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چکیده:
است.  شده  جهان  در  بازنشستگان  همچنین  و  سالمندان  شمار  افزایش  باعث  زندگی،  به  امید  افزایش  و  میر  و  مرگ  میزان  کاهش 
بازنشستگی در زندگی افراد میانسال نقطه عطفی به شمار میرود که با تغییرات در زندگی روزمره، نقش های اجتماعی و مسائل اقتصادی و 
تصویر فرد از خود ارتباط دارد.  از آنجاکه بازنشستگی مرحله ی حساس زندگی بازنشسته است، اگر با سالمت و رفاه همراه باشد، می تواند 
این دوران را به سهولت بگذرانند. به طور کلی  کیفیت زندگی یک مفهوم چندوجهی، نسبی و متاثر از زمان و مکان و همچنین ارزش های 
فردی و اجتماعی می باشد که باید با در نظر گرفتن وجوه مختلف آن، تصویر کامل تری از این مفهوم به دست آورد. همچنین باید با شناخت 

وضع موجود کیفیت زندگی و ریشه ها و علل وجودی اش، تصمیمات الزم را برای ارتقای آن اتخاذ نمود.
بنابراین توجه به رفاه این قشر از جامعه بیش از پیش از سوی پژوهشگران، برنامه ریزان، مدیران الزامی است. به ویژه بازنشستگان نیرو های 
مسلح که دوران بازنشستگی این افراد با چالش های مختلفی همراه خواهد بود، به همین منظور توجه کردن به این چالش ها که در این 
پژوهش به بررسی آن پرداخته شده است اهمیت دارد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات تطبیقی و مصاحبه به بررسی مفاهیم و 
تجارب موفق بین المللی و ملی بهبود و ارتقا رفاه بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس شاخص لگاتوم به عنوان هدف اصلی پرداخته 
شده است و در انتها راهکار هایی برای افزایش رفاه بازنشستگان نیرو های مسلح ایران  با توجه به مطالعه تطبیقی و وضعیت بازنشستگان 

و امکانات داخل کشور ارائه شده است.
واژگانکلیدی: بازنشستگی، رفاه، بازنشستگان نیروهای مسلح، تجارب ملی و بین المللی، لگاتوم
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Abstract:
By reducing mortality and increasing life expectancy, it is increasing the number of elderly people as well as 
retirees in the world. Retirement is a turning point in the lives of middle-aged people, which is associated with 
changes in daily life, social roles and economic issues, and self-image. Since retirement is a critical stage in a 
retiree’s life, you can get through it easily if you stay healthy and safe. In general, quality of life is a multidimen-
sional concept, relative and influenced by time and place, as well as individual and social values, which should 
be considered in its various aspects, to get a more complete picture of this concept. It is also necessary to make 
the necessary decisions to improve the quality of life and its roots and causes of existence. 
Therefore, pay attention to the fact that this segment of society is already needed by researchers, planners, 
planners. In particular, the retirees of the forces who will be accompanied by challenges during the retirement 
of these people, for this purpose, attention is paid to these challenges, which are examined in this study. In this, 
using comparative studies and interviews with the study of successful international and national concepts and 
experiences, the improvement and promotion of armed forces retirees based on legatum indicators has been 
discussed as the main goal and in solutions to increase the growth of Iranian armed forces retirees. A compara-
tive study of the situation of retirees and facilities in the country is presented.
keywords:  Retirement, Welfare, Armed Forces retirees, National and international experiences, Legatum

Concepts and Experience of National and International Program to 
Promote and Improve Welfare of Military ex-servicemen
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* این مقاله مستخرج از پروژه پژوهشی "مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین  المللی برنامه ارتقاء و بهبود رفاه بازنشستگان" انجام شده 
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مقدمه-  
زندگــی  در  مهــم  رویدادهــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  بازنشســتگی 
عنــوان  بــه  واژه  ایــن  منظــور  همیــن  بــه  افراداســت  از  بســیاری 
بــه  بازنشســتگی  دیــده می شــود.  انتقالــی  و  یــک حقیقــت مهــم 
کــه بــا تغییراتــی در شــغل،  عنــوان مرحلــه انتقــال در زندگــی اســت 
ارتباطــات، تصویــر فــرد از خویــش و امــکان بــه وجــود آمــدن نگرانــی 
همــراه اســت. ایــن پدیــده پذیرفته شــده اجتماعــی بــه عنــوان یکــی 
عوامــل  مهم تریــن  از  همچنیــن  و  زندگــی  تغییــرات  مهم تریــن  از 
می توانــد  بازنشســتگی  بــا  ســازگاری  اســت.  فــردی  نقــش  تغییــر 
بــر  افــزون  روزمــره  زندگــی  عوامــل  از  وســیعی  طیــف  تأثیــر  تحــت 
مســائل مــادی و اوقــات فراغــت بــا بازنشســتگی باشــد کــه ایــن رونــد 
افــراد در جامعــه می شــود  نقــش  و  زندگــی  باعــث تغییــر شــرایط 
)نوبهار و همکاران، 1392(. افراد بازنشســته با چالش های ویژه ای 
کاهــش  ــی و  ــع مال کاهــش مناب از قبیــل افزایــش مشــکالت مزمــن، 
توانایی هــای عملکــردی مواجه انــد، بنابرایــن جــای تعجــب نیســت 
کــه آن هــا جهــت مســتقل مانــدن بــه ســطوح فزاینــده ای از حمایــت 
نیازمنــد شــوند. تأمیــن بــار وابســتگی جمعیــت بازنشســته از جهات 
کیفیــت زندگــی آن هــا توســط  مختلــف و همچنیــن حفــظ و ارتقــای 
خصوصــی  ســازمان های   ، پایین تــر ســنی  گروه هــای  خانواده هــا، 
ــی از  ــکاران، 1389(. یک ــاری و هم ــرد )فخ ــورت می گی ــت ص ــا دول و ی
کثــر نیروهــای  پدیــده ای اقتصــادی- اجتماعــی، در زندگــی شــغلی ا
کــه معمــواًل ایــن مبحــث بــا  انســانی موضــوع بازنشســتگی اســت 
پدیــده ســالمندی همــراه بــوده و دارای ابعــاد و تبعــات مختلــف 
بــه  و  ســالمندی  پدیــده  اســت.  اقتصــادی  و  اجتماعــی  فــردی، 
انســانی  زیســت  شــرایط  ســالمت  بازنشســتگی  مقولــه  آن  همــراه 
و  می ســازد  متأثــر  دیگــران  بــرای  چــه  و  بازنشســته  بــرای  چــه  را 
همچنیــن امنیــت شــغلی و امنیــت از جهــت درآمــد را تحــت تأثیــر 
قــرار می دهــد )حاجــی حســینی، 1388(. آنچــه امــروز در عمــده 
کشــور در ارتبــاط بــا نحــوه برخــورد بــا بازنشســتگی  ســازمان های 
ــرای  ــًا همــه ســازمان ها ب ــه تقریب ک ــوده ایــن نکتــه اســت  مشــهود ب
جــذب افــراد و اســتفاده بهتــر از نیروهــای تــازه وارد دارای برنامــه 
امــا  هســتند.  مــدون  آموزشــی  برنامــه  یــک  جملــه  از  مشــخص 
برنامــه ای  جامعــه  دامــان  بــه  فــرد  بازگردانــدن  بــرای  متأســفانه، 
مشــخص ندارنــد. ایــن امــر عمدتــًا برآمــده از عــدم توجــه شــرکت و 
ارگان هــای داخلــی بــه موضــوع مســئولیت اجتماعــی ســازمان ها 
، مدیریــت فراینــد بازنشســتگی، تقریبــًا از  اســت. به عبــارت دیگــر
داخلــی  ســازمان های  انســانی  منابــع  واحدهــای  در  جایگاهــی 
مدیــران  و  انســانی  منابــع  مدیــران  آنچــه  و  نیســت  برخــوردار 
ارشــد ســازمان ها از بازنشســتگی در ذهــن دارنــد صرفــًا محــدود 
اســت  بازنشســتگی  مزایــای  و  حقــوق  و  بازنشســتگی  حکــم  بــه 

کــه  . زیــرا بــرای ســازمان ها اهمیــت چندانــی نــدارد  و نــه بیشــتر
کیفیتــی عمدتــًا از لحــاظ روحــی و روانــی بــه جامعــه  فــرد بــا چــه 
بازنشســتگی شــامل  اســماعیلی، 1388(.  و  بازمی گــردد )صانعــی 
ســه مرحلــه پیــش از بازنشســتگی، تصمیــم بــرای بازنشســتگی و 
ســازگاری بــا بازنشســتگی اســت. برنامه ریــزی بــرای بازنشســتگی 
معمــواًل در مراحــل پیــش از بازنشســتگی و تصمیــم بــه بازنشســتگی 
کــه هنــوز بازنشســتگی رخ نــداده اســت، صــورت می گیــرد و مشــاوره 
در ایــن مرحلــه بیشــتر بــه صــورت ارائــه اطالعــات انجــام می شــود. 
بــه همیــن ترتیــب می تــوان برنامه هــای بازنشســتگی را در ســه بــازه 
زمانــی یــا ســه دوره فرعی تــر مــورد بررســی قــرار داد. ایــن ســه دوره 
شــامل، برنامه ریــزی پیــش از بازنشســتگی، هنــگام بازنشســتگی و 
پــس از بازنشســتگی هســتند و هــر دوره اســترس های خــاص خــود 
را دارد و همچنیــن ایــن بررســی ها در ســه ســطح فــردی، ســازمانی 
گــزارش  ، 2015(. بــه  و محیطــی نیــز انجــام می شــود )فســبندر و دیلــر
ــا( در راســتای بهبــود معیشــت  ــزاری جمهــوری اســالمی )ایرن خبرگ
ــت بازنشســتگان نیروهــای مســلح، ســازمان تأمیــن  و ارتقــای منزل
برنامه هایــی  )ســاتا( در ســال 1399  نیروهــای مســلح  اجتماعــی 
از جملــه اعطــای وام 10 میلیــون تومانــی بــه 100 هــزار بازنشســته 
کارآفرینــی بــه فرزنــدان  نیروهــای مســلح، اعطــای وام اشــتغال و 
بازنشســتگان نیروهــای مســلح و آماده ســازی مجتمع هــای رفاهــی 
و اقامتــی بــرای خدمت رســانی بــه پیشکســوتان و بازنشســتگان 
اقــدام نموده انــد. در عصــر حاضــر نگرانــی اصلــی پژوهشــگران و 
محققــان تنهــا توجــه بــه افزایــش طــول عمــر نیســت. در تأییــد ایــن 
موضــوع می تــوان بــا نگاهــی بــه آمار و ارقــام دریافت که در قرن بیســتم 
ــی  ــا نگاه ــا ب ــوده ام ــدن« ب ــده مان ــط »زن ــت فق ــی بهداش ــئله اصل مس
دقیق تــر چالــش قــرن جدید را »زندگی کردن با کیفیتــی برتر« می توان 
نامیــد. امــا توجــه بــه مؤلفــٔه کیفیــت زندگــی در عرصــه برنامه ریــزی 
نیازمنــد ارائــه تعریفــی روشــن و دقیــق از ایــن مفهــوم اســت. زیــرا ایــن 
ــوان صفــت جامعــه  ــه عن ــرد و هــم ب ــوان صفــت ف ــه عن ــم ب ــوم ه مفه
تلقــی می شــود، همچنیــن ایــن مفهــوم ســاختار اجتماعــی و موقعیت 
فــرد در جامعــه و خانــواده را در برمی گیــرد. به عنــوان مثــال، نگاهــی بــه 
نتایــج بررســی شــاخص کیفیــت زندگــی در ســال 2010 میــالدی نشــان 
می دهــد کــه کیفیــت زندگــی مــردم ایــران، در میــان 19۴ کشــور جهــان، 
در رتبه 150 قرار داشــته اســت )مختاری و نظری، 1389(. در راســتای 
کشــوری در ارتبــاط بــا  ایــن موضــوع، ســهم ناچیــز در بررســی های 
ســالمندان نشــان می دهــد کــه تنهــا 1% قوانیــن تصویب شــده، بــه این 
افــراد مربــوط می شــود کــه نشــان دهندٔه ایــن نکتــه اســت کــه کیفیــت 
زندگــی ســالمندان چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه. و در مقابــل 
میــزان ۶2% بررســی ها کشــوری در ارتبــاط بــا موضــوع اقتصــادی، %22 

