب  ثمایت، وضعيت بد خقتصاد ، وضعيت نابسامان خقتصاد ، هجوم خ کار منفي

ها  دولتي،  تأثيش ، دلهش ، مسالوالن  ناودن سياست زندگي، نگشخني، بيگانگي با یود و محي ، خنزوخ و بي

ها  غل  دولتي، دزد  مسالوالن،  نظش  مدیشخن كالن، سياست ها  غل  دولتي، دزد  مسالوالن، كوتا  سياست

ها  معيتتي در  ت معيتتي، گش تار هدن سياستها  بازنتستگي  عال، سياسي ساز  مطالاا ناود كانون

ها  الزم بشخ   ثااتي مدیشیتي، ناود آموزش ها  سياسي، خنتصا  مدیشخن جناثي بي تخصت و بي بند  جناح

بازنتستگان،  قدخن آگاهي و خطالر خز قانون و مقشرخت بازنتستگي، محدودیت خمکانات درماني، متکالت درماني 

ها ضعيف ورهکست  دزد ،  درماني، ثقوق نصف، مزخیا، صندوق غارت سشمای  ههشها  كوچک، ضعف یدمات

دست دولت درد جيب خوناها بود ، تأمين مالي ضعيف، نارضایتي مالي، بازنتستگي ن ؛ ورهکستگي!، ثقوق ناكا ي، 

  گول ها، ث خ ت هدید درآمد مالي، نارضایتي مالي، ثقوق ناكا ي، رتيماني، تلف عمش و خز دست دخدن  شصت

ها  هغل مجدد، هغل بعد خز بازنتستگي و جا   ها، آسيب یوردن، رتيماني، تلف عمش و خز دست دخدن  شصت

جوخنان رخ رش كشدن، ندخهتن توخن جسمي بشخ  هغل بعد خز بازنتستگي، تاعات سياسي خعتشخضات بازنتستگان، 

گذهت ، عدم رضایت خز بازنتستگي، خميد  ها  توجهي، ثسشت نگش ، بي تنگي خز كار، خثساس  شخموهي، گذهت  دل

هنایتي رایين، تغييش هکل روخب  در  ب  زندگي رایين، سشزندگي كمتش، كاهش وظيف  و  عاليت، سشمای  روخن

منزل، تنهایي هاک  یانوخدگي و خجتماعي كوچک، تنهایي عاطفي، ناسازگار  و عدم تعادل بين كار و زندگي، 
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یادگيش  مستمش، تحليل نيشو  كار، ثمایت  شهنگي و سازماني رایين، خثشبختي ها و  كاهش  شصت رشورش مهارت

تأثيش ، خ ت هدید  ها  مختلف تأمين خجتماعي، خثساس بي رایين، تغييش روخب  سلسل  مشختاي، تاعيض بين رد 

ویت ثقوق و مزخیا، خ ت وضعيت مالي هخصي، بازنتستگي ن ؛ ورهکستگي!، بشوز هوک  شهنگي و تعارض با ه

هویتي، رایان زندگي و تنهایي، تأمين مالي ضعيف، خثساس غيشمفيد  جدید، ب  متام رسيدن بو  ختمام زندگي، بي

ها  بازنتستگي، تشس خز  ها  صندوق بودن، تاعيض بين بازنتستگان كتور  و تأمين خجتماعي، تحليل سشمای 

آوردها  كم مالي،  قدخن  هب، خنفعال، دستههني، رخبط  زناهویي ملت -رولي، رایين آمدن عملکشد  کش   بي

بشنامگي، خ سشدگي،  تش، عدم آمادگي ورود ب  سالمند ، بي ها  كوچک خ ، ههشت كمتش، یان  ها  ثش   ريتش ت

رو ، ریدخدها  بيشوني ناريدخر،  روخب  دوستان  و یانوخدگي ضعيف، ر تار نامناسب دیگشخن،  قدخن ورزش و رياد 

سالمت رایين، ضعف و بيمار  جسمي، سالمت خجتماعي كم، تحشک جسمي رایين، خنزوخ،  هشخی  بد خقتصاد ،

مدت ناهاد، نایتنود ، هشخی  سخت نایوخست ، وقایع و محي  ناگوخر  طور طوالني رضایت رایين، خنگيزش رایين، ب 

ردها  سين ، آور ، بيمار  بدني و ضعف جسمي، رشیوخبي، د در زندگي، بهزیستي و یتنود  كم، عدم تا 

مصشا دخرو  بيتتش، خنسدخد عشوق كشونش،  تاریون، خ زخیش چشبي، قند یون بيتتش، خ کار منفي، عوخطف منفي، 

ها  خجتماعي،  و ایي، كم هدن مهارت عدخلتي، بي رذیش ، خثساس بي عدم خرضا  نيازها، نارایدخر ، خثساس رایان

ها هميت  مهشبانان  و دوستان  و و ادخر  كند، آدم ر تار نمي آور  رایين، زندگي هميت  منصفان  و عادالن  تا 

ها، ر تارها  یودهکنان ، رشیاهگش ، دلهش  و نگشخني، خسيش  باز  بشخ  یندخندن نو  نيستند،  تار روخني، دلقک

ي خنگيزگي، بشوز عالئم  شخموهي، ثمایت خجتماع گيش ، خ سشدگي و بي توجهي ب  آیند ، گوه  گذهت  هدن و بي

ر ت ، كاهش خعتقادخت مذهاي، ناود مطالع ، بشوز  با ي، روخب  خجتماعي خزدست كم، ناود هدا و خنگيز ، منفي

ها،  ها  خعتقاد ، بشنام  غذخیي نامنظم،  قش غذخیي، كوچکتش هدن سفش ، مصشا كمتش گوهت و رشوتالين تشس

خرزش، بشنام  غذخیي نامنظم، خرزش  كم ها  غذخیي گشخني، كاهش قدرت یشید، ثذا سادها  كمکي خدخر ، وعد 

تأثيش ، تحشک جسمي رایين، ندخهتن  غذخیي كمتش، كاهش معنا  زندگي، خثساس غيشمفيد بودن، خنزوخ و بي

توجهي  شزندخن، بيگانگي با یود و محي ،  قدخن درک متکالت روخني، خثساس رهاهدگي،  روثي  و بي

دستي، ث  غيشمفيد بدن، ث  غيشمفيد بودن، خنزوخ  دستورخت رایين ها  طوالني، خمشونهي مدخوم  شزندخن، ثسشت

توجهي  شزندخن، بيگان  با  نّاور ،  قدخن درک متکالت روخني،  تأثيش ، خ سشدگي، ندخهتن روثي  و بي و بي

ها  خجتماعي، ناود  گستشش سالمند آزخر ، سالمند آزخر  نوعي یتونت یانگي، خثساس رهاهدگي، ناود ثمایت

ها  بازنتستگي، سالمند آزخر ، رها كشدن  ها  ضعيف مشخقاتي و ر اهي، ناكارآمد  صندوق نين ثمایتي، بشنام قوخ

سالمندخن، محي  نامناسب سالمند ، كماود یا ناكارآمد بودن قوخنين در ثوز  بازنتستگان، كاهش درآمد و 

تنگي خز كار، خثساس  المندخن، دلتوجهي و خثساس تنهایي س ها  در دورخن بازنتستگي، بي خ زخیش هزین 

تأثيش ، عدم رضایت خز بازنتستگي، تمایل ب   ها  گذهت ، خثساس بي توجهي، ثسشت نگش ، بي  شخموهي، گذهت 

خهتشخک تجار  و توصي  دخهتن، ثمایت خجتماعي خدرخک هد ، سالمت: خجتماعي جسمي و روخني، كيفيت روخب ، 

ثااتي، ناود ثاات  ها  مثات، كيفيت زندگي آهفت  و هکنند ، زندگي بي اليتتنهایي هيجاني، تنهایي خجتماعي،  ع

 مالي، هشخس خز آیند .

هوند  هستند.  ها  مصاثا  مفاهيم متناظش عمدتاً مفاهيمي خستخشخر هد  خز متن صحات

ب  خین هکل ك  محقب چندین سطش و جمل  دخرخ  بار خطالعاتي در مورد ساک مدیشیت خستاد 

ورشدخیت  ههن  خ  تقليل دخد  خست. مفاهيم متناظش غالااً سایت  مفهوم چندكلم  رخ ب  یک
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محقب هستند ك  ب  نحو  بهتشین تعشیف بشخ  یک گزخر  هستند. خغلب مفاهيم متناظش دخرخ  

بند  كشد و در مشثل   توخن آنها رخ دست  رخثتي مي خرتااط مفهومي با همدیگش هستند و ب 

چون خغلب خین خند.  یشد  مقول  تادیل هد  38مفاهيم متناظش ب   258كدگذخر  باز هم  

مفاهيم نزدیکي و قشخبت معنایي بسيار باالیي باهم دخرند و بسيار  تکشخر  هستند؛ هش یشد  

و ایي، خنزوخ،  خند؛ بشخ  مثال مفاهيمي مانند؛ بي مقول  معموالً نمایند  چندین مفهوم متناظش بود 

مدت ناهاد بودن، نایتنود ، هشخی  سخت روخني،  طور طوالني رایين، ب  رضایت رایين، خنگيزش

آور ، رشیوخبي،  وقایع ناگوخر در زندگي، عوخطف منفي، بهزیستي و یتنود  كم، عدم تا 

سالمت »مصشا دخرو  مسکن، خ کار منفي، نارایدخر  و خثساسات منفي همگي ب  یشد  مقول  

ها، متخص  خصلي رخهاشد  مشثل  مای  گش تن مفاهيم خز دخد در خین خند.  تادیل هد « روخني كم

ساز  رخ تتشیح كشد. در  توخن  شخیند نظشی  ها مي خ  خست و ب  كمک تحليل مقول  نظشی  زمين 

خ  خست ك  با خستفاد  خز یالقيت و  ها نياز ب  یالقيت ویژ  گذخر  مناسب مقول  مورد نام

جهت مهم خست ك   خند. ثساسيت نظش  خزآن هد  گذخر  ثساسيت نظش  محقب مقوالت نام

 ها هستند. خساساً رژوهش كيفي و نظشی  مانایي با خستفاد  خز آن در ري معنادخدن ب  دخد 

ها  معنادخر و  تشین  شخیندها  كدگذخر  خستخشخر مفاهيم متناظش خز گزخر  یکي خز مهم

. در خین مسيش هشلحظ  ب  غنا  تادیل خین مفاهيم ب  یشد  مقول  و سپ  مقوالت خصلي خست

 258هود؛ بنابشخین خز كل  ثال ثجم خین مفاهيم كمتش و كمتش مي ها خ زود  هد  و درعين مقول 

خند و تشكيب نظش   مقول  خصلي خستخشخر هد  14ها  رژوهش نهایتاً  مفاهيم متناظش در مصاثا 

 دهند. رخ تتکيل مي مقول  هاكل  نظشی  خستخشخجي كيفيت زندگي بازنتستگان 14خین 

 گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی خروجی مراحل سه -2جدول 

 مقولۀ هسته نهایی مقوالت محوری خرده مقوالت

 وضعيت نابسامان خقتصاد 

 نابسامانی مالی

ثاات و  كيفيت زندگي آهفت ، بي

هکنند  بازنتستگان ب  علت 

نابساماني مالي و سالمتي و 

ها   مسالوالن  ناودن سياست

دولتي در بستش آهفتگي هویتي، 

تحليل هایستگي و كاهش 

معنا  زندگي با مدخیل  و 

زندگي با  -نگشخني تغييش روخل كار

رخهاشدها  عدم صيانت خز ثقوق 

 آور زندگي ها  سشسام تورم و هزین 

 تشس معيتتي

 سالمت روخني كم

 ضعف و بيمار  جسمي سالمت پایین

 سالمت خجتماعي كم

 ها  ناكارآمد دولتي سياست
های  مسئوالنه نبودن سیاست

 دولتی
 نظش  و  ساد مدیشخن كالن كوتا 

 سياسي ساز  مطالاات معيتتي
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 مقولۀ هسته نهایی مقوالت محوری خرده مقوالت

 هویتي بي و سشدرگمي

آشفتگی هویت شغلی با 

 هویت بازنشستگی

مالي و بازنتستگان، تأمين 

بشنام  غذخیي ضعيف و ضعف 

ها  بازنتستگي ب   صندوق

ريامدها  ناگوخر رایان زندگي و 

تنهایي و خثساس رتيماني 

 هدید تادیل هد  خست.

 هویت با تعارض و  شهنگي هوک بشوز

 جدید

 بازنتستگان هویت با هغل یوردگي گش 

 ها و ناتوخني تحليل ر تن قابليت
 تحلیل استقالل و شایستگی

 ثذا روخب  تعاملي و متاركتي

 بيگانگي با یود و محي 

 بودن غيشمفيد خثساس کاهش معنای زندگی

 تأثيش  خنزوخ و بي

 ثذا تدریجي روخب  كار 
 زندگی -تغییر روال کار

 تغييش هکل روخب  در منزل

 توجهي ب  آیند  هدن و بيخسيشگذهت  

 خنگيزگي و بي گيش ، خ سشدگي گوه  نگرانی و دلهره

  شخموهي بشوز عالئم

 ها  الزم بشخ  بازنتستگان ناود آموزش

عدم صیانت از حقوق 

 بازنشستگان

 خ  ناود یدمات مددكار  و متاور 

 قدخن آگاهي و خطالر خز قانون 

 بازنتستگي

 ماليخ ت هدید درآمد 

 نارضایتي مالي و ثقوق ناكا ي تأمین مالی ضعیف

 بازنتستگي ن ؛ ورهکستگي!

