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 نسبتی از سالمندان که در مؤسسات نگهداری سالمندان هستند 1

 وضع موجود کشور 1.1

سن         شور افراد دارای  ستی ک سازمان بهزی سوب می      60بنابرنظر  سالمند مح شوند.  سال و باالتر، 

خیر قابل اسال   20در نمودار زیر روند صعودی تعداد سالمندان کشور در     (1395 ، )خبرگزاری ایسنا 

 مدت تقریباً دو برابر شده است.راینکه تعداد سالمندان دطوریمشاهده است به

 
سال( 60. تعداد سالمندان )افراد باالی نمودار

 (1396 ، )مرکز آمار ایرانمرجع: 

شان  ست. همان     نمودار بعدی ن سالمندان به کل جمعیت کشور ا سبت جمعیت  طورکه قابل دهندة ن

سهم در    ست این  شی را طی   20انتظار ا سر سال اخیر روندی افزای شماری  کرده و مطابق آمار آخرین 

 درصد جمعیت کشور سالمند است. 9.3

 
. درصد سالمندان از کل جمعیتنمودار

 (1396 ، )مرکز آمار ایرانمرجع: 

سئوالن، درحال    مطابق آمار اعالم سوی م ضر  شده از شبانه    230حا سالمندان  شور  خانه  روزی در ک

  زمینه وجود ندارد.خصوص بوده و هیچ مرکز دولتی دراین ها متعلق به بخش فعال هستند که همه آن 
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شگاه      سای سالمندانی که در این آ ست  18شوند،  ها نگهداری میتعداد  سنا  هزار نفر ا  ، )خبرگزاری ای

سال    . بدین(1395 سالمندان در  سالمندان       1395روی، با توجه به آمار  سیارکمی از  صد ب درواقع در

 درصد است.  0.24شوند که رقم آن در حدود سالمندان نگهداری می هایروزی در خانهطور شبانهبه

 وضعیت جهانی 1.2

ها در برخی از کشورها با هم مقایسه شده در نمودار زیر وضعیت نگهداری از سالمندان در آسایشگاه

ست. همان  ست و        ا شورها سایر ک ضعیت ایران در این بین به مراتب بهتر از  ست و طورکه قابل انتظار ا

های  دهندة آن اس  ت که همانان تیریم والدین و س  المندان بخش  ی از رفتار االب خانوادهاناین نش  

 ایرانی است.

 
 (یالدیم 90دهه) مختلف یکشورها در کنندیم یزندگ شگاهیآسا در که سالمندان از یدرصد. 3 نمودار

 (W. RIBBE, 1997)مرجع: 

 کاوید. تحلیل و علت

اقبت را اند علل خرد مؤثر بر کیفیت مرهایی که به موض  وخ خانس س  المندان پرداختهپژوهش برخی

سی کرده  شاهبالای و همیاران که اعتقادات و باورهای مراق برر ب، نقش و اند. مانند پژوهش محمدی 

سالمند و مانندآن را بر فرای      شناختی  سالمت مراقب، اختالل  بت ند مراقنوخ وظایف مراقبتی، وضعیت 

ن روند  ؛ اما علل کال  (1387 ، یادآور نییروش  & ، دباای   ، )محمدی ش   اهبالای  اند  مؤثر دانس   ته 

سالمندان به جمعیت، کوچک    افزایشی خانه  سبت  سالمندان مانند افزایش ن ها، مسائل  شدن خانه های 

 اند.ها و ... مورد بررسی تجربی قرار نگرفتهاقتصادی خانواده

 بندیجمع 1.3
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شان  شگاه        می آمارها ن سای سالمندان ایرانی در آ سیارکمی از  سهم ب ستند و    دهند که  ساکن ه ها 

همانان، نگهداری از سالمندان توسط خانواده، رفتار االب اجتماعی در کشور است؛ هرچند این سهم      

های کلی جمعیت است  در طول زمان افزایش یافته است. این موضوخ که مورد تأیید و تأکید سیاست    

سبک زندگی در جهت نامطلوب حرکت    ر آینده بهتواند دمی سالمندان و تغییر  دلیل افزایش جمعیت 

ست تا با انجام پیش  کند؛ بدین ضروری ا سب خانه  بینیروی،  ضای فیزییی منا ها، های الزم، هماون ف

 نسلی و ... زمینه مساعد برای نگهداری  سازی در زمینس روابط بین ها، فرهنگوضعیت اقتصادی خانواده  

 از سالمندان در خانواده تقویت شود. 

