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:چکیده

مشکالت و چالشهای گوناگونی در انتهای دوران اشتغال برای افراد بهوجود میآید که اغلب نتیجه سردرگمی حاصل از عدم وجود برنامهای
 اما برای، اغلب سازمانها برای ورود و استفاده بهینه از نیروهای جدید برنامهای مشخص دارند.مناسب برای دوران بازنشستگی است
 به ویژه.بازگرداندن این افراد به جامعه و گذار از اشتغال به دوران بازنشستگی برنامهای متناسب با ویژگیهای آنها تدارک نمیبینند

 توانمندسازی افراد برای ورود به دوران، از اینرو.بازنشستگان نیروهای مسلح که همواره خدمات ارزندهای به جامعه عرضه داشتهاند
 کانون ارزیابی مفهومی است که میتواند شرایط را برای.بازنشستگی نقشی موثر در استفاده بهینه افراد از این دوران طالیی ایفا میکند

 برگزاری کانون ارزیابی به شیوهای متناسب با شرایط و مشخصات و نیازمندیهای بازنشستگان نیروهای.انتقال به بازنشستگی مهیا سازد
 در مرحله اول با روش مطالعه تطبیقی به بررسی برنامهها و اقدامات، برای این منظور. هدفی است که در این پژوهش دنبال میشود،مسلح

 در نهایت. پرداخته شده است،مشابه کانون ارزیابی برای بازنشستگان نیروهای مسلح که در کشورهای پیشرو و مشابه و ارگانهای داخلی
 راهکارهایی برای تهیه و تدوین برنامهای مناسب جهت تشکیل و توسعه کانون ارزیابی بازنشستگان در،با بررسی تجارب موفق بینالمللی

 این پیشنهادات با توجه به شرایط ویژه برخی بازنشستگان نیروهای مسلح.راستای توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح ارائه شده است

. همچنین از خبرگان در سطوح مختلف شغلی و کلیه ارگانهای ذیربط مصاحبه باز به عمل آمده است.و خانوادههایشان ارائه گردیده است
.همچنین سوابق بینالمللی از طریق سایتهای معتبر بین المللی و کشورها به صورت کتابخانهای مورد بررسی قرار گرفته است

 نیروهای مسلح، توانمندسازی، کانون ارزیابی، مطالعه تطبیقی، بازنشستگی:واژگان کلیدی
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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 employment 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 retirement. 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 families. 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

"* این مقاله مستخرج از پروژه پژوهشی "مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بینالمللی برنامه کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح
.انجام شده در مؤسسه مطالعاتی سپید می باشد

1-1مقدمه
بازنشســتگی یکــی از مراحــل مســیر شــغلی اســت کــه هــر
شــاغلی نا گریــز پــس از چنــد ســال کار و فعالیــت بــا آن مواجــه
میشــود .بازنشســتگی یــک واژه کلــی اســت کــه ب هطــور ســنتی
بــه خــروج نیروهــای کاری مســن از محیــط کار اطــاق میشــود
(مصاحبــی و دیگــران 1398 ،بــه نقــل از روجلبــرگ.)2007 ،
بازنشســتگی و ســالمندی اغلــب پدیدههــای مرتبطــی هســتند کــه
در یــک تقــارن زمانــی بــا یکدیگــر پدیــد میآینــد.
بازنشســتگی مرحل ـهای از مراحــل اشــتغال در ســازمان اســت
کــه فــرد در زمــان حیــات ســازمانی آن را طــی میکنــد ،زمانــی کــه بــا
یشــود و تــا دوره بازنشســتگی ادامــه مییابــد
اســتخدام شــروع م 
(صــدر .)1395،بازنشســتگی یــک تحــول و انتقــال از نقشــی بــه
نقــش دیگــر اســت و یــک وقفــه عمیــق را در زندگــی فــرد بــه وجــود
مــیآورد .فــرد از گذشــته خــود بریــده میشــود و بــا وضعیــت
یگــردد (عریضــی و دیگــران .)1394 ،هــر
جدیــدی مواجــه م 
بازنشســتهای ممکــن اســت در دوران بازنشســتگی بــا مشــکالتی
ماننــد مشــکالت اقتصــادی ،ســامتی ،اجتماعــی و غیــره مواجــه
شــود ،امــا چگونگــی مواجهشــدن آنــان بــا ایــن مشــکالت و
شــیوههایی کــه بازنشســتگان بــرای ســازش بــا مرحلــه جدیــدی از
زندگــی بــه کار میگیرنــد ،قابــل توجــه اســت .بــه گــزارش ســازمان
ملــی ســامت ایاالتمتحــده )2017( 2جمعیــت مس ـنتر جهــان
بهطــور بیســابقهای در حــال رشــد اســت؛ در ســال 8/5 ،2017
درصــد از جمعیــت کل جهــان ( 617میلیــون نفــر) دارای ســن 65
ســال یــا باال تــر بودنــد .پیشبینــی میشــود تــا ســال  ،2050ایــن
ً
مقــدار بــه حــدود تقریبــا  17درصــد ( 1/6میلیــارد نفــر) از جمعیــت
کل جهــان برســد (عبدالهــی .)1397 ،از ای ـن رو ،اهمیــت توجــه بــه
نیازهــای ایــن بخــش از جامعــه در حــال افزایــش اســت.
تا کنــون نگــرش حا کــم بــر ســازمانها و مدیــران در کشــور مــا بدیــن
صــورت بــوده اســت کــه بالفاصله بعد از بازنشســتگی فــرد و ابالغ حکم
بازنشســتگی بــه وی ،رابطــه فــرد بــا ســازمان را تما مشــده قلمــداد کرده
و فــرد بازنشســته دیگــر عضــوی از ســازمان بــه شــمار نمیآیــد .ایــن
در حالــی اســت کــه امــروزه مســئولیت اجتماعــی ،3ســازمانها را بــر
آن مـیدارد کــه بــه مســائل بســیار فرا گیرتــر و گســتردهتری نســبت بــه
وظایــف ســنتی خــود بپردازنــد کــه توجــه بــه امــور معیشــتی ،ســامت
نهــا اســت .در ســازمان
جســمی و روانــی و  ...بازنشســتگان یکــی از آ 
قگــرا و مســئولیتپذیر اصــل بــر آن اســت کــه فــرد بازنشســته
اخال 
همچنــان یکــی از اعضــا ســازمان بــوده و توجــه بــه مســائل و مشــکالت
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یشــود .ا گرچه
وی ،جزء وظایف ذاتی و الینفک ســازمان محســوب م 
ممکــن اســت ایــن اقدامــات در قالــب ســاختارمند کانــون ارزیابــی
صــورت نگرفتــه باشــند ،امــا ب هطــور پرا کنــده و مجــزا ،بــرای تأمیــن
رضایــت خاطــر بازنشســتگان ،برنامهریــزی انجامشــده و برنامههــای
مختلــف و متنوعــی بــرای آنــان و خانوادههــای ایشــان تــدارک دیــده
ً
یشــود .ایــن امــر امــروزه در ســازمانهای پیشــرو دنیــا کامــا مشــهود
م 
یهــای مشــخص ،بــرای
نهــا بــا انجــام برنامهریز 
یکــه آ 
اســت ،بهطور 
افــراد در شــرف بازنشســتگی خدمــات مشــاورهای خاصــی تــدارک
میبیننــد بــه گون ـهای کــه بــه لطــف ایــن خدمــات مشــاورهای ،افــراد
بــه هنــگام دریافــت حکــم بازنشســتگی ،بــا کمتریــن صدمــات روحــی
یشــوند (صانعــی و دیگــران .)1388 ،در جامعــهای کــه کار
مواجــه م 
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 میکنــد کــه پــر کــردن آن دشــوار اســت
(مصاحبی و همكاران .)1398 ،بیشــتر مردم تا حدودی از بازنشســته
یشــان بابــت نداشــتن پول کافی اســت،
شــدن نگراننــد؛ عــدهای نگران 
عــدهای 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 ،
بــا توجــه بــه تعاریــف بازنشســتگی و بررســی مشــکالت پــس از آن
میت ــوان از ای ــن دوران ب ــه عن ــوان طالی ــی بیش ــترین به ــره را ب ــرد
ی ــا کابوس ــی باش ــد ب ــرای دس ــته دیگ ــری ک ــه احس ــاس طردش ــدگی
ی ــا خ ــروج اجب ــاری دارن ــد و ای ــن برمیگ ــردد بـــه نـــوع تعریـــف در
نظ ــام سیاس ــتگذاری ک ــه در آن توانمندســـازی افـــراد تأثیـــر
بســزایی دارد .در ایــن بیــن بایــد در نظــر گرفتــه شــود شــخصی کــه
بازنشس ــته میش ــود چ ــه توانمندیهای ــی در دوران اشـــتغال و
هنــگام بازنشســتگی دارد کــه بتــوان بــه درســتی از آنهــا اســتفاده
ک ــرد زی ــرا در ص ــورت اس ــتفاده نادرس ــت بســـیاری از تجـــارب
گرانبه ــای اف ــراد زی ــر س ــؤال م ــیرود.4
آنچه امروزه در عمده سازمانهای کشور در خصوص نحوه
ً
برخورد با بازنشستگی مشهود است که تقریبا همه سازمانها
برای ورود افراد به سازمان و استفاده بهتر از نیروهای تازهوارد
دارای برنامه مشخص از جمله یک برنامه آموزشی مدون هستند
اما متأسفانه ،برای بازگرداندن فرد به دامان جامعه برنامهای
ً
مشخص ندارند .این امر عمدتا ناشی از عدم توجه سازمانهای
داخلی به موضوع مسئولیت اجتماعی سازمانها است.
ً
بهعبارت دیگر ،مدیریت فرایند بازنشستگی ،تقریبا از جایگاهی
1- career
2- US National Institutes of Health
3- social responsibility
4- https://www.cspf.ir

5- Assessment Center
6- Ivancevich
7- https://www.mehrnews.com/news/5041648/
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در واحدهای منابع انسانی سازمانهای داخلی برخوردار
نیست و آنچه مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد سازمانها از
ً
بازنشستگی در ذهن دارند صرفا محدود به حکم بازنشستگی و
حقوق و مزایای بازنشستگی است و نه بیشتر؛ زیرا برای ایشان
ً
مهم نیست که فرد با چه کیفیتی عمدتا از لحاظ روحی و روانی به
جامعه برگردانده میشود (صانعی و دیگران.)1388 ،
در جه ــان پرش ــتاب و جهشمن ــد ام ــروز ،س ــازمانها و
بنگاههـــای موف ــق ب ــرای بق ــا و ت ــداوم فعالی ــت خ ــود و ورود ب ــه
عرص ــه رقاب ــت جهان ــی ،از تح ــول س ــازمانی و مدیریت ــی اس ــتقبال
میکنن ــد .بیتردی ــد پذی ــرش تح ــول ب ــه اب ــزار وی ــژه خ ــود احتی ــاج
شه ــای پیش ــرفته و
دارد .یکـــی از ای ــن ابزاره ــا بهرهگی ــری از رو 
5
ابزاره ــای مدیریت ـی ی ــا هم ــان کان ــون ی ــا مرا ک ــز ارزیاب ــی اس ــت ک ــه
ً
در کش ــورهای پیش ــرفته س ــابقه نس ــبتا زی ــادی دارد و در کش ــور م ــا
چن ــد س ــالی بی ــش نیس ــت ک ــه در ح ــوزه مدیری ــت و توس ــعه مناب ــع
انس ــانی م ــورد اس ــتفاده ق ــرار میگی ــرد.
ارزیابی نقش مهمی در ایجاد انگیزه دارد .افراد عالقه و نیاز دارند
که نظر سـازمان را در مورد کار و عملکردشـان در سـالهای خدمت
بداننـد و از نتیجـه آن بـرای دوران پـس از خدمـت بهرهمنـد شـوند.
ارزیابـی ایـن فرصـت را ایجاد میکند (افروشـه و دیگـران.)1395 ،
توانمندسازی به عنوان فرایندی که باعث ارتقای احساس
خودکامیابی میان کارکنان سازمان میشود ،مطرح است .در این
فرایند شرایطی که توانمندی افراد را پرورش میدهد و اطالعات
ثمربخشی را با استفاده از عملیات سازمانی و فنون غیررسمی در
اختیار سازمانها قرار میدهد (ایوانسویچ 6و همکاران)2005،
کانونهای ارزیابی برای مقاصد و اهداف مختلفی مطرح
گردیدهاند .یکی از این اهداف ارزیابی بازنشستگان و افراد در
شرف بازنشستگی ،به منظور شناسایی تجربیات و شایستگیهای
ایشان جهت جذب تجارب و انتقال آنها به نسل بعدی
میباشد .همچنین هدف دیگر این کانونها را میتوان در ارزیابی
توانمندیها ،دانش و مهارتهای کنونی بازنشستگان و تعیین
نیازهای آموزشی و پرورشی ایشان در مسیر توسعه و ورود به
کسبوکار یا کارآفرینی در دوران بازنشستگی در نظر گرفت .این
کانون به ایشان کمک میکند تا دوران بازنشستگی مفید و مؤثری
را در پیش داشته باشند (طباطبایی.)1398 ،
در میـان کارکنـان نیروهـای نیروهـای مسـلح ،بـرای رسـیدن بـه
سـالمندی سـالم و فعـال برنام ههـای کمـی وجـود دارد و عـدهی
کمـی هسـتند کـه بـرای سـالمندی خـود برنامـه داشـته باشـند.7
شتـر شـدن جمعیـت سـالمند ،نقـش برنامههـا و
بـه تبـع بی 