ها   ها  صندوق تحليل سشمای 

 بازنتستگي
های  ضعف صندوق

 بازنشستگی
ها   ناكارآمد  مدیشخن در صندوق

 بازنتستگي

 ها  سادها  مالي صندوق

  قش غذخیي و كوچکتش هدن سفش 
 نامنظمبرنامه غذایی 

 ها مصشا كمتش گوهت و رشوتالين

 صدخ  را  مشف
 پایان زندگی و تنهایی

 تنهایي عاطفي و خجتماعي

 رتيماني

 ها تلف عمش و خز دست دخدن  شصت احساس پشیمانی شدید

 ث  گول یوردن
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آمد مقول  محور  ب  دست  14تش و ريوند بين مفاهيم یشد  مقوالت،  ر  خز بشرسي دقيب

ها  دولتي،  ك  خین مقوالت عاارت خز: نابساماني مالي، سالمت رایين، مسالوالن  ناودن سياست

آهفتگي هویت هغلي با هویت بازنتستگي، تحليل خستقالل و هایستگي، كاهش معنا  

زندگي دلهش  و نگشخني، عدم صيانت خز ثقوق بازنتستگان، تأمين  -زندگي، تغييش روخل كار

ها  بازنتستگي، بشنام  غذخیي نامنظم، رایان زندگي و تنهایي و  صندوق مالي ضعيف، ضعف

خثساس رتيماني هدید هستند ك  با خنتزخر بيتتش خین مقوالت در مشثل  كدگذخر  گزینتي، 

ثاات و هکنند  بازنتستگان ب  علت  كيفيت زندگي آهفت ، بي»خ  ب  هشح  یک مقول  هست 

ها  دولتي در بستش آهفتگي هویتي،  ن  ناودن سياستنابساماني مالي و سالمتي و مسالوال

زندگي با  -تحليل هایستگي و كاهش معنا  زندگي با مدخیل  و نگشخني تغييش روخل كار

رخهاشدها  عدم صيانت خز ثقوق بازنتستگان، تأمين مالي و بشنام  غذخیي ضعيف و ضعف 

نهایي و خثساس رتيماني هدید ها  بازنتستگي ب  ريامدها  ناگوخر رایان زندگي و ت صندوق

ظاهش هد ك  بتوخند تمامي مقوالت دیگش رخ تحت روهش قشخر بدهد. در « تادیل هد  خست.

هود. ر  خز طشح  كنندگان مطشح مي ها  متاركت قول مقول  همشخ  با نقل 14خینجا خبتدخ هش 

 هود. خ  و نهایتاً مدل رارخدخیمي ب  تصویش كتيد  مي مقوالت، مقول  هست 

 ترسیم مدل پارادایمی -

ها  كيفي رژوهش ثاضش نتان دخدند ك  بشسایت خجتماعي و تجشب  هخصي  درمجمور یا ت 

بازنتستگان، كارهناسان و یاشگان تأمين خجتماعي در خرتااط با كيفيت زندگي بازنتستگان در 

و كيفيت زندگي ها  خ تد. آنها رویکشدها  متفاوتي رخ در رخستا  هيو  هشخیطي مختلفي ختفاق مي

نظش  خند، خما همگي بش خساس تشكيب آرخ  آنها ب  ختفاق بازنتستگان در ههش خیالم بيان كشد 

خند. در كل هم  آنها  وخثد  با نام یک تالور  بومي در مورد كيفيت زندگي بازنتستگان رسيد 

خرند، خما نظش د  شد خست، ختفاق در خین مسأل  ك  كيفيت زندگي بازنتستگان یاص و منحصشب 

ها  متفاوتي ب  سؤخل خصلي  خند و راسخ هشكدخم خز رویکشد  متفاوت ب  خین مقول  نگا  كشد 

توخن در یک مدل رارخدخیمي  رخ مي  ها توخن هم  یا ت  خند. در یک رویکشد  كلي مي رژوهش دخد 

خ  هود، خین مدل دخر گون  ك  در هکل زیش متاهد  مي بشخ   هم بهتش تشسيم كشد. همان

گش، خستشختژ  و ريامد خست. ردید  مشكز   ها ؛ هشخی  علّي، ردید ، بستش، هشخی  مدخیل  بخش

خین مدل، كيفيت زندگي بازنتستگان هستند ك  محور سؤخالت مصاثا  كيفي و خطالعات 

 نظش  و مفهومي بازنتستگان، كارهناسان و یاشگان تأمين خجتماعي خست.
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زندگي بازنتستگان خست. محقب با طشح سوخلي خز  مقول  هست  در خین رژوهش كيفيت

بينند و چ  توصيفي بش رای  تجار   راسخگویان یوخست  ك  كيفيت زندگي یود رخ چگون  مي

ها ب  دست آمد، گویا  خین وخقعيت بود ك   هخت خز آن دخرند. آنچ  خز نتایج تحليل راسخ

خرد و خین مقول  عموماً با س  كيفيت زندگي بازنتستگان در ههش خیالم وضعيت مناساي ند

ثااتي مالي و نا خطميناني همشخ  با هشخس خز آیند  تعشیف و  مفهوم؛ آهفتگي و هکنندگي، بي

تجشب  هد  خست. یعني خز نظش بازنتستگان، كارهناسان و یاشگان تأمين خجتماعي ههش خیالم 

تقيماً محصول كيفيت زندگي چيز  جز تجشب  زیست  خین موخرد نيست و خین تجشب  مس

توخن گفت كيفيت زندگي بازنتستگان وضع  بازنتستگي آنان خست؛ بنابشخین با خطمينان مي

ها  مدل رارخدخیمي دید. مدل  توخن در مؤلف  مطلوبي ندخرد و دالیل خین وضع نامطلو  رخ مي

خین مدل گش، رخهاشدها و ريامدها خست. در  رارخدخیمي هامل؛ هشخی  علّي، بستشها، هشخی  مدخیل 

ها   هشخی  علّي هامل س  مؤلف ؛ )نابساماني مالي، سالمت رایين و مسالوالن  ناودن سياست

خ  خست ك   دولتي( خست. هشخی  علي در مدل رارخدخیمي رژوهش دخرخ  خثشگذخر  چندگان 

توخند علت مستقيم و غيشمستقيم خلگو  كيفيت زندگي بازنتستگان باهد. بشخ  مثال هشخی   مي

ها  دولتي( با خثشگذخر  مستقيم  نابساماني مالي، سالمت رایين و مسالوالن  ناودن سياستعلي )

توخند عامل ب  وجود آمدن خین كيفيت زندگي  یود بش خلگو  كيفيت زندگي بازنتستگان مي

توخند خثش مستقيمي بش بستشها  )آهفتگي  باهند و خز طش ي دیگش همچنين هشخی  علي مي

بازنتستگي، تحليل خستقالل و هایستگي و كاهش معنا  زندگي( خثشگذخر هویت هغلي با هویت 

ها و هم  خلگو  كيفيت زندگي بازنتستگان دخهت  باهد. عالو  بش آن هشخی  علي هم بش خستشختژ 

بش ريامدها خثش غيشمستقيمي دخرد. همچنين در تحليل مدل رارخدخیمي باید گفت هشخی  

توخند بش خلگو  كيفيت زندگي بازنتستگان خثش مستقيمي  يگش  نيز وجود دخرند ك  م مدخیل 

زندگي و دلهش  و نگشخني خست ك   -گش هامل؛ تغييش روخل كار دخهت  باهند. خین هشخی  مدخیل 

گش خثش  دوسوی  در  دهند  خین كيفيت زندگي نامطلو  باهد. خین هشخی  مدخیل  توخند هتا  مي

ردید  مشكز  )كيفيت زندگي نامطلو ( و هم بش  مدل رارخدخیمي دخرند و همزمان هم بش

گيش  كيفيت  گش بستشها  هکل ها  موجود در مدل خثش دخرند. عالو  بش هشخی  مدخیل  خستشختژ 

زندگي بازنتستگان نيز خثش دوسوی  در مدل دخرد. خبتدخ ب  طور مستقيمي بش خلگو  كيفيت 

ها نيز  ها نيز خثشگذخر خست. یود خستشختژ  ختژ زندگي بازنتستگان خثش دخرد و ب  دناال آن بش خستش

ها   با چهار مقول  مهم؛ )عدم صيانت خز ثقوق بازنتستگان، تأمين مالي ضعيف، ضعف صندوق
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بازنتستگي و بشنام  غذخیي نامنظم( بش ردید  مشكز  و هم بش ريامدها  مدل ك  هامل دو 

خست، خثشگذخرند. درنهایت ريامدها  مقول ؛ )رایان زندگي و تنهایي و خثساس رتيماني هدید(

توخنند بازتوليد كنند  كيفيت زندگي نامطلو  باهند. هکل مدل رارخدخیمي رژوهش در  یود مي

 خدخم  آمد  خست.

 

 
 مدل پارادایمی پژوهش -1شکل 

 های مدل استخراجی )خط اصلی داستان( تحلیل مؤلفه

ها  خستخشخجي در سلسل  روخبطي ب  هکل یک  ساز  با رویکشد مانایي مقول  در  شخیند نظشی 
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هوند ك  بياني خز هشخی  علي، ردید  مشكز ، بستشها، هشخی  ميانجي و  خلگو ب  هم مشتا  مي

توخن ب  طور  ها و ريامدهاست. با خستفاد  خز خین خلگو مي گش، رخهاشد كنش یا خستشختژ  مدخیل 

ها  كيفي  کش كشد و آنها رخ ب  صورتي ريچيد  ب  یکدیگش مشتا  كشد.  يستماتيک دربار  یا ت س

بس  و گستشش مقوالت و ب  هم ريوستن آنها ب  وسيل  رارخدخیم ب  وسيل  همان هيو  خصلي 

گيشد. خنجام روند كدگذخر   ها صورت مي وتحليل یعني طشح رشسش و خنجام مقایس  تجزی 

ها بسيار ريچيد  خست، علت ريچيدگي آن خین خست ك  در ثقيقت چهار    خین هيو محور  خز رخ

 گيشد. زمان صورت مي عمل تحليلي مجزخ تقشیااً هم

خیجاد خرتااط  شضي بين یشد  مقوالت با یک مقول  ب  وسيل  خظهارختي ك  ب  نور روخب  بين 

هوند در ثقيقت  تي ك  رشسيد  ميكند و در كدگذخر  محور  نور سؤخال آنها و ردید  داللت مي

بش نور روخب  داللت دخرند. با در نظش دخهتن سؤخالتي ك  مقوالت رخ ب  همدیگش مشتا  سازد ب  

ها  محقب  هود و ب  جستجو  هوخهد و وقایع بشخ  تأكيد یا تکذیب رشسش ها رجور مي دخد 

ا بشخ  تأیيد خظهارخت ماتني ه هود. در ضمن خینک  محقب ب  دناال هوخهد  در دخد  رشدخیت  مي

كند تنور  بختد و كمک مي بش روخب  خست. خنجام خین كار ب  نظشی  خستخشخجي غنا  تحليلي مي

 هشچ  بيتتش  رخ كتف كشد.

همچنين خرتااط دخدن مقوالت ب  مقول  خصلي )محور ( ب  وسيل  خلگو  رارخدخیمي صورت 

خ   هوند و نظم تاز  ارخدخیمي آنها مشتب ميگيشد. در خین  شخیند مقوالت بشثسب روخب  ر مي

دهد تا ب  طور مناساي با ی  دخستان منطاب باهد. با خستفاد  خز چنين دخستاني ب  عنوخن  مي

توخند كار مشتب كشدن و دربار  مشتب كشدن مقوالت رخ با توج  ب  رارخدخیم تا  رخهنما، تحليلگش مي

ت، هشور كند و هشثي تحليلي خز دخستان رخ  شخهم موقعي ك  ب  نظش بشسد با دخستان منطاب خس

بند  مقوالت ب  طور وضوح خست. در خدخم   آورد. روخیت دخستان و تشتيب تشخدا آنها كليد طاق 

 تفصيل تتشیح یوخهند هد. ها  مدل هشكدخم ب  بشخ   هم بهتش مؤلف 

 شرایط علی -

خ   ك  ب  وقور یا گستشش ردید هایي  هشخی  علي، هشخیطي هستند ك  ثوخدث وقایع و ختفاق

هوند. خین هشخی  علت خصلي وقور یک ردید  هستند. در بح  خرخئ   خنجامد رخ هامل مي مي

نابساماني مالي، سالمت رایين و »خصلي در قالب؛   خلگو  كيفيت زندگي بازنتستگان س  مؤلف 

 ب  دست آمد  خست.« ها  دولتي مسالوالن  ناودن سياست

تشین علت كيفيت زندگي نامطلو  بازنتستگان خست. مسائل مالي  مهم نابساماني مالي
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كنندگي كيفيت زندگي ب  وخسط   خرتااط مستقيمي با كيفيت زندگي دخرد و عموماً سطح تعيين

وضعيت نابسامان »هود. یود مسائل نابسامان مالي محصول تجميع  خوضار مالي محقب مي

هستند. در همين خرتااط و « ندگي و تشس معيتتيآور ز ها  سشسام خقتصاد ، تورم و هزین 

 كند: هوندگان بيان مي بشخ  تأیيد خین خدعا یکي خز مصاثا 

آور زندگي نيست و بخش  ها  سشسام وج  متناسب با تورم و هزین  هيچ ها  ثقوق ب  خ زخیش

بسيار زیاد  خز بازنتستگان ب  زیش ی   قش سقوط كشدند. خین وضعيت هایست  

تشین و صاورتشین قتش جامع  نيست. متأسفان  بشیي خ شخد ب  بهان   شین، نجيبت زثمتکش

بگيشخن تأمين خجتماعي ب   ريگيش  مطالاات و خنتظارخت بش ثب بازنتستگان و مستمش 

ها   ساز  ثقوق و ر ع تاعيض دهند. ثتي خجشخ  كامل متناسب جامع  آدرس غل  مي

ها كف خنتظارخت خین قتش  جتماعي و سایش صندوقتوجي  ميان بازنتستگان تأمين خ غيشقابل

ها و مطالاات خصلي ك  همان عدم خجشخ و یا خجشخ  ناقت بشیي موخد  خست و نااید خز دغدغ 

 .قانوني مصشح خست، غا ل هد

آید خوضار نامطلو  خقتصاد  ب  وجود آورند   طور ك  خز خظهارخت خین خ شخد بشمي همان 

كيفيت زندگي نامطلو  بازنتستگان خست. بدون هک خگش خوضار مالي مناسب باهد، كيفيت 

هود. خلات  دور  بازنتستگي ب  جا  آنک  درآمدها خ زخیش یابد، سيش  زندگي نيز متحول مي

سيش نزولي درآمدها با روند خ زخیش نيازها  آنها منجش ب  بشوز متکالت مالي نزولي دخرد و خین 

 هود، ب  قول یکي بازنتستگان: هدید بشخ  آنها مي

یابد خز طشا دیگش سفش  دو  هود ثقوقش كاهش مي یک كارمند زماني ك  بازنتست  مي

هود، وسایل یان   ها و جهيزی  و ... سفش  چهار متش  مي ها و نو  متش  خو ب  یاطش بچ 

 شسود  و یشخ  و خغلب نيازمند تعویض خست. یان  و خساا  و خثاثي  هم ريش هد  خست.  شد 

بازنتست  هم مقاومت روخنيش رایين آمد  خست و قوخ  روخني و جسماني و مالي هم  با هم 

؛ هم  متکالت رخ هم تحمل كند خش كاست  هد  و باید خین كاهش ريدخ كشد . مقاومت روخني

ها  دور  بازنتستگي هستند ك  باید  یابد خینها وخقعيت ها  آنها هدت مي بنابشخین بيمار 

 در كتور ب  آن خهميت دخد.

