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چکیده:
با روشن کردن  این مقاله سعی خواهد شد  نیازمند توجه ویژه ای است. در  انسان است که  از مراحل اساسی زندگی  بازنشستگی یکی 
مفاهیمی مرتبط با بازنشستگی و مهارت آموزی تعریفی دقیق از آن ها ارائه شود. همچنین با تکیه بر مطالعات داخلی و خارجی، به کمک 
متد طراحی، راهکاری در این زمینه ارائه می گردد. در این مطالعه از مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر به همراه سایر منابع موجود 
مانند کتاب ها و سایت های اخبار و تکنولوژی و... استفاده شده است. عالوه بر این راهکارهایی که در سایر کشورها نیز در حال اجرا است 
مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و سعی شده است تا با الگوبرداری از این راهکارها و بینش های کسب شده از مطالعات و بررسی 
ذی نفعان در این پژوهش برنامه ای اولیه برای مهارت آموزی بازنشستگان طراحی شود. قابل توجه است که گروه هدف اصلی این پژوهش 

بازنشستگان یک سازمان دولتی هستند، اما اطالعات استخراج شده تا حدی قابل تعمیم به سایر بازنشستگان نیز است.
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Abstract:
Retirement is one of the basic stages of human life that requires special attention. In this article, we will try to 
clarify the concepts related to retirement and skill training and provide a precise definition of them. Also, relying 
on internal and external studies, with the help of the design method, a solution is presented in this field. In this 
study, articles published in reputable magazines were used along with other available sources such as books, 
news and technology sites, etc. In addition to this, the solutions that are being implemented in other countries 
have been discussed and examined, and an attempt has been made to model these solutions and the insights 
gained from the studies and surveys of the stakeholders in this research to design an initial program for the skills 
training of retirees. . It is noteworthy that the main target group of this research is the retireesof a government 
organization, but the extracted information can be generalized to other retirees as well.
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مقدمه-  
ــت،  ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ــر ب کمت ــه  ک ــی  ــائل مهم ــی از مس یک
توجــه بــه طراحــی دوره ی زندگــی در دوران بازنشســتگی اســت. در 
ــه بررســی ها و نیازمندی هــای شناســایی  ــا توجــه ب ایــن پژوهــش ب
منظــر  از  مهارت آمــوزی  بــر  تمرکــز  کتشــاف،  ا مرحلــه  در  شــده 
کمــک توانمندســازی افــراد( و در مرحلــه دوم بــا  اقتصــادی )بــه 

تمرکــز بــر بعــد اجتماعــی و روانــی افــراد اســت.
گسـترده ای هسـتند  ابعـاد  امـروزی بشـر معمـوال دارای  مسـائل 
کـه اثـرات متقابلـی بـر یکدیگـر می گذارنـد و بی توجهـی بـه هـر یـک 
از آن هـا می توانـد عواقـب زیان بـار اجتماعـی بـرای جامعـه داشـته 
منتشـر   97 سـال  در  کـه  آمـاری  اسـاس  بـر  ایـن،  بـر  عـاوه  باشـد. 
شـده اسـت، جمعیـت بازنشسـتگان کشـور چیـزی حـدود 10 درصد 
کـه بـه طـور حتـم بـا توجـه  جمعیـت ایـران را تشـکیل داده اسـت؛ 
افزایـش  عـدد  ایـن  پیـری،  سـمت  بـه  ایـران  جمعیـت  تغییـر  بـه 
ایـن  آینـده،  سـال های  در  می شـود  پیش بینـی  یافـت.  خواهـد 
 ، دیگـر توجـه  قابـل  نکتـه ی  برسـد.  درصـد   15 از  بیـش  بـه  مقـدار 
بـه  توجـه  بـا   .)19۸0 است)هیرسـچ،  عمـر  طـول  متوسـط  افزایـش 
انسـان  متوسـط  عمـر  طـول  تکنولـوژی،  و  پزشـکی  پیشـرفت های 
که این موضوع به این معناسـت که دوره ی  طوالنی تر شـده اسـت 
بازنشسـتگی نیـز طوالنی تـر شـده اسـت. در مجمـوع می تـوان گفت 
کـه جامعـه ی بشـری بـا افزایـش دوره ی بازنشسـتگی روبـرو اسـت، 
افزایشـی که دارای دو بعد جمعیتی )تعداد بازنشسـتگان( و زمانی 
 ، )مـدت زمانـی کـه افـراد در ایـن دوره قرار دارند( اسـت. لـذا این امر
از  دوره  ایـن  بـرای  را  مـدون  برنامه ریـزی  و  بیشـتر  توجـه  ضـرورت 
کـرده اسـت. در ایـن مقالـه سـعی خواهـد  زندگـی انسـان، پررنگ تـر 
شـد تـا راهکارهایـی موثـر بـرای آن ارائـه شـود تـا عاوه بر آثـار مثبتی 
موجـب  می گـذارد،  آنـان  خانـواده ی  و  بازنشسـتگان  روی  بـر  کـه 

گـردد. ارتقـای سـطح جامعـه نیـز 
ارائــه  ادامــه  در  کــه  راهکارهایــی  و  مفاهیــم  بهتــر  درک  بــرای 
کــه در ایــن مطالعــه اســتفاده  گانــی  خواهــد شــد، الزم اســت از واژ
شــده اســت، تعریفــی مشــخص و واحــد وجــود داشــته باشــد. عــاوه 
گان مخاطبــان را بــرای جســتجوی بیشــتر  بــر ایــن دانســتن ایــن واژ
کــرد.  در ایــن بخــش، بــه ارائــه ی ایــن  در ایــن زمینــه یــاری خواهــد 
تعاریــف بــر اســاس مطالعــات و منابــع موجــود در ایــران و جهــان 

پرداختــه خواهــد شــد.
بازنشستگی-  - 

کــه شــامل   تعاریــف متعــددی از بازنشســتگی ارائــه شــده اســت 
کــه در تمامــی آن هــا،  کادمیــک اســت  تعاریــف قانونــی، عرفــی و آ
احــراز   )1 شــامل  کــه  دارد  وجــود  مشــترک  مشــخص  وجــه  چنــد 
شــرایط ســنی، 2( احــراز شــرایط معیــن ســابقه خدمــت، 3( جوانــب 

قانونــی، 4( تائیدیــه مراجــع دارای صاحیــت و 5( تعییــن مــدت 
زمــان برخــورداری از حقــوق و مزایــای بازنشســتگی اســت. بــا توجــه 
کــه  دانســت  وضعیتــی  را  بازنشســتگی  می تــوان  مــوارد  ایــن  بــه 
ــه دلیــل شــرایط ســنی و ســابقه ی  خدمتــی خــود و  طــی آن فــرد ب
بــر مبنــای قانــون بازنشســتگی مــورد تائیــد مراجــع ذی صــاح، از 
فعالیــت شــغلی رســمی خــود بــر پایــه حقــوق و مزایــای مشــخص 
نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  البتــه   .)1390  ، گلپــرور می کند) کناره گیــری 
کــه بــرای بســیاری از افــراد بازنشســتگی زمانــی اســت  کــرد  توجــه 
کنــد. عــاوه بــر ایــن  کار را تــرک  کــه فــرد بــدون توجــه بــه ســن، بــازار 
کــه  بازنشســتگی بــرای برخــی از افــراد زمانــی معنــا پیــدا می کنــد 
خود فرد، دســت از کاری که دارد بکشــد و وارد دوران بازنشســتگی 
شــود. بنابرایــن بازنشســتگی می توانــد دفعــی یــا تدریجــی باشــد. 
همچنیــن می توانــد داوطلبانــه، اجبــاری، موقــت و یــا دائــم باشــد. 
کــه ارائــه ی مفهومــی واحــد  همــه ی ایــن مــوارد موجــب می شــوند 
کلیــد  از بازنشســتگی دشــوار باشــد. در نهایــت می تــوان مهمتریــن 
کــه مرتبــط بــا تعریــف بازنشســتگی هســتند را در جمــات  گانــی  واژ
نقــش  از  شــدن  جــدا  زندگــی،  از  مرحلــه ای  کــرد:  خاصــه  روبــرو 
ــی  کار ، یک ــازار  ــروج از ب ــردی، خ ــش ف ــر نق ــغل، تغیی ــرک ش ــی، ت قبل
از مهمتریــن تغییــرات زندگــی، توقــف فعالیت هــای حرفــه ای بــه 
کاهــش چشــمگیر اشــتغال یــا  علــت ازدیــاد ســن، نقطــه ی عطــف، 
، دریافــت حقــوق بازنشســتگی،  کار کاهــش ســطح درآمــد یــا ســاعت 
فرصتــی بــرای اداره مشــاغل شــخصی و مولــد مانــدن و درآمدزایــی، 
گــذر از نقشــی بــه  متکــی نبــودن بــه صندوق هــای بازنشســتگی، 
نقــش دیگــر ، انتقــال بــه مرحلــه ی جدیــدی از زندگــی، خودکفایــی،  

احســاس ارزش، تعامــات اجتماعــی، تحریــک فکــری و... .
تجربه بازنشستگی- 2- 

بــر  مبتنــی  فرآینــد  یــك  صــورت  بــه  بازنشســتگی،  تجربــه ی 
 - روانــی  آمادگــی  شــامل  اجتماعــی،   - روانــی  مشــخصه های 
شــواهد  اســت.  بازنشســتگی  از  بعــد  و  هنــگام  قبــل،  اجتماعــی 
کــه در هنــگام و بعــد از بازنشســتگی،  کــی از آن اســت  موجــود حا
میــزان فشــار تجربــه شــده توســط افــراد و تبعــات جســمی و روانــی 
آن به صورت بارز و چشــمگیری بیشــتر از دوره قبل از بازنشســتگی 