قهـای بازنشسـتگی نیـز اهمیـت فزایندهتـری مییابـد.
صندو 
از ایـن رو برنامهریـزی علمـی و سـنجیده ،مدیریـت صحیـح و
حرفـهای و آسیبشناسـی بـه موقـع مشـکالت ایـن قشـر از جامعـه
اهمیـت بسـزایی دارد .بـر ایـن اسـاس جایـگاه بازنشسـتگی در
نظامهـای تأمیـن اجتماعـی از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت؛ و از
بازنشسـتگی و برخـورداری از مزایـا و تسـهیالت آن بـه عنوان"حقـی
ک تـک آحـاد جامعـه یـاد میکننـد (میـر و دیگران،
اساسـی" بـرای تـ 
.)1393
بــر ایــن اســاس ،اســتفاده از راهکارهایــی بــه عنــوان کانونهــای
ارزیاب ــی بازنشس ــتگان ب ــه منظ ــور توانمندس ــازی بازنشســـتگان
نیروه ــای مس ــلح جه ــت انتق ــال ب ــه دوران بازنشس ــتگی و اش ــتغال
در مس ــیر ش ــغلی بع ــدی ،یک ــی از اقدام ــات مؤث ــر و حائ ــز اهمی ــت
س ــازمانهای متول ــی ب ــرای حف ــظ موقعی ــت اجتماع ــی و تعال ــی
روحی-روان ــی و مال ــی اف ــراد بازنشس ــته محس ــوب میش ــود.
یک ــی از مهمتری ــن عوام ــل رش ــد اس ــتفاده از کانونهـــای
ارزیاب ــی ،ن ــرخ س ــریع تغیی ــر در س ــازمانهای ق ــرن بیس ــت و یک ــم
اس ــت .ای ــن ش ــرایط ،ب ــه اف ــراد ب ــرای عملک ــرد مؤث ــر و تطبی ــق ب ــا
تغیی ــرات روزاف ــزون فش ــار فراوان ــی وارد مــیآورد .رش ــد اس ــتفاده از
نه ــای ارزیاب ــی نی ــز بازت ــاب ای ــن حرفـ ـهای ش ــدن روزاف ــزون
کانو 
اس ــت .اصلیتری ــن عام ــل تبدی ــل چشـ ـمانداز و ارزشهـــا بـــه
واقعی ــت ،داش ــتن اف ــراد شایس ــته اس ــت (منتظ ــری 1392 ،بـــه
نقــل از خانبابایــی و تق ـی زاده .)1386 ،در حــال حاضــر بیشــترین
نه ــای ارزیاب ــی در ح ــوزه توســـعه مدیـــران
اس ــتفاده از کانو 
س ــازمانی اســـت ک ــه ب ــه ص ــورت چشـ ـمگیری در حـــال توســـعه
و افزای ــش اســـت .ل ــذا ش ــناخت شایس ــتگی و م ــدل کـــردن آن
میتوان ــد ی ــک نقط ــه ش ــروع ب ــرای برنام هه ــای توســـعهای بـــا
توج ــه ب ــه نیازه ــای س ــازمان و ف ــرد بازنشس ــته باشـــد.
بــا توجــه بــه جمعیــت بــاالی حــدود  710هــزار نفری بازنشســتگان
نیروهــای مســلح و نیــز مصائــب و مشــکالت برشــمرده شــده در
دوران بازنشســتگی ،ضــروری اســت تــا نهادهــای متولــی ایــن امــر
در راســتای توانمندســازی همــه جانبــه بازنشســتگان نیروهــای
مســلح نســبت بــه برنامهریــزی و ســازماندهی برنامههــا و
طر حهــای جامــع ،مســتمر و اثرگــذاری اقــدام نماینــد .ایــن
اقدامــات بایــد در راســتای رفــع ریش ـهای مشــکالت بازنشســتگان
و تــدارک راهکارهایــی جهــت بــرآورده ســاختن نیازهــای روحــی،
روانــی ،خــروج از بحرانهــای مختلــف بازنشســتگی و  ...شــکل
گیــرد کــه ایــن امــر نیــز مســتلزم انجــام مطالعــات عمیــق در خصوص
اقدامــات موفــق داخلــی و خارجــی و ســپس تــاش بــرای طراحــی
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راهکارهــای اجرایــی و عملیاتــی در ایــن مســیر میباشــد.
بــا توجــه بــه بررس ـیها و توضیحــات آورده شــده ،افــراد بــرای
بعــد از بازنشســتگی نیــز نیــاز بــه برنامهریــزی و همچنیــن اســتفاده
بشــده در دوران خدمــت در
از توانمندیهــا و تجــارب کس 
ســازمانها ،در دوران پــس از بازنشســتگی را دارنــد زیــرا دالیلــی
از جملــه اســتفاده ســازمانها از تجــارب ایــن افــراد بــرای ســایر
کارکنــان ،ارتقــا و پیشــرفت ســازمانها بــا اســتفاده از تجــارب
افــرادی کــه بازنشســته شــدهاند و همچنیــن دالیــل فــردی بــرای
شــخص بازنشســته کــه شــامل تقویــت روحیــه و تأثیرگــذاری مثبــت
فــرد بــر جامعــه و احســاس مفیــد بــودن کــه خــود تأثیــرات زیــادی
بــر کاهــش مشــکالت و آســیبهای جامعــه خواهــد داشــت .در
مجمــوع توانمندســازی و ارزیابــی افــراد بازنشســته یــا در حــال
بازنشســتگی بــه عنــوان ســرمایهای بــزرگ بــرای ســازمانها و
جامعــه محســوب میشــود.
در نهایــت ایــن پژوهــش بــه دنبــال ایــن اســت بــا توجــه بــه تجــارب
ملــی و بینالمللــی و شــرایط و زیرســاختهای داخلــی راهکارهایــی
بــرای توســعه کانونهــای ارزیابــی بازنشســتگان ارائــه دهــد.
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2-222بازنشستگی
بیسمارک 8در نوامبر  ۱۸۸۱در قرن نوزدهم اصطالح بازنشستگی
برای اولین بار بیان کرد .وی صدر اعظم آلمان بود که هدف از
بیان بازنشستگی را رفاه کارکنان سالمندی که اغلب آنها زندگی
خود را به سختی گذرانده بودند میدانست .بدان جهت که بر
اساس مقررات تعیینشده زمان بازنشستگی در سن  ۶۵سالگی
فرا میرسد و در آن مقطع از زمان امید به زندگی بسیار پایینتر
از زمان حال بود ،تعداد اندکی از کارکنان از آن بهرهمند میشدند
و به همین ترتیب اقلیت بازنشستگان به مدت مدیدی از آن
استفاده میکردند (علیخانی .)1381 ،بازنشستگی ،سرنوشتی
است که در برههای از زندگی شغلی هر کارمند پدیدار خواهد
شد ،درعینحال بازنشستگی فرایندی است که الزمه آن پذیرش
تغییرات است (تامپسون .)1379 ،9دانشمندان از دیدگاههای
مختلف ،بازنشستگی را تعریف کردهاند:
•دیــدگاه مالــی :زمــان صفــر کاری بــرای کســب درآمــد
( گاردن و بینــدر.)1980،10
•دیــدگاه تقویمــی :بازنشســته بــه شــخصی اطــاق میشــود

کــه بــاالی  65ســال داشــته باشــد ( گیدنــز.)1373،11
•دیــدگاه روابــط کار :بازنشســتگی عبــارت اســت از انقطــاع
از اســتخدام یــا خــروج نیــروی کار مســن از محیــط کار
(ویلیامســون 12و دیگــران.)1992 ،
•دیــدگاه اقتصــادی :بازنشســتگی عبــارت اســت از برکنــار
کــردن کارمنــد دولــت از خدمــت بــه جهــت سســتی و ضعــف
ناشــی از تحلیــل قــوا و طــول ســنوات خدمــت و مانــده شــدن
از کار بــا دادن حقــوق مخصــوص کــه مناســب بــا ســن و دوره
خدمــت باشــد (ذا کانــی.)1387 ،
2-22222انــواع بازنشســتگی براســاس قوانیــن و مقــررات مربــوط
بــه بازنشســتگان کشــوری و لشــکری
در بخــش زیــر انــواع بازنشســتگیهای مــورد عمــل بــرای
کارکنــان نیروهــای مســلح بــر اســاس قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه
بازنشســتگان کشــوری و لشــکری بهطــور مختصــر تشــریح میشــود:
•بازنشستگی اختیاری
الــف :اختیــار ســازمان :نیروهــای مســلح میتوانــد کارکنانــی را کــه
دارای  30ســال ســابقه خدمــت هســتند را بازنشســته نمایــد.
ب :اختیار مستخدم :کارمند نیروهای مسلح با داشتن  60سال
سن یا داشتن  30سال سابقه خدمت میتواند تقاضای بازنشستگی
نماید و سازمان موظف است درخواست وی را قبول نماید.
•بازنشستگی توافقی
کارکنــان مــرد بــا داشــتن  ۵۰ســال ســن و حداقــل بــا  ۲۵ســال
ســابقه خدمــت و همچنیــن مســتخدمین زن بــا  ۲۰ســال ســابقه
خدمــت میتوانــد تقاضــای بازنشســتگی نمایــد چنانچــه تقاضــای
فــرد مــورد موافقــت ســازمان مــورد نظــر قــرار گرفتــه باشــد.
•بازنشستگی قهری
این بازنشستگی بر اساس آرای صادره از سوی هیئتهای
رسیدگی به تخلفات اداری است که از اختیارات مستخدم یا
سازمان خارج میباشد (کارکنان مرد با حداقل  ۲۵سال خدمت
وزن با حداقل  ۲۰سال خدمت).
•بازنشستگی اجباری
وزارتخانههــا و مؤسســات وظیفــه دارنــد کارکنــان دارای  65ســال
ســن بــا هرقــدر خدمــت را بازنشســت نماینــد.
2-222کانون ارزیابی
فراینــد کانــون ارزیابــی رونــدی اســت کــه توســط ســازمانهای
مختلــف بــرای اهــداف متنوعــی اســتفاده میشــود .کانونهــای
8- Bismarck
9- Thompson
10- Gordon & Blinder
11- Giddens
12- Wiliamson