اجتماعــی و 1۶% رفاهــی و بهداشــتی اســت. )تاجــور، 1382(.
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افــراد بازنشســته در بیشــتر کشــورهای جهــان بــه عنــوان شــهروند 
ممتــاز جامعــه تلقــی می شــوند و همچنیــن دارای منزلــت اجتماعی 
نگرانــی  از  دور  بــه  را  خــود  زندگــی  طبــع  بــه  و  هســتند  ویــژه ای 
کاهــش درآمدهــا،  کــرد. امــا در ایــران بــه دلیــل  ســپری خواهنــد 
بــه  را  بازنشســتگی  بــاال دوران  و هزینه هــای  مشــکالت معیشــتی 
کــرده اســت بــه همیــن  دشــوارترین دوران زندگــی ایــن افــراد تبدیــل 
تــا  اســت  کار  یافتــن  بازنشســتگان  دغدغــه  عمده تریــن  ترتیــب 
کننــد  برطــرف  را  زندگــی  ســنگین  هزینه هــای  و  مخــارج  بتواننــد 
گــذران زندگــی  )اســکندری و همــکاران 1388(. وضــع معیشــتی، 
اوقــات  گذرانــدن  زندگــی،  هزینه هــای  تأمیــن  فراغــت  اوقــات  و 
هزینه هــای  و  حقــوق  تناســب  فرزندانشــان،  اشــتغال  فراغــت، 
زندگــی، مهم تریــن مســائل و مشــکالت و همچنیــن چالش هایــی 
کــه بازنشســتگان نیروهــای مســلح در ایــن بــازه بــا آن روبــرو  اســت 
هســتند )ســلطانی و درویــش 139۴(. بــر اســاس تعریــف ســازمان 
کــه بیــش از ۷ درصــد  ملــل متحــد، کشــور ســالمند کشــوری اســت 
دهــد،  تشــکیل  ســال   ۶0 از  باالتــر  ســنی  گــروه  را  جمعیتــش  کل 
زیــادی  همه جانبــه  تقاضــای  جمعیــت  شــدن  پیــر  بــا  بنابرایــن، 
کــه ایــن مــورد زنــگ  کشــورها بــه همــراه خواهــد داشــت  را بــرای 
)دواتــی و جمالــی 1383(.  باشــد  ایــران می توانــد  بــرای  خطــری 
انجام شــده در ســال 1395،  بررســی های عمومــی  آخریــن  طبــق 
حــدود ۷/2 درصــد از جمعیــت ایــران را بازنشســتگان و ســالمندان 
بیــش از ۶0 ســال تشــکیل می دهنــد و بــر اســاس پیش بینی هــا ایــن 
جمعیــت در طــی 25 ســال آینــده دو برابــر خواهــد شــد )شــریفی و 
همکاران، 201۷(. ناامیدی و افسردگی در بازنشستگان در مقایسه 
بــا دیگــر افــراد بــه دلیــل وجــود اوقــات آزاد بیشــتر و عــدم پرداختــن 
و زمــان گذاشــتن بــه ایــن اوقــات بــه صــورت مفیــد را دارنــد بیشــتر 
کــه پرداختــن بــه ایــن امــور از اولویت هــای اقدامــات رفــاه  می شــود 
بازنشســتگان اســت )ســنگا چیــن و جبــاری 1398(. حــال مســئله 
کیفیــت زندگــی و رفــاه بازنشســتگان در چــه  کــه میــزان  ایــن اســت 
ــی  ــای زندگ ــاه و ارتق ــود رف ــر بهب ــی ب ــه عوامل ــرار دارد؟ چ ــطحی ق س
ایــن قشــر از جامعــه کمــک می کنــد؟ فــرد و ســازمان چــه نقشــی در 
بهبــود و ارتقــا رفــاه فــرد بازنشســته خواهنــد داشــت؟بر ایــن اســاس، 
در ایــن پژوهــش تــالش شــده اســت تــا پــس از آشــنایی بــا حــوزه 
بازنشســتگی، رســیدن بــه ادبیــات موضــوع اســتاندارد و آشــنایی 
بــا تحقیقــات و پیشــینه داخلــی و خارجــی، در راســتای شناســایی 
رفــاه  و  زندگــی  کیفیــت  بهبــود  مســیر  در  مختلــف  اقدامــات 
، مطالعــات و تحقیقــات  بازنشســتگان، در داخــل و خــارج از کشــور
گیــرد. ســپس بــر اســاس دســتاوردهای مراحــل  مــورد بررســی قــرار 
اولیــه پژوهــش، نســبت بــه اســتخراج رهنمودهــا و تهیــه و تدویــن 

1- Bismarck
2- Thompson

راهکارهــای مناســب جهــت کشــف، تجویــز و ارائــه راهکارهــا بهبــود 
رفــاه بازنشســتگان اقــدام می شــود.

مبانی نظری-  
بازنشستگی- 1- 

اصطــالح  نوزدهــم  قــرن  در   1881 نوامبــر  در  بیســمارک1 
کــرد. وی صــدر اعظــم آلمــان  بازنشســتگی بــرای اولیــن بــار بیــان 
کارکنــان ســالمندی  کــه هــدف از بیــان بازنشســتگی را رفــاه  بــود 
بودنــد  گذرانــده  ســختی  بــه  را  خــود  زندگــی  آن هــا  اغلــب  کــه 
تعیین شــده  مقــررات  اســاس  بــر  کــه  جهــت  بــدان  می دانســت. 
زمــان بازنشســتگی در ســن ۶5 ســالگی فــرا می رســد و در آن مقطــع 
از زمــان امیــد بــه زندگــی بســیار پایین تــر از زمــان حــال بــود، تعــداد 
کارکنــان از آن بهره منــد می شــدند، و بــه همیــن ترتیــب  اندکــی از 
اقلیــت بازنشســتگان بــه مــدت مدیــدی از آن اســتفاده می کردنــد 
کــه در برهــه ای  )علیخانــی، 1381(. بازنشســتگی، سرنوشــتی اســت 
کارمنــد پدیــدار خواهــد شــد، در عیــن حــال  از زندگــی شــغلی هــر 
کــه الزمــه آن پذیــرش تغییــرات اســت  بازنشســتگی فراینــدی اســت 

.)13۷9 )تامپســون2، 

تعاریف مختلف بازنشستگی و رفاه-  - 
خدمــت،  و  کار  از  رفتــن  برکنــار  "بازنشســتن:  بازنشســتگی: 
کــه در پیــری یــا پــس  کــردن. بازنشســته: کســی  تقاعــد، گوشــه گیری 
از  کنــار رود و  بــر  کار  از   ، بــه علــل دیگــر یــا  از مدت هــای طوالنــی 

معیــن(. فارســی  کند")فرهنــگ  اســتفاده  بازنشســتگی  حقــوق 
که در برهه ای از حیات شغلی هر  بازنشستگی، سرنوشتی است 
کارمند پدیدار خواهد شد )تامپسون، 13۷9(. ضمن آنکه فرآیندی 
نقش های  و  مقتضیات  تغییرات،  پذیرش  مستلزم  که  است 

جدیدی است و دارای معنی ضمنی و روانی برای افراد است.
اســت  معتقــد   )13۷9( اردبیلــی   ،)13۷۶( وطنــی  هماننــد 
کارمنــد رســمی دولــت بــا داشــتن  کــه  بازنشســتگی حالتــی اســت 
ــه موجــب  ــون و ب شــرط ســنی و ســنوات خدمــت معیــن طبــق قان
، احــراز می کنــد و ضمــن خاتمــه یافتــن  حکــم مقــام صالحیــت دار
حقــوق  دریافــت  مســتحق  مادام العمــر  وی،  اشــتغال  حالــت 

.)13۷9 )اردبیلــی،  می گــردد  بازنشســتگی 
از نظر قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی عبارت است از عدم 
. اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر

»ج«  بنــد  کشــوری،  اســتخدام  قانــون   12۴ مــاده 
مســتخدمی  وضــع  آن  بازنشســتگی،  »حالــت  می گویــد: 
مراجــع  رســمی  حکــم  موجــب  بــه  قانــون  طبــق  کــه  اســت 
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می کنــد«  اســتفاده  بازنشســتگی  حقــوق  از  صالحیــت دار 
.)1381 فرهنگــی،  امــور  کل  اداره  بازنشســتگان  اجتماعــی  )امــور 
کارمنــدی  کــه دولــت، بــه  خدمــت  بازنشســتگی ترتیبــی اســت 
کبــر ســن و طــول  کــه به طــور قانونــی از ادامــه خدمــت، در نتیجــه 
بــا  و  می دهــد  خاتمــه  می شــود،  فــرض  عاجــز  خدمــت،  مــدت 
گذشــته، بــرای او مســتمری ثابتــی مادام العمــر  رعایــت خدمــات 

.)1381 )علیخانــی،  می دهنــد  قــرار 
کــه بــه  گرفتــه شــده اســت   welfare کلمــه رفــاه: ایــن اصطــالح از 
معنــی خــوب بــودن یــا خــوب شــدن اســت و در معنــی وســیع تر 
حالتــی از مناســب بــودن اســت )میجلــی،138۷(.. امــا مفهــوم و 
محتــوای رفــاه اجتماعــی در طــول چنــد دهــه اخیــر بســیار دگرگــون 
اجتماعــی  رفــاه  کــه  می شــد  گفتــه   19۷0 دهــه  در  اســت.  شــده 
اســت  ســازمان یافته ای  خدمــات  و  برنامه هــا  قوانیــن،  مجموعــه 
کشــور  آحــاد  اساســی  نیازهــای  حداقــل  تأمیــن  آن  هــدف  کــه 
نحــوی  بــه  مفهــوم  ایــن   1980 ســال های  طــول  در  می باشــد. 
ــات  ــات و خدم ــه اقدام ــه مجموع ــی ب ــاه اجتماع ــه رف ک ــرد  ک ــر  تغیی
گروه هــا در  گــون اجتماعــی در جهــت ارضــای نیازهــای افــراد و  گونا
جامعــه بــرای غلبــه بــر مســائل اجتماعــی اطــالق می شــد. در حــال 
می شــود  اطــالق  شــرایطی  مجموعــه  بــه  اجتماعــی  رفــاه  حاضــر 
کــه در آن خشــنودی انســان در زندگــی مطــرح اســت. بــر اســاس 
کــه در آن  ایــن نگــرش، رفــاه اجتماعــی مجموعــه شــرایطی اســت 
کنتــرل شــده اند، نیازهــای اولیــه انســانی  مســائل اجتماعــی حــل یــا 
کثــر رســیده اند  ارضــا شــده اســت و فرصت هــای اجتماعــی بــه حدا
بــه  بنــا   .)13۷9، کشــور بهزیســتی  ســازمان  برنامه ریــزی  )شــورای 
از  وســیعی  دامنــه  اجتماعــی  رفــاه  متحــد  ملــل  ســازمان  تعریــف 
کــه تحــت تأثیــر نظــارت و بــا کمــک دولــت  فعالیت هــا و برنامه هایــی 
را در برمی گیــرد  افــراد و جامعــه انجــام می شــود  بــرای بهزیســتی 
اجتماعــی  علــوم  فرهنــگ  در  گولــد  جولیــوس  )یزدانــی،1383(. 
بــه معنــای بهزیســتی  گســترده ترین مفهــوم  می نویســد، رفــاه در 
اســت؛ در مفهــوم محدودتــر اشــاره دارد بــه راحتــی و بهبــود وضــع 
کــه کســب می کننــد،  مــردم، باالتــر و بیشــتر از درآمدهــای پولــی ای 
ــا  ــی ی ــا محل ــزی ی ــت مرک ــی های حکوم ــردم از خط مش ــع م ــرا وض زی

گولــد،13۷1(. ( می پذیــرد  تأثیــر  خصوصــی  بنگاه هــای 

ابعاد گوناگون وضعیت زندگی بازنشستگان- 3- 
بعد روان شناختی- 3-1- 

بــه نقــل از ســازمان بهداشــت جهانــی در تعریــف بهداشــت روانــی 
: ســالمت فکــر عبــارت اســت از توانایــی برقــراری  یــا ســالمت فکــر
ارتبــاط هماهنــگ و همســو بــا دیگــران، تغییــر و اصــالح محیــط 

3- Atchly & Robinson

کــردن بــه صــورت منطقــی، منصفانــه  فــردی و اجتماعــی و برطــرف 
و صحیــح تعارضــات و تمایــالت شــخصی. در ایــن تعریــف اســاس 
بهداشــت روانــی، ســازگاری اســت کــه بــا افــراد دیگــر و محیــط زندگــی 
ــردن راه  ک ــدا  ــو پی ــرد در تکاپ ــب ف ــن ترتی ــه همی ــود، ب ــف می ش تعری
ــارت  ــت. به عب ــخص اس ــط مش ــک محی ــردن در ی ک ــی  ــت زندگ درس
کنــار آمــدن بــا نیازهــای متفــاوت فــرد و تطبیــق خــود بــه  دیگــر 
کــه تمامــی عوامــل آن بــه  وســیله یــک راهــکار منطقــی بــا محیطــی 

نفــع او نیســت، بســیار اهمیــت دارد )میالنی فــر 1382(.

