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چکیده:
مشکالت و چالش های گوناگونی  در انتهای دوران اشتغال برای افراد به وجود می آید که اغلب نتیجه سردرگمی حاصل از عدم وجود برنامه ای 
از نیروهای جدید برنامه ای مشخص دارند، اما برای  مناسب برای دوران بازنشستگی است. اغلب سازمان ها برای ورود و استفاده بهینه 
به ویژه  با ویژگی های آن ها تدارک نمی بینند.   برنامه ای متناسب  بازنشستگی  از اشتغال به دوران  افراد به جامعه و گذار  این  بازگرداندن 
دوران  به  ورود  برای  افراد  توانمندسازی  این رو،  از  داشته اند.  به جامعه عرضه  ارزنده ای  که همواره خدمات  نیروهای مسلح  بازنشستگان 
بازنشستگی نقشی موثر در استفاده بهینه افراد از این دوران طالیی ایفا می کند. کانون ارزیابی مفهومی است که می تواند شرایط را برای 
انتقال به بازنشستگی مهیا سازد.  برگزاری کانون ارزیابی به شیوه ای متناسب با شرایط و مشخصات و نیازمندی های بازنشستگان نیروهای 
مسلح، هدفی است که در این پژوهش دنبال می شود. برای این منظور، در مرحله اول با روش مطالعه تطبیقی به بررسی برنامه ها و اقدامات 
مشابه کانون ارزیابی برای بازنشستگان نیروهای مسلح که در کشورهای پیشرو و مشابه و ارگان های داخلی، پرداخته شده است. در نهایت 
با بررسی تجارب موفق بین المللی، راهکارهایی برای تهیه و تدوین برنامه ای مناسب جهت تشکیل و توسعه کانون ارزیابی بازنشستگان در 
راستای توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح ارائه شده است. این پیشنهادات با توجه به شرایط ویژه برخی بازنشستگان نیروهای مسلح 
و خانواده هایشان ارائه گردیده است. همچنین از خبرگان در سطوح مختلف شغلی و کلیه ارگان های ذیربط مصاحبه باز به عمل آمده است. 

همچنین سوابق بین المللی از طریق سایت های معتبر بین المللی و کشورها به صورت کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگانکلیدی: بازنشستگی، مطالعه تطبیقی، کانون ارزیابی، توانمندسازی، نیروهای مسلح
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Abstract:
There are various problems and challenges for people at the end of their employment, which are often the result 
of confusion over the lack of a proper retirement plan. Most organizations have a specific plan for the entry and 
optimal use of new staff, but do not have a plan tailored to their return to society and the transition from em-
ployment to retirement. Especially the retirees of the Armed Forces who have always provided valuable services 
to the community. Therefore, empowering people to enter retirement plays an effective role in making the best 
use of this golden age. The evaluation center is a concept that can prepare the ground for the transition to re-
tirement. The purpose of this research is to hold an evaluation center in a manner appropriate to the conditions, 
characteristics and needs of the retirees of the Armed Forces. For this purpose, in the first  
stage, a comparative study method examines the programs and similar actions of the Evaluation Center for 
Armed Forces Retirees in leading and similar countries and internal organs. Finally, by reviewing the successful 
international experiences, solutions have been proposed to prepare and formulate a suitable program for the 
formation and development of the Retirement Evaluation Center in order to empower the retirees of the Armed 
Forces. These suggestions are based on the special circumstances of some Armed Forces retirees and their fami-
lies. Experts at various job levels and all relevant bodies have also been interviewed openly. International records 
have also been reviewed as libraries through reputable international sites and countries.
Keywords: Retirement, Case Study, Assessment Center, Empowerment, Military Force
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مقدمه- 1
هــر  کــه  اســت  شــغلی1  مســیر  مراحــل  از  یکــی  بازنشســتگی 
آن مواجــه  بــا  فعالیــت  و  کار  از چنــد ســال  پــس  گریــز  نا شــاغلی 
ســنتی  به طــور  کــه  اســت  کلــی  واژه  یــک  بازنشســتگی  می شــود. 
کار اطــاق می شــود  کاری مســن از محیــط  بــه خــروج نیروهــای 
 .)2007 روجلبــرگ،  از  نقــل  بــه   1398 دیگــران،  و  )مصاحبــی 
کــه  بازنشســتگی و ســالمندی اغلــب پدیده هــای مرتبطــی هســتند 

می آینــد. پدیــد  یکدیگــر  بــا  زمانــی  تقــارن  یــک  در 
بازنشســتگی مرحلــه ای از مراحــل اشــتغال در ســازمان اســت 
کــه بــا  کــه فــرد در زمــان حیــات ســازمانی آن را طــی می کنــد، زمانــی 
اســتخدام شــروع می شــود و تــا دوره بازنشســتگی ادامــه می یابــد 
بــه  نقشــی  از  انتقــال  و  تحــول  یــک  بازنشســتگی   .)1395، )صــدر
نقــش دیگــر اســت و یــک وقفــه عمیــق را در زندگــی فــرد بــه وجــود 
وضعیــت  بــا  و  می شــود  بریــده  خــود  گذشــته  از  فــرد  مــی آورد. 
هــر   .)1394 دیگــران،  و  )عریضــی  می گــردد  مواجــه  جدیــدی 
بازنشســته ای ممکــن اســت در دوران بازنشســتگی بــا مشــکاتی 
ماننــد مشــکات اقتصــادی، ســامتی، اجتماعــی و غیــره مواجــه 
و  مشــکات  ایــن  بــا  آنــان  مواجه شــدن  چگونگــی  امــا  شــود، 
کــه بازنشســتگان بــرای ســازش بــا مرحلــه جدیــدی از  شــیوه هایی 
گــزارش ســازمان  کار می گیرنــد، قابــل توجــه اســت. بــه  زندگــی بــه 
جهــان  مســن تر  جمعیــت   )2017( ایاالت متحــده2  ســامت  ملــی 
به طــور بی ســابقه ای در حــال رشــد اســت؛ در ســال 2017، 8/5 
( دارای ســن 65  درصــد از جمعیــت کل جهــان )617 میلیــون نفــر
ســال یــا باالتــر بودنــد. پیش بینــی می شــود تــا ســال 2050، ایــن 
( از جمعیــت  مقــدار بــه حــدود تقریبــًا 17 درصــد )1/6 میلیــارد نفــر
کل جهــان برســد )عبدالهــی، 1397(. از ایــن  رو، اهمیــت توجــه بــه 

نیازهــای ایــن بخــش از جامعــه در حــال افزایــش اســت.
کــم بــر ســازمان ها و مدیــران در کشــور مــا بدیــن  کنــون نگــرش حا  تا
صــورت بــوده اســت کــه بافاصله بعد از بازنشســتگی فــرد و اباغ حکم 
بازنشســتگی بــه وی، رابطــه فــرد بــا ســازمان را تمام شــده قلمــداد کرده 
و فــرد بازنشســته دیگــر عضــوی از ســازمان بــه شــمار نمی آیــد. ایــن 
کــه امــروزه مســئولیت اجتماعــی3، ســازمان ها را بــر  در حالــی اســت 
گیرتــر و گســترده تری نســبت بــه  آن مــی دارد کــه بــه مســائل بســیار فرا
وظایــف ســنتی خــود بپردازنــد کــه توجــه بــه امــور معیشــتی، ســامت 
جســمی و روانــی و ... بازنشســتگان یکــی از آن هــا اســت. در ســازمان 
کــه فــرد بازنشســته  اخاق گــرا و مســئولیت پذیر اصــل بــر آن اســت 
همچنــان یکــی از اعضــا ســازمان بــوده و توجــه بــه مســائل و مشــکات 

1- career
2- US National Institutes of Health
3- social responsibility
4- https://www.cspf.ir

گرچه  وی، جزء وظایف ذاتی و الینفک ســازمان محســوب می شــود. ا
کانــون ارزیابــی  ممکــن اســت ایــن اقدامــات در قالــب ســاختارمند 
کنــده و مجــزا، بــرای تأمیــن  صــورت نگرفتــه باشــند، امــا به طــور پرا
رضایــت خاطــر بازنشســتگان، برنامه ریــزی انجام شــده و برنامه هــای 
مختلــف و متنوعــی بــرای آنــان و خانواده هــای ایشــان تــدارک دیــده 
می شــود. ایــن امــر امــروزه در ســازمان های پیشــرو دنیــا کامــًا مشــهود 
اســت، به طوری کــه آن هــا بــا انجــام برنامه ریزی هــای مشــخص، بــرای 
افــراد در شــرف بازنشســتگی خدمــات مشــاوره ای خاصــی تــدارک 
می بیننــد بــه گونــه ای کــه بــه لطــف ایــن خدمــات مشــاوره ای، افــراد 
بــه هنــگام دریافــت حکــم بازنشســتگی، بــا کمتریــن صدمــات روحــی 
مواجــه می شــوند )صانعــی و دیگــران، 1388(. در جامعــه ای کــه کار 
در آن دارای ارزش اساســی اســت، بازنشســتگی اغلــب بــه معنــای 
از دســت دادن منزلــت و جداشــدن از کارهــای جــاری اســت کــه در 
زندگــی فــرد، شــکافی ایجــاد می کنــد کــه پــر کــردن آن دشــوار اســت 
)مصاحبی و همکاران، 1398(. بیشــتر مردم تا حدودی از بازنشســته 
شــدن نگراننــد؛ عــده ای نگرانی شــان بابــت نداشــتن پول کافی اســت، 
عــده ای دیگــر نگــران تــرک محیــط کارنــد و نیــز تــرک گروهــی کــه بــه آن 
تعلــق و عــادت دارنــد و یــا نگــران ایــن هســتند کــه از ایــن بــه بعــد قــرار 

اســت چــه کاری انجــام دهنــد )زاده غــام، 1398(.
بـــا توجـــه بـــه تعاریـــف بازنشســـتگی و بررســـی مشـــکات پـــس از آن 
می   تـــوان از ایـــن دوران بـــه عنـــوان طایـــی بیشـــترین بهـــره را بـــرد 
کـــه احســـاس طردشـــدگی  کابوســـی باشـــد بـــرای دســـته دیگـــری  یـــا 
یـــا خـــروج اجبـــاری دارنـــد و ایـــن برمی   گـــردد بـــه نـــوع تعریـــف در 
تأثیـــر  افـــراد  توانمندســـازی  آن  در  کـــه  سیاســـت   گذاری  نظـــام 
کـــه  گرفتـــه شـــود شـــخصی  بســـزایی دارد. در ایـــن بیـــن بایـــد در نظـــر 
بازنشســـته می   شـــود چـــه توانمندی   هایـــی در دوران اشـــتغال و 
کـــه بتـــوان بـــه درســـتی از آن   هـــا اســـتفاده  هنـــگام بازنشســـتگی دارد 
تجـــارب  از  بســـیاری  نادرســـت  اســـتفاده  صـــورت  در  زیـــرا  کـــرد 

گران بهـــای افـــراد زیـــر ســـؤال مـــی   رود4.
نحوه  خصوص  در  کشور  سازمان های  عمده  در  امروزه  آنچه   
سازمان ها  همه  تقریبًا  که  است  مشهود  بازنشستگی  با  برخورد 
تازه وارد  نیروهای  از  بهتر  استفاده  و  سازمان  به  افراد  ورود  برای 
دارای برنامه مشخص از جمله یک برنامه آموزشی مدون هستند 
برنامه ای  جامعه  دامان  به  فرد  بازگرداندن  برای  متأسفانه،  اما 
مشخص ندارند. این امر عمدتًا ناشی از عدم توجه سازمان های 
است.  سازمان ها  اجتماعی  مسئولیت  موضوع  به  داخلی 
جایگاهی  از  تقریبًا  بازنشستگی،  فرایند  مدیریت   ، دیگر به عبارت 
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برخوردار  داخلی  سازمان های  انسانی  منابع  واحدهای  در 
نیست و آنچه مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد سازمان ها از 
بازنشستگی در ذهن دارند صرفًا محدود به حکم بازنشستگی و 
ایشان  برای  زیرا  ؛  بیشتر نه  و  است  بازنشستگی  مزایای  و  حقوق 
مهم نیست که فرد با چه کیفیتی عمدتًا از لحاظ روحی و روانی به 

جامعه برگردانده می شود )صانعی و دیگران، 1388(.
و  ســـازمان ها   ، امـــروز جهش منـــد  و  پرشـــتاب  جهـــان  در 
بنگاه هـــای موفـــق بـــرای بقـــا و تـــداوم فعالیـــت خـــود و ورود بـــه 
ــتقبال  ــازمانی و مدیریتـــی اسـ ــول سـ ــه رقابـــت جهانـــی، از تحـ عرصـ
می کننـــد. بی تردیـــد پذیـــرش تحـــول بـــه ابـــزار ویـــژه خـــود احتیـــاج 
از روش هـــای پیشـــرفته و  ابزارهـــا بهره گیـــری  ایـــن  از  دارد. یکـــی 
کـــه  کـــز ارزیابـــی5 اســـت  کانـــون یـــا مرا ابزارهـــای مدیریتـــی  یـــا همـــان 
ـــادی دارد و در کشـــور مـــا  در کشـــورهای پیشـــرفته ســـابقه نســـبتًا زی
کـــه در حـــوزه مدیریـــت و توســـعه منابـــع  چنـــد ســـالی بیـــش نیســـت 

انســـانی مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.
ارزیابی نقش مهمی در ایجاد انگیزه دارد. افراد عاقه و نیاز دارند 
که نظر سـازمان را در مورد کار و عملکردشـان در سـال   های خدمت 
بداننـد و از نتیجـه آن بـرای دوران پـس از خدمـت بهره   منـد شـوند. 