.)1390  ، گلپرور اســت)
گی هــای  ویژ افــراد،  بــرای  اســت  ممکــن  بازنشســتگی  تجربــه 
ایــن  توضیــح  بــرای  باشــد.  داشــته  متضــادی  شــاید  و  متفــاوت 
از بازنشســتگی  از دو برداشــت مختلــف  مطلــب می تــوان مثالــی 
گروهــی معتقدنــد بازنشســتگی، دوره طایــی زندگــی  کــرد.  بیــان 
اســت و بــه افــراد ایــن مجــال را می دهــد تــا بــه نقش هــای دیگــر 
کننــد و بتواننــد  خــود )بــه غیــر از اشــتغال( در زندگــی بیشــتر توجــه 
بــه دغدغه هــای شــخصی یــا فعالیت هــای تفریحــی بپردازنــد. در 
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کار بــه معنــای فراغــت از  نتیجــه، بازنشســتگی و خــروج فــرد از بــازار 
فعالیــت شــغلی اجبــاری و بهــره بــردن از آرامــش و آســایش در دوره 
، برخــی بازنشســتگی  جدیــد و طایــی زندگــی اســت. از ســوی دیگــر
را تجربه هــای تــوأم بــا احســاس طردشــدگی یــا خــروج اجبــاری از 
کار را بــه  ــازار  مشــارکت اجتماعــی تعریــف می کننــد؛ زیــرا خــروج از ب
معنــای از دســت رفتــن حــس هویــت شــغلی و طــرد از فعالیت هــای 
احســاس  ایــن   .)1397 می دانند)عمــادی،  زندگــی  معنابخــش 
گروه هــا از فرایندهــای  ــته افــراد یــا  بــه معنــای طردشــدگی ناخواس
کامــل آن هــا  کــه از مشــارکت  سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی اســت 
می کنــد.  جلوگیــری  می کننــد،  زندگــی  آن  در  کــه  جامعــه ای  در 
واریــس در ســال های آغازیــن دهــه 2010، بــا مطالعــات گســترده و 
کــه انجــام داد، بــه مجموعــه عایــم و نشــانه هایی رســید،  وســیعی 
کــرد. براســاس  کــه آن را بعنــوان نشــانگان بازنشســتگی  نامگــذاری 
مجموعــه  بــر  مشــتمل  بازنشســتگی  نشــانگان  واریــس  گــزارش 
نشــانه هایی شــامل احســاس بــه پایــان خــط رســیدن، پوچــی و 
بی هدفــی احتمالــی، اضطــراب، افســردگی، تــرس از طــرد شــدن و 
کــه پــس از بازنشســتگی افــراد  نگرانی هایــی از ایــن دســت اســت، 
گریبــان هســتند. ایــن عایــم  بــه اشــکال مختلــف بــا آن دســت بــه 
بــه ویــژه در کســانی کــه در دوره ی زمانــی اشــتغال خــود دارای مقــام 
و قــدرت بوده انــد و بــا بازنشســتگی نفــوذ کام و قــدرت خــود را از 
 ، گلپــرور دســت می دهنــد بســیار محســوس تر و جدی تــر اســت )
1390(. بنابرایــن تجربــه ی بازنشســتگی بســته بــه طــرز تلقــی فــرد از 
بازنشســتگی و شــرایط زندگــی او متفــاوت خواهــد بــود و دو دیــد 

ــود دارد. ــورد آن وج ــاد در م ــا متض کام
مهارت آموزی- 3- 

گاتـری )روانشـناس رفتار گـرا( مهـارت را ایـن گونـه تعریـف می کنـد: 
انـرژی و  بـا اطمینـان معیـن و صـرف حداقـل  کـه  »قابلیتـی اسـت 
کلـی  بـه طـور  برسـد.  بهـره وری  قابـل  و  نتیجـه مطلـوب  بـه  زمـان، 

یـا بعضـا  کتسـابی  کـه بـه طـور ا از دانـش و اطاعـات  مجموعـه  ای 
ذاتی توسـط یک فرد به شـکل هدفمند برای ایجاد یا سـاخت یک 
خروجـی مطلـوب یا اثربخش اسـتفاده می شـود.« یکی از مهم  ترین 
، توانایـی تبدیل دانش  گی  هـای انسـان توانمنـد در عصر حاضر ویژ
و اطاعـات تئـوری بـه مهـارت قابـل اجـرا در عمـل اسـت. مهـارت 
را در  کار  انجـام  کـه  ابتدایـی الزم اسـت  توانایی هـای  کلیـه  شـامل 
بـرای  البتـه  گ، 199۶(.  شـرایط تعییـن شـده عملـی می سـازد )کا
صاحب نظـران  و  دارد  وجـود  متفاوتـی  دسـته بندی های  مهـارت 
ایـن حـوزه، تقسـیم بندی های متفاوتـی از مهـارت را ارائـه کرده انـد. 
بـه دلیـل اهمیـت بحـث مهارت آموزی در این مطالعـه، در ادامه به 

انـواع مهارت هـای موجـود اشـاره خواهـد شـد.
ماهیــت  اســاس  بــر  شناخته شــده   و  پرتکــرار  دســته بندی  دو 
مهارت هــا وجــود دارد. در یکــی از ایــن مدل هــا، انــواع مهــارت را بــه 
دو دســته ی مهارت هــای نــرم و مهارت هــای ســخت)فنی( تقســیم 
می کننــد.  مهــارت هــای ســخت دانــش فنــی یــا آموزش هایــی اســت 
کــه از طریــق آمــوزش و تحصیــل در دوره هــای فنــی، تحصیلــی یــا 
کار بــه دســت می آینــد. ماننــد نحــوه ی  براســاس تجربــه در محیــط 
کــه بــرای بســیاری از افــراد  کارکــردن بــا دســتگاه یــا یــک نرم افــزار 
ملموس تــر و قابــل اندازه گیــری اســت. مهارت هــای نــرم آن دســته 
را  مختلــف  افــراد  بــا  تعامــل  نحــوه ی  کــه  اســت  مهارت هایــی  از 
ــخصیتی  ــای ش گی ه ــه ویژ ــا ب ــا بعض ــن مهارت ه ــد. ای ــکل می ده ش
کــه لزومــا صحیــح نیســت و این  هــا  و رفتــاری افــراد اطــاق می شــود 
کتســاب و یادگیــری هســتند.  هــم ماننــد مهارت هــای فنــی قابــل ا
از مهم تریــن مهارت هــای نــرم می تــوان بــه حــل مســئله، مهــارت 
، مدیریــت زمــان، کارگروهــی، خاقیــت، خودمراقبتــی و  ارتبــاط موثــر
کــه مطــرح می شــود بــه  کــرد. دســته بنــدی دیگــری  یادگیــری اشــاره 

ایــن شــکل جــدول زیــر اســت.

جدول1. دسته بندی مهارت آموزی

مثالتعریفمهارت

 قابل انتقال / عملکردی
اقدامات انجام شده برای انجام یک کار ، قابل انجام در شکل های مختلف کارکردی)مدیریتی(

 سازماندهی
 تبلیغ و معرفی

تحلیل

کمک می کنند خصایص شخصی / نگرش کار  که به انجام  ویژگی ها یا ویژگی های شخصیتی 
کار را شکل می دهند و نحوه انجام 

 صبر
 مدیریت زمان

استقالل

دانش موضوعات خاص ، رویه ها و اطالعات الزم برای انجام وظایف خاصدانش محور
 حسابداری

 سرپرست عملیات
مدیریت مالی
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اهداف-  
و  ملــی  تجــارب  و  مفاهیــم  بررســی  هــدف  بــا  مطالعــه  ایــن 
بین المللــی مهــارت آمــوزی بازنشســتگان بــه منظــور بهبــود ســطح 
دولتــی  ســازمان   یــک  بازنشســتگان  توانمندســازی  و  زندگــی 
انجــام شــده اســت. لــذا تبییــن مفاهیــم مهارت آمــوزی در دوران 
بازنشســتگی، شــناخت شــرایط داخلــی، ارائــه راهــکار و پیشــنهاد 
جملــه  از  فــردی  مهارت هــای  ارتقــاء  جهــت  خدمــت  طراحــی 

اســت.  بــوده  پژوهــش  ایــن  اهــداف  مهم تریــن 

کار-   روش 
پیــش از شــروع فــاز مطالعاتــی، بــا برگــزاری جلســاتی بــا ذی نفعــان 
کاربــر شــد. در ادامــه، ایــن دغدغــه  ســعی در فهــم دغدغه هــای 
فــاز  و  شــد  داده  بســط  جامعــه  باالتــر  ســطوح  در  نیازهایــی  بــه 
کتشــاف بــرای تعریــف درســت مســاله در ایــن  مطالعاتــی یــا فــاز ا
و  تحقیــق  مطالعاتــی،  فــاز  در  اصلــی  روش  گردیــد.  آغــاز  ســطح 
بررســی متــون قبلــی بــوده اســت. همچنیــن بــا جمــع آوری داده 
کمــک پرسشــنامه از تعــدادی از بازنشســتگان یــک ســازمان   بــه 
کاربــر اســتخراج شــد. الزم بــه ذکــر  دولتــی، نیازهــا و چالش هــای 
، ایــن مطالعــه یــک پژوهــش  کاربــر کــه بــا توجــه بــه نیــاز اصلــی  اســت 

اســت. بــوده  عمل گرایانــه 
کلیــد  جســتجوی  بــا  پژوهــش  ایــن  در  اســتفاده  مــورد  منابــع 
اســت.  شــده  اســتخراج  مختلــف  داده  ای  پایگاه هــای  در  گان  واژ
تعــداد مقــاالت اســتخراج شــده حــدود 30 عــدد بــوده اســت. عــاوه 
و  داخلــی  ســازمان های  ســایر  در  موفــق  تجــارب  از  مقــاالت،  بــر 
اطاعــات  همچنیــن  اســت.  شــده  نمونه بــرداری  نیــز  خارجــی 
کتــب  درج شــده در ســایت ها، مجــات، پایگاه هــای آپلــود فیلــم، 
داخلــی و خارجــی، بیــش از 10 ســایت خبــری و... نیــز مــورد بحــث و 
گردیــد،  کــه پیــش از ایــن نیــز ذکــر  گرفــت. همــان طــور  بررســی قــرار 
ــتگان  ــر از بازنشس ــرای 40 نف ــی ب ــم طراح ــط تی ــنامه ای توس پرسش

گردیــد. طراحــی و ارســال 
برخــی از نتایــج و تحلیل هــای حاصــل از خروجی هــای مصاحبــه 

و پرسشــنامه بــه شــرح زیــر اســت:
انــداز    پــس  بازنشســتگی  بــرای  مبلغــی  افــراد  از  درصــد   40

. نمی کننــد
کار    بــه  مشــغول  بازنشســتگی  از  پــس  افــراد  از  درصــد   ۶0

شــدند.
40 درصــد افــراد نیــاز بــه اشــتغال دوبــاره بعــد از بازنشســتگی   

کردنــد. را اعــام 
وضعیــت ســامت جســمی و روانــی بعــد از بازنشســتگی در   

بازنشســتگی  از  پــس  بازنشســتگان   دغدغه هــای  اولویــت 

اعــام شــده اســت. احســاس روزمرگــی و وضعیــت مالــی و 
اقتصــادی در اولویــت دوم دغدغــه هــا اســت.