13- HRM
14- HRD
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ارزیابــی از ارزیابــان آموزشدیــد ه متعــددی اســتفاده میکنــد
کــه ایــن ارزیابــان رفتــار شــرکتکنندگان را در شبیهســازیهای
فعالیتهــای مهــم کاری مشــاهده میکننــد .ارزیابــان عملکــرد
شــرکتکنندگان را بــا توجــه بــه ســازههای کانونــی ماننــد ابعــاد و
وظایــف ،ارزیابــی میکننــد و توصیههایــی بــرای بهبــود بــه آنــان
ً
میکننــد .کانــون ارزیابــی غالبــا ابــزار مؤثــری بــرای اســتخدام،
انتخــاب ،برنام ههــای جانشــین پــروری و توســعه ســرمایه انســانی
در سراســر ســطوح ســازمانی اســت.
کانونهای ارزیابی کاربردهای متعددی در حوزه مدیریت
منابع انسانی 13و توسعه منابع انسانی 14دارد .امروزه تأثیر و نقش
ً
کانونهای ارزیابی بر فرآیندهای جذب و توسعه کامال مشهود
ً
است .خصوصا برای انتخاب نیروهایی که ارزشافزوده باالیی مثل
مدیران و متخصصان دارند (کانون ارزیابی توسعه مدیریت1387 ،؛
منتظری .)1392 ،کانونهای ارزیابی یا توسعه از برنامههای متنوعی
ً
در طول یک دوره زمانی (معموال دو روز ) استفاده میکنند تا گروه
کوچکی از داوطلبان را از نظر تعدادی ابعاد (شایستگیها) مرتبط با
یک شغل خاص یا سازمان ،ارزیابی کنند (منتظری.)1392 ،
بررســی تاریخــی توجــه بــه پــرورش و توســعه مدیــران آینــده بــه
مدلــی نزدیــک مدلهــای امــروزی نشــان میدهــد کــه ارتــش آلمان،
اولیــن جایــی بــود کــه از کانــون ارزیابــی بــرای انتخــاب فرماندهــان
خــود اســتفاده کــرد ســپس بریتانیــا و ایاالتمتحــده از آن بهــره
بردنــد و البتــه در جریــان جنــگ جهانــی دوم بــه واســطه اعتمــادی
کــه بــه ایــن فرآینــد شــد ،رواج زیــادی پیــدا کــرد تــا جایــی کــه
بخشهــای 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 پژوهشهــای علمــی
مشــاهده میشــود ،عمــده تحقیقــات زیربنایــی را متخصصیــن
حــوزه روانشناســی صنعتــی انجــام دادنــد و بــه عرصههــای مختلــف
تســری دادنــد .پــس از جنــگ جهانــی دوم و بهویــژه در ســال 1975
در ســومین کنفرانــس بینالمللــی درزمینـ ٔـه کانونهــای ارزیابــی،
خطــوط راهنمــا و مالحظــات اخالقــی بــرای عملیــات کانــون ارزیابی
تدویــن و منتشــر شــد کــه زمین هســاز تحــوالت بســیار مثبتــی در
ایــن مهــارت گردیــد .راهنمــای فــوق پـس از آن طــی چنــد نوبــت در
ســالهای  2000 ،1989 ،1979و  2004مــورد بازنگــری قــرار گرفــت.
آخریــن نســخه ایــن راهنمــا ،در ســال  2014تدویــن و در ســی و
هشــتمین کنفرانــس بینالمللــی در زمینـ ٔـه کانونهــای ارزیابــی
مــورد تأییــد قــرار گرفــت .ســالهای اخیــر نیــز نســخههای کاملتــر
انجمــن روانشناســی بریتانیــا منتشــر شــد کــه نشــان میدهــد در

گــذر زمــان ،بهبودهــای مختلفــی در بخشهــای مختلــف کانــون
صــورت میگیــرد .در کشــور مــا نیــز تــا بــه حــال چنیــن خطــوط
راهنمــا یــا اســتانداردی تهیــه نشــده اســت کــه توجــه بــه ایــن امــر،
الزامــی اســت (جمشــیدی کوهســار و دیگــران.)1398 ،
مرکــز یــا کانــون ارزیابــی ،رخــدادی اســت کــه در آن تعــدادی
نهــا شــرکت میکننــد
نهــا یــا آزمو 
کاندیــدا در مجموعــه تمری 
و توســط ارزیابــان آموزشدیــده ،از نظــر شایســتگی ،مــورد
مشــاهده و ارزیابــی قــرار میگیرنــد .امتیــاز کلــی شــرکتکنندگان در
جلســه اجمــاع و طــی نشســتی بیــن ارزیابــان یکپارچــه میشــود.
کانون ارزیابــی برخــاف آنچــه ممکــن اســت از نــام آنهــا برداشــت
شــود ،یــک مــکان خــاص نیســت ،بلکــه ترکیبــی ســاختاریافته از
تکنیکهــای ارزیابــی اســت کــه بــه کار بــرده میشــود تــا امــکان
ارزیابــی کلــی و دقیــق از هــر شــرکتکننده را فراهــم کنــد .طبــق
شهــای جهانــی ،روش كانــون ارزیابــی و توســعه معتبرتریــن
گزار 
روش مورداســتفاده در رابطــه بــا شــناخت شایســتگیهای
افــراد اســت و نتایــج آن تــا حــدود  70درصــد رفتارهــای عمومــی و
عملکــرد آتــی فــرد را پیشبینــی میکنــد .کانــون ارزیابــی رویكــردی
بــا قدمــت بیــش از نیــم قــرن اســت کــه در ســالهای اخیــر ،توســعه
چشــمگیری پیــدا کــرده و توســط ســازمانهای بســیاری در خــارج
و داخــل کشــور ،تجربــه شــده اســت.
دو نوع کانون وجود دارد:
•اول کانونهایــی کــه بــرای تصمیــم در مــورد اســتخدام یــا
نهــا را كانــون ارزیابــی
یشــوند .ایــن كانو 
ارتقــا طراحــی م 
مینامنــد .در كانــون ارزیابــی اســتخدام بیرونــی و ارتقــای
درونــی میتواننــد هــدف مــورد نظــر باشــند و جنبــه ارزیابــی
بســیار پررنــگ اســت.
•دوم کانونهایی که برای شناخت نقاط قوت و قابل توسعه
فرد تشکیل میشوند .این نوع را کانون توسعهای مینامند.
کانون توسعهای ابزاری تشخیصی است که با کمک آن،
افراد بر توسعه متمرکز میشوند .در كانونهای توسعهای
شناسایی افراد مستعد و تشخیص نقاط قوت و ضعف شغلی
میتوانند هدف باشند .این نوع کانون برای افراد فرصتی را
فراهم میکند تا قابلیتهایشان کشف شده و نیازها و الزامات
رشد و شكوفایی ایشان ،مشخص شود .توجه شود که در
کانون توسعه ،قضاوتها با هدف رد یا قبول افراد صورت
نمیگیرد؛ بلكه توسعه و توانمندسازی شخصی و حرفهای
افراد هدف اصلی است .نتیجهی چنین کانونهایی در قالب
بازخورهای توسعهای ،برنامههای آموزشی ،کارراههی شغلی
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و  ...در اختیار سازمانها و افراد قرار میگیرد.
کانــون ارزیابــی بــا رویکــرد توســعه ،فرآینــدی اســت کــه در آن
شــخص شــاغل بــا توجــه بــه رویکردهــای شــغل فعــال در آن و
جهتگیریهــای ســازمان ،در کانــون توســعه مــورد ارزیابــی قــرار
نصــورت متناســب بــا توانایــی ،دانــش و مهــارت
گرفتــه و بدی 
در قالــب گــزارش بازخــورد بــه برنامــه توســعه فــردی ()IDP
یشــود کــه ایــن گــزارش بازخــورد شــامل دوره
شــرکتکننده ارائــه م 
و کارگاه آموزشــی ،دور ههــای بازآمــوزی ،ارتقــاء ویژگیهــای رفتــاری
و بهبــود عوامــل تأثیرگــذار بــر عملکــرد وی میباشــد .بازخــورد ا گــر
موجــب بهبــود عملکــرد شــود ،هــم بــرای ســازمان و هــم بــرای افــراد
مفیــد واقــع میشــود (امریــک و دیگــران.)2008 ،
کانونهــای ارزیابــی بــر چهــار محــور اساســی متکــی هســتند.
مــدل شایســتگی ،ابــزار و روشهــا ،ارزیابهــا و داوطلبــان
ارزیابــی (ارزیابیشــوندگان) .در واقــع کانــون ارزیابــی بــا تعامــل
افــراد شــرکتکننده در کانــون بــا تمرینهــای ارزیابهــا و
شایســتگیهای مــورد ســنجش شــکل میگیــرد .ایــن مهــم
بــا شــناخت دقیــق ارزیابیشــوندگان از اهــداف و فلســفه
کانونهــای ارزیابــی و اســتفاده از نتایــج آن بــرای اهــداف
توســعهای داوطلبــان و ایجــاد انگیــزش و دیــدگاه مثبــت نســبت
بــه کانونهــای ارزیابــی حاصــل میشــود .عوامــل مؤثــر در
طراحــی کانونهــای ارزیابــی شــامل مــدل شایســتگی ،ایزارهــا
و روشهــای ارزیابــی ،ارزیابیشــوندگان و ارزیابــان اســت
(دســتورالعمل اجرایــی کانــون ارزیابــی.)1391 ،
داوطلبین (ارزیابیشوندگان) :درکانونهای توسعه ،داوطلبین
رکن اصلی هستند؛ چرا که همهی ارکان کانون متناسب با شرایط
و ویژگیهای ایشان طر حریزی میشود .شرکتکننده با نامهای
داوطلب ،مخاطب و ارزیابیشونده شناسایی میشوند ،اما
بهترین واژهای که با فلسفه کانون سازگار است ،داوطلب است.
مــدل شایســتگی :ایــن مــدل یــا فهرســت شــامل مجموعـهای از
یهــا و مهارتهایــی اســت کــه بــرای انجــام موفــق
یهــا ،توانای 
ویژگ 
شــغل یــا نقــش الزمانــد و میتواننــد تفــاوت بیــن عملکــرد شــاغالن
موفــق و برجســتهی هــر شــغل را بــا شــاغالن دارای عملکــرد
متوســط یــا ضعیــف نمایــان کننــد .در واقــع ،داشــتن یــا نداشــتن
ایــن مهارتهــا و شایستگیهاســت کــه باعــث میشــود شــاغالن
در یــک شــغل عملکردهــای متفاوتــی داشــته باشــند.
نهــای شبیهســازی
نهــا :بــه مجموعه تمری 
ابزارهــا و تمری 
یشــود کــه بــرای شــناخت میــزان یــک
و آزمونهایی گفتــه م 
شایســتگی در وجــود یــک فــرد مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
ابزارهــا شــامل مصاحبــه ،تمریــن کارتابــل یــا نوشــتاری ،مــوردکاوی،

بــه زبــان دیگــر ،ســه نــوع ابــزار زیــر در کانونهــای ارزیابــی مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد کــه عبارتنــد از:
1.1ابزارهــای انفــرادی شــامل تمرینهــای نوشــتاری تحلیلــی،
کارتابــل یــا نامههــای اداری و ارائــه شــفاهی
2.2ابزارهــای دونفــره شــامل ایفــای نقش ،مصاحبه و جســتجوی
اطالعات
3.3ابزارهــای گروهــی شــامل بحــث گروهــی ،مذا کــره گروهــی و
بــازی گروهــی
امــا بهطــور معمــول تمرینهــا در قالــب  6گــروه تقســیمبندی
یشــود کــه شــامل تمرینهــای:
م 
1.1انفرادی ساده
2.2انفرادی چالشی
 3.3تعاملی ساده
4.4تعاملی چالشی
5.5گروهی ساده
4.4گروهی چالشی میباشند( .جمشیدی کوهساری.)1391 ،
ارزیاب ــان :مهمتری ــن اعض ــای تی ــم کان ــون هســـتند کـــه نیـــاز
ج ــدی ب ــه آم ــوزش داش ــته و شایس ــتگیها و مهارتهـــای الزم
جه ــت ارزیاب ــی را بای ــد داش ــته باش ــند .ه ــر ک ــدام از اعض ــای تی ــم،
آموزشهـــای متفاوت ــی دارن ــد زی ــرا نقشه ــا و وظایـــف مختلفـــی
دارن ــد ک ــه البت ــه ای ــن ارزیاب ــان هس ــتند ک ــه آموزشه ــای آنه ــا
کاملت ــر و تخصصیت ــر اس ــت و اینه ــا هس ــتند کـــه تصمیمـــات
نهای ــی در م ــورد ش ــرکتکنندگان را اتخ ــاذ میکنن ــد .تی ــم کان ــون
میتوان ــد بیرون ــی ی ــا داخل ــی باش ــد ک ــه بس ــتگی ب ــه اس ــتراتژیهای
س ــازمان دارد .ارزی ــاب بای ــد طی ــف وس ــیعی از مهارته ــا از جمل ــه
بیطرف ــی ،توانای ــی ثب ــت و طبقهبن ــدی رفتاره ــای مشاهدهش ــده
بهط ــور م ــداوم و نی ــز س ــطح باالی ــی از اس ــتقامت و تعهـــد را دارا
باش ــد .اعتب ــار و قابلی ــت اطمین ــان مرا ک ــز ارزیابـــی تـــا حـــدود
زی ــادی بـــه وج ــود ارزیاب ــان واج ــد ش ــرایط و شایســـته وابســـته
اس ــت .ویژگیه ــای ش ــخصیتی ارزی ــاب موفـــق عبارتانـــد از:
تعه ــد ب ــه فراین ــد و مفه ــوم کان ــون ارزیاب ــی ،مردمگرای ــی (همدل ــی)،
مش ــاهدهگر دقی ــق (ش ــنود مؤث ــر) توج ــه کامـــل بـــه جزئیـــات،
تحلیلگ ــر ،سیس ــتمی و س ــازمانیافته ،مش ــهور بـــه مدیریـــت
اف ــراد ،س ــابقه توس ــعه و مش ــورت دادن ب ــه کارکن ــان ،مهارته ــای
نوش ــتاری خ ــوب ،انعطافپذی ــر ،مه ــارت برق ــراری ش ــفاهی خ ــوب،
قض ــاوت عین ــی ،حف ــظ س ــطح ان ــرژی و ش ــوق در ی ــک روز س ــخت
کاری و تعه ــد ب ــه معیاره ــای کاری ب ــاال .ارزیابـــان یـــا بهعبـــارت
دیگ ــر تی ــم ارزیاب ــان ش ــامل اف ــرادی اس ــت ک ــه بهط ــور مس ــتقیم در

ایفــای نقــش ،بازخــورد  360درجــه میشــوند.