ارزیابـی ایـن فرصـت را ایجاد می   کند )افروشـه و دیگـران، 1395(.
احساس  ارتقای  باعث  که  فرایندی  عنوان  به  توانمندسازی 
کارکنان سازمان می   شود، مطرح است. در این  خودکامیابی میان 
که توانمندی افراد را پرورش می   دهد و اطاعات  فرایند شرایطی 
ثمربخشی را با استفاده از عملیات سازمانی و فنون غیررسمی در 

اختیار سازمان   ها قرار می   دهد )ایوانسویچ6 و همکاران،  2005(
مطرح  مختلفی  اهداف  و  مقاصد  برای  ارزیابی  کانون های 
در  افراد  و  بازنشستگان  ارزیابی  اهداف  این  از  یکی  گردیده اند. 
شرف بازنشستگی، به منظور شناسایی تجربیات و شایستگی   های 
بعدی  نسل  به  آن   ها  انتقال  و  تجارب  جذب  جهت  ایشان 
می  باشد. همچنین هدف دیگر این کانون ها را می توان در ارزیابی 
تعیین  و  بازنشستگان  کنونی  مهارت های  و  دانش  توانمندی ها، 
به  ورود  و  توسعه  مسیر  در  ایشان  پرورشی  و  آموزشی  نیازهای 
این  گرفت.  نظر  در  بازنشستگی  دوران  در  کارآفرینی  یا  کسب وکار 
کانون به ایشان کمک می کند تا دوران بازنشستگی مفید و مؤثری 

را در پیش داشته باشند )طباطبایی، 1398(.
کارکنـان نیروهـای نیروهـای مسـلح، بـرای رسـیدن بـه  در میـان 
و عـده ی  کمـی وجـود دارد  برنامه هـای  و فعـال  سـالمندی سـالم 
باشـند7.  داشـته  برنامـه  خـود  سـالمندی  بـرای  کـه  هسـتند  کمـی 
و  برنامه هـا  نقـش  سـالمند،  جمعیـت  شـدن  بیش تـر  تبـع  بـه 

5- Assessment Center
6- Ivancevich
7- https://www.mehrnews.com/news/5041648/

می یابـد.  فزاینده تـری  اهمیـت  نیـز  بازنشسـتگی  صندوق هـای 
و  صحیـح  مدیریـت  سـنجیده،  و  علمـی  برنامه ریـزی  رو  ایـن  از 
حرفـه ای و آسیب شناسـی بـه موقـع مشـکات ایـن قشـر از جامعـه 
در  بازنشسـتگی  جایـگاه  اسـاس  ایـن  بـر  دارد.  بسـزایی  اهمیـت 
نظام هـای تأمیـن اجتماعـی از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت؛ و از 
بازنشسـتگی و برخـورداری از مزایـا و تسـهیات آن بـه عنوان"حقـی 
اساسـی" بـرای تـک  تـک آحـاد جامعـه یـاد می کننـد )میـر و دیگران، 

.)1393
کانون هـــای  بـــر ایـــن اســـاس، اســـتفاده از راهکارهایـــی بـــه عنـــوان 
ارزیابـــی بازنشســـتگان بـــه منظـــور توانمندســـازی بازنشســـتگان 
نیروهـــای مســـلح جهـــت انتقـــال بـــه دوران بازنشســـتگی و اشـــتغال 
در مســـیر شـــغلی بعـــدی، یکـــی از اقدامـــات مؤثـــر و حائـــز اهمیـــت 
ســـازمان های متولـــی بـــرای حفـــظ موقعیـــت اجتماعـــی و تعالـــی 

ــود. ــوب می شـ ــته محسـ ــراد بازنشسـ ــی افـ ــی و مالـ روحی-روانـ
کانون هـــای  از  اســـتفاده  رشـــد  عوامـــل  مهم تریـــن  از  یکـــی 
ارزیابـــی، نـــرخ ســـریع تغییـــر در ســـازمان های قـــرن بیســـت و یکـــم 
ــا  ــق بـ ــر و تطبیـ ــرد مؤثـ ــرای عملکـ ــراد بـ ــه افـ ــرایط، بـ ــن شـ اســـت. ایـ
تغییـــرات روزافـــزون فشـــار فراوانـــی وارد مـــی آورد. رشـــد اســـتفاده از 
ــزون  ــدن روزافـ ــه ای شـ ــن حرفـ ــاب ایـ ــز بازتـ ــی نیـ ــای ارزیابـ کانون هـ
بـــه  ارزش هـــا  و  چشـــم انداز  تبدیـــل  عامـــل  اصلی تریـــن  اســـت. 
بـــه  اســـت )منتظـــری، 1392  افـــراد شایســـته  واقعیـــت، داشـــتن 
نقـــل از خانبابایـــی و تقـــی  زاده، 1386(. در حـــال حاضـــر بیشـــترین 
مدیـــران  توســـعه  حـــوزه  در  ارزیابـــی  کانون هـــای  از  اســـتفاده 
بـــه صـــورت چشـــم گیری در حـــال توســـعه  کـــه  اســـت  ســـازمانی 
آن  کـــردن  مـــدل  و  شایســـتگی  شـــناخت  لـــذا  اســـت.  افزایـــش  و 
بـــا  توســـعه ای  برنامه هـــای  بـــرای  شـــروع  نقطـــه  یـــک  می توانـــد 

توجـــه بـــه نیازهـــای ســـازمان و فـــرد بازنشســـته باشـــد.
بــا توجــه بــه جمعیــت بــاالی حــدود 710 هــزار نفری بازنشســتگان 
نیــز مصائــب و مشــکات برشــمرده شــده در  نیروهــای مســلح و 
دوران بازنشســتگی، ضــروری اســت تــا نهادهــای متولــی ایــن امــر 
در راســتای توانمندســازی همــه جانبــه بازنشســتگان نیروهــای 
و  برنامه هــا  ســازمان دهی  و  برنامه ریــزی  بــه  نســبت  مســلح 
ایــن  نماینــد.  اقــدام  اثرگــذاری  و  مســتمر  جامــع،  طرح هــای 
ــتگان  ــکات بازنشس ــه ای مش ــع ریش ــتای رف ــد در راس ــات بای اقدام
و تــدارک راهکارهایــی جهــت بــرآورده ســاختن نیازهــای روحــی، 
شــکل   ... و  بازنشســتگی  مختلــف  بحران هــای  از  خــروج  روانــی، 
گیــرد کــه ایــن امــر نیــز مســتلزم انجــام مطالعــات عمیــق در خصوص 
ــرای طراحــی  اقدامــات موفــق داخلــی و خارجــی و ســپس تــاش ب
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راهکارهــای اجرایــی و عملیاتــی در ایــن مســیر می باشــد.
بــرای  افــراد  آورده شــده،  بــه بررســی   ها و توضیحــات  بــا توجــه 
بعــد از بازنشســتگی نیــز نیــاز بــه برنامه   ریــزی و همچنیــن اســتفاده 
در  خدمــت  دوران  در  کسب شــده  تجــارب  و  توانمندی   هــا  از 
زیــرا دالیلــی  را دارنــد  بازنشســتگی  از  پــس  ســازمان   ها، در دوران 
بــرای ســایر  افــراد  ایــن  از تجــارب  اســتفاده ســازمان   ها  از جملــه 
تجــارب  از  اســتفاده  بــا  ســازمان   ها  پیشــرفت  و  ارتقــا  کارکنــان، 
کــه بازنشســته شــده   اند و همچنیــن دالیــل فــردی بــرای  افــرادی 
کــه شــامل تقویــت روحیــه و تأثیرگــذاری مثبــت  شــخص بازنشســته 
کــه خــود تأثیــرات زیــادی  فــرد بــر جامعــه و احســاس مفیــد بــودن 
آســیب   های جامعــه خواهــد داشــت. در  و  کاهــش مشــکات  بــر 
حــال  در  یــا  بازنشســته  افــراد  ارزیابــی  و  توانمندســازی  مجمــوع 
و  ســازمان ها  بــرای  بــزرگ  ســرمایه   ای  عنــوان  بــه  بازنشســتگی 

می شــود. محســوب  جامعــه 
در نهایــت ایــن پژوهــش بــه دنبــال ایــن اســت بــا توجــه بــه تجــارب 
ملــی و بین المللــی و شــرایط و زیرســاخت های داخلــی راهکارهایــی 

بــرای توســعه کانونهــای ارزیابــی بازنشســتگان ارائــه دهــد.

مبانی نظری- 2
بازنشستگی2 222

بیسمارک8 در نوامبر 1881 در قرن نوزدهم اصطاح بازنشستگی 
از  هدف  که  بود  آلمان  اعظم  صدر  وی  کرد.  بیان  بار  اولین  برای 
که اغلب آن ها زندگی  کارکنان سالمندی  بیان بازنشستگی را رفاه 
بر  که  جهت  بدان  می دانست.  بودند  گذرانده  سختی  به  را  خود 
اساس مقررات تعیین شده زمان بازنشستگی در سن 65 سالگی 
از زمان امید به زندگی بسیار پایین تر  فرا می رسد و در آن مقطع 
کارکنان از آن بهره مند می شدند  از زمان حال بود، تعداد اندکی از 
آن  از  مدیدی  مدت  به  بازنشستگان  اقلیت  ترتیب  همین  به  و 
سرنوشتی  بازنشستگی،   .)1381 )علیخانی،  می کردند  استفاده 
خواهد  پدیدار  کارمند  هر  شغلی  زندگی  از  برهه ای  در  که  است 
که الزمه آن پذیرش  شد، درعین حال بازنشستگی فرایندی است 
دیدگاه های  از  دانشمندان   .)1379 )تامپسون9،  است  تغییرات 

کرده اند: مختلف، بازنشستگی را تعریف 
درآمــد    کســب  بــرای  کاری  صفــر  زمــان  مالــی:  دیــدگاه 

بینــدر1980،10(. و  گاردن  (
دیــدگاه تقویمــی: بازنشســته بــه شــخصی اطــاق می شــود   

8- Bismarck
9- Thompson 
10- Gordon & Blinder
11- Giddens
12- Wiliamson

گیدنــز1373،11(. کــه بــاالی 65 ســال داشــته باشــد )
انقطــاع    از  اســت  بازنشســتگی عبــارت   : کار روابــط  دیــدگاه 

کار  محیــط  از  مســن  کار  نیــروی  خــروج  یــا  اســتخدام  از 
.)1992 دیگــران،  و  )ویلیامســون12 

برکنــار    از  اســت  عبــارت  بازنشســتگی  اقتصــادی:  دیــدگاه 
کارمنــد دولــت از خدمــت بــه جهــت سســتی و ضعــف  کــردن 
ناشــی از تحلیــل قــوا و طــول ســنوات خدمــت و مانــده شــدن 
کــه مناســب بــا ســن و دوره  از کار بــا دادن حقــوق مخصــوص 

کانــی، 1387(. خدمــت باشــد )ذا
انــواع بازنشســتگی براســاس قوانیــن و مقــررات مربــوط 2 22222

بــه بازنشســتگان کشــوری و لشــکری
بــرای  عمــل  مــورد  بازنشســتگی های  انــواع  زیــر  بخــش  در 
کارکنــان نیروهــای مســلح بــر اســاس قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه 
بازنشســتگان کشــوری و لشــکری به طــور مختصــر تشــریح می شــود:

بازنشستگی اختیاری  
کــه  کارکنانــی را  الــف: اختیــار ســازمان: نیروهــای مســلح می توانــد 

دارای 30 ســال ســابقه خدمــت هســتند را بازنشســته نمایــد. 
کارمند نیروهای مسلح با داشتن 60 سال  ب: اختیار مستخدم: 
سن یا داشتن 30 سال سابقه خدمت می تواند تقاضای بازنشستگی 

نماید و سازمان موظف است درخواست وی را قبول نماید.
بازنشستگی توافقی  

کارکنــان مــرد بــا داشــتن 50 ســال ســن و حداقــل بــا 25 ســال 
ســابقه خدمــت و همچنیــن مســتخدمین زن بــا 20 ســال ســابقه 
خدمــت می توانــد تقاضــای بازنشســتگی نمایــد چنانچــه تقاضــای 

ــد. ــه باش گرفت ــرار  ــر ق ــورد نظ ــازمان م ــت س ــورد موافق ــرد م ف
بازنشستگی قهری  

هیئت های  سوی  از  صادره  آرای  اساس  بر  بازنشستگی  این 
یا  مستخدم  اختیارات  از  که  است  اداری  تخلفات  به  رسیدگی 
سازمان خارج می باشد )کارکنان مرد با حداقل 25 سال خدمت 

وزن با حداقل 20 سال خدمت(.
بازنشستگی اجباری  

وزارتخانه هــا و مؤسســات وظیفــه دارنــد کارکنــان دارای 65 ســال 
ســن بــا هرقــدر خدمــت را بازنشســت نماینــد.