می کننــد    اســتفاده  بازنشســتگی   خدمــات  از  کــه  افــرادی 
کردنــد. بــه بیمــه و وام اشــاره  فقــط 

از    پــس  آموزشــی  خدمــات  گونــه  هیــچ  از  افــراد  درصــد   ۶0
ندارنــد. اطــاع  بازنشســتگی 

کــه آمــوزش مهارت هایــی    40 درصــد افــراد از تاثیــرات مثبتــی 
اطاعــی  باشــد  داشــته  می توانــد  نــرم  مهارت هــای  مثــل 
اســت  ممکــن  می کننــد  فکــر  دیگــر  درصــد   40 و  ندارنــد 

باشــد. تاثیــرات مثبــت داشــته 
کار در    و  کســب  افــراد معتقدنــد مهارت هــای  از  ۶0 درصــد 

اولویــت یادگیــری نســبت بــه مهارت هــای تخصصــی )مثــل 
برنامــه نویســی ( و مهارت هــای نــرم قــرار دارد.

زمینــه    در  حــال  بــه  تــا  فقــط  داده انــد  پاســخ  کــه  افــرادی 
گرفته انــد و بــرای مــوارد  مســائل جســمی و پزشــکی مشــاوره 
گــذاری و پــس انــداز  دیگــر مثــل مشــاوره تخصصــی ســرمایه 

بــه افــراد متخصــص مراجعــه نکردنــد.
ــع آوری  ــن پژوهـــش، پـــس از جمـ ــی ایـ ــدف اصلـ ــه هـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــه ی  ـــدد و ارائ ـــات متع ـــزاری جلس ـــا برگ ـــده، ب ـــتخراج  ش ـــات اس اطاع
ایده پـــردازی  در  ســـعی  نـــوآوری،  و  طراحـــی  تیـــم  بـــه  اطاعـــات 
گردیـــد. روش اصلـــی اســـتفاده شـــده بـــرای  و اســـتخراج راهـــکار 
کیـــد بـــر روش  ارائـــه ی راهکارهـــا، بـــر روش طراحـــی اســـتوار اســـت. تا
کـــه مســـائل امـــروزه ی بشـــر معمـــوال  طراحـــی از آن جهـــت اســـت 
ابعـــاد گســـترده و تاثیـــرات متقابـــل فراوانـــی بـــر یکدیگـــر دارنـــد. عـــدم 
ـــر  قطعیـــت، توانایی هـــای محـــدود افـــراد در تســـلط صـــد درصـــدی ب
ــر  ــر یکدیگـ ــا بـ ــرات مختلـــف پدیده هـ ــات و اثـ ــوع، ارتباطـ یـــک موضـ
کـــردن مســـائل مثـــل قبـــل آســـان  کـــه فرمولـــه  باعـــث شـــده اســـت 
کـــه بعـــد اجتماعـــی و انســـانی  نباشـــد. بخصـــوص مســـئله هایی 
حیاتـــی  مســـائل  دســـته  در  می تواننـــد  و  دارنـــد  پررنگ تـــری 
دســـته بندی شـــوند. در نتیجـــه روش حـــل مســـئله طراحـــی بـــا ایـــن 
کـــرده اســـت. یکـــی از رویکردهـــای مهـــم  نـــگاه انطبـــاق خوبـــی پیـــدا 
کاربـــر - محـــور اســـت. بـــه کمـــک ایـــن فرآینـــد  در متـــد طراحـــی نـــگاه 
کـــه رونـــدی تکرارشـــونده و چرخـــه ای دارد، در ترکیـــب بـــا روش حـــل 
مســـئله چابـــک )جمـــع آوری، نمونه ســـازی و تحویل هـــای ســـریع، 
روشـــن تر  کاربـــر  دغدغه هـــای  ابعـــاد  تکرارشـــونده(  و  پیوســـته 
گردیـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب ارائـــه ی راهـــکار برمبنـــای شناســـایی نیـــاز 
و بینش هـــای کســـب شـــده از مطالعـــات در فـــاز ایـــده پـــردازی و 

طراحـــی انجـــام شـــد.
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 پیشینه ی پژوهش-  
کــه در ســال 200۸ در مــورد بازنشســتگی پزشــکان  در پژوهشــی 
کــه بــه احتمــال زیــاد امنیــت  انجــام شــده اســت، مشــخص شــد 
کــه از اولیــن مســائل مــورد بررســی بعــد از  مالــی و اوقــات فراغــت، 
بازنشســتگی هســتند، محقــق شــده اند، امــا آنچــه در ایــن معادلــه 
ــرای ســال های متمــادی  ــه ب ک گــم مــی شــود مولفه هایــی هســتند 
وجــود ایــن افــراد را شــکل داده اســت. بــرای پزشــکان، عــدم وجــود 
ثبــات اجتماعــی، فکــری و ســاختاری بســیار ارزشــمند بعــد از دوران 

بازنشســتگی از جملــه ی ایــن مولفه هــا هســتند.
کــردن افــراد پــس  کار  در یــک مطالعــه کیفــی در ســال 2017 علــت 
از بازنشســتگی بررســی شــد. در ایــن مطالعــه مهمتریــن انگیزه هــای 
کــردن پــس از ســن بازنشســتگی حفــظ برنامه هــای روزمــره و  کار 

ســود اقتصــادی معرفــی شــد.
در مقالــه ای دیگــر در ســال 2015 تحقیقــی در مــورد یادگیــری 
مســتمر در طــول عمــر و بررســی نیازهــای یادگیــری بازنشســتگان، 
انجــام شــده اســت کــه از داده هــای ایــن مطالعــه نتیجــه گرفتــه شــد 
کــه افــراد مســن معتقدنــد شــرایط ایــده آل زندگــی بــرای فــاز بعــدی 
زندگــی )بازنشســتگی(، حفــظ یــک ســبک زندگــی ســالم، امنیــت 

ــی اجتماعــی  اســت. زندگــی بازنشســتگی  و مشــارکت تعامل
بــرای  خدمــت  و  محصــول  طراحــی  محوریــت  بــا  مقالــه ای  در 
، بــه نــوآوری در  جوامــع بــا تکیــه بــر رویکــرد طراحــی انســان - محــور
گیــر مربــوط بــه فعالیت هــای روزمرهــو  محصــوالت و خدمــات فرا
ــت.  ــده اس ــاره ش ــامتی اش ــای س ــورد روش ه ــی در م گاه ــش آ افزای
ــراد  ــه اف ک ــت  ــی اس ــه ی راهکارهای ــش ارائ ــن پژوه ــی ای ــرد اصل رویک

مســن را قــادر بــه داشــتن زندگــی مســتقل می کنــد.
طریــق  از  کارآفرینــی  اثــر  بــر  بررســی ای   ، دیگــر پژوهشــی  در 
کارمنــدان بازنشســته انجــام شــده اســت. در واقــع  آمــوزش بــرای 
کارآفرینــی بــرای  ایــن پژوهــش بــه اهمیــت یادگیــری مهارت هــای 
کــه می خواهنــد بازنشســته شــوند پرداختــه اســت. هــر  کارمندانــی 
ــد  ــا بتوان کنــد ت ــد خــود را آمــاده  ــه بازنشســته می شــود بای ک فــردی 
کــه قــرار اســت  بــا نیازهــای فضــای جدیــد ســازگار شــود. افــرادی 
بازنشســته شــوند بایــد مجهــز باشــند و آمادگــی ورود بــه ذهنیــت 
کننــد،  جدیــد را داشــته باشــند تــا بــازده و نــوآوری خــود را حفــظ 
کارمنــدان بــه  از جملــه در جســتجوی فرصت هــای شــغلی، ایــن 
آمــوزش  پژوهــش،  ایــن  در  دارنــد.  نیــاز  کارآفرینــی  مهارت هــای 
فقــط بــر جنبه هــای مدیریــت مالــی موجــود تمرکــز نــدارد، بلکــه 
بــر توســعه پتانســیل فــردی و اداره مشــاغل شــخصی نیــز متمرکــز 
اســت. ایــن مطالعــه نمونــه ای واقعــی از ارائــه ی خدمــات بــرای 
باندونــگ  شــهر  در  اســت.  کــرده  معرفــی  بازنشســتگی  دوران 

1- Duta Transformasi Insani (DTI)

کارآفرینــی  اندونــزی، یکــی از موسســات فعــال در زمینــه ی آمــوزش 
کارآفرینــی را بــرای آماده ســازی  آمــوزش  )مرکــز دوتــا1(، دوره هــای 
بــرای بازنشســتگی ســازمان می دهــد. مطالــب ارائــه شــده در ایــن 
بــرای  ذهنــی  آمادگــی  مربی گــری،  بــرای  راهنمایــی  شــامل  دوره 
کثــر رســاندن  بــه حدا کارآفرینــی،  بازنشســتگی، ایجــاد روحیــه ی 
و  ســالمندان  ســالم  زندگــی  مدیریــت  درخشــان،  اســتعدادهای 