فراین ــد مش ــاهده ،ثب ــت ،طبقهبن ــدی و س ــنجش شایس ــتگیهای
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افـــراد در تمرینه ــای مختل ــف مس ــئولیت دارن ــد.
2-222چالشهــا و مشــکالت بازنشســتگان و بازنشســتگان
نیروهــای مســلح
امـور زندگانـی ،اوقـات فراغـت و وضـع معیشـتی از مهمتریـن
مسـائل و مشـکالت بازنشسـتگان اسـت .از سـوی دیگـر مهمتریـن
چالشهایـی کـه بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح در دوران
بازنشسـتگی بـا آن روبـرو هسـتند شـامل تأمیـن هزین ههـای زندگـی،
دغدغـه اشـتغال فرزنـدان ،گذرانـدن اوقـات فراغـت ،تناسـب حقـوق
و هزینههـای زندگـی میتوانـد باشـد .از دیگـر مسـائل و مشـکالت
بازنشسـتگان کـه میتوانـد مـورد بررسـی قـرار گیـرد اشـاره بـه میـزان
دسترسـی بـه امکانـات و تسـهیالت الزم رفاهـی و خدماتـی اسـت .از
دیگـر مشـکالت مربـوط بـه بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح تنـزل در
یافتـن پسـت و موقعیـت اجتماعـی و عـدم اسـتفاده از تجرب ههـای
پیشین در امور مختلف است (سلطانی و دیگران  .)1394از دیدگاه
سـلطانی و درویش ( )1394مشـکالت دوران بازنشسـتگی را میتوان
از سـه جنبـه زمینـهای سـاختاری و رفتـاری مـورد بررسـی قـرار داد:
•جنبــه ســاختاری تشکیلشــده از امكانــات و تجهیــزات،
خدمــات رفاهــی ،سیاس ـتها و خطمش ـیها ،قوانیــن،
آئیننامههــا و دســتورالعملها ،معیشــت ،ســاختار ســازمان
و تشــكیالت ،منابــع و امكانــات ،تكنولــوژی ،نرمافــزار و
ســختافزار و در نهایــت حیطــه نظــارت.
•جنبـه رفتـاری شـامل رهبـری و مدیریـت ،ایجـاد انگیـزه و
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
نهـا اسـت.
تهـای آ 
اسـتفاده از تجربیـات و مهار 
•در نهایـت جنبـه زمینـهای شـامل مـواردی از جملـه فرهنـگ
سـازمانی ،ارتبـاط بازنشسـتگان بـا محیط ،فرهنگ اجتمـاع در
برخورد با بازنشستگان ،رفتار دیگر سازمانها با بازنشستگان،
رفتـار و ارتبـاط بـا فرزندان و خانوادهها ،رفتار همسـایگان ،رفتار
همنوعـان و رفتـار همكاران شـاغل میباشـد.
از دیــدگاه صفــری ( )1385مســائل و مشــکالت بازنشســتگان
نیروهــای مســلح بــه شــرح زیــر اســت:
•عــدم تناســب مزایــا و حقــوق بازنشســتگان نیروهــای مســلح
نســبت بــه هزینههــای زندگــی.
•کمبــود پرداخــت تســهیالت و وام مــورد نیــاز هنــگام اشــتغال
بــه کارکنــان نیروهــای مســلح.
•تفــاوت و نامتعــادل بــودن در توزیــع وام و تســهیالت مــورد
نیــاز بیــن بازنشســتگان.
•نا کافی بودن تخصیص کاالبرگهای تهیه اجناس.

•کمبود مسکن؛
•شــکاف و اختــاف بــا حقــوق بازنشســتگی و پرداخــت پــاداش
پایــان خدمت.
•عــدم بهکارگیــری از تخصــص بازنشســتگان نیروهــای مســلح
در امــور اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی.
•فعالیــت ثانویــه در مشــاغلی کــه در جایــگاه اجتماعــی
بازنشســتگان نیروهــای مســلح نمیباشــد.
•محدودیــت امکانــات بهداشــتی و درمانــی بازنشســتگان
نیروهــای مســلح و همچنیــن بــاال بــودن ایــن هزینههــا.
•کمبود امکانات سیاحتی بازنشستگان نیروهای مسلح.
نهــای بازنشســتگی در نتیجــه عــدم آشــنایی
•نا کارایــی کانو 
شــاغالن بــا فعالیــت آنــان.
•تضعیف روحیه بازنشستگان به واسطه از دست دادن
منزلت آنها در محل کار قبلی نزد شاغالن که در نتیجه عدم
ناسازگاری این افراد با شرایط بازنشستگی را ایجاد میکند.
2-222پیشینه پژوهش
پیــروز ( )1395در مطالعــه خــود بــه ایــن مهــم دســت یافــت
کــه پیشــرفت علــم پزشــکی ،ارتقــای ســطح بهداشــت عمومــی و
افزایــش امیــد بــه زندگــی ،باعــث شــده تــا شناســایی نیازهــای واقعی
ســالمندان و برنامهریــزی بــرای تأمیــن بهتــر و علمیتــر آنهــا یکــی
از نیازهــای مرا کــز نظارتــی و اجرایــی ارائهدهنــده خدمــت باشــد.
نحــوه ارائــه خدمــت بــه ســالمندان ،موضــوع چالــش برانگیــزی
اســت کــه بــه دلیــل ضــرورت تکریــم و نکوداشــت بازنشســتگان
نیروهــای مســلح هــر جامعــه ،بایــد نگاهــی ویــژه بــه آن داشــت.
ا گرچــه الگــوی نیازهــای ســامتی بازنشســتگان نیروهــای مســلح،
شــباهتهای زیــادی بــه ســایر ســالمندان جامعــه دارد امــا
شــایعتر بــودن بیماریهــای چنــد علتــی کــه عوامــل محیطــی
اثــر بیشــتری در بــروز آنهــا دارنــد ،میتوانــد تأثیــر اســترسهای
شــغلی را یــادآوری کنــد .اجــرای برنامــه ارزیابــی و پایــش ســامت
بازنشســتگان نیروهــای مســلح ،در امتــداد طــرح پایــش ســامت
حیــن خدمــت ،در مرا کــز درمانــی منتخــب نیروهــای مســلح از
پیشــنهادهای اساســی پژوهشــگر اســت (پیــروز.)1395،
صانعی و اسماعیلی ( )1388نیز در تحقیقی به بررسی وضعیت
بازنشستگان ناجا (زیرمجموعه نیروهای مسلح) و شناسایی مسائل
و مشکالت آنها و ارائه راهکارهای علمی اقدام نمودند .آنها در این
تحقیق بازنشستگان در قید حیات نیروی انتظامی را مورد مطالعه
قرار دادند .از دستاوردهای این تحقیق ،آموزش و آمادهسازی افراد
در شرف بازنشستگی ،در حوزههای برنامهریزی دوران بازنشستگی،
آشنایی با مشکالت بازنشستگی و معرفی روشهای بهینهسازی
ایام بازنشستگی و آموزش شیوههای اشتغال مجدد و درآمدزایی
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میباشد .آنها همچنین عالوه بر پیشنهاد طرح بازنشستگی
تدریجی ،پیادهسازی طرح مستندسازی تجربیات بازنشستگان یا
همان مدیریت دانش کارکنان در شرف بازنشستگی را ارائه دادند
(صانعی و دیگران.)1388 ،
چزگی ( ،)1398در مطالعه خود با هدف فهم تجربه بازنشستگی
معلمان بازنشسته شهرستان مشهد انجام گرفته است ،به
کسب بینش عمیقتر و غنیتر این پدیده پرداخته است.
یافتههای این پژوهش در مجموع سه تم را در برگرفت که این
تمها تحت عناوین بعد فردی بازنشستگی شامل مؤلفههای
«آمادگی»« ،بینش شغلی»« ،تندرستی»« ،وارستگی»« ،دستاورد
معنوی» و «فراغت»؛ بعد اجتماعی بازنشستگی در برگیرندهی
مؤلفه «جایگاه اجتماعی»؛ و بعد سازمانی بازنشستگی شامل
مؤلفههای «معیشت»« ،خدمات»« ،مدیریت منابع انسانی»،
«فرهنگ سازمانی» و «سیاستگذاری» روایتگر مفهوم انتقال
به بازنشستگی بر اساس تجربهی زیستهی معلمان بازنشسته
شهرستان مشهد میباشد (چزگی.)1398،
غالمزاده جفره ( ،)1397در پژوهش خود به طراحی الگوی
مناسب توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی کشور
اشاره کرد .تفسیر و تحلیل یافتههای پژوهش نشان داد که زمینهها
و ظرفیتهای موجود برای توانمندسازی متخصصان سالمند
در کشور قویتر از موانع بوده و مهمترین راهکارهای دستیابی
به این هدف»،تقویت منابع مالی»و «توجه به آموزش و بهویژه
آموزشهای فراسنتی با بهرهگیری از روشهای آموزشی جدید در
ترکیب با فناوریهای جدید» است (غالمزاده جفره.)1397 ،
مواودیان قینانی ( )1397در پژوهش خود با بررسی تأثیر حس
تعلق اجتماعی و رضایتمندی و ترجیحات بازنشستگان از حضور
در اجتماعات و کانونهای بازنشستگی به بررسی نیازهای جامعه
سالمندان و توسعه بازار سالمندان پرداخت .در واقع حس
تعلق اجتماعی میزان درک و معنادار بودن پیوندهای ارتباطی
است که افراد نسبت به دیگر افراد جامعه دارند .شهر اصفهان،
بهعنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور و با جمعیت قابلتوجهی
از سالمندان میتواند تا اندازه زیادی مصداق ویژگیهای جامعه
ایران باشد .نتایج حاصل از این پژوهش به میزان زیادی قابلیت
تعمیم به کل جامعه سالمندی ایران را دارا بوده تا در برنامههای
آتی مسئوالن به کار گرفته شود (مواودیان قینانی.)1397 ،
اسحقی گرجی ( ،)1397در پژوهش خود به بررسی تجربه زیسته
بازنشستگان از چالشها و راهبردهایی که برای رفع این چالشها
به کار میگیرند ،پرداخت .با توجه به در نظر گرفتن عوامل