کانون ارزیابی2 222
کــه توســط ســازمان های  کانــون ارزیابــی رونــدی اســت  فراینــد 
کانون هــای  بــرای اهــداف متنوعــی اســتفاده می شــود.  مختلــف 
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می کنــد  اســتفاده  متعــددی  آموزش دیــده   ارزیابــان  از  ارزیابــی 
شبیه ســازی های  در  را  شــرکت کنندگان  رفتــار  ارزیابــان  ایــن  کــه 
عملکــرد  ارزیابــان  می کننــد.  مشــاهده  کاری  مهــم  فعالیت هــای 
کانونــی ماننــد ابعــاد و  شــرکت کنندگان را بــا توجــه بــه ســازه های 
آنــان  وظایــف، ارزیابــی می کننــد و توصیه هایــی بــرای بهبــود بــه 
اســتخدام،  بــرای  مؤثــری  ابــزار  غالبــًا  ارزیابــی  کانــون  می کننــد. 
انتخــاب، برنامه هــای جانشــین  پــروری و توســعه ســرمایه انســانی 

در سراســر ســطوح ســازمانی اســت.
مدیریت  حوزه  در  متعددی  کاربردهای  ارزیابی  کانون های 
و نقش  تأثیر  امروزه  انسانی14 دارد.  و توسعه منابع  انسانی13  منابع 
مشهود  کامًا  توسعه  و  جذب  فرآیندهای  بر  ارزیابی  کانون های 
که ارزش افزوده باالیی مثل  است. خصوصًا برای انتخاب نیروهایی 
مدیران و متخصصان دارند )کانون ارزیابی توسعه مدیریت، 1387؛ 
منتظری، 1392(. کانون های ارزیابی یا توسعه از برنامه های متنوعی 
گروه  ( استفاده می کنند تا  در طول یک دوره زمانی )معمواًل دو روز
کوچکی از داوطلبان را از نظر تعدادی ابعاد )شایستگی ها( مرتبط با 

یک شغل خاص یا سازمان، ارزیابی کنند )منتظری، 1392(.
ــه  ــده ب ــران آین ــعه مدی ــرورش و توس ــه پ ــه ب ــی توج ــی تاریخ بررس
مدلــی نزدیــک مدل   هــای امــروزی نشــان می   دهــد کــه ارتــش آلمان، 
کانــون ارزیابــی بــرای انتخــاب فرماندهــان  کــه از  اولیــن جایــی بــود 
بهــره  آن  از  ایاالت متحــده  و  بریتانیــا  کــرد ســپس  خــود اســتفاده 
بردنــد و البتــه در جریــان جنــگ جهانــی دوم بــه واســطه اعتمــادی 
کــه  جایــی  تــا  کــرد  پیــدا  زیــادی  رواج  شــد،  فرآینــد  ایــن  بــه  کــه 
بخش   هــای خصوصــی و صنعــت نیــز خواهــان آن شــدند؛ بنابرایــن 
ســبقه ایــن رویکــرد از اوایــل دهــه بیســت قــرن بیســتم اســت و چنــد 
دهــه بعــد از آن وارد صنعــت شــد. آنچــه در پژوهش   هــای علمــی 
متخصصیــن  را  زیربنایــی  تحقیقــات  عمــده  می   شــود،  مشــاهده 
حــوزه روانشناســی صنعتــی انجــام دادنــد و بــه عرصه   هــای مختلــف 
تســری دادنــد. پــس از جنــگ جهانــی دوم و به ویــژه در ســال 1975 
کانون   هــای ارزیابــی،  کنفرانــس بین المللــی درزمینــٔه  در ســومین 
خطــوط راهنمــا و ماحظــات اخاقــی بــرای عملیــات کانــون ارزیابی 
کــه زمینه ســاز تحــوالت بســیار مثبتــی در  تدویــن و منتشــر شــد 
گردیــد. راهنمــای فــوق پــس  از آن طــی چنــد نوبــت در  ایــن مهــارت 
گرفــت.  ســال   های 1979، 1989، 2000 و 2004 مــورد بازنگــری قــرار 
آخریــن نســخه ایــن راهنمــا، در ســال 2014 تدویــن و در ســی و 
ارزیابــی  کانون   هــای  زمینــٔه  در  بین المللــی  کنفرانــس  هشــتمین 
کامل   تــر  گرفــت. ســال   های اخیــر نیــز نســخه   های  مــورد تأییــد قــرار 
کــه نشــان می   دهــد در  انجمــن روانشناســی بریتانیــا منتشــر شــد 

13- HRM
14- HRD

کانــون  گــذر زمــان، بهبودهــای مختلفــی در بخش   هــای مختلــف 
بــه حــال چنیــن خطــوط  تــا  کشــور مــا نیــز  صــورت می   گیــرد. در 
 ، کــه توجــه بــه ایــن امــر راهنمــا یــا اســتانداردی تهیــه نشــده اســت 

الزامــی اســت )جمشــیدی کوهســار و دیگــران، 1398(.
تعــدادی  آن  کــه در  اســت  رخــدادی  ارزیابــی،  کانــون  یــا  مرکــز 
می کننــد  شــرکت  آزمون هــا  یــا  تمرین هــا  مجموعــه  در  کاندیــدا 
مــورد  شایســتگی،  نظــر  از  آموزش دیــده،  ارزیابــان  توســط  و 
کلــی شــرکت   کنندگان در  مشــاهده و ارزیابــی قــرار می   گیرنــد. امتیــاز 
جلســه اجمــاع و طــی نشســتی بیــن ارزیابــان یکپارچــه می شــود. 
ــام آن هــا برداشــت  کانون ارزیابــی برخــاف آنچــه ممکــن اســت از ن
شــود، یــک مــکان خــاص نیســت، بلکــه ترکیبــی ســاختاریافته از 
کار بــرده می شــود تــا امــکان  کــه بــه  تکنیک هــای ارزیابــی اســت 
کنــد. طبــق  را فراهــم  از هــر شــرکت کننده  کلــی و دقیــق  ارزیابــی 
ارزیابــی و توســعه معتبرتریــن  کانــون  گزارش هــای جهانــی، روش 
شایســتگی  های  شــناخت  بــا  رابطــه  در  مورداســتفاده  روش 
ــا حــدود 70 درصــد رفتارهــای عمومــی و  ــراد اســت و نتایــج آن ت اف
کانــون ارزیابــی رویکــردی  عملکــرد آتــی فــرد را پیش   بینــی می   کنــد. 
، توســعه   کــه در ســال   های اخیــر بــا قدمــت بیــش از نیــم قــرن اســت 
کــرده و توســط ســازمان های بســیاری در خــارج  چشــمگیری پیــدا 

، تجربــه شــده اســت. کشــور و داخــل 
دو نوع کانون وجود دارد:

یــا    اســتخدام  مــورد  در  بــرای تصمیــم  کــه  اول کانون هایــی 
ارزیابــی  کانــون  را  کانون هــا  ایــن  می شــوند.  طراحــی  ارتقــا 
ارتقــای  و  بیرونــی  اســتخدام  ارزیابــی  کانــون  در  می نامنــد. 
ــه ارزیابــی  ــی می تواننــد هــدف مــورد نظــر باشــند و جنب درون

بســیار پررنــگ اســت.
دوم کانون هایی که برای شناخت نقاط قوت و قابل توسعه   

فرد تشکیل می شوند. این نوع را کانون توسعه   ای می نامند. 
آن،  کمک  با  که  است  ابزاری تشخیصی  توسعه ای  کانون 
توسعه ای  کانون های  در  می شوند.  متمرکز  توسعه  بر  افراد 
شناسایی افراد مستعد و تشخیص نقاط قوت و ضعف شغلی 
کانون برای افراد فرصتی را  می توانند هدف باشند. این نوع 
فراهم می کند تا قابلیت هایشان کشف شده و نیازها و الزامات 
در  که  شود  توجه  شود.  مشخص  ایشان،  شکوفایی  و  رشد 
صورت  افراد  قبول  یا  رد  هدف  با  قضاوت ها  توسعه،  کانون 
توانمندسازی شخصی و حرفه ای  و  بلکه توسعه  نمی گیرد؛ 
افراد هدف اصلی است. نتیجه ی چنین کانون هایی در قالب 
بازخورهای توسعه ای، برنامه های آموزشی، کارراهه ی شغلی 
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و ... در اختیار سازمان ها و افراد قرار می  گیرد.
آن  کــه در  فرآینــدی اســت  رویکــرد توســعه،  بــا  ارزیابــی  کانــون 
و  آن  در  فعــال  شــغل  رویکردهــای  بــه  توجــه  بــا  شــاغل  شــخص 
کانــون توســعه مــورد ارزیابــی قــرار  جهت گیری هــای ســازمان، در 
مهــارت  و  دانــش  توانایــی،  بــا  متناســب  بدین صــورت  و  گرفتــه 
 )IDP( فــردی  توســعه  برنامــه  بــه  بازخــورد  گــزارش  قالــب  در 
گــزارش بازخــورد شــامل دوره  کــه ایــن  شــرکت کننده ارائــه می شــود 
گی هــای رفتــاری  کارگاه آموزشــی، دوره هــای بازآمــوزی، ارتقــاء ویژ و 
گــر  ــر عملکــرد وی می باشــد. بازخــورد ا و بهبــود عوامــل تأثیرگــذار ب
موجــب بهبــود عملکــرد شــود، هــم بــرای ســازمان و هــم بــرای افــراد 

)امریــک و دیگــران، 2008(. واقــع می شــود  مفیــد 
کانون   هــای ارزیابــی بــر چهــار محــور اساســی متکــی هســتند. 
داوطلبــان  و  ارزیاب هــا  روش   هــا،  و  ابــزار  شایســتگی،  مــدل 
بــا تعامــل  ارزیابــی  کانــون  )ارزیابی شــوندگان(. در واقــع  ارزیابــی 
و  ارزیاب   هــا  تمرین   هــای  بــا  کانــون  در  شــرکت   کننده  افــراد 
مهــم  ایــن  می    گیــرد.  شــکل  ســنجش  مــورد  شایســتگی   های 
فلســفه  و  اهــداف  از  ارزیابی شــوندگان  دقیــق  شــناخت  بــا 
اهــداف  بــرای  آن  نتایــج  از  اســتفاده  و  ارزیابــی  کانون   هــای 
ــبت  ــت نس ــدگاه مثب ــزش و دی ــاد انگی ــان و ایج ــعه   ای داوطلب توس
در  مؤثــر  عوامــل  می   شــود.  حاصــل  ارزیابــی  کانون   هــای  بــه 
ایزارهــا  شایســتگی،  مــدل  شــامل  ارزیابــی  کانون   هــای  طراحــی 
اســت  ارزیابــان  و  ارزیابی شــوندگان  ارزیابــی،  روش   هــای  و 

.)1391 ارزیابــی،  کانــون  اجرایــی  )دســتورالعمل 
داوطلبین )ارزیابی شوندگان(: درکانون های توسعه، داوطلبین 
کانون متناسب با شرایط  که همه ی ارکان  رکن اصلی هستند؛ چرا 
گی های ایشان طرح ریزی می شود. شرکت کننده با نام   های  و ویژ
اما  می شوند،  شناسایی  ارزیابی شونده  و  مخاطب  داوطلب، 

کانون سازگار است، داوطلب است. که با فلسفه  بهترین واژه   ای 
مــدل شایســتگی: ایــن مــدل یــا فهرســت شــامل مجموعــه ای از 
کــه بــرای انجــام موفــق  گی هــا، توانایی هــا و مهارت هایــی اســت  ویژ
شــغل یــا نقــش الزم انــد و می تواننــد تفــاوت بیــن عملکــرد شــاغان 
عملکــرد  دارای  شــاغان  بــا  را  شــغل  هــر  برجســته ی  و  موفــق 
ــتن  ــا نداش ــتن ی ــع، داش ــد. در واق کنن ــان  ــف نمای ــا ضعی ــط ی متوس
کــه باعــث می شــود شــاغان  ایــن مهارت هــا و شایستگی هاســت 

در یــک شــغل عملکردهــای متفاوتــی داشــته باشــند.
شبیه ســازی  مجموعه تمرین هــای  بــه  تمرین هــا:  و  ابزارهــا 
یــک  میــزان  شــناخت  بــرای  کــه  می شــود  آزمون هایی گفتــه  و 
می  گیرنــد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  فــرد  یــک  وجــود  در  شایســتگی 
کارتابــل یــا نوشــتاری، مــوردکاوی،  ابزارهــا شــامل مصاحبــه، تمریــن 

می   شــوند. درجــه   360 بازخــورد  نقــش،  ایفــای 

کانون   هــای ارزیابــی مــورد  ، ســه نــوع ابــزار زیــر در  بــه زبــان دیگــر
: ــد از ــه عبارتن ک ــد  ــرار می   گیرن ــتفاده ق اس

ابزارهــای انفــرادی شــامل تمرین   هــای نوشــتاری تحلیلــی، . 1
کارتابــل یــا نامه   هــای اداری و ارائــه شــفاهی

ابزارهــای دونفــره شــامل ایفــای نقش، مصاحبه و جســتجوی . 2
اطاعات

گروهــی و . 3 کــره  گروهــی، مذا گروهــی شــامل بحــث  ابزارهــای 
گروهــی بــازی 

گــروه تقســیم   بندی  امــا به طــور معمــول تمرین   هــا در قالــب 6 
کــه شــامل تمرین   هــای: می شــود 

انفرادی ساده. 1
انفرادی چالشی. 2
 تعاملی ساده. 3
تعاملی چالشی. 4
گروهی ساده. 5
گروهی چالشی می   باشند. )جمشیدی کوهساری، 1391(.. 4