تشین دغدغ  بازنتستگان هد  و در موخرد متعد   عالو  بش خین تشس خز معيتت یکي خز مهم

هود و هشروز  آنها دور نميخند ك  هموخر  تشس خز معيتت خز  مستقيماً ب  خین مسأل  خهار  كشد 

 كند: كنند  دیگش  بيان مي هود. در خین رخستا متاركت  خین خوضار نسات ب  گذهت  بدتش مي

روز توخن خقتصاد  و  بازنتستگان تأمين خجتماعي نااید دغدغ  دخهت  باهند ك  روزب 

ست ك  معيتتي آنها كم هود و خین موضوعي عش ي، هشعي و قانوني خست. نکت  مهم خین خ
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باید در كنار ريگيش  و خثقاق ثقوق یود خز دولت و مجل ، خز سازمان تأمين خجتماعي در 

 كند مشخقات و صيانت هود. ورنج  نشم مي كورخن مسائل و متکالتي ك  با آنها دست

یا ت  دورخن بازنتستگي دورخن آرخمش و خستشخثت خست و  در بسيار  خز كتورها  توسع 

خ  دغدغ  معيتتي نيستند؛ بلک  بيتتش عمش یود رخ ب  تفشیح و كتت و معموالً خین قتش دخر

دهند. خما در جامع  خیشخن مسال  معيتت بازنتستگان باع  هد   گذخر و سشگشمي خیتصاص مي

 ثتي بسيار  خز آنها با وجود دخهتن سن باال دناال متاغل و خستخدخم هستند.

خین خ شخد خست. « سالمت رایين»ان سطح خز دیگش دالیل كيفيت زندگي نامطلو  بازنتستگ

خقتضائات سني خین دورخن و ورود ب  مشثل  را ب  سن گذخهتن زمين  رخ بشخ  بيمار  مهيا 

هوند و درگيش  خو در  كند. در خین دورخن مسائل درماني و سالمتي  شد بيش خز گذهت  مي مي

ین خ شخد محصول س  بعد هود. مسأل  سالمت رایين خ بح  بهدخهت و درمان خمش  عاد  مي

خست. « سالمت روخني كم، ضعف و بيمار  جسمي و سالمت خجتماعي كم»مهم سالمت؛ یعني 

خند. خما آنچ  مهم خست  خلات  یود خین مقوالت هم خز تشكيب چندین مفهوم مشتا  ثاصل هد 

بيان سطح نامناسب سالمت بش كيفيت زندگي نامطلو  بازنتستگان تأثيشگذخر بود  خست و ب  

كنندگان در خین رژوهش وضعيت سالمتي در خین دورخن وضعيت متفاوتي  بسيار  خز متاركت

كنند. در همين خرتااط  ورنج  نشم مي خست و خ شخد زیاد  در خین دورخن با مسأل  بيمار  دست

 كند: یکي خز آنها بيان مي

رمانگا  ر تن هشور هو ، نوبت ب  دكتش و د وضعيت عجياي خست، ب  محض خینک  بازنتست  مي

هود. باور كن چند تا خز  وآمدها  رزهکي مي وخر وخرد بح  درمان و ر ت یود و ختومات هود، یودب  مي

دخنم چشخ در دور  بازنتستگي آدم هم  دردهاش یادش مياد و  دوستانم دقيقاً همين نظش رخ دخرند. نمي

ها  باال  درمان هم متکل بعد  خست  هزین  باید هشروز ب   کش دوخ و درمان باهد. خین دردسشها بماند؛

... 

هود؛ خول خینک  خین خ شخد را ب  سن  در دور  بازنتستگي مسأل  درمان خز چند جنا  مهم مي

ها  رزهکي بيتتش  نياز دخرند. در ثاني در خیام  سالي ب  مشخقات خند و در مقایس  با ميان گذخهت 

كشدند و نهایتاً كمتش ب  خین  ب  مسائل درماني  کش نميخهتغال ب  كار ب  دليل سشگشم بودن زیاد 

ها خثساس نياز دخهتند. بش همين خساس دورخن بازنتستگي چون وقت زیاد هست و ب   مشخقات

دليل باال ر تن سن ثساسيت رو  سالمتي بيتتش هد  خ شخد مشخجعاتتان ب  نهادها  یدماتي 

 هود. درماني بيتتش مي

مسالوالن  »مهم دیگش كيفيت زندگي نامطلو  بازنتستگان مسأل   عالو  بش خین مسأل  علت
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مثال  عنوخن در ثوز  تأمين خجتماعي و وضعيت بازنتستگان خست. ب « ها  دولتي ناودن سياست

ریزخن كالن كتور خست ك   ها  نادرست بشنام  خین كيفيت زندگي نامطلو  محصول سياست

مسالوالن  ناودن »خ  موخج  باهند.  ت عدید خمشوز  در هشخی  بازنتستگي خ شخد با متکال

نظش  و  ساد  ها  ناكارآمد دولتي، كوتا  سياست»خز س  یشد  مقول  مهم؛ « ها  دولتي سياست

تتکيل هد  خست. در مقایس  با وضعيت « ساز  مطالاات معيتتي مدیشخن كالن و سياسي

مطلو  بازنتستگان ب  مسأل  توخن كيفيت زندگي نا یا ت  مي بازنتستگان در كتورها  توسع 

گذخر  خهتاا  مدیشخن خرتااط دخد. در خین یک كارگش یا كارمند بعد خز سي سال یدمت  سياست

كند. خین روند در  ورنج  نشم مي ها  ناهي خز بازنتستگي دست تاز  با هشور متکالت و گش تار 

رسد،  ب  ر ا  و آرمانش ميخش  سال  هغلي هيچ كتور  مشسوم نيست و معموالً با ختمام دور  سي

هدت بشخ  بازنتستگان ناخمن كشد  خست. در  گذخر  نادرست در خیشخن خوضار رخ ب  خما سياست

 كند: همين خرتااط یکي خز بازنتستگان بيان مي

توجهي و تاعيض و تعد  ب  ثقوق خبتدخیي  عدم خجشخ  قانون بازنتستگي زمين  بي

دولت باید در عمل ب   خجتماعي  شخهم كشد  خست.بگيشخن تأمين  بازنتستگان و مستمش 

بگيشخن تأمين خجتماعي مسالوالن  عمل  تکاليف یود در قاال آثاد بازنتستگان و مستمش 

 .ها  یود ب  سازمان تأمين خجتماعي باهد كند و با جدیت ب  دناال تسوی  كامل بدهي

نيز در بدتش كشدن خوضار  ساز  مطالاات معيتتي عالو  بش خین  ساد مدیشخن كالن و سياسي

در قالب  ساد مسالوالن و « ها  دولتي مسالوالن  ناودن سياست»تأثيش ناود  خست و  بي

نظش  آنها ب  عنوخن عامل تأثيشگذخر بش ساک زندگي نامطلو  بازنتستگان مطشح خست. در  كوتا 

 كند: همين خرتااط یکي خز بازنتستگان تأمين خجتماعي بيان مي

ها  بازنتستگي متهم ب   يش بسيار  خز مسالوالن تأمين خجتماعي و صندوقها  خی در سال

ها   خند. خز طش ي هم سوءخستفاد  و بشدخهت خند محکوم هد   سادها  مالي كالن هد 

ها  كارگشخن و كارمندخن باع  هد  تا خمشوز ما  غيشمعقول و غيشمنطقي خز سشمای 

وخن  ما بازنتستگان هد  خبزخر و آلت دزد  بازنتستگان ب  بدبختي و  الكت بيا تيم. رتت

 ها. بعضي

كنندگان در  نگا  بد ب  مدیشخن و عملکشد بشیي خز آنها در موخرد زیاد  خز طشیب متاركت

 كند: رژوهش تکشخر هد  خست و در همين رخستا بازنتست  دیگش  بيان مي

رول نفت ثقوق چند وقت ريش رئي  دولت گفت  بود ما مسالول نيستم خز بودج  دولت و 

ها  بازنتستگي  ها رو بدیم... بل  درست  هما ثقوق ند ، خما ثب ندخرین خز صندوق بازنتست 
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دخدیم  ب  دالیل مختلف بشدخهت كنيد... ما خگش سي سال ريش هشما  مالغي رخ ب  بانک مي

توخنستيم بهتشین زندگي رخ دخهت   بدون ثب بشدخهت آالن در خین سن  ق  با سودش مي

گذخر  ك  هيچ... با خون هم  سپشد  آالن چندرغاز ثقوق جز  ك   يم... ثاال سشمای باه

 دخنيم چکار كنيم... نسات ب  تورم هيچي نيست؛ نمي

زند و بسيار  خز  در بين عموم بازنتستگان نارضایتي خز عملکشد مدیشخن و مسالوالن مور مي

ها   دخنند. آنها ب  هيو  یود مي آنها ب  طور مستقيم دولت و دولتمشدخن رخ مسالول متکالت

ها   كنند ك  در گشدهمایي كنند و ثتي در خظهارختي بيان مي مختلفي خعتشخض یود رخ بيان مي

دهند. آنها  خعتشخضي متاركت  عالي دخرند و خگش خوضار بهاود نيابد، همين خعتشخضات رخ خدخم  مي

كنند ثقوق آنها كفاا  بيان ميهدیدخً ب  مالغ خندک دریا تي یود معتشض هستند و مدخم 

 زندگي بخور و نميش  هم نيست.

 بسترها -

توخن  ها دخرند؛ در ثقيقت بدون وجود بستش، نمي گيش  ردید  بستشها نقتي خساسي در هکل

ها  یاصي بود و هشگا  بستش  بشخ  وقور یک ردید  مهيا باهد،  ها و ردید  هاهد بشوز وضعيت

دهند. در تحليل  ها در بستشها ر  مي دیگش ردید  عاارت یابد. ب  ميخثتمال وقور آن سشعت 

تشین خهدخا  خ  كيفيت زندگي بازنتستگان ك  مطلوبيت آن بشخ  جامع  و خ شخد خز مهم ردید 

تشین خمکان بشخ  ب  وجود آمدن كيفيت زندگي مطلو  یا نامطلو   متعالي خست، بستشها مهم

تشین آنها  نامطلو  بستشها  زیاد  وجود دخرد ك  مهم هستند. بشخ  وضعيت كيفيت زندگي

آهفتگي هویت هغلي با هویت بازنتستگي، تحليل خستقالل و هایستگي و كاهش »هامل: 

خست. یعني در بستش آهفتگي هویت هغلي با هویت بازنتستگي، تحليل « معنا  زندگي

خ  بازنتستگان محقب خستقالل و هایستگي و كاهش معنا  زندگي كيفيت زندگي نامطلو  بش

هنایتي هستند ك  ب  عنوخن  هود. در ثقيقت خین بستشها تشكياي خز مسائل هویتي و روخن مي

 كنند. خ  بشخ  نارضایتي خز كيفيت زندگي نقش خیفا مي زمين 

وجود دخرد، مشثل  خولي  « آهفتگي هویت هغلي با هویت بازنتستگي»در خولين مؤلف  ك  

عادت یک  شد سي سال ب  طور مدخوم با یک هویت یاص هشروز  بازنتستگي خست. بش ثسب

سشكار ثاضش هد  خست و بخش مهمي خز هویت خو با مسأل  خهتغالش معني یا ت  خست. ثال 

كند  هدن خز خین هویت و وخردن هدن  شد ب  یک هویت دیگش همشخ  با هوک و ضشب   شهنگي 

ها  روخني  هود و  شد با تنش اي دید  نميخست. در مشخثل خبتدخیي خین وضعيت سازگار  مناس
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آهفتگي هویت هغلي با »هود. مؤلف   هود و ب  نحو  دچار  تار نقش مي متعدد  موخج  مي

هویتي، بشوز هوک  شهنگي و  سشدرگمي و بي»یود خز س  یشد  مقول  « هویت بازنتستگي

هد  خست. جمع هش معش ي « تعارض با هویت جدید و گش  یوردگي هغل با هویت بازنتستگان

خ  كوتا  بش  شد  هنایتي هستند ك  در  اصل  كنند  تغييش ثالتي روخن نوعي بيان س  مؤلف  ب 

خ  بين بازنتست  هدن تا چند ما  بعد خز بازنتستگي  شد وضعيتي  گذخرند. در  اصل  تأثيش مي

ط یکي خز بازنتستگان هود. در همين خرتاا كند و هدیدخً ناسازگار مي نساتاً بحشخني رخ تجشب  مي

 كند: بيان مي

یوخستم سشكار  هدم و بعد خز صاحان  مي ها بعد خز بازنتستگي صاح زود بيدخر مي من تا ما 

خش  بشوم و ثتي چند بار  هم تا دم هشكت ر تم ... )یند !(. عادت كشد  بودم ب  كار، هم 

رخثتي بپذیشم ك  دیگش  ب توخنستم  یورم. نمي رسم و آالن غيات مي كشدم دیش مي خثساس مي

هيچ مسالوليتي ندخرم... دلهش  هدید دخهتم ك  خگش خمشوز هم هشكت نااهم چي؟ آیا كارها 

هود... وخقعاً چندماه  خول بازنتستگي یودم یون  بودم و دلم سشكار. خون  درست خنجام مي

هاغل بودم  خم بود... یهویي خزش جدخ هدم. من وقتي كار بختي خز دغدغ  و بختي خز زندگي

دخنستم دور  خز كار سخت و  بارها ب  بازنتستگي و  شخغت خز كار  کش كشد  بودم، خما نمي

 خش كشدم. خم تجشب  كنند  خست تا خینک  در خون چندماه  خول بازنتستگي نارخثت

گيشد.  شد  رخثتي خنجام نمي رذیشش یک هویت جدید در دورخني ك  سني خز  شد گذهت  ب 

هویت هغلي هنایت  هد  و زندگي كشد  خست. رها كشدن خین هویت ب  یکاار   عمش با یک یک

هود؛  كند. خنسان دچار تعارض با وضعيت جدیدتشش مي درگيش  ههني بشخ   شد خیجاد مي

چشخك  روح و روخنش در هویت قالي درگيش خست. در همين خرتااط یکي خز بازنتستگان بيان 

 كند: مي

ها زندگي  كنم بعد خز سال خم، خثساس مي رشسم من كي ز یودم ميبعد خز بازنتستگي دخئم خ

