
 

 

 
 
 

  4مقدم یافسانه زمان - 3یکانیپ يمهربان هاد - 2انیاکبر اعتبار - 1يابریپارسا ض الیل

 چکیده2

این پژوهش که با هدف تدوین مدل مدیریت بازنشستگی در بانک رفاه کارگران انجام گرفته است، به 
رود. در بخش کیفی به شیوه  لحاظ هدف، کاربردي و به لحاظ روش، ترکیبی از نوع اکتشافی به شمار می

همبستگی انجام گرفته است. جامعه ي آماري تحقیق  -ه شیوه توصیفیپدیدارشناسی و در بخش کمی ب
نفر) و  8نفر)، کارکنان حین بازنشستگی ( 15در بخش کیفی شامل کارکنان نزدیک به بازنشستگی (

نفر به عنوان نمونه و به شیوه گلوله برفی و تا رسیدن به  39نفر) بود که در مجموع تعداد  16بازنشستگان (
ات، مورد مصاحبه قرار گرفتند. جامعه آماري تحقیق در بخش کمی براي نزدیک به اشباع اطالع

نفر بود که حجم نمونه  1175نفر و بعد از بازنشستگی،  30نفر، حین بازنشستگی، 115بازنشستگی، تعداد 
د نفر برآور 285و  28، 92براساس نمونه گیري تصادفی براي هریک از سه گروه فوق به ترتیب برابر با 

ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