بعد جسمانی-  -3- 
گــون اســت  گونا کهولــت ســن یکــی از دالیــل اصلــی بیماری هــای 
و بــه همیــن منظــور آســیب پذیری افــرادی که در دوره بازنشســتگی 
هســتند بیشــتر شــده و نیــاز بــه مراقبت هــای بهداشــتی و درمانــی 
مشــکالت  از  یکــی  دلیــل  همیــن  بــه  می شــود.  بیشــتر  آن هــا 
بازنشســتگان هزینه هــای بــاالی امکانــات درمانــی خصوصــی اســت 
زیــرا امکانــات درمانــی عمومــی پاســخگو ایــن افــراد نمی توانــد باشــد 

)اشــلی و رابینســون3 1985(.

بعد اقتصادی )تأمین نیازهای معیشتی(- 3-3- 
اســت:  گونــه  بدیــن  اقتصــادی  منظــر  از  بازنشســتگی  تعریــف 
هنگامی شــخص از حقوق یا مزایای بازنشســتگی اســتفاده می کند 
کــردن دســت کشــیده باشــد  کار  کــه آن فــرد بــه دالیــل مشــخص از 

)اردبیلــی، 13۷9(.

پایگاه اجتماعی- 3-3- 
وجهــه  توصیــف  بــرای  مــردم  از  بســیاری  دیــد  از  پایــگاه  واژه 
البتــه  می شــود.  بــرده  کار  بــه  آن  وجــود  عــدم  یــا  و  فــرد  یــک 
کلمــه را در رجــوع بــه هــر موقعیــت در  جامعه شناســان هــم ایــن 
جامعــه از جملــه موقعیت هــای رســمی یــا غیررســمی، ســازمانی 
یــا غیرســازمانی، جنــس، ســن، دانشــجو، ورزشــکار و ماننــد این هــا 
کار می برنــد. از بعــد پایــگاه  گونــه ای از پایــگاه هســتند، بــه  کــه همــه 
کــه تغییــر عمــده ای  اجتماعــی بازنشســتگی زمانــی اتفــاق می افتــد 
کــه ایــن اتفــاق  در نقــش و حالــت زندگــی فــرد ســالمند ایجــاد شــود، 
و  قوانیــن  راســتای  در  یــا  و  فــرد،  اراده  و  خواســت  بــه  می توانــد 

.)13۷9 )اردبیلــی،  باشــد  بازنشســتگی  اجبــاری  مقــررات 

ایفای نقش در خانواده- 3-3- 
اجتماعــی  شــخصیت  یعنــی  نقــش  روان شــناختی  تعریــف  در 
کــه فــرد بــرای احــراز  فــرد، یعنــی رفتــار و طبیعــت قابــل پیش بینــی 
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فــرد  اســت  الزامــی  می کنــد.  اتخــاذ  جامعــه  در  عضویــت  شــرایط 
بازنشســته بعــد از بازنشســتگی نقــش خــود را در خانــواده همچنــان 
ایفــا کــرده و وظیفــه تعلیــم و تربیــت اعضــای خانــواده خــود را ماننــد 
ــر13۷0،۴(. زمــان قبــل از بازنشســتگی بــه خوبــی انجــام دهــد )برون

رضایت از زندگی- 3-3- 
رســیده  خــود  هــدف  بــه  فــرد  محــرک  تمایــالت  کــه  هنگامــی 
گفتــه می شــود. رضایــت  باشــند، بــه ایــن حالــت رضایــت خاطــر 
کــه فــرد هنــگام دســتیابی بــه آرزوهایــش  خاطــر احساســی اســت 
ــری  ــتن عم ــر گذاش ــت س ــد از پش ــته بع ــرد بازنشس ــد. ف ــدا می کن پی
طوالنــی و پــر فــراز و نشــیب در پــی رضایت خواهد بــود. این رضایت 
گذاشــته  کــه پشــت ســر  زندگــی و عمــری   ، کار از  شــامل رضایــت 
ــون  گ گونا ــوان ابعــاد  ــژاد، 13۶۴(. آنچــه تحــت عن اســت )شــعاری ن
گی هــای  ویژ ارائــه  بــا  اســت،  شــده  آورده  بازنشســتگان  زندگــی 
بیان شــده،  ابعــاد  در  بازنشســتگی  و  ســالمندی  دوران  متفــاوت 
تصویــر جزئی تــری از وضعیــت و شــرایط زندگــی بازنشســتگان ارائــه 
گی هــای منحصــر بــه فــرد افــراد  کــه بی شــک شــناخت ویژ می دهــد 
بازنشســته در ایــن دوران هدایتگــر بــه ســمت شــناخت نیازهــای 

می باشــد. آنــان 

بازنشســتگان - 3-  و  بازنشســتگان  و مشــکالت  چالش هــا 
نیروهــای مســلح

از مهم تریــن  اوقــات فراغــت و وضــع معیشــتی  امــور زندگانــی، 
مســائل و مشــکالت بازنشســتگان اســت. از ســوی دیگــر مهم تریــن 
دوران  در  مســلح  نیروهــای  بازنشســتگان  کــه  چالش هایــی 
بازنشســتگی بــا آن روبــرو هســتند شــامل تأمیــن هزینه هــای زندگــی، 
تناســب  فراغــت،  اوقــات  گذرانــدن  فرزنــدان،  اشــتغال  دغدغــه 
مســائل  دیگــر  از  باشــد.  می توانــد  زندگــی  هزینه هــای  و  حقــوق 
گیــرد  کــه می توانــد مــورد بررســی قــرار  و مشــکالت بازنشســتگان 
اشــاره بــه میــزان دسترســی بــه امکانــات و تســهیالت الزم رفاهــی 
بازنشســتگان  بــه  مربــوط  مشــکالت  دیگــر  از  اســت.  خدماتــی  و 
نیروهــای مســلح تنــزل در یافتــن پســت و موقعیــت اجتماعــی و 
اســت  مختلــف  امــور  در  پیشــین  تجربه هــای  از  اســتفاده  عــدم 
)ســلطانی و درویــش 139۴(. از دیــدگاه ســلطانی و درویــش )139۴( 
مشــکالت دوران بازنشســتگی را می تــوان از ســه جنبــه زمینــه ای 

ســاختاری و رفتــاری مــورد بررســی قــرار داد:
تجهیــزات،    و  امکانــات  از  تشکیل شــده  ســاختاری  جنبــه 

قوانیــن،  خط مشــی ها،  و  سیاســت ها  رفاهــی،  خدمــات 

4- Brunner

آئین نامه هــا و دســتورالعمل ها، معیشــت، ســاختار ســازمان 
و  نرم افــزار  تکنولــوژی،  امکانــات،  و  منابــع  تشــکیالت،  و 

نظــارت. حیطــه  نهایــت  در  و  ســخت افزار 
و    انگیزه  ایجاد  مدیریت،  و  رهبری  شامل  رفتاری  جنبه 

انتقال روحیه، هدایت و حمایت روحی و عاطفی، توجه به 
شخصیت بازنشستگان، توجه به منزلت، اهمیت قائل شدن 
برای منابع انسانی بازنشستگان، بها دادن به بازنشستگان و 

استفاده از تجربیات و مهارت های آن ها است.
فرهنگ    جمله  از  مواردی  شامل  زمینه ای  جنبه  نهایت  در 

سازمانی، ارتباط بازنشستگان با محیط، فرهنگ اجتماع در 
برخورد با بازنشستگان، رفتار دیگر سازمان ها با بازنشستگان، 
رفتار و ارتباط با فرزندان و خانواده ها، رفتار همسایگان، رفتار 

همنوعان و رفتار همکاران شاغل می باشد.
بازنشســتگان  مشــکالت  و  مســائل   )1385( صفــری  دیــدگاه  از 

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

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

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

ــاز بیــن بازنشســتگان. نی
کاالبرگ های تهیه اجناس.   کافی بودن تخصیص  نا
کمبود مسکن؛  
شــکاف و اختــالف بــا حقــوق بازنشســتگی و پرداخــت پــاداش   

پایــان خدمت.
عــدم به کارگیــری از تخصــص بازنشســتگان نیروهــای مســلح   

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

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

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

شــاغالن بــا فعالیــت آنــان.
تضعیــف روحیــه بازنشســتگان بــه واســطه از دســت دادن   

در  کــه  شــاغالن  نــزد  قبلــی  کار  محــل  در  آن هــا  منزلــت 
ــتگی  ــرایط بازنشس ــا ش ــراد ب ــن اف ــازگاری ای ــدم ناس ــه ع نتیج

می کنــد. ایجــاد  را 
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شاخص شکوفایی لگاتوم5- 3- 
بــر اســاس ســایت موسســه لگاتــوم۶، ایــن شــاخص چارچوبــی 
کنان خــود  کــه کشــورها را در مــورد پیشــرفت شــکوفایی ســا اســت 
اجتماعــی  و  اقتصــادی  رفــاه  نشــان دهنده  کــه  می کنــد،  ارزیابــی 
اســت. ایــن غنــای یــک زندگــی واقعــًا مرفــه را ثبــت می کنــد، فراتــر 
از اندازه گیری هــای ســنتی اقتصــاد کالن در مــورد شــکوفایی یــک 
کــه فقــط بــه شــاخص های ثــروت ماننــد متوســط درآمــد   ، کشــور
هــر نفــر )تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه( متکــی اســت. ایــن روش 
نحــوه اندازه گیــری موفقیــت را تغییــر می دهــد. ایــن امــر آن را معیــار 
معتبــری بــرای پیشــرفت انســان قــرار می دهــد، و بینشــی منحصــر 
تقریبــًا  در  شــکوفایی  تغییــر  و  شــکل گیری  چگونگــی  از  فــرد  بــه 
کشــورهای جهــان ارائــه می دهــد. از جملــه مؤثرتریــن ایــن  همــه 

کــرد: شــاخص ها در رفــاه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
بــرای    اقتصــاد  یــک  توانایــی  میــزان  اقتصــادی:  کیفیــت 

کار را  ــروی  ــل نی کام ــل  ــا تعام ــدار و ب ــور پای ــروت به ط ــد ث تولی
می کنــد. اندازه گیــری 

ســرمایه اجتماعــی: قــدرت روابــط شــخصی و اجتماعــی،   
اعتمــاد نهــادی، هنجارهــای اجتماعــی و مشــارکت مدنــی 

اندازه گیــری می کنــد. را  کشــور  یــک  در 
محیــط و موقعیت هــای ســرمایه گذاری: میــزان محافظــت   

ــه آن هــا و ریســک ها  از ســرمایه گذاری ها، دسترســی آســان ب
کــه  می دهــد  نشــان  را  درجــه ای  و  می کنــد  اندازه گیــری  را 

کســب وکارها را قــادر بــه شــروع، رقابــت و توســعه می کنــد.
دسترســی بــه بــازار و زیرســاخت کیفیــت: زیرســاخت هایی   

ــد. ــری می کن ــد را اندازه گی ــم می کن ــارت را فراه ــکان تج ــه ام ک را 
کیفیــت معقــول زندگــی بــرای    شــرایط زندگــی: میــزان تجربــه 

همــه را از منظــر منابــع مــادی، ســرپناه، خدمــات اولیــه و 
می کنــد. اندازه گیــری  ارتباطــات 

ســالمتی: میــزان ســالمت افــراد و دسترســی بــه خدمــات   
درمانــی،  خدمــات  جملــه  از  ســالمتی،  حفــظ  بــرای  الزم 
و  بیماری هــا  برابــر  در  مراقبــت  بهداشــتی،  سیســتم های 
می کنــد. اندازه گیــری  را  مرگ ومیــر  میــزان  و  خطــر  عوامــل 

کیفیت را در چهار مرحله آموزش    آموزش: میزان مشارکت و 
)آموزش ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و تکمیلی( و همچنین 

مهارت ها را در جمعیت بزرگسال اندازه گیری می کند.
محیـط زیسـت: جنبه هـای محیطـی را اندازه گیـری می کنـد   

کـه تأثیـر مسـتقیمی بـر زندگـی روزمـره افـراد و تغییراتـی دارد 
کـه ممکـن اسـت بـر وضعیـت نسـل های آینـده تأثیـر بگـذارد.