 

 منابع 1.4

 د.مجله بهبو(. تجارب زندگی سالمندان مقیم در آسایشگاه: یک مطالعه کیفی. 1390م. ) ، رجایی  و ، م. ، ادیب حاج باقری  .1
 .سال پانزدهم، شماره پنجم، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

. "خانه سالمندان دولتی"الهویه درکشور/جای خالی هزار سالمند مجهول 10وجود (. 30دی  ، 1395ایسنا. )خبرگزاری  .2
 http://www.isna.ir/news/95103019251بازیابی از خبرگزاری ایسنا: 

دی. شورای ملی سالمن نهادهای پوشش دهنده خدمات سالمندی.-5سند ملی برنامه راهبردی سالمندان کشوربخش(. 1396) .3
 بازیابی از شورای ملی سالمندی.

(. عوامل تسهیل گر و ممانعت کننده فرایند مراقبت 1387م. ) ، یادآور نیکروش و ، ف. ، دباغی  ، ف. ، محمدی شاهبالغی .4
  .55شماره  21نشریه دانشکده پرستاری علوم پزشکی ایران دوره سالمندان آسیب پذیر در خانواده : مطالعه کیفی. 

. بازیابی از مرکز آمار ایران: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن(. 1396ایران. )مرکز آمار  .5
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D

B%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-

%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-

%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A

C-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C 

6.  W. RIBBE, M. a ( .1997 .) Nursing homes in 10 nations:a comparison between 

countries and settings .Age and Ageing  ,6.  
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 میزان اشتغال سالمندان 2

 وضع موجود کشور 2.1

شتغال  شیل زیر درصد   نشان   1395-1385های در سال  ایران را برای بیشتر  و ساله  65 جمعیت ا

درصد  20.9به  1385درصد در سال  45.2دهد. مطابق این شیل درصد اشتغال این گروه سنی از می

 کاهش یافته است. 1395درصد در سال  11.9و سپس به  1390در سال 

 

(1395-1385)ساله و بیشتردر ایران  65. درصد اشتغال جمعیت نمودار

 (1395 ، )مرکز آمار ایرانمرجع: 

 وضعیت جهانی 2.2

 2016 سال  در منتخب کشورهای  و ایران برای بیشتر  و ساله  65 جمعیت اشتغال  شیل زیر درصد  

دهد. مطابق این شیل درصد اشتغال این گروه سنی در ایران تقریباً با رقم شاخص مربوط      را نشان می 

رابر ایران ب 1.6به ترکیه در جایگاه یک کش ور مهم در منطقه برابر اس ت. رقم این ش اخص در آمرییا    

شتغال جمعیت       صد ا ست. در سه و آلمان از ایران ح      65ا شتر در انگلیس، فران کمتر از  دوداًساله و بی

 برابر ایران است. 1.3نصف است و در سوئد و برزیل حدود 

۴۵.۲

۲۰.۹

۱۱.۹

۰۰

۰۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۵۰

۱۳8۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵



7 

 

 

2016ساله و بیشتر برای ایران و کشورهای منتخب در سال  65. درصد اشتغال جمعیت نمودار

 (1395 ، )مرکز آمار ایرانمرجع: 

 کاویتحلیل و علت 2.3

ییی از ابعاد مهم مطالعه س  المندی بدعد اقتص  ادی س  المندی اس  ت که ش  امل دو بخش میزان     

ست       شتغال و بییاری ا ستگی و میزان فعالیت، ا صریان واب جا مدنظر . آناه دراین(6ص.  ، 1388 ، )قی

شتغال دوجنبه          ست. عوامل مؤثر بر میزان ا سالمندان ا شتغال  ست عوامل مؤثر بر میزان ا ارد: الف. دا

کننده امیان اش  تغال دوباره س  المندان، ب. تمایل یا اجبار س  المندان برای ش  رایط س  اختاری فراهم

 اشتغال.

