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چکیده:
کاستی برنامه ریزی در دوران گذار به بازنشستگی می تواند بازنشستگان را با چالش های روانی، اجتماعی، مالی و سالمتی روبرو ساخته و 
سازش با بازنشستگی را طاقت فرسا نماید. از این رو، هدف این مقاله مطالعه ادبیات نظری برنامه ریزی بازنشستگی، تجارب کشورهای پیشرو 
و در نهایت تبیین مدل های اجرایی برنامه های آمادگی بازنشستگی می باشد. این پژوهش مروری با بهره مندی از روش تحلیل اسناد و رویکرد 
تحلیل روایتی با انتخاب بهترین و جامع ترین اسناد و تجارب، به بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف برنامه ریزی دوران گذار به بازنشستگی پرداخته 
است. نتایج نشان داد که برنامه ریزی بازنشستگی به اقدامات مداخله ای سازمان یافته ای اطالق می شود که در راستای کمک به شاغلین 
برای سازگاری با بازنشستگی طراحی می شود و به دو دسته اصلی برنامه ریزی و مشاوره تقسیم بندی می شوند. این برنامه ها از حیث رویکرد 
به دو دسته فردی و گروهی و از حیث فراگیری به سه دسته جامع، متوسط و محدود تقسیم می شوند. تجارب کشورها نشان داد برخی 
سازمان ها به تدوین راهنماهای بازنشستگی بسنده نموده و برخی دیگر مدل های پیچیده تر و جامع تری برای تدوین برنامه آمادگی بازنشستگی 
طراحی نموده اند. در این مقاله، ابتدا تجارب برخی سازمان های پیشرو )ارتش آمریکا، شرکت سرمایه گذاری فیدیلیتی آمریکا، دانشگاه شفیلد 
انگلستان، کارکنان دولت فیلیپین، کارکنان سازمان ملل متحد و سازمان تأمین اجتماعی نیروی های مسلح جمهوری اسالمی ایران( در تدوین 
راهنمای برنامه آمادگی بازنشستگی تبیین و سپس مدل های متنوع اجرایی برنامه های بازنشستگی معرفی شده است. در این خصوص، 
مدل های فرد-منبع، مشاوره فردی، ارائه-مخاطب، بحث-ترغیب، کارگاه چند گروهی و غیره بررسی شده اند. در انتها نیز یک دستورالعمل جامع 

برای تدوین برنامه های آمادگی بازنشستگی و زیرساخت های ضروری آن ها پیشنهاد شده است.
واژگانکلیدی: برنامه ریزی بازنشستگی، راهنمای بازنشستگی، مدل های آمادگی بازنشستگی
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Abstract:
Lack of retirement planning during the work to retirement transition could face retirees with serious mental, 
social, financial security and well-being challenges which make difficult retirement adjustment. Therefore, the 
purpose of this paper is to study the theoretical literature of transition to retirement, introduce the experi-
ences of leading countries and finally to explain the practical models of retirement preparation programs. Us-
ing the method of narrative analysis approach with the best and most comprehensive experiences, this paper 
has studied and reviewed theoretical concepts and various dimensions of the retirement program. Retirement 
preparation programs refer to all formally organized interventions designed by companies to assist employees 
in making decisions about and adjusting to retirement and can be classified into two broad categories including 
planning and counseling. Moreover, these programs have been mainly implemented using individual and group 
approaches and are classified into divided into three categories including comprehensive, medium and limited, 
in terms of scope. The international experience has also shown that some organizations have just designed 
retirement guidelines and others have developed more complex and comprehensive retirement preparation 
program. In this paper, first the experiences of some leading organizations in compiling the Retirement guide-
lines were explained and then various executive models of the retirement preparation program are introduced. 
In this regard, Individual-Resource, Individual Counseling, Presentation-Audience, Stimulus-Discussion, Multi-
Group Workshop, and Facilitated Interaction Group model have been discussed. Finally, a comprehensive frame-
work along with its necessary infrastructure has been proposed to formulate retirement preparation programs.
keywords: Retirement planning, retirement guideline, retirement preparation program model.
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مقدمه-  
بــر اســاس تخمیــن ســازمان بهداشــت جهانــی  تــا ســال 2050 
جمعیــت ســالمند بــاالی 60 ســال بــه دو برابــر خواهــد رســید و 22 
کل جمعیــت جهــان را شــامل خواهــد شــد )هــو1، 2018(.  درصــد 
بــر اســاس آخریــن سرشــماری )1395(، جمعیــت ســالمند بــاالی 60 
ســال در کشــور مــا نیــز بیــش از 9 درصــد کل جمعــت بوده اســت و بر 
اســاس برخــی پیش بینی هــا ایــن میــزان بــه بیــش از 17 درصــد طــی 
گزارش هــای  آینــده خواهــد رســید. همچنیــن آخریــن  دهه هــای 
کــه هزینه هــای عمومــی مربــوط بــه  بین المللــی نشــان می دهنــد 
ســالمندی بــه میــزان قابل توجهــی از درآمــد ناخالــص قابل تصــرف 
کنــون  تا کــه  ایــن در حالــی اســت  یافــت.  افزایــش خواهــد  افــراد 
کودکــی یــا جوانــی شــده اســت و  توجــه زیــادی بــه مســائل دوران 
گــذار از اشــتغال بــه  ابتــکارات و برنامه هــای محــدودی بــرای دوران 
گرفته شــده اســت  بازنشســتگی و ســازگاری بــا بازنشســتگی در نظــر 

-مونفورتــه2 و همــکاران، 2019( )رودریگز
ــناختی  ــد روان شـ ــک فراینـ ــتگی یـ ــه بازنشسـ ــتغال بـ ــذار از اشـ گـ
کـــه غالبـــًا همـــراه  کار یـــا شـــغل می باشـــد  و رفتـــاری جدایـــی از 
نیـــز  درآمـــد  کاهـــش  ماننـــد  اجتماعـــی  تغییـــرات  دیگـــر  بـــا 
نقش هـــای  بـــا  بازنشســـته  شـــخص  دوره،  ایـــن  در  می باشـــد. 
فرصت هـــای  و  چالش هـــا  انتظـــارات،  اجتماعـــی،  جدیـــد 
ــبک  ــر سـ ــد بـ ــا می توانـ ــه آن هـ ــه همـ کـ ــوند  ــرو می شـ ــدی روبـ جدیـ
زندگـــی و رفـــاه و آســـایش آن هـــا تأثیـــر بگـــذارد )ونـــگ و شـــی3، 
گـــذار از اشـــتغال بـــه بازنشســـتگی یـــک فراینـــد طولـــی و   .)2014
کـــه در طـــول زمـــان تغییـــر می کنـــد و عمدتـــًا دارای  پویـــا اســـت 
بازنشســـتگی  بـــه  تصمیـــم  بازنشســـتگی،  از  پیـــش  مرحلـــه  ســـه 
 .)1993 )ریچاردســـون4،  اســـت  بازنشســـتگی  بـــا  ســـازگاری  و 
و  مداخلـــه ای  برنامه هـــای  تدویـــن  یـــا  و  برنامه ریـــزی  عـــدم 
مشـــاوره ای در هـــر یـــک از مراحـــل فـــوق می توانـــد بازنشســـتگان 
مالـــی،  امنیـــت  اجتماعـــی،  روانـــی،  جـــدی  چالش هـــای  بـــا  را 
ســـامت و رفـــاه و غیـــره روبـــرو ســـازد و ســـازش بـــا بازنشســـتگی را 
ــتگی،  ــا بازنشسـ ــازش بـ ــد. عـــدم سـ ــا نمایـ ــا طاقت فرسـ ــرای آن هـ بـ
ـــر  ـــت منج ـــتگان در نهای ـــی بازنشس ـــت زندگ کیفی ـــش  کاه ـــر  ـــاوه ب ع
بـــه افزایـــش هزینه هـــای اجتماعـــی و مالـــی ســـازمان های مربـــوط 

می شـــود. بازنشســـتگان  اجتماعـــی  تأمیـــن  بـــه 
1- WHO
2- Rodríguez-Monforte
3- Wang & Shi
4- Richardson
5- Quick & Moen
6- Dorfman
7- Lee & Law

پذیرش  به  موفق  بازنشستگی  نظری،  ادبیات  اساس  بر 
اجتماعی نقش های جدید بستگی دارد. برنامه ریزی بازنشستگی 
کاتالیزور در فرایند پذیرش نقش های اجتماعی به  به عنوان یک 
جدیدی  اجتماعی  و  فیزیکی  محیط های  تا  می دهد  اجازه  افراد 
این  بر  عاوه  دهند.  تطبیق  آن  با  را  خود  و  کنند  جستجو  را 
که فقدان آمادگی برای بازنشستگی  پژوهش ها نشان داده است 
است.  بازنشستگی  با  موفقیت آمیز  سازش  در  اساسی  مانع  یک 
برای  بهتری  ایده های  دارند  برنامه  بازنشستگی  برای  که  افرادی 
مثبت تری  نگرش های  و  داشته  بازنشستگی  نیازهای  برآوردن 
و  اعتمادبه نفس  آن ها  همچنین  دارند.  بازنشستگی  به  نسبت 
معین5،  و  )کوییک  دارند  بازنشستگی  دوره  در  بیشتری  رضایت 
که شاغلین درگیر  1998(. برخی دیگر از مطالعات نشان داده اند 
در فرایند آماده شدن برای بازنشستگی با احتمال بیشتری زودتر 
بازنشست شده و سازش بهتری با بازنشستگی دارند و اضطراب و 
افسردگی کمتری در دوران بازنشستگی تجربه می کنند )دورفمن6، 
کمی  که بسیاری از افراد شاغل دانش  1989(. این در حالی است 
تسهیل  در  آن  مهم  نقش  و  بازنشستگی  برنامه ریزی  مورد  در 

شرایط و پذیرش سبک زندگی جدید دارند )لی و الو7، 2004(
مروری بر ادبیات نظری و تجربی موضوع پژوهش حاضر نشان 
بازنشستگی،  حوزه  در  قابل توجه  مطالعات  علیرغم  که  می دهد 
گذار  همچنان شکاف های پژوهشی قابل توجهی به ویژه در حوزه 
از اشتغال به بازنشستگی وجود دارد. اول اینکه، غالب مطالعات 
عوامل تعیین کننده و مؤثر در سازگاری با بازنشستگی و پیامدهای 
آن را بررسی نموده اند و مطالعات کمتری به موضوع برنامه ریزی در 
مراحل مختلف بازنشستگی پرداخته اند. دوم اینکه، برنامه ریزی 
بازنشستگی در پژوهش ها و اقدامات بین المللی عمدتًا معطوف 
بازنشستگان  )مالی(  اقتصادی  برنامه های  یا  برنامه ریزی های  به 
با بازنشستگی  با برنامه ریزی و سازش  بوده و سایر وجوه مرتبط 
ویژه  صورت  به  اینکه،  سوم  است.  قرارگرفته  موردتوجه  کمتر 
کنون پژوهش های محدودی در زمینٔه برنامه ریزی بازنشستگی  تا
در کشور ما )چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی( صورت 
گفته است. این در حالی است که ازیک طرف جمعیت کشور رو به 
سالمندی است و از طرف دیگر فرایند مدرن شدن جامعه ایرانی 
نیز الگوی سنتی حمایت فرزندان از والدین در دوران سالمندی 
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که در  کرده است. از این رو محتمل است  را نیز دستخوش تغییر 
بازنشستگی  و  سالمندی  دوران  در  افراد  از  زیادی  تعداد  آینده 
با  را  آن ها  تغییرات  این  و  باشند  خودشان  بر  متکی  صرفًا 
بنابراین در مجموع می توان  چالش های متعددی موجه سازد. 
گفت، عدم برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی می تواند منجر به 
هزینه های  آن  به تبع  و  شده  بازنشستگان  زندگی  کیفیت  کاهش 
 ، مالی نهادهای دولتی و یا غیردولتی را افزایش دهد. از این منظر
امری  بازنشستگی  به  اشتغال  از  گذار  دوران  برای  برنامه ریزی 
ضروری و واجد اهمیت است. عاوه بر این، برنامه ریزی برای گذار 
هنوز  که  است  متعددی  وجوه  و  ماهیت  دارای  بازنشستگی  به 
متعددی  ابهامات  دارای  نظر  حوزه  در  هم  و  عمل  حوزه  در  هم 
گذار  است. لذا تعیین مفاهیم و عوامل مؤثر بر برنامه ریزی دوران 
سایر  و  زیرساخت ها  مقیاس،  ماهیت،  تبیین  و  بازنشستگی  به 
وجوه برنامه ریزی بازنشستگی هم در حوزه نظریه و هم در حوزه 

اقدامات عملی و تجربی یکی از ضروریات امروز کشور ما است.