نیـــاز  کـــه  هســـتند  کانـــون  تیـــم  اعضـــای  مهم   تریـــن  ارزیابـــان: 
آمـــوزش داشـــته و شایســـتگی   ها و مهارت   هـــای الزم  بـــه  جـــدی 
کـــدام از اعضـــای تیـــم،  جهـــت ارزیابـــی را بایـــد داشـــته باشـــند. هـــر 
آموزش   هـــای متفاوتـــی دارنـــد زیـــرا نقش   هـــا و وظایـــف مختلفـــی 
کـــه آموزش   هـــای آن هـــا  کـــه البتـــه ایـــن ارزیابـــان هســـتند  دارنـــد 
کـــه تصمیمـــات  کامل   تـــر و تخصصی   تـــر اســـت و این   هـــا هســـتند 
کانـــون  نهایـــی در مـــورد شـــرکت کنندگان را اتخـــاذ می کننـــد. تیـــم 
ـــه اســـتراتژی   های  کـــه بســـتگی ب ـــا داخلـــی باشـــد  ـــد بیرونـــی ی می   توان
ســـازمان دارد. ارزیـــاب بایـــد طیـــف وســـیعی از مهارت   هـــا از جملـــه 
بی طرفـــی، توانایـــی ثبـــت و طبقه بنـــدی رفتارهـــای مشاهده شـــده 
به طـــور مـــداوم و نیـــز ســـطح باالیـــی از اســـتقامت و تعهـــد را دارا 
حـــدود  تـــا  ارزیابـــی  کـــز  مرا اطمینـــان  قابلیـــت  و  اعتبـــار  باشـــد. 
ارزیابـــان واجـــد شـــرایط و شایســـته وابســـته  بـــه وجـــود  زیـــادی 
 : از عبارت انـــد  موفـــق  ارزیـــاب  شـــخصیتی  گی   هـــای  ویژ اســـت. 
کانـــون ارزیابـــی، مردم گرایـــی )همدلـــی(،  تعهـــد بـــه فراینـــد و مفهـــوم 
جزئیـــات،  بـــه  کامـــل  توجـــه   ) مؤثـــر )شـــنود  دقیـــق  مشـــاهد ه گر 
مدیریـــت  بـــه  مشـــهور  ســـازمان یافته،  و  سیســـتمی   ، تحلیلگـــر
کارکنـــان، مهارت   هـــای  افـــراد، ســـابقه توســـعه و مشـــورت دادن بـــه 
، مهـــارت برقـــراری شـــفاهی خـــوب،  نوشـــتاری خـــوب، انعطاف پذیـــر
قضـــاوت عینـــی، حفـــظ ســـطح انـــرژی و شـــوق در یـــک روز ســـخت 
یـــا به عبـــارت  ارزیابـــان  بـــاال.  کاری  بـــه معیارهـــای  تعهـــد  و  کاری 
ـــه به طـــور مســـتقیم در  ک ـــرادی اســـت  ـــان شـــامل اف دیگـــر تیـــم ارزیاب
فراینـــد مشـــاهده، ثبـــت، طبقه بنـــدی و ســـنجش شایســـتگی   های 
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افـــراد در تمرین هـــای مختلـــف مســـئولیت دارنـــد.
بازنشســتگان 2 222 و  بازنشســتگان  چالش هــا و مشــکالت 

نیروهــای مســلح
مهم تریـن  از  معیشـتی  وضـع  و  فراغـت  اوقـات  زندگانـی،  امـور 
مسـائل و مشـکات بازنشسـتگان اسـت. از سـوی دیگـر مهم تریـن 
دوران  در  مسـلح  نیروهـای  بازنشسـتگان  کـه  چالش هایـی 
بازنشسـتگی بـا آن روبـرو هسـتند شـامل تأمیـن هزینه هـای زندگـی، 
دغدغـه اشـتغال فرزنـدان، گذرانـدن اوقـات فراغـت، تناسـب حقـوق 
از دیگـر مسـائل و مشـکات  باشـد.  زندگـی می توانـد  و هزینه هـای 
گیـرد اشـاره بـه میـزان  کـه می توانـد مـورد بررسـی قـرار  بازنشسـتگان 
دسترسـی بـه امکانـات و تسـهیات الزم رفاهـی و خدماتـی اسـت. از 
دیگـر مشـکات مربـوط بـه بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح تنـزل در 
یافتـن پسـت و موقعیـت اجتماعـی و عـدم اسـتفاده از تجربه هـای 
پیشین در امور مختلف است )سلطانی و دیگران 1394(. از دیدگاه 
سـلطانی و درویش )1394( مشـکات دوران بازنشسـتگی را می توان 
از سـه جنبـه زمینـه ای سـاختاری و رفتـاری مـورد بررسـی قـرار داد:

تجهیــزات،    و  امکانــات  از  تشکیل شــده  ســاختاری  جنبــه 
قوانیــن،  خط مشــی ها،  و  سیاســت ها  رفاهــی،  خدمــات 
آئین نامه هــا و دســتورالعمل ها، معیشــت، ســاختار ســازمان 
و  نرم افــزار  تکنولــوژی،  امکانــات،  و  منابــع  تشــکیات،  و 

نظــارت. حیطــه  نهایــت  در  و  ســخت افزار 
و    انگیـزه  ایجـاد  مدیریـت،  و  رهبـری  شـامل  رفتـاری  جنبـه 

انتقـال روحیـه، هدایـت و حمایـت روحـی و عاطفـی، توجـه بـه 
شخصیت بازنشستگان، توجه به منزلت، اهمیت قائل شدن 
برای منابع انسـانی بازنشسـتگان، بها دادن به بازنشسـتگان و 

اسـتفاده از تجربیـات و مهارت  هـای آن هـا اسـت.
در نهایـت جنبـه زمینـه ای شـامل مـواردی از جملـه فرهنـگ   

سـازمانی، ارتبـاط بازنشسـتگان بـا محیط، فرهنگ اجتمـاع در 
برخورد با بازنشستگان، رفتار دیگر سازمان ها با بازنشستگان، 
رفتـار و ارتبـاط بـا فرزندان و خانواده ها، رفتار همسـایگان، رفتار 

همنوعـان و رفتـار همکاران شـاغل می باشـد.
بازنشســتگان  مشــکات  و  مســائل   )1385( صفــری  دیــدگاه  از 

نیروهــای مســلح بــه شــرح زیــر اســت:
عــدم تناســب مزایــا و حقــوق بازنشســتگان نیروهــای مســلح   

نســبت بــه هزینه هــای زندگــی.
کمبــود پرداخــت تســهیات و وام مــورد نیــاز هنــگام اشــتغال   

کارکنــان نیروهــای مســلح. بــه 
تفــاوت و نامتعــادل بــودن در توزیــع وام و تســهیات مــورد   

ــاز بیــن بازنشســتگان. نی
کاالبرگ های تهیه اجناس.   کافی بودن تخصیص  نا

کمبود مسکن؛  
شــکاف و اختــاف بــا حقــوق بازنشســتگی و پرداخــت پــاداش   

پایــان خدمت.
عــدم به کارگیــری از تخصــص بازنشســتگان نیروهــای مســلح   

در امــور اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی.
اجتماعــی    جایــگاه  در  کــه  مشــاغلی  در  ثانویــه  فعالیــت 

نمی باشــد. مســلح  نیروهــای  بازنشســتگان 
بازنشســتگان    درمانــی  و  بهداشــتی  امکانــات  محدودیــت 

ایــن هزینه هــا. بــودن  بــاال  و همچنیــن  نیروهــای مســلح 
کمبود امکانات سیاحتی بازنشستگان نیروهای مسلح.  
کانون هــای بازنشســتگی در نتیجــه عــدم آشــنایی    کارایــی  نا

شــاغان بــا فعالیــت آنــان.
دادن    دست  از  واسطه  به  بازنشستگان  روحیه  تضعیف 

منزلت آن ها در محل کار قبلی نزد شاغان که در نتیجه عدم 
ناسازگاری این افراد با شرایط بازنشستگی را ایجاد می کند.

پیشینه پژوهش2 222
یافــت  دســت  مهــم  ایــن  بــه  خــود  مطالعــه  در   )1395( پیــروز 
کــه پیشــرفت علــم پزشــکی، ارتقــای ســطح بهداشــت عمومــی و 
افزایــش امیــد بــه زندگــی، باعــث شــده تــا شناســایی نیازهــای واقعی 
ســالمندان و برنامه ریــزی بــرای تأمیــن بهتــر و علمی تــر آن هــا یکــی 
کــز نظارتــی و اجرایــی ارائه دهنــده خدمــت باشــد.  از نیازهــای مرا
برانگیــزی  بــه ســالمندان، موضــوع چالــش  ارائــه خدمــت  نحــوه 
بازنشســتگان  نکوداشــت  و  تکریــم  ضــرورت  دلیــل  بــه  کــه  اســت 
نیروهــای مســلح هــر جامعــه، بایــد نگاهــی ویــژه بــه آن داشــت. 
گرچــه الگــوی نیازهــای ســامتی بازنشســتگان نیروهــای مســلح،  ا
امــا  دارد  جامعــه  ســالمندان  ســایر  بــه  زیــادی  شــباهت های 
محیطــی  عوامــل  کــه  علتــی  چنــد  بیماری هــای  بــودن  شــایع تر 
اثــر بیشــتری در بــروز آن هــا دارنــد، می توانــد تأثیــر اســترس های 
کنــد. اجــرای برنامــه ارزیابــی و پایــش ســامت  شــغلی را یــادآوری 
بازنشســتگان نیروهــای مســلح، در امتــداد طــرح پایــش ســامت 
از  مســلح  نیروهــای  منتخــب  درمانــی  کــز  مرا در  خدمــت،  حیــن 

.)1395، )پیــروز اســت  پژوهشــگر  اساســی  پیشــنهاد های 
صانعی و اسماعیلی )1388( نیز در تحقیقی به بررسی وضعیت 
بازنشستگان ناجا )زیرمجموعه نیروهای مسلح( و شناسایی مسائل 
و مشکات آن   ها و ارائه راهکارهای علمی اقدام نمودند. آن   ها در این 
تحقیق بازنشستگان در قید حیات نیروی انتظامی را مورد مطالعه 
قرار دادند. از دستاوردهای این تحقیق، آموزش و آماده سازی افراد 
در شرف بازنشستگی، در حوزه های برنامه ریزی دوران بازنشستگی، 
بهینه سازی  و معرفی روش های  بازنشستگی  با مشکات  آشنایی 
ایام بازنشستگی و آموزش شیوه های اشتغال مجدد و درآمدزایی 
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بازنشستگی  طرح  پیشنهاد  بر  عاوه  همچنین  آن ها  می باشد. 
تدریجی، پیاده سازی طرح مستندسازی تجربیات بازنشستگان یا 
کارکنان در شرف بازنشستگی را ارائه دادند  همان مدیریت دانش 

)صانعی و دیگران، 1388(.
چزگی )1398(، در مطالعه خود با هدف فهم تجربه بازنشستگی 
به  است،  گرفته  انجام  مشهد  شهرستان  بازنشسته  معلمان 
است.  پرداخته  پدیده  این  غنی تر  و  عمیق تر  بینش  کسب 
این  که  برگرفت  در  را  تم  سه  مجموع  در  پژوهش  این  یافته های 
مؤلفه های  شامل  بازنشستگی  فردی  بعد  عناوین  تحت  تم ها 
»آمادگی«، »بینش شغلی«، »تندرستی«، »وارستگی«، »دستاورد 
برگیرنده ی  در  بازنشستگی  اجتماعی  بعد  »فراغت«؛  و  معنوی« 
شامل  بازنشستگی  سازمانی  بعد  و  اجتماعی«؛  »جایگاه  مؤلفه 
انسانی«،  منابع  »مدیریت  »خدمات«،  »معیشت«،  مؤلفه های 
انتقال  مفهوم  روایت گر  »سیاست گذاری«  و  سازمانی«  »فرهنگ 
بازنشسته  معلمان  زیسته ی  تجربه ی  اساس  بر  بازنشستگی  به 

شهرستان مشهد می باشد )چزگی،1398(.
الگوی  طراحی  به  خود  پژوهش  در   ،)1397( جفره  غام زاده 
کشور  مناسب توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی 
اشاره کرد. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که زمینه ها 
سالمند  متخصصان  توانمندسازی  برای  موجود  ظرفیت های  و 
دستیابی  راهکارهای  مهم ترین  و  بوده  موانع  از  قوی تر  کشور  در 
به ویژه  و  آموزش  به  »توجه  مالی«و  منابع  هدف،«تقویت  این  به 
آموزش های فراسنتی با بهره گیری از روش های آموزشی جدید در 

ترکیب با فناوری های جدید« است )غام   زاده جفره، 1397(.
مواودیان قینانی )1397( در پژوهش خود با بررسی تأثیر حس 
تعلق اجتماعی و رضایتمندی و ترجیحات بازنشستگان از حضور 
در اجتماعات و کانون های بازنشستگی به بررسی نیازهای جامعه 
حس  واقع  در  پرداخت.  سالمندان  بازار  توسعه  و  سالمندان 
ارتباطی  پیوند های  بودن  معنادار  و  درک  میزان  اجتماعی  تعلق 
افراد جامعه دارند. شهر اصفهان،  افراد نسبت به دیگر  که  است 
قابل توجهی  با جمعیت  و  کشور  بزرگ  از شهرهای  یکی  به عنوان 
گی های جامعه  از سالمندان می تواند تا اندازه زیادی مصداق ویژ
ایران باشد. نتایج حاصل از این پژوهش به میزان زیادی قابلیت 
تعمیم به کل جامعه سالمندی ایران را دارا بوده تا در برنامه های 

گرفته شود )مواودیان قینانی، 1397(. کار  آتی مسئوالن به 
اسحقی گرجی )1397(، در پژوهش خود به بررسی تجربه زیسته 
بازنشستگان از چالش ها و راهبردهایی که برای رفع این چالش ها 
عوامل  گرفتن  نظر  در  به  توجه  با  پرداخت.  می گیرند،  کار  به 