5- Legatum framework
6- https//:www.prosperity.com/

پیشینه پژوهش- 3- 
در ایـن بخـش از پژوهـش، بـه منظـور آشـنایی بیشـتر بـا ادبیـات 
موضـوع و تحقیقـات انجام شـده در راسـتای برنامـه ارتقـا و بهبـود 
رفـاه بازنشسـتگان، به بررسـی پیشـینه تحقیقـات داخلی و خارجی 
ایـن حـوزه پرداختـه شـده اسـت. از ایـن تحقیقـات می تـوان بـرای 
زندگـی  رفـاه  بهبـود  حـوزه  در  عملیاتـی  و  موفـق  راهکارهـای  ارائـه 
افشـار  کشـاورز  راسـتا  همیـن  در  نمـود.  بهره بـرداری  بازنشسـتگان 
و همـکاران )1395( در تحقیـق خـود بـا عنـوان "تعییـن متغیرهـای 
بازنشسـتگان  در  روان  سـالمت  سـطح  بـر  جمعیت شـناختی 
نیروهـای مسـلح" بـه پژوهـش در مـورد سـالمت روان بازنشسـتگان 
آن  روی  جمعیت شـناختی  متغیرهـای  تأثیـر  و  مسـلح  نیروهـای 
پرداختـه اسـت. ایـن متغیرها عبارتند از سـن، تحصیالت، وضعیت 
کـه براسـاس ایـن  اشـتغال، وضعیـت مسـکن و وضعیـت اقتصـادی 
تحقیـق، تأثیـر مسـتقیم و معنـادار بر سـالمت روان افراد بازنشسـته 
در   )139۴( درویـش  و  سـلطانی  تحقیـق  در  همچنیـن  دارد. 
پژوهـش خـود بـا عنـوان "بررسـی مسـائل و چالش هـای پیـش روی 
بازنشسـتگان  مطالعـه:  )مـورد  مسـلح:  نیروهـای  بازنشسـتگان 
بازنشسـتگان  مشـکالت  و  مسـائل  بـه   ") کشـور شـمال  در  مسـتقر 
از  اسـتفاده  بـا  و  پرداخته انـد  کشـور  شـمال  در  مسـلح  نیروهـای 
را  زمینـه ای  و  رفتـاری  سـاختاری،  مشـکالت  شـاخه،  سـه  مـدل 
کـه  سـاختاری  شـاخه  در  مـدل  ایـن  اسـاس  بـر  کردنـد.  بررسـی 
مشـکالت سـاختارهای سـازمان را در معـرض بحـران قـرار می دهند 
مشـکالتی از جملـه خدمـات رفاهی، امکانـات و تجهیزات، قوانین، 
و  فضـا  دسـتورالعمل ها،  و  آیین نامه هـا  خط مشـی ها،  و  سـایت ها 
نظـارت،  حیطـه  تشـکیالت،  و  سـازمان  سـاختار  منابـع،  امکانـات، 
شـده  شـناخته  معیشـت  و  سـخت افزار  و  نرم افـزار  تکنولـوژی 
عنـوان  بـا  خـود  تحقیـق  در   )1392( همـکاران  و  غضنفـری  اسـت. 
سـالمندان  زندگـی  کیفیـت  و  وضعیت شـناختی  رابطـه  "بررسـی 
عضـو کانـون بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح شهرسـتان خرم آبـاد در 
کیفیـت زندگـی  سـال 1390" بـه بررسـی رابطـه وضعیـت شـناختی و 
کانـون بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح شهرسـتان  سـالمندان عضـو 
خرم آبـاد پرداختنـد و بـا اسـتفاده از شـاخص های سـنجش کیفیت 
جسـمانی،  کارکـرد  ابعـاد  شـامل  کـه  جامعـه  از  قشـر  ایـن  زندگـی 
سـرزندگی،  عمومـی،  سـالمت  جسـمانی،  درد  جسـمانی،  نقـش 
ایـن  بـه   ... و  روانـی  سـالمت  هیجانـی،  نقـش  اجتماعـی،  کارکـرد 
کیفیـت  کاهـش  باعـث  بازنشسـتگی  مسـئله  کـه  رسـیدند  نتیجـه 
زندگـی سـالمندان می شـود و بـر اسـاس ایـن نتایـج کیفیـت زندگـی 
سـالمندان نیروهـای مسـلح را از روی وضعیت شـناختی می تـوان 
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پیش بینـی کـرد. صانعـی و اسـماعیلی )1389( نیـز در تحقیـق خـود 
بـا عنـوان "بررسـی وضعیـت بازنشسـتگان ناجا و شناسـایی مسـائل 
و مشـکالت آن هـا و ارائـه راهکارهـای علمـی" به مسـائل و مشـکالت 
بازنشستگان ناجا پرداختند. آن ها در تحقیق خود به طبقه بندی 
پرداختنـد.  آن هـا  آورنـده  وجـود  بـه  عوامـل  و  مشـکالت  مفهومـی 
: 1-اقتصـادی،  انـواع مشـکالت طبـق ایـن طبقه بنـدی عبارتنـد از
2-روحی-روانـی، 3- جسـمی و پزشـکی، ۴- اجتماعـی و ارتباطی، 
5-ذهنی و خودسـاخته بوده اسـت. در ادامه در جدول 1 به دیگر 

مطالعـات انجام شـده بـا موضـوع بازنشسـتگی و همچنیـن بررسـی 
بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح پرداخته شـده اسـت.

ــه  ک گرفتــه بدیــن شــرح اســت  نتایــج حاصــل از تحلیــل صــورت 
تعــداد 9 مقالــه داخلــی از ســال های 1389 تــا 1398 بررسی شــده 
بازنشســتگی  مبحــث  بــا  ارتبــاط  در  مقالــه   ۴ تعــداد،  ایــن  از  کــه 
بررســی  بــه   2 جــدول  در  همچنیــن  بــوده،  مســلح  نیروهــای 
کــه ایــن  مطالعــات خارجــی در همیــن حــوزه پرداختــه شــده اســت 

اســت. بــوده  تــا 2020   2010 از ســال های  تحقیقــات 

جدول 1- خالصه ای از پژوهش های داخلی در راستای رفاه بازنشستگی

محققان وردیف
نیروهای عنوان پژوهش سال پژوهش

نتایج پژوهشمسلح

منتظر المهدی و 1
همکاران )1398(

عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رضایت 
سالمندان از خدمات رفاهی بازنشستگی

 )مورد مطالعه: بازنشستگان تحت پوشش 
سازمان بازنشستگی شهرداری تهران(

میان سن و میزان رضایت مندی ارتباط معناداری وجود دارد، 
کاهش می یابد. با افزایش سن میزان رضایتمندی 
 بنابراین به نظر می رسد افزایش سن بازنشستگان،

 نیاز آن ها به خدمات رفاهی را بیشتر می کند.

شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت مندی عامری )1396(2
بازنشستگان صنعت نفت

خدمات رفاهی دارای بیشترین اهمیت، و خدمات درمانی و 
کید زیادی  اداری در رتبه های بعدی قرار می گیرند. همچنین تأ

کمک های نقدی و غیرنقدی شده است بر عامل 

3
کشاورز افشار

و همکاران
)1395( 

تعیین متغیرهای جمعیت شناختی بر سطح 
سالمت روان در بازنشستگان نیروهای مسلح

محدودیت های اقتصادی تأثیر بیشتری روی این قشر دارد و تأثیر 
بسزایی روی بهداشت روان آن ها دارد. همچنین بازنشستگان 
دارای مسکن دچار اختالالت روحی -روانی کمتری می شوند.

نظری )1395(4
طراحی و سنجش الگوی تکریم بازنشستگان، 

مطالعه موردی: بازنشستگان سازمان 
آموزش وپرورش

الگویی مناسب جهت تکریم بازنشستگان
( با شرایط بازنشستگان در کشور شامل   )شناسایی عوامل مؤثر
سه تم اصلی )عوامل سازمانی، عوامل رفتاری، و عوامل شغلی( 

و هفت تم فرعی ارائه شده است.

سلطانی و درویش 5
)1394(

بررسی مسائل و چالش های پیش روی 
بازنشستگان نیروهای مسلح: مورد مطالعه: 

کشور بازنشستگان مستقر در شمال 


سازمان ها قبل از دوران بازنشستگی فرد را برای ورود به این 
مرحله آماده نمی کنند و در نتیجه فرد از لحاظ روحی دچار 
مشکل می شود، همچنین به دلیل نبود برنامه برای بعد از 

بازنشستگی مشکالت اقتصادی، جسمانی و...
 را در پیش خواهند داشت.

غضنفری و 6
همکاران )1392(

بررسی رابطه وضعیت شناختی و کیفیت زندگی 
سالمندان عضو کانون بازنشستگان نیروهای 

مسلح شهرستان خرم آباد در سال 139۰


کیفیت زندگی سالمندان نیروهای مسلح را از روی وضعیت 
کرد. شناختی می توان پیش بینی 

کیفیت زندگی بازنشستگان شرکت نفت مرادپور )1392(7 بررسی 
شاهین شهر و عوامل مؤثر بر آن

برنامه ریزی اصولی و دانش بنیان جهت
 ارائه خدمات رفاهی و حمایتی رضایت بخش

 به افراد سالمند از اهمیت بسزایی برخوردار است.

فروزان )1391(8
بررسی میزان رضایت بازنشستگان سازمان 

تأمین اجتماعی از خدمات رفاهی ارائه شده و 
عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

پایگاه اجتماعی، درآمد، و سطح تحصیالت بازنشستگان 
ارتباط مستقیم با رضایتمندی بازنشستگان از خدمات رفاهی 

دارند و با باالتر رفتن سطح این معیارها میزان رضایتمندی 
نیز  افزایش می یابد.

9
صانعی و 

اسماعیلی 
)1389(

بررسی وضعیت بازنشستگان ناجا و شناسایی 
مسائل و مشکالت آن ها و ارائه راهکارهای 

علمی


در این پژوهش انواع مشکالت بازنشستگان ناجا 
: 1-اقتصادی 2-روحی-روانی 3- جسمی  عبارتند از

و پزشکی 4- اجتماعی و ارتباطی 5-ذهنی و 
خودساخته بوده است
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جدول 2- خالصه ای از پژوهش های خارجی در راستای بازنشستگی

نتایج پژوهشعنوان پژوهشمحققان و سال پژوهشردیف

آموریم7 و همکاران 1
)2۰2۰(

منابع بهداشتی، مالی و اجتماعی به عنوان 
واسطه ای در رابطه بین برنامه ریزی 

و رضایت از بازنشستگی

تمرکز بر برنامه ریزی بازنشستگی بر توسعه منابع فردی ضروری برای 
رفاه، به ویژه منابع مرتبط با بهداشت، امور مالی و روابط مهم است. 

روش های بهزیستی در دوران بازنشستگی باید بهبود یابد.

بیکوا8 و همکاران 2
)2۰2۰(

مفهوم سازی و بهزیستی سبک زندگی 
در بازنشستگی

گذشت زمان تغییر می کند  تصورات شیوه زندگی بازنشستگی با
گروه بازنشسته اخیر تأثیر می گذارد. و بر بهزیستی روان شناختی در 

مادرو و همکاران9 3
)2۰19(

پیری در زمینٔه های مختلف رفاهی: 
دیدگاهی مقایسه ای درزمینٔه اشتغال 

و سالمت در زندگی بعدی
بازنشستگی پیش از موعد، نتایج مثبتی روی سالمتی این قشر دارد.

آیویزونا و همکاران1۰ 4
)2۰19(

پیش بینی های زودرس تصمیمات 
بازنشستگی و سالمت پس از بازنشستگی

شرایط بازنشستگی به سالمت پس از بازنشستگی 
کمک می کند، البته این سهم بین به صورت محدود 

 سالمت جسمی و روانی متفاوت است.

پیری فعال، بازنشستگیفاستر11 )2۰18(5
 و بازنشستگی در انگلستان

استفاده از پیری فعال به عنوان فرصتی بهینه برای افزایش سالمتی، 
مشارکت اجتماعی و همچنین افزایش سطح رفاه

یونگ و همکاران12 6
)2۰17(

برنامه ریزی برای بازنشستگی: 
تأثیر طولی بر منابع بازنشستگی

 و رفاه پس از بازنشستگی

بازنشستگان با فعالیت های مقدماتی بیشتر قبل از بازنشستگی در 
مرحله اولیه منابع بیشتری را به دست می آورند، که با گذشت زمان به 

تغییرات مثبت در رفاه پس از بازنشستگی کمک می کنند.