آالن هویت درستي ندخرم ... تا روز آیش كار عاهب محل كارم بودم، آالن ك  دو سال خز خون 

 هناس  ... كنم خز خونجا بدم مياد و خگش ب  خونجا بشم كسي منو نمي روز گذهت  خثساس مي

كنندگان خین باز  رخ  ز دخرد و معموالً بشیي خز متاركتكند  هدن خز هویت هغلي ب  زمان نيا

خند. خلات  بشیي خز بازنتستگاني ك  بعد خز بازنتستگي ب   س  تا دوخزد  ما  عنوخن كشد 

رخثتي  شخموش  خند هویت هغلي گذهت  رخ ب  ها  خقتصاد  یا هغل مجدد  رو  آورد   عاليت

 كنند. دخ ميكنند و كمتش درگيش  روخني با آن هویت ري مي

توخند ب  عنوخن یک نارسایي دیگش بش كيفيت زندگي نامطلو   عالو  بش خین آنچ  مي
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خست. خین دورخن ب  دليل باال ر تن سن « تحليل خستقالل و هایستگي»بازنتستگان مؤثش باهد 

بار  یک  یک  شد و بازنتست هدن و  خز سش كار بعد خز چندین سال  عاليت مدخوم و مستمش ب 

كند ك  آالن زمان خستشخثت و بيکار  خست. خین ث  در ههن  يت مهم بشخ   شد خیجاد ميههن

خش رو ب   ها  هغلي آورد ك   شد توخنمند   شد بازنتست  ب  نحو  خین تلقين رخ ب  وجود مي

رسد. بش همين خساس با گذهت  تحليل خست و توخن خو بشخ  خدخم  كار كشدن ناكا ي ب  نظش مي

روز  خش روزب  ها  هغلي و كار  رسد ك  هایستگي زنتستگي  شد ب  خین باور ميهشروز خز با

تش خز خین مسأل  كاهش هدید درآمد  و ثذا مزخیا  هغلي خو مانند  هود. مهم كمتش مي

خش هم  خ  قشخر دخد  ك  خستقالل مالي ها خو رخ در موقعيت مالي هکنند  ها و رادخش كار  خضا  

ها  هغلي  شد خستقالل باالیي در خنتخا  و  خز بازنتستگي ب  دليل عاید  رود. تا قال تحليل مي

هود.  تصميمات یانوخدگي دخهت و خمشوز  با كم هدن درآمد و  خین خستقالل هم كمتش مي

ها و ناتوخني و  تحليل ر تن قابليت»خز دو یشد  مقول  « تحليل خستقالل و هایستگي»مؤلف  

توخن گفت ك   شد بخش  تتکيل هد  خست. بش همين مانا مي «ثذا روخب  تعاملي و متاركتي

دهد. در همين  مهمي خز روخب  تعاملي یود ك  معموالً با همکارخنش بود  خست رخ خز دست مي

 كند: خرتااط یکي خز بازنتستگان بيان مي

خم بود. دوست دخهتن محي  كار  محي  كار در هشكت بشخ  من وخقعاً مثل محي  یانوخدگي

وقت كارم رخ ب   شدخ  ريتاشد خهدخا هشكت بسيار مهم خست. در طول یدمتم هيچبشخ  

كنم ك  كالً آدم عجولي در كار بودم، خما كار رخ ب  نحو خثسنت خنجام  نسپشدم، خعتشخا مي

خم و  كنم دیگش بشخ  آن كار ريش هد  دخدم. خما خمشوز دیگش یاش  نيست ... و من  کش مي مي

كنم خگش مجدد ب  خین كار بشگشدم دیگش  ایف قالي رخ ندخرم. آالن  کش ميتوخنایي خنجام آن وظ

 نتوخنم مثل سابب تو آن كار بدریتم!

رسند، خما در بسيار  خز كتورها   هشچند خین عالئم بشخ  سن ريش  معمولي ب  نظش مي

هستند یا ت  خین قتش جامع  در دورخن بازنتستگي سشهار خز هيجان و روثيات مثاتي  توسع 

دهند و خصالً در موقعيت ضعف قشخر ندخرند. متأسفان  در خیشخن  ك  ب  خطشخ يان یود نيز خنشژ  مي

هود و بخش  ب  دالیل چند  شد با ورود ب  سن بازنتستگي وخرد دورخن رش بحشخن و رش تنش مي

  ها هود و ب  جا  تفشیحات و ورزش زیاد  خز خنشژ  خو معطوا ب  درمان و بازرشور  مي

طوركلي خین روثي  رایين  هيجاني باید در مسيش درمان و یدمات رزهکي ب   عاليت بپشدخزد. ب 

 زند. زخست و ب  ردید  ساک زندگي نامطلو   شد دخمن مي یود آسيب

همچنين بختي خز آثار بازنتستگي ك  ب  لحاظ روثي و روخني بشخ   شد چالش خیجاد 
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خست. در خین « كاهش معنا  زندگي»دخرد، مؤلف   كند و ريامدها  نامطلوبي ب  همشخ  مي

بيند. بختي خز  هود، زندگي معمولي خ نيز آسيب مي وضعيت ك  زندگي هغلي  شد تمام مي

هوند. خما دليل خصلي  ها  دیگش  بشرسي مي ها ب  یاطش وضعيت مالي خوست ك  در مؤلف  آسيب

ك   شد بازنتست  رایان هغل رخ ب   ر طو ها  روخني خیجاد هد  بشخ   شد خست. ب  متوج  زمين 

رسد ك  چون هغل تمام هد  خولين زنگ هتدخر بشخ   زند و ب  خین باور مي رایان زندگي گش  مي

ريش هدن و تمام هدن زندگي خست و خین تفکش خثش نامطلوبي بش وضعيت  کش  و روخني  شد 

بيگانگي با یود و »مهم خز س  یشد  مقول  « كاهش معنا  زندگي»بازنتست  دخرد. مؤلف  

تتکيل هد  خست. در موقعيت بازنتستگي « تأثيش  محي ، خثساس غيشمفيد بودن و خنزوخ و بي

كند و ب  نحو    شد بازنتست  مدخم در مورد مسائل یود و موقعيت خجتماعي جدیدش  کش مي

م كند. ب  باور یودش ك  زماني محوریت تما تأثيش  یود  کش مي با ي و بي ب  منفي

كنند  كار  ها با خو بود  آالن باید صاش كند تا تصميم سایش خعضا  یانوخد  تمام گيش  تصميم

 كند: باهد. در همين خرتااط یکي خز بازنتستگان بيان مي

دخدم و هش وقت  ها رو من خنجام مي ریز  یوخستيم ب  ههشستان بشیم تمام بشنام  زماني مي

مدیشیت هم  كارها  سفش و یشید و مادریشر من ر تيم و  هد سفش مي خم جور مي مشیصي

گيشند  و مادریشر  بودم... ثتي در سفشها  دوستان  ك  با دوستانم دخهتم بازم من تصميم

آورد. هيچ  بودم. خما خمسال ب  ی  سفش ر تيم تاز   هميدم بازنتستگي چ  بالیي سش مشد مي

در خنتخا  مکان... من نگا   وبشگتت و زمان آن مؤثش  و ن  قدرتي ندخر ! ن  در ر ت

 خند. خند من رخ ب  سفش آورد  بينم. خنگار لطف كشد  آميز مي  شزندخنم رخ تشثم

ها   گشدد و در موقعيت تأثيش   شد بازنتست   ق  ب  موقعيت خو در منزل بشنمي خثساس بي

خرتااط بيشون خز یارج  خین وضعيت بشخ  بسيار  خز بازنتستگان تجشب  هد  خست. در همين 

 كند: یکي خز بازنتستگان بيان مي

ها خستفاد  كنند و ب  ما  كنم، خوالً خز تجار  ما بازنتست  ب  مدیشخن جوخن هشكت سفارش مي

دخر  رخ  كنند  باهيم و دوماً ث  مشدم توخنيم كمک محلي نکنند، ما در موخرد زیاد  مي بي

ها و عناوین یک روز  خز ما  رست نسات ب  هش چيز دیگش ، بيتتش در یود تقویت كنند، خین

ماند. همچنين خنگيز  آنها در رذیش تن  دخر  خست ك  مي هود و تنها مشدم گش ت  مي

كنند و آن  ها یک هدا رخ دناال مي مسالوليت یدمت ب  مشدم باهد. خین هشكت و هزین 

 خر دهند.یوخهم، یدمت ب  مشدم رخ سشلوث  كار یود قش یدمت ب  مشدم خست. خز هم  آنها مي
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گشدد ك   شد در زندگي و تأثيشگذخر   بخش مهمي كاهش معنا در زندگي ب  باورهایي بشمي

هود و باز   گشدد. خگش  شد ب  باور  بشسد ك  مانند سابب دید  نمي خو در خین زندگي دخرد بشمي

ن خنجام كار هود ك  خو ضعيف و ناتوخن خست و توخ كم ب  خو خین باور قاوالند  مي هود كم دخد  نمي

 یاصي رخ ندخرد.

 كند: در همين رخبط  یکي خز كارهناسان تأمين خجتماعي بيان مي

خگش هشكدخم خز ما بشثسب عالق ، توخن و تخصت بازنتستگان، جایگاهش رخ ب  خو تقدیم كنيم 

و با ر تارمان ب  خو نتان دهيم ك  هشگز خز نظش ما ب   شد  سشبار و غيش مؤثش تادیل نتد  

ها   بسيار  خز مسائل و متکالتمان ثل یوخهد هد. خكثش بازنتستگان توخنمند خست، 

یاصي دخرند. خگش ب  آنها خین  شصت و موقعيت رخ بدهيم ك  توخنایي یود رخ ب  نوجوخنان و 

خیم. یا خگش مثالً  كودكان محل  یا  اميل بياموزند، خثساس مفيد بودن آنها رخ خ زخیش دخد 

ما دیکت  بگویند یا در ثسا  ساد  ب  آنها كمک كنند یو  خست ك  خز توخنند ب  كودک  مي

 آنها كمک بگيشیم.

خنجام و سپشدن چنين خمورختي ب  بازنتستگان یک نور توخنمندساز  و خلقا  باور خثشگذخر  

هنایتي مهم خست ك  بعدها باید زمان زیاد  بشخ   ب  آنهاست. خین وضعيت یک مؤلف  روخن

تأثيش  و خنزوخ   شد  توخن خز بشوز ثساس بي بازرشور   شد گذخهت، خما معموالً ميتوخنمندساز  و 

 كند: جلوگيش  كشد. در همين رخستا یکي خز یاشگان تأمين خجتماعي بيان مي

ها  مشبوط ب   دور  بازنتستگي هم مانند هش دور  دیگش  در زندگي یصوصيات و دغدغ 

خن تنها یک نکت  مهم رخ در مورد ر تار با یود رخ دخرد و ب  طور یالص ، هاید بتو

بازنتستگان و سالمندخن خهار  كشد. آن نکت  مهم خین خست ك  ما باید هموخر  در ههن یود 

یادآور  كنيم ك  خین  شد بازنتست  مانند دورخن خهتغالش مفيد خست. بازنتستگان ب  دليل 

دت نگشخن و مضطش  هستند و ه ها ب  رذیش  در بشخبش بيمار  ضعف قوخ  جسماني و آسيب

سالمت آنها مدخم در یطش خست. خز طشا دیگش و عالو  بش خین نگشخني، ب  یاطش تغييش هشخی  

زندگي و كم متغل  تش هدن نسات ب  دور  خهتغال، خ شخد تا ثد  دچار كاهش 

يان هوند. بنابشخین  شد بازنتست  هموخر  در تالش خست ك  ب  یود و خطشخ  نف  مي خعتمادب 

بگوید هنوز هم مانند گذهت   شد مؤثش  هست... چون آنها ث  خطشخ يان رخ در مورد 

 كنند. یوبي درک مي یودهان ب 

ها  مطلو  روخني و خجتماعي نياز  طوركلي یک كيفيت زندگي مطلو  ب  بستشها و زمين  ب 

آن كيفيت  ها  روخني  شد در دورخن بازنتستگي بيتتش باهد ب  تاع دخرد و خگش نارسایي

كنند  در خین  خش ملتهب و هکنند  یوخهد بود. ب  بيان و خظهار بازنتستگان متاركت زندگي
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رژوهش كيفيت زندگي نامطلو  زندگي در بستش متکالت و باورها  نامطلو  روخني محقب 

 هد  خست.