بازدیــد از یــک مرکــز تجــاری بــود.
بازنشســتگی  از  قبــل  برنامه هــای  و  خدمــات  ارائــه  از  هــدف 
تأمیــن ســامت  بــه منظــور  کــه  اســت  اقداماتــی  کارکنــان،  بــرای 
ــات و  ــق خدم ــن تحقی ــرد. در ای ــورت می گی ــا ص ــم و روان آن ه جس
کــه  برنامه هــای قبــل از بازنشســتگی عبــارت اســت از برنامه هایــی 
ــا  ــتگی ب ــتانه ی بازنشس ــدان در آس کارمن ــردن  ک ــازگار  ــور س ــه منظ ب
گــردد.  شــرایط و وضعیــت بازنشســتگی از طــرف ســازمان بایــد ارائــه 
مشــاوره  کــز  مرا از  برخــورداری    : از عبارتنــد  برنامه هــا  گونــه  ایــن 
برگــزاری  روانــی،  و  روحــی  مســائل  کاهــش  جهــت  راهنمایــی  و 
ــتگی،  ــی دوران بازنشس ــرای آمادگ ــتگی ب ــل از بازنشس ــای قب اردوه
بازنشســتگی،  بــرای  آمادگــی  نشســت های  و  جلســات  برگــزاری 
بــرای  مجــدد  اشــتغال  زمینــه  در  برنامه هایــی  معرفــی  و  ایجــاد 
دوران بازنشســتگی بــه تناســب وضعیــت ســنی و جســمی آن هــا، 
کشــف مهارت هــا و توانایی هــای  معرفــی برنامه هایــی بــه منظــور 
بازنشســتگان، برخــورداری از آموزش هــای الزم بــرای ســازگاری بــا 

. و...  بازنشســتگی  دوران 
کار و شــغل نیــز  مفهــوم بازنشســتگی را از زاویــه نــگاه بــه مفهــوم 
کلیــدی ای در  کــرد.  داشــتن شــغل، نقشــی مهــم و  می تــوان بررســی 
چگونگــی ســاخته شــدن، تعریــف شــدن و تحــول هویــت فــرد دارد. 
مطالعــات متعــدد در ایــن مــورد نشــان می دهــد کــه چگونــه محیــط 
کار هویــت افــراد را ســامان می دهــد. از ایــن رو موضــوع هویــت افــراد 

کار مســئله ای جــدی اســت. پــس از خــروج آن هــا از بــازار 
ــت،  ــه اس گرفت ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــه م ک ــی  ــر مقاالت ــاوه ب ع
ــز اهمیــت  ــه شــده در ایــن حــوزه نی ــه ی خدمــات ارائ ــی نمون بررس
ایــن  از  برخــی  اجمالــی  معرفــی  بــه  ادامــه  در  لــذا  دارد.  کلیــدی 

پرداخــت. خواهیــم  خدمــات 
ایــران  از  خــارج  و  داخــل  در  متنوعــی  دوره هــای  و  خدمــات 
ــه نیازهــای بازنشســتگان ایجــاد شــده اســت امــا بــه  ــرای پاســخ ب ب
ایــن  کــه بایــد نیازهــای  چندیــن دلیــل ایــن دوره  هــای آن طــور 
و  چالش هــا  تنــوع  و  گســتردگی  اســت.  نســاخته  برطــرف  را  گــروه 
نیاز هــای بازنشســتگان در دوران بازنشســتگی، ســبب شــده اســت 
کافــی  نا اجــرا هســتند  در حــال  در حــال حاضــر  کــه  طرح هایــی 

شــوند. قلمــداد 
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و  برنامه هــا  کشــوری،  بازنشســتگی  صنــدوق  پایــش  طــرح 
کــه توســط نهادهــای مختلــف بــه طــور مقطعــی برگــزار  دوره هایــی 
می شــوند؛ عمومــا معطــوف بــه مهارت  هــای فنــی و حرفــه ای بــرای 
گــروه  بازنشســتگان و فرزنــدان آن هاســت. ایــن موضــوع بــرای ایــن 
بســیار حائــز اهمیــت اســت ولــی تنــوع پاییــن در مهارت هــای مــورد 
ــده  ــث ش ــب باع ــی مخاط ــای واقع ــه نیازه ــه ب ــدم توج ــوزش و ع آم
کــه انتظــار مــی رود در رفــع نیازهــای  اســت ایــن دوره هــای آن طــور 
کــه مهم تریــن  ایــن افــراد موثــر واقــع نشــود. خدمــات پرتــال پایــش 
کلینیــک پزشــکی آنایــن،  آن هــا پرسشــنامه طایــی بازنشســتگی، 
مهــارت آمــوزی و ثبــت نــام در دوره هــای آموزشــی فنــی و حرفــه ای، 
ورزش،  روان،  بهداشــت  تغذیــه،  چــون  مختلــف،  آموزش هــای 
آموزش هــای مهارتــی و... اســت؛ بیشــتر جنبــه ی تولیــد محتــوا در 
کاربــردی  ایــن زمینــه را دارد. در واقــع ایــن دوره هــا آموزش هایــی 
گــروه خــاص طراحــی  نیســتند و مــدل ارائــه ی آن هــا هــم بــرای ایــن 
نشــده اســت. یکــی دیگــر از ضعف هــای ایــن برنامه هــا عــدم طراحی 
کــه ســبب شــده اســت بــه شــکل  میان مــدت و بلندمــدت اســت 

ــه نشــود. ــروه ارائ گ ــه افــراد ایــن  مســتمر و یک پارچــه خدمــات ب
از  دیگــر  یکــی  مســلح،  نیروهــای  توانمندســازی  موسســه 
کــردن  کــه بــه طــور خــاص در زمینــه فراهــم  مجموعه هایــی اســت 
آن  تبــع  بــه  و  بازنشســتگان  توانمنــدی  افزایــش  بــرای  موقعیــت 
از  قســمتی  می کنــد.  فعالیــت  زندگــی  از  رضایــت  میــزان  افزایــش 
خدمــات ایــن مجموعــه فراهــم آوردن خدمــات رفاهــی و حمایتــی 
ماننــد امکانــات ســفر و اســکان اســت و طــرح مهــارت آمــوزی ایــن 
مجموعــه بــا تمرکــز بــر یکــی دیگــر از ذی نفعــان، یعنــی فرزنــدان 
بازنشســتگان، طراحــی و اجــرا می شــود. همــکاری بــا موسســات 
اســت،   طــرح  ایــن  مزایــای  از  مطــرح  آموزشــی  مجموعه هــای  و 
گــروه از ذی نفعــان را بــه ایــن  ایــن طــرح امــکان دسترســی ایــن 
دوره هــای آموزشــی فراهــم آورده اســت ولــی طراحی مســیر آموزشــی 
یــا مهــارت آمــوزی بــا تکیــه بــر شــناخت مخاطــب در دســت طراحــی 

اســت. برنامه ریــزی  و 
نمونه هــای بین المللــی خدمــات توانمندســازی بازنشســتگان 
بــه طــور معمــول فقــط بــر روی یکــی از نیازهــای آن هــا متمرکــز اســت 
و بیشــترین مــورد را خدمــات مشــاوره ای در زمینــه ســرمایه گذاری 
و پس انــداز بازنشســتگی شــامل می شــود. بــه طــور مثــال مجموعــه 
ایــن  در  مجموعه هــای  موفق  تریــن  از  یکــی  ریتایرمنــت2  امپــور 
کــه حــدود 10 میلیــون نفــر از خدمــات آن اســتفاده  زمینــه اســت 
می کننــد. ایــن مجموعــه از ابزارهــا و خدمــات نوآورانــه بــرای یافتــن 
گزینه هــا و اســتراتژی ها بــرای کمــک بــه نگــه داشــتن پولــی  بهتریــن 

2- Empower retirement

کمــک می کنــد.  کــه توســط بازنشســتگان پس انــداز شــده اســت 
ایــن  خدمــات  دیگــر  از  ســرمایه گذاری  مشــاوره ای  طرح هــای 
مجموعــه اســت. یکــی دیگــر از خدمــات ایــن مجموعــه آمــوزش 
طــور  بــه  اســت.  مختلــف  حوزه هــای  در  ســرمایه گذاری  مباحــث 
کثــر نتایــج جســتجوها بــرای نمونــه خدمــات بازنشســتگی  کلــی ا
در مــورد برنامه هــای مدیریتــی مالــی و خدمــات مــادی هســتند. 
کردنــد، دغدغه هــای مالــی  کــه نتایــج تحقیقــات بیــان  همانطــور 
بخشــی از صــورت مســئله در میــان جامعــه بازنشســتگان اســت.