15- Murakami
16- Sutangsa
17- Sullivan

فرهنگی و نقش برجسته مذهب در جامعه ایران و زندگی افراد در 
بازنشستگان  شرایط  تفاوت  به  می توان  جوامع،  سایر  با  مقایسه 
کار  در ایران با بازنشستگان جوامع دیگر از طریق راهبردهای به 

گرفته پی برد )اسحقی گرجی، 1397(.
جهت  الگویی  ارائه  به  تحقیقی  در   ،)1394( عبداللهیان 
آموزش  سازمان  بازنشستگی  شرف  در  کارکنان  توانمندسازی 
تعادل های  تمام  بازنشستگی  وقوع  با  کرد.  اقدام  شاهرود  پرورش 
به دست آمده تا حدی به هم می خورد و مدتی زمان الزم است تا 
دوباره فرد با شرایط جدید سازگار شود و معمواًل پیامد های منفی 
نشان  تحقیق  این  که  همان طور  می دهد.  روی  انتقالی  دوره  در 
جانبی  درآمد  که  کسانی  بین  در  منفی  پیامد های  کثر  ا می دهد، 
کم تر است و بیماری های روحی و جسمی معمواًل بافاصله  دارند، 

پس از بازنشستگی به آن ها روی می آورد )عبداللهیان، 1394(.
کامی15 )2021(، در پژوهش خود به مطالعه در مورد یادگیری در  مورا
دوران بازنشستگی پرداخته    است. این مطالعه از یک چارچوب نظری 
متشکل از نظریه فرهنگی اجتماعی و دیدگاه   های مرتبط استفاده 
کرده    است. این چارچوب بازنشستگان را قادر می   سازد تا روش   های 
پویایی را که در آن افراد در مرحله بعدی زندگی می   آموزند کنترل کرده 
و غلبه بر نامایمات را یاد بگیرند؛ بر مشکات و چالش   هایی غلبه 
از زندگی هستند؛ هدف  که در آن به دنبال معنای جدیدی  کنند 
زندگی را شناسایی    کنند، بر مهارت های جدیدی مسلط شوند و از 

کامی، 2018(. حمایت اجتماعی خاقانه استفاده    کنند )مورا
سوتانگسا16 و همکارانش )2019(، در پژوهش خود برای بررسی 
تجزیه و تحلیل  به  بازنشستگی  سنین  در  کارآفرینی  مهارت   های 
باندونگ  شهر  در  کارکنان  بازنشستگی  برای  آموزش  اهمیت 
رفتار  و  خاق  تفکر  در  توانایی  اساسًا  کارآفرینی  پرداخته      اند. 
و  کتیک   ها  تا اهداف،  منابع،  کسب  بر  مبتنی  که  است  نوآورانه 
برای  که  آنجا  از  است.  تجاری  چالش های  با  برخورد  در  نکاتی 
دوره  اندازه  به  بهره   وری  می شوند  بازنشسته  که  افرادی  از  برخی 
و  حقوق   ، کار میزان  مورد  در  آن ها  نظرات  لذا  بود،  نخواهد  کار 
توجیه  و  سازگاری  به  نیاز  بازنشستگی  از  پس  موفقیت  انتظارات 
گانه دارد. هدف این مطالعه تجزیه وتحلیل نقش مهم کسب  جدا
شرف  در  کارمندان  برای  آموزش  طریق  از  کارآفرینی  تخصص 

بازنشستگی است )سوتانگسا و دیگران، 2019(.
 سالیوان17 و همکارش )2018(، در تحقیق خود در مورد اشتغال پس 
از بازنشستگی تحقیق کرده   اند. با استفاده از ساختار اشتغال به عنوان 
یک چارچوب سازمان دهی، این بررسی اشتغال پس از بازنشستگی را با 
توجه به پنج بعد اصلی قابل اشتغال بررسی می   کند: انگیزه شغلی، سرمایه 
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انسانی، سرمایه اجتماعی، هویت و شخصیت )سالیوان و دیگران، 2018(. 

جدول 2.خالصه پیشینه پژوهش

نتایجموضوعنویسنده و سالردیف

چزگی1
1398

بازخوانی تجربه انتقال 
تجربه انتقال به بازنشستگی در سه مفهوم فردی، اجتماعی و سازمانیمعلمان به بازنشستگی

غالم زاده جفره2
1397

الگوی توانمندسازی 
متخصصان سالمند در بخش دولتی

توانمندسازی متخصصان سالمند، از طریق “تقویت منابع مالی”و “توجه 
به آموزش های فراسنتی با بهره گیری از فناوری های جدید”

مواودیان قینانی3
1397

بررسی تأثیر حس تعلق اجتماعی
 بر رضایتمندی و ترجیحات بازنشستگان از 
حضور در کانون ها و اجتماعات بازنشستگی

ارائه راهکار هایی برای ایجاد حس تعلق اجتماعی به جامعه، رضایتمندی و 
ترجیحات بازنشستگان و خدمت رسانی بهتر به مصرف کنندگان سالخورده 

شهر اصفهان

گرجی4 اسحقی 
1397

راهبردهای سازش با بازنشستگی
 )یک مطالعه پدیدار شناختی(

و  ایران  جامعه  در  مذهب  برجسته  نقش  و  فرهنگی  عوامل  نقش  بررسی 
زندگی افراد در مقایسه با سایر جوامع جهت استخراج نقاط تفاوت شرایط 

بازنشستگان در ایران با بازنشستگان جوامع دیگر

عبداللهیان5
1394

ارائه الگوی توانمندسازی کارکنان در شرف 
بازنشستگی آموزش وپرورش شاهرود به 

منظور بهینه سازی ایام بازنشستگی

، پیامد های منفی بیشتری دارد و بیماری های روحی و  کم تر درآمد جانبی 
 بالفاصله پس از بازنشستگی به آن ها روی می آورد.

ً
جسمی معموال

پیروز6
1395

نیازسنجی سالمت بازنشستگان نیروهای 
مسلح باالتر از 60 سال

 در شهر تهران در سال 1390
شناسایی الگوی نیازهای سالمتی بازنشستگان نیروهای مسلح

صانعی و اسماعیلی7
1388

بررسی وضعیت بازنشستگان ناجا و 
شناسایی مسائل و مشکالت آن ها

 و ارائه راهکارهای علمی

آموزش و آماده سازی افراد در شرف بازنشستگی، در حوزه های برنامه ریزی دوران 
بازنشستگی، آشنایی با مشکالت بازنشستگی و معرفی روش های بهینه سازی ایام 

بازنشستگی و آموزش شیوه های اشتغال مجدد و درآمدزایی

کامی8 مورا
2021

یادگیری در دوران بازنشستگی:
 ایجاد انعطاف پذیری و تبدیل شدن

 به یک فرد مدّبر در زندگی

ایجاد چارچوبی برای بازنشستگان برای یادگیری و روبرو شدن با 
چالش   های دوران بازنشستگی

9
سوتانگسا و 

همکاران
2019

مهارت   های کارآفرینی در سنین بازنشستگی: 
تجزیه وتحلیل اهمیت آموزش برای 

بازنشستگی کارمندان در شهر باندونگ

اهمیت بهبود مدیریت مالی
کارآفرینی  نگرش مثبت شرکت   کنندگان به اجرای آموزش و توانمندی   های 

در دوران بازنشستگی

سالیوان و همکار10
2018

 اشتغال پس از بازنشستگی: مرور و 
چارچوبی برای تحقیقات آینده

 پنج بعد انگیزه شغلی، سرمایه انسانی   ، سرمایه اجتماعی، هویت و 
شخصیت جهت اشتغال پس از بازنشستگی

عاوه بر مطالب فوق، بررسی هایی در مورد سایر واژه هایی که با بازنشستگی و کانون ارزیابی در ارتباط هستند انجام شده که در نمودار 
و اشکال زیر آمده است.

شکل 1. تعداد اسناد در ارتباط با بازنشستگی از سال 2000 تا 2020
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مطالعــه در زمینــٔه بازنشســتگی از پیشــینه طوالنــی و گســترده   ای 
ــد صعــودی  ــه خوبــی نشــان   دهنده رون برخــوردار اســت. شــکل    1 ب
هســتند.  مختلــف  موضوعــات  در  بازنشســتگی  از  اســتفاده 
کــی  کــه از بــازه 2000 تــا ســال 2020 را در برمی گیــرد، حا تحقیقــات 
بــه بیشــترین تعــداد  کــه در ســال   های 2019 و 2020  از آن اســت 

18- retirement
19- aging
20- Older adults
21- depression
22- health

ــه ایــن موضــوع در  رســیده و ایــن نشــان   دهنده اهمیــت و توجــه ب
ســال   های اخیــر اســت. ایــن تحقیقــات نقــش مهمــی در پیشــرفت 
کمــک  کشــورها در زمینــٔه بازنشســتگی داشــته اســت، همچنیــن 
کــرده اســت.  بزرگــی در زمینــٔه    شــناخت ایــن قشــر و نیازهــای آن   هــا 

شکل 2. کشور های پیشرو در زمینٔه بازنشستگی

در  بازنشســتگی  مســئله  اهمیــت  نشــان دهنده   2 شــکل 
... اســت. اهمیــت  کشــورهایی ماننــد ایاالت متحــده، انگلیــس و 
در  گســترده   ای  تحقیقــات  کــه  اســت  شــده  باعــث  موضــوع  ایــن 
کشــور ایاالت متحــده در ایــن زمینــه  کشــورها انجــام شــود.  ایــن 

پیشــرو اســت. بیشــتر تحقیقــات انجام شــده بازنشســتگی در ایــن 
کشــور در حوزه   هــای پزشــکی، اجتماعــی، اقتصــادی، اشــتغال و 
ایــن  ایــن تحقیقــات  انجام شــده، همچنیــن میــزان  روانشناســی 

رشــد صعــودی داشــته    اســت. اخیــر  کشــور در ســال   های 

شکل 3. کلمات مرتبط با بازنشستگی با استفاده از نرم   افزار
گان حوزه بازنشستگی  شکل 3 نتایج مربوط به هم   رخدادی واژ
نشان داده شده است که در این نقشه 195 کلیدواژه، 9 خوشه و 1392 
که مقوله   های موضوعی بازنشستگی18، سالخوردگی19،  پیوند است 
بیشترین  دارای  سامتی22  افسردگی21،  بیشتر20،  سن  با  بزرگساالن 

گان هستند و از این حیث در سال های اخیر مورد  پیوند با دیگر واژ
توجه بیشتری قرار گرفته   اند. نکاتی که در مورد نقشه   های این حوزه 
موضوعی باید ذکر شود این است که کوچکی دایره   ها در این مقوله 
نشان می   دهد، در این زمینه   های موضوعی توجه کافی نشده است. 



59

ستگــݡی
ش

ی بازن
صلنامه راهبردها

ف

کلیه موضوعات این حوزه، نیاز است بیشتر به  با توجه به اهمیت 
که شاخص نزدیکی، فاصله  این حوزه   ها پرداخته شود. از آنجایی 
و  می   سنجد  شبکه  در  موجود  دیگر  گره   های  همه  با  را  گره  هر 
گره   های موجود  گره و سایر  کوتاه   ترین مسیر میان  میانگین طول 
نزدیکی  شاخص  دارای  که  گره   هایی  می   دهد،  نشان  را  شبکه  در 
مرکزیت  و  اهمیت  و  بیشتر  تأثیرگذاری  قدرت  دارای  هستند،  زیاد 
گره   ها دسترس پذیرترند.  فراوان   تری در شبکه هستند و برای سایر 
با توجه به نقشه   ی ترسیم شده بیشترین تأثیر مربوط به موضوعی 
که در نقشه مربوطه دارای دایره   های بزرگ تری هستند.  می   باشد 
در  گره   ها  اهمیت  گان،  واژ هم   رخدادی  شاخص   های  از  دیگر  یکی 
که شاخص مرکزیت بینابینی نامیده می   شود. با توجه  نقشه است 
به نقشه مقوله   های موضوعی که دارای بیشترین مرکزیت بینابینی 

می   باشند، از اهمیت بسزایی برخوردارند.

کانون ارزیابی در اسناد کلمات مرتبط با  شکل 4. 

گان  با توجه به توضیحات داده شده در شکل 4،    هم   رخدادی واژ
گرفتن تعداد برابر  کانون ارزیابی با در نظر  مرتبط با بازنشستگی و 
پیوندها و اندازه یکسان دارای اهمیت یکسانی می   باشند و تنها 
گرفته شده است و باید  کیفیت زندگی در این مقوله نادیده  واژه 
توجه بیشتری به این حوزه شود. جدول زیر میزان هم رخدادی و 

گان مرتبط نشان می   دهد. قدرت پیوند کل را بین واژ
کانون ارزیابی و هم   رخدادی گان مرتبط با  جدول 2. واژ

قدرت پیوند کلوقوعکلیدواژه   ها
210کانون ارزیابی

210ظرفیت   سازی
210مربیگری

210ذخیره و انتقال پرسنل

210فناوری های نوآورانه
بازی گونه سازی23

210 )استفاده از عناصر معمول بازی(

20کیفیت زندگی

اصلــی  کلیدواژه هــای  عنــوان  بــه  کــه  کلماتــی  زیــر  اشــکال  در 

23- gamification

کلمــات  ــا بازنشســتگی و  تحقیــق پیشــرو هســتند و ارتبــاط آن هــا ب
کلمــات مرتبــط بــا آن   هــا نشــان داده شــده  مرتبــط و هم   رخــدادی 
اســت. بــا توجــه بــه تحقیــق انجام شــده، توانمندســازی و انتقــال 

کانــون ارزیابــی نقــش بســزایی دارنــد. در بازنشســتگی و 

کلمات مرتبط با توانمندسازی در اسناد شکل 5. 