مبانی و ادبیات نظری-  
بازنشستگی و مفاهیم پایه- 1- 

بازنشستگی برای مردم در کشورهای مختلف معانی متفاوتی دارد 
کرت و دی واینی8 )1990(  و تلقی از آن فردی و شخصی شده است. ا
کردند تعریفی عملیاتی و جامع از  با مرور مطالعات پیشین تاش 
کنند و به همین منظور پنج شاخص مختلف را  بازنشستگی بیان 
برای این پدیده مطرح کردند. نخستین شاخص ترک شغل است. 
کار است. بازنشستگی با این شاخص  شاخص دوم خروج از بازار 
کار و درآمدش  که یک فرد سالمند، ساعت  زمانی اتفاق می افتد 
سوم،  شاخص  نباشد.  هم  شغل  دنبال  به  و  باشد  شده  صفر 
کار است  با ساعت  کاهش چشمگیر اشتغال، یعنی سطح درآمد 
می شود.  محسوب  کار  بازار  از  خروج  شاخص  مکمل  درواقع  که 
شاخص  است.  بازنشستگی  حقوق  دریافت  چهارم،  شاخص 
کسی بازنشسته  از بازنشستگی است؛ یعنی  پنجم، تعریف ذهنی 

کند. است که خود را بازنشسته تعریف 
ــود،  ــکل خ ــاده ترین ش ــتگی در س ــتاندارد بازنشس ــای اس مدل ه
کــه یک بــار در چرخــه زندگــی هــر  بازنشســتگی را تصمیمــی می دانــد 
کار خــارج می شــود. در  فــرد رخ می دهــد و او بــرای همیشــه از بــازار 
دهه هــای اخیــر بــا تغییــر ســنت های جوامــع ســنتی و چالش هــای 
اشــکال متنوعــی  کار  بــازار  از  اقتصــادی در عصــر مــدرن، خــروج 

: کــه مهم تریــن آن هــا عبارتنــد از کــرده اســت  پیدا
بــه . 1 بازنشســتگی  نــوع  ایــن  موعــد:  از  پیــش  بازنشســتگی 

از  پیــش  مســتمری  دریافــت  و  کار  بــازار  از  خــروج  معنــای 

8- Ekerdt & DeViney

نــوع  ایــن  اســت.  بازنشســتگی  قانونــی  ســن  بــه  رســیدن 
باشــد. اجبــاری  بــا  داوطلبانــه  اســت  ممکــن  بازنشســتگی 

بازنشســتگی بــا تأخیــر زمانــی: در ایــن شــکل از بازنشســتگی . 2
فــرد تصمیــم می گیــرد بازنشســتگی و دریافــت مســتمری را 
حتــی بعــد از رســیدن بــه ســن قانونــی بازنشســتگی )مثــًا 65 
ســالگی( بــه تأخیــر بینــدازد. معمــواًل رکــود اقتصــادی ســبب 
می شــود تــا برخــی بازنشستگی شــان را بــه تأخیــر بیندازنــد 

کننــد. ــا خســارت های ناشــی از آن را جبــران  ت
بازنشســتگی جزئــی یــا مرحلــه ای: شــکل غالــب ایــن نــوع . 3

کار  به اضافــه  مســتمری  از  بخشــی  دریافــت  بازنشســتگی، 
انتقــال  یعنــی  مرحلــه ای  بازنشســتگی  اســت.  پاره وقــت 
تدریجــی بــه بازنشســتگی، به جــای جابه جایــی یک بــاره از 

اســت. کامــل،  بازنشســتگی  بــه  تمام وقــت  اشــتغال 
بازگشــت بــه اشــتغال پــس از بازنشســتگی: بســیاری از افــراد . 4

بــه دلیــل بــی اطمینانــی بــه آینــده و مقابلــه بــا چالش هــای 
اقتصــادی پــس از بازنشســتگی بــه شــغل نیــاز دارنــد.

یکـی دیگـر از مفاهیـم مهم در سـالمندی و بازنشسـتگی، مفهوم 
سـازش بـا بازنشسـتگی اسـت. بـه طـور عمومـی، ایـن فراینـد بـه سـه 
گـذار  مرحلـه  بازنشسـتگی،  از  پیـش  مرحلـه  شـامل  اصلـی  مرحلـه 
در  می شـود.  تقسـیم  بازنشسـتگی  بـا  سـازش  یـا  انطبـاق  مرحلـه  و 
واقـع، سـازش بـا بازنشسـتگی آخریـن مرحلـه از ایـن فراینـد اسـت و 
بـه معنـی پذیـرش اتفاقـات و شـرایط جدیـد و احسـاس رضایـت از 
آن هـا اسـت. سـازگاری بـا بازنشسـتگی نیـز ماننـد بازنشسـتگی یـک 
فراینـد پویـا و مـداوم اسـت و بـه طـور بالقـوه هـر فـرد ممکـن اسـت 
از  بازنشسـتگی خـود دوره هـای متناوبـی  از  پـس  زندگـی  در طـول 
ثبـات و بـاز انطبـاق یـا سـازش مجـدد را تجربـه کنـد. بـرای سـنجش 
سـازگاری با بازنشسـتگی طیفی از عوامل و معیارها شـامل شـادی، 
اسـتفاده  غیـره  و  زندگـی  از  رضایـت  روانشـناختی،  آسـایش  رفـاه، 
می شـود. وانـگ در سـال 2007، پنـج الگـوی سـازش بـا بازنشسـتگی 

 : در طـول زمـان را مشـخص نموده انـد. ایـن الگوهـا عبارتنـد از
کلی مثبت. 1 الگوی 

کــه در طــول زمــان به شــدت مثبــت . 2 رضایــت مثبــت اولیــه 
می مانــد   باقــی 

الگــوی مثبــت نســبی )ماننــد وجــود تغییــرات مثبــت و منفــی . 3
کلــی نســبتًا مثبــت می باشــد( همزمــان، امــا رونــد 

کــه تغییــرات مثبــت و منفــی نســبتًا . 4 وضعیــت خنثــی )حالتــی 
باهــم برابــر هســتند و همدیگــر را خنثــی می کننــد(

کــه در . 5 کلــی منفــی )احســاس رضایــت منفــی اولیــه   الگــوی 
طــول زمــان نیــز نســبتًا منفــی باقــی می مانــد(. 
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ــن  گرفت ــر  ــد از در نظ ــه بای ک ــد  ــد می کنن کی ــا تأ ــوع یافته ه درمجم
کــرد؛  گروه هــای بــزرگ و متجانــس پرهیــز  بازنشســتگان به عنــوان 
بنابرایــن، از حیــث برنامه ریــزی و مشــاوره، شــناخت و توجــه بــه 
تفاوت هــای بیــن فــردی و به تبــع آن مســیرهای ســازش چندگانــه 

ضــروری بــه نظــر می رســد )ونــگ9، 2007(.

برنامه ریزی گذار به بازنشستگی و مفاهیم وابسته-  - 
گــذار بــه بازنشســتگی فراینــدی اســت که در آن فــرد از یک الگوی 
کار بــه الگــوی دیگــر  نســبتًا ثابــت و قاعده منــد فعالیــت در بــازار 
کاهــش  جابه جــا می شــود، ایــن جابه جایــی هــم همــواره شــامل 
دســتمزدی  مشــاغل  در  مشــارکت  میــزان  یــا  کار  ســاعت  فــراوان 

اســت )زاده غــام، 1389(.
بــر  کــه  می کنــد  معرفــی  مفهومــی  چارچوبــی   )2005( بورلنــد 
را دقیق تــر  انتقــال  الگــوی  ایــن  گی هــای  ویژ آن می تــوان  اســاس 
عبارتنــد  چارچــوب  ایــن  در  اصلــی  مؤلفه هــای  کــرد.  مشــخص 
اصلــی  فعالیت هــای  ب:   ، گــذار مرحلــه  مدت زمــان  الــف:   : از
 ، گــذار ســن  پ:  بازنشســتگی،  بــه  گــذار  فراینــد  از  بعــد  و  قبــل 
اشــتغال،  مــکان  ج:   ، گــذر دوره  شــغل  ث:  اشــتغال،  میــزان  ت: 

)2005 )بورلنــد10،  بازنشســتگی  حقــوق  دریافــت  ج: 

شکل 1: مفهوم دوران گذار از اشتغال به بازنشستگی

دنتــون و اسپنســر11  )2009( بــا اســتفاده از مــدل بورلنــد )2005( 
گــذر بــه بازنشســتگی را  کرده انــد تــا مفهومــی عملیاتــی از  تــاش 
بیــان کننــد. در عمــل، بازنشســتگی عمومــًا در مــورد افــراد مســن بــه 
کار مــی رود کــه سنشــان باالتــر از 50 یــا 55 و حتــی 60 ســال هســتند. 
جدایــی از بــازار کار نیــز مفهومــی منعطف اســت؛ یعنــی این جدایی 
کامــل باشــد )نداشــتن هــر نــوع شــغل دســتمزدی( یــا در  می توانــد 
کار یــا دســتمزد کاهش یافتــه باشــد. ایــن  ســطوح مختلــف ســاعت 
دو محقــق بازنشســتگی را برحســب مؤلفه هــای جدایــی از اشــتغال 

و ســن به صــورت نمــودار زیــر نشــان می دهنــد.