یئونگ و همکاران13 7
)2۰16(

کیفیت زندگی و دریافت مستمری ملی
پس از بازنشستگی در میان افراد مسن

درآمد تضمین شده برای افراد مسن بازنشسته با وضعیت اقتصادی 
پایین بسیار مهم است. بنابراین، به طرح های بازنشستگی ملی نیاز 

است که هدف آن ها تأمین امنیت بازنشستگی برای این افراد است.

سونگا و همکاران14 8
مطالعه بهداشت و بازنشستگی)2۰14(

ادغام اطالعات اقتصادی، بهداشتی و روانی -اجتماعی پتانسیل 
بی سابقه ای را برای مطالعه سؤاالت پیچیده در مورد پیری و 

بازنشستگی فراهم می کند.

گوپتا و همکاران15 )2۰1۰(9
تأثیر سالمت بر برنامه های بازنشستگی 

فردی: گزارش های خودآزمایی در مقابل 
اقدامات تشخیصی

دریافت یک تشخیص پزشکی، تعیین کننده مهمی در برنامه ریزی 
بازنشستگی برای زنان و مردان است،

 در واقع مهم تر از عوامل اقتصادی. توصیه می شود
گسترش داده شود.  خدمات مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه 

7- Amorim
8- Bačová
9- Madero
10- Ivesona
11- Foster
12- Yeung
13- Yeong
14- Sonnega
15- Goupta
16- Scopus

عــالوه بــر مطالــب فــوق، بررســی هایی در مــورد ســایر واژه هایــی 
کــه در  کــه بــا بازنشســتگی و رفــاه در ارتبــاط هســتند انجام شــده 
بــا  ایــن تصاویــر و نمودارهــا  آمــده اســت.  زیــر  نمــودار و اشــکال 
کــه یــک نمایــه اســتنادی مربــوط  اســتفاده از ســایت اســکپوس1۶ 
اســتفاده  بــا  تحلیل هایــی  همچنیــن  و  اســت  الزویــر  ســایت  بــه 
و  مهم تریــن  از  یکــی  کــه  علمــی  مطالعــات  تجســمی  نرم افــزار  از 

پرکاربردتریــن نرم افزارهــای علم ســنجی بــه منظــور خالصه ســازی 
بــه  مرتبــط  داده هــای  از  حاصــل  نقشــه های  ترســیم  و  داده هــا 
پژوهــش اســت، آورده شــده اســت. به دســت آمده و ایــن بررســی ها 
کلمــات  کلمــات و همچنیــن  ــا ســایر  شــامل ارتبــاط بازنشســتگی ب
مرتبــط بــا رفــاه و رضایتمنــدی بازنشســتگی بــا ســایر کلمــات اســت.
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شکل 1- تعداد اسناد در ارتباط با بازنشستگی از سال 2000 تا 2020 

17- Langa

مطالعــه درزمینــٔه بازنشســتگی از پیشــینه طوالنــی و گســترده ای 
ــد صعــودی  ــه خوبــی نشــان دهنده رون برخــوردار اســت. شــکل 1 ب
هســتند.  مختلــف  موضوعــات  در  بازنشســتگی  از  اســتفاده 
تعــداد  بیشــترین  بــه   2020 و   2019 ســال های  در  تحقیقــات 

رســیده اســت و ایــن نشــان از اهمیــت و توجــه بــه ایــن موضــوع در 
ســال های اخیــر اســت. ایــن تحقیقــات نقــش مهمــی در پیشــرفت 
کشــورها درزمینــٔه بازنشســتگی شــده اســت، همچنیــن کمــک بزرگی 

کــرده اســت. درزمینــٔه شــناخت ایــن قشــر و نیازهــای آن هــا 

 

شکل 2- محققین حوزه بازنشستگی
شــکل 2 اهمیــت موضــوع بازنشســتگی بین نویســندگان را نشــان 
می دهــد، ایــن نمــودار تعــداد بــاالی نویســندگان و مطالعــات ایــن 
کــه بالــغ بــر 150 نویســنده هســتند و در  حــوزه را نشــان می دهــد 
کــه بیشــترین تعــداد مطالعــات را دارنــد  ایــن نمــودار نویســندگانی 

زمینــه  ایــن  در  پیشــرو  نویســندگان  از  اســت.  شــده  داده  نشــان 
کــه در 130 مــورد از مطالعــات خــود  کــرد  می تــوان بــه النــگا1۷ اشــاره 
و  بازنشســتگی  مســئله  بــه  اســت،  پزشــکی  درزمینــٔه  بیشــتر  کــه 

اهمیــت آن پرداختــه اســت.

شکل 3- کشورهای پیشرو در زمینٔه بازنشستگی
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ــورهایی  ــتگی در کش ــئله بازنشس ــت مس ــان از اهمی ــکل 3 نش ش
آمریــکا، انگلیــس و ... دارد. اهمیــت ایــن موضــوع باعــث  ماننــد 
انجــام  کشــورها  ایــن  در  گســترده ای  کــه تحقیقــات  اســت  شــده 
شــود. کشــور آمریــکا در ایــن زمینــه پیشــرو اســت. بیشــتر تحقیقــات 

کشــور در حوزه هــای پزشــکی،  ایــن  بازنشســتگی در  انجام شــده 
اجتماعــی، اقتصــادی، اشــتغال و روانشناســی انجــام شــده اســت، 
کشــور در ســال های اخیــر  همچنیــن میــزان ایــن تحقیقــات ایــن 

ــت. ــته اس ــودی داش ــد صع رش

شکل ۴ - اسناد مرتبط با بازنشستگی براساس موضوع
انجام شــده در حــوزه  یــک  ســوم مطالعــات  مطابــق شــکل ۴، 
بازنشســتگی بــه موضــوع ســالمت و درمــان ارتبــاط داشــته و پــس از 
آن بررســی بازنشســتگی در ارتبــاط بــا علــوم پایــه بــا 1۷% از مجمــوع 
مطالعــات، در رتبــه دوم قــرار می گیــرد. پــس از موضوعــات متفرقــه 
ســپس  و  اقتصــادی  منظــر  از  بازنشســتگی  مطالعــات   ،)%1۴.8(
کســب وکار بــه ترتیــب بــا 8.5% و ۶.۷% در رتبــه چهــارم  از منظــر 
و پنجــم قــرار می گیرنــد. در ادامــه نســبت بــه بررســی مطالعــات و 
پژوهش هــای انجام شــده در حــوزه بازنشســتگی و ســایر حوزه هــا 
آورده   9 تــا   5 شــکل  نمودارهــای  در  آن  نتایــج  و  گردیــده  اقــدام 
گان حــوزه  شــده اســت. شــکل 5 نتایــج مربــوط بــه هم رخــدادی واژ

بازنشســتگی بیــن ســال های 183۴-2021 نشــان داده شــده اســت 
کلیــدواژه، 9 خوشــه و 1392 پیونــد اســت  کــه در ایــن نقشــه 195 
کــه مقوله هــای موضوعــی بازنشســتگی، ســالخوردگی، بزرگســاالن بــا 
ــا دیگــر  ــد ب ، افســردگی، ســالمتی دارای بیشــترین پیون ســن بیشــتر
گان هســتند و از ایــن حیــث در ســال های اخیــر مــورد توجــه  واژ
کــه در مــورد نقشــه های ایــن حــوزه  گرفته انــد. نکاتــی  بیشــتری قــرار 
کــه کوچکــی دایره هــا در ایــن  موضوعــی بایــد ذکــر شــود ایــن اســت 
کافــی  مقولــه نشــان می دهــد، در ایــن زمینه هــای موضوعــی توجــه 
کلیــه موضوعــات ایــن حــوزه،  نشــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت 

نیــاز اســت بیشــتر بــه ایــن حوزه هــا پرداختــه شــود.

شکل 5- کلمات مرتبط با بازنشستگی با استفاده از نرم افزار
از آنجایـی کـه شـاخص نزدیکـی، فاصله هر گره را با همه گره های 
کوتاه تریـن  طـول  میانگیـن  و  می سـنجد  شـبکه  در  موجـود  دیگـر 
نشـان  را  شـبکه  در  موجـود  گره هـای  سـایر  و  گـره  میـان  مسـیر 
می دهد، گره هایی که دارای شـاخص نزدیکی زیاد هسـتند، دارای 
قدرت تأثیرگذاری بیشـتر و اهمیت و مرکزیت فراوان تری در شـبکه 
هسـتند و بـرای سـایر گره هـا دسـترس پذیرترنـد. بـا توجـه بـه نقشـٔه 

کـه در  ترسیم شـده بیشـترین تأثیـر مربـوط بـه موضوعـی می باشـد 
دیگـر  یکـی  هسـتند.  بزرگ تـری  دایره هـای  دارای  مربوطـه  نقشـه 
نقشـه  در  گره هـا  اهمیـت  گان،  واژ هم رخـدادی  شـاخص های  از 
اسـت کـه شـاخص مرکزیـت بینابینـی نامیـده می شـود. بـا توجـه بـه 
نقشـه مقوله هـای موضوعـی کـه دارای بیشـترین مرکزیـت بینابینـی 

می باشـند، از اهمیـت بسـزایی برخوردارنـد.
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شکل ۶- ارتباط رفاه بازنشستگی با سایر کلمات

گان گان مرتبط با رفاه بازنشستگی و هم رخدادی واژ جدول 3- واژ

کلوقوعکلیدواژهردیف قدرت پیوند 

47241بازنشستگی1
23213انسان2
18172سن3
16157زن4
15125مرد5
12124میانسالی6
1192اقتصاد7
2289امنیت اجتماعی8
1273رفاه9
871بزرگسالی1۰
871سالخوردگی11
768مستمری12
863درآمد13

1163بیمه سالمت14
1862حقوق بازنشستگی15
758جنبه حقوقی16
656رفاه اجتماعی17
654مستمری بگیر18
751کیفیت زندگی19
739اشتغال2۰
539فقر21
1239تأمین رفاه22
537مزایای سالمت کارمندی23
933جمعیت سالخورده24
929سیاست اجتماعی25
727جمعیت پیر26
516رفاه اقتصادی27
612خانه سازی28

گان  بــا توجــه توضیحات داده شــده در شــکل 5، هم رخــدادی واژ
گانــی ماننــد بازنشســتگی، امنیــت  مرتبــط بــا بازنشســتگی و رفــاه، واژ
اجتماعــی، سیســتم بازنشســتگی، انســان، حقــوق بازنشســتگی و 
اقتصــاد بــا توجــه بــه ابعــاد دایره هــا و تعــداد لینک هــا از اهمیــت 
باالتــری برخــوردار هســتند و تحقیقــات بیشــتری در ایــن زمینه هــا 
صــورت گرفتــه اســت. از جملــه ســایر کلمــات کــه تحقیقــات کمتــری 
گرفتــه اســت و اهمیــت باالیــی دارنــد می تــوان  روی آن هــا صــورت 
ــرد.  ک ــاه و ... اشــاره  کیفیــت زندگــی، تأمیــن رف ــه درآمــد، مســکن،  ب
جــدول شــماره 3 هم رخــدادی کلمــات مرتبــط بــا رفــاه بازنشســتگی 

را بــر اســاس شــکل ۶ نشــان می دهــد.

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

مطالعه تطبیقی با روش مروری- 3-1
از  گروهــی  بــا  بهینــه کاوی  گــروه  یــا  فــرد  مواجــه  روش  ایــن  در 
و  مشــخص  فعالیت هایــی  بررســی  منظــور  بــه  مشــارکت کنندگان 
مقایســه نتایــج آن هــا یــا یکدیگــر تحــت عنــوان بهینــه کاوی مــروری 
شــناخته می شــود. کنتــرل بهینــه کاوی بــا کمــک مشــارکت کنندگان 
کــه از داخــل یــا خــارج ســازمان انتخــاب می شــوند انجــام می پذیرد.
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در این نوع بهینه کاوی به دلیل کنترل و احاطه مشارکت کنندگان 
بر موضوع، ریسک بهینه کاوی پایین است و همچنین دوره زمانی 
آن با توجه به تعداد شرکت کنندگان و عمق و غنای مطالعه می تواند 

بین چندین هفته تا چندین ماه متغیر باشد.

نتایج تحقیق-  
در ایــن بخــش بــا در نظــر داشــتن شــاخص رفــاه لگاتــوم بــه 
بررســی تجــارب بین المللــی بهبــود و ارتقــا رفــاه پرداختــه می شــود. 
کشــورهای منتخــب بــرای مطالعــه بــه دو دســته کشــورهای پیشــرو 
کشــورهای پیشــرو شــامل  کشــورهای مشــابه تقســیم شــده اند.  و 
کانــادا و اســترالیا و کشــورهای مشــابه  کشــورهای آمریــکا، انگلیــس، 
اطالعــات  تمامــی  می باشــند.  کســتان  پا و  ترکیــه  هنــد،  شــامل 
کــه  کشــورهای مــورد مطالعــه بــوده  جــداول از ســایت های معتبــر 
گرفتــه  اســت. شــاخص های رفــاه  در ایــن بخــش مــورد بررســی قــرار 
کــه در حــوزه بهبــود رفــاه بازنشســتگان مدنظــر پژوهــش  لگاتــوم 

هســتند، در بخــش مبانــی نظــری اشــاره شــده اند.