ریویــو منتشــر  بیزینــس  هــاروارد  کــه در مجلــه ی  در مقالــه ای 
شــده اســت، پزشــک مصاحبــه شــده احســاس خــود را بــه هنــگام 
ــرف  ــتم ط ــن نیس ــن مطمئ ــد: »م ــان می کن ــور بی ــتگی اینط بازنشس
دیگــر ایــن قضیــه چیســت، او بــا نشــانه ای از ناراحتــی بــه مــن گفــت، 
امــا می دانــم وقتــش رســیده.« وقتــی افــراد بــه ســن بازنشســتگی 
( بــه ایــن تغییــر از حرفــه ی  نزدیــک می شــوند، آمــاده )یــا مجبــور
طوالنــی مــدت خــود می شــوند و نگــران هســتند کــه بعــد از ایــن چــه 
اتفاقــی می افتــد. نگرانی هــای آن هــا بیشــتر جنبــه ی شــخصیتی 
آنــان  دغدغه هــای  مهمتریــن  مثــال  عنــوان  بــه  مالــی.  تــا  دارد 
شــامل مــواردی ماننــد »چگونــه می توانــم خــودم را دوبــاره بازیابــم 
بعــد از پشــت ســر گذاشــتن شــغلم؟ فــاز بعــدی زندگــی برایــم چگونــه 
کــه بــی حوصلــه نخواهــم شــد؟  خواهــد بــود؟ چطــور مطمئــن شــوم 
و...« اســت. بنابرایــن نویســنده بــاور دارد بــه جــای برنامه ریــزی 
آن  بــه  کــردن  فکــر  بــه  تشــویق  را  افــراد  بایــد  بازنشســتگی  بــرای 

ــرد. ک بعنــوان »طراحــی فــاز بعــدی زندگــی« 
کـــه بـــا پدیـــده ی ســـالمندی  در بســـیاری از کشـــورهای صنعتـــی 
مواجـــه شـــده اند، تغییـــر تلقـــی و نـــگاه بـــه ایـــن مرحلـــه از زندگـــی، 
ــای  ــه جـ ــه بـ ــوده اســـت. درنتیجـ ــئله بـ ــا مسـ ــه بـ گام اول در مواجهـ
آنکـــه ســـالمندی و بازنشســـتگی معـــادل ازکارافتادگـــی و فرســـودگی 
فـــردی  آن  در  کـــه  می شـــود  تصـــور  زندگـــی  از  مرحلـــه ای  باشـــد، 
عضـــوی  و  گروه هـــا  ســـایر  ســـوی  از  تقدیـــر  و  احتـــرام  شایســـته 
فعـــال از جامعـــه خـــود اســـت. در ایـــن رویکـــرد جدیـــد، مســـئله ی 
خدمـــات  یـــا  بازنشســـتگی  حقـــوق  دریافـــت  فقـــط  ســـالمندان 
ــارکت  ــرای مشـ ــا بـ ــق آن هـ ــر حـ ــه بـ ــت بلکـ ــت نیسـ ــکی و مراقبـ پزشـ
کیـــد  تأ فعـــال  عضـــوی  عنـــوان  بـــه  اجتماعـــی  زندگـــی  در  کامـــل 
گرفتـــن  می شـــود. همچنیـــن ایـــن نگـــرش جدیـــد بـــه دنبـــال نادیـــده 
ـــا انـــکار نیازهـــای خـــاص ســـالمندان نیســـت امـــا هدفـــش از میـــان  ی
کلیشـــه های ذهنـــی منفـــی در مـــورد ســـالمندان و از میـــان  بـــردن 
کـــه مانـــع از پیونـــد آن هـــا بـــه جامعـــه و در  بـــردن موانعـــی اســـت 

نتیجـــه انـــزوای ســـالمندان می شـــود.



59

شها
ستگی،راهکارهاوچال

ش
یدورانبازن

یبرا
تآموز

تمهار
اهمی

ستگان(
ش

یبازن
یبرا

)باتکیهبربرنامهریز

ــال 2017  ــه س ــوط ب ــی مرب گزارش ــوز3،  ــو اس نی ــری ی ــایت خب وبس
درباره شــش روندی که بازنشســتگی در آمریکا را تغییر داده اســت، 
منتشــر شــده کــه بیــان می کنــد در طــول دوره شــغلی افــراد، فنــاوری 
کار را بــه طــرق بی شــماری تغییــر داده  و جهانــی ســازی، محیــط 
اســت. بســیاری از تغییــرات اجتماعــی بــر زندگــی شــخصی نیــز تاثیــر 
گذاشــته اســت. جــای تعجــب نیســت کــه بســیاری از همیــن عوامــل 
باعــث تغییــر فضــای بازنشســتگی نیــز شــده اند. برخــی از تغییــرات 
ســادگی  بــه  برخــی  و  ناخواســته  دیگــر  برخــی  هســتند،  مثبــت 
کلــی، بازنشســتگی بــا بازنشســتگی  متفــاوت هســتند. امــا بــه طــور 
خواهــد  چشــمگیری  تفــاوت  مادربزرگ هــا  و  پدربــزرگ  و  والدیــن 
داشــت. در ادامــه شــش رونــد متغیــر شــکل بازنشســتگی در آمریــکا 

ذکــر خواهــد شــد:
تنــوع بیشــتر4:یکی از برجســته ترین روندهــای ســازمانی آمریــکا 
طــی ربــع قــرن گذشــته، تنــوع بخشــیدن بــه نیــروی کار بــوده اســت. 
از هنــد، چیــن،  بــه ویــژه  افزایــش مهاجــرت  از  رونــد ناشــی  ایــن 
کارگــران و شــروع  مکزیــک و خاورمیانــه اســت. بــا افزایــش ســن ایــن 
بــه بازنشســتگی، تقاضــا بــرای اســکان ســالمندان، از اجتماعــات 
گرفتــه تــا مراقبت هــای تخصصــی، تغییــر خواهــد  فعــال بزرگســاالن 

کــرد.
دوران  در  متولد شــده  پرجمعیــت  نســل   : اتصــال5  و  فنــاوری 
کــه وارد دوران بازنشســتگی می شــوند،  بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
کــه در مقیــاس وســیع،  اولیــن مــوج افــرادی را تشــکیل می دهنــد 
کامپیوتــر هســتند و بــه اســتفاده روزانــه از فنــاوری عــادت  اهــل 
و  شــخصی  زندگــی  در  را  فنــاوری  نســل  ایــن  کــه  آنجــا  از  دارنــد. 
کرده انــد، بعیــد اســت هنــگام  کاری خــود ادغــام  همچنیــن زندگــی 
از  بگذارنــد.  کنــار  را  خــود  دســتگاه های  بازنشســتگی  بــه  ورود 
بســیاری جهــات  ســهولت خریــد، برقــراری ارتبــاط، تحقیــق در مــورد 
ــان تر  ــتگان را آس ــی بازنشس ــت، زندگ ــرگرمی در اینترن ــات و س اطاع
کــه بســیاری از بازنشســتگان  کــرده اســت؛ مهارت هــای رایانــه ای 
در طــول زندگــی شــغلی خــود بــه دســت آورده انــد، آن هــا را قــادر 
کارآفرینــی و خاقیــت بپردازنــد و از نظــر  کارهــای  می ســازد تــا بــه 

ذهنــی تحریــک شــوند.
انفجــار هزینه هــای مراقبــت بهداشــتی۶ : هزینه هــای سرســام آور 
بیمــه درمانــی و برخــی داروهــای تجویــزی، شــاید نگران کننده تریــن 
کــه قبــل از ۶5 ســالگی، وارد بازنشســتگی  رونــد بــرای کســانی باشــد 
تــرک  ارادی  غیــر  طــور  بــه  را  کار  کــه  کســانی  بــرای  می شــوند. 

3- US news
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8- 5WH Question

بازنشســته  مقــرر  موعــد  از  زودتــر  می شــوند  مجبــور  و  می کننــد 
شــوند، متحمــل شــدن ایــن هزینه هــا اغلــب تأثیــرات فاجعه بــاری 
کــه می تواننــد از راه هــای  بــر پس انــداز بازنشســتگی و میــزان پولــی 

کننــد دارد. ــرف  ــر ص دیگ
تعــداد بیشــتری از بازنشســتگان بــه مشــاغل کارآفرینانــه مشــغول 
ــرای برخــی از  ــد7 : ب ــه چنیــن شــغل هایی می پیوندن ــا ب می شــوند ی
بازنشســتگان، بازنشســتگی واقعــًا بــه معنــای پشــت ســر گذاشــتن 
کارهــای  بــه  خــود  زندگــی  بقیــه  گذرانــدن  و  همیشــه  بــرای  کار 
کار  تفریحــی اســت. امــا بــرای بســیاری از افــراد، شــکل دیگــری از 
بخشــی از ســبک زندگــی بازنشســتگی آن هــا بــرای ســال های آینــده 
کار اصلــی  کــه از  خواهــد بــود. دالیــل زیــادی وجــود دارد افــرادی 
از  برخــی  می دهنــد.  ادامــه  خــود  کار  بــه  می شــوند،  بازنشســته 
کــه دیگــران چالــش  بازنشســتگان نیازهــای مالــی دارنــد، در حالــی 
و تعامــل روزمــره بــا افــراد دیگــر را از دســت می دهنــد. بازنشســتگان 
مشــاغل  راه انــدازی  از  رضایــت  کســب  دنبــال  بــه  اســت  ممکــن 
کار مــورد عاقــه خــود باشــند و برخــی از  شــخصی خــود و یــا انجــام 
کننــد  ــه ســادگی می خواهنــد از کســالت دوری  کــه ب افــراد هســتند 
کننــد. در نتیجــه یکــی  و نمی داننــد چگونــه وقــت خــود را صــرف 
کــه برخــی بازنشســتگان بــرای ادامــه زندگــی خــود  از برنامه هایــی 
کار و ایجــاد درآمــدی  برنامه ریــزی می کننــد ورود مجــدد بــه بــازار 
ارتباطــات  ایجــاد  بــا  اقتصــادی،  بــر بخــش  اســت. عــاوه  جدیــد 
جدیــد و ادامــه شــور زندگــی، چالش هــا و تجــارب ســخت دوران 

کاهــش و حتــی بهبــود یابــد. بازنشســتگی می توانــد 

بحث و نتیجه گیری-  
بـــرای  توانمندســـازی  برنامـــه ی  طراحـــی  شـــروع  بـــرای 
مســـئله ی  از  جامـــع  دیـــدی  آوردن  بدســـت  و  بازنشســـتگان 
بازنشســـتگی، از ابـــزار 5 پرســـش ۸ اســـتفاده شـــده اســـت. در واقـــع 
بـــا ایـــن ابـــزار بـــه 5 ســـوال اساســـی در مـــورد برنامه ریـــزی دوران 
ــون  گـ گونا ــائل  ــن مسـ ــود. همچنیـ ــخ داده می شـ ــتگی پاسـ بازنشسـ
مربـــوط بـــه ایـــن موضـــوع بـــه صـــورت خاصـــه و جامـــع تعریـــف 
کـــه بـــا توجـــه بـــه هـــدف اصلـــی ایـــن  می شـــود. الزم بـــه ذکـــر اســـت 
کـــه طراحـــی برنامـــه ای جامـــع بـــرای بازنشســـتگان ســـازمان  مطالعـــه 
اســـت، ایـــن ابـــزار بـــا تمرکـــز بـــر بازنشســـتگان یـــک ســـازمان دولتـــی 

گرفتـــه اســـت. شـــکل 
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جدول2. 5 پرسش

چه چیزی؟
)what(

کمک به: طراحی خدمت برای 
طراحی زندگی در دوران بازنشستگی برای مرتفع ساختن چالش های اقتصادی، فردی و میان فردی

ایجاد آمادگی پیش از رسیدن به دوره بازنشستگی
آموزش، مهارت آموزی و توانمندسازی

)when( کاربران ارائه شود.چه زمانی؟ خدمت پیشنهادی پیش از رسیدن به دوران بازنشستگی می تواند به 

)where(بعنوان بستر اصلیکجا؟ )بستر آنالین )وبسایت

کسی؟ چه 
)who(

برای ذینفعان به ترتیب اولویت:
بازنشستگان سازمان

در درجه دوم برای خانواده های آنها
در مراحل بعدی سایر ذینفعان پروژه.