9- Wang
10- Borland
11- Denton and Spencer
12- Kasschau

 ، ســاختار در  تنــوع  بازنشســتگی-علیرغم  آمادگــی  برنامه هــای 
عملکــرد، دوره زمانــی، عمــق و گســتره-معمواًل به هــر گونه اقدامات 
کــه توســط  مداخلــه ای رســمی و ســازمان یافته ای اطــاق می شــود 
ســازمان ها یــا شــرکت ها بــرای کمــک بــه شــاغلین در تصمیــم ســازی 
می شــود.  طراحــی  آن  بــا  ســازگاری  و  بازنشســتگی  خصــوص  در 
بــر  آمادگــی بازنشســتگی  بــر اســاس ادبیــات نظــری، برنامه هــای 
اســاس عملکــرد بــه دو دســته اصلــی شــامل برنامه ریــزی و مشــاوره 
ایــن  برنامه ریــزی،  ابعــاد  حیــث  از  می شــوند.  تقســیم بندی 
ــی،  ــن اجتماع ــی، تأمی ــور مال ــون ام ــی همچ ــه موضوعات ــا ب برنامه ه
و  بیمــه  مســتمری،  و  حقــوق  برنامه ریــزی  پزشــکی،  مراقبــت 

می پردازنــد. ســامتی  از  مراقبــت  شــبکه های 

شــکل 2: مفهــوم بازنشســتگی تدریجــی

، از حیــث ابعــاد مشــاوره ای، برنامه هــای آمادگــی  از طــرف دیگــر
ــی ماننــد فرایندهــای اجتماعــی  ــه موضوعات ــًا ب بازنشســتگی عمدت
و روانشــناختی ســازگاری بــا بازنشســتگی و همچنیــن موضوعاتــی 
اجتماعــی،  شــبکه های  فــردی،  بیــن  ارتباطــات  بــا  مرتبــط 
کارهــای داوطلبانــه یــا پاره وقــت و اوقــات فراغــت و  مشــارکت در 

)1974 )کاســچائو12،  می پردازنــد  تفریــح 
نکتــه بعــدی در خصــوص چارچوب هــای تئوریــک بــرای توجیــه 
می باشــد.  بازنشســتگی  بــه  گــذار  دوران  برنامه ریــزی  بــه  نیــاز 
نمــود  توجــه  کلیــدی  موضــوع  ایــن  بــه  بایــد  خصــوص  ایــن  در 
و  ذاتــی  ارزش هــای  آوردن  دســت  بــه  قابلیــت  افــراد  عمومــًا  کــه 
طــی  در  غالبــًا  دارنــد.  خــود  عمــر  طــول  در  را  زندگــی  از  رضایــت 
دســتیابی  مانــع  اســت  ممکــن  کــه  دارد  وجــود  موانعــی  مســیر 
افــراد  گــر  ا امــا  نمایــد  تغییــر  را  آن هــا  یــا  شــده  اهــداف  ایــن  بــه 
توســعه  و  رشــد  بــه  می تواننــد  باشــند  داشــته  تمایــل  و  اراده 
گفــت  می تــوان  راســتا،  ایــن  در  دهنــد.  اســتمرار  خــود  شــخصی 
کــه دیدگاه هــا و نظریه هــای روانشــناختی از جملــه تئــوری رشــد 
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، تئــوری معناجویــی ویکتــور فرانــکل و اصــل  کارل راجــرز شــخصیت 
اریکســون، دیــدگاه سلســله  اریــک  گانــه رشــد شــخصیت  هشــت 
فردریــک  عاملــی  دو  نظریــه  و  مازلــو  آبراهــام  نیازهــای  مراتــب 
هرزبــرگ از جملــه چارچوب هــای تئوریــک تبیین کننــده نیــاز بــه 
گــذار از اشــتغال بــه بازنشســتگی می باشــند. برنامه ریــزی دوران 
کـــه برنامه ریـــزی  در مطالعـــات مختلـــف نشـــان داده شـــده اســـت 
بـــا  ارتبـــاط  در  متنوعـــی  مثبـــت  پیامدهـــای  بازنشســـتگی 
بازنشســـتگی بـــه همـــراه دارد )ونـــگ و شـــی، 2014؛ یونـــگ13، 2013(. 
توضیـــح  مکانیســـم  چندیـــن  طریـــق  از  مثبـــت  تأثیـــرات  ایـــن 
گاهـــی شـــاغلین  داده شـــده اســـت: اول، برنامه ریـــزی بازنشســـتگی آ
گـــذار بـــه بازنشســـتگی در  در شـــرف بازنشســـتگی را از نقـــش دوران 
کـــه بـــه شـــاغلین  زندگـــی خودشـــان افزایـــش داده اســـت. مداخاتـــی 
اطاعـــات داده و مهم تـــر از آن، فرصـــت اســـتفاده از اطاعات را برای 
آن هـــا فراهـــم آورد بـــه شـــکل ویـــژه ای مؤثـــر می باشـــد. دوم اینکـــه، 
ــران و اعضـــای خانـــواده در فراینـــد برنامه ریـــزی  هنگامی کـــه همسـ
کننـــد، برنامه ریـــزی بازنشســـتگی می توانـــد  بازنشســـتگی مشـــارکت 
دیـــدگاه شـــاغلین را نســـبت بـــه باورهـــا و انتظـــارات از دیگـــران تحـــت 

تأثیـــر قـــرار دهـــد )یونـــگ، 2013(.
مطالعــه کیــم، کــوان و اندرســون14 )2005( نشــان داد که شــاغلین 
ــاز  ــی دریافــت می کننــد و ســرمایه مــورد نی ــه آمــوزش مال ک ســالمند 
پیــش روی خــود را محاســبه می کننــد، در هنــگام بازنشســتگی از 
کیــم و همــکاران )2005(  پــس انــداز بیشــتری برخــوردار هســتند. 
بــه تحلیــل  از بازنشســتگی  بــه اطمینــان15  در پیمایشــی مربــوط 
ــه آن هایــی  ک ــد  ــی پرداختــه و نشــان داده ان ــرات برنامه ریــزی مال اث
کــرده  کــه میــزان ســرمایه موردنیــاز بازنشســتگی خــود را محاســبه 
یــک  کرده انــد. در  گــزارش  ک شــده بهتــری  ســامت عمومــی ادرا
مطالعــه بزرگ مقیــاس دیگــر در ایــاالت متحــده آمریــکا، جزئیــات 
مالــی،  )برنامه ریــزی  بازنشســتگی  برنامه ریزی هــای  انــواع 
، یــا برنامه ریــزی  برنامه ریــزی بــرای بازنشســتگی بــا اعضــای خانــوار
اســتفاده از زمــان در بازنشســتگی( بررســی شــد و ارتبــاط معنــاداری 
بیــن فعالیت هــای برنامه ریــزی و مجموعــه ای از عوامــل ســازش 
گردیــد  گــزارش  بــا بازنشســتگی ماننــد نگرانــی کمتــر دربــاره ســامتی 
گاریــس16، 2001(. مطالعــات دیگــر نیــز نشــان داده انــد  ــر و  )روزنکوت

13- Yeung
14- Kim, Kwon & Anderson
15- Confidence
16- Rosenkoetter & Garris
17- Sterns & Subich
18- Wang & Shultz
19- Taylor
20- Rosenkoetter & Garris
21- Pope, Mays & Popay’s

بازنشســتگی  از  بعــد  هدف گــذاری  بازنشســتگی  برنامه ریــزی  کــه 
را تســهیل می کنــد و منجــر بــه ایجــاد انتظــارات واقعــی می باشــد  
)اســترنز و ســوبیچ17، 2005؛ وانــگ و شــولتز18، 2010(. در خصــوص 
برنامه ریــزی  بازنشســتگی  بــرای  کــه  افــرادی  اجتماعــی،  زندگــی 
گــزارش  می کننــد رضایــت بیشــتری از روابــط بعــد از بازنشســتگی 
کمتــری  کرده انــد )تیلــور19 و همــکاران،  2008( و احســاس تنهایــی 

گاریــس20، 2001(. و  )روزنکوتــر  داشــته اند 

روش شناسی پژوهش-  
پژوهش هــای  ازجملــه  خــود  کلیــات  در  پیــش روی  پژوهــش 
کتابخانــه ای می باشــد و ازنظــر  کیفــی مبتنــی بــر مطالعــات نظــری و 
 ، روش در زمــره پژوهش هــای مــروری قــرار دارد. بــه همیــن منظــور
روش آن بــر اســاس رویکــرد پــوپ و همــکاران21 )2007( می باشــد 
ــی  ــای کم ــات و پژوهش ه ــب مطالع ــی و ترکی ــه بررس ــان ب ــه همزم ک
کیفــی می پــردازد. عمومــًا پژوهش هــای مــروری نظام منــد رایــج  و 
متکــی بــه داده هــای کمــی و یــا داده هــای کیفــی می باشــد امــا روش 
مختلــط مزیت هــای هــر دو دســته مطالعــات را ترکیــب می نمایــد و 
از طــرف دیگــر محدودیت هــای تکیــه بــر یــک نــوع داده را برطــرف 
نمــوده و منجــر بــه درک جامعــی از موضــوع می گــردد. عــاوه بــر 
کیفــی بــا یکدیگــر می توانــد نیــاز  کمــی و  ایــن، ترکیــب پژوهش هــای 
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــی را ب ــئوالن اجرای ــت گذاران و مس ــه سیاس ب
کاهــش می دهــد. در ایــن پژوهــش  اطاعــات موردنیــاز اضافــی را 
تجزیــه،  بــرای  رویکــرد  مناســب ترین  به عنــوان  روایتــی  تحلیــل 
تحلیــل و ترکیــب ادبیــات نظــری انتخــاب شــده اســت؛ بنابرایــن، 
در ایــن رویکــرد به صــورت نظام منــد و ســاختاریافته، یافته هــای 
از  آن فراتــر  مطالعــات موجــود بررســی می شــود و مســلمًا هــدف 
ــرای  خاصه ســازی مطالعــات می باشــد زیــرا هــدف اصلــی تــاش ب
کــه منجــر بــه تولیــد بینــش و  ترکیــب مطالعــات به گونــه ای اســت 

گــردد. دانش هــای جدیــدی بــرای محققــان و سیاســت گذاران 
بــر  مبتنــی  اصلــی  و  پایــه  روش  یافته انــدوزی  روش  نظــر  از 
مطالعــات اســنادی و کتابخانــه ای اســت. در این پژوهــش عمدتًا با 
گزارش هــای  کتــب و مقــاالت معتبــر ملــی و بین المللــی،  اســتفاده از 
دولتــی و غیردولتــی، بررســی وب ســایت ها و غیــره ادبیــات نظــری 
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و تجربــی موضــوع و اقدامــات و برنامه هــای مداخلــه ای مختلــف 
جمــع آوری و تحلیــل می شــوند. بــا توجــه بــه روش تحلیــل روایتــی 
کیفــی جمــع آوری شــده نیــز  کمــی و  نیــز روش تحلیــل دادهــای 
عمدتــًا بــر پایــه اســتدالل های منطقــی ســاختاریافته و نظام منــد 
مبتنــی بــر یــک فراینــد چنــد مرحلــه ای اســت. در ایــن مقالــه بــه 
ایــاالت متحــده  کشــورهایی نظیــر  صــورت اختصاصــی تجربیــات 
آمریــکا، انگلســتان، فیلیپیــن و ایــران مطالعــه و ارائــه شــده اســت. 
کشــورها می تــوان بــه پیشــرو بــودن ایــن  از دالیــل انتخــاب ایــن 
کشــورها در تدویــن برنامه هــای آمادگــی بازنشســتگی و یــا وجــود 

اطاعــات مرتبــط در فضــای اینترنتــی اشــاره نمــود.