 گر شرایط مداخله -

و بش رخهاشدها  كنش و  خ  تعلب دخرند گش هشخی  سایتار  هستند ك  ب  ردید  هشخی  مدخیل 

بختند و یا آنها رخ  گذخرند. آنها رخهاشدها رخ در درون زمين  یاصي سهولت مي وخكنش خثش مي

دهند  یا  توخنند نقش هتا  گش مي دیگش، هشخی  مدخیل  عاارت كنند. ب  محدود و مقيد مي

زندگي نامطلو   خ  بش ردید  مشكز  دخهت  باهند. بش همين خساس در تايين كيفيت بازدخرند 

 -تغييش روخل كار»خصلي ب  نام  گش در قالب دو مؤلف   بازنتستگان ههش خیالم هشخی  مدخیل 

خند. در دورخن  دهند  كيفيت زندگي نامطلو  بازنتستگان بود  هتا « زندگي و دلهش  و نگشخني

ها   تهود و روند زندگي خو تفاو بازنتستگي وضعيت  شد بازنتست  دچار تحول زیاد  مي

 كند. زیاد  رخ تجشب  مي

وجود دخرد. در خین دورخن ك  ب  دورخن تغييش « زندگي -تغييش روخل كار»در خولين مؤلف  

كنند و نوعي آهفتگي كار و زندگي در  معشوا خست، روخل كار و زندگي باهم تغييش خساسي مي

غلي و كار  ب  دهد.  شد بعد خز سي سال مدخوم و منظم در موقعيت ه تحت هعار قشخر مي

ثذا »خز دو یشد  مقول  « زندگي -تغييش روخل كار»هوند. مؤلف   ها عوض مي یکاار  هم  بشنام 

تتکيل هد  خست. در خین وضعيت ك   شد « تدریجي روخب  كار  و تغييش هکل روخب  در منزل

شخودخت مشور م هوند و ب  خش ثذا مي هود؛ بسيار  خز خرتااطات كار  خز محل كارش گسست  مي

رود و  شد نسات ب  گذهت   تشین همکارخن سابب یود خز بين مي خش با بشیي خز نزدیک خجتماعي

ها  رارک و بيشون خز یان  بيابد، خما عمب روخب  هکل  هود. هاید دوستاني در جمع تنهاتش مي

ن گش ت  بسيار سطحي خست. ورود ب  دورخن بازنتستگي تغييشخت خرتااطي رخ خز دخیش  همکارخ

كند و عموماً در هش دو وضعيت  ها  نزدیک یانوخدگي منتقل مي هشور كشد  و آن رخ ب  گشو 

كنندگان بيان  هود. در همين رخستا یکي خز متاركت هاک  خرتااطات محدودتش و كوچکتش مي

 كند: مي

ك  بازنتست هدم خومدم ههشستان )منظور خیالم( دو سالي هست ك  یيلي خز  من وقتي

دونم  جور ك  ريش ميش  بعيد مي خ دیگش ندیدم. گهگاهي بهم ريام ميدیم. خما خینهمکارخنم ر

ها   ها باهن. آدم ريش ميت  دوستان و همکارخن ك  هيچ ثتي  اميل سال دیگ  خین ريام

هوند. دیگش مثل سابب نيست بگن بزرف  اميل و مسن و  نزدیکتم خزش بيگان  مي
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 ت. هشچقدر ريشتش ميتي، تنهاتش ميتي!هاس خثتشخم. آالن دور دور جوخن قابل

در زندگي خجتماعي كار  ق  نقش خقتصاد  ندخرد، بلک  كار ماهيتي خجتماعي دخرد ك  بش 

گيشد ك   شد در آن محوریت دخرد. با رسيدن  شد ب  سن  خ  خز روخب  هکل مي خساس آن هاک 

خز جدخ خ تادگي خز همکارخن  تدریج تنهایي هود و ب  بازنتستگي هيشخز  خین خرتااطات گسست  مي

رسد. دخمن  خین تغييشخت ك  زمين  خجتماعي و روخني دخرند  هود و ب  خعضا  یانوخد  مي هشور مي

هدت یطشناک هستند و بشوز خثساست منفي تأثيشگذخر یوخهد بود. بش  بشخ   شد بازنتست  ب 

 كند: خند، بيان مي د كنندگان ك  ثدود د  سال ريش بازنتست ه همين خساس یکي خز متاركت

هایي رخ خمتحان كشدم جوخ  ندخد و ضشر  خم، چند بار هم هغل كنم سشبار یانوخد  خثساس مي

كشدم، در یان  هم مناسااتمون بهم ریخت ، درآمد  ك  كم هد  خعتاار ما هم كم هد  ...)با 

ن. تو روخب  و كن ه  یيلي چيزها تغييش مي یند  ...(، وخقعيتش خین  ك  آدم بازنتست ك  مي

 خثتشخم ها هم تاثيش دخر . یک كالم خون آدم سابب نمي هي.

هاید در بشیي كتورها بازنتستگي هشور دورخني یو  بشخ  زندگي همشخ  با آرخمش بشخ  

 شد باهد، خما در بين بازنتستگان تأمين خجتماعي در خیشخن ب  ویژ  در ههش خیالم آغاز 

هود. خین وضعيت ب  ريامدها  نامطلوبي  نوظهور عجين ميبازنتستگي با آغاز بشیي متکالت 

هود. خلات  بخش مهم خز كيفيت زندگي نامطلو  بازنتستگان ب  خین دليل خست ك   منجش مي

در خین دورخن مسأل  « دلهش  و نگشخني»ریخت  خست. عالو  بش خین  هم روخل زندگي و كار آنها ب 

خست. هشچند دلهش  و نگشخني ب  عنوخن یک عارض   روخني و آسيب ههني همشخ  با بازنتستگان

توخند در هش سني بشخ   شد ختفاق بيا تد، خما بشوز آن در دورخن بازنتستگي بسيار  ههني مي

یود خز س  یشد  « دلهش  و نگشخني»زخیي بشخ   شد دخرد. مؤلف   تش خست و ريامدها  آسيب هایع

« خنگيزگي گيش ، خ سشدگي و بي گوه »، «آیند توجهي ب   خسيش گذهت  هدن و بي»مقول  مهم؛ 

تتکيل هد  خست. در خین مورد ك  نوعي آسيب روخني جد  محسو  « بشوز عالئم  شخموهي»و 

هود. در خین وضعيت  ها  بسيار جد  بش  شد مي خنگار  خز آن باع  آسيب هود، هشگون  سهل مي

در بزرگساالن و سالمندخن ختفاق بيا تد  هدت ب  مشخقات ویژ  نياز دخرد و خگش خین هشخی   شد ب 

مشختب آثار آن بدتش یوخهد بود. خلات  باید یاطشنتان كشد ك  بخش زیاد  خز بازنتستگان  ب 

تأمين خجتماعي در ههش خیالم ب  خین عارض  دلهش  و نگشخني ماتال هستند و ثدخقل ب  آن 

خند ك  وجود همين دلهش   تي خهار  كشد خند و یا در جشیان مصاثا  ب  وضعي خ  گذخرخ دخهت  خهار 

 كند: كنندگان بيان مي و نگشخني در آن مستتش بود  خست. در همين خرتااط یکي خز متاركت

یوریم، یاد دوستان و  خ تيم و ثسشت مي كند، ب  یاد گذهت  مي ورایمان درد مي هاید دست
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ك  دیگش مثل  عالو  خین یوریم، هم  ما ب  خ تيم و غص  مي مان مي ر ت  آهنایان خزدست

گيش  نيستيم، عوخملي  رویم و مشخجع كمي دخریم و دیگش محور تصميم گذهت  سش كار نمي

بشند، ر  خگش ما رو دوست دخرین، سعي كنيد خز درد  هستند ك  ما رخ ب  سمت خ سشدگي، مي

رخ  هایمان با  شخهم كشدن محي  هاد  بکاهيد، چند روز جلوتش، سالگشد تولدمان و غص 

ها ك   ها  بيتتش  بدهيد، نو  خ تخار ما مهماني جتن بگيشید و ما رخ سوررشخیز كنيد، ب  

هميت  مای  هاد  و نتاط ما هستند رخ بيتتش ب  یان  بياورید، سعي كنيد هشروز با تلفن و 

 ريامک ب  یادمان باهيد و...

گش تن هميت  همشخ  خین هدن و ثتي تشس  شخموهي  عالو  بش خین موخرد، تشس خز  شخموش

هوند و  تش مي قتش خز خ شخد جامع  خست. خ شخد در خین سن نسات ب  گذهت  بسيار ثساس

كنند و بشیي با درد  ها خرضا مي تش  دخرند. بشیي روثيات یود رخ در باز  با نو  روثيات هکنند 

ان در سنين باال یابند. درهشصورت عدم توج  ب  بازنتستگ دل كشدن با دوستان یود تسکين مي

مانند كودكان  توخند ريامدها  زیاناار  بشخ   شد و یانوخد  خو دخهت  باهد و سالمندخن ب   مي

 كند: نيازمند توج  و مشخقات هستند. در همين رخستا یکي خز آنها بيان مي

ا توج  بود. بازم یدخرو هکش در ههش م ه  سالمندخن رخ ب  ثال یود رها كشد و ب  آنها بي نمي

توج   سال بي  شهنگ ب  یان  سالمندخن سپار  زیاد مشسوم نيست و  شزندخن ب  وخلدین كهن

خند و ثتي كوچکتشین توجهي ب  آنها  نيستند؛ خما بسيار  در ههشها  بزرف رها هد 

ها   ها  ما رو سال هایي ميزخرن ك  همسن ها  يلم ها تو خین موبایل هود. بعضي وقت نمي

تشسم ك  خین بال  زند، هدید مي خند و كسي ب  آنها سش نمي دخن گذخهت سال در یان  سالمن

 هم سش من نياد...

توخنند وقور یک ردید  رخ سشعت بختند و در خین وضعيت هم  گشها مي بدون هک مدخیل 

توخنند بش كيفيت زندگي  زندگي و دلهش  و نگشخني مي -گشهایي مانند تغييش روخل كار مدخیل 

 تگان ههش خیالم مؤثش باهد.نامطلو  بازنتس

 ها( راهبردها )استراتژی -

دیگش طشح  بيان هود و ب  بش خساس تعاریف خستشختژ  یا رخهاشد ب  آوردن نيشو ب  صحن  خطالق مي

گشدد. بنابشخین خستشختژ   درخزمدتي خست ك  بشخ  نيل ب  یک هدا متخت طشخثي و تايين مي

ها  كنند. خستشختژ  ها خز طشیب آن ب  خهدخا یود دست ريدخ مي خبزخر  خست ك  خ شخد یا سازمان

گش   گيشند. خلات  هموخر  هشخی  مدخیل  مقصود دخهت ، هد مند هستند و ب  دالیلي صورت مي

سازند. در تايين  بختند یا آن رخ محدود مي ها رخ سهولت مي نيز ثضور دخرند ك  خستشختژ 
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ها  مهمي نقش دخرند و ب  طور ویژ  كيفيت  كيفيت زندگي بازنتستگان ههش خیالم خستشختژ 

عدم صيانت خز ثقوق »لو  بازنتستگان ههش خیالم با چهار خستشختژ  مهم زندگي نامط

بشنام  غذخیي »و « ها  بازنتستگي ضعف صندوق»، «تأمين مالي ضعيف»، «بازنتستگان

توخنند باع  نامطلوبت كيفيت  دیگش خین چهار عامل مي عاارت محقب هد  خست. ب « نامنظم

وضعيتي خین رخهاشدها وجود دخهت  باهند، ساک زندگي بازنتستگان باهد و عموماً در هش 

 زندگي خ شخد هکنند  و ناخیمن یوخهد بود.

تشین رخهاشدهایي ك  ساک زندگي بازنتستگان رخ در معشض یطش قشخر دخد   یکي خز مهم

خست. خین مؤلف  رخهاشد  یود خز س  یشد  مقول  « عدم صيانت خز ثقوق بازنتستگان»خست، 

ها  الزم بشخ  بازنتستگان، ناود  ناود آموزش»خین موخرد هامل؛ مهم تتکيل هد  خست: 

خست. بش « خ  و  قدخن آگاهي و خطالر خز قانون و مقشرخت بازنتستگي یدمات مددكار  و متاور 

همين خساس باید عنوخن كشد ك  بسيار  خز بازنتستگان خز مسائل ثقوقي مشبوط ب  دورخن 

همين مسأل  باع  هد  تا آنها در موخج  با متکالت خین خطالر هستند و  بازنتستگي بسيار بي

رب  با خرخئ   دور  خز زندگي منفعالن  بشیورد كنند. در خین رخستا نياز خست تا نهادها  ه 

وثقوقتان ب  آنها  هایي خین خ شخد رخ خز موقعيت دورخن بازنتستگي بيتتش آگا  كنند و ثب آموزش

ا رخ خز بسيار  یدمات رخیگان سازمان متاوعتان محشوم یادآور  هود. خین  قدخن آگاهي آنه

كشد  خست. خلات  یأل قانوني و ثمایتي هم در خین ثوز  كم نيستند و عمالً قوخنين ثمایتي در 

كنند. بشخ  تأیيد همين خدعا یکي خز  خرتااط با بازنتستگان و سالمندخن بسيار منفعالن  عمل مي

 :كند مدیشخن تأمين خجتماعي بيان مي

ها  دیگش مثل  وزن قوخنين ما دربار  بازنتستگان و سالمندخن كم خست. دربار  جمعيت

ها  قانوني بد نيست، ولي دربار  بازنتستگان و  كودكان و زنان و ...  ضا  ريگيش 

ها  بازنتستگان و سالمندخن و  تش خست. مثالً بعضي خز بيمار  سالمندخن وزن قانوني رایين

بختي )وخكش، ویلچش، عينک، سمعک و ...( متمول بيم   وسایل توخنبعضي خز دخروها یا 

ها تحت درمان باهند و دخرو مصشا كنند  هود. درمان خین عزیزخن مزمن خست. باید سال نمي

كند و در  ها رخ با متکل موخج  مي ها نياز ب  مشخقات دخرند، خین مزمن هدن بيم  و سال

 کل دخریم...خرتااط با بيم  خین عزیزخن خساساً مت

 كند: همچنين یکي دیگش خز بازنتستگان بيان مي

هوند. خز لحاظ قانوني نسات ثقوق هش  قوخنين ثمایتي خز بازنتستگان عمالً خجشخ نمي

بازنتست  ساالن  با هيب مالیمي نسات ب  تورم باید خ زخیش یابد تا قدرت یشید آنها كاهش 
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ساز   كشد، نياز  ب  متناسب رخ خجشخیي مينيابد. خگش سازمان تأمين خجتماعي همين بند 

 ها ناود. خميدوخریم متناسب با نش  تورم ثقوق بازنتستگان تشميم هود. ثقوق

بشیوردخر خوضار بدتش  ها  قانوني خمکانات در ههشها  كوچکتش و كم عالو  بش خین ضعف

یژ  در ثوز  و خست. بسيار  خز یدمات خرخئ  هد  ب  بازنتستگان محدود و ناقض هستند. ب 

خمکانات درماني مشخكز درماني موجود در خین ههشها هم خز لحاظ كادر درمان و هم خز لحاظ 

هدت وضعيت نامطلوبي دخرند. متکل دیگش خمکانات و یدمات مددكار  در  خمکانات درماني ب 

ها  روخني موخج  باهند، عموماً  ههشها  كوچک خست. در موخرد  ك  بازنتستگان با چالش

تشسي درستي ب  یدمات مددكار  ندخرند. در همين رخستا یکي خز كارهناسان تأمين دس

 كند: خجتماعي بيان مي

ها  ههني و  دورخن بازنتستگي دورخن ثساسي خست و  شد در خین دورخن مستعد آسيب

هایش رخ خز دست دخد  و  ر ت  توخنایي هود و ر ت  روخني جد  خست، در خین دورخن  شد تنها مي

رذیش هد  و در صورت یک زمين یوردن كوچک، دچار هکستگي  لحاظ جسمي آسيبب  

ها و  تش خز ضعف بدني، در موخرد  خز آسيب هود. مهم هود و درمانش یکي خز محاالت مي مي

بشند، خما ب  دالیلي خزجمل  عدم بشچسب یوردن ب  متکل روخني؛ ب   ها  روخني رنج مي تنش

هایي ك  ب  طور  كنند. متأسفان  نهادها یا سازمان شخجع  نميروخنتناس و مددكار خجتماعي م

منظم ب  خین قتش سش بزند تا خز بهاود وضعيت روخني آنها خطميناني ثاصل كند وجود ندخرد 

 درصد باالیي خز بازنتستگان عزیزمان ب  متکالت ثاد روخني ماتال هستند.

