
 عنوان پژوهش

 کشوربازنشستگان  های کیفی نسل آینده بررسی ویژگی

 

 بیان و تشریح مسئله

با  ست که اگرچنان ا بی دارد. سرعت این تغییرات آنپرشتا های مختلف آهنگ ی امروزه در جنبهزندگی اجتماع تغییرات

تواند زندگی  ریزی مطلوب همراه نشود، می گذاری و برنامه های مترتب بر آن برای سیاست آسیب بینی روندها و احتماالً پیش

 جدی مواجه کند. مخاطراتاجتماعی را با 

دور با پیری جمعیت مواجه خواهد شد و جمعیت  چندان نه هرم جمعیتی، جامعه ایران در آیندۀاز طرفی با توجه به ساختار 

ماعی جامعه ایران اهمیتی بیش از پیش خواهد یافت. نسل آینده سالمندان و بازنشستگان شامل سالمندان در ساختار اجت

 طبعاًهایی بنیادین با نسل پیش ازخود دارد.  هی از جمعیت فعال جوان کنونی است که در ابعاد مختلف تفاوتبخش قابل توج

، اما مطالعه و شودز سالمندان و بازنشستگان مواجه متفاوتی ا کامالًتوان انتظار داشت در آینده جامعه ایران با نسل  می

 شناخت سیستماتیکی از آن در دسترس نیست.

 مورد نظر های ویژگیاست. های نسل آینده بازنشستگان کشور  متصور برای ویژگیآینده شناسایی  درصددپژوهش این 

)جنس، سن، تحصیالت، قومیت، درآمد و...(، شناختی  های جمعیت یژگیشامل وبرای نسل آینده بازنشستگان این پژوهش 

اجتماعی، عوامل محیطی و...( و  خانوادگی، مناسبات شناختی، روابط های کیفیت زندگی )وضعیت جسمانی، روان ویژگی

 های فراغتی و...( هستند. الگوهای مصرف، فعالیتمدیریت بدن، ای،  مصرف فرهنگی و رسانههای سبک زندگی ) ویژگی

 

 ام پژوهشضرورت انج

ها  بانی پیشران ها و مسائل جامعه و دیده ی و ترسیم آینده مطلوب، شناسایی چالشالملل حفظ و ارتقای جایگاه ملی و بینبرای 

های مختلف اجتماعی  ها و ابعاد مختلف و متنوع و تصویر کردن زندگی اجتماعی آینده گروه و روندهای تغییر در حوزه

 ضروری است.

ها و  گیری تواند جهت های نسل آینده بازنشستگان می ویژگیعات علمی و دقی  در خصو  یابی به اطال دست

را تعیین کند.  گذاری در حوزه بازنشستگی ریزی و سیاست مراکز برنامههای آتی  گذاری ریزی و سیاست های برنامه اولویت

ریزان را  گذاران و برنامه تواند سیاست ها می بینی آن های زندگی نسل آینده بازنشستگان و پیش ها و کیفیت بررسی ویژگی

 آن آماده کند.ناشی از های  مقابله با آسیب یا در صورت لزومها و  کرده زمینه مهیابرای 

 

  



 شرح خدمات

 بازنشستگان کشورنسل آینده  یشناخت یتجمعهای  بررسی ویژگی -

 نسل آینده بازنشستگان کشور های کیفیت زندگی ویژگیبررسی  -

 نسل آینده بازنشستگان کشور سبک زندگیهای  بررسی ویژگی -

 ی بازنشستگان کشور برای نسل آینده گذاری یاستس نیازها و الزاماتبررسی و تعیین  -

 شناسی وضعیت نسل آینده بازنشستگان کشور در ابعاد باال آسیب -

ذاری در جهت ایجاد گ ریزی و سیاست برنامههای  گیری و تعیین اولویت جهتنامه راهبردی برای  ارائه توصیه -

 کشور روندهای ارتقاء مطلوبیت وضعیت بازنشستگی نسل آینده

 