کلمات مرتبط با انتقال به بازنشستگی شکل 6. 

روش شناسی پژوهش- 3
کــه بررســی شــرایط  بــا توجــه بــه هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر 
کنونــی داخــل کشــور و نمونه   هــای موفــق در حــوزه و بهبــود رفــاه 
بازنشســتگان در داخــل و خــارج از کشــور اســت، لــذا در ایــن راســتا 
از دو روش اســتفاده می   شــود. در بخــش مطالعــه و بررســی شــرایط 
کیفــی اســتفاده می   شــود  کنونــی داخلــی از روش تحلیــل محتــوای 
مســتندات،  از  مســتخرج  کنونــی  شــرایط  درک  آن  حاصــل  کــه 
اســناد، مــدارک مــدون موجــود و مصاحبــه می   باشــد. در بخــش 
بــه اســتخراج و شناســایی و مطالعــه نمونه   هــای موفــق  مربــوط 
داخلــی و خارجــی، اســتفاده از مطالعــه تطبیقــی بــه روش مــروری 
کاربــردی مؤثــری خواهــد داشــت. )مرجــع( در ایــن تحقیــق نتایــج 

مطالعه تطبیقی با روش مروری2 222
از  گروهــی  بــا  بهینــه کاوی  گــروه  یــا  فــرد  مواجــه  روش  ایــن  در 
و  مشــخص  فعالیت هایــی  بررســی  منظــور  بــه  مشــارکت کنندگان 
مقایســه نتایــج آن هــا یــا یکدیگــر تحــت عنــوان بهینــه کاوی مــروری 
شــناخته می شــود. کنتــرل بهینــه کاوی بــا کمــک مشــارکت کنندگان 
کــه از داخــل یــا خــارج ســازمان انتخــاب می  شــوند انجــام می پذیرد.
احاطــه  و  کنتــرل  دلیــل  بــه  کاوی  بهینــه  نــوع  ایــن  در 
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ــت  ــن اس ــه کاوی پایی ــک بهین ــوع، ریس ــر موض ــارکت کنندگان ب مش
و همچنیــن دوره زمانــی آن بــا توجــه بــه تعــداد شــرکت کنندگان و 

24- https://www.military.com/military-transition/transition-assistance-program-overview.html
25- https://www.militaryonesource.mil
26- https://www.oriontalent.com/military-job-seekers/officers/
27- https://www.ctp.org.uk/about-us/the-ctp
28- https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/careers/articles/military-recruitment.html
29- https://www.ex-militarycareers.com/exmilitary-careers-jobs-and-courses-for-exforces

عمــق و غنــای مطالعــه می توانــد بیــن چندیــن هفتــه تــا چندیــن 
مــاه متغیــر باشــد )عمــوزاد مهدیرجــی و دیگــران، 1395(.

یافته   های پژوهش- 4
در ایــن بخــش بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای کانــون ارزیابــی پرداختــه می   شــود. ایــن اقدامــات در دو دســته بین   المللــی و ملــی 
کانــادا و اســترالیا، هنــد و ترکیــه  بررســی می   شــود. اقدامــات بین   المللــی در کشــورهای پیشــرو و مشــابه شــامل ایاالت متحــده، انگلیــس، 

گرفته   انــد. می باشــند. اقدامــات ملــی نیــز عــاوه بــر نیروهــای مســلح در ســایر ارگان   هــا نیــز مــورد توجــه قــرار 
تجارب بین   المللی کشورهای پیشرو حوزه کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح2 222
اقدامات کشورهای پیشرو و مشابه در حوزه کانون ارزیابی2 22222

کانون ارزیابی جدول 3. اقدامات کشورهای پیشرو و مشابه در حوزه 

کشورهای پیشرو

ایاالت 
متحده

با توجه به این   که نیروی مسلح ایاالت متحده بزرگ ترین نیروی نظامی جهان است، به همان نسبت اقدامات بیشتری برای انتقال و ارزیابی 
گرفته است. مهم ترین برنامه انتقال که به نوعی ارزیابی و کمک برای انتقال به زندگی غیرنظامی افراد پس از بازنشستگی  این نیروها صورت 

است TAP نام دارد و با این عنوان در ایاالت متحده شناخته شده است.
مشاوره انتقال24؛	 
آموزش برای اشتغال و یادگیری مهارت   ها25؛	 
یافتن استعداد و توانایی   های افراد؛	 
ارائه انواع سمینارها و مقاالت در خصوص آمادگی و موفقیت برای پس از بازنشستگی؛	 
ارائه مدل شایستگی برای بازنشستگی نیروهای ارتش؛	 
کاریابی برای بازنشستگان و پیشکسوتان نظامی26؛	  سایت های 
سایت های معرفی مختص مشاغل ساختمان سازی و ... به بازنشستگان نظامی؛	 
سایت های شناخت و تعیین ویژگی ها و توانمندی های فردی، روحی و حرفه ای؛	 
سایت های استخراج توانایی های فرد بازنشسته و ارائه فهرست مشاغل متناسب با توانمندی های ایشان	 

کمک می   کند.  نظامی  بازنشستگان  ارزیابی  کانون  به عنوان یک  بازنشستگی  افراد در حال  به  که  انتقال هستند  برنامه  این  زیرمجموعه 
کز غیردولتی چنین برنامه   هایی را نیز ارائه می   دهند. عالوه بر این  کشور به عنوان مرا همچنین وجود مؤسسات بازنشستگی نظامی در این 
راهنمایی   ها و برنامه   هایی نیز برای کارفرمایان جهت استخدام افراد پیشکسوت و بازنشسته نظامی وجود دارد. عالوه بر خدمات حضوری 

کمک می   کنند. کشور به روند انتقال به زندگی پس از بازنشستگی نظامیان ایاالت متحده  وجود سایت   های متعدد در این 

انگلیس

افراد نظامی  برای  بازنشستگی  از  انتقال به دوران پس  برنامه   های  نیروهای مسلح دارای  کشورهای پیشرو در  از  انگلیس به عنوان یکی 
که خدمات اشتغال مجدد را ارائه می   دهد. این خدمات برای تمام  کشور شناخته شده است  است. این برنامه ها با عنوان CTP در این 

رده   های نیروهای مسلح انگلیس فراهم است. خدمات این برنامه شامل27:
کاری،	  ایجاد رزومه 
کشف مهارت   ها،	  آموزش و 
یافتن شغل و	 
که مایل به استخدام نیروهای پیشکسوت نظامی هستند، است.	  کارفرمایانی  همکاری با 

که خدمات  کشور وجود دارد  همچنین برنامه   های شناخته شده دیگری نیز در حوزه انتقال و اشتغال مجدد بازنشستگان نظامی در این 
مشابه CTP ارائه می دهند:

 	Deloitte28

 	Ex-MilitaryCareers29

 	Ex-Force
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کانادا

کشور توسعه یافته و پیشرو برای آمادگی نظامیان خود برای زندگی پس از بازنشستگی، مرکز انتقال دارد. خدمات این  کانادا به عنوان یک 
که شامل موارد زیر است30: مرکز برای نظامیان و خانواده آن   هاست 

مشاوره؛	 
مصاحبه؛	 
همکاری با سازمان   های خصوصی برای انتقال افراد به پس از بازنشستگی؛	 
برنامه ریزی برای ارائه نقشه راه اقدامات پیش روی بازنشستگان ارتش؛	 
کانادا برای آینده انتقال نیروهای مسلح به دوران بازنشستگی، کانون های ارزیابی مهارت ها و آموزش ها را برنامه ریزی نموده است.	 

به  انتقال  برای  افراد  به  آنالین  سمینارهای  طریق  از  آموزش  با  که  دارد  وجود  نظامیان  برای  دوم  شغل  به  کمک  شبکه  یک  همچنین   
بازنشستگی کمک می   کند. عالوه بر این   ها تعداد زیادی از سازمان   های دیگر و همچنین سازمان های خصوصی برنامه   هایی برای کمک به 

انتقال افراد نظامی به بازنشستگی را دارند.

استرالیا

آن ارائه می   دهد. خدمات  در استرالیا سازمان بازنشستگان نظامی )DVA( برنامه   هایی برای انتقال افراد نظامی به بازنشستگی و پس از 
شامل موارد زیر است31، 32:

برنامه همه جانبه CTAS برای همه اعضای نیروهای دفاعی استرالیا در پیش، هنگام و پس از بازنشستگی33،
کانون ارزیابی به تعیین امتیاز مهارت های بازنشستگان می پردازد.	  که همانند  برنامه انتقال بازنشستگی نیو ساوت ولز 
مشاوره آمادگی برای انتقال به بازنشستگی به فرد و خانواده اش،	 
مشاوره آمادگی برای انتقال به اشتغال در حوزه غیرنظامی،	 
آموزش،	 
ایجاد انگیزه،	 
کارفرمایان عالقه   مند به استخدام پیشکسوتان نظامی	  شناسایی 
راهنمایی تهیه رزومه شغلی برای انتقال به مشاغل غیرنظامی،	 
کمک به ترجمه مهارت های نظامی به مهارت های قابل درک و مناسب برای مشاغل غیرنظامی،	  راهنمایی و 
حمایت  از نظامیان جهت شروع به مشارکت در برنامه های انتقال )از قبیل مشاوره، مرخصی تأیید شده و ...(	 

آموزش و شناسایی مهارت   های افراد بازنشسته نظامی  کشور انواع طرح   های انتقال به شغل   های پس از بازنشستگی با  همچنین در این 
کمک به افراد بازنشسته برای  در سایر شغل   ها نیز در حال انجام است. عالوه بر این   ها سایت   ها و سازمان   های متعددی برای آموزش و 

انتقال به بازنشستگی و اشتغال مجدد نیز خدمات   رسانی می   کنند.
کشورهای مشابه

هند

کشور به دلیل جوان   گرایی در  کشور هند به عنوان یکی از بزرگ ترین نیروهای مسلح آسیا و جهان شناخته شده است. نیروهای مسلح این 
نیروهای مسلح در سنین پایین   تری نسبت به سایر کشورها بازنشسته    می   شوند. DGR به عنوان اداره انتقال و اشتغال مجدد در این کشور 
به افراد نظامی برای انتقال به بازنشستگی خدمت   رسانی می   کند. برنامه    آن   ها بر مبنای شناسایی شایستگی   های افراد صورت می   پذیرد. 
گرفته شده است. همچنین در سال   های اخیر سعی بر آن  همچنین از پیش شغل   هایی برای افراد برای زندگی بعد از بازنشستگی در نظر 
گواهینامه   های معتبر باال ببرند. همچنین سازمان رفاه بازنشستگان نیروهای مسلح نیز  که مهارت   های افراد را با دادن مدارک و  بوده است 
کاریابی نیروهای مسلح در هند به نظامیان بازنشسته برای یافتن شغل  کمک می   کند. عالوه بر این   ها سازمان  به اشتغال مجدد نظامیان 
کشور برای نظامیان بازنشسته و در حال بازنشستگی به اجرا درآمده  آموزشی بسیاری در این  کمک می   کند، همچنین طرح   های  مناسب 

است. به طور خالصه خدمات انتقال به شغل دوم برای بازنشستگان نظامی در هند به شرح زیر است34:
تعیین، ارزیابی و امتیاز دهی شایستگی های بازنشستگان	 
برنامه های منظم برای آماده سازی و آموزش جهت انتقال به بازنشستگی و اشتغال دوم	 
سایت  های مرتبط شغل یابی	 
تخصیص بودجه برای پرداخت هزینه آموزش به صورت دولتی	 
کز معتبر آموزشی	  عقد تفاهم نامه با سازمان های آموزشی، دانشگاه ها، مؤسسات و مرا
رزرو موقعیت های خالی شغلی در برخی شرکت ها و بانک های دولتی	 
تعیین و معرفی برخی مشاغل برای اشتغال دوم بازنشستگان نظامی	 
گسترش خدمات	  برنامه ریزی مرتب و دوره ای برای 

ترکیه
علیرغم اینکه ترکیه جزء قدرت   های نظامی خاورمیانه محسوب می   شود و حتی در جهان نیز شناخته شده است ولی در خصوص انتقال 
از  با نظرسنجی  را منتشر نکرده است. در مطالعات انجام شده تحقیقاتی  آن برنامه مدونی  از  نظامیان خود به بازنشستگی و زندگی بعد 
بازنشستگان نظامی صورت گرفته بود و همچنین چندین سایت کاریابی و مؤسسات خصوصی که به بازنشستگان خدمات ارائه می   دهند.