فرهنگی و نقش برجسته مذهب در جامعه ایران و زندگی افراد در
مقایسه با سایر جوامع ،میتوان به تفاوت شرایط بازنشستگان
در ایران با بازنشستگان جوامع دیگر از طریق راهبردهای به کار
گرفته پی برد (اسحقی گرجی.)1397 ،
عبداللهیان ( ،)1394در تحقیقی به ارائه الگویی جهت
توانمندسازی کارکنان در شرف بازنشستگی سازمان آموزش
پرورش شاهرود اقدام کرد .با وقوع بازنشستگی تمام تعادلهای
بهدستآمده تا حدی به هم میخورد و مدتی زمان الزم است تا
ً
دوباره فرد با شرایط جدید سازگار شود و معموال پیامدهای منفی
در دوره انتقالی روی میدهد .همانطور که این تحقیق نشان
میدهد ،ا کثر پیامدهای منفی در بین کسانی که درآمد جانبی
ً
دارند ،کمتر است و بیماریهای روحی و جسمی معموال بالفاصله
پس از بازنشستگی به آنها روی میآورد (عبداللهیان.)1394 ،
مورا کامی ،)2021( 15در پژوهش خود به مطالعه در مورد یادگیری در
دوران بازنشستگی پرداخته است .این مطالعه از یک چارچوب نظری
متشکل از نظریه فرهنگی اجتماعی و دیدگاههای مرتبط استفاده
کرده است .این چارچوب بازنشستگان را قادر میسازد تا روشهای
پویایی را که در آن افراد در مرحله بعدی زندگی میآموزند کنترل کرده
و غلبه بر نامالیمات را یاد بگیرند؛ بر مشکالت و چالشهایی غلبه
کنند که در آن به دنبال معنای جدیدی از زندگی هستند؛ هدف
زندگی را شناساییکنند ،بر مهارتهای جدیدی مسلط شوند و از
حمایت اجتماعی خالقانه استفادهکنند (مورا کامی.)2018،
سوتانگسا 16و همکارانش ( ،)2019در پژوهش خود برای بررسی
مهارتهای کارآفرینی در سنین بازنشستگی به تجزیهوتحلیل
اهمیت آموزش برای بازنشستگی کارکنان در شهر باندونگ
ً
پرداختهاند .کارآفرینی اساسا توانایی در تفکر خالق و رفتار
نوآورانه است که مبتنی بر کسب منابع ،اهداف ،تا کتیکها و
نکاتی در برخورد با چالشهای تجاری است .از آنجا که برای
برخی از افرادی که بازنشسته میشوند بهرهوری به اندازه دوره
کار نخواهد بود ،لذا نظرات آنها در مورد میزان کار ،حقوق و
انتظارات موفقیت پس از بازنشستگی نیاز به سازگاری و توجیه
جدا گانه دارد .هدف این مطالعه تجزیهوتحلیل نقش مهم کسب
تخصص کارآفرینی از طریق آموزش برای کارمندان در شرف
بازنشستگی است (سوتانگسا و دیگران.)2019 ،
سالیوان 17و همکارش ( ،)2018در تحقیق خود در مورد اشتغال پس
از بازنشستگی تحقیق کردهاند .با استفاده از ساختار اشتغال بهعنوان
یک چارچوب سازماندهی ،این بررسی اشتغال پس از بازنشستگی را با
توجهبهپنجبعداصلیقابلاشتغالبررسیمیکند:انگیزهشغلی،سرمایه
15- Murakami
16- Sutangsa
17- Sullivan

انسانی،سرمایهاجتماعی،هویتوشخصیت(سالیوانودیگران.)2018،
ردیف

نویسنده و سال

موضوع

نتایج

1

چزگی
1398

بازخوانی تجربه انتقال
معلمان به بازنشستگی

تجربه انتقال به بازنشستگی در سه مفهوم فردی ،اجتماعی و سازمانی

2

غالم زاده جفره
1397

الگوی توانمندسازی
متخصصان سالمند در بخش دولتی

توانمندسازی متخصصان سالمند ،از طریق “تقویت منابع مالی”و “توجه
به آموزشهای فراسنتی با بهرهگیری از فناوریهای جدید”

3
4

5

6

7

8

9

10

ارائه راهکارهایی برای ایجاد حس تعلق اجتماعی به جامعه ،رضایتمندی و
بررسی تأثیر حس تعلق اجتماعی
مواودیان قینانی
بر رضایتمندی و ترجیحات بازنشستگان از ترجیحات بازنشستگان و خدمترسانی بهتر به مصرفکنندگان سالخورده
1397
شهر اصفهان
حضور در کانونها و اجتماعات بازنشستگی
بررسی نقش عوامل فرهنگی و نقش برجسته مذهب در جامعه ایران و
راهبردهای سازش با بازنشستگی
اسحقی گرجی
زندگی افراد در مقایسه با سایر جوامع جهت استخراج نقاط تفاوت شرایط
(یک مطالعه پدیدار شناختی)
1397
بازنشستگان در ایران با بازنشستگان جوامع دیگر
ارائه الگوی توانمندسازی کارکنان در شرف
درآمد جانبی کمتر ،پیامدهای منفی بیشتری دارد و بیماریهای روحی و
عبداللهیان
ً
بازنشستگی آموزشوپرورش شاهرود به
جسمی معموال بالفاصله پس از بازنشستگی به آنها روی میآورد.
1394
منظور بهینهسازی ایام بازنشستگی
نیازسنجی سالمت بازنشستگان نیروهای
پیروز
شناسایی الگوی نیازهای سالمتی بازنشستگان نیروهای مسلح
مسلح باالتر از  60سال
1395
در شهر تهران در سال 1390
آموزش و آمادهسازی افراد در شرف بازنشستگی ،در حوزههای برنامهریزی دوران
بررسی وضعیت بازنشستگان ناجا و
صانعی و اسماعیلی
بازنشستگی،آشناییبامشکالتبازنشستگیومعرفیروشهایبهینهسازیایام
شناسایی مسائل و مشکالت آنها
1388
بازنشستگیو آموزششیوههایاشتغالمجددودرآمدزایی
و ارائه راهکارهای علمی
یادگیری در دوران بازنشستگی:
ایجاد چارچوبی برای بازنشستگان برای یادگیری و روبرو شدن با
مورا کامی
ایجاد انعطافپذیری و تبدیلشدن
چالشهای دوران بازنشستگی
2021
به یک فرد ّ
مدبر در زندگی
اهمیت بهبود مدیریت مالی
مهارتهای کارآفرینیدر سنینبازنشستگی:
سوتانگسا و
نگرش مثبت شرکتکنندگان به اجرای آموزش و توانمندیهای کارآفرینی
تجزیهوتحلیلاهمیت آموزشبرای
همکاران
در دوران بازنشستگی
بازنشستگی کارمندان در شهر باندونگ
2019
سالیوان و همکار
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

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

جدول .1خالصه پیشینه پژوهش

عالوه بر مطالب فوق ،بررسیهایی در مورد سایر واژههایی که با بازنشستگی و کانون ارزیابی در ارتباط هستند انجامشده که در نمودار
و اشکال زیر آمده است.
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شکل  .1تعداد اسناد در ارتباط با بازنشستگی از سال  2000تا 2020

مطالعــه در زمینـ ٔـه بازنشســتگی از پیشــینه طوالنــی و گســتردهای
برخــوردار اســت .شــکل  1بــه خوبــی نشــاندهنده رونــد صعــودی
اســتفاده از بازنشســتگی در موضوعــات مختلــف هســتند.
تحقیقــات کــه از بــازه  2000تــا ســال  2020را در برمیگیــرد ،حا کــی
از آن اســت کــه در ســالهای  2019و  2020بــه بیشــترین تعــداد

رســیده و ایــن نشــاندهنده اهمیــت و توجــه بــه ایــن موضــوع در
ســالهای اخیــر اســت .ایــن تحقیقــات نقــش مهمــی در پیشــرفت
کشــورها در زمینـ ٔـه بازنشســتگی داشــته اســت ،همچنیــن کمــک
بزرگــی در زمینـ ٔـه شــناخت ایــن قشــر و نیازهــای آنهــا کــرده اســت.

ٔ
زمینه بازنشستگی
شکل  .2کشورهای پیشرو در

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

شــکل  2نشــاندهنده اهمیــت مســئله بازنشســتگی در
کشــورهایی ماننــد ایاالتمتحــده ،انگلیــس و  ...اســت .اهمیــت
ایــن موضــوع باعــث شــده اســت کــه تحقیقــات گســتردهای در
ایــن کشــورها انجــام شــود .کشــور ایاالتمتحــده در ایــن زمینــه

پیشــرو اســت .بیشــتر تحقیقــات انجا مشــده بازنشســتگی در ایــن
کشــور در حوزههــای پزشــکی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،اشــتغال و
روانشناســی انجا مشــده ،همچنیــن میــزان ایــن تحقیقــات ایــن
کشــور در ســالهای اخیــر رشــد صعــودی داشــته اســت.
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شکل  .3کلمات مرتبط با بازنشستگی با استفاده از نرمافزار

شکل  3نتایج مربوط به همرخدادی واژگان حوزه بازنشستگی
نشان داده شده است که در این نقشه 195کلیدواژه 9،خوشه و 1392
پیوند است که مقولههای موضوعی بازنشستگی ،18سالخوردگی،19
بزرگساالن با سن بیشتر ،20افسردگی ،21سالمتی 22دارای بیشترین

پیوند با دیگر واژگان هستند و از این حیث در سالهای اخیر مورد
توجه بیشتری قرار گرفتهاند .نکاتی که در مورد نقشههای این حوزه
موضوعی باید ذکر شود این است که کوچکی دایرهها در این مقوله
نشان میدهد ،در این زمینههای موضوعی توجه کافی نشده است.
18- retirement
19- aging
20- Older adults
21- depression
22- health

با توجه به اهمیت کلیه موضوعات این حوزه ،نیاز است بیشتر به
این حوزهها پرداخته شود .از آنجایی که شاخص نزدیکی ،فاصله
هر گره را با همه گرههای دیگر موجود در شبکه میسنجد و
میانگین طول کوتاهترین مسیر میان گره و سایر گرههای موجود
در شبکه را نشان میدهد ،گرههایی که دارای شاخص نزدیکی
زیاد هستند ،دارای قدرت تأثیرگذاری بیشتر و اهمیت و مرکزیت
فراوانتری در شبکه هستند و برای سایر گرهها دسترس پذیرترند.
با توجه به نقشهی ترسیمشده بیشترین تأثیر مربوط به موضوعی
میباشد که در نقشه مربوطه دارای دایرههای بزرگتری هستند.
یکی دیگر از شاخصهای همرخدادی واژگان ،اهمیت گرهها در
نقشه است که شاخص مرکزیت بینابینی نامیده میشود .با توجه
به نقشه مقولههای موضوعی که دارای بیشترین مرکزیت بینابینی
میباشند ،از اهمیت بسزایی برخوردارند.

تحقیــق پیشــرو هســتند و ارتبــاط آنهــا بــا بازنشســتگی و کلمــات
مرتبــط و همرخــدادی کلمــات مرتبــط بــا آنهــا نشــان داده شــده
اســت .بــا توجــه بــه تحقیــق انجامشــده ،توانمندســازی و انتقــال
در بازنشســتگی و کانــون ارزیابــی نقــش بســزایی دارنــد.