چگونه؟
)how(

کوتاه مدت کوچک9  و سپس بهبود مستمر بعنوان راه حل  گام اول: طراحی بصورت خدمت و در ابعاد  در 
کمک بینش حاصل شده از مرحله قبل و طراحی برای میان مدت و بلند مدت. طراحی به 

9- MVP
10- Awareness
11- Mindset
12- Training
13- Empowerment
14- Community building

کتشــاف، دغدغه هــای  یکــی از بینش هــای حاصــل شــده از فــاز ا
آنهــا  مهارت هــای  افزایــش  و  بازنشســتگان  بــرای  آمادگــی  ایجــاد 
بــرای ادامــه اشــتغال یــا راه انــدازی کســب و کار پــس از بازنشســتگی 
اســت تــا بتواننــد در وهلــه اول چالش هــای معیشــتی و اقتصــادی 
خــود را برطــرف کننــد و در کنــار آن از داشــتن زندگــی فعــال و حضــور 

در اجتمــاع و حفــظ منزلــت اجتماعــی بهره منــد شــوند.
، پرسـونا مخاطب  در ایـن مرحلـه پـس از بررسـی و شـناخت کاربر
کـه  اسـت  طراحـی  ابزارهـای  از  یکـی  پرسـونا  شـد.  طراحـی  نیـز 
آن  دسـته بندی  و  هـدف  گـروه  از  بهتـری  و  دقیق تـر  تعریـف  بـه 
گـروه  از  نماینده ای/نمایندگانـی  واقـع  در  پرسـونا  می کنـد.  کمـک 
پرسـونا،  می شـود.  طراحـی  آنهـا  بـرای  خدمـت  کـه  اسـت  هدفـی 
شـخصیت های خیالـی هسـتند کـه بـر اسـاس داده هایـی کـه در فاز 
شـناخت بدسـت آمـده اسـت، تعریـف و طراحـی می شـوند، تـا انـواع 
نیازهـا، تجربیـات،  تـا  کنـد  کمـک  و  را، نشـان دهـد  کاربـر  مختلـف 
رفتارهـا و اهـداف کاربـران بهتـر درک شـوند. بنـا بـه هـدف پژوهش، 
بـرای هـر پرسـونا مشـخصات دموگرافیـک از جملـه نـام و سـن و ... 
گی هـای رفتـاری و چالش هـا و اهـداف را می تـوان تعریف کرد.  تـا ویژ

بـرای پـروژه حاضـر سـه پرسـونای تعریـف می شـود.
ساختار راه حل-  - 

ســاختار و اهــداف جامــع تعریــف شــده برای خدمت پیشــنهادی 
بــه صــورت زیر اســت: 

گاهــی10: ایجــاد آمادگــی و دیــدگاه11 جدیــد نســبت بــه    ســطح آ
بازنشســتگی

سطح آموزش12: یادگیری و مهارت آموزی در تئوری  
سطح توانمندسازی13: یادگیری عمیق و عملی  
ــر و توانمنــد    گروه هــای موث ســطح اجتمــاع ســازی14:  ایجــاد 

کارهــای  و  کســب  ماننــد   ( مــادی  ارزش هــای  خلــق  بــرای 
جدیــد( و معنــوی )انتقــال تجربــه و ...(

مراحل اصلی دوره ی توانمندسازی- 2- 
شناسایی نیازها و ترجیحات آموزشی. 1

تعیین اهداف. 2
شناسایی مهارت ها و خاها. 3
ارائه برنامه و رئوس مطالب. 4
برگزاری دوره. 5
ارزیابی: جمع آوری داده و بازخوردها و تحلیل. ۶
اصاح و بهبود. 7

شکل 1. مراحل اصلی دوره توانمندسازی
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مرحله اول  
بــا ورود افــراد بــه پروســه شــرکت در دوره  توانمندســازی، بــرای 
ــده  ــه ش گرفت ــر  ــاز در نظ ــایی نی ــه شناس ــه او، مرحل ــت ب ــه خدم ارائ

: کار اســت. روش هــای پیشــنهادی بــرای ایــن 
پرسش نامه ها و فرم های طراحی شده  
 مصاحبه با متخصص  
کانال ارتباطی برای اعام نیاز توسط خود فرد   ایجاد 

مرحله دوم  
کــه فــرد بــرای آینــده ی خــود دارد،  اهــداف و برنامــه ریزی هایــی 

مشــخص می شــود.
مرحله سوم  

را  او  فعلــی  مهارت هــای  کــه  کاربــر  وضعیــت  ارزیابــی  مرحلــه 
کــه بــرای آینــده دارد،  شناســایی می کنــد. همچنیــن بــا اهدافــی 
خاهــا مشــخص و نیازهــای مهارتــی فــرد پیشــنهاد و اولویــت دهــی 

می شــود. 
مرحله چهارم  

ــزی  ــه ری ــرد برنام ــت ف ــه و وضعی ــان، هزین ــداف، زم ــاس اه ــر اس ب
پیشــنهاد  ارتباطــی  و  مشــاوره  خدمــات  یــا  مهارتــی  و  آموزشــی 

د می شــو
مرحله پنجم  

شرکت در دوره
مرحله ششم  

ــامل  ــی ش ــد طراح ــت، فراین ــده اس ــد ش کی ــا تا ــه باره ک ــور  همانط
ــی  ــک بینش های ــه کم ــا ب ــن بهبوده ــت. ای ــتمر اس ــای مس بهبوده
کــه حاصــل از جمــع آوری و تحلیــل داده هــا در تمــام طــول فراینــد 
پیشــنهادها  نتیجــه  در  افتــد.  مــی  اتفــاق  اســت،  توانمندســازی 

بــرای اصــاح و بهبــود در ایــن مرحلــه جمــع آوری می شــود.
ورودی های مرحله ارزیابی شامل:

انجــام    طریــق  از  ذی نفعــان  نیازهــای  آوری  جمــع 
کانونــی گروه هــای  جلســات  تشــکیل  و  مصاحبه هــا 

کــه از شــرکت در هــر    جمــع آوری و تحلیــل بازخوردهایــی 
کاس یــا دوره یــا پــس از اســتفاده از خدمــات ارتباطــی و 

گرفته انــد. مشــاوره ای 
ارزیابی عملکرد در فرایند یادگیری  

مرحله هفتم  
تیم هــای طراحــی، مشــاوران، متخصصــان و مدیــران ســطوح 
تصمیم گیــر  و  تاثیرگــذار  ذی نفعــان  ســایر  و  ســازمان  مختلــف 
مرحلــه  در  کــه  بهبودهایــی  و  اصاحــات  دوره ای  بصــورت  بایــد 
قبــل شناســایی شــد، اعمــال نماینــد. ایــن بهبودهــا جنبه هــای 

مــی دهــد: را پوشــش  مختلفــی 

کاربــران    بــرای  موثرتــر  و  بهتــر  رســانی  خدمــات  باعــث 
. د می شــو

و    زیرســاخت ها  و  انســانی  منابــع  بهتــر  مدیریــت  بــه 
کنــد. مــی  کمــک  هزینه هــا 

ارزیابی میزان اثربخش بودن خدمت   
پیشنهاد طراحی  محتوای دوره- 3- 

مهارت ها  
کــه  آموزش هایــی اســت  یــا  مهارت هــای ســخت، دانــش فنــی 
یــا  تحصیلــی  فنــی،  دوره هــای  در  تحصیــل  و  آمــوزش  طریــق  از 
کار بــه دســت می آینــد. ماننــد نحــوه  براســاس تجربــه در محیــط 
کــه بــرای بســیاری از  کارکــردن بــا دســتگاه یــا یــک نرم افــزار اســت 
افــراد ملموس تــر و قابــل اندازه گیــری اســت. مهارت هــای نــرم آن 
افــراد  بــا  تعامــل  یــا  کارکــردن  نحــوه  کــه  از مهارت هاســت  دســته 
ــواده، را  کار چــه در رابطــه عاطفــی و خان مختلــف، چــه در محیــط 
ــخصیتی  ــای ش گی ه ــه ویژ ــا ب ــا بعض ــن مهارت ه ــد. ای ــکل می ده ش
کــه لزومــا صحیــح نیســت و این  هــا  و رفتــاری افــراد اطــاق می شــود 
از  یادگیــری هســتند.  و  کتســاب  ا قابــل  فنــی  هــم ماننــد مهــارت 
مهــارت  مســاله،  حــل  بــه  می تــوان  نــرم  مهارت هــای  مهم تریــن 
کارگروهــی، خاقیــت، خودمراقبتــی  ، مدیریــت زمــان،  ارتبــاط موثــر

کــرد. و یادگیــری اشــاره 
بـرای طراحـی برنامـه توانمندسـازی، تیـم طراحـی بـا اسـتفاده از 
اطاعات جمع آوری شـده و بینش حاصل از شـناخت مخاطبان، 

بـه ایـده پـردازی بـرای موضوعـات اصلی بـرای ارائـه پرداختند.
دســته بنــدی موضوعــات بــر اســاس اهــداف اصلــی و تعریــف 

شــده زیــر طراحــی شــدند:
رشد و توسعه مهارت های فردی  
رشد و توسعه مهارت های اجتماعی  

انواع محتوای آموزشی:  
مطالــب . 1 یــا  دروس  شــامل  خودآمــوز  محتــوای   : خودآمــوز

کــه بــه افــراد ارائــه می شــود و نیــاز بــه آمــوزش  آموزشــی اســت 
دهنــده ندارنــد.

