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 «یدوران گذار از اشتغال به بازنشستگ یزیربرنامهمطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی در خصوص  »

 

  بیان مسأله

یا تجرد به تأهل. بر خالف گذارد. برای مثال گذر از کودکی به جوانی حل مختلفی را پشت سر میمراهر فرد در زندگی اجتماعی خود 

حل آسان نیست و در برخی از این گذارها فرد با دشواری و ه زندگی به مرحله دیگر در همه مرا، گذار از یک مرحلتصور عامیانه

د، جامعه با در نظر گرفتن نآورهایی را برای افراد به وجود میگذارها چالش شود. از آنجاکه برخی از اینرو میهای زیادی روبهسختی

 به سهولتتر و با استرس کمتر وارد مرحله بعدی شود و بتواند کند تا فرد راحتسازوکارهایی، گذار به مراحل زندگی را آسان می

ها از نظر اجتماعی مهم و همراه با پیامد هستند، جامعه های خود را در مرحله بعد به عهده بگیرد. از آنجاکه بسیاری از گذارنقش

ی ها در خصوص رخدادهایاین مناسک یا آیین کنند.گذار برای توصیف و تحلیل این وضعیت استفاده میشناسان از اصطالح مناسک

موالً اهداف یکسانی دارند. در این ، معهای موجودرغم تفاوتشود و علیمانند تولد، بلوغ، ازدواج، رسیدن به سنی خاص و ... انجام می

وعی نشوند. بازنشستگی نیز یکی از مراحل زندگی فرد و بهشان آماده میشان جدا و برای مرحله بعدی زندگیها افراد از گروه قبلیآیین

، انسان نیاز به باشد. همانطور که در گذاری مانند ازدواجگذار خاص خود مییکی از گذارهای اجتماعی است که نیازمند مناسک

بازنشستگی نیز دوران ، داردهای الزم آوردن آمادگی بدستبرای را مختلفی متعدد و ریزی، مشاوره و سپری نمودن مراحل برنامه

ویژه کشورهای در حال توسعه، به بازنشستگی در عموم کشورها به .باشدمی مربوطهریزی و فراهم نمودن مقدمات برنامهمند نیاز

ای اقتصادی و وابسته به معاش محدود گردیده و به ابعاد اجتماعی و روانی آن کمتر توجه شده است. بازنشستگی وجوه اجتماعی، مقوله

بایست به پیامدهای اجتماعی و روانی و کلیه های بازنشستگی عالوه بر موضوعات معیشتی، میفرهنگی و روانی زیادی دارد و نظام

 تیفیک شیسازمان و افزا یهانهیموجب کاهش در هزطبیعتاً  ریزی جامع و اصولی برای این دوران،نامهمخاطرات آن توجه نمایند. بر

 شود. یبازنشستگان م یزندگ

 اهداف

 طیشرا اختشن ها،آن موفقو تجارب  یالملل نیبه موارد ب یبا نگاه ریزی دوران گذار از اشتغال به بازنشستگیبرنامه نییتب یاصل هدف

ریزی رنامهب یالزم برا هیاول یشنهادیپ یهارساختیز و ساختار راهکارها،ارائه  ،بازنشستگان یو فرهنگ یبا توجه به ابعاد تخصص یداخل

 دوران گذار از اشتغال به بازنشستگی

 خروجی مورد انتظار

 یالمللنیب و یداخل اتیادب در یاصل و هیپا میمفاه یبررس 

 (شرویپ یمشابه و کشورها ی)کشورها یالملل نیموفق ب تجارب یبررس 

 کشور در موجود طیشرا شناخت 

 ریزی دوران گذار از اشتغال به بازنشستگیبرنامه یبرا یشنهادیپ هیاول رساختیز ساختار راهکار، ارائه 

 یدرخواست مستندات

 دیسپ یمطالعات موسسه فرمت چارچوب در مطالعات یاصل اهداف بر یمبتن یلیتفص گزارش ارائه 

 ربطیذ مراجع بهجهت ارائه  یو فارس یسیبه زبان انگل یتیریخالصه گزارش مد نیتدو 

 دیسپ یمطالعات موسسه نظر مورد هینشرجهت نشر  یجیترو - یعلم مقاله کی نیتدو 

 یتخصص یهانشست و ربطیذ مراجع در موضوع ارائه جهت یریتصو ارائه لیفا هیته 
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