کشـــورهای منتخـــب در خصـــوص راهنمـــای -   تجـــارب 
برنامه ریزی بازنشستگی

ســاده ترین  نوعــی  بــه  بازنشســتگی  برنامه ریــزی  راهنماهــای 
اقدامــات  بــه  آن  در  کــه  می باشــد  بازنشســتگی  آمادگــی  مــدل 
اشــاره  بازنشســتگی  دوره  بــه  نزدیــک  شــاغلین  بــرای  ضــروری 
و  گرفتــه  نظــر  در  را  بزرگ تــری  زمانــی  دامنــه  برخــی  می شــود. 
گوشــزد  را  بازنشســتگی  از  قبــل  ســال   10 تــا   5 اساســی  اقدامــات 
ــاه  ــد 6 م - مانن ــر کوتاه ت ــی  ــه زمان ــر در دامن ــی دیگ ــد و برخ نموده ان
ــی  ــتورالعمل های حقوق ــا و دس ــه رویه ه ــتگی-صرفًا ب ــل بازنشس قب

نموده انــد. اشــاره  بازنشســتگی  قانونــی  و 

راهنمای برنامه ریزی ارتش آمریکا- 1- 
و  تسهیلگر  فرایند  عنوان  به  بازنشستگی،  برای  برنامه ریزی   
به  بازنشستگی  به  اشتغال  از  گذار  دوران  برای  دهی  نظم  عامل 
که از جمله دغدغه های شاغلین و اداره کنندگان  حساب می آید 
این  در  می آید.  به حساب  دنیا  سراسر  در  شرکت ها  و  سازمان ها 
راهنمای  یک  آمریکا  ارتش  بازنشستگی  خدمات  سازمان  راستا 
برنامه ریزی بازنشستگی برای ارتش این کشور تدوین نموده است. 
از  نظامیان  خروج  مسیر  کردن  روشن  راهنما،  این  ارائه  از  هدف 
که »بازنشستگی یک فرآیند است،  ارتش است. پذیرش این تفکر 
نه یک رویداد«؛ ازجمله مفاهیم اصلی توصیه شده در این راهنما 
می آید.  به حساب  برنامه ریزی  از  شیوه  این  اساس  به گونه ای  و 
و  متخصصان  نظر  بازنشستگان،  تجربٔه  به  توجه  با  راهنما  این 
بازنشستگی  برای  برنامه ریزی  به  را  شاغلین  مشاوران،  راهنمایی 
اجرایی  برای  می کند.  تشویق  خود  خانواده  اعضای  همراهی  با 
آمادگی  کاس  مجموعه  دو  راهنمای  پیشنهادی  گام های  شدن 
خدمات  برنامه  و  انتقال  همیار  برنامه های  دارد.  وجود  اجباری 
و  برنامه ریزی  طبق  هستند.  اجباری  و  مکمل  بازنشستگی 

22- Fidelity

موظف اند  شاغلین  آمریکا،  ارتش  انسانی  منابع  بخش  پیشنهاد 
درخواست  این که  از  قبل  درست  بازنشستگی  از  قبل  ماه   24
کنند و تاریخ خاصی را برای بازنشسته  بازنشستگی خود را تسلیم 

شدن در ذهن ندارند. این دو دوره را بگذرانند.
با  آن  منتخب  بخش   4 و  شده  تدوین  فصل   9 در  راهنما  این 
و  عمومی  مدیریت  بازنشستگی،  برنامه ریزی  مقدمه،  موضوع 
بازنشستگی  برنامه ریزی  پژوهشی  گروه  توسط  پزشکی  اطاعات 
ویژه  صورت  به  است.  شده  ترجمه  سپید  مطالعاتی  موسسه 
زمانی  فاز  پنج  در  پیشنهادی  زمانی  جدول  در  دوم  بخش  در 
)24 ماه قبل از بازنشستگی، 12 تا 24 ماه قبل از بازنشستگی، 6 تا 
12 ماه پیش از بازنشستگی، 6 ماه پیش از بازنشستگی و نهایتًا 6 
ماه پس از بازنشستگی( برای انجام اقدامات بازنشستگی شما ارائه 
شده است. افسر نیروی انسانی می تواند چک لیست دقیق تری که 
گروه  به الزامات انتصاب محلی می پردازد را برای شما فراهم آورد )

پژوهشی برنامه ریزی بازنشستگی موسسه سپید، 1399(.

راهنمای برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی22  آمریکا-  - 
شرکت های  از  یکی  آمریکا  فیدلیتی  سرمایه گذاری  شرکت 
خدمات مالی چند ملیتی آمریکایی مستقر در ایالت ماساچوست 
مدیران  بزرگ ترین  از  یکی  حاضر  حال  در  شرکت  این  می باشد. 
کارگزاری و مجموعه  دارایی دنیا است. این مجموعه یک شرکت 
را مدیریت می کند.  از صندوق های سرمایه گذاری مشترک  بزرگی 
بازنشستگی،  خدمات  سرمایه گذاری،  خصوص  در  این،  بر  عاوه 
 ، بهادار ارزها-اوراق  رمز  ثروت،  مدیریت  شاخص،  صندوق های 
نگهداری دارایی ها و بیمه عمر و غیره نیز خدمات را ارائه می دهد.
افراد  بین  در  گسترده  مطالعه  یک   2004 سال  در  شرکت  این 
نزدیک به بازنشستگی و افراد بازنشسته انجام داده است؛ نتایج 
گزارش  اخیر  بازنشستگان  از  بسیاری  چه  گر  ا که  داد  نشان  آن 
انتظار خود قبل  که در حال حاضر به سبک زندگی مورد  دادند 
به  آن ها  از  نیمی  از  بیش  اما  کرده اند  پیدا  دست  بازنشستگی  از 
که  داشتند  آرزو  و  می کنند  فکر  کار  محل  ترک  از  قبل  سال های 
همین  مبنای  بر  می دادند.  انجام  آمادگی  برای  بیشتری  کارهای 
مطالعه، شرکت فیدلیتی یک راهنمای مختصر برای افراد نزدیک 

به دوران بازنشستگی تدوین نموده است:
۵ سال قبل از بازنشستگی: صحنه را تنظیم نمایید.  

را  خود  هدف  تاریخ   -2 کنید.  تعریف  را  خود  زندگی  سبک   -1
کنید. 4- شکاف ها را اندازه  کنید. 3- ریسک ها را ارزیابی  انتخاب 

کنید. بگیرد. 5- پس انداز خود را جبران 
3 تا ۵ سال قبل از بازنشستگی: اطاعات جمع آوری کنید.  
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1- فرایند را یاد بگیرید. 2- مزایای خود را مرور کنید. 3- نیازهای 
مراقبت هـای بهداشـتی آینـده را ارزیابـی کنیـد. 4- سیسـتم تأمیـن 

اجتماعی را بشناسید.
یک تا سه سال قبل از بازنشستگی: برنامه خود را جمع کنید.  

جریــان   -3 کنیــد.  بودجه بنــدی   -2 گیریــد،  فرا را  جزئیــات   -1
را  دارایــی خــود  توســعه دهیــد. 4- تخصیــص  را  درآمــدی خــود 
مجــددًا مــرور کنیــد. 5- مراقبت هــای بلندمــدت را در نظــر بگیریــد.

کمتــر از یــک ســاعت قبــل از بازنشســتگی:    ــا  یــک ســال ی
کنیــد. برنامــه خــود را فعــال ســازی 

تأمیــن  اداره  بــا   -2 کنیــد  ســازی  خــودکار  و  ســازی  ادغــام   -1
مزایــای  و  حقــوق  پرداخــت   -3 کنیــد  مکاتبــه  آمریــکا  اجتماعــی 
کنیــد. 4- پوشــش مراقبــت بهداشــتی  بازنشســتگی خــود را ایجــاد 

کنیــد. )شــرکت فیدلیتــی، 2004(. خــود را فعــال 

برنامه آمادگی پیش از بازنشستگی کارکنان دولت فیلیپین- 3- 
یکی  فیلیپین  جمهوری  که  می دهد  نشان  مطالب  جستجوی 
پیش  آمادگی  برنامه های  تهیه  و  تدوین  در  پیشرو  کشورهای  از 
جمهوری  اجتماعی  خدمات  کمیسیون  است.  بازنشستگی  از 
فیلیپین در سال 1993 در قالب یک بخشنامه اجرایی یک برنامه 
کارکنان دولت مرکزی و  کلیه  آمادگی پیش از بازنشستگی را برای 
کلی  در ادامه مشخصات و محتوای  ملی پیشنهاد نموده است. 

این برنامه پیشنهادی تبیین می شود.
از    پیــش  آمادگــی  برنامه هــای  برنامــه:  کلــی  چارچــوب 

اســت: اصلــی  بخــش  چهــار  شــامل  بازنشســتگی 
بخــش اول: درک اهمیــت نگــرش ذهنــی مثبــت نســبت  -

بــه بازنشســتگی، ســالم مانــدن و تناســب انــدام داشــتن
بخــش دوم: مــروری بــر مزایــای بازنشســتگی، قوانیــن،  -

و مســتندات ضــروری بازنشســتگی  بیمــه  سیاســت ها، 
برنامه ریــزی  - و  مدیریتــی  گزینه هــای  ســوم:  بخــش 

ســازمانی، شبکه ســازی بــرای برنامه هــای حمایــت مالــی 
درآمــدی متنــوع  گزینه هــای  خصــوص  در  بحــث  و  دولتــی 

آخریــن  - پایــه  بــر  تجــاری  طرح هــای  چهــارم:  بخــش 
و  قابل فــروش  محصــوالت  خطــوط   ، بــازار تعامــات 
ایــن موضــوع اهمیــت هنــر  تخمین هــای قابل اعتمــاد. 

می ســازد. برجســته  را  قاطعیــت  و  کــره  مذا
دانش،    افزایش  به  کمک  برنامه  این  کلی  اهداف  اهداف: 

مهارت و توانایی های شرکت کنندگان در تعقیب یک زندگی 
برنامه  این  خاص  صورت  به  می باشد.  شاد  بازنشستگی 

دارای اهداف ذیل می باشد:

23- Philippine's Civil Service Commission

تبییــن اهمیــت داشــتن یــک نگــرش ذهنــی مثبــت نســبت . 1
ــتگی ــه بازنشس ب

گام های برنامه ریزی بازنشستگی. 2 بحث در مورد 
رویه هــا . 3 سیاســت ها،  مقــررات،  قوانیــن،  تحلیــل  و  تبییــن 

بــه  بازنشســتگی  بــه  مربــوط  حقوقــی  موضوعــات  ســایر  و 
شــرکت کنندگان اطاعــات  تقویــت  منظــور 

را . 4 افــراد  روانــی  و  فیزیکــی  آســایش  کــه  گزینه هایــی  تعییــن 
کارآفرینــی  پایــدار می ســازد و نقــاط ضعــف افــراد در خصــوص 

کاهــش و نقــاط قــوت را برجســته می ســازد را 
بحــث در خصــوص نقــش شــرکت های متوســط و کوچــک در . 5

توســعه ملی
توضیــح در خصــوص مهارت هــای مدیریتــی پایــه و ضــروری . 6

کارگیــری راه حل هــای خاقانــه و موفــق در حــل  بــرای بــه 
مســائل واقعــی کســب وکار

کــره مؤثــر و مهارت هــای . 7 بحــث در خصــوص اســتراتژی ها مذا
صراحــت و قاطعیت

یــک . 8 بــرای  پایــه  ســرمایه گذاری  طــرح  یــک  کــردن  آمــاده 
ســرمایه گذاری احتمالــی و تهیــه یــک لیســت از تماس هــای 

تجــاری و شــخصی
از    بازنشســتگی  آمادگــی  برنامــه  ایــن  در  متدولــوژی: 

مدل هــای ســخنرانی- بحــث، تحلیــل مــوردی، ورکشــاپ ها و 
کیــد بــر برنامه هــای کاربــردی، تجربیــات  انجمن هــای بــاز بــا تأ
شــخصی، تجربــه یادگیــری ســاختاری و بازدیدهــای میدانــی 
کــرد. کوچــک اســتفاده خواهــد  در ســه شــرکت تجــاری موفــق 

کــه در نظــر دارنــد    شــرکت کنندگان هــدف برنامــه: شــاغلینی 
یــک یــا دو ســال دیگــر بازنشســته شــوند می تواننــد در برنامــه 

آمادگــی پیــش بازنشســتگی شــرکت کننــد.
یــک دوره    بــرای  آمادگــی بازنشســتگی  برنامــه  طــول دوره: 

ســه و نیــم روزه از ســاعت 8 صبــح تــا 5 بعــد از ظهــر مجموعــه 
شــامل 28 ســاعت آموزشــی اجــرا می شــود.