خجتماعي رخهاشدها  دیگش  عالو  بش خین كيفيت زندگي نامطلو  بازنتستگان تأمين 

كنندگان در  آنها یکي خز موخرد  خست ك  هم  متاركت« تأمين مالي ضعيف»دخهت  خست و 

خند. هاید  رژوهش بدون خستثنا ب  خین مسأل  ب  صورت مستقيم یا غيشمستقيم خهار  كشد 

 ها  بازنتستگان در بح  بدون خغشخق بتوخن گفت ریت  بسيار  خز متکالت و گش تار 

یود بسيار  خز  خست. چشخك  در صورت ثل متکالت مالي آنها یودب « تأمين مالي ضعيف»

خ ت »محصول س  یشد  مقول  مهم؛ « تأمين مالي ضعيف»متکالت ثل یوخهند هد. مفهوم 

« بازنتستگي ن ؛ ورهکستگي!»و « نارضایتي مالي و ثقوق ناكا ي»، «هدید درآمد مالي

خین ثوز  هشكدخم خز منظش یاصي بح  متکالت مالي خست. رخهاشدها  خثصا هد  در 

خند و ب  طور متوس  بخش بيتتش هش گفتگو در  بازنتستگان تأمين خجتماعي رخ بيان كشد 

ها و مسائل ماد  بود  خست. در همين خرتااط یکي خز  ها  خنجام هد  متوج  بح  مصاثا 

 كند ك : بازنتستگان بيان مي
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هوند.  أمين مالي مانند دریتي هستند ك  خز وس  نصف ميمتکالت بازنتستگان خز نظش ت

هود،  هود. هم  ثقوق و مزخیا نصف مي ریت  هست، خما ساق  و بشف و ثمش دریت نصف مي

ها چ  دولتي و چ  تأمين  خین متکلي خست ك  در هم  زندگي كارمند  و بازنتست 

ل زثمت كتيد  خجتماعي هست. خین نصف هدن ب  نسات سابق  یدمت  شد ك  سي سا

خندخز  بسيار ناچيز خست. ما سي سال مدخوم بختي خز ثقوق یودمان رخ بشخ  چنين روز  ر 

سال  60خیم؛ بدون خینک  ثب بشدخهت دخهت  باهيم. بنابشخین وقتي سن ما ب  باال   كشد 

 ها نصف هود. سي سال رول كمي ناود  ما رود، نااید ثقوق ها باالتش مي رسد، تاز  هزین  مي

 خندخز كشدیم بشخ  خمشوز... ر 

خین مسأل  ك  ثقوق دریا تي بازنتستگان ناكا ي خست، گزخر  مورد توخ ب هم  خست و هم  

صدخ ب  خین مسأل  خعتشخض دخرند. ب  قول یکي خز آنها هاید در چند سال گذهت   بازنتستگان یک

س  با رهد هتابان تورم بسيار دریا تي بازنتستگي نساتاً یو  بود ، خما آالن خین مالغ در مقای

 كند: ناچيز خست، خیتان بيان مي

وخقعاً ثقوق بازنتستگي كفاا یک زندگي  قيشخن  هم نيست... دقيقاً زماني ك  نياز هست 

هم در چ  هشخیطي؟ در هشخیطي ك   هود. آن هدت كم مي درآمد خ زخیش ريدخ كند، درآمد ب 

خند و  ها بزرف هد  ها  زندگي خضا   هد ، بچ  ن ها  درماني ب  هزی سن باال ر ت  و هزین 

 خند و باید ردربزرف باهي تا بدوني خین درآمد چقدر ثقيشخن  خست. معموالً دخرخ  نو  هد 

خ  جز تحمل  سن بازنتستگي سني یاصي خست ك  نياز ب  توج  جد  دخرد، خ شخد چار 

كار  بشخ  خ زخیش درآمد ندخرند. هدت كم هد  و توخن  ها ندخرند و توخن جسمي آنها ب  سختي

توخنند نارضایتي یود رخ خعالم كنند و خكثش آنها خميد  ب  بهاود خوضار دخرند. در  آنها  ق  مي

 كند: همين خرتااط یکي خز بازنتست  بيان مي

هود. مزخیا كم  ها نصف مي ها باالتش ر ت  ب  نسات هاغل در رد  یودمان ثقوق هزین 

م  ماست. بيتتش ما بازنتستگان تأمين خجتماعي خز رد  كارگشخن و هود. خین متکل ه مي

ها  رایيني هستيم، وضعيت معيتتي ما بسيار بد خست. خصالً ثقوق دریا تي ما متناسب  رد 

 هویم... معيتت و گذرخن زندگي نيست. با خین وضع گشخني دخریم تلف مي

ا خیجاد هود، بازنتستگان بازهم ه ثتي در مورد  ك  خندک خميد  ب  تغييش وضعيت دریا تي

كنند، چشخك  خز نظش آنان هشگا  تغييش  هم ر  دخد  بازهم  تارها  ب  دید  بدبيني ب  آن نگا  مي

بيتتش خز تغييشخت بود  خست. چشخك  سشعت تورم در كتور چنان خ سار رار  كشد  ك  رهد 

دورخن بازنتستگي رخ بسيار   رسد؛ بش همين خساس كالً را  آن نمي گا  ب  ها هيچ درصد  ثقوق

خند. در همين خرتااط یکي خز آنها بيان  ها دورخن ورهکستگي یود عنوخن كشد  خز بازنتست 
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 كند: مي

آالن بازنتستگي در خیشخن، بازنتستگي نيست ورهکستگي خست!!! كارمند یا كارگش با رایان 

خوست. در هشخی   رسد، بلک  هشور ورهکستگي سي سال یدمت  صل ر ا  و آرخمتش نمي

 علي با وجود خین خوضار یاش بازنتستگي بشخ  هش كارمند  یاش ورهکستگي خست. چون 

ها  بازنتستگي بود  خست و بازنتست  باید با  دولت هميت  دستتان در جيب صندوق

  الكت خدخم  زندگي بدهد.

 كند: در خظهارنظش دیگش  یکي خز بازنتستگان همشخ  با عصاانيت بيان مي

وق ما ثدود دو تومن  خصالً هيچ كار  نميت  با آن كشد... نمي ه  تو روستا هم باهاش ثق

زندگي كشد... ر تيم دناال دستفشوهي خونم  اید  ندخر . آدم در خین سن با سي سال سابق  

 باید خین وضعيتش باه ؟؟؟

ها   گش تار خرتااط همگي بش نقش مسائل و  خین گزخر  و تعدخد زیاد دیگش  گزخر  درخین

دغدغ  « تأمين مالي ضعيف»گذخرند.  مالي در كيفيت زندگي نامطلو  بازنتستگان صح  مي

ها  خین قتش  هم  آنهاست و عموماً ب  بهاود آن خميد  ندخرند. همچنين بخش بزرف گش تار 

یگش د عاارت كند. ب  آ شیني مي خز خ شخد جامع  ب  علت و معلولي خین مؤلف  در زندگي آنها نقش

ب  وجود « تأمين مالي ضعيف»ها  در دورخن بازنتستگي ب  نحو  ب  علت  بسيار  خز آسيب

 خند. آیند یا خز خین عامل نتأت گش ت  مي

همچنين خز دیگش رخهاشدهایي ك  زندگي و كيفيت زندگي آنها رخ ب  خین روز خندخیت  خست؛ 

تشین  تگي ب  عنوخن مهمها  بازنتس خست. صندوق« ها  بازنتستگي ضعف صندوق»مؤلف  

ها هدیدخً درگيش  ساد و ناكارآمد   خ  دخرند. خین صندوق رتتوخن  بازنتستگان وضعيت آهفت 

گشدد.  ها بشمي هستند و ریت  متکالت مالي بازنتستگان ب  هيو  مدیشیت خین صندوق

  روز خندخز بازنتستگان بشخ سال  ر  ها  بازنتستگي عموماً مکاني بشخ  هیيش  سي صندوق

ها   ضعف صندوق»ماادخ بود  خست ك  خمشوز جوالنگا  مدیشخن  اسد هد  خست. مؤلف  

ناكارآمد  »، «ها  بازنتستگي ها  صندوق تحليل سشمای »خز س  یشد  مقول  « بازنتستگي

تتکيل هد  خست. در خولين « ها  سادها  مالي صندوق»و « ها  بازنتستگي مدیشخن در صندوق

ها  صندوق مطشح هست، بدون هک بخش زیاد  خز  كاهش سشمای بح  ك  تحليل و 

ها  خین صندوق در  شخیند مدیشیتي رخنتي و  اسد خز بين ر ت  خست. یکي خز بازنتستگان  سشمای 

 كند: ك  دل رش  خز خین موضور دخهت بيان مي

د. هم  خ شخد  خ  ندخرن خند و عمالً بشخ  بازنتستگان  اید  ونان هد  خ  آ  ها بشخ  عد  صندوق
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بشند. بعضاً بشیي مدیشخن تأمين خجتماعي  هوند خز منا ع آن بهش  نمي ك  عضو صندوق مي

خند و سشنوهت ثجم  گذخر  خز سازمان یارر كشد  ها  خین سازمان رخ ب  بهان  سشمای  سشمای 

 ها و ها  بازنتستگي هم جوالن گا  رخنت ها نامتخت خست. صندوق باالیي خز خین سشمای 

ها   ساد مالي رد را  بشیي مدیشخن خین   سادها  مالي كالن هد  و خمشوز  در خغلب دخدگا 

گویند رد مال هد ؛ خما ماالغ كالن هنوز  هود. در موخرد  مي ها هم دید  مي صندوق

 بالتکليف هستند.

ها  مولد  كشدند و در بخش ها  خ شخد وخرد بازخر مي ها باید سشمای  در خصل خین صندوق

ها   كشدند تا عالو  بش خیجاد هغل بشخ  خ شخد دیگش  با خ زخیش سشمای  گذخر  مي سشمای 

صندوق وضعيت مالي بازنتستگان رخ بهاود باختند و سود ثاصل خز  عاليت خقتصاد  رخ 

ها  بازنتستگي ب   مستقيماً وخرد سفش  آنها كنند. خما در عمل خین ختفاق نيفتاد  و صندوق

خند  ها  یود رخ خز دست دخد  تي مدیشخن و  ساد آنها درصد باالیي خز سشمای دليل ضعف مدیشی

كنند. در همين خرتااط یکي خز  رساني مي چکاني ب  بازنتستگان یدمت و ب  صورت قطش 

 كند: بازنتستگان بيان مي

آورد، صشا ثقوق بازنتستگي كاركنان  هود خین صندوق منابعي رخ ك  ب  دست مي گفت  مي

دخر تقسيم هود، خما خین  ها ب  عنوخن سهام كند و منا ع مازخد هم باید بين بازنتست  ميیود 

كار   ها ب  دليل ندخنم گا  ر  ندخد  خست. بنابشخین خمشوز ثجم دخرخیي صندوق مسالل  هيچ

ها  ها وضعيت مطلوبي ندخرند. در خین صندوق یا ت  و صندوق هدت كاهش مدیشخن خرهد آنها ب 

گذخر  باع  هد  ك   ها تطابب دخد و قطعاً تعهدخت بيتتش خز سشمای  باید با دخرخیي تعهدخت رخ

 .صندوق زمين بخورد

تشین آنها ك   ساد خست  ها ب  دالیلي ك  هكش هد و مهم بنابشخین وضعيت ثاكم بش صندوق

  متکالت توخنند خز ر جا  خینک  رتتوخن  مالي بشخ  آتي  بازنتستگان باهد، خمشوز عمالً نمي ب 

مالي بازنتستگان بشآید و خثيا  آنها ب  مدیشیت قاطع و كارآمد و همچنين ثمایت دولتي نياز 

ها بشخ  جاشخن كسش  بودج  یود خز نقدینگي خین  دخرد. خلات  در موخرد زیاد  هم دولت

ط یکي خند. در همين خرتاا ها بازگتت ندخد  خند و بدهي یود رخ ب  صندوق ها خستفاد  كشد  صندوق

 كند: خز مدیشخن خرهد تأمين خجتماعي ك  مدرس دخنتگا  هم هست بيان مي

هایتان ب  دالیل زیاد   ها  بازنتستگي خست ك  سشمای  متکل بعد  متکل صندوق

تحليل ر ت  خست و خغلب سشمای  غارت هد  خست. دولت هش وقت بودج  كم آورد  ب  

ها   هاهون یا خز سشمای  ت. یا خز هشكتدرخز  كشد  خس ها دست ها  خین صندوق سشمای 

ها دخرد.  خند و دولت بدهي باالیي ب  خین صندوق ها سوءبشدخهت كشد  نقد  خین هشكت
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خند و درآمدزخیي ندخرند، مثالً  خند و یا ورهکست هد  ها هم ب  همين دليل ضعيف هد  صندوق

آمد دخهتند، آالن آن هایي رخ هم یشید  بودند ك  در خگش قاالً درآمد دخهتند و هشكت

ها   درآمدها رخ ندخرند و آالن خین هد  یک ضعف بزرف خولين آسيب آن متوج  بازنتست 

 هود و هيچي بشخ  آنها باقي نماند  خست. نجيب كتور مي

تشین رتتوخن  قتش بازنتست  كتور وضعيت نابساماني رخ  ها ب  عنوخن مهم بنابشخین صندوق

خ  خست ك  خندک خميد بازنتستگان ب  ناخميد   گون  کنند  ب كنند. خین وضعيت ه تجشب  مي

هایتان آنها رخ ب  خین وضعيت معتشض  تادیل هد  و تشس معيتتي و تشس خز یالي ماندن سفش 

در ههشها  مختلفي خین قتش خعتشخض یود رخ ب  گوش مسالوالن  1399كشد  و در سال 

 خند. رساند 

  كيفيت نامطلو  زندگي بازنتستگان منجش هد  خست؛ عالو  بش خین در آیشین رخهاشد ك  ب

مانند وضعيت  بازنتستگان خست. خلات  هدت تأثيشگذخر  خین مسأل  ب « بشنام  غذخیي نامنظم»

توخند یود بختي خز بشنام  مالي  مي« بشنام  غذخیي نامنظم»مالي رایين نيست، ولي خین مفهوم 

آنها مستقيماً نتيج  وضعيت نابسامان مالي خست.  بازنتستگان باهد؛ چشخك  ضعف بشنام  غذخیي

دهد و هشچ  خین وضعيت  بدون هک متکالت مالي خولين خثش یود رخ در سفش  یانوخرها نتان مي