شکل  .5کلمات مرتبط با توانمندسازی در اسناد

شکل  .6کلمات مرتبط با انتقال به بازنشستگی

با توجه به توضیحات دادهشده در شکل ،4همرخدادی واژ گان
مرتبط با بازنشستگی و کانون ارزیابی با در نظر گرفتن تعداد برابر
پیوندها و اندازه یکسان دارای اهمیت یکسانی میباشند و تنها
واژه کیفیت زندگی در این مقوله نادیده گرفته شده است و باید
توجه بیشتری به این حوزه شود .جدول زیر میزان همرخدادی و
قدرت پیوند کل را بین واژ گان مرتبط نشان میدهد.
جدول  .2واژ گان مرتبط با کانون ارزیابی و همرخدادی
کلیدواژهها

وقوع

قدرت پیوند کل

کانون ارزیابی

2

10

ظرفیتسازی

2

10

مربیگری

2

10

ذخیره و انتقال پرسنل

2

10

فناوریهای نوآورانه

2

10

بازی گونهسازی
(استفاده از عناصر معمول بازی)

2

10

کیفیت زندگی

2

0

23

در اشــکال زیــر کلماتــی کــه بــه عنــوان کلیدواژههــای اصلــی

3-3روششناسی پژوهش
بــا توجــه بــه هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر کــه بررســی شــرایط
کنونــی داخــل کشــور و نمونههــای موفــق در حــوزه و بهبــود رفــاه
بازنشســتگان در داخــل و خــارج از کشــور اســت ،لــذا در ایــن راســتا
از دو روش اســتفاده میشــود .در بخــش مطالعــه و بررســی شــرایط
کنونــی داخلــی از روش تحلیــل محتــوای کیفــی اســتفاده میشــود
کــه حاصــل آن درک شــرایط کنونــی مســتخرج از مســتندات،
اســناد ،مــدارک مــدون موجــود و مصاحبــه میباشــد .در بخــش
مربــوط بــه اســتخراج و شناســایی و مطالعــه نمونههــای موفــق
داخلــی و خارجــی ،اســتفاده از مطالعــه تطبیقــی بــه روش مــروری
(مرجــع) در ایــن تحقیــق نتایــج کاربــردی مؤثــری خواهــد داشــت.
3-333مطالعه تطبیقی با روش مروری
در ایــن روش مواجــه فــرد یــا گــروه بهین ـهکاوی بــا گروهــی از
مشــارکتکنندگان بــه منظــور بررســی فعالیتهایــی مشــخص و
مقایســه نتایــج آنهــا یــا یکدیگــر تحــت عنــوان بهینـهکاوی مــروری
یشــود .کنتــرل بهینــه کاوی بــا کمــک مشــارکتکنندگان
شــناخته م 
کــه از داخــل یــا خــارج ســازمان انتخــاب میشــوند انجــام میپذیرد.
در ایــن نــوع بهینــه کاوی بــه دلیــل کنتــرل و احاطــه
23- gamification

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

شکل  .4کلمات مرتبط با کانون ارزیابی در اسناد
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مشــارکتکنندگان بــر موضــوع ،ریســک بهین ـهکاوی پاییــن اســت
و همچنیــن دوره زمانــی آن بــا توجــه بــه تعــداد شــرکتکنندگان و

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

4-4یافتههای پژوهش
در ایــن بخــش بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای کانــون ارزیابــی پرداختــه میشــود .ایــن اقدامــات در دو دســته بینالمللــی و ملــی
بررســی میشــود .اقدامــات بینالمللــی در کشــورهای پیشــرو و مشــابه شــامل ایاالتمتحــده ،انگلیــس ،کانــادا و اســترالیا ،هنــد و ترکیــه
میباشــند .اقدامــات ملــی نیــز عــاوه بــر نیروهــای مســلح در ســایر ارگانهــا نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد.
4-444تجارب بینالمللی کشورهای پیشرو حوزه کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح
4-44444اقداماتکشورهایپیشروومشابه در حوزهکانونارزیابی
جدول  .3اقدامات کشورهای پیشرو و مشابه در حوزه کانون ارزیابی
کشورهای پیشرو

انگلیس

انگلیس به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در نیروهای مسلح دارای برنامههای انتقال به دوران پس از بازنشستگی برای افراد نظامی
است .این برنامهها با عنوان  CTPدر این کشور شناخته شده است که خدمات اشتغال مجدد را ارائه میدهد .این خدمات برای تمام
ردههای نیروهای مسلح انگلیس فراهم است .خدمات این برنامه شامل:27
•ایجاد رزومه کاری،
•آموزش و کشف مهارتها،
•یافتن شغل و
•همکاری با کارفرمایانی که مایل به استخدام نیروهای پیشکسوت نظامی هستند ،است.
همچنین برنامههای شناختهشده دیگری نیز در حوزه انتقال و اشتغال مجدد بازنشستگان نظامی در این کشور وجود دارد که خدمات
مشابه  CTPارائه میدهند:
•Deloitte28
•Ex-MilitaryCareers29
•Ex-Force
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ایاالت
متحده

با توجه به اینکه نیروی مسلح ایاالتمتحده بزرگترین نیروی نظامی جهان است ،به همان نسبت اقدامات بیشتری برای انتقال و ارزیابی
این نیروها صورت گرفته است .مهمترین برنامه انتقال که به نوعی ارزیابی و کمک برای انتقال به زندگی غیرنظامی افراد پس از بازنشستگی
است  TAPنام دارد و با این عنوان در ایاالتمتحده شناخته شده است.
•مشاوره انتقال24؛
25
•آموزش برای اشتغال و یادگیری مهارتها ؛
•یافتن استعداد و تواناییهای افراد؛
•ارائه انواع سمینارها و مقاالت در خصوص آمادگی و موفقیت برای پس از بازنشستگی؛
•ارائه مدل شایستگی برای بازنشستگی نیروهای ارتش؛
•سایتهای کاریابی برای بازنشستگان و پیشکسوتان نظامی26؛
•سایتهای معرفی مختص مشاغل ساختمانسازی و  ...به بازنشستگان نظامی؛
•سایتهای شناخت و تعیین ویژگیها و توانمندیهای فردی ،روحی و حرفهای؛
•سایتهای استخراج تواناییهای فرد بازنشسته و ارائه فهرست مشاغل متناسب با توانمندیهای ایشان
زیرمجموعه این برنامه انتقال هستند که به افراد در حال بازنشستگی به عنوان یک کانون ارزیابی بازنشستگان نظامی کمک میکند.
همچنین وجود مؤسسات بازنشستگی نظامی در این کشور به عنوان مرا کز غیردولتی چنین برنامههایی را نیز ارائه میدهند .عالوه بر این
راهنماییها و برنامههایی نیز برای کارفرمایان جهت استخدام افراد پیشکسوت و بازنشسته نظامی وجود دارد .عالوه بر خدمات حضوری
وجود سایتهای متعدد در این کشور به روند انتقال به زندگی پس از بازنشستگی نظامیان ایاالتمتحده کمک میکنند.
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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

استرالیا

هند

کشور هند به عنوان یکی از بزرگترین نیروهای مسلح آسیا و جهان شناخته شده است .نیروهای مسلح این کشور به دلیل جوانگرایی در
نیروهای مسلح در سنین پایینتری نسبت به سایر کشورها بازنشسته میشوند DGR .به عنوان اداره انتقال و اشتغال مجدد در این کشور
به افراد نظامی برای انتقال به بازنشستگی خدمترسانی میکند .برنامه آنها بر مبنای شناسایی شایستگیهای افراد صورت میپذیرد.
همچنین از پیش شغلهایی برای افراد برای زندگی بعد از بازنشستگی در نظر گرفته شده است .همچنین در سالهای اخیر سعی بر آن
بوده است که مهارتهای افراد را با دادن مدارک و گواهینامههای معتبر باال ببرند .همچنین سازمان رفاه بازنشستگان نیروهای مسلح نیز
به اشتغال مجدد نظامیان کمک میکند .عالوه بر اینها سازمان کاریابی نیروهای مسلح در هند به نظامیان بازنشسته برای یافتن شغل
مناسب کمک میکند ،همچنین طرحهای آموزشی بسیاری در این کشور برای نظامیان بازنشسته و در حال بازنشستگی به اجرا درآمده
است .بهطور خالصه خدمات انتقال به شغل دوم برای بازنشستگان نظامی در هند به شرح زیر است:34
•تعیین ،ارزیابی و امتیازدهی شایستگیهای بازنشستگان
•برنامههای منظم برای آمادهسازی و آموزش جهت انتقال به بازنشستگی و اشتغال دوم
•سایتهای مرتبط شغلیابی
•تخصیص بودجه برای پرداخت هزینه آموزش به صورت دولتی
•عقد تفاهمنامه با سازمانهای آموزشی ،دانشگاهها ،مؤسسات و مرا کز معتبر آموزشی
•رزرو موقعیتهای خالی شغلی در برخی شرکتها و بانکهای دولتی
•تعیین و معرفی برخی مشاغل برای اشتغال دوم بازنشستگان نظامی
•برنامهریزی مرتب و دورهای برای گسترش خدمات

ترکیه

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

30- https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/benefits-military/transition/understanding-transition/transition-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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کانادا

کانادا به عنوان یک کشور توسعهیافته و پیشرو برای آمادگی نظامیان خود برای زندگی پس از بازنشستگی ،مرکز انتقال دارد .خدمات این
مرکز برای نظامیان و خانواده آنهاست که شامل موارد زیر است:30
•مشاوره؛
•مصاحبه؛
•همکاری با سازمانهای خصوصی برای انتقال افراد به پس از بازنشستگی؛
•برنامهریزی برای ارائه نقشه راه اقدامات پیش روی بازنشستگان ارتش؛
•کانادا برای آینده انتقال نیروهای مسلح به دوران بازنشستگی ،کانونهای ارزیابی مهارتها و آموزشها را برنامهریزی نموده است.
همچنین یک شبکه کمک به شغل دوم برای نظامیان وجود دارد که با آموزش از طریق سمینارهای آنالین به افراد برای انتقال به
بازنشستگی کمک میکند .عالوه بر اینها تعداد زیادی از سازمانهای دیگر و همچنین سازمانهای خصوصی برنامههایی برای کمک به
انتقال افراد نظامی به بازنشستگی را دارند.
در استرالیا سازمان بازنشستگان نظامی ( )DVAبرنامههایی برای انتقال افراد نظامی به بازنشستگی و پس از آن ارائه میدهد .خدمات
شامل موارد زیر است:32 ،31
33
برنامه همه جانبه  CTASبرای همه اعضای نیروهای دفاعی استرالیا در پیش ،هنگام و پس از بازنشستگی ،
•برنامه انتقال بازنشستگی نیو ساوت ولز که همانند کانون ارزیابی به تعیین امتیاز مهارتهای بازنشستگان میپردازد.
•مشاوره آمادگی برای انتقال به بازنشستگی به فرد و خانوادهاش،
•مشاوره آمادگی برای انتقال به اشتغال در حوزه غیرنظامی،
•آموزش،
•ایجاد انگیزه،
•شناسایی کارفرمایان عالقهمند به استخدام پیشکسوتان نظامی
•راهنمایی تهیه رزومه شغلی برای انتقال به مشاغل غیرنظامی،
•راهنمایی و کمک به ترجمه مهارتهای نظامی به مهارتهای قابل درک و مناسب برای مشاغل غیرنظامی،
•حمایت از نظامیان جهت شروع به مشارکت در برنامههای انتقال (از قبیل مشاوره ،مرخصی تأیید شده و )...
همچنین در این کشور انواع طرحهای انتقال به شغلهای پس از بازنشستگی با آموزش و شناسایی مهارتهای افراد بازنشسته نظامی
در سایر شغلها نیز در حال انجام است .عالوه بر اینها سایتها و سازمانهای متعددی برای آموزش و کمک به افراد بازنشسته برای
انتقال به بازنشستگی و اشتغال مجدد نیز خدماترسانی میکنند.
کشورهای مشابه
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همچنین در راستای مدیریت شایستگی و ارائه مدلهای شایستگی در بخش بینالمللی اقداماتی صورت گرفته است که خالصه
آن در جدول زیر ارائه شده است:
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جدول  .4مدل شایستگی در کشورهای مختلف
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کشور

سال
راهاندازی

استرالیا

2001

بلژیک

-

کانادا

1970

شایستگیهای کلیدی رهبری

کره جنوبی

1997

-شایستگی استاندارد دولتی-مدل شایستگی مدیریت جوان--مدل شایستگی SCS

مدیریت صالحیت شناساییشده توسط دولت کره شامل موارد زیر است:
•تغییر در مدیریت پرسنل با چشمانداز آیندهنگر
•بهبود رقابتپذیری دولت به عنوان یک کل با انتخاب پرسنل بسیار شایسته صرف
نظر از سابقه
• تحقق مدیریت پرسنل عادالنهتر و شایستهتر از طریق یک روش سازماندهی شده خوب
• تشویق نگرانیهای کارکنان دولت در مورد شایستگیها و تالشهای داوطلبانه برای
توسعه آنها شایستگیها
• اندازهگیری و پیشبینی شایستگیهای مورد نیاز در آینده به شیوهای معتبر و عینی
•امکان ارتقای شایستگی از طریق مشارکت فعال در آموزش و آموزش
•ایجاد فرهنگ توسعه مستمر خود.

هلند

-

مدل شایستگی ABD

در دولت مرکزی هلند ،مدیریت شایستگی ،فرصتی را برای توسعه شخصی بیشتر و کمک به
کارکنان برای سازگاری با چالشهای جدید فراهم کرد ،با چندین هدف در نظر گرفته شد:
•افزایش قابلیت استخدام عمومی و توسعه کارکنان در سازمانهای در حال تغییر
•بهبود کیفیت کار و افزایش رضایت از کار
•تقویت پیوندها و تعهد کارکنان با سازمانها و مؤثرتر کردن سازمانها
•تمرکز بر عملکرد و کاهش جهتگیری کار و ایجاد نگرش انعطافپذیرتر
•ترویج تغییر فرهنگ به این معنا که کارکنان دولت بر اساس نتایج واقعی آنها مورد
قضاوت قرار گیرند.