 
30- https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/benefits-military/transition/understanding-transition/transi-
tion-centres.html
31- https://www.dva.gov.au/
32- https://www.veteransemployment.gov.au/#Veterans
33- https://www.defence.gov.au/DCO/Transition/YourTransition/CTAS.asp
34- https://www.dgrindia.com/Home/Index
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که خاصه  گرفته است  همچنین در راستای مدیریت شایستگی و ارائه مدل   های شایستگی در بخش بین   المللی اقداماتی صورت 
آن در جدول زیر ارائه شده است:

جدول 4. مدل شایستگی در کشورهای مختلف

سال کشور
توضیحاتمدل شایستگیراه   اندازی

2001استرالیا

- APS چارچوب ارزش
مدل توانمندی منابع انسانی -
مدل قابلیت رهبری اجرایی ارشد -
سیستم رهبری یکپارچه -

ANAO)دفتر حسابرسی ملی استرالیا( اهمیت مدل   های قابلیت )شایستگی( را برای ارائه 
کار تشخیص داد. کلیدی توانایی نیروی  چارچوبی برای شناسایی الزامات 

مدل شایستگی فدرال2بلژیک
اصالحات  پروژه  اساسی  عنصر  عنوان  به  بلژیک  فدرال  دولت  در  شایستگی  مدیریت 
سازمان   های  بین  مشترک  زبان  یک  طرح  این  شد.  معرفی  کوپرنیکوس  طرح   ، گسترده   تر

کرد و فرایندهای مختلف منابع انسانی را پوشش داد. مختلف ایجاد 

کلیدی رهبری1970کانادا شایستگی   های 
کارکنان خدمات عمومی، صرف  خود ارزیابی و یادگیری و برنامه   ریزی شغلی را برای همه 
نظر از حرفه، عملکرد یا سطح. یک ابزار دیگر برای حمایت از تجدید خدمات عمومی و 

کارکنان پوشش داده می   شود. اولویت آن بر رهبری و توسعه 

1997کره جنوبی
شایستگی استاندارد دولتی -
مدل شایستگی مدیریت جوان -
- SCS مدل شایستگی

کره شامل موارد زیر است: مدیریت صالحیت شناسایی شده توسط دولت 
تغییر در مدیریت پرسنل با چشم انداز آینده   نگر	 
کل با انتخاب پرسنل بسیار شایسته صرف 	  بهبود رقابت   پذیری دولت به عنوان یک 

نظر از سابقه
 تحقق مدیریت پرسنل عادالنه   تر و شایسته   تر از طریق یک روش سازمان دهی شده خوب	 
کارکنان دولت در مورد شایستگی   ها و تالش   های داوطلبانه برای 	   تشویق نگرانی   های 

توسعه آن   ها شایستگی   ها
 اندازه   گیری و پیش   بینی شایستگی   های مورد نیاز در آینده به شیوه   ای معتبر و عینی	 
امکان ارتقای شایستگی از طریق مشارکت فعال در آموزش و آموزش	 
ایجاد فرهنگ توسعه مستمر خود.	 

مدل شایستگی 2ABDهلند

در دولت مرکزی هلند، مدیریت شایستگی، فرصتی را برای توسعه شخصی بیشتر و کمک به 
کارکنان برای سازگاری با چالش   های جدید فراهم کرد، با چندین هدف در نظر گرفته شد:

کارکنان در سازمان   های در حال تغییر	  افزایش قابلیت استخدام عمومی و توسعه 
کار	  کار و افزایش رضایت از  کیفیت  بهبود 
کردن سازمان   ها	  کارکنان با سازمان   ها و مؤثرتر  تقویت پیوندها و تعهد 
کار و ایجاد نگرش انعطاف   پذیرتر	  کاهش جهت   گیری  تمرکز بر عملکرد و 
آن   ها مورد 	  نتایج واقعی  بر اساس  کارکنان دولت  که  این معنا  به  تغییر فرهنگ  ترویج 

گیرند. قضاوت قرار 

چارچوب شایستگی SCS -1979انگلیس
چارچوب   های شایستگی در سیستم   های مدیریت عملکرد استفاده می   شود.مهارت   های حرفه   ای برای دولت -

ایالت 
2متحده

بــرای  - عمومــی  شایســتگی   های 
فــدرال کار  نیــروی 

مدارک اصلی اجرایی -

زبان  ارائه یک  برای  ابزاری  به عنوان  ایاالت متحده، مدیریت شایستگی  در دولت فدرال 
مشترک برای پرداختن به شاخص های عملکرد مطلوب در سطوح مختلف مدیریتی در نظر 
گرفته شد. همچنین نیاز به همسویی استراتژیک بین فرد و سازمان را بیان می   کند. مدل   های 
کمک به شناسایی  کمک به برنامه جانشین پروری با  شایستگی نیز به عنوان ابزاری برای 
پیشرفته،  شغلی  برنامه  یک  گرفتن  نظر  در  با  به ویژه  بهبود،  زمینه های  و  افراد  قوت  نقاط 
ترویج شده است. اتکا به شایستگی   ها نشان   دهنده دور شدن از رویکردهای رتبه به سمت 

استخدام است که بر دانش فنی الزم برای عملکرد متمرکز شده است.
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جمع بندی تجارب بین المللی2 22222
که در آن داوطلبان  کشورها فرآیندی است  کثر  کانون ارزیابی در ا
مورد بررسی قرار می   گیرند تا مناسب بودن آن   ها برای انواع خاصی از 
استخدام، به ویژه مدیریت یا فرماندهی نظامی را تعیین کنند. شخصیت 
و استعدادهای افراد با استفاده از تکنیک   هایی از جمله مصاحبه، 
تمرینات گروهی، ارائه، آزمودن و آزمایش روان   سنجی تعیین می   شود35.

کاندیدای  یک  ارزیابی  برای  ساختمان  یک  فقط  ارزیابی  کانون 
شغلی نیست، بلکه یک فرآیند ارزیابی رفتار بر اساس ارزیابی چندگانه 
یا  مصاحبه   ها  شغل،  به  مربوط  شبیه   سازی   های  جمله:  از  است 
هر  در  ارزیابی  مرکز  داشتن  نهایی  دلیل  روان شناختی.  تست   های 
سازمانی جمع   آوری کلیه اطاعات مربوطه تحت شرایط استاندارد در 

مورد توانایی   های فرد برای انجام یک کار معین است.
کانادا  انگلیس،  ایاالت متحده،  جمله  از  پیشرو  کشورهای 
آسیایی  و  اروپایی  توسعه یافته  کشورهای  سایر  و  استرالیا  و 
همچنین  و  نظامیان  انتقال  برای  ساختاریافته ای  برنامه های 
کز موجود  سایر بازنشستگان خود به دوران بازنشستگی دارند. مرا
کشورها با هدف توانمندسازی افراد برای انتقال به دوران  در این 

پس از بازنشستگی به وجود آمده   اند.
آموزشی و  کز  و مرا همچنین وجود مؤسسات معتبر خصوصی 
سایت   های کمک   کننده به این افراد روند انتقال را در این کشورها 
ارزیابی  به  بیشتر  و  است  کرده  آسان   تر  سازمان   ها  و  دولت  برای 

توانمندی ها و مهارت ها و آموزش آن ها پرداخته شده است.
رایــگان  معمــواًل  نظامیــان  بــرای  گرفتــه  صــورت  حمایت   هــای 
کــز مختــص بــه ایــن افــراد صــورت  یــا بــا هزینه   هــای پاییــن در مرا
می   گیــرد. نظــام بازنشســتگی در بیشــتر کشــورهای پیشــرو و موفــق 
چنیــن  وجــود  و  اســت  یافتــه  ســاختار  برنامه   ریزی   هــای  دارای 
ــه دلیــل افزایــش  ــرای ارزیابــی و حمایــت بازنشســتگان ب ــزی ب ک مرا

رشــد بازنشســتگی در جهــان امــری ضــروری اســت.
که  کشوری  که تنها  گفت  کشورهای مشابه می   توان  در خصوص 
برای انتقال به بازنشستگی فعالیت   های ارزشمندی را منتشر نموده 
فعالیت   های  انجام  برای  برنامه ریزی  حال  در  همچنین  و  است 
کشور به دلیل جوان   گرایی  کشور هند می باشد. این  بیشتر است، 
برنامه   ریزی  به  شروع  اخیر  سال   های  در  بازنشسته  نیروهای  در 
این  مجدد  اشتغال  و  انتقال  برای  خود  بازنشسته  نیروهای  برای 
آموزشی  از جمله این اقدامات می   توان به امور  قشر نموده است 
گرفتن مشاغلی  و باال بردن سطح توانایی های این افراد و در نظر 
کشورهای مشابه اقدامات مؤثر و  کرد. سایر  مخصوص آن ها اشاره 
چشم گیری در خصوص انتقال افراد نظامی خود به بازنشستگی و 

ارزیابی توانمندی   ها و شایستگی   های این افراد منتشر ننموده   اند.

35- wikipedia.org

تجارب ملی کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح2 222
استفاده از راهکارهایی به عنوان کانون های ارزیابی بازنشستگان 
به منظور توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح جهت انتقال 
از  یکی  بعدی،  شغلی  مسیر  در  اشتغال  و  بازنشستگی  دوران  به 
حفظ  برای  متولی  سازمان های  اهمیت  حائز  و  مؤثر  اقدامات 
بازنشسته  افراد  مالی  و  روانی  روحی-  تعالی  و  اجتماعی  موقعیت 
اقتصادی،  فرهنگی،  شرایط  به  توجه  با  می شود.  محسوب 
، اقدامات  کشور ... داخل  اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی، مالی و 
از  از منظر این ابعاد نیز امکان پذیر باشد،  مشابه انجام شده باید 
این رو، مطالعه و بررسی سوابق مشابه داخلی در برگزاری کانون های 
افراد  نیازمندی های  و  توانایی ها  سنجش  و  بازنشستگان  ارزیابی 
می تواند  ایشان  توانمندسازی  به  کمک  و  بازنشستگی  شرف  در 
بازنشستگان  ارزیابی  کانون های  اجرای  برای  تصمیم گیرندگان  به 

نیروهای مسلح رهنمودها و کمک های اثربخشی داشته باشد.
گونــه ای در  از ســوی دیگــر، دانــش ایــن افــراد نیــز می توانــد بــه 
کــه در مســیر  ســازمان جــذب شــود، لــذا برخــی از ایــن اقدامــات 
در  می گیــرد  صــورت  بازنشســتگی  شــرف  در  افــراد  دانــش  جــذب 
ــا ســازمان منتهــی  نهایــت ممکــن اســت بــه حفــظ ارتبــاط ایشــان ب
گهانــی ارتبــاط افــراد بــا ســازمان و انتقــال یک بــاره  گــردد و از قطــع نا
کــه آســیب های بســیاری را ممکــن اســت در برخــی  بــه بازنشســتگی 

افــراد بــه دنبــال داشــته باشــد، جلوگیــری می کنــد.
کانــون ارزیابــی  کلیــه اقدامــات مشــابه  از ایــن  رو، در ایــن بخــش، 
بازنشســتگان کــه ســازمان ها و شــرکت های داخلــی در مســیر کمــک 
ــا  ــد ت ــراد در شــرف بازنشســتگی انجــام داده ان ــه توانمندســازی اف ب
ایشــان بــه بهتریــن نحــو بــه بازنشســتگی انتقــال یابنــد و برخــی 
کــه در راســتای اســتخراج و جــذب دانــش بازنشســتگان  اقدامــات 

گرفتــه اســت. انجــام می گیرنــد، مــورد بررســی قــرار 
 ، کوکباز طرح  می   توان  گرفته  صورت  طرح   های  مرتبط   ترین  از 
خانه   های امید و دانشگاه سومین نسل سنی را نام برد. طرح کوکباز 
مسلح  نیروهای  بازنشستگان  برای  که  بازنشستگان(  )کسب وکار 
توانمندسازی  برای  متنوعی  طرح   های  این  است،  گرفته  صورت 
دارد.  آن   ها  فرزندان  همچنین  و  مسلح  نیروهای  بازنشستگان 
همچنین طرح خانه امید بازنشستگان بروجرد یکی از ظرفیت های 
پیش بینی شده برای سامان دهی خدمات رسانی به بازنشستگان 
است. خانه های امید محلی موجب همبستگی، تعامل و هم فکری 
که هدف آن  بازنشستگان و انتقال تجربیات به نسل جوان است 
استخراج دانش و اطاعات بازنشستگان و انتقال آن به قشر جوان 
که در خانه های امید می توان این امر را محقق نمود. خانه  است 
و  بازنشستگان  به  متمرکز  خدمات رسانی  برای  است  مکانی  امید 
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کتابخانه و بخش های دیگر  دارای سالن اجتماعات، اتاق پزشک، 
است. هدف از احداث خانه امید ایجاد روحیه شادابی و نشاط، 

پرکردن اوقات فراغت و استفاده از امکانات می باشد36.
یکی از اهداف کانون های ارزیابی این است که بازنشسته ها برای 
از  که هم بتوانند  آماده شوند  فردایی بهتر با مهارت آموزی بیشتر 
خود مراقبت کنند و هم بتوانند مهارت هایی کسب کنند تا کارآفرین 
شوند و یا جذب شغل هایی شوند که در بازارهای خصوصی وجود 
کشور شکل گرفته دانشگاه  که در  دارند. برای این موضوع اقدامی 
توسعه دانشگاه سومین نسل   .)U3A( سومین نسل سنی است
کشور در حال  که اخیرًا در  گسترده و نوپایی  سنی یکی از اقدامات 
شکل گیری است؛ و با هدف آموزش و توانمند سازی بازنشستگان، 

36- https://cspf.ir/News.aspx?id=4231
37- http://iums.ac.ir/content/102441/
38- http://www.payesh8523.ir/fa/voluntary
39- http://www.oipf.ir/news/5568
40- https://cspf.ir/News

سالمندان و خانواده ها در حوزه های تغذیه سالم، ورزش، سامت 
گردیده است. متولی  کارآفرینی در دوره بازنشستگی مطرح  روان و 
که جلساتی را در راستای توسعه و  این نهاد وزارت بهداشت است 

بهبود هرچه بیشتر این نهاد تشکیل می دهد37.
و  بازنشســتگی  پدیــده ی  بــه  نــگاه  تغییــر  بــر ضــرورت  کیــد  تأ بــا 
ســالمندی و تقویــت همکاری هــای بیــن بخشــی بــرای مواجهــه بــا 
کشــور طــی ســال های آینــده، در راســتای  ســال خوردگی جمعیــت 
اهداف ســند ملی ســالمندان کشــور و با هدف توانمندســازی ایشــان، 
ارتقای خود مراقبتی و کیفیت زندگی و همچنین بازنشستگی سالم، 
پویــا و فعــال را ه انــدازی خواهــد شــد. جــدول زیــر اقدامــات صــورت 