کانــون - 3-1 حــوزه  پیشــرو  کشــورهای  بین المللــی  تجــارب 
مســلح نیروهــای  بازنشســتگان 

18- Veterans Affairs
19- Institute for Veterans and Military Families

به  بازنشستگان  رفاه  بهبود  برنامه های  بین المللی  اقدامات 
زندگی  بهداشتی،  مالی،  برنامه های  یعنی  فعالیت،  حوزه  چهار 
برنامه ریزی مالی به  روان شناختی تقسیم می شوند.  و  اجتماعی 
یا  منظم  پس انداز  مانند  بعدی  زندگی  در  تا  می کند  کمک  افراد 
ک به امنیت مالی دست یابند. برنامه ریزی بهداشتی  مالکیت امال
تمرینات  و  بدن  منظم  معاینه  مانند  جسمی  سالمت  حفظ  بر 
کمک  افراد  به  اجتماعی  زندگی  برنامه ریزی  است.  متمرکز  بدنی 
کنند  ایجاد  و  حفظ  را  حمایتی  اجتماعی  شبکه  یک  تا  می کند 
از  پس  خود  زندگی  برای  را  بخشی  لذت  و  جدید  سرگرمی های  و 
کنند. هدف از برنامه ریزی روان شناختی ارتقا  بازنشستگی ایجاد 
بازنشستگی  از  پس  احتمالی  تغییرات  با  سازگاری  برای  آمادگی 
کارگاه آمادگی قبل از بازنشستگی  است، به عنوان مثال، حضور در 
دوران  در  روانی  و  جسمی  تغییرات  درباره  کتاب هایی  مطالعه  یا 
کشورهای  بخش  این  در   .)201۷ همکاران  و  )یونگ  بازنشستگی 
پیشرو از قاره های متفاوت و با توجه به موقعیت نیروهای مسلح 
این کشورها و همچنین جایگاه این کشورها از نظر شاخص رفاهی 
انتخاب شده اند. به همین ترتیب در جدول ۴ به بررسی تجارب 
کانادا، استرالیا با توجه به  بین المللی چهار کشور آمریکا، انگلیس، 

اقدامات رفاهی آن ها پرداخته شده است:

جدول ۴- اقدامات رفاهی کشورهای پیشرو

ماهیت اقداماقدامات رفاهیکشورردیف

آمریکا1

1. وام های VA 18 برای خرید، بازپرداخت یا بازسازی خانه
برنامه های مالی )اقتصادی( )سایت راهنمای رسمی اطالعات و خدمات دولتی آمریکا(.

کردن سرگرمی و اوقات فراغت بازنشستگان نیروهای مسلح 2. فراهم 
 )وب سایت رسمی مزایای ارتش آمریکا(.

اجتماعی

3. دفتر خدمات بازنشستگی در خصوص ارائه خدمات و مشاوره 
)وب سایت برنامه OneSource وزارت دفاع ایاالت متحده(.

روان شناختی

برنامه های مالی )اقتصادی( 4. انجمن اقامت ارتش )انجمن سکونت ارتش ایاالت متحده(.
و بهداشتی

کمک به بازنشستگان نیروهای مسلح.  5. سایت هایی برای 
)وب سایت سازمان خانواده نظامیان پیشکسوت متحد(.

روان شناختی

6. راهنمای برنامه ریزی مالی برای اعضای نیروهای مسلح و بازنشستگان 
.)total mortgage وب سایت شرکت(

روان شناختی

بهداشتی7. برنامه های مراقبت های بهداشتی )سایت خبری اعضای ارتش ایاالت متحده(.

کار و استعداد بازنشستگان برای آینده  8. کارکردن پس از بازنشستگی: ایجاد آمادگی نیروی 
))IVMF (19انستیتوی خانواده های بازنشستگان نظامی(

روان شناختی

کمک به انتقال؛ وب سایت خبری ارتش آمریکا( برنامه های مالی )اقتصادی(9. برنامه های انتقال نظامیان آمریکا )برنامه 

برنامه های مالی )اقتصادی(1۰. منابع موجود برای راهنمایی بازنشستگان در راستای اشتغال مجدد

کهنه سربازان آمریکایی 11. مرکز انتقال به بازنشستگی نظامیان و 
کهنه سربازان آمریکایی(. برنامه های مالی )اقتصادی( )وب سایت مرکز انتقال به بازنشستگی نظامیان و 
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ماهیت اقداماقدامات رفاهیکشورردیف

انگلیس2

1. خدمات رفاهی پیشکسوتان نظامی مانند اعطای وام مسکن
برنامه های مالی )اقتصادی( )کتابخانه مجلس عوام انگلیس، 2۰21(.

2. اعطای امتیازات به نیروهای مسلح، بازنشستگان و خانواده های آن ها 
 برنامه های مالی )اقتصادی()انجمن ملی دفتر مشاوره شهروندان، مزایا و امتیازاتی برای نیروهای مسلح انگلیس(.

که شامل دوره های آموزش 3. اقدامات صندوق فلیکس فاند 
 پیشگیرانه استرس و پشتیبانی مالی است

روان شناختی

4. خدمات سازمان تورن توآس2۰ به بازنشستگان نظامی 
)https://www.turn2us.org.uk (

برنامه های مالی )اقتصادی(
 و بهداشتی

)SSAFA برنامه های مالی )اقتصادی(5. خدمات موسسه حمایتی نیروهای مسلح )وب سایت موسسه حمایتی
 و بهداشتی

)ABF( 216. خدمات مالی موسسه خیریه سربازان 
)ABF وب سایت موسسه خیریه( 

برنامه های مالی )اقتصادی( 
و بهداشتی

7. سرویس سالمت همگانی
 )https://www.nhs.uk/nhs-services/armed

-forces-and-veterans-healthcare/veterans-health-faqs/(
بهداشتی

)https://www.chdauk.co.uk/veterans-uk( بهداشتی9. خدمات مشاوره ارزیابی سالمت

1۰. سازمان ها و خیریه های ارائه دهنده خدمات به بازنشستگان نیروهای مسلح در انگلیس
)www.supportline.org.uk و www.army.mod.uk( )برنامه های مالی )اقتصادی

11. سرویس رسانه نیروی مسلح انگلیس در راستای ارائه برنامه های سرگرمی برای بازنشستگان 
)www.bfbs.com(

اجتماعی

)NAAFI( 2212. خدمات صندوق
)/http://www.naafi.co.uk( 

برنامه های مالی )اقتصادی(
 و بهداشتی

 13. خدمات رفاهی و بهداشتی شورای دربیشایر23 شمال شرقی انگلیس
)/https://www.ne-derbyshire.gov.uk( 

بهداشتی و اجتماعی

 14. پشتیبانی از پرسنل و بازنشستگان نیروهای مسلح در تمساید24 
)https://www.tameside.gov.uk/armedforces(

برنامه های مالی )اقتصادی(
 و بهداشتی

 15. سایت های خدمات دهی اوقات فراغت بازنشستگان نیروهای مسلح
.)Gloucestershire وب سایت خدمات دولتی(

اجتماعی

.)gedling اجتماعی16. کارت اوقات فراغت )وب سایت خدمات دولتی

کارراهه شغلی )سازمان مشارکت انتقال شغلی انگلستان(. برنامه های مالی )اقتصادی(17. همکاری در انتقال 

 18. برنامه انتقال و استعداد نظامی دلویت25
برنامه های مالی )اقتصادی( )وب سایت شرکت deloitte؛ برنامه انتقال و استعداد نظامیان(.

 19. منابع موجود برای راهنمایی بازنشستگان در راستای اشتغال مجدد آن ها
)rs-online راهنمای انتخاب شغلی پیشکسوتان؛ وب سایت( 

برنامه های مالی )اقتصادی(
 و اجتماعی

کس فورس26 برای آموزش و آماده سازی بازنشستگان در مشاغل غیرنظامی  2۰. برنامه شغلی ا
.)Ex-MilitaryCareers وب سایت شرکت(

روان شناختی

20- Turn2us
21- ABF The Soldiers Charity
22- Navy, Army and Air Force Institutes
23- Derbyshire
24- Tameside
25- Deloitte
26- Ex-Force
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ماهیت اقداماقدامات رفاهیکشورردیف

کانادا3

کانادا(. کانادا )وب سایت سازمان امور پیشکسوتان نظامی  برنامه های مالی )اقتصادی(1. امور بازنشستگان نظامی 
 و بهداشتی

کافی نبودن مخارج زندگی کانادایی در صورت   2. پشتیبانی درآمد نیروهای 
کانادا(. برنامه های مالی )اقتصادی( )وب سایت سازمان امور پیشکسوتان نظامی 

)CNW کارآفرینی نظامیان بازنشسته )خبرگزاری برنامه های مالی )اقتصادی(3. تخصیص بودجه برای 

4. ارائه خدمات سالمت روان برای بازنشستگان نظامی
کانادا(. )انجمن ملی بازنشستگان فدرال 

بهداشتی

5. خدمات حمایتی شرکت لیجن27 از خانواده های بازنشستگان نیروهای مسلح 
کانادا(. برنامه های مالی )اقتصادی()وب سایت لشکر سلطنتی 

6. اقامتگاه های بازنشستگی برای نظامیان
.)Chartwell اجتماعی )وب سایت اقامتگاه های بازنشستگی

کانادا 7. برنامه های سازمان رفاه نیروهای مسلح 
کانادا(.  )CAFconnection.ca؛ اخبار و رویدادهای نیروهای مسلح 

برنامه های مالی )اقتصادی(
 و بهداشتی

8. پیوند به وب سایت های خارجی برای ارائه تسهیالت به اعضای بازنشسته نیروهای مسلح کانادا 
کانادا(. اجتماعی)وب سایت خدمات عمومی و تدارکات 

9. همکاری خدمات مالی و بانکداری اسکوشیابانک28 با نیروهای نظامی
کانادایی( برنامه های مالی )اقتصادی( )اسکوشیابانک شرکت خدمات مالی و بانکداری 

کانادا(. کز انتقال نیروهای مسلح  کانادا؛ مرا کانادا )وب سایت رسمی دولت  برنامه های مالی )اقتصادی(1۰. مرکز انتقال 

کمک به اشتغال مجدد  11. شبکه های 
)Second Career Assistance Network برنامه های مالی )اقتصادی( )وب سایت 

)CAF TG برنامه های مالی )اقتصادی(12. گروه انتقال به اشتغال پس از بازنشستگی )وب سایت

 برنامه های مالی )اقتصادی(1. خدمات وزارت امور بازنشستگان نیروهای مسلح )وب سایت DVA(استرالیا4
 و بهداشتی

برنامه های مالی )اقتصادی( 2. خدمات دپارتمان امور نظامیان )وزارت امور نظامیان استرالیا(.
و بهداشتی

برنامه های مالی )اقتصادی(3. خدمات سازمان بازنشستگی ارتش استرالیا )وزارت امور نظامیان استرالیا(.
 و روان شناختی

کمک به اشتغال مجدد )وب سایت وزارت دفاع استرالیا(. برنامه های مالی )اقتصادی(4. طرح 

برنامه های مالی )اقتصادی(5. برنامه های اشتغال بازنشستگان نظامی در استرالیا )وب سایت وزارت دفاع استرالیا(.

27- Legion
28- Scotiabank

کانــون -  -3 حــوزه  مشــابه  کشــورهای  بین المللــی  تجــارب 
مســلح نیروهــای  بازنشســتگان 

و  همســایگی  بــه  توجــه  بــا  نیــز  مشــابه  کشــورهای  بررســی  در 
کشــور  بــا  و شــباهت های موجــود  آن هــا  بازنشســتگان  موقعیــت 
بــه بررســی  مــا برگزیــده شــده اند. در همیــن راســتا در جــدول 5 

کســتان بــا توجــه بــه  تجــارب بین المللــی ســه کشــور هنــد، ترکیــه، پا
اقدامــات رفاهــی آن هــا پرداختــه شــده اســت:
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جدول 5- اقدامات رفاهی کشورهای مشابه )گردآوردنده: نویسندگان(

ماهیت اقداماقدامات رفاهیکشورردیف

هند1

 1. خدمات مالی و رفاهی دپارتمان جدید رفاه نیروهای پیشکسوت نظامی
برنامه های مالی )اقتصادی( و بهداشتی )وزارت رفاه پیشکسوتان نظامی هند(.