گواهــی    بــه شــرکت کنندگان در برنامــه یــک  اعتبارســنجی: 
آموزشــی تأییدکننــده تکمیــل آمــوزش آمادگــی بازنشســتگی 
گواهــی حضــور و شــرکت در برنامه هــای  اهــدا می شــود. یــک 

ــود. ــادر می ش ــز ص ــتگی نی بازنشس
پایـان    در  برنامـه،  اثربخشـی  میـزان  تعییـن  بـرای  ارزیابـی: 

احتمالـی  بازنشسـتگان  بیـن  پرسشـنامه  یـک  دوره 
برنامـه  سـودمندی  و  اثربخشـی  تـا  می شـود  توزیـع  آینـده 
جمهـوری  اجتماعـی  خدمـات  )کمیسـیون  گـردد  مشـخص 

.)1993 ،23 فیلیپیـن
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ستگی:
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ی دوران گذار از اشتغال به بازن
برنامه ریز
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ش
ی آمادگی بازن

ب و مدل ها
 مطالعه مبانی، تجار

راهنمای برنامه ریزی دانشگاه شفیلد انگلستان-  - 
یــک  انگلســتان  شــفیلد  دانشــگاه  انســانی  منابــع  دپارتمــان 
اســت  کــرده  تــاش  و  تهیــه  بازنشســتگی  برنامه ریــزی  مجموعــه 
کارکنــان و  کافــی را در اختیــار  از طریــق ایــن مجموعــه اطاعــات 
کلیــات ایــن مجموعــه  مدیــران دانشــگاه قــرار دهــد. در این جــا بــه 
موضوعــات  گســتردگی  دلیــل  بــه  و  می شــود  اشــاره  برنامه ریــزی 
از پرداختــن بــه جزئیــات صرف نظــر شــده اســت. بــرای اطــاع از 

بــه وب ســایت دانشــگاه رجــوع نمــود. جزئیــات می تــوان 
ایـن مجموعـه برنامه ریـزی بایـد همـراه بـا سـایر منابـع موجـود 
رویه هـای  و  انعطاف پذیـر  بازنشسـتگی  بازنشسـتگی،  بـه  مربـوط 
ارائـه  بـا  مجموعـه  ایـن  در  شـود.  مطالعـه  پساشـغلی  برنامه ریـزی 
بازنشسـتگی در  برنامه ریـزی  بایـد در  کـه  آنچـه  از  اجمالـی  نمایـی 
کارکنـان و مدیـران در طـول  گرفتـه شـود، تـاش شـده اسـت  نظـر 
 4 شـامل  مجموعـه  ایـن  شـوند.  راهنمایـی  برنامه ریـزی  فرآینـد 
بخـش اسـت کـه در بخش هـای بعـد به آن ها پرداخته شـده اسـت.

رویه ها و سیاست ها- 1- - 
: موارد اشاره شده در این بخش عبارتند از

   ، معرفــی مفاهیــم بازنشســتگی، بازنشســتگی انعطاف پذیــر
رویه هــای برنامه ریــزی دوره اواخــر شــغلی

قانــون    ســن  تغییــرات  خصــوص  در  مدیریتــی  گــزارش 
)2011 کتبــر  ا )قانــون  بازنشســتگی 

ابزارهایی برای کارکنان-  - - 
در ایــن بخــش بــه مجموعــه اطاعــات و راهنماهــای ضــروری 

کارکنــان پرداختــه شــده اســت. بــرای 
کارکنان:    ابزار  جعبه  بر  مروری  بازنشستگی؛  دنبال  به 

سه  که  می شود  توصیه  شاغلین  به  عمدتًا  بخش  این  در 
موضوع اساسی شامل زمان و چگونگی بازنشستگی، سبک 
زندگی مورد عاقه در بازنشستگی و موفقیت مالی خود را به 
درستی در نظر بگیرند، در راستای این سه موضوع اصلی 

کافی در اختیار آن ها قرار می گیرد. نیز اطاعات 
راهنما 1: مجموعه اقدامات تا 10 سال قبل از بازنشستگی -
راهنما  : مجموعه اقدامات تا پنج سال قبل از بازنشستگی -
راهنما 3: مجموعه اقدامات تا شش ماه قبل از بازنشستگی -
فلوچارت 1: بازنشستگی زودهنگام و شرایط آن -
فلوچارت  : بازنشستگی انعطاف پذیر و شرایط آن -
فلوچارت 3: بازنشستگی برنامه ریزی شده -
راهنمــا  : بحــث افــراد بــا مدیــران در خصــوص طرح های  -

بازنشستگی

راهنمــا ۵: کارکــردن منعطــف: شــرایط و تأثیــرات آن بــر  -
درآمــد و حقــوق بازنشســتگی و ســایر مــوارد

گذارهــا و تغییــرات: در ایــن بخــش راهنماهــای    مــروری بــر 
گذارهــا و تغییــرات ناشــی از بازنشســتگی  زیــر در خصــوص 

کارکنــان تــدارک دیــده شــده اســت. بــرای 
: چگونه بازنشستگی خود را تصور کنم؟ - راهنما 1: تصویر
راهنمــا  : برنامــه: مــن چــه چیــزی از بازنشســتگی خــود  -

ــذارم؟ ــر بگ ــر آن تأثی ــم ب ــه می توان ــم و چگون می خواه
ــی در  - گام های ــه  ــه چ ک ــی رود  ــار م ــد: انتظ راهنمــا 3: فراین

ــردارم؟ ــه بازنشســتگی ب ــذار ب گ طــول دوران 
بــه  - گــذار  دوران  در  دیگــران  و  شــما  نقــش:  راهنمــا  : 

می کنیــد؟ ایفــا  را  نقشــی  چــه  بازنشســتگی 
کارکنـــان بازنشســـته: دانشـــگاه تمایـــل دارد    خدمـــات بـــرای 

کـــه افـــراد بازنشســـته از طریـــق خدمـــات پیشـــنهادی ارتبـــاط 
بـــه همیـــن منظـــور  بـــا دانشـــگاه حفـــظ نماینـــد.  را  خـــود 
بـــرای  موجـــود  خدمـــات  جزئیـــات  بازنشســـتگی  از  قبـــل 
بازنشســـتگان و نحـــوه دسترســـی بـــه اطاعـــات در اختیـــار 

افـــراد قـــرار می گیـــرد.
ــی    ــه اقدامات ــش مجموع ــن بخ ــردن دانشــگاه: در ای ک ــرک  ت

ــام  ــد انج ــود بای کاری خ ــای  ــن روزه ــاغل در آخری ــرد ش ــه ف ک
گوشــزد می شــود. بــرای مثــال تکمیــل چــک  بدهــد بــه وی 
ســالیانه،  مرخصی هــای  گرفتــه،  صــورت  اقدامــات  لیســت 
ســامانه،  و  کامپیوتــر  بــه  دسترســی  حســاب های  بســتن 
ایــن  مــوارد  جملــه  از  غیــره  و  خــروج  پرسشــنامه  تکمیــل 

می باشــد. بخــش 

ابزارهایی برای مدیران- 3- - 
بــرای  زودهنــگام  و  مؤثــر  برنامه ریــزی  اهمیــت  دانشــگاه  ایــن 
بازنشســتگی را توســط دپارتمان هــا درک نمــوده اســت. راهنماهــای 
ــه  ــی و ب ــای مقتض ــن طرح ه ــران در تدوی ــه مدی ــک ب ــرای کم ــر ب زی
کارکنــان در تهیــه  موقــع در هــر دپارتمــان و همچنیــن حمایــت از 

برنامــه بازنشســتگی شــخصی تهیــه شــده اســت.
برنامه ریزی برای بازنشستگی: مروری بر مجموعه مدیریتی  

کار با مدیران - راهنما 1: بحث در محل 
ســالیانه  - بحث هــای  کارکنــان:  مــرور  و  توســعه  طــرح 

کارکنــان بــا مشــاوران بــرای مــرور برنامــه، اهــداف، نقش هــا 
ــان کارکن ــره  و غی

راهنمــا  : پیشــگیری از تبعیــض ســنی )تبعیــض ســنی و  -
بازنشســتگی(

سیاست فرصت های برابر برای همه- 
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راهنمــا 3: مدیریــت عملکــرد: راهنماهایــی بــرای مدیران  -
کارکنــان را تشــویق بــه حفــظ ســطح اســتانداردی از  تــا 

عملکــرد نماینــد.
راهنما  : برنامه ریزی جانشینی )جانشین پروری( -
گــذار  - کارکنــان در دوره  راهنمــا ۵: چگونگــی حمایــت از 

بــه بازنشســتگی
در  - مدیــران  انتظــار  مــورد  گام هــای  فرآینــد:   :۶ راهنمــا 

کارکنــان بازنشســتگی  بــه  انتقــال  دوران 

منابع حمایتی-  - - 
در ایــن بخــش از مجموعــه برنامه ریــزی بازنشســتگی، دانشــگاه 
بــه  تــا  می کنــد  پیشــنهاد  کارکنــان  بــه  را  متنــوع  حمایتــی  منابــع 
کننــد.  برنامه ریــزی  خــود  بازنشســتگی  بــرای  مؤثــری  صــورت 
بازنشســتگی  بــه  خــود  گــذار  دوران  در  کارکنــان  ایــن،  بــر  عــاوه 
نماینــد.  اســتفاده  منابــع  ایــن  از  می تواننــد  نیــز  آن  از  پــس  و 

)2021 شــفیلد24،  )دانشــگاه 

مســلح - ۵-  نیروهــای  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  تجربــه 
ایــران اســامی  جمهــوری 

بـر اسـاس جسـتجوهای انجام شـده، در کشـور مـا تجربـه عمیـق 
از  پیـش  آمادگـی  و  برنامه ریـزی  خصـوص  در  سـاختارمندی  و 
بازنشسـتگی وجـود نـدارد؛ امـا اخیـرًا در سـازمان های وابسـته بـه 
نیروهـای مسـلح ایـن موضـوع مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت. بـر اسـاس 
گرفته با موسسـه مطالعاتی سـپید، اخیرًا یک  پیگیری های صورت 
برنامـه آمادگـی بازنشسـتگی بـرای کارکنـان نیروهـای مسـلح تدوین 
کـه انتظـار مـی رود پـس از اجـرای آزمایشـی بـه صـورت  شـده اسـت 
گرچـه  ا اجرایـی  شـود.  مسـلح  نیروهـای  کارکنـان  بـرای  عمومـی 
گیـر نشـده اسـت امـا می توانـد شـروع و  ایـن برنامه ریـزی هنـوز فرا
بـرای  بازنشسـتگی  آمادگـی  برنامه هـای  توسـعه  بـرای  امیدبخـش 
اسـت  باشـد. مقـرر شـده  و غیردولتـی  سـایر دسـتگاه های دولتـی 
کـه ابتـدا بـه صـورت آزمایشـی و سـپس بـه صـورت رسـمی آمـوزش 
پیـش از بازنشسـتگی کارکنـان نیروهای مسـلح در قالب یک برنامه 
دو  در  مسـلح  نیروهـای  سـازمان های  توسـط  منظـم  و  منسـجم 
سـال آخـر خدمـت )پـس از پایـان سـال بیسـت و هفتـم خدمـت( 
اجـرا گـردد. در برنامـه آمادگـی بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح انتظـار 

24- The University of Sheffield
25- Kelleher and Quick
26- Migliaccio and Caire
27- Shevitz
28- Leandro-França
29- Individual
30- Group

دوره  بـه  نزدیـک  کارکنـان  بـه  زیـر  موضوعـات  و  محتواهـا  مـی رود 
ارائـه شـود. بازنشسـتگی 

معرفــی ســازمان های مرتبــط بــا نیازهــای بازنشســتگان - 
مســلح  نیروهــای  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  جملــه  از 