انگلیس

1979

-چارچوب شایستگی SCS--مهارتهای حرفهای برای دولت

چارچوبهای شایستگی در سیستمهای مدیریت عملکرد استفاده میشود.

ایالت
متحده

-

مدل شایستگی

توضیحات

-چارچوب ارزش APS(ANAOدفتر حسابرسی ملی استرالیا) اهمیت مدلهای قابلیت (شایستگی) را برای ارائه
-مدل توانمندی منابع انسانی-مدل قابلیت رهبری اجرایی ارشد چارچوبی برای شناسایی الزامات کلیدی توانایی نیروی کار تشخیص داد.-سیستم رهبری یکپارچهمدل شایستگی فدرال

مدیریت شایستگی در دولت فدرال بلژیک به عنوان عنصر اساسی پروژه اصالحات
گستردهتر ،طرح کوپرنیکوس معرفی شد .این طرح یک زبان مشترک بین سازمانهای
مختلف ایجاد کرد و فرایندهای مختلف منابع انسانی را پوشش داد.
خود ارزیابی و یادگیری و برنامهریزی شغلی را برای همه کارکنان خدمات عمومی ،صرف
نظر از حرفه ،عملکرد یا سطح .یک ابزار دیگر برای حمایت از تجدید خدمات عمومی و
اولویت آن بر رهبری و توسعه کارکنان پوشش داده میشود.

در دولت فدرال ایاالتمتحده ،مدیریت شایستگی به عنوان ابزاری برای ارائه یک زبان
مشترک برای پرداختن به شاخصهای عملکرد مطلوب در سطوح مختلف مدیریتی در نظر
-شایســتگیهای عمومــی بــرای گرفته شد .همچنین نیاز به همسویی استراتژیک بین فرد و سازمان را بیان میکند .مدلهایشایستگی نیز به عنوان ابزاری برای کمک به برنامه جانشین پروری با کمک به شناسایی
نیــروی کار فــدرال
نقاط قوت افراد و زمینههای بهبود ،بهویژه با در نظر گرفتن یک برنامه شغلی پیشرفته،
-مدارک اصلی اجراییترویج شده است .اتکا به شایستگیها نشاندهنده دور شدن از رویکردهای رتبه به سمت
استخدام است که بر دانش فنی الزم برای عملکرد متمرکز شده است.

35- wikipedia.org
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4-44444جمعبندی تجارب بینالمللی
کانون ارزیابی در ا کثر کشورها فرآیندی است که در آن داوطلبان
مورد بررسی قرار میگیرند تا مناسب بودن آنها برای انواع خاصی از
استخدام،بهویژهمدیریتیافرماندهینظامیراتعیین کنند.شخصیت
و استعدادهای افراد با استفاده از تکنیکهایی از جمله مصاحبه،
تمرینات گروهی،ارائه،آزمودنو آزمایشروانسنجیتعیینمیشود.35
کانون ارزیابی فقط یک ساختمان برای ارزیابی یک کاندیدای
شغلی نیست ،بلکه یک فرآیند ارزیابی رفتار بر اساس ارزیابی چندگانه
است از جمله :شبیهسازیهای مربوط به شغل ،مصاحبهها یا
تستهای روانشناختی .دلیل نهایی داشتن مرکز ارزیابی در هر
سازمانی جمعآوری کلیه اطالعات مربوطه تحت شرایط استاندارد در
مورد تواناییهای فرد برای انجام یک کار معین است.
کشورهای پیشرو از جمله ایاالتمتحده ،انگلیس ،کانادا
و استرالیا و سایر کشورهای توسعهیافته اروپایی و آسیایی
برنامههای ساختاریافتهای برای انتقال نظامیان و همچنین
سایر بازنشستگان خود به دوران بازنشستگی دارند .مرا کز موجود
در این کشورها با هدف توانمندسازی افراد برای انتقال به دوران
پس از بازنشستگی به وجود آمدهاند.
همچنین وجود مؤسسات معتبر خصوصی و مرا کز آموزشی و
سایتهای کمککننده به این افراد روند انتقال را در این کشورها
برای دولت و سازمانها آسانتر کرده است و بیشتر به ارزیابی
توانمندیها و مهارتها و آموزش آنها پرداخته شده است.
ً
حمایتهــای صــورت گرفتــه بــرای نظامیــان معمــوال رایــگان
یــا بــا هزینههــای پاییــن در مرا کــز مختــص بــه ایــن افــراد صــورت
میگیــرد .نظــام بازنشســتگی در بیشــتر کشــورهای پیشــرو و موفــق
دارای برنامهریزیهــای ســاختار یافتــه اســت و وجــود چنیــن
مرا کــزی بــرای ارزیابــی و حمایــت بازنشســتگان بــه دلیــل افزایــش
رشــد بازنشســتگی در جهــان امــری ضــروری اســت.
در خصوص کشورهای مشابه میتوان گفت که تنها کشوری که
برای انتقال به بازنشستگی فعالیتهای ارزشمندی را منتشر نموده
است و همچنین در حال برنامهریزی برای انجام فعالیتهای
بیشتر است ،کشور هند میباشد .این کشور به دلیل جوانگرایی
در نیروهای بازنشسته در سالهای اخیر شروع به برنامهریزی
برای نیروهای بازنشسته خود برای انتقال و اشتغال مجدد این
قشر نموده است از جمله این اقدامات میتوان به امور آموزشی
و باال بردن سطح تواناییهای این افراد و در نظر گرفتن مشاغلی
مخصوص آنها اشاره کرد .سایر کشورهای مشابه اقدامات مؤثر و
چشمگیری در خصوص انتقال افراد نظامی خود به بازنشستگی و
ارزیابی توانمندیها و شایستگیهای این افراد منتشر ننمودهاند.

4-444تجارب ملی کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح
استفاده از راهکارهایی به عنوان کانونهای ارزیابی بازنشستگان
به منظور توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح جهت انتقال
به دوران بازنشستگی و اشتغال در مسیر شغلی بعدی ،یکی از
اقدامات مؤثر و حائز اهمیت سازمانهای متولی برای حفظ
موقعیت اجتماعی و تعالی روحی -روانی و مالی افراد بازنشسته
محسوب میشود .با توجه به شرایط فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی ،جغرافیایی ،سیاسی ،مالی و  ...داخل کشور ،اقدامات
مشابه انجامشده باید از منظر این ابعاد نیز امکانپذیر باشد ،از
این رو ،مطالعه و بررسی سوابق مشابه داخلی در برگزاری کانونهای
ارزیابی بازنشستگان و سنجش تواناییها و نیازمندیهای افراد
در شرف بازنشستگی و کمک به توانمندسازی ایشان میتواند
به تصمیمگیرندگان برای اجرای کانونهای ارزیابی بازنشستگان
نیروهای مسلح رهنمودها و کمکهای اثربخشی داشته باشد.
از ســوی دیگــر ،دانــش ایــن افــراد نیــز میتوانــد بــه گونــهای در
ســازمان جــذب شــود ،لــذا برخــی از ایــن اقدامــات کــه در مســیر
جــذب دانــش افــراد در شــرف بازنشســتگی صــورت میگیــرد در
نهایــت ممکــن اســت بــه حفــظ ارتبــاط ایشــان بــا ســازمان منتهــی
گــردد و از قطــع نا گهانــی ارتبــاط افــراد بــا ســازمان و انتقــال یکبــاره
بــه بازنشســتگی کــه آســیبهای بســیاری را ممکــن اســت در برخــی
افــراد بــه دنبــال داشــته باشــد ،جلوگیــری میکنــد.
ن رو ،در ایــن بخــش ،کلیــه اقدامــات مشــابه کانــون ارزیابــی
از ایـ 
بازنشســتگان کــه ســازمانها و شــرکتهای داخلــی در مســیر کمــک
بــه توانمندســازی افــراد در شــرف بازنشســتگی انجــام دادهانــد تــا
ایشــان بــه بهتریــن نحــو بــه بازنشســتگی انتقــال یابنــد و برخــی
اقدامــات کــه در راســتای اســتخراج و جــذب دانــش بازنشســتگان
انجــام میگیرنــد ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
از مرتبطترین طرحهای صورت گرفته میتوان طرح کوکباز،
خانههای امید و دانشگاه سومین نسل سنی را نام برد .طرح کوکباز
(کسبوکار بازنشستگان) که برای بازنشستگان نیروهای مسلح
صورت گرفته است ،این طرحهای متنوعی برای توانمندسازی
بازنشستگان نیروهای مسلح و همچنین فرزندان آنها دارد.
همچنین طرح خانه امید بازنشستگان بروجرد یکی از ظرفیتهای
پیشبینیشده برای ساماندهی خدماترسانی به بازنشستگان
است .خانههای امید محلی موجب همبستگی ،تعامل و همفکری
بازنشستگان و انتقال تجربیات به نسل جوان است که هدف آن
استخراج دانش و اطالعات بازنشستگان و انتقال آن به قشر جوان
است که در خانههای امید میتوان این امر را محقق نمود .خانه
امید مکانی است برای خدماترسانی متمرکز به بازنشستگان و
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دارای سالن اجتماعات ،اتاق پزشک ،کتابخانه و بخشهای دیگر
است .هدف از احداث خانه امید ایجاد روحیه شادابی و نشاط،
پرکردن اوقات فراغت و استفاده از امکانات میباشد.36
یکی از اهداف کانونهای ارزیابی این است که بازنشستهها برای
فردایی بهتر با مهارتآموزی بیشتر آماده شوند که هم بتوانند از
خود مراقبت کنند و هم بتوانند مهارتهایی کسب کنند تا کارآفرین
شوند و یا جذب شغلهایی شوند که در بازارهای خصوصی وجود
دارند .برای این موضوع اقدامی که در کشور شکلگرفته دانشگاه
سومین نسل سنی است ( .)U3Aتوسعه دانشگاه سومین نسل
ً
سنی یکی از اقدامات گسترده و نوپایی که اخیرا در کشور در حال
شکلگیری است؛ و با هدف آموزش و توانمندسازی بازنشستگان،

سالمندان و خانوادهها در حوزههای تغذیه سالم ،ورزش ،سالمت
روان و کارآفرینی در دوره بازنشستگی مطرح گردیده است .متولی
این نهاد وزارت بهداشت است که جلساتی را در راستای توسعه و
بهبود هرچه بیشتر این نهاد تشکیل میدهد.37
بــا تأ کیــد بــر ضــرورت تغییــر نــگاه بــه پدیــدهی بازنشســتگی و
یهــای بیــن بخشــی بــرای مواجهــه بــا
ســالمندی و تقویــت همکار 
ســالخوردگی جمعیــت کشــور طــی ســالهای آینــده ،در راســتای
اهداف ســند ملی ســالمندان کشــور و با هدف توانمندســازی ایشــان،
ارتقای خود مراقبتی و کیفیت زندگی و همچنین بازنشستگی سالم،
پویــا و فعــال راهانــدازی خواهــد شــد .جــدول زیــر اقدامــات صــورت
گرفتــه در راســتای کانــون ارزیابــی بازنشســتگان را نشــان میدهــد.
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پیادهسازی طرح “ بازنشستگی تدریجی”
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
افزایش سنوات خدمت افراد شاغل در پستهای کلیدی و کارشناسی
جهت استفاده حدا کثری از توان ،تجربه و دانش آنها
توجه خاص به مستمری بگیران و خانوادههای دارای فرزند معلول یا دارای بیماریهای خاص
فراهم کردن فرصت استخدام حداقل یکی از فرزندان واجد شرایط بازنشستگان نیروهای مسلح
ایجاد صفحهای با عنوان خدمات غیرحضوری
و ارسال رزومه یا نامنویسی در حوزههای تخصصی بازنشستگان
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خدماترسانی متمرکز به بازنشستگان و ایجاد روحیه شادابی و نشاط،
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آموزشهای حرفهای افراد به سمت اشتغال پس از بازنشستگی

دانشگاه نسل سوم
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آموزش تخصصی و مهارتآموزی و در نهایت ارائه گواهی معتبر
از سوی سازمان فنی و حرفهای به بازنشستگان و فرزندان آنها
استفاده از ظرفیتهای بازنشستگان متخصص به عنوان مربی آموزشگاههای فنی حرفهای