محتــوای آموزشــی طراحــی شــده آفایــن: محتــوای طراحــی . 2
در  کــه  اســت  آموزشــی  کاس هــای  شــامل  آفایــن  شــده 
می شــود.  ارســال  کاربــران  بــرای  شــده  تعریــف  زمان هــای 
کنــار ایــن دوره بایــد مربیــان در زمان هــای تعریــف شــده  در 

بــرای پاســخگویی بــه افــراد حاضــر باشــند.
شــامل . 3 آموزشــی  کاس هــای  آموزشــی:  کاس هــای 

برگــزار  زنــده  و  تعاملــی  بصــورت  کــه  اســت  کاس هایــی 
شــد. خواهنــد 

رویدادهای آموزشی. 4
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انواع خدمات:  
خودآموز. 1

محتوای آموزشی طراحی شده آفاین. 2
کاس های آموزشی. 3
رویدادهای آموزشی. 4

بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده از تحقیقــات مختلــف در ایــن 
ــن  ــب و همچنی ــای مخاط ــان و نیازه ــا ذینفع ــا ب ــوزه، مصاحبه ه ح
کتشــاف،  بررســی نمونــه خدمــات داخلــی و خارجــی در مرحلــه ا
ــرده  ک ــرای ایــن ســرویس تعریــف  ــی ب تیــم طراحــی ســه بخــش اصل

اســت:
آموزشأ. 

خدماتب. 
ارتباطاتج. 

شکل2. سه بخش اصلی دوره توانمندسازی

بخش آموزشأ. 
مختلــف  مهارت هــای  افزایــش  هــدف  بــا  آموزشــی  دوره هــای 

گســتردگی  بــه  توجــه  بــا  می باشــد.  فــرد  عملکــرد  بهبــود  بــرای 
ــه داشــتن دانــش  ــه فــرد را  ب ک ابعــاد یــک مســاله در دنیــای فعلــی 
مــی دارد، در محتــوای طراحــی شــده  وا  و مهارت هــای مختلــف 
بــرای رونــد توانمندســازی، نگاهــی میــان رشــته ای و جامــع یکــی 
از نقــاط قــوت شــمرده می شــود. در نتیجــه، در ایــن ســه بخــش، 

شــدند: تعریــف  زیــر  زیرمجموعه هــای 
آمادگی  
مهارت های نرم  
مهارت های سخت  

بخش خدماتب. 
ــی  ــکان دسترس ــاوره و ام ــس مش ــی از جن ــش خدمات ــن بخ در ای

ــود. ــم می ش ــتگان فراه ــرای بازنشس ــص ب ــراد متخص ــه اف ب
بخش ارتباطاتج. 

مرحلـه  در  چالش هـا  از  که یکـی  ارتباطـات  خـا  رفـع  بـرای 
شـناخت شناسـایی شـد، بسـتری برای جبران ارتباطات اجتماعی 
کان تـر اجتمـاع سـازی افـراد و تشـکیل ارتباطاتـی بـرای  و در نـگاه 

اسـت. شـده  پیشـنهاد  اجتماعـی  و  کاری  فعالیت هـای 
انجــام  مطالعــات  از  حاصلــه  نتایــج  جمع بنــدی  بــه  توجــه  بــا 
توســط  بررســی  و  بحــث  برگــزاری جلســات  بــا  و همچنیــن  شــده 
کاربــر و شــناخت دقیــق نیازهــای آن هــا،  اعضــای تیــم تحقیقــات و 
مجموعــه ای از مهارت هــا بــرای برگــزاری دوره هایــی پیــش و پــس 
از دوران بازنشســتگی ســازمان شــناخته شــد و ایــن مهارت هــا در 
گردیــد. بــا توجــه بــه هــدف اصلــی  کاربــر ارائــه  گزارشــی بــه  قالــب 
ــه ی مختصــری  ــی بازنشســتگی و ارائ ــه بررســی اجمال ک ــه  ایــن مقال
گرفتــه، اســت، بــه ذکــر اجمالــی ایــن مهارت هــا  از مطالعــات صــورت 
اطاعــات  کســب  بــرای  می تواننــد  عاقه منــدان  می شــود.  کتفــا  ا
گــزارش مبســوط ایــن زمینــه را مطالعــه نماینــد. در ادامــه  بیشــتر 

جــدول مهارت هــای پیشــنهاد شــده ذکــر خواهــد شــد.
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جدول3. دسته بندی مهارت آموزی های پیشنهادی برای بازنشستگان سازمان

توضیحعنوان دورهسطحنوع خدمت

آموزش

آمادگی

-بازنشستگی چیست؟
-برنامه ریزی برای بازنشستگی چگونه است؟

کنید؟ کار  پیشنهادهای اشتغالدر دوران بازنشستگی چه 

کمک تفکر طراحی طراحی زندگی پس از بازنشستگی به 
 طراحی زندگی

 ایده پردازی و طراحی فرصت های اشتغال برای 
دوران بارنشستگی

آموزش های مربوط به چگونگی دسترسی و استفاده از 
-خدمات دوره توانمندسازی

معرفی خدمات سازمان بازنشستگی ارگان

آشنایی با تمام خدمات ارائه شده توسط سازمان برای 
بازنشستگان: دوره های توانمندسازی -

 وام های اشتغال-وام های تحصیل و ازدواج فرزندان- 
خدمات رفاهی و درمانی

سخت

مفاهیم پایه و عمومی

-آموزش های مدیریت و رهبری
-آموزش های راهبردی
-آموزش های بازاریابی

-مهارت های مدیریتی و ابزارها
-مفاهیم و اصول اقتصادی

کارآفرینی مفاهیم 

کارآفرینی -مبانی 
کار کسب و  -نوآوری در 

-أصول راه اندازی استارت آپ
-طراحی ارزش پیشنهادی
کار -تدوین مدل  کسب و 

-ایده پردازی و تست

پرورش مدل ذهنی 
کارآفرینی

-توسعه چابک
-تفکر استراتژیک

آشنایی با مدل ذهنی حل مسائل توسط طراحان - أصول تفکر طراحی
متدولوژی و فرایند طراحی

-تفکر سیستمی

مهارت های تخصصی 
کار کسب و 

-بازاریابی دیجیتال
-مدیریت محصول

-طراحی و ساخت نمونه اولیه
-تحقیقات بازار
-بازاریابی محتوا

-ارتباطات بازاریابی

مدیریت منابع و 
ارتباطات

-ارتباط با مشتری
-پس انداز

گذاری -سرمایه 
-مدیریت و جذب سرمایه

دانش تخصصی
برنامه نویسی

که مشاغل مرتبط با  هدف ارائه دوره های به روز است 
آنها از ترندهای بازار هستند. علم داده

تولید محتوا

نرم
کره -مهارت های مذا

گیری -مهارت حل مساله و تصمیم 
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توضیحعنوان دورهسطحنوع خدمت

-تیم سازی و مدیریت تیم
گروهی -کار 

-تفکر انتقادی
-تفکر طراحی

-تفکر سیستمی
-تاب آوری و سازگاری

-خالقیت
-انتقاد پذیری

-مدیریت استرس
گویی -قصه 

خدمات

کار کارکسب و  کسب و  مشاوره 

-مدیریت سرمایه
-مدیریت پس انداز

گذاری -سرمایه 
-دریافت وام

فردی و میان 
فردی

مشاوره فردی و 
اجتماعی

-مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج برای 

-فرزندان و والدین

-مشاوره روان شناسی

مهارت های مراقبتیسالمت

مشاوره های خودمراقبتی: توجه 
به سالمت جسمی و روانی/ 
اهمیت معاینات پزشکی و 

دوره ای

-

کمک های اولیه -آموزش های 
-سبک زندگی و عادات سالم

ارتباطات

طراحی 
بسترهای 
ارتباطی و 
کانال های 

اطالع رسانی

حضوری

کید بر رویدادها این برنامه ها با توجه به شرایط جامعه و با تا
حفظ سالمتی، باید برنامه ریزی شود)در دوران بحران 

کرونا باید روی برنامه های غیرحضوری  هایی مثل 
کرد(. گذاری  تمرکز و سرمایه 

کارگاه های عملی
برنامه های خداحافظی

 از سازمان

غیرحضوری

کانال ارتباطی سازمان با  ساخت 
بازنشستگان به صورت عمومی

در این حالت بازنشستگان می توانند بدون مراجعه و 
که نیاز داشتند با سازمان در ارتباط باشند. در هر زمان 

کانال های ارتباطی برای  ساخت 
-ارتباط بازنشستگان با یکدیگر

کانال های ارتباطی برای  ساخت 
که در دوره ها  کاربرانی  ارتباط 
و رویدادهای یکسان شرکت 

می کنند.