2. برنامه های بهداشتی و درمانی دپارتمان جدید رفاه نیروهای پیشکسوت نظامی 
)صفحه اصلی رسمی ارتش هند(.

بهداشتی

)DGR برنامه های مالی )اقتصادی(3. خدمات اداره اشتغال مجدد )وب سایت اداره اشتغال مجدد هند

برنامه های مالی )اقتصادی(4. برنامه انتقال به بازنشستگی هند )سازمان رفاه ارتش هند(

ترکیه2

ک(. ک )وب سایت موسسه اویا برنامه های مالی )اقتصادی( و اجتماعی1. خدمات صندوق خیریه و بازنشستگی اویا
  )AHE( 292. خدمات شرکت بیمه ای 

)anadolu hayat emeklilik برنامه های مالی )اقتصادی( و اجتماعی)وب سایت شرکت بیمه

کمک به افراد نظامی در یافتن شغل  3. موتور جستجوگر جوبل3۰ برای 
کارمندان بازنشسته نظامی( گهی های استخدام  کاریابی Jooble؛ آ  )وب سایت 

اجتماعی

برنامه های مالی )اقتصادی(4. سایت های اختصاص یافته برای اشتغال پس از بازنشستگی

کستان3 پا

1. معاف از پرداخت مالیات 
)وب سایت شورای عالی سازمان ملل برای پناهندگان(

برنامه های مالی )اقتصادی(

2. بازنشستگان با درجه باالتر بهره مند از مستخدمین به صورت رایگان هستند. 
)وب سایت شورای عالی سازمان ملل برای پناهندگان(.

برنامه های مالی )اقتصادی(

3. مراقبت های بهداشتی برای افسران بازنشسته و افراد تحت تکفل آن ها
 )وب سایت شورای عالی سازمان ملل برای پناهندگان(

بهداشتی

 4. اعطا زمین و خانه به بازنشستگان
 )وب سایت شورای عالی سازمان ملل برای پناهندگان(

برنامه های مالی )اقتصادی(

29- Anadolu hayat emeklilik
30- Jooble

در کشــورها پیشــرو باهــدف توانمندســازی افــراد و داشــتن زندگــی 
ــا کیفیــت بهتــر در دوران پــس از بازنشســتگی بــه وجــود آمده انــد.  ب
ــی  ــز بین الملل ک همچنیــن وجــود مؤسســات معتبــر خصوصــی و مرا
کمک کننــده بــه ایــن افــراد ســرویس دهی را در ایــن  و ســایت های 
ــرده اســت. همچنیــن  ک ــت و ســازمان ها آســان تر  ــرای دول کشــورها ب
کز بین المللی و ســایت های  وجــود مؤسســات معتبــر خصوصــی و مرا
کمک کننــده بــه ایــن افــراد ســرویس دهی را در ایــن کشــورها بــرای 
کــرده اســت. در ایــن کشــورها عــالوه بــر  دولــت و ســازمان ها آســان تر 
کمک هــای مالــی، خدماتــی کــه مرتبــط بــا روح و روان افــراد اســت بــه 
صــورت منظــم و پیوســته ارائــه می شــود. توجــه زیــادی بــه بــاال بــردن 
ســطح کیفیــت زندگــی افــراد بازنشســته و همچنیــن پدیــد آوردن یک 
زندگــی فعــال در جامعــه بــرای ایــن افــراد شــده اســت. خدمــات ارائــه 
کز  شــده بــرای نظامیــان معمــواًل رایــگان یا بــا هزینه های پاییــن در مرا
مختــص بــه ایــن افــراد صــورت می گیــرد. نظام بازنشســتگی در بیشــتر 
کشــورهای پیشــرو و موفــق دارای برنامه ریزی هــای ســاختاریافته 
کــزی بــرای ارزیابــی و حمایت بازنشســتگان  اســت و وجــود چنیــن مرا
بــه دلیــل افزایــش رشــد بازنشســتگی در جهــان امــری ضــروری اســت. 

در خصــوص کشــورهای مشــابه می تــوان گفــت کــه کشــورها خدمــات 
رفاهــی متوســطی را بــه بازنشســتگان ارائــه می دهنــد و تنهــا کشــوری 
را  ارزشــمندی  فعالیت هــای  بازنشســتگی  بــه  انتقــال  بــرای  کــه 
منتشــر نمــوده اســت و همچنیــن در حــال برنامه ریــزی بــرای انجــام 
فعالیت هــای بیشــتر اســت، کشــور هنــد می باشــد. ایــن کشــور بــه 
ــر شــروع  دلیــل جوان گرایــی در نیروهــای نظامــی در ســال های اخی
بــه برنامه ریــزی بــرای نیروهــای بازنشســته خــود بــرای ارتقــا رفــاه 
و انتقــال و اشــتغال مجــدد ایــن قشــر نمــوده اســت از جملــه ایــن 
اقدامــات می تــوان بــه امــور آموزشــی و بــاال بــردن ســطح توانایی هــای 
ایــن افــراد و در نظــر گرفتــن مشــاغلی مخصــوص آن هــا بــرای پــس از 
بازنشســتگی از نیروهای مســلح اشــاره کرد. ســایر کشــورهای مشــابه 
اقدامــات مؤثــر و چشــم گیری در خصــوص رفــاه افــراد نظامــی خود در 
بازنشســتگی و بــاال بــردن ســطح کیفیــت ایــن افــراد انجــام نداده انــد 
و یــا ایــن اقدامــات را بــه خوبــی منتشــر نکرده انــد. عــالوه بــر جــداول 
۴ و 5 شــکل ۷ دســته بندی اقدامــات مشــابه رفاهــی کشــورها بــر پایه 

شــاخص لگاتــوم را نشــان می دهــد:
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جدول ۶- دسته بندی اقدامات مشابه رفاهی کشورها بر اساس شاخص لگاتوم و نام کشور )گردآوردنده: نویسندگان(

کشورها ردیف اقدامات مرتبط با بهبود رفاه در 
کستانترکیههنداسترالیاکاناداانگلیسآمریکا)شاخص لگاتوم( پا

مالی و سرمایه گذاری )وام، اشتغال، مشاوره کارآفرینی، 1
همکار با سایر سازمان ها، مؤسسات توانمندسازی، سایت های کاریابی(

سالمتی )انواع بیمه های مکمل، تشکیل پرونده پزشکی،2
کز درمانی(  آموزش پزشکی، خدمات در منزل، همکاری با انواع مرا

آموزش )ایجاد دانشگاه، سمینار و آموزش مهارت،3
 نهادهای آموزشی، مجالت و نشریات و ...(

4
کیفیت زندگی )وام های حمایتی، شرایط و 

گردشگری، اسکان، خدمات حمل ونقل، سفر و تورهای 
 برنامه های تلویزیونی، خدمات درمانی، خدمات آموزشی(



5
کارهای عام المنفعه،  محیط زیست و سرمایه اجتماعی)مشارکت در 

برنامه های اجتماعی، بزرگداشت بازنشستگان، تشکیل انجمن 
و مؤسسات بازنشستگی، دوست یابی و همدلی(



شکل ۷- دسته بندی اقدامات مشابه رفاهی کشورها بر اساس شاخص لگاتوم
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تجارب موفق ملی در بهبود و ارتقا رفاه بازنشستگان- 3-3
کــه وظیفــه خطیــر حفاظــت از کشــور و ایجــاد  نیروهــای مســلح 
آرامــش و رفــاه و امنیــت فکــری افراد جامعه را در ســال های خدمت 
خویــش بــر عهــده داشــته اند، بایــد از خدمــات و امتیــازات بــه نحــو 
ــرداری از  ــه منظــور الگوب ــد. در ایــن راســتا ب گردن ویــژه ای بهره منــد 
کشــورها،  خدمــات رفاهــی بازنشســتگان نیروهــای مســلح ســایر 

بــه بازنشســتگان ســایر  ارائــه شــده  بــه بررســی اقدامــات رفاهــی 
بــه  بــا توجــه  کشــور پرداختــه می شــود.  ارگان هــا و ســازمان های 
کیفــی شــاخص جهانــی لگاتــوم، مطالعــات صــورت  شــاخص های 
ســازمان ها  ســایر  رفاهــی  بهبــود  اقدامــات  خصــوص  در  گرفتــه 
لگاتــوم دســته بندی  تایــی منتخــب  اســاس شــاخص های 8  بــر 

کــه در جــدول ۷ بــه آن هــا اشــاره شــده اســت. شــده اند 

جدول ۷- اقدامات ملی بر اساس شاخص لگاتوم )گردآوردنده: نویسندگان(

شاخص لگاتوماقدامسازمانردیف

اقتصادیاعطای وامصنعت نفت1

سازمان تأمین اجتماعی2
 نیروهای مسلح

1. توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای فرزندان بازنشستگان
کمک های بالعوض 2. اعطای وام و 
3. ارائه خدمات در بستر الکترونیک

4. راه اندازی مجتمع های رفاهی و اقامتی

اقتصادی

اقتصادیاعطای وامکانون بازنشستگی استان ها3

اقتصادیکمک هزینه ازدواجمرکز خدمات رفاهی بازنشستگان شهرداری تهران4

کمک هزینه تدفینسازمان بازنشستگی شهرداری تهران5 اقتصادیاعطای 

 شهرداری تهران6
1. پرداخت وام

2. کمک به ایجاد اشتغال فرزندان بازنشستگان
3. راه اندازی موسسه حمایتی/ مردمی )موسسه معین(

اقتصادی

کانون بازنشستگان 7
اقتصادیاعطای وامآموزش وپرورش اصفهان

کشوری/ بانک صادرات 8 صندوق بازنشستگی 
اقتصادیاعطای وامایران/فروشگاه های زنجیره ای رفاه )طرح یاری(

کمک های بالعوضصندوق بازنشستگی بانک ها9 کمک هزینه ها و  اقتصادیاعطای وام و 

سازمان تأمین اجتماعی1۰
 نیروهای مسلح

1. تأسیس موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح
2. پرداخت وام

3. کمک به اشتغال فرزندان بازنشستگان

محیط و موقعیت های 
سرمایه گذاری

محیط و موقعیت های کمک به اشتغال زایی بازنشستگان و فرزندانشانکانون استان زنجان11
سرمایه گذاری

شرکت بازرگانی صندوق 12
کشوری بازنشستگی 

کاالهای اساسی 1. صادرات و واردات 
2. توسعه سبد محصوالت صادراتی

دسترسی به بازار 
و زیرساخت

هلدینگ های تخصصی زیرمجموعه صندوق 13
کشوری بازنشستگی 

1. حفظ ارزش ذخایر و دارایی صندوق ها
2. کمک به تأمین مالی جهت ایفای تعهدات

دسترسی به بازار
 و زیرساخت

1. گسترش دامنه نفوذ استفاده از ابزارهای نویناستارتاپ های حوزه سالمندی14
2. رفع نیازهای روزافزون جمعیت سالمندی

دسترسی به بازار 
و زیرساخت

کانون بازنشستگان 15
کیفیت برگزاری اردوی فرهنگی/ گردشگریصنعت نفت ایران شرایط و 

زندگی

کیفیت برگزاری سفرهای زیارتی/ سیاحتیتأمین اجتماعی نیروهای مسلح16 شرایط و 
زندگی

کانون بازنشستگی استان ها17

1. برگزاری اردوها و برنامه های ضیافت
2. دیدار از بازنشستگان و تکریم از خانواده هایشان

3. ارائه خدمات مشاوره رایگان
کز و فروشگاه ها 4. عقد تفاهم نامه با مرا

کیفیت  شرایط و 
زندگی
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شاخص لگاتوماقدامسازمانردیف

کز خدمات رفاهی 18 مرا
شهرداری تهران

1. برگزاری اردو و تورهای تفریحی
2. توسعه شرکت تعاونی مسکن

کاال 3. پرداخت تسهیالت مالی و ارسال سبد 
4. ارائه تسهیالت مجموعه های ورزشی

5. استقرار مشاور پزشکی در محل سازمان
6. انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه گر معتبر

7. تقدیر و تجلیل از بازنشستگان

کیفیت  شرایط و 
زندگی

19
صندوق بازنشستگی

 شهرداری تهران
راه اندازی سامانه مرکز خدمات رفاهی 

)سامانه تحت موبایل(
کیفیت  شرایط و 

زندگی

2۰
صندوق بازنشستگی شهرداری تهران با همکاری 

معاونت بازنشستگی و معاونت
 برنامه ریزی سازمان

راه اندازی آزمایشی سامانه جدید پاسخگویی تلفنی
 به سؤاالت و امور اداری و رفاهی بازنشستگان