صندوق بازنشستگی کشوری
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کمک به اشتغال فرزندان بازنشستگان و برونسپاری برخی از
فعالیتهای سازمان فنی و حرفهای به کانونهای بازنشستگی
بهکارگیری بازنشستگان برای اشتغال مجدد (به عنوان مشاور )

صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان تأمین اجتماعی
جهاد سازندگی

طرح کوکباز (کسبوکار بازنشستگان)

نیروهای مسلح

در پژوهــش جــاری ،در بخــش مقدمــه بــه بیــان مســئله
بازنشســتگی بهعنــوان یکــی از مهمتریــن دور ههــای زندگــی و
یکــی از مراحــل اشــتغال پرداختــه شــد و اهمیــت ایــن مســئله بــا
توجــه بــه افزایــش چشــمگیر جمعیــت ایــن قشــر از جامعــه و رشــد
نهــا و همچنیــن مشــکالتی کــه در ایــن دوران
نیازهــای گونا گــون آ 
دارنــد ،مطــرح گردیــد .همچنیــن بــه دلیــل نیــاز بــه برنامهریــزی
افــراد بــرای بعــد از بازنشســتگی و اســتفاده از توانمندیهــا و تجــارب
بشــده در دوران خدمــت و انتقــال آن بــه نســل بعــدی ،وجــود
کس 
کانــون ارزیابــی بــرای ســنجش و تقویــت توانمندیهــا امــری ضــروری
اســت .در مجمــوع توانمندســازی و ارزیابــی افــراد بازنشســته یــا در
حــال بازنشســتگی بــه عنــوان ســرمایهای بــزرگ بــرای ســازمانها و
جامعــه محســوب میشــود.
بر اساس بررسیهای انجامشده و همچنین مطابق با
پیشنهادهای ارائهشده در این پژوهش ،به منظور کمک به
انتقال بازنشستگان به دوران بازنشستگی و بهبود وضعیت
معیشت ایشان ،میتوان کانون ارزیابی بازنشستگان را اجرایی
کرد .در این کانون با ارائه سند شایستگی مختص با توانمندیها
و مهارتهای شخصی هر فرد در هنگام اتمام خدمتشان،
میتوان آنها را در مسیر دستیابی به اشتغال به کار مجدد
پس از بازنشستگی همراهی نمود تا با آسیبهای روحی و روانی
کمتری به این دوران منتقلشده و مشکالت اقتصادیشان
مرتفع گردد .جدول زیر پیشنهادها و راهکارهای مرتبط با
توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح را در راستای
اجرایی کردن کانون ارزیابی بازنشستگان نشان میدهد.
هـدف از انجـام ایـن پژوهـش مطالعـه و بررسـی عوامـل ملـی و
بینالمللـی در برگـزاری کانون ارزیابی بازنشسـتگان و ارائه راهکارها

و پیشـنهادهای مناسـب بـوده اسـت کـه در بخشهـای قبلـی
مفاهیـم پایـه و اقدامـات صـورت گرفتـه در ایـن خصـوص بررسـی
شـد .بـر اسـاس بررسـیهای انجامشـده ابتـدا شـاخصههایی بـرای
کانـون ارزیابـی بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح و سـپس مطابـق بـا
آنهـا پیشـنهادها ایـن پژوهـش در سـه قسـمت پیشـنهادهای
مبتنی بر اقدامات بینالمللی ،اقدامات ملی ،مصاحبه ،در نهایت
راهکارهایـی جهـت اجرایـی کـردن کانـون ارزیابـی و اولویتدهی به
برنامههـای کانـون ارزیابـی بازنشسـتگان ارائـه شـده اسـت.
با توجه به مطالعات صورت گرفته نتیجه گرفته میشود که کانون
ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح کانونی توسعهای است و هدف
شناسایی افراد مستعد و نقاط قوت و ضعف شغلیشان میباشد تا
بتوان به توسعه و توانمندسازی شخصی و حرفهای افراد پرداخت.
حضور بازنشستگان به صورت داوطلبانه میباشد و اجرای کانون
برایتوسعهافرادبازنشستهنبایدبهاجرای کانونهاییکیاچندروزه
محدود شود (چند دورهای باشد) .همچنین افراد ،بهطور مستمر با
راهحلهای توسعهای مواجه میشوند .دورهای بودن این کانون به
بازنشستگان این فرصت را میدهد که با آرامش و امکان برخورداری
از فرصتهای بیشتر به مشارکت در کانون ارزیابی بیندیشند .با توجه
به لزوم دورهای بودن برگزاری کانون ارزیابی ،ضروری است تا تعداد
دفعات برخورداری از این فرصت مشخص و محدود باشد؛ بنابراین
تعیین تعداد دفعات شرکت در کانون باید به صورتی منطقی برای
افراد (براساس دستهبندی :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
مسـلح و روحیـات ایشـان بایـد بـا اهمیـت تلقـی شـود ،همچنیـن
در هنـگام اجـرای آن بـه صـورت دعوتـی گسـترده و فراخـوان از
عمـوم افـراد (افـراد بازنشسـته و کارمنـدان در شـرف بازنشسـتگی)
41- https://cspf.ir/News
42- https://cspf.ir/News
43- https://www.iribnews.ir/fa/news/2509161
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نهـای مختلف
انجـام پذیـرد و بـه اطلاع کلیه بازنشسـتگان در ارگا 
نیروهـای مسـلح و در سـطح کشـور صـورت گیـرد و ایـن فرصـت
بـرای همـه افـراد فراهـم گـردد .بـرای ایـن منظـور میتـوان از محـل
کانونهـای بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح در مرا کـز اسـتانها
بهرهبـرداری نمـود .دعـوت از افـراد بـه صـورت تلفنـی یـا حضـوری
انجـام میشـود کـه در ایـن صـورت امـکان توضیـح اهـداف کانـون
بـرای شـرکتکنندگان و رفـع نگرانیهـای ایشـان فراهمشـده و

اطالعرسـانی کامـل و جامعـی انجـام گیـرد .در دعـوت و ثبتنـام
داوطلبـان ،بایـد فـرم درخواسـت مشـارکت در کانـون ارزیابـی
توسـط داوطلبـان تکمیـل شـود .ایـن فـرم بایـد اطالعاتـی از قبیـل
مشـخصات فـردی ،شـماره پرسـنلی ،درجـه بازنشسـتگی ،ارگان،
سـن ،جنسـیت ،منطقـه خدمـت ،شـهر و اسـتان ،شـغل دوم مـورد
تهـای دانشـی و تحصیلـی ،فنـی و تخصصـی و سـایر
نظـر ،مهار 
ویژگیهـا از قبیـل سـوابق مرتبـط بـا جنـگ و  ...را شـامل شـود.
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جدول  .6پیشنهادها و برنامههای توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح

پیشنهادهای توانمندسازی
ٔ
زمینه سازمانی
در
زمان بازنشستگی و انتقال
(برگزاری کانون ارزیابی)

1 .1طراحی و ایجاد کارگاه و مرا کز  آموزشی
2 .2بهرهگیری از تجربیات بازنشستگان و انتقال آن به کارمندان
3 .3بررسی سوابق بازنشستگان و بهروزرسانی پایگاه داده ایشان
4 .4بهرهگیری از دانش و تخصص بازنشستگان به عنوان مشاور و یا مدرس
5 .5افزایش سنوات خدمت کارمندان
6 .6ایجاد فضای کار اشترا کی
7 .7ایجاد مرکز رشد
8 .8استفاده از شتابدهندهها و اقدام برای عملیاتی شدن طرحها و ایدههای بازنشستگان
9 .9برگزاری رویدادها و جشنوارههای پیشنهادگزینی
1010ارائه سایتهای تخصصی برای کاریابی
1111برنامهریزی برای ایجاد کانون و مرا کز ارزیابی

پیشنهادهای توانمندسازی
ٔ
زمینه فردی
در

1 .1شرکت در برنامههای سرمایهگذاریهای جمعی
2.2شرکت در سمینارها و برنامههای آموزشی با خانواده
3.3شرکت در فرصتها و شرایط مهیا شده به صورت داوطلبانه

ٔ
زمینه عوامل
پیشنهادهای توانمندسازی در
محیطی پس از بازنشستگی و دریافت
آموزشهای کانون ارزیابی

1 .1برقراری مشارکت با سایر سازمانها
2.2عقد قرارداد با مرا کز فنیحرفهای
3.3تشکیلنهادهاو کمیتههاییبابهرهگیریاز تخصصبازنشستگانو گماردنبازرسهاییاز ایشان
برای این مرا کز
4.4عقد قراردادهایی با نهادهای زیرمجموعه نیروهای نیروهای مسلح در جهت ایجاد
فرصتهای شغلی

در تصویر زیر فرآیند برگزاری کانون ارزیابی نیروهای مسلح به عنوان راهکار پیشنهادی بر اساس مطالعات صورت گرفته و توجه به
ویژگیهای جامعه هدف ارائه شده است.
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شکل  .7فرآیند برگزاری کانون ارزیابی نیروهای نیروهای مسلح

1.1اردبیلی ،یوسف ( ،)1379بازنشستگی ،مسائل و مشکالت آن.
تهران :کویر.
2.2اســحقی گرجــی ،ماریــه ( ،)1397راهبردهــای ســازش بــا
بازنشســتگی (یــک مطالعــه پدیــدار شــناختی) .کارشناســی
ارشــد ،دانشــگاه خوارزمــی ،تهــران.
3.3افروشه ،رحمان؛ مهرانی ،رضا ( ،)1395ارزیابی عملکرد مفاهیم
و دیدگاهها .چهارمین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین
در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،برلین-آلمان.
4.4پیــروز ،فرشــته ( ،)1395نیازســنجی ســامت بازنشســتگان
نیروهــای مســلح باال تــر از  60ســال در شــهر تهــران در ســال
 .1390دوره  ،MPHدانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی.
5.5جمشـیدی کوهسـاری ،حمـزه؛ بدلـی ،زهـرا و حسـینی ،سـید
مجیـد ( ،)1398عوامـل کلیـدی موفقیـت در مرا کـز ارزیابـی و
توسـعهتهـران.چـاپاول،انتشـاراتسـازمانمدیریـتصنعتـی.
6.6جمشــیدی کوهســاری ،حمــزه ( ،)1391کانــون ارزیابــی
شایســتگی مدیــران (ارکان و مــدل بهکارگیــری).
7.7چزگی ،مریم ( ،)1398بازخوانی تجربه انتقال معلمان به
بازنشستگی .کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
8.8زاده غــام ،زهــرا ( .)1398بازنشســتگی ،لنگــرگاه آرامــش.
موسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا.
9.9ســاجدی اصــل ،ســید حمیدرضــا ( ،)1397نقــش رســانه
ملــی در چگونگــی گذرانــدن اوقــات فراغــت بازنشســتگان
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری .کارشناســی ارشــد ،دانشــکده
گردشــگری دانشــگاه علــم و فرهنــگ ،تهــران.
1010سلطانی ،محمدرضا؛ درویش ،محمد ( ،)1394بررسی مسائل
و چالشهای پیش روی بازنشستگان نیروهای مسلح.
استادیار ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه جامع امام حسین (ع).
1111صانعــی ،مهــدی ،اســماعیلی ،احمدرضــا ( ،)1388بررســی
وضعیــت بازنشســتگان ناجــا و شناســایی مســائل و مشــکالت
نهــا و ارائــه راهکارهــای علمــی .فصلنامــه منابــع انســانی
آ 
ناجــا ،دوره  ،1شــماره .192 -152 ،19
1212صــدر ،فــروغ؛ غالمــی ،عبدالخالــق ( ،)1395بررســی عوامــل
مؤثــر بــر بازنشســتگی پیــش از موعــد کارکنــان کمیتــه امــداد
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد .فصلنامــه تحقیقــات جدیــد
در علــوم انســانی ،دوره  ،2صفحــه .37-52
شهــای نظام بازنشســتگی
1313طباطبایــی ،صــدف ( ،)1398چال 
نهــا بــا توجــه بــه
ایــران و ارائــه راهکارهــای برونرفــت از آ 
تجربــه نمونــه کشــور ترکیــه .فصلنامــه علمــی راهبردهــای
بازنشســتگی موسســه مطالعاتــی ســپید ،دوره  ،1شــماره .2
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