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 : مسئله یحو تشر یانب

 و کم باب در مختلفی شناسان، رویکردهای گیری ادبیات توسعه اقتصادی در میان اقتصاددانان و جامعه از زمان شکل

 ریزی برنامه فرایند توسعه چراکه بود اقتصادی رشد بر رکزالب، تمغ وجه شدند. در مباحث ابتدایی توسعه مطرح توسعه کیف

 اجتماعی این فرض وجود داشت که بهزیستی و رفاه منظر از و شد می دانسته اقتصادی رشد راستای در منابع بسیج برای

 به طوفسنجش کیفیت زندگی افراد مع 0791  دهه بر همین مبنا تا. افراد است بیشتر خوشبختی با مساوی ثروت افزایش

 نظریه پیدایش و اقتصادی رشد منفی آثار ظهور پی دانستند. در بود و آن را نتیجه رشد اقتصادی می مادی های شاخص

 محیط و طبیعی منابع حفظ رشد، پیامدهای توزیع چون مسائلی و کرد پیدا تر اجتماعی ابعاد زندگی یتکیف پایدار ی توسعه

 نیز 0771 دهه شد. اجتماعی ریزی برنامه مباحث وارد توسعه اصلی هدف نوانع به جدی طور به و گرفت بر در را زیست

  0بود. اجتماعی ی سرمایه نظیر اجتماعی های سازه بر تأکید با اجتماعی زندگی کیفیت از بحث سرآغاز

 در هاکشور نوین های بندی دسته تمایز مبنای و یافته ای العاده فوق اهمیت های کیفیت زندگی در حال حاضر شاخص

 زندگی از رضایت آزادی، خوشبختی، نظیر توسعه تر یانسان و کیفی های شاخص از برخی همچنیناست.  شده اخیر های سال

 زندگی، سبک مانند دیگری متغیرهای از ها، شاخص این با نزدیک تعامل در. اند گرفته قرار تأکید مورد امنیت احساس و

 که شود می یاد ها شاخص این بر مؤثر عوامل عنوان به عمر طول و دخری قدرت تحصیالت، سطح بهداشت، و سالمتی

  2.هستند طرح قابل زندگی کیفیت کالن های شاخص زیرمجموعه در همگی

هدف از این تحقیق سنجش کیفیت زندگی در بین بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری است. بازنشستگی 

 تواند ر و استفاده از دستاوردهای طول عمر وی باشد و از طرف دیگر میتواند برای فرد دوران فراغت از کا طرف می ازیک

های اجتماعی که  را از بخش مهمی از ارتباطتواند فرد  میرو کند. بازنشستگی  های متعددی روبه فرد بازنشسته را با بحران

ضعف جسمی که به مرور بر فرد  همچنین .رو کند را با تنگناهای مالی روبهدور کرده و وی داشته دوران اشتغال واسطه  به

تواند  گی در بین بازنشستگان میدتواند شرایط یک زندگی عادی را دشوار کند. سنجش شاخص کیفیت زن شود می غالب می

الزم است کیفیت زندگی بازنشستگان  منظور اینبرای  و دهددست  تری از وضعیت سالمندان و بازنشستگان به درک جامع

اقتصادی، اجتماعی، سالمت جسمانی و روانی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین الزم است نتایج به تفکیک در چهار حوزه 

 جنسیت، شغل پیش از بازنشستگی و وضعیت درآمدی بازنشستگان تحلیل شود  
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 ضرورت انجام پژوهش

 یتوضع یقشناخت دق یرمس یناکردن افراد باشد گام اول در  یبهتر زندگ یتالش برا یاجتماع یزیر اگر هدف از برنامه

افراد  یبازنشستگ یاگرچه به حکم قانون تنها موظف به پرداخت مستمر یکشور یجامعه هدف است. صندوق بازنشستگ

خدمات بهتر به ارائه  یبراالزم  ینههدف خود زم ةجامع هترتحت پوشش خود است اما همواره تالش داشته تا با شناخت ب

سالمندان و بازنشستگان وجود داشته باشد، مشکالت اجتماعی،  یزندگکه درک درستی از وضعیت زمانی . آنها را فراهم کند

 های رفاهی مرتبط با این گروه را هدفمندتر و مؤثرتر تبیین کرد. توان سیاست می طبیعتاًاقتصادی و زیستی آنها شناخته شود 

  

 شرح خدمات

  یزندگ یفیتدر سنجش ک مورداستفاده یها انواع  شاخص یبند و طبقه ییشناسا -

ی، اجتماعی، )در چهار حوزه اقتصادبازنشستگان و سالمندان  ینب یزندگ یفیتسنجش ک یها شاخص ییشناسا -

 سالمت جسم و سالمت روان(

 مذکور  یها بر اساس شاخص سالمندان یزندگ یفیتسنجش ک یاستاندارد برا ای  پرسشنامهو تکمیل  یهته -

 شده  آوری جمعاطالعات  یلتحل -