کیفیت  شرایط و 
زندگی

کشوری21 صندوق بازنشستگی 

1. همسان سازی 9۰ درصدی حقوق بازنشستگان با شاغلین
2. تقویت بیمه درمان تکمیلی

3. اعطای وام ها
4. عقد تفاهم نامه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

کیفیت  شرایط و 
زندگی

1. اعطای مجوزهاصندوق بازنشستگی بانک ها22
2. انجام اصالحات امور بانکی

کیفیت  شرایط و 
زندگی

صنعت آب و برق23

1. ارائه امکانات مؤسسات فرهنگی/تفریحی/ورزشی
2. کمک های رفاهی/درمانی/ورزشی

3. برگزاری جشن ها و مراسم ها
4. ایجاد موقعیت هایی برای اشتغال فرزندان

کیفیت  شرایط و 
زندگی

24
کز رفاهی بازنشستگان مرا

کیفیت برگزاری سفرها تأمین اجتماعی شرایط و 
زندگی

کز رفاهی بازنشستگان صنعت نفت خوزستان25 مرا
کردن مکان های تفریحی و فرهنگی 1. فراهم 

گردشگری 2. برگزاری تورهای 
3. برگزاری برنامه های ورزشی

کیفیت  شرایط و 
زندگی

گردشگریکانون ایران )بازنشستگان صنعت نفت ایران(26 1. ارائه برنامه های ورزشی و 
سالمتی2. گردهمایی های خانوادگی

کوثر )طرح آرامش(27 سالمتیارتقای خدمات رسانی در بخش سالمتبیمه 

سالمتیبرگزاری برنامه پیاده روی و خدمات ورزشیکانون خراسان شمالی28

تأمین اجتماعی نیروهای مسلح29

1. آموزش عمومی و تخصصی الزم در حوزه مراقبت از 
بازنشستگان بیمار و سالمند به کسانی که از ایشان نگهداری 

می کنند.
2. طرح تحولی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک

سالمتی

آموزشبرگزاری دوره های آموزشی و تخصصیکانون ایران )بازنشستگان صنعت نفت ایران(3۰

گواهینامه مراقبت از سالمندانموسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح31 آموزشاعطای 

32
شبکه بهداشت و درمان

 شهرستان مرند
گروهی 1. برگزاری تورهای سازمانی و 
محیط زیست2. برگزاری پیاده روی و طبیعت گردی

33
شرکت خط لوله و مخابرات

کوه نوردی و طبیعت گردی نفت تهران محیط زیستبرگزاری 

کشوری34 سرمایه اجتماعیراه اندازی مرکز نوآوری صباصندوق بازنشستگی 

35
کشوری صندوق بازنشستگی 

سرمایه اجتماعیراه اندازی خانه های امید استان ها با همکاری شهرداری و استانداری
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نتیجه گیری-  
مســئله  بیــان  بــه  مقدمــه  بخــش  در  جــاری،  پژوهــش  در 
زندگــی  دوره هــای  مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان  بازنشســتگی 
پرداختــه شــد و اهمیــت ایــن مســئله بــا توجــه بــه افزایش چشــمگیر 
گــون آن هــا و  گونا جمعیــت ایــن قشــر از جامعــه و رشــد نیازهــای 
گردیــد.  مطــرح  دارنــد،  دوران  ایــن  در  کــه  مشــکالتی  همچنیــن 
پرداختــن بــه مســئله رفــاه بازنشســتگان بــا توجــه بــه نکاتــی ماننــد 
، افزایــش مســائل و مشــکالت آنــان و  افزایــش جمعیــت ایــن قشــر
ایجــاد مشــکالتی بــرای جامعــه، ســازمان ها و فــرد بازنشســته امــری 
ضــروری اســت. هــدف از انجــام ایــن پژوهــش مطالعــه و بررســی 
بازنشســتگان  رفــاه  ارتقــا  و  بهبــود  و بین المللــی در  عوامــل ملــی 
کــه در بخش هــای قبــل بــا پرداختــن بــه مفاهیــم اساســی  بــوده 
ماننــد بازنشســتگی، رفــاه، رضایت منــدی و نیازهــای ایــن دوران 
بررســی شــده اســت. همچنیــن در بخــش نتایــج تحقیــق نســبت 
بــه مطالعــه اقدامــات رفاهــی انجام گرفتــه در ســایر ســازمان های 
اقــدام  مربوطــه  ســازمان های  بازنشســتگان  خصــوص  در  کشــور 
بازنشســتگان  ســازمان  شــامل  ســازمان ها  ایــن  عمــده  کــه  شــد 
صنــدوق  و  شــهرداری ها  بانک هــا،  فرهنگیــان،  نفــت،  صنعــت 
در  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  می باشــد.  کشــوری  بازنشســتگی 
کشــور بیشــتر اقدامــات مالــی و درمانــی هســتند، در مــواردی نیــز 
ــرای اشــتغال  ــی در راســتای توانمندســازی بازنشســتگان ب اقدامات
کــزی بــرای  کــه مرا گرفتــه اســت. بــا وجــود ایــن  مجــدد نیــز صــورت 
ارگان هــا  از  بســیاری  در  بازنشســتگان  بــه  رفاهــی  خدمــات  ارائــه 
ــزی  ــده برنامه ری ــه ش ــات ارائ ــا خدم ــت، ام ــده اس ــه ش گرفت ــر  در نظ
منظمــی ندارنــد. بــه همیــن منظــور نقــش ســازمان های مربوطــه 
در ایــن راســتا بســیار پررنــگ اســت و بایــد در اجــرای صحیــح ایــن 
اقدامــات، بــه صــورت نظام منــد و ســاختاریافته و بســته بــه نیــاز 
ــرف  ــه آن ص ــه الزم ک ــود  ــه ش ــزی و ارائ ــتان برنامه ری ــا اس ــهر ی ــر ش ه
زمــان و هزینــه بــاال و به کارگیــری نیــروی انســانی متخصــص اســت. 
ــتگان از  ــاه بازنشس ــود و رف ــات بهب ــته بندی اقدام ــه دس ــه ب ــا توج ب
منظــر یونــگ و همــکاران )201۷( در بخــش مالــی اقداماتــی ماننــد 
ایجــاد  جامــع،  کاریابــی  ســایت های  ایجــاد  حمایتــی،  وام هــای 
پرونده هــای مالــی، در بخــش بهداشــتی اقداماتــی ماننــد خدمــات 
قــرارداد  عقــد  پزشــکی،  پرونده هــای  ایجــاد  ارزیابــی،  و  مشــاوره 
یــا خصوصــی، در بخــش  از دولتــی  اعــم  کــز درمانــی  انــواع مرا بــا 
گردشــگری  و  تفریحــی  برنامه هــای  ماننــد  اقداماتــی  اجتماعــی 
تشــکیل  ماننــد  اقداماتــی  روان شــناختی  بخــش  در  و  متنــوع 
انجمن هــای  تأســیس  بازنشســتگان،  از  حمایــت  مؤسســات 
بازنشســتگان  رفــاه  بهبــود  در  می توانــد  بازنشســتگان  دوســتدار 
گرفتــه  کنــد. بــر اســاس مطالعــات صــورت  نیروهــای مســلح کمــک 

نیــاز اســت ایــن اقدامــات بــه صــورت نظام منــد و ســاختاریافته و 
کــه  بســته بــه نیــاز هــر شــهر یــا اســتان برنامه ریــزی و ارائــه شــود 
ــددی  ــترده و متع ــای گس ــش و مصاحبه ه ــد پیمای ــر نیازمن ــن ام ای
به کارگیــری  و  بــاال  هزینــه  و  زمــان  صــرف  آن  الزمــه  کــه  می باشــد 
صــورت  اقدامــات  همچنیــن  اســت.  متخصــص  انســانی  نیــروی 
گردیــده  لگاتــوم دســته بندی  رفاهــی  اســاس شــاخص  بــر  گرفتــه 
کــه ایــن اقدامــات تمامــی شــاخص های رفاهــی لگاتــوم را شــامل 
نشــده و تنــوع زیــادی بــرای جلــب رضایــت بازنشســتگان در اغلــب 
کــه در تحقیقــات آتــی می تــوان ایــن  حوزه هــا را پوشــش نمی دهــد 
گرفتــه در  گرفــت. بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت  مــوارد را در نظــر 
راســتای اقدامــات بین المللــی و ملــی، پیشــنهاد ها و راهکارهایــی 
کــه می تــوان ایــن مــوارد را در چنــد بخــش اصلــی قــرار داد  ارائــه شــد 

کــرد. و برنامه ریــزی در ایــن بخــش را بــه صــورت جامــع ارائــه 

راهکارهای پیشنهادی- 3-1
مطالعــات،  از  حاصــل  شــده  ارائــه  پیشــنهاد ها  بــه  توجــه  بــا 
ســوابق ملــی و بین المللــی و پیشــنهاد ها خبــرگان، زیرســاخت های 
و  برنامه ریــزی  قابــل  پیشــنهادی،  خدمــات  ارائــه  جهــت  زیــر 

می باشــند. پیاده ســازی 
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات. 1

توسعه نرم افزارها- 
ارائــه -  و  پرســنلی  ســوابق  ثبــت  جهــت  فعــال  ســامانه 

پیگیــری و  درخواســت 
سایت های مورد نیاز )کاریابی(- 
مرکز ارتباطات و پاسخگویی و مشاوره تلفنی- 

کارآفرینی. 2  مرکز شتاب دهی و 
گروهی. 3 دفتر ارتباطات و هماهنگی های 
آسایشگاه. ۴
دفتر عقد قراردادهای رفاهی. 5
مرکز آموزشی. ۶

گذشــته بــر اســاس   تمامــی خدمــات ذکرشــده در بخش هــای 
عنــوان  بــه  می تواننــد  دیگــر  کشــورهای  تطبیقــی  مطالعــه 
و  باشــد  قســمت  ایــن  در  آمــده  پیشــنهاد ها  از  زیرمجموعــه ای 
راهکارهــای پیشــنهادی بــرای محقــق شــدن آن هــا در قســمت 

زیــر آمــده اســت:
ایجــاد پرونــده و درج ســوابق فردی: ســازمان بــا ایجاد چنین   

پرونــده ای می توانــد تمــام ســوابق مالــی، پزشــکی، آموزشــی، 
رفاهــی فــرد را در آن درج کنــد و هنــگام بازنشســتگی بــا توجه 
بــه ســوابق ایــن پرونــده خدمــات مــورد نیــاز فــرد بازنشســته را 

کنــد و ارائــه دهــد. برنامه ریــزی 
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ایجــاد ســامانه جامــع بازنشســتگان: ایــن ســامانه شــامل   
کــه  تمــام خدمــات ارائــه شــده بــه بازنشســتگان می باشــد، 
کــردن اطالعــات شــخصی خــود، بــه  در آن هــر فــرد بــا وارد 

تمامــی خدمــات، اخبــار و ... دسترســی پیــدا می کنــد.
نهــاد بازنشســتگی در هــر ســازمان: وجــود چنیــن نهــادی   

ــه برنامه ریزی هــا را انجــام  ک در هــر ســازمانی ضــروری اســت 
داشــته  نظــارت  شــده  ارائــه  خدمــات  کیفیــت  بــر  و  دهــد 

باشــد. همچنیــن بازنشســتگان ارتبــاط خــود را از طریــق ایــن 
نهــاد بــا ســازمان حفــظ می کننــد.

می تواننــد    ســازمان ها  خصوصــی:  مؤسســات  بــا  همــکاری 
خــود  بازنشســتگان  بــه  بهتــر  خدمــات  ارائــه  بــرای 
توافق نامه هایــی بــا مؤسســات خصوصــی بــرای همــکاری بــا 

کننــد. برون ســپاری  را  خدمــات  و  کــرده  امضــا  آن هــا 
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مختلــف، . 8	 دیدگاه هــای  از  پیــری   .)	38	( ویــدا.  علیخانــی، 
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عمــوزاد مهدیرجــی، حنــان، رضــوی حاجــی آقــا، ســید حســن . 9	
تدبیرگــر  تهــران:  اســتراتژی.  پیاده ســازی  و  تدویــن   ،)	395(

صانعــی.
غضنفــری، فیــروزه، هاشــمی، شــیما، ســپهوند، رامیــن. )	39	(. . 0	
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ــتگان . 		 ــت بازنشس ــزان رضای ــی می ــم. )	39	(. بررس ــروزان، مری ف
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بــر رضایــت ســالمندان از خدمــات رفاهــی بازنشســتگی )مــورد 
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فومــس انتشــارات  پنجــم. 
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