کانون هــا )ســابا، ســاخد و غیــره( و 
ارائه اطاعات در خصوص حقوق و مستمری- 
ارائه اطاعات در خصوص نحوه احتساب سنوات- 
معرفی مزایا و خدمات رفاهی و نحوه بهره برداری از آن ها- 
سامت بازنشستگان- 
روانشناسی بازنشستگی )اجتماع پذیری و غیره(- 
کارآفرینی در بازنشستگی- 
طراحی مسیر نیمه دوم زندگی- 

گروهــی  صــورت  بــه  برنامــه  کــه  اســت  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
عملــی  کارگاه هــای  تئــوری،  مباحــث  ارائــه  ضمــن  و  گــردد  اجــرا 
گــردد.  )ورکشــاپ( بــرای فهــم بیشــتر مباحــث تئــوری نیــز برگــزار 
کــه اولیــن دوره آموزشــی برنامــه در  همچنیــن مقــرر شــده اســت 
آذر مــاه ســال 1400 در مجموعــه آموزشــی بازنشســتگان نیروهــای 
پژوهشــی  گــروه  بــا  مصاحبــه  اســاس  )بــر  گــردد.  برگــزار  مســلح 

)1400 ســپید،  مطالعاتــی  موسســه  بازنشســتگی  برنامه ریــزی 

حالت ها و مدل های مرسوم برنامه ریزی بازنشستگی-  
کــه طیــف وســیعی از رویکردهــا،  مــرور ادبیــات نشــان می دهــد 
شــرف  در  کارکنــان  بــه  برنامــه  محتــوای  و  خــاص  ماحظــات 
از  طیفــی  در  برنامــه  ایــن  و  اســت  شــده  پیشــنهاد  بازنشســتگی 
برنامه هــای محــدود )بــا حداقــل حمایــت( تــا برنامه هــای جامــع 
گیــر قــرار دارنــد. عمدتــًا ایــن رویکردهــا و مدل هــا بــر اســاس  و فرا
 ،)1974( کویــک25  و  کلهــر  توســط  شــده  انجــام  مطالعــه  ســه 
کایــر26 )1981(، شــویتز27 )1983( و لئونــاردو فرانســا28 و  میگاســیو و 

می باشــد. همــکاران)2016( 
رویکردهای مختلف برنامه های آماده سازی بازنشستگی- ۵-1
رویکرد فردی29 در برابر رویکرد گروهی30- ۵-1-1

مطالــب  ماننــد  فــردی-  آموزشــی  مطالــب  و  منابــع  از  غ  فــار
راهنمــای  یــا دفترچه هــای  و  کتاب هــا  متفرقــه خواندنــی شــامل 
برنامه ریــزی  در  اصلــی  رویکــرد  نــوع  دو  از  عمدتــًا  برنامه ریــزی- 
گروهــی.  بازنشســتگی اســتفاده می شــود: رویکــرد فــردی و رویکــرد 
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بازنشســتگان  بــا  فــردی  صــورت  بــه  معمــواًل  فــردی  رویکــرد  در 
یــا  دو  شــامل  می توانــد  گروهــی  رویکــرد  می شــود.  برقــرار  ارتبــاط 
ــدون آن  ــی ب ــا حت ــر31 ی ــک رهب ــا ی ــراه ب ــراد هم ــتری از اف ــداد بیش تع
کــه بــه منظــور بحــث در مــورد موضوعــات مربــوط بــه آمادگــی  باشــد 
بازنشســتگی تشــکیل می شــوند. در مجمــوع و بــه صــورت ایــده آل 
گروهــی می تواننــد بــه  کــه هــر دو رویکــرد فــردی و  بــه نظــر می رســد 

گیرنــد. صــورت مؤثــری مــورد اســتفاده قــرار 

برنامه های محدود 32، متوسط33  و فراگیر  34  آمادگی -  -۵-1
بازنشستگی

ســنتی  رویکردهــای  از  نمونــه ای  معمــواًل  محــدود  برنامه هــای 
بــوده و غالبــًا شــامل توزیــع مطالــب یــا محتواهــای چاپ شــده یــا 
ــر از 5 ســاعت  کــه معمــواًل کمت ــاه بــوده  یــک مصاحبــه شــخصی کوت
معمــواًل  برنامه هــا  ایــن  می گیــرد.  را  بالقــوه  بازنشســتگان  وقــت  از 
می شــوند.  آغــاز  بازنشســتگی  زمــان  از  قبــل  کمتــر  یــا  ســال  یــک 
خصــوص  در  کم وبیــش  محــدود،  یــا  جزئــی  برنامه هــای  غالبــًا، 
ــتگی  ــدی بازنشس ــتمری، زمان بن ــوق و مس ــف حق ــای مختل گزینه ه
و مزایــای مختلــف افــراد توضیــح می دهنــد. برنامه هــای متوســط 
نــه تنهــا شــامل موضوعــات مالــی بــوده بلکــه اغلــب توصیه هایــی در 
زمینه هــای ســامت، اوقــات فراغــت و امــور حقوقــی در بازنشســتگی 
را نیــز در برمی گیــرد. برنامه هــای بازنشســتگی جامــع نــه تنهــا شــامل 
اوقــات  و  ســامتی  خصــوص  در  موضوعاتــی  و  مالــی  برنامه ریــزی 
فراغــت بــوده بلکــه در برگیرنــده موضوعاتــی مرتبــط بــا رفــاه و آرامــش 
فیزیکــی و روحــی، مســکن، روابــط بیــن فــردی و برنامه ریــزی زندگــی 
از  قبــل  ســال   10 تــا   5 برنامه هایــی  از  دســته  ایــن  می باشــد.  نیــز 

آغــاز می شــوند. بازنشســتگی 

رویکرد آموزشی )آگاهی بخش35( و احساسی36- ۵-1-3
برنامه هــای  محتــوای  ارائــه  بــرای  روش  دو  پایــه ای  طــور  بــه 
بــر  مبتنــی  آموزشــی  رویکــرد  دارد.  وجــود  بازنشســتگی  آمادگــی 
احساســات.  بــر  مبتنــی  عاطفــی  رویکــرد  و  اطاعــات  انتشــار 
همچنیــن در یــک برنامــه آمادگــی بازنشســتگی ترکیبــی از دو رویکرد 
نیــز می توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. طرفــداران رویکــرد آموزشــی 
کــه ایــن روش بــا فراهــم آوردن اطاعــات مرتبــط، درک  معتقدنــد 

31- Leader
32- Limited
33- Intermediate
34- Comprehensive
35- Informative Approaches
36- Affective Approaches
37- Process Modes and Models

را  بهتــری  زمینــه  و  می کنــد  ایجــاد  را  بازنشســتگی  از  واقعی تــری 
افــراد  می کنــد.  فراهــم  بازنشســتگی  از  قبــل  تصمیم گیــری  بــرای 
طرفــدار رویکــرد احساســی و عاطفــی معتقدنــد بازنشســتگان ابتــدا 
کننــد. نگــرش منفــی  بایــد احساســات و نگرش هــای خــود را کشــف 
نســبت بــه بازنشســتگی می توانــد در ارتباطــات و فراینــد یادگیــری 

کنــد. تداخــل ایجــاد 

سن بازنشستگی و زمان شروع برنامه ریزی بازنشستگی-  -۵-1
پیشــنهادی  زمان بنــدی  دربــاره  ایده هــا  از  گســترده ای  طیــف 
می رســد  نظــر  بــه  ولــی  دارد  وجــود  بازنشســتگی  آمادگــی  بــرای 
برنامه ریــزی یــک ســال قبــل از بازنشســتگی فقــط حداقــل نیازهــای 
کــه افزایــش هــر یــک  پایــه ای شــاغلین را فراهــم مــی آورد، در حالــی 
ــی در  ــی زندگ کل ــت  کیفی ــااًل  ــتگی احتم ــی بازنشس ــرای آمادگ ــال ب س

را بهبــود می بخشــد. دوران بازنشســتگی 

محتوای برنامه های آمادگی بازنشستگی- ۵-1-۵
قابل ماحظــه ای  طــور  بــه  بازنشســتگی  آمادگــی  برنامه هــای 
محــدود  برنامه هــای  عمومــًا  هســتند.  متغیــر  محتــوا  حیــث  از 
فقــط شــامل برنامه ریــزی مالــی بــوده و بــر مزایــای مالــی شــرکت، 
برنامه هــای  می کنــد.  تمرکــز  درمانــی  و  اجتماعــی  حمایت هــای 
مربــوط  موضوعــات  بــه  فــوق،  موضوعــات  بــر  عــاوه  متوســط، 
بــه ســامتی، اوقــات فراغــت و ســؤاالت حقوقــی نیــز می پــردازد. 
بلکــه  بــوده  مذکــور  مــوارد  شــامل  تنهــا  نــه  گســترده  برنامه هــای 
ــتغال  ــای اش گزینه ه ــکن،  ــد مس ــی مانن ــه موضوعات ــت ب ــن اس ممک
پــس از بازنشســتگی، اســتفاده از منابــع اجتمــاع، مشــکات مربــوط 
بــه روابــط شــخصی در زمــان بازنشســتگی و برنامه ریــزی زندگــی نیــز 
ــد  ــری مانن ــات دیگ ــت موضوع ــن اس ــن، ممک ــر ای ــاوه ب ــردازد. ع بپ
مــرگ، روابــط جنســی، رژیــم، ورزش، تغییــر نقــش و ادامــه دادن 

تحصیــات نیــز پوشــش داده شــود.

حالت ها و مدل های فرایند37-  -۵
برنامه ریــزی بازنشســتگی دارای مدل هــای عملیاتــی و اجرایــی 
ایــن  بــرای درک جزئیــات  آن هــا  بــه  پرداختــن  و  اســت  متنوعــی 

دســته از برنامه هــا ضــروری اســت.



11

ستگی:
ش

ی دوران گذار از اشتغال به بازن
برنامه ریز

 
ستگی

ش
ی آمادگی بازن

ب و مدل ها
 مطالعه مبانی، تجار

مدل فرد-منبع38 - 1- -۵
تقریبـــًا محـــور اصلـــی ایـــن برنامه هـــا صرفـــًا بـــه انـــواع مختلفـــی از 
کـــه 5 تـــا 10 ســـال قبـــل از بازنشســـتگی و در  نشـــریات متکـــی اســـت 
ــع  ــی توزیـ ــورت عمومـ ــه صـ ــتگی بـ ــد از بازنشسـ ــا بعـ ــزوم تـ ــورت لـ صـ
از  بـــرای توزیـــع و اشـــاعه اطاعـــات  ایـــن حالـــت،  می شـــوند. در 
کتاب هـــای "نحـــوه اقـــدام" و  کتابچه هـــای راهنمـــای برنامه ریـــزی، 
بســـته های مطالعاتـــی مختلـــف و رســـانه های دیداری-شـــنیداری 
برنامه هـــا غیررســـمی هســـتند  ایـــن  اســـتفاده می شـــود. عمدتـــًا 
کتابچه هـــای راهنمـــای برنامه ریـــزی، مطالـــب  کـــه  بدیـــن معنـــی 
ــر  ــنیداری )از نظـ ــداری- شـ ــی دیـ ــای اطاعاتـ ــا محتواهـ ــی یـ آموزشـ
ــه  ــاغلین ارائـ ــه شـ ــاری بـ ــًا اختیـ کامـ ــورت  ــه صـ ــی( بـ ــان دسترسـ زمـ
کـــه  می باشـــد  مجموعـــه  چهـــار  شـــامل  برنامـــه  ایـــن  می شـــود. 
گام بـــا  کار می کننـــد. اولیـــن  بـــا همدیگـــر بـــه صـــورت زنجیـــره ای 
کتابچـــه بـــوده  عنوان"پرتفـــوی بازنشســـتگی شما39"شـــامل هشـــت 
کـــه در برگیرنـــده موضوعـــات اساســـی برنامه ریـــزی بازنشســـتگی، 
خانوادگـــی،  ارتباطـــات  فعالیت هـــا،  مســـکن،  ســـامت،  مالـــی، 
تعدیـــل نگـــرش، امـــور حقوقـــی و موضوعـــات شـــخصی می باشـــند. 
بازنشســـتگی  از  پیـــش  جزوه هـــای  مجموعـــه  شـــامل،  دوم  گام 
ـــه  ـــک دوره س ـــی ی ـــی و ط ـــورت فصل ـــه ص ـــزوه ب ـــد و دوازده ج می باش
ســـاله و در اولیـــن ســـال شـــرکت در برنامـــه تهیـــه و توزیـــع می شـــود. 
برگیرنـــده  در  و  بـــوده  ماهانـــه  خبرنامه هـــای  شـــامل  ســـوم  گام 
ـــتگی  ـــه بازنشس ـــوط ب ـــوع مرب ـــات متن ـــاره موضوع ـــار درب ـــن اخب آخری
گام چهـــارم بـــا عنـــوان "مشـــاور بازنشســـتگی شـــما40"  می باشـــد. در 
کارکنـــان ارســـال  یـــک ماهنامـــه خبـــری دربـــاره بازنشســـتگی بـــرای 
می شـــود. ایـــن ماهنامـــه بـــا اولیـــن حقـــوق شـــروع و تـــا آخریـــن 

حقـــوق پرداختـــی ادامـــه می یابـــد.