گرفتــه در راســتای کانــون ارزیابــی بازنشســتگان را نشــان می   دهــد.
کانون ارزیابی گرفته در راستای  جدول 5. اقدامات ملی صورت 

سازمان های داخلی مجری اقداماتاقدامات مشابه انجام شده در سازمان های داخلی

آموزش و توانمندسازی افراد در شرف بازنشستگی در حوزه های مختلف از جمله: بهداشتی/نرم افزار و ...
ناجا

 صندوق بازنشستگی نفت
 دانشگاه نسل سوم

دانشگاه استفاده از ظرفیت های اساتید در زمینه های مختلف آموزشی و بهره مندی از دانش و تجربه ایشان کشوری  بازنشستگی  صندوق 
فرهنگیان

پیاده سازی طرح مستندسازی تجربیات بازنشستگان و افراد در شرف بازنشستگی
ناجا

صندوق بازنشستگی نفت38 تشکیل و به روزرسانی پایگاه داده مشخصات بازنشستگان
 به منظور انجام برنامه ریزی های دقیق در مسائل مختلف و تسهیل دسترسی به آن ها

پیاده سازی طرح “ بازنشستگی تدریجی”

ناجا

ارائه خدمات مشاوره پایان خدمت یا مشاوره بازنشستگی برای افراد در شرف بازنشستگی

استقرار واحدی جهت ارائه خدمات مشاوره "پزشکی-روانی” به بازنشستگان

انجام “مصاحبه خروج” با افراد خواهان بازنشستگی پیش از موعد

کارشناسی کلیدی و  افزایش سنوات خدمت افراد شاغل در پست های 
کثری از توان، تجربه و دانش آن ها  جهت استفاده حدا

توجه خاص به مستمری بگیران و خانواده های دارای فرزند معلول یا دارای بیماری های خاص

کردن فرصت استخدام حداقل یکی از فرزندان واجد شرایط بازنشستگان نیروهای مسلح فراهم 

ایجاد صفحه ای با عنوان خدمات غیرحضوری
 و ارسال رزومه یا نام نویسی در حوزه های تخصصی بازنشستگان

کشوری صندوق بازنشستگی 
کارکنان بانک ها  صندوق بازنشستگی 

صندوق بازنشستگی نفت39امضا تفاهم نامه با مجموعه های دانشگاهی

استخراج دانش و تجربیات بازنشستگان و انتقال آن به قشر جوان

خانه امید بروجرد
وزارت نیرو
 شهرداری

شرکت نیروی برق استان یزد و تهران بزرگ
 سازمان بنادر و دریانوردی خوزستان

خدمات رسانی متمرکز به بازنشستگان و ایجاد روحیه شادابی و نشاط،
 پرکردن اوقات فراغت و استفاده از امکانات

خانه امید بروجرد40
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سازمان های داخلی مجری اقداماتاقدامات مشابه انجام شده در سازمان های داخلی

دانشگاه نسل سوم41آموزش های حرفه ای افراد به سمت اشتغال پس از بازنشستگی

گواهی معتبر آموزش تخصصی و مهارت آموزی و در نهایت ارائه 
 از سوی سازمان فنی و حرفه ای به بازنشستگان و فرزندان آن ها

کشوری42 صندوق بازنشستگی  استفاده از ظرفیت های بازنشستگان متخصص به عنوان مربی آموزشگاه های فنی حرفه ای

کمک به اشتغال فرزندان بازنشستگان و برون سپاری برخی از
کانون های بازنشستگی  فعالیت های سازمان فنی و حرفه ای به 

) به کارگیری بازنشستگان برای اشتغال مجدد )به عنوان مشاور
کشوری صندوق بازنشستگی 

 سازمان تأمین اجتماعی
 جهاد سازندگی

کوکباز )کسب وکار بازنشستگان( نیروهای مسلح43طرح 

41- https://cspf.ir/News
42- https://cspf.ir/News
43- https://www.iribnews.ir/fa/news/2509161

نتیجه   گیری- 5
مســئله  بیــان  بــه  مقدمــه  بخــش  در  جــاری،  پژوهــش  در   
و  زندگــی  دوره هــای  مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان  بازنشســتگی 
یکــی از مراحــل اشــتغال پرداختــه شــد و اهمیــت ایــن مســئله بــا 
ــه افزایــش چشــمگیر جمعیــت ایــن قشــر از جامعــه و رشــد  توجــه ب
ــه در ایــن دوران  ک ــون آن هــا و همچنیــن مشــکاتی  گ نیازهــای گونا
بــه برنامه   ریــزی  بــه دلیــل نیــاز  گردیــد. همچنیــن  دارنــد، مطــرح 
افــراد بــرای بعــد از بازنشســتگی و اســتفاده از توانمندی   هــا و تجــارب 
کسب شــده در دوران خدمــت و انتقــال آن بــه نســل بعــدی، وجــود 
کانــون ارزیابــی بــرای ســنجش و تقویــت توانمندی   هــا امــری ضــروری 
اســت. در مجمــوع توانمندســازی و ارزیابــی افــراد بازنشســته یــا در 
حــال بازنشســتگی بــه عنــوان ســرمایه   ای بــزرگ بــرای ســازمان   ها و 

می   شــود. محســوب  جامعــه 
با  مطابق  همچنین  و  انجام شده  بررسی   های  اساس  بر 
به  کمک  منظور  به  پژوهش،  این  در  ارائه شده  پیشنهاد های 
وضعیت  بهبود  و  بازنشستگی  دوران  به  بازنشستگان  انتقال 
اجرایی  را  بازنشستگان  ارزیابی  کانون  می   توان  ایشان،  معیشت 
کرد. در این کانون با ارائه سند شایستگی مختص با توانمندی   ها 
خدمتشان،  اتمام  هنگام  در  فرد  هر  شخصی  مهارت   های  و 
مجدد  کار  به  اشتغال  به  دستیابی  مسیر  در  را  آن   ها  می   توان 
پس از بازنشستگی همراهی نمود تا با آسیب   های روحی و روانی 
اقتصادی شان  مشکات  و  منتقل شده  دوران  این  به  کمتری 
با  مرتبط  راهکارهای  و  پیشنهاد ها  زیر  جدول  گردد.  مرتفع 
راستای  در  را  مسلح  نیروهای  بازنشستگان  توانمندسازی 

کانون ارزیابی بازنشستگان نشان می   دهد. کردن  اجرایی 
ایـن پژوهـش مطالعـه و بررسـی عوامـل ملـی و  انجـام  از  هـدف 
بین   المللـی در برگـزاری کانون ارزیابی بازنشسـتگان و ارائه راهکارها 

قبلـی  بخش   هـای  در  کـه  اسـت  بـوده  مناسـب  پیشـنهاد های  و 
گرفتـه در ایـن خصـوص بررسـی  مفاهیـم پایـه و اقدامـات صـورت 
شـد. بـر اسـاس بررسـی   های انجام شـده ابتـدا شـاخصه   هایی بـرای 
کانـون ارزیابـی بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح و سـپس مطابـق بـا 
پیشـنهاد های  قسـمت  سـه  در  پژوهـش  ایـن  پیشـنهاد ها  آن   هـا 
مبتنی بر اقدامات بین   المللی، اقدامات ملی، مصاحبه، در نهایت 
راهکارهایـی جهـت اجرایـی کـردن کانـون ارزیابـی و اولویت دهی به 

کانـون ارزیابـی بازنشسـتگان ارائـه شـده اسـت. برنامه   هـای 
با توجه به مطالعات صورت گرفته نتیجه گرفته می   شود که کانون 
ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح کانونی توسعه   ای است و هدف 
شناسایی افراد مستعد و نقاط قوت و ضعف شغلی   شان می   باشد تا 
بتوان به توسعه و توانمندسازی شخصی و حرفه   ای افراد پرداخت. 
کانون  حضور بازنشستگان به صورت داوطلبانه می   باشد و اجرای 
برای توسعه افراد بازنشسته نباید به اجرای کانون های یک یا چندروزه 
محدود شود )چند دوره   ای باشد(. همچنین افراد، به طور مستمر با 
راه حل های توسعه ای مواجه می   شوند. دوره ای بودن این کانون به 
بازنشستگان این فرصت را می دهد که با آرامش و امکان برخورداری 
از فرصت های بیشتر به مشارکت در کانون ارزیابی بیندیشند. با توجه 
کانون ارزیابی، ضروری است تا تعداد  به لزوم دوره ای بودن برگزاری 
دفعات برخورداری از این فرصت مشخص و محدود باشد؛ بنابراین 
کانون باید به صورتی منطقی برای  تعیین تعداد دفعات شرکت در 
افراد )براساس دسته   بندی: رده شغلی و پایه حقوقی، وضعیت سند 
بازخورد دور اول، سن بازنشسته، شغل مورد نظر و ...( مشخص گردد.
پروسـه دعوت با توجه به جایگاه و شـأن بازنشسـتگان نیروهای 
بـا اهمیـت تلقـی شـود، همچنیـن  مسـلح و روحیـات ایشـان بایـد 
از  فراخـوان  و  گسـترده  دعوتـی  صـورت  بـه  آن  اجـرای  هنـگام  در 
کارمنـدان در شـرف بازنشسـتگی(  عمـوم افـراد )افـراد بازنشسـته و 
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انجـام پذیـرد و بـه اطـاع کلیه بازنشسـتگان در ارگان هـای مختلف 
فرصـت  ایـن  و  گیـرد  صـورت  کشـور  سـطح  در  و  مسـلح  نیروهـای 
گـردد. بـرای ایـن منظـور می تـوان از محـل  بـرای همـه افـراد فراهـم 
اسـتان ها  کـز  مرا در  مسـلح  نیروهـای  بازنشسـتگان  کانون هـای 
بهره بـرداری نمـود. دعـوت از افـراد بـه صـورت تلفنـی یـا حضـوری 
کانـون  کـه در ایـن صـورت امـکان توضیـح اهـداف  انجـام می   شـود 
و  فراهم شـده  ایشـان  نگرانی   هـای  رفـع  و  شـرکت کنندگان  بـرای 

ثبت نـام  و  دعـوت  در  گیـرد.  انجـام  جامعـی  و  کامـل  اطاع   رسـانی 
ارزیابـی  کانـون  در  مشـارکت  درخواسـت  فـرم  بایـد  داوطلبـان، 
توسـط داوطلبـان تکمیـل شـود. ایـن فـرم بایـد اطاعاتـی از قبیـل 
ارگان،  بازنشسـتگی،  درجـه  پرسـنلی،  شـماره  فـردی،  مشـخصات 
سـن، جنسـیت، منطقـه خدمـت، شـهر و اسـتان، شـغل دوم مـورد 
سـایر  و  تخصصـی  و  فنـی  تحصیلـی،  و  دانشـی  مهارت هـای   ، نظـر

را شـامل شـود.  ... بـا جنـگ و  از قبیـل سـوابق مرتبـط  گی هـا  ویژ
جدول 6. پیشنهاد ها و برنامه   های توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح 

پیشنهاد های توانمندسازی 
در زمینٔه سازمانی

زمان بازنشستگی و انتقال 
کانون ارزیابی( )برگزاری 

کز     آموزشی. 1 کارگاه و مرا طراحی و ایجاد 
کارمندان. 2 بهره   گیری از تجربیات بازنشستگان و انتقال آن به 
بررسی سوابق بازنشستگان و به روزرسانی پایگاه داده ایشان. 3
بهره   گیری از دانش و تخصص بازنشستگان به عنوان مشاور و یا مدرس. 4
کارمندان. 5 افزایش سنوات خدمت 
کی. 6 کار اشترا ایجاد فضای 
ایجاد مرکز رشد. 7
استفاده از شتاب   دهنده   ها و اقدام برای عملیاتی شدن طرح   ها و ایده   های بازنشستگان. 8
برگزاری رویدادها و جشنواره   های پیشنهادگزینی. 9

کاریابی. 10 ارائه سایت   های تخصصی برای 
کز ارزیابی. 11 کانون و مرا برنامه   ریزی برای ایجاد 

پیشنهاد های توانمندسازی 
در زمینٔه فردی

شرکت در برنامه   های سرمایه   گذاری   های جمعی. 1
شرکت در سمینارها و برنامه   های آموزشی با خانواده. 2
شرکت در فرصت   ها و شرایط مهیا شده به صورت داوطلبانه. 3

پیشنهاد های توانمندسازی در زمینٔه عوامل 
محیطی پس از بازنشستگی و دریافت 

کانون ارزیابی آموزش   های 

برقراری مشارکت با سایر سازمان   ها. 1
کز فنی   حرفه   ای. 2 عقد قرارداد با مرا
تشکیل نهادها و کمیته   هایی با بهره   گیری از تخصص بازنشستگان و گماردن بازرس   هایی از ایشان. 3

کز  برای این مرا
عقد قراردادهایی با نهادهای زیرمجموعه نیروهای نیروهای مسلح در جهت ایجاد . 4

فرصت   های شغلی

گرفته و توجه به  کانون ارزیابی نیروهای مسلح به عنوان راهکار پیشنهادی بر اساس مطالعات صورت  در تصویر زیر فرآیند برگزاری 
گی   های جامعه هدف ارائه شده است. ویژ

کانون ارزیابی نیروهای نیروهای مسلح شکل 7. فرآیند برگزاری 
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