
 عنوان پژوهش

 یکشور یدرباره صندوق بازنشستگ یو مجاز ینوشتار یها رسانه یمحتوا یلتحل

 

 بیان و تشریح مسئله
های نقش  های اجتماعی و اپلیکیشن ها، شبکه یزیون، سایتتلو یو،روزنامه، راد ی از قبیلجمع ارتباط یلدر جهان امروز، وسا

عصر »را  یاز دانشمندان، عصر کنون یاریبسکه  یطور به ،کنند میدهی به افکار عمومی جامعه ایفا  مهمی در شکل
قدری  های سنی و طبقات مختلف به های اطالعاتی نوین در بین مردم در رده یژه رسانهو بهها  نفوذ رسانه اند. نامیده« ارتباطات

ها  ها را تغییر دهند. رسانه استسی گیری ت تأثیر قرار داده و جهتهای عمومی را تح توانند حتی سیاست فراگیر شده که می
های مختلف افکار  سازی در حوزه توانند با جریان دهند و از طرف دیگر می طرف تفکر بخشی از جامعه را بازتاب می یکاز

شود و به همین دلیل اهمیت  تر می عمومی را به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت کنند. این اثرگذاری هر روز عمیق
ها در حوزه فعالیت  های اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. این اهمیت باعث شده بسیاری از سازمان لبیشتری در تحلی

کنند با  ها تالش می اخبار و اطالعات را رصد کنند و از بازخورد اخبار در جامه آگاهی یابند. از طرف دیگر سازمان دائماًخود 
مشکالت حوزه خود را در جامه بازتاب دهند و از این طریق افکار عمومی  ها و ها اهداف، استراتژی استفاده از ظرفیت رسانه

 های مختلف آماده کنند. پیشبرد سیاست منظور بهرا 
 درباره مسائل بازنشستگی و منتشرشدهنیز از این قاعده امروزی مستثنا نیست. اخبار  صندوق بازنشستگی کشوری

مدت و بلندمدت این  تواند در کوتاه هایی دارد که می مستقیم بر سیاست های رسانه در واکنش به این اخبار اثر گیری جهت
در  شده دادهاز این رو مطالعه اخبار و اطالعات بازتاب  تر کلیت نظام رفاه اجتماعی را متأثر کند. صندوق و در سطح کالن

کند جامعه به مسئله بازنشستگی چه نگاهی  حوزه بازنشستگی و مسائل مربوط به آن یک امر ضروری است که مشخص می
های  گذاری یاستساند بحران موجود در نظام بازنشستگی را برای عموم مردم آشکار کنند؟ آیا در  ها توانسته یا رسانهآدارد. 

ها در  یا پیامدهای مثبت منفی اجرای سیاستآشود؟  ها به تصویر کشیده می سانههای این حوزه در ر کالن بازنشستگی چالش
بازنشستگی   تواند نقاط ضعف و قوت صندوق ها می ها به بحث و بررسی گذاشت شده است؟ پاسخ به این پرسش رسانه

ها  یل محتوای رسانههدف از این پژوهش تحل ی در جامعه را مشخص کند.رسان اطالعسازی و  کشوری را در زمینه آگاه
 است. تسؤاالپاسخ به این  منظور به
 

 لمرو سازمانی و زمانیق
طور عام و صندوق  به یمنتخب در حوزه بازنشستگ یها در رسانه یافتهانعکاس  یها و گزارش ها یلپژوهش اخبار، تحل یندر ا

 3151و شش ماه نخست سال  3159ماهه دوم سال  پژوهش شش ی. قلمرو زمانشود یم یطور خاص بررس به یبازنشستگ
 است.

 
 
 



 

 شرح خدمات
 یها ها و شبکه رسان یامها، پ یخبرگزار یننده،پرب یخبر های یگاهپاها،  های مرجع از میان روزنامه انتخاب رسانه -

 یاجتماع
 ها با اهداف و رویکردهای صندوق در رسانهمنتشرشده اخبار  بررسی میزان انطباق -

از  یشپ یمصوبه مجلس در خصوص بازنشستگهای مربوط به  اخبار و گزارش یمحتوا یلتحلمطالعه موردی:  -
 (59)زمستان  یموعد زنان بدون شرط سن

 

 