مدل مشاوره فردی41-  - -۵
کـــه یـــک ارتبـــاط فـــرد  گـــی متمایـــز ایـــن مـــدل ایـــن اســـت  ویژ
برنامه ریـــز وجـــود دارد.  بیـــن شـــرکت کننده و مشـــاوره  فـــرد  بـــه 
گام  برنامه ریـــزی مبتنـــی بـــر مـــدل مشـــاوره فـــردی مشـــتمل بـــر 5 
گام اول، تقریبـــًا 10 ســـال قبـــل از بازنشســـتگی،  اساســـی اســـت. در 
کـــه حـــاوی مـــدت اعتبـــار خدمـــات فـــرد بـــا شـــرکت  یـــک نامـــه 
بـــوده و یـــک دعوت نامـــه بـــرای مصاحبـــه بـــا مشـــاور بـــرای فـــرد 

38- Individual/Resource Mode
39- Your Retirement Portfolio
40- Your Retirement Advisor
41- Individual Counseling
42- Presentation/Audience Mode
43- Midlife roles
44- legal readiness
45- Estate planning

ارســـال می شـــود. در همـــان زمـــان، یـــک دفترچـــه برنامه ریـــزی 
ــا بازنشســـتگی  بازنشســـتگی و یـــک فهرســـت از مطالـــب مرتبـــط بـ
گام دوم، حـــدود 5 ســـال بعـــد از ایـــن  نیـــز ارســـال می شـــود. در 
ـــی، یـــک مصاحبـــه تعییـــن و زمان بنـــدی می شـــود.  برنامـــه مقدمات
ـــد  ـــی و اداری مانن ـــور حقوق ـــوص ام ـــه در خص ـــه مصاحب ـــن جلس ای
ســـوم  گام  می شـــود.  بحـــث  بازنشســـتگی  صنـــدوق  وضعیـــت 
در  می شـــود.  شـــروع  بازنشســـتگی  از  قبـــل  ســـال  یـــک  حـــدودًا 
گام، ســـه مصاحبـــه اختصاصـــی نیـــز بـــرای شـــاغلین تعییـــن  ایـــن 
می گـــردد تـــا مـــوارد مرتبـــط بـــا حقـــوق بازنشســـتگی فعلـــی و ســـایر 
مختلـــف  ح هـــای  طر بازنشســـتگی،  احتمالـــی  تاریـــخ  منافـــع، 
گام چهـــارم و  بازنشســـتگی و یـــا ســـؤاالت دیگـــر مـــرور شـــود. در 
حـــدود شـــصت روز قبـــل از بازنشســـتگی، یـــک جلســـه مصاحبـــه 
ـــه مـــرور و  - ب ـــاز ـــزار می شـــود. زمـــان ایـــن جلســـه -در صـــورت نی برگ
ــم  گام پنجـ ــود.  ــای قبلـــی اختصـــاص داده می شـ اصـــاح برنامه هـ
کـــه از  برنامـــه شـــامل ارتباط هـــای بعـــد از بازنشســـتگی می شـــود 
ــازمان  ــات سـ ــاالنه، مجـ ــای سـ گزارش هـ ــژه،  ــای ویـ ــق نامه هـ طریـ

می گیـــرد. صـــورت  ماقات هـــا  و 

مدل ارائه مطالب- مخاطب42- 3- -۵
صـــورت  بـــه  غالبـــًا  مخاطـــب  ارائـــه-  )مـــدل(  فراینـــد  حالـــت 
ـــامل  ـــا ش ـــص، ی ـــط متخص ـــخنرانی توس ـــا س ـــنتی ی ـــخنرانی های س س
حالت هـــای دیگـــری بـــدون مشـــارکت مخاطبـــان )به جـــز پرســـش ها 
ــت  ــدل( هشـ ــه )مـ ــن برنامـ ــد. در ایـ ــوم( می باشـ ــخ های مرسـ و پاسـ
موضـــوع پوشـــش داده می شـــود و بـــه نوعـــی اطاعـــات پایـــه ای 
در خصـــوص برنامه ریـــزی بـــرای بازنشســـتگی، ورزش و ســـامتی، 
مراقبـــت بهداشـــتی و تغذیـــه، انتخاب هـــای ممکـــن، نقش هـــای 
زندگـــی43، مفاهیـــم فراغـــت، آمادگی هـــای قانونـــی44، تأمیـــن مالـــی 
ایـــن  از  یـــک  هـــر  مـــی آورد.  فراهـــم  مســـتغات45  برنامه ریـــزی  و 
گانـــه بـــه وســـیله یـــک ســـخنران متخصـــص در  موضوعـــات هشـــت 
ـــا پرســـش و پاســـخ  ـــه شـــده و ســـپس ب یـــک جلســـه یـــک ســـاعته ارائ
ــن  ــه ایـ کـ ــت  ــن اسـ ــر ایـ ــاد بـ ــد. اعتقـ ــه می یابـ ــرکت کنندگان ادامـ شـ
ـــا 500 شـــرکت کننده  ـــرای 50 ت ـــری ب ـــه صـــورت مؤث ـــد ب برنامـــه می توان

ارائـــه شـــود.
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مدل بحث-ترغیب ساختاریافته و غیر ساختاریافته46-  - -۵
حالـــت ترغیـــب- بحـــث ســـاختاریافته یـــا غیـــر ســـاختاریافته یکـــی 
فراینـــد  ایـــن حالـــت  در  فراینـــد می باشـــد.  از حالت هـــای  دیگـــر 
بـــا هـــدف ایجـــاد مباحثـــه، اطاعـــات بـــه صـــورت مســـتقیم بـــه 
گروه هـــا  ایـــن  می شـــود.  ارائـــه  شـــرکت کننده  کوچـــک  گروه هـــای 
ــیله تعـــدادی از  ــه بـــه وسـ ــا اینکـ ــر بـــوده یـ ممکـــن اســـت فاقـــد رهبـ
کارفرمـــا یـــا شـــخص میزبـــان دیگـــری رهبـــری شـــوند.  نماینـــدگان 
ـــد  ـــز می توان ـــده نی ـــز پیـــش بازنشســـتگی غیرآموزش دی یـــک برنامه ری
گروه هـــای  یـــک برنامـــه بـــا ایـــن مـــدل را برگـــزار نمایـــد. در ایـــن مـــدل 
ــرد هـــم می آینـــد و در  گـ ــه بازنشســـتگی  ــراد نزدیـــک بـ کوچکـــی از افـ
خصـــوص اطاعـــات ارائه شـــده بـــه وســـیله مطالـــب نوشـــتاری-
مـــوردی،  مطالعـــه  ویدئویـــی،  نوارهـــای  فیلم هـــا،  انگیزشـــی، 
نظـــر می کننـــد.  تبـــادل  و  بحـــث  غیـــره  و  برنامه ریـــزی  برگه هـــای 
ـــدام  ایـــن برنامـــه در هشـــت جلســـه47 ســـازمان دهی می شـــود و هرک
گانـــه بحـــث می کنـــد. ایـــن بســـته  در خصـــوص یـــک موضـــوع جدا
پیشـــنهادی 8 جلســـه ای در برگیرنـــده همـــه مطالـــب و محتواهـــای 
مـــورد نیـــاز بـــرای اجـــرا برنامـــه از جملـــه راهنمـــای رهبـــران، محتـــوای 
دیداری-شـــنیداری، بازی هـــا، تمرینـــات و نمونه هـــای مطالعاتـــی، 
کتاب هـــای خـــاص  ــرکت کنندگان، لیســـت  ــرای شـ کار بـ ــای  کتاب هـ
و بســـیاری مطالـــب قابل مطالعـــه در منـــزل می باشـــد. پیشـــنهاد 
کـــه شـــاغلین و همسرانشـــان در برنامـــه شـــرکت نماینـــد  شـــده اســـت 
ـــا کمـــک همدیگـــر برنامـــه بازنشســـتگی شـــخصی خـــود  ـــا بتواننـــد ب ت

کننـــد. را تدویـــن و تکمیـــل 

مدل کارگاه چند گروهی48- ۵- -۵
از  کوچـــک  گـــروه  چندیـــن  از  متشـــکل  فراینـــد  حالـــت  ایـــن 
کـــه در تولیـــد و انتشـــار اطاعـــات در هـــر  شـــرکت کنندگان بـــوده 
می کننـــد.  مشـــارکت  گروهـــی  بیـــرون  و  گروهـــی  درون  ســـطح  دو 
ــای  ــق و نگرانی هـ ــه ای از عائـ ــل، مجموعـ کامـ ــی  گروهـ ــد  کارگاه چنـ
گروه هـــای کوچـــک  مشـــترک افـــراد را فراهـــم مـــی آورد. در عـــوض، 
کننـــده فاقـــد رهبـــر فرصت هایـــی بـــرای تجربـــه ارتباطـــات  مباحثـــه 
بیـــن  ارتباطـــات  )ماننـــد  اساســـی  موضوعـــات  درک  و  فـــردی 
فـــردی، شناســـایی و اســـتفاده از منابـــع مختلـــف، سیســـتم های 
در  غیـــره(  و  مســـائل  حـــل  در  مشـــارکت  متقابـــل،  پشـــتیبان 
گـــی متمایـــز ایـــن  برنامه ریـــزی بازنشســـتگی را فراهـــم مـــی آورد. ویژ

46- Unstructured and Structured Stimulus/Discussion Mode
47- Modules
48- Multi-Group Workshop Mode
49- Facilitated Interaction Group Mode
50- Small-group process theory
51- Human growth activities
52- Content units
53- Integrating experience exercises
54- Operationalizing of intention

مـــدل مشـــارکت تکلیـــف محـــور و جمعـــی افـــراد در فعالیـــت تولیـــد 
اطاعـــات مختلـــف می باشـــد. در ایـــن برنامه هـــا شـــرکت کنندگان 
اغلـــب  آن هـــا  زیـــرا  هســـتند  اطاعـــات  منابـــع  خـــود  نوعـــی  بـــه 
نگرش هـــا متقابـــل، احساســـات و نگرانی هـــا دربـــاره بازنشســـتگی 