خز دو « بشنام  غذخیي نامنظم»تش باهد قطعاً سفش  خ شخد نيز كوچکتش یوخهد بود. مؤلف   نامطلو 

تتکيل « ها مصشا كمتش گوهت و رشوتالين»و «   قش غذخیي و كوچکتش هدن سفش»یشد  مقول  

 كند: هد  خست. یکي خز بازنتستگان در خین زمين  بيان مي

گيشد، سفش  هامون كوچکتش هد  و  چيز روند نزولي ب  یود مي در دورخن بازنتستگي هم 

 كلي تحليل ر ت  خست. تعدخد یشیدها  ما خز هفتگي ب  ماهان  تادیل هد  و مان ب  توخن مالي

-تش بگم من دوسال  رست  نخشیدم!  خند. ساد  طوركلي خز ساد یشید ما ثذا هد  خقالمي ب 

یشیدم، وقتي بازنتست هدم  . قاالً هشما  چندین كيلو گوهت مي-بنوی  مسالوالن بخونن

 یشیم، تاز  خگش هم گيش بياد... چندین ماه  ك  گوهت قشمز نخشیدم! آالن بجاش مشغ مي

مورد كوچکتش هدن سفش  بازنتستگان خرخئ  هد  و بشیي هم ب  لحاظ  ها  زیاد  در گزخر 

خند. الزم ب  هكش  دخر  خز بيان آن خبا دخهتند، خما غيشمستقيم بش خین مورد خهار  دخهت  یویتتن

خست ك  كاهش درآمد بازنتستگان خولين تأثيشش رخ در سفش  آنها دخهت  و خین سفش  ب  نسات 

طوركلي یالي بماند.  رود ك  ب  در دورخن تورم هدید هم بيم آن مي قال بسيار كوچکتش هد  و

بنابشخین خین مسأل  آیشین رخهاشد  بود  ك  بش كيفيت زندگي نامطلو  بازنتستگان تأثيش 

 دخهت  خست.
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 پیامدها -

هوند. ريامدها نتایج و ثاصل  ريامدها عموماً نتایجي هستند ك  در خثش رخهاشدها ردیدخر مي

بيني كشد و خلزخماً  توخن ريش ها هستند و معموالً ريامدها رخ هموخر  نمي وخكنش ها و كنش

خند. همچنين خین خمکان وجود دخرد ك  آنچ  ك  در  هایي نيستند ك  خ شخد قصد آن رخ دخهت  همان

رود در زماني دیگش ب  بختي خز هشخی  و عوخمل تادیل هوند.  خ  خز زمان ريامد ب  همار مي بشه 

مين یاطش خست در مدل رارخدخیمي درنهایت خثش ريامدها بش عوخمل و هشخی  بشگتت دخد  ب  ه

ها چ  سطح مطلو  آن و چ  سطح نامطلو  آن دخرخ   هود. كيفيت زندگي خنسان مي

ريامدهایي خست ك  توج  ب  آنها مهم خست و گاهي خین ريامدها همان خهدخا زندگي یوخهند 

طلو ، ريامدها هم نامطلو  هستند؛ چشخك  ريامدها در رخستا  بود. قطعاً در یک زندگي نام

توخن بشوز ريامدها   ها  زندگي هستند. بنابشخین بشخ  یک كيفيت زندگي نامطلو ، مي ردید 

رایان زندگي و »تشین ريامدها  كيفيت زندگي نامطلو   بيني كشد. مهم نامطلوبي رخ ريش

 هستند.« خثساس رتيماني هدید»و « تنهایي

یک مسأل  ثاد روخني خست ك  در موخرد زیاد  « رایان زندگي و تنهایي»در خولين مؤلف  

خ  روخني خست ك  خ شخد با  بشخ  بسيار  خز بازنتستگان ممکن خست ر  دهد. خین وضعيت مسأل 

ها خین  هوند و در بسيار  خز كتور ورود ب  دورخن سالمند  و بازنتستگي ب  آن دچار مي

كنند. مؤلف   رد. در موخرد زیاد  هم خ شخد در خین سن خقدخم ب  یودكتي ميوضعيت وجود دخ

تنهایي عاطفي و »و « صدخ  را  مشف»خز دو یشد  مقول  مهم « رایان زندگي و تنهایي»

 تتکيل هد  خست.« خجتماعي

رود ك   خ  باال مي در خین وضعيت درج  نگشخني خز خدخم  زندگي بين بشیي خز آنها تا خندخز 

بشخ  آن در نظش گش ت  خست. بشیي خز « صدخ  را  مشف»خ  ب  نام  مقول  حقب یشد م

وضوح ب  خین مسأل  خهار  دخرند ك  باید ب   کش مشف هم باهند و عمش آنها رو ب   بازنتستگان ب 

ویژ  در بين  رایان خست. خین مسأل  نتان خز خميد ب  زندگي رایين در بين جامع  خیشخني ب 

 كند ك : ن خست. بش همين خساس یکي خز بازنتستگان بيان ميبازنتستگا

گذخر   خم نگاهم ب  زندگي عوض هد . وقتي را ب  سن مي من خز روز  ك  بازنتست هد 

هدت خز یودت مشخقات كني... آدم  دیگش خز هور و ثشخرت گذهت  یاش  نيست و باید ب 

هود و چاقي،  ود. تحشک كم ميه رخثتي دچار ضعف و بيمار  مي هود و ب  رذیش مي آسيب

رسي. خنسان  هوند. خز خور ب  سشخهياي سقوط مي  تاریون و قند و هم  و هم  مهمانت مي

در ريش  خميد ب  زندگي كمتش  دخرد و هشلحظ  باید آماد  مشف باهد.  ق  یدخ كن  آدم 
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 سشبار یانوخد  نتود و بستش  نااهد...

بازنتستگان دخرد و تشس آنان خز  شخموش هدن  خثساس ناخميد  نمدها  زیاد  در زندگي

دهند زودتش  هایي خست ك  همشخ  سالمندخن خست. بسيار  خز سالمندخن تشجيح مي یکي خز تشس

بميشند تا خینک  ب  خماكن ثمایتي و نگهدخر  خز سالمند سپشد  هوند و بشیي مستقيماً ب  خین 

خند. در همين خرتااط یکي خز  زمين  بيان كشد ها  یود رخ د رخین  خند و تشس مسائل خهار  دخهت 

 كند: بازنتستگان بيان مي

گذخرند. متکالت  گذخهتند، آالن سالمند رخ مي ها رخ سش رخ  مي تا چند سال ريش بچ 

ها  نيازمند رخ گش ت  خست ك  ب  جهت متکالت  خقتصاد  ك  بيتتش گشیاان یانوخد 

گذخرند. چون بشخ  سپشدن سالمندخن ب  مشخكز  معيتتي ك  دخرند؛ سالمندخن رخ سش رخ  مي

ك  خین مالغ رخ ندهند یا  نگهدخر  باید ماهيان  چند ميليون تومان رول بدهند، و بشخ  خین

گذخرند ك  غيشمستقيم جذ  یان  سالمندخن كنند.  ندخرند ك  بدهند، سالمندخن رخ سش رخ  مي

توخنند بدهند. متخصات یود رخ  نمي سالمندخن رها هد  بعضاً آلزخیمش دخرند و ثتي آدرس

دخنند و كنتشل مسائل بهدخهتي یود رخ هم ندخرند ك  خین طيف وضعيتتان  هم نمي

 تش خست. كنند  نگشخن

همچنين تشس بعد  بازنتستگان خز تنهایي خست و بسيار  خز آنها خمشوز  تنها هستند و 

آنها هدیدخً تنها هستند. در بشیي  خند و  شزندخن آنها ب  دالیل هغلي و تحصيلي مهاجشت كشد 

كنند، خز لحاظ عاطفي  خند ولي چون كمتش ب  آنها سشكتي مي موخرد هم ك  خ شخد مهاجشت نکشد 

 كند: خثساس تنهایي دخرند. بش همين خساس یکي خز كارهناسان تأمين خجتماعي بيان مي

بشخیتان سخت خست چون  نياز سالمندخن ب  كنار هم بودن بسيار بيتتش خز بقي  خست. تنهایي

هایتان رخ منتقل كنند.  هان صندوقچ  خسشخر خست. دوست دخرند ثشا بزنند و تجشب  سين 

هوند، متأسفان  نسل جوخن گوش هنوخیي ندخرند؛ باید بشخ   زنند آرخم مي خینها ثشا ك  مي

عضا  ها  خینها رخ بتنوند. زندگي ماهيني باع  هد  خ خینها وقت بيتتش  بگذخرند. ثشا

گذخرند و آنها خغلب خثساس  یانوخد  یيلي كنار هم ننتينند و بشخ  سالمندخن هم وقت نمي

بشند و تخلي   ك  گوش كنند آنها لذت مي كنند. باید بيتتش وقت بگذخرند همين تنهایي مي

 دهد. گيشد و خثساس یوبي ب  آنها دست مي هيجاني صورت مي

بنابشخین خثساس تنهایي ريامد  خست ك  عامل كيفيت زندگي رایين و هم معلول كيفيت 

زندگي نامطلو  خست و خثش  دوسوی  در خرتااط با ردید  كيفيت زندگي دخرد. عالو  بش خین 

ريامد مهم دیگش خثساس رتيماني هدید بازنتستگان خز سي سال یدمتتان خست. با توج  ب  

ندگي رشمتقتي بشخ  بازنتستگان ب  دناال دخهت  خست؛ خین خثساس وضعيت ريش آمد  ك  ز
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دهد ك  بازنتستگان خز وضعيت  علي یود نارخضي هستند و ب  خعتقاد بسيار  خز آنها   نتان مي

خثساس رتيماني »وخرد هدنتان ب  متاغل دولتي و هشكتي خهتاا  بزرگي بود  خست. مؤلف  

ث  گول »و « ها تلف عمش و خز دست دخدن  شصت»، «رتيماني»خز س  یشد  مقول ؛ « هدید

یوهي آنها در طول سي سال یدمت  تشین دل تتکيل هد  خست. ب  زعم آنها بزرف« یوردن

خ  هست ك  بتوخنند خمورخت  صادقان  خین مسأل  بود  ك  بشخ  دورخن بازنتستگي و ناتوخني باریک 

خند ك   خند و در عمل دید  تستگي رسيد و صل كنند. خما خمشوز  ك  ب  سن بازن زندگي رخ ثل

كنند.  وضعيت معيتتي آنها بسيار نامطلو  خست، بنابشخین هدیدخً خثساس رتيماني و ندخمت مي

 كند: در همين خرتااط یکي خز بازنتستگان بيان مي

در كتورها  ريتش ت  بازنتستگي باز هدن  صل جدید  خز زندگي بشخ   شد خست،  صل 

گذرخني خست. خلات   ها ر تن و كلي یوش رسيدن ب  آرزوها، دناال هيجانهشور گشدهگش  و 

خین رادخش سي سال یدمت خست. خما خینجا خز خین یاشها نيست. بازنتستگي هشور 

ها خست. سي سال هشروز سشكار باهي و بعد خز سي سال بازهم آرخمتي در كار  گش تار 

یوش بدیم ك  بشخ   شیم  ق  ب  خین دلنااه ... روزهایي ك  آزخد  ندخهتيم جایي سفش ب

 خش سشخ  بود  ... آیند  ما یوب . بازنتست هدیم یيالمان رخثت . آالن دیدیم ك  هم 

خین ث   ق  ب  یاطش عدم رضایت آنها خز مزخیا  بازنتستگي خست، چشخك  ميزخن دریا تي 

تشین نيازها  یود  ن خبتدخیيخ  كم ك  تأمي خندخز  آنها در مقایس  با نش  تورم و گشخني بازخر ب 

ناتوخن هستند. نگشخني بيتتش آنها عمدتاً ب  خین یاطش خست ك  در طول سي سال  عاليت هغلي 

خند. بش همين خساس  ها   شخوخني رخ تحمل كشد  ها و متقت ب  یاطش آسایش خین روزها، مشخرت

هود؛ قطعاً هغل یود رخ  ميخ  منجش  گون  زندگي دخنستند ك  وضعيت خمشوز آنها ب  خین خگش مي

سال   دخدند. رتيماني آنها بش خساس ظلمي خست ك  ب  آنها ر ت  خست. آنها دستشنج سي تغييش مي

خند ك  عمش یود رخ در خین رخ   بينند و بش همين خساس ب  خین باور رسيد  ر ت  مي یود رخ خزدست

 كند: ون  نظش یود رخ بيان ميگ خند. در تائيد خین خدعا یکي خز بازنتستگان خین تلف كشد 

هود؛ خصالً دناال یک كار آزخد  گون  مي دخنستم وضعيت خمشوز بازنتستگي خین من خگش مي

ر تم و بعد خز سي سال كار خمشوز سشمای  دخهتم ك  خصالً ب  ثقوق بازنتستگي نياز   مي

ي یودم هيچ؛ دخدم، زندگ خش مي كشدم و توسع  ندخهت  باهم... خگش تو بخش یصوصي كار مي

 كشدم. هيچ منتي هم رو  سشمون ناود. چندین نفش رخ هم هاغل مي

تجار  نایوهایند بازنتستگان ههنيت بيتتش آنها رخ نسات ب  بازنتستگي تأمين خجتماعي 

زند و خكثش آنها خز خین مسأل  رخ  بدبين كشد  خست. ث  رتيماني در نگا  بيتتش آنها مور مي
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 كند: . در همين خرتااط یکي خز بازنتستگان بيان ميخند روهني بيان كشد  ب 

ها  بازنتستگي... ما سي سال هشما  ثدود د  درصد  ما رو غارت كشدند خین صندوق

ها با خون د  درصد  خندخز كشدیم... ما خگش آن سال ثقوقمان رخ بابت خین صندوق بشخ  آیند  ر 

دخر بودیم... ما خون هم  رول  سشمای كشدیم آالن  یشیدیم و یا در بانک سپشد  مي طال مي

گشدونن...  ها، ثتي بخش كوچکي خز رول یودمان رخ با هزخر منت بش مي دخدیم ب  صندوق

رس . هيچ جا  دنيا با بازنتستگان چنين  یيلي نامشدی . وخقع دخدمان ب  هيچ جا نمي

 ر تار  ندخرند.

دخرند، دقيقاً ثب با آنان خست و خگش  سال  یود گذخر  سي با بشآورد  ك  خین خ شخد خز سشمای 

بود. بنابشخین  مشختب وضعيت آنها بهتش مي دخدند ب  گذخر  خنجام مي خ  سشمای  آنان در هش زمين 

ريامد  مانند رتيماني خز عملکشد و دخهتن ث  گول یوردن خز طشا بيم  تأمين خجتماعي در 

 خنتظار خست. چنين وضعيتي ريامد  قابل

 یریگ بحث و نتیجه

نظش وخثد  در  هود و ختفاق ها  متفاوتي سنجيد  مي بح  كيفيت زندگي در جوخمع با هایت

مورد آن بشخ  هم  جوخمع وجود ندخرد، بش همين خساس خلگو  خز كيفيت زندگي در كتور 

ها  كيفيت  دیگش مؤلف  عاارت توخند با یک كتور دیگش كامالً متضاد یا متناقض باهد. ب  مي

توسع  تفاوت بنياد  دخرند. خلات  دخمن   یا ت  با یک جامع  درثال جامع  توسع  زندگي در یک

ها  متناقضي خز  توخن مثال هود؛ بلک  مي ها  زندگي  ق  ب  كتورها محدود نمي تغييشخت ساک

آن در خیشخن هم خرخئ  دخد. بش همين مانا در كتور كيفيت زندگي در دو ههش تهشخن و زخهدخن 

ر متفاوت درک و هایت ساز  هود. عالو  بش خین مفهوم كيفيت زندگي در بين توخند بسيا مي

دهند،  طور ك  هوخهد رژوهتي نتان مي رذیشد. همان خقتار مختلف نيز تعاریف متفاوتي مي

توخن یک خلگو  نظش  خز آن  كيفيت زندگي تعشیفي عام و رذیش تني ندخرد، بش همين خساس نمي

لف ب  عنوخن كاربست ب  كار بشد. خین ویژگي خز كيفيت زندگي خیجا  رخ بشخ  جوخمع و خقتار مخت

كند ك  خز آن در هشخی  مختلف تعاریفي متفاوت خرخئ  دخد. بنابشخین در كارها  رژوهتي ك   مي

مفهوم كيفيت زندگي مورد توج  خست رویکشدها  روهي متفاوتي بشخ  سنجش و مطالع  آن 

ینک  نسايت تعاریف و خلگوها  نظش  كيفيت زندگي بشخ  هم  توخن ختخاه كشد. با توج  ب  خ مي

محققان روهن خست؛ بنابشخین خستفاد  خز روش دخد  بنياد بشخ  توسع  نظش  خین مفهوم بسيار 

تش خز خستفاد  خز نظشیات موجود خست. بش همين خساس خین رژوهش با خستفاد  خز رویکشد  كاربشد 
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كيفيت زندگي رخ توسع  دخد  و در مورد خلگو  كيفيت  گشخندد تالور  بينش نظش  مشبوط ب 

 شد خرخئ   زندگي بازنتستگان تأمين خجتماعي در ههش خیالم یک رویکشد نظش  یاص و منحصشب 

دخد  خست. بش خساس خین خلگو  بومي خرخئ  هد  كيفيت زندگي بازنتستگان در ههش خیالم با س  

الي و نا خطميناني همشخ  با هشخس خز آیند  تعشیف ثااتي م هایص  مهم؛ آهفتگي و هکنندگي، بي

خیم. خین كيفيت  هود ك  در یک مفهوم كوتا  آن رخ كيفيت زندگي نامطلو  ناميد  و هنایت  مي

زندگي نامطلو  ك  یاص جامع  بازنتستگان تأمين خجتماعي ههش خیالم خست، در هشخی ، 

گون  بود  خست. خلات   جامع  خیالم خینها  یاصي ختفاق خ تاد  ك   ق  در  بستشها و زمين 

ناممکن نيست ك  ب  دليل تتاب  زیاد بازنتستگان تأمين خجتماعي تمام كتور خین خلگو رخ ب  

هم  آنان تعميم دخد. بنابش همين خطالعات كيفي خثصا هد  در جامع  بومي ههش خیالم مدل 

ثا  خز بازنتستگان، مصا 15كيفي كيفيت زندگي نامطلو  بازنتستگان ر  خز تحليل 

یشد   38مفاهيم متناظش و  258گزخر  معنادخر،  123كارهناسان و یاشگان تأمين خجتماعي 

ها   مقول  هامل؛ نابساماني مالي، سالمت رایين، مسالوالن  ناودن سياست 14مقول  و نهایتاً 

معنا   دولتي، آهفتگي هویت هغلي با هویت بازنتستگي، تحليل خستقالل و هایستگي، كاهش

زندگي دلهش  و نگشخني، عدم صيانت خز ثقوق بازنتستگان، تأمين مالي  -زندگي، تغييش روخل كار

ها  بازنتستگي، بشنام  غذخیي نامنظم، رایان زندگي و تنهایي و خثساس  ضعيف، ضعف صندوق

 رتيماني هدید ب  دست آورد  ك  تشكيب هوهمندخن  خین مقوالت ب  یک مقول  خصلي با عنوخن؛

ثاات و هکنند  بازنتستگان ب  علت نابساماني مالي و سالمتي و  كيفيت زندگي آهفت ، بي

ها  دولتي در بستش آهفتگي هویتي، تحليل هایستگي و كاهش معنا   مسالوالن  ناودن سياست

زندگي با رخهاشدها  عدم صيانت خز ثقوق  -زندگي با مدخیل  و نگشخني تغييش روخل كار

ها  بازنتستگي ب  ريامدها   مالي و بشنام  غذخیي ضعيف و ضعف صندوق بازنتستگان، تأمين

 ناگوخر رایان زندگي و تنهایي و خثساس رتيماني هدید تادیل هد  خست.

  



  1401/ زمستان  45یازدهم/ شماره فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال  296

 

 

 منابع

 ( .139۷خسمعيلي، رقي ؛ خسماعيلي، مهشدخد .) شختشكيب، رژوهش   كيفيت زندگي سالمندخن: مطالع 

 .116 -105(: 2) 4در دین و سالمت، دور  

 ( . 1385خلاشز ، ههال. و خلاشز ، محاوب« .) بشرسي رخبط  یودمختار  و كيفيت زندگي در

، 3، سال دهم، ش 39هناسي  ،  صلنام  روخن«ها  هيشخز دخنتجویان خستعدخدها  دریتان دخنتگا 

 .322ص 

 ت زندگي با (. عوخمل مؤثش بش كيفي1396نيا، بهزخد؛ رورخ کار ، نصشخهلل؛ غفار ، دخریوش. ) ثکيمي

هناسي  تأكيد بش هوش خجتماعي و سالمت خجتماعي )مطالع  مورد : ههش كشمانتا (. جامع 

 .1۷8-163(: 2)28كاربشد ، 

 (. خبعاد كيفيت زندگي سالمندخن با مشور 1398مشساء، ثسين. ) مدخح، زهش ؛ آقاجاني هبيحي

 181-123 (:۷5) 19 ;1398ها  ريتين. ر ا  خجتماعي.  رژوهش

  (. 1395خميني، زهشخ. ) آهتياني، علي؛ نوبهار، منيش؛ ثاجي ، معصوم ؛ عااد ، عااس؛  تحيرهيد

مقایس  كيفيت زندگي بازنتستگان در كاركنان درماني و خدخر  یکي خز مشخكز آموزهي و درماني 

 .۷-1 (:1) 6 ;1395تهشخن.  صلنام  مدیشیت خرتقا  سالمت. 

 نژخد، خنوهيشوخن.  خلسادخت؛ خلحاني،  اطم ؛ زخرعيان، آرمين؛ كاظم روهن،  اطم   خل ؛ نعمت سيد

(. تحليل مفهوم كيفيت زندگي زنان: مدل هياشید، مجل  تحقيقات كيفي در علوم سالمت. 1398)

1398; 8 (3:) 204-220. 

 ( . روند 1391غفار ، غالمشضا؛ كشیمي، عليشضا؛ نوهر ، ثمز .) .مطالع  كيفيت زندگي در خیشخن

 .134-10۷(, 3)1مطالعات و تحقيقات خجتماعي در خیشخن، 

 ( .سنجش كيفيت زندگي ههش  با تأكيد بش 1394 ني، زهش ؛ ثيدر ، سامان؛ آقایي، رشویز .)

هناسي ههش ،  ها  بوم جنسيت، مطالع  مورد : ههش قشو . دو صلنام  علمي ا رژوهتي رژوهش

6(12 :)65-۷8. 

 ( .1396كتاورز، ثسين؛ خسکندر ، ناهيد؛ قناشیان، خله ؛ خنيسي، جعفش؛ رخهنجات، خميشمحسن .)

نقش متغيشها  جمعيت هنایتي و سالمت روخن در كيفيت زندگي بازنتستگان نيشوها  مسلح. 

 .54-46 (:1۷) 5 ;1396رشستار و رزهک در رزم. 
 Alborzi, Shahla. And Alborzi, Mahbubeh. (2006). Investigating the relationship between 

autonomy and quality of life in gifted students of Shiraz universities, Psychology 

Quarterly 39, 10th year, Vol. 3, p. 322. (In Persian) 

 Azami, Yusuf; Motamedi, Abdullah; Rostami, Masoud and Jalalund, Mohammad. 

(2019). Quality of life in retirement: the role of personality traits, coping strategies and 

religious attitude, Aging Psychology Quarterly, pp. 220-231. (In Persian) 



 297 برساخت و تجزیه ذهنی بازنشستگان، کارشناسان و خبرگان ... 

 

 

 Fani, Zohreh; Heydari, Saman and Aghaei, Parviz. (2014). Measuring the quality of 

urban life with an emphasis on gender, case study: Qorve city. Scientific-research journal 

of urban ecology research, 6(12): 65-78. (In Persian) 

 Ghaffari, Gholamreza; Karimi, Alireza; Nozari, Hamza. (2011). The process of studying 

the quality of life in Iran. Social Studies and Research in Iran, 1(3), 107-134. (In Persian) 

 Hakiminia, Behzad; Porafkari, Nasrallah; Ghaffari, Dariush. (2016). Factors affecting the 

quality of life with emphasis on social intelligence and social health (case study: 

Kermanshah city). Applied Sociology, 28(2): 163-178. (In Persian) 

 Ismaili, Ruqiye; Ismaili, Mehrdad. (2018). Quality of life of the elderly: a meta-

composite study, Research in Religion and Health, Volume 4(2): 105-116. (In Persian) 

 Jiménez-Aguilera, B; Baillet-Esquivel, L.E; Ávalos-Pérez, F; Campos- Aragón, L. 

(2016). Dependencia funcional y percepción de apoyo familiar en el adulto mayor, 

Atención Familiar, 23 (4) (2016), pp. 129-133 

 Kasani, Aziz; Menti, Rostam; Menti, Walyeh and Shoja, Mohsen. (2013). Investigating 

factors affecting social capital and its relationship with quality of life in the elderly of 

Ilam, Sadra Journal of Medical Sciences, Volume 2, Number 3, pp. 244-235. (In Persian) 
 Keshavarz, Hossein; Eskandari, Nahid; Qanbarian, Elahe; Anisi, Jafar; Rahnjat, Amir 

Mohsen. (2016). The role of demographic variables and mental health in the quality of 

life of armed forces retirees. Nurse and doctor in battle. 1396; 5 (17): 46-54. (In Persian) 

 Laudisio, A; Giovannini S; Finamore, P; Loreti, C; Vannetti, F; Coraci, D; Incalzi, R. A; 

Zuccal, G; Macchi, C; Padua, L; Boni, R; Castagnoli, C; Cecchi, F; …, Valecchi, D. 

(2020). Muscle strength is related to mental and physical quality of life in the oldest old, 

Archives of Gerontology and Geriatrics, Volume 89, July–August 2020, 104109; 

https://doi.org/10.1016/j.archger.2020.104109. 

 Mikhail, Ereeny & Azizoglu, Serap & Gokhale, Moneisha & Suphioglu, Cenk. (2020). 

Questionnaires Assessing the Quality of Life of Ocular Allergy Patients. The Journal of 

Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 10.1016/j.jaip.2020.04.023. 

 Montazer Al-Mahdi, Mostafa; Samim, Reza; Sedigiyan, Amneh and Mehdi, Reza. 

(2018). Social and cultural factors affecting elderly people's satisfaction with retirement 

welfare services (Study case: Retirees covered by Tehran Municipal Retirement 

Organization, Quarterly Journal of Social Studies and Research in Iran, Volume 8, 

Number 4, pp. 899-918. (In Persian) 

 Montazeri, Mohammad; Tohfa, Mohammad Rasool and Zahedi, Shams al-Sadat. (2021). 

An exploration of employees' perception of retirement using Zaltman's metaphorical 

extraction technique (Zimt), Organizational Resource Management Research Quarterly, 

Volume 12, Number 45, pp. 31-57. (In Persian) 

 Rashidi, Masoumeh; Ebadi, Abbas; Fathi Ashtiani, Ali; Nobahar, Munir; Haji Amini, 

Zahra. (2015). Comparison of the quality of life of retirees in the medical and 

administrative staff of one of the educational and medical centers in Tehran. Health 

Promotion Management Quarterly; 6 (1): 1-7. (In Persian) 

 Santana-Berlanga, N.R; Porcel-Gálvez, A. M; Botello-Hermosa, A; Barrientos-Trigo, S. 

(2020). Instruments to measure quality of life in institutionalised older adults: Systematic 

review, Geriatric Nursing, https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2020.01.018. 

 Seyyed Nematoleh Roshan, Fatemeh Elsadat; Elhani, Fatemeh; Zareian, Armin; 

Kazemnejad, Anoushirvan. (2018). Analyzing the concept of women's quality of life: a 



  1401/ زمستان  45یازدهم/ شماره فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال  298

 

 

hybrid model, Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 1398; 8 (3): 204-200. 

(In Persian) 

 Sun, R; Karaca, Z; Wong, HS. (2018). Trends in Hospital Emergency Department Visits 

by Age and Payer, 2006-2015. HCUP Statistical Brief 238. Agency for Healthcare 

Research and Quality, Rockville, MD. Retrieved from; www.hcup-

us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb238-Emergency-Department-Age-Payer-2006-2015.pdf. 

 Teasdale, M. R. (2016). Quality of life and mission. Missiology, 44(3), 269–280. 

https://doi.org/10.1177/0091829616645135 

 World Health Organization, WHO Interim report. (2015). People-centred and integrated 

health services: an overview of the evidence (WHO/HIS/SDS/2015.7). Retrieved from: 

http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/evidence-

overview/en/ 
 Zabihi Madah, Zohreh; Aghajani Morsa, Hossein. (2018). Dimensions of the quality of 

life of the elderly by reviewing previous researches. Social Welfare. 1398; 19 (75):123-

181(In Persian)  
 