-

کانال های  وبسایت - نشریه و 
-خبری به روز

بــا وجــود اینترنــت، برقــراری انــواع ارتباطــات و ارائــه و دریافــت 
خدمــات متنــوع بــر بســتر آن بــرای اشــخاص و شــرکت ها بــه راحتــی 
و  آمــوزش  بســتر  در  تکنولــوژی  از  اســتفاده  و  اســت  امکان پذیــر 
مهــارت آمــوزی نیــز بیــش از قبــل پــر رنــگ و مــورد توجــه قــرار دارد. 
همچنیــن بــا توجــه بــه افــق ســازمان مــورد مطالعــه تــا ســال 1404 
ــمند  ــازمان هوش ــه س ــتیابی ب ــود دس ــداف کان خ ــه اه ــه از جمل ک

برشــمرده و یکــی از بخــش هــای ماموریــت خــود را نــوآوری، بهبــود 
ــه خدمــات  ــرار داده، ورود ب کیفیــت و تنــوع بخشــی در خدمــات ق
اینترنتــی و آنایــن و اســتفاده از جنبــه هــای مختلــف تکنولــوژی در 
بهبــود خدمــات، در همیــن راســتا قــرار دارد. مزیــت هــای مختلفــی 
بــرای طراحــی خدمــات بازنشســتگی در بســتر تکنولــوژی مــی توانــد 

برشــمرد، ماننــد:
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کــم هزینــه    انــدازی و بهــره بــرداری ســریع و  امــکان راه 
حضــوری خدمــات  بــه  نســبت 

 ظرفیت ایجاد خدمات گسترده و یکپارچه  
سراســر    در  افــراد  از  وســیع تری  بخــش  پوشــش  امــکان 

کشــور و دسترســی آســان و تمرکززدایــی نســبت بــه مــکان 
جغرافیایــی خــاص

پایــگاه    آوری داده هــای مخاطبــان در   امکانــات جمــع 
وجــود  جهــت  از  دسترســی  راحتــی  بــه  توجــه  داده هــا  
محدودیت هــای ســامتی و فیزیکــی بــرای بازنشســتگان 

. مســن تر
کرونا.   حفظ سامتی در بحران هایی مانند بحران 
ظرفیــت ایجــاد یــک خدمــت عمومــی و ارائــه بــه ســایر   

ســازمان ها.
آنایــن  پلتفرمــی  و بســیاری مزایــای دیگــر پیشــنهاد می شــود 
)وبســایت( و اختصاصــی بــرای ارائــه خدمــات داشــته باشــیم. ایــن 
کوتــاه مــدت، میــان  خدمــات امــکان برنامــه ریــزی بــرای اهــداف 

مــدت و بلنــد مــدت را دارد.
یکــی از جنبه هــای مــورد توجــه و مهــم در روش طراحــی، تهیــه 
در  اســت.  آن  تســت  و  خدمــت  یــا  محصــول  از  اولیــه  نمونــه ی 
کــه یکــی از روندهــای رو بــه رشــد در  فرهنــگ ســازمانی چابــک نیــز 
بســیاری از ســازمان هــا در ارائــه راه حــل در عصــر حاضــر اســت، 
ســاخت حداقــل نمونــه پذیرفتنــی، در ابعــاد کوچــک ولــی بــا تمــام 
گی هــای خدمــت اصلــی وجــود دارد )ام وی پــی15(. یکــی دیگــر از  ویژ
مزیت هــای بســتر آنایــن امــکان طراحــی، ســاخت و پیــاده ســازی 
خدمــات بصــورت  ام وی پــی و تســت و یادگیــری ســریع از نتایــج 
ــا  ــران اســت. بســتر آنایــن ب کارب ــرای  و بهبــود طراحــی و خدمــت ب
امــکان جمــع آوری داده در پایــگاه داده هــا، مجموعــه ای از داده 
هــا را تشــکیل مــی دهنــد کــه بــا انجــام آنالیــز و تحلیــل روی آنهــا مــی 
ــت  ــی خدم ــود طراح ــرای بهب ــمندی ب ــای ارزش ــش ه ــه بین ــوان ب ت

رسید. 
کــه نیــاز بــه برنامــه ریــزی و تمرکــز دارد، اســتفاده  بخــش دیگــری 
کــه  همانطــور  اســت.  بازنشســتگان  تجــارب  از  هدفمنــد  و  موثــر 
پیــش ازیــن اشــاره شــد افــراد در هنــگام بازنشســتگی بــه درجــه ای 
از تســلط و دانــش بــا توجــه بــه میــزان تخصصــی بــودن کار خــود مــی 
کــه مــی توانــد بــا یــک یــا چنــد  کــه حکــم اطاعاتــی را دارنــد  رســند 
کــه بــه بینــش تبدیــل شــده  مرحلــه تحلیــل در قالبــی طراحــی شــود 
کار مــی  گرفتــه شــود. ایــن  و بــرای بهبــود فرآیندهــای ســازمان بــکار 
توانــد ســبب تــداوم درآمــد بــرای فــرد باشــد، حــس مفیــد بــودن و 

15- MVP: Minimum Viable Product
16- Design

حفــظ منزلــت اجتماعــی بــرای او بــه همــراه داشــته باشــد و بــه رشــد 
کنــد.  و از ســویی دیگــر بــه رشــد و اصــاح در  خــود ســازمان کمــک 
کــه برنامــه هــای  آنچــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت 
کــه بــرای تاثیرگــذار بــودن  آموزشــی و خدمــات دیگــر راه حلــی اســت 
ــا توجــه بــه  کاربــران طراحــی شــود. ب ــا توجــه بــه نیــاز واقعــی  بایــد ب
تعــداد بازنشســتگان و تنــوع شــغلی و مهارتــی کــه در ســازمان  دیــده 
مــی شــود و همچنیــن محرمانــه بــودن اطاعــات کاربــران، پیشــنهاد 
مــی شــود در برنامــه ریــزی هــای میــان مــدت و بلنــد مــدت یــک 
شــود.  تشــکیل  مخاطــب  شــناخت  بــرای  داخلــی  تحقیــق  تیــم 
ــای  ــناخت نیازه ــرای ش ــات ب ــع آوری اطاع ــه جم ــد ب ــم بای ــن تی ای
ابزارهایــی مثــل مصاحبــه عمیــق  از  بپــردازد و می توانــد  کاربــران 
کاربــران و تحلیــل و دســته بنــدی نیازهــا  طــی جلســات مختلــف بــا 
ــی1۶  ــات بپردازد. اســتفاده از روش طراح بــه مرحلــه طراحــی خدم
کــه یــک فرآینــد تکــرار شــونده اســت، بــا تســت و ارزیابــی مســتمر راه 

کنــد. حــل هــا را بهبــود مــی دهــد و بهتــر مــی 
تغییــرات  ایجــاد  ســبب  امــروز  دنیــای  پرســرعت  تغییــرات 
ایــن  اســت.  شــده  مختلــف  زمینه هــای  تمــام  در  گســترده ای 
ــرای  ــا انســان ها، ســازمان ها و جوامــع ب تغییــرات باعــث می شــود ت
ــه  ــاز ب ــد، نی ــاب آوردن و ادامــه امــکان رشــد در ایــن شــرایط جدی ت
باشــند.  داشــته  جدید تــری  مهارت هــای  و  ذهنــی  مــدل   ، ابــزار
، و تغییراتــی  ســازمان بازنشســتگی، بــا درک شــرایط دنیــای امــروز
کــه افــراد در دوران بازنشســتگی بــا آن روبــرو مــی شــوند، پژوهشــی بــا 
هــدف توانمندســازی بازنشســتگان و اســتفاده از ایــن دوره طایــی 
کــه منجــر طراحــی  کــرده اســت،  زندگــی بــرای خلــق ارزش تعریــف 

برنامــه  ی توانمندســازی پیشــنهادی در ایــن تحقیــق شــد.
از دیگــر الزامــات شــرایط حاضــر آموزش هــای میان رشــته ای و 
چنــد رشــته ای اســت. در نتیجــه خدمــت پیشــنهاد شــده مجموعه 
ای از منابــع انســانی و متخصــص و نیازهــای زیرســاختی را شــامل 

می شــود.

جمع بندی-  
بازنشســتگی دوره ای از زندگــی هــر انســانی اســت کــه در هــر حــال 
بایــد بــا آن روبــرو شــود. اهمیــت ایــن دوره زمانــی روشــن می شــود 
گرفتــه شــدن می توانــد آثــار ســو و زیان بــاری  کــه در صــورت نادیــده 
بــرای جامعــه داشــته باشــد. عــاوه بــر ایــن ســن جوامــع انســانی 
ــب  ــل موج ــن عوام ــت. ای ــری اس ــمت پی ــه س ــر ب ــال تغیی ــز در ح نی
، بازنشســتگان جمعیــت  نــه چنــدان دور آینــده ای  می شــوند در 
زیــادی از افــراد یــک جامعــه را تشــکیل دهنــد. بنابرایــن برنامه ریزی 
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جامعــی بــرای چنیــن دوره ای ضــروری اســت تــا موجــب ارتقــای 
کیفــی زندگــی بازنشســتگان و در نتیجــه کل جامعــه شــود.  ســطح 
ایــن برنامه ریزی هــا می تواننــد خــود را در قالــب اجــرای دوره هایــی 
در  دهنــد.  نمایــش  جمعــی  و  فــردی  مهارت هــای  ارتقــا  بــرای 
ارتقــای شــرایط مالــی  بــا هــدف  ایــن دوره هــا  کثــر  ا حــال حاضــر 
گرفتــه  گرفتــه اســت و ســایر مهارت هــا نادیــده  بازنشســتگان شــکل 
شــده انــد؛ مهارت هایــی کــه اهمیــت بــه ســزایی در زندگــی شــخصی 

ــای  ــامل مهارت ه ــا، ش ــن مهارت ه ــد. ای ــه دارن ــی جامع ــراد و حت اف
ــود  ــه می ش ــت توصی ــت. در نهای ــی اس ــی و ارتباط ــی، خدمات آموزش
بازنشســتگان،  نیازهــای  دقیــق  شــناخت  بــا  ذی صــاح  مراجــع 
ســعی در برنامه ریــزی و رفــع ایــن نیازهــا نماینــد. ایــن امــر بــه طــور 
قطــع بــا همــکاری همــه جانبــه ی دولت هــا و ســازمان ها محقــق 

خواهــد شــد.
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