ک می گذارنـــد. آینـــده خـــود را بـــه اشـــترا

مدل گروه تعاملی تسهیل شده49- ۶- -۵
گــروه تســهیل کننده ارتبــاط" نیــز یکــی دیگــر از حالــت  حالــت "
گــروه  "فراینــد  تئــوری  از  برگرفتــه  عمومــًا  کــه  می باشــد  فرایندهــا 
تســهیلگران  حضــور  دلیــل  بــه  مــدل  ایــن  می باشــد.  کوچــک50" 
از شــرکت کنندگان )احتمــااًل  کوچــک  گــروه  یــک  آموزش دیــده در 
( از ســایر حالت هــا متمایــز می شــود. در ایــن مدل ممکن  6-12 نفــر
اســت صرفــًا یکــی از گروه هــا را مــورد خطــاب قــرار گیــرد یــا اینکــه چند 
کارگاه مخاطــب ایــن مــدل قــرار  گــروه کوچــک دیگــر در قالبــی شــبیه 
کــه در ایــن مــدل معمــواًل از تکنیک هــای ارائــه- گیــرد. در حالــی 
کیــد بــر تجربیــات و نگرانی هــای  ترغیــب اســتفاده می شــود امــا تأ
کمک کننــده  مشــترک )بــه عنــوان بنیان هــای حمایــت متقابــل و 
گاهــی،  خودآ افزایــش  منظــور  بــه  می باشــد.  گروهــی(  فراینــد  بــه 
گروهــی توجهــات افــراد  تــاش می شــود بــا اســتفاده از فعالیت هــای 
را بــه ســمت نگرش هــای مرتبــط بــا بازنشســتگی، ســبک زندگــی، 
ارتباطــات بیــن فــردی، مهارت هــای و راهبردهــای حــل مســئله، 
ک اهــداف و منابــع فــردی ســوق  گیــری و ادرا رفتارهــای تصمیــم 
داده شــود. ایــن برنامــه ویــژه بــرای جلســات دو ســاعته هفتگــی و 
ــی  ــات اساس ــت. موضوع ــده اس ــنهاد ش ــه پیش ــرای 10 هفت ــًا ب جمع
کــه در ایــن برنامــه پوشــش داده می شــود شــبیه بــه موضوعاتــی 
کــه در برنامه هــای قبلــی بحــث شــد؛ امــا چارچــوب یــا حالــت  اســت 
ارائــه ایــن برنامــه بــا ســایر برنامه هــای قبلــی تفــاوت دارد. هــر بخــش 
از برنامــه یکپارچه شــده ترکیبــی از مــواردی بــا عنــوان" فعالیت هــای 
رشــد انســانی51، واحدهــای محتــوا52 و تمرینــات تجربــی ترکیبــی53" 
مرحلــه  از  کــه  گروهــی  تعامــل  بنیان هــای  واقــع،  در  می باشــد. 
بــه  بــا اطاعــات  بــه دســت می آینــد  انســانی  فعالیت هــای رشــد 
دســت  آمــده از محتواهــای ارائــه شــده ترکیــب شــده و طــی مرحلــه 
تمایــات54«  کــردن  »عملیاتــی  بــرای  فعالیت هــا  یکپارچه ســازی 

گــرد هــم آورده می شــوند.



13

ستگی:
ش

ی دوران گذار از اشتغال به بازن
برنامه ریز

 
ستگی

ش
ی آمادگی بازن
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 مطالعه مبانی، تجار

جمع بندی و پیشنهادات-  
افــراد  زندگــی  چرخــه  در  اساســی  تغییــر  یــک  بازنشســتگی 
برنامه ریــزی  و  آمادگــی  نیازمنــد  اتفــاق  ایــن  بنابرایــن  می باشــد 
کــه  اســت  شــده  بحــث  علمــی  مطالعــات  در  می باشــد.  کافــی 
نقش هــای  اجتماعــی  پذیــرش  میــزان  بــه  موفــق  بازنشســتگی 
جدیــد بســتگی دارد و برنامه ریــزی بازنشســتگی بــه عنــوان یــک 
ابــزار بــه ایــن پذیــرش اجتماعــی نقش هــای جدیــد کمــک می کنــد 
تــا محیط هــای اجتماعــی و فیزیکــی  افــراد اجــازه می دهــد  بــه  و 
کاوی نمایــد. همچنیــن، بســیاری از تحقیقــات  جدیــد را بهتــر وا
کــه عــدم وجــود برنامــه آمادگــی بازنشســتگی یــک  نشــان داده انــد 
بازنشســتگی می باشــد در  بــا  بــرای ســازگاری موفــق  بــزرگ  مانــع 
ــر  ــود را بهت ــای خ ــتگی نیازه ــه بازنشس ــراد دارای برنام ــه اف ک ــی  حال
شــناخته و از نگرش هــای مثبــت و احســاس اطمینــان بیشــتری 

می باشــند. برخــوردار  بازنشســتگی  بــه  نســبت 
بـر اسـاس آمـار سـال 1395، سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیروهـای 
کل بیمـه شـدگان را تحـت پوشـش قـرار داده  مسـلح 5.3 درصـد 
مسـتمری  تعـداد  و  نفـر  هـزار   580 پـردازان  بیمـه  تعـداد  اسـت.  
رفـاه  و  کار  تعـاون،  )وزارت  می باشـند  نفـر  هـزار   647 بگیـران 
در  شـاغلین  تعـداد  رونـد  در  ثبـات  فـرض  بـا  اجتماعـی،1396(.  
-بـه صـورت  کـه در حـال حاضـر  گفـت  ، می تـوان  اخیـر سـال های 
نیروهـای مسـلح مخاطـب  نفـر شـاغل در  600 هـزار  کلـی- حـدود 
آمـار  آمادگـی بازنشسـتگی می باشـند. همچنیـن بـر اسـاس  برنامـه 
منتشرشـده در سـال 1397، حـدود 22 هـزار نفـر بازنشسـته جدیـد 
بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح شـده اند )حسـینی و  وارد صنـدوق 
ادبـی فیروزجائـی، 1397(. بـا فـرض  ثابـت مانـدن نرخ بازنشسـتگی 
در سـال های مختلـف می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت که حـدود 110 
هـزار نفـر در وضعیـت پنـج سـال قبـل از بازنشسـتگی و 220 هـزار نفر 
ایـن اعـداد  از بازنشسـتگی قـرار دارنـد.  در وضعیـت 10 سـال قبـل 
نشـان می دهـد کـه در سـازمان های شـغلی نیروهـای مسـلح تعداد 
بسـیار زیـادی از افـراد واجـد شـرایط دریافـت خدمـات مربـوط بـه 
برنامه ریـزی بازنشسـتگی می باشـند از ایـن رو تهیـه اجـرا و ارزیابـی 
فوق الذکـر  مخاطبیـن  بـرای  بازنشسـتگی  آمادگـی  برنامه هـای 

می باشـد. الزم  زیرسـاخت های  تـدارک  نیازمنـد 
بــا توجــه بــه اهمیــت برنامه ریــزی بازنشســتگی، در اینجــا یــک 
گرفتــه  اســاس مطالعــات صــورت  بــر  یــا دســتورالعمل  چارچــوب 
ــی در  ــات جهان ــوع، تجربی ــات موض ــری و ادبی ــی نظ ــش مبان در بخ
حالــت  و  مدل هــا  همچنیــن  و  بازنشســتگی  راهنمــای  خصــوص 
چارچــوب  ایــن  در  اســت.  شــده  پیشــنهاد  قبلــی  فرایندهــای 
تــاش شــده اســت نیازهــای متنــوع افــراد در زمــان بازنشســتگی 
 ، گرفتــه و بــرای آن هــا برنامه ریــزی شــود. در ابتــدای امــر در نظــر 

کارآمــد و منســجم  بــرای انجــام فراینــد برنامه ریــزی بــه ســازمانی 
بایــد در محــدوده  بازنشســتگی  برنامه ریــزی  فراینــد  اســت.  نیــاز 
و چهارچــوب، اهــداف، مقاصــد، نیازهــا و امکانــات ســازمان ها یــا 
کنــد. در ابتــدای فراینــد، بایــد روش هایــی بــرای  شــرکت ها عمــل 
ایجــاد ارتبــاط بــا مقامــات عالــی ســازمان یــا شــرکت، مقامــات دولتی 
ــا نهادهــای مــوازی، شــاغلین و غیــره در نظــر  مرتبــط، ســازمان ها ی
گرفتــه شــود تــا اهــداف، نیازهــا و ارزش هــای ذی نفعــان در ســطوح 
مختلــف در برنامــه انعــکاس یابــد. بــر اســاس تجــارت بیان شــده، 
بــا  یــا ســاختارهای مشــابه  انســانی  غالبــًا حــوزه معاونــت منابــع 
امــور پرســنل و نیــروی انســانی مســئول برنامه ریــزی بــرای تهیــه 
فرایندهــای  ســایر  می باشــد.  بازنشســتگی  آمادگــی  برنامه هــای 

گــرام صفحــه بعــد آورده شــده اســت. مربــوط در دیا
بـرای اجـرای موفـق برنامـه آمادگـی مجموعـه ای از زیرسـاخت ها 
: مـورد نیـاز اسـت. برخـی از مهم تریـن ایـن زیرسـاخت ها عبارتنـد از

آییــن . 1 قوانیــن،  تدویــن  حقوقــی:  قانونــی  زیرســاخت های   
نامــه یــا دســتورالعمل های ســازمانی و اجرای مشــخص برای 

حمایت هــای قانونــی از برنامه هــای آمادگــی بازنشســتگی
ســاختارهای . 2 ایجــاد  اداری:  و  مدیریتــی  زیرســاخت های 

تشــکیاتی اداری مناســب در درون ســازمان جهــت تهیــه، 
اجــرا، نظــارت و ارزیابــی برنامه هــای آمادگــی بازنشســتگی- 
یــا  دانشــگاه ها  در  پژوهشــی  و  آموزشــی  کــز  مرا تأســیس 
از  پژوهشــی  علمــی  حمایــت  بــرای  آموزشــی  مؤسســات 

بازنشســتگی آمادگــی  برنامه هــای 
ــا . 3 ــازمان ها ی ــه س ــه ب ــص بودج ــی: تخصی ــاخت های مال زیرس

نهادهــا بــا هــدف پشــتیبانی های مالــی و اعتبــاری از تهیــه و 
اجــرای برنامه هــای آمادگــی بازنشســتگی

نظـام . 4 یـک  تدویـن  اجتماعـی:  حمایـت  زیرسـاخت های 
مؤسسـات  دادن  مشـارکت  و  دانشـگاه ها  بـرای  ارتباطـی 
کز  آموزشـی، کانون هـای بازنشسـتگی، نهادهـای مردمـی، مرا
متخصـص  اساسـی  منابـع  تأمیـن  هـدف  بـا  غیـره  و  خیریـه 
مختلـف جلسـات  اجـرای  و  برنامه هـا  محتـوای  تهیـه  بـرای 

زیرســاخت های مکانــی- فضایــی: تــدارک فضــای فیزیکــی . 5
و متعلقــات آن و همچنیــن زیرســاخت های فناورانــه بــرای 

برگــزاری کاس هــا و دوره هــای آمادگــی بازنشســتگی
گســتردگی . 6 بــه  بــا توجــه  آمــوزش مجــازی:  زیرســاخت های 

نیروهــای  ســازمان های  بــه  وابســته  زیرمجموعه هــای 
فراهــم  مختلــف،  شــهرهای  در  آن هــا  کندگــی  پرا و  مســلح 
برخــی  برگــزاری  و  مجــازی  آمــوزش  زیرســاخت های  کــردن 
در  تســهیل  بــه صــورت مجــازی می توانــد ســبب  مباحــث 

گــردد. برنامــه  اجــرای 
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شکل 3- فرایند پیشنهادی برنامه ریزی بازنشستگی
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