در بخش ساختاری آناه مدنظر  ل دوباره سالمندان:  کننده امیان اشتغا الف. شرایط ساختاری فراهم  

صی از             صو ست دولت یا کارفرمایان خ ست که خوا شتغال ا شرایط الزم برای ا ست وجود  طرف و یکا

سوی      صادی جامعه از ضعیت اقت ستن از هزینه     و ست. برای نمونه: کا ضوخ مؤثر ا های دیگر در این مو

ها و دیگر خدمات بهداش  تی و مانندآن که برای س  المندان فراهم  تأمین اجتماعی )مانند مس  تمری

)احمدی است  ندان مطرح شده  کردن شرایط افزایش اشتغال سالم   عنوان دلیلی برای فراهمشود( به می

به     (33ص.  ، 1386 ، بهش   تی & یان نیز  کارفرما به          .  یادی  یات رابت ز مال یل نپرداختن بیمه و  دل

 . (38ص.  ، 1384 ، )افاریاستخدام این افراد دارند 

در این بدعد عوامل مؤثر بر اش  تغال س  المندان را به دو ب. تمایل یا اجبار س  المندان برای اش  تغال: 

اجتماعی به توان تقس   یم کرد. در بخش عوامل روانیاجتماعی میدس   ته عوامل مادی و عوامل روانی

عواملی همانند توانایی انجام کار، عالقه به اش   تغال، برقراری ارتباط با دیگران، احس   اگ دلتنگی در  

شاره     ای فرهنگی و تفریحی، نیاز به احترام، هویتمنزل، نبود وجود آلترناتیوه شیوفایی ا بخشی و خود
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سی    (1387 ، شیوری  ;8ص.  ، 1384 ، )افاری شود می سا . در بخش عوامل مادی چند عامل نقش ا

. 3.ش  رایط بد اقتص  ادی ناش  ی از تورم فزاینده در ایران، 2. نبود نظام جامع تأمین اجتماعی، 1دارند: 

ستگی    عدم کفایت حقوق با ش شتی  &)احمدی زن صریان  ;31ص.  ، 1386 ، به  ;22ص.  ، 1388 ، قی

ص.  ، 1394 ، فریمانه &ضراامی   ;12ص.  ، 1383 ، دالوندی &کلدی  ;124ص.  ، 1384 ، افاری

154). 

شود  های زندگی این افراد مینشدن هزینه نحوی موجب تأمینمشخص است که این عوامل همه به  

 شوند.ال دوباره میها مجبور به اشتغو آن

 . عوامل مؤثر در اشتغال سالمندان1جدول 

عوامل 

مؤثر در 

میزان اشتغال 

 سالمندان

عوامل 

 ایساختاری و زمینه

 خواست دولت یا کارفرمایان خصوصی

 وضعیت اقتصادی جامعه

تمایل یا اجبار 

سالمندان برای 

 اشتغال

عوامل 

روانی و 

 اجتماعی

با دیگر            باط  غال، برقراری ارت به اش   ت کار، عالقه  جام  نایی ان ان، توا

احس   اگ دلتنگی در منزل، عدم وجود آلترناتیوهای فرهنگی و تفریحی،      

 بخشی و خودشیوفایی.نیاز به احترام، هویت

عوامل 

اقتصادی و 

 مادی

 نبود نظام جامع تأمین اجتماعی،

 شرایط بد اقتصادی ناشی از تورم فزاینده،

 عدم کفایت حقوق بازنشستگی.

 

 بندیجمع 2.4

دهند که نرخ اشتغال سالمندان در ایران در دهه اخیر روندی کاهشی داشته است.      آمارها نشان می 

شان می     ازسوی  سایر کشورها ن سه با  زمینه وضعیتی متوسط   دهد که وضعیت کشور دراین  دیگر، مقای

ا دهند که عوامل مؤثر بر اش  تغال س  المندان رزمینه نش  ان میش  ده دراینهای انجاماس  ت. پژوهش

ساختاری   می سالمندان )متأثر از عوامل روانی و   ای از یکزمینه–توان در دو دسته کلی  سو و گرایش 

توان در جدول باال ل را میبندی کرد. جزئیات این عوامدیگر جمعاجتماعی و عوامل اقتصادی( ازسوی  

 مشاهده کرد.

 منابع 2.5

ران. فصلنامه جمعیت،  شناختی و رفاهی سالمندان در ایهای جمعیت(. بررسی ویژگی1386)بهشتی،  س.  &احمدی،  و.،   .1
 .38-19،  62و61ش

شناسی ایران،  من جمعیت(. تبیین عوامل موثر بر اشتغال مجدد بازنشستگان تامین اجتماعی. نامه انج1387شکوری،  ع. ) .2
 .170-141،  6. ش3دوره

مندان کشور. مجله اجتماعی سال -های جمعیتی و اقتصادی(. بررسی تحلیلی ویژگی1394فریمانه،  م. ) &ضرغامی،  ح.،   .3
 .160-139،  2. ش26های آمار رسمی ایران،  سبررسی

 زنشستگی کشوری.(. بررسی وضعیت اشتغال بازنشستگان و عوامل مؤثر بر آن. تهران: سازمان با1384غفاری،  ش. ) .4
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 .28-1،  70و69یت،  شجتماعی، اقتصادی پدیده سالمندی در ایران. فصلنامه جمع(. بررسی ابعاد ا1388قیصریان،  ا. ) .5
 .13-4،  3کار اجتماعی،  ش(. بررسی وضعیت اشتغال سالمندان شهر تهران. فصلنامه مدد1383دالوندی،  ا. ) &کلدی،  ع.،   .6
 ا تحصیل. (. جمعیت شاغل یا محصل ساکن بر حسب جنس، سن و محل کار ی1395مرکز آمار ایران. ) .7
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 کفایت مزایای بازنشستگی 3

 وضع موجود کشور 3.1

ها به بازنش  س  تگان اس  تفاده از چند ش  اخص مرس  وم اس  ت. برای بررس  ی میزان کفایت پرداختی

  خانوار نهیبه متوسط هز  یبازنشستگ   یمستمر  نیانگینسبت م شود،  شاخصی که در ایران استفاده می   

ها، های مختلف آنصندوق( و اندازه  22های بازنشستگی کشور )حدود    است. با توجه به تعدد صندوق  

سازمان ت          أمین در نمودارهای زیر روند شاخص یادشده در دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشور یعنی 

 اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری ارائه شده است.

 
اجتماعی. کفایت مزایای بازنشستگی در سازمان تأمین نمودار

 (51ص.  ، 1395 ، )دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممرجع: 

 
. کفایت مزایای بازنشستگی در سازمان بازنشستگی کشورنمودار

 (21ص.  ، 1396 ، )مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبامرجع: 
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ین  و برای سازمان تأم  %62برای صندوق بازنشستگی کشوری به      1398در سال   میزان این شاخص 

ست    %45اجتماعی به  سیده ا صبا،         ر ستگی  ش سه راهبردهای بازن س توان گفت که لذا می. (1399)مؤ

 50های اخیر نیز مقدار آن حدود گاه وضعیت مطلوبی نداشته است و در سال     میزان این شاخص هیچ 

های زندگی توانند صرفاً نیمی از هزینهمعناست که بازنشستگان میاینوضوخ بهدرصد بوده است. این م

 خود را ازطریق مستمری خود تأمین کنند.

 وضعیت جهانی 3.2

شاخص         همان ستگی از  ش سی کفایت مزایای بازن شد برای برر ستفاده  های مختلفطورکه بیان  ی ا

ش  ود. خالص نرخ برای این منظور بهره گرفته می 1ش  ود که در دنیا عموماً از خالص نرخ جایگزینیمی

 ,OECD)جایگزینی عبارت است از: خالص حقوق بازنشستگی تقسیم بر درآمد پیش از بازنشستگی    

. میزان این ش  اخص )درخص  وص مردان( برای برخی از کش  ورها در نمودار زیر قابل مش  اهده  (2022

 است.

 
مردان( - 2020نرخ جایگزینی در کشورهای مختلف ). خالص نمودار

 (OECD, 2022)مرجع: 

درصد را برای   97های اخیر برای ایران یافت نشد؛ اما پژوهشگران میزان   مقدار این شاخص در سال  

ص.  ، 75، شماره 1394 ، اکبربیگی &)راافر اند. گزارش داده 1390سازمان تأمین اجتماعی در سال 

با مبنا قراردادن این رقم باید گفت که میزان نرخ جایگزینی در ایران نس  بت به کش  ورهای دیگر  (57

در حد باالیی قرار دارد؛ اما باید توجه کرد که چون میزان درآمد س  رانه در ایران نس  بت به بس  یاری   

ش  تی دهندة بهتربودن وض  عیت معیگفته لزوماً نش  انروی، موض  وخ پیشکش  ورها کمتر اس  ت؛ بدین

                                            
1 Net pension replacement rate 
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ستمری  ست      م شورها نی سایر ک سبت به  شورها در نمودار زیر    بگیران در ایران ن سرانه ک . میزان درآمد 

 قابل مشاهده است:

 
(2015)دالر ثابت  2020. سرانه درآمد خالص ملی کشورها در سال نمودار

 (World Bank, 2022) مرجع:

 کاویتحلیل و علت 3.3

رخی بعوامل مؤثر بر شاخص کفایت مزایای بازنشستگی پژوهش مستقلی مشاهده نشد تنها        درباره 

 ، )فاتحی وامل مؤثر بر این ش  اخص اس  تعاند که تورم از ص  ورت فرعی اش  اره داش  تهها بهاز پژوهش

 ;125ص.  ، 1390 ، عالممدرس  ی ;174ص.  ، 1389 ، رادمنوچهری &کیمیاگری  ;57ص.  ، 1377

 .(1396 ، جعفری

گرفت. تاکنون تعریف کفایت مزایای بازنشستگی صرفاً برمبنای شاخص نرخ جایگزینی صورت می     »

کند به متوسط آخرین  منظوراز نرخ جایگزینی این است نسبت نخستین مستمری که فرد دریافت می    

درنظر  های تأمین اجتماعی راشود. اگر اهداف چندگانه نظام اش چقدر میدستمزد مشمول کسر بیمه   

اس  اگ، ایس  ا رس  د. برهمیننظرمینظرانه بهبگیریم معلوم اس  ت که این تعریف کالس  یک چقدر تنگ

مان بین   ماعی( از س   ال    )س   از تأمین اجت یدی         2015المللی  جد جام پژوهش  به ان قدام  میالدی ا

سترش داد       دراین ستگی را گ ش صوص کرده تا بتوان بر مبنای آن دامنه تعریف کفایت مزایای بازن «  خ

گیری کفایت مزایای مستمری  . در جدول زیر خالصه مدل ایسا برای اندازه  (30ص.  ، 1395 ، )اسدی 

دلیل روشنگربودن بحث آورده شده است. در    آورده شده است؛ البته این مدل یک کار نظری است و به   

آن  های ابعاداین مدل پارامترها همان عوامل مؤثر بر کفایت مزایای مس   تمری هس   تند و ش   اخص
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شان می  شوند. باید توجه شود که در این مدل تأثیر    دهند که در مرحله سنجش الزم می پارامترها را ن

 شود.خوبی دیده شده است و در شاخص تنوخ تاریخی متوسط حقوق مستمری بررسی میتورم نیز به

 

 (20. ص  ،1396  کاشف، &  ،ییرضا  ،یسجاد) یمستمر یایمزا تیکفا یریگاندازه یبرا سایا مدل خالصه. 2 جدول

 های استفاده شدهشاخص پارامتر

 سطح مزایا

 

 نگرنرخ جایگزینی آینده

 نرخ جایگزینی فعلی

 نرخ مالییت مسین

 نرخ جایگزینی تاریخی

خروج از بازار کار در 

 سن مناسب

-تواند مستمری دریافت و هممیبگیر حمایت از بازنشستگی دیرهنگام: آیا یک مستمری

 زمان شاال نیز باشد؟

 ؟ستاآیا سن بازنشستگی پیش از موعد و طبیعی مطابق با سن خروج از بازار کار 

شستگی حمایت نظام بازنشستگی از بازنشستگی دیرهنگام: امیان برخورداری از بازن

 های دیرهنگام و اصول انجام آن

 افراد شاال در سن نزدیک به بازنشستگی یحمایت نظام بازنشستگی از ابقا

 کفایت اجرا

 پرداخت منظم مزایا

 امیان پرداخت حق بیمه اضافی برای افزایش سطح مستمری

 مندیریزی دوران سالارائه اطالعات به افراد برای برنامه

 پرداخت حق بیمه وهای ارائه مزایا دسترسی به کارگزاری

 برای درخواست مستمریتعداد اسناد مورد نیاز 

سایر  خوانی باهم

 مزایای

 بازنشستگی

 تأمین اجتماعی و ارائه مستمری تیمیلی

 مزایای همسر یا ارائه حقوق جداگانه

 انداز انفرادی مستمریوجود الیه سوم/ابزارهای پس

نسلی عدالت بین

 )پایداری

 کفایت مزایا(

 2050-2010 افزایش در نسبت وابستگی

 2050-2010 در هزینه مستمری عمومیافزایش 

 ارتباط سن بازنشستگی طبیعی با امید به زندگی

 2050-2010 هاینسبت وابستگی )مطلق( در سال

 امنیت کفایت

 2ارائه مزایای معین برای همه یا بخشی از مزایا

 3تنوخ تاریخی متوسط حقوق مستمری

 4سال کسری سابقه بر مزایا 10تأثیر 

 درآمدقابل پرداخت به افراد کممستمری 

                                            
ست: آیا ارائه مزایای معین در همه یا تعدادی از قوانین مرتبط با مزایا وجود دا    2 سش مرتبط با این گویه، این بوده ا سد منظور آن   نظرمیرد؟ بهپر ر

 صورت جزئی مزایایی معین درنظر گرفته شده باشد )نگارنده(.است که در زیر هر بخش مزایا به
 سال گذشته است )نگارنده( 5طی  منظور میزان افزایش مستمری با تورم 3

شود.  د، کاسته می گیرمنظور این است اگر فردی زمان بازنشستگی کسری سابقه ده ساله داشته باشد چقدر از میزان مزایایی که به وی تعلق می          4

 رسد منظور درصورت بازنشستگی زودهنگام باشد )نگارنده(.نظرمیبه
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 های استفاده شدهشاخص پارامتر

 مستمری ماهانه یا پرداخت ییجا

توان مزایا را بسته به عوامل خارجی از جمله سازوکارهای تعدیل خودکار کاهش آیا می

 5داد؟

 گذاری مسئولیت ها و تعهدات مالیاشتراک

 پوشش

 ]ازنظر بیمه بازنشستگی[ پوشش قانونی کارگران فعال

 فعال در طرح تأمین اجتماعی مزایای دوره سالمندیپردازان بیمه

 بگیرپوشش مؤثر جمعیت مستمری

 پوشش خویش فرمایان و کارگران مهاجر

 6سایر شرایط برای احراز شرایط

 بندیجمع 3.4

شان می    سی آمارها ن ستگان کفایت الزم را برای     تدهد که در ایران مزایای پرداخبرر ش شده به بازن

سرانه،       زندگی آن هایتأمین هزینه شورها نیز با درنظرگرفتن میزان درآمد  سایر ک سه با  ها ندارد. مقای

ست. عواملی مانند افزایش تورم با        مؤید مطلوب شورها ا سایر ک سبت به  ضعیت ن تأثیر بر  نبودن این و

رای های نظری بالمللی تالشتواند این وضعیت را بدتر کنند. در سطح بینهای زندگی میمیزان هزینه

باشد. با توجه به  دهندة اهمیت آن میافزایش دقت مفهومی این شاخص انجام پذیرفته است که نشان   

سال         شور در  ستگان ک ش شی تعداد بازن ست به بهبود نحوه تأمین هزینه نرخ افزای های های آتی الزم ا

 ها توجه شود.زندگی آن

 منابع 3.5

 .31-30،  14. ش2مجله قلمرو رفاه،  س (. مفهوم جدید کفایت. 1395اسدی،  ز. ) .1
 ها در صندوق بازنشستگی کشوری. تهران: مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.(. مروری بر کفایت مستمری1396جعفری،  ه. ) .2
(. گزارش ارزیابی راهبردی تأمین اجتماعی. تهران: دبیرخانه مجمع تشخیص 1395دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. ) .3

 نظام.مصلحت 
(. تأثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بر 75، شماره 1394اکبربیگی،  س. ) وراغفر،  ح.،   .4

 .74-45موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس انداز. فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی،  
های هفتگی ایسا برای سنجش کفایت مزایای بازنشستگی. نشریه تازه(. ابزار 1396کاشف،  ر. ) وسجادی،  س.،  رضایی،  ن.،   .5

 .22-1،  57تأمین اجتماعی،  ش
بینی پرداختی مستمری بازنشستگی سازمان تأمین (. سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان: بررسی و پیشی1377فاتحی،  م. ) .6

 .57-54،  70های اقتصاد،  ش. تازه1380اجتماعی تا سال 
های (. بازتوزیع درآمد در صندوق تأمین اجتماعی و اثر تورم بر آن. فصلنامه پژوهش1389راد،  ر. )منوچهری وری،  ع.،  کیمیاگ .7

 .180-139،  45. ش15اقتصادی ایران،  س

                                            
دهد و یل رخ میها تعدوسیله آن های مرتبط است که به اشد که سازوکارهایی درون خود سیستم سازمان      رسد مفهوم این شاخص این ب  مینظربه 5

 یابد )نگارنده(.مزایا کاهش می

شش مورد ن              6 شد. مانند خود متن حداقل دوره پو ستگی الزم با ش ست برای دریافت خدمات بازن ست که ممین ا شرایط دیگری ا یاز برای  منظور 

 ت )نگارنده(.دریافت خدمات اس
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های اصالح نظام بازنشستگی چارچوب کلی اصالح آن در کشور. ماهنامه بررسی (. نگاهی به روش1390عالم،  ز. )مدرسی .8
 .130-123،  12های اقتصادی،  شل و سیاستمسائ

 (. سالنامه آماری. تهران: مرکز آمار ایران.1394مرکز آمار ایران. ) .9
ها در صندوق بازنشستگی کشوری. تهران: صندوق (. مروری بر کفایت مستمری1396مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا. ) .10

 بازنشستگی کشوری.

 . تهران: صندوق بازنشستگی کشوری.مزایای بازنشستگیکفایت بررسی (. 1399راهبردهای بازنشستگی صبا. )مؤسسه  .11
12.  OECD( .2022 .)Net pension replacement rates بازیابی از .OECD: 

https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm 

13. World Bank ( .2220 .) The World Bank Data بازیابی از .World Bank: data.worldbank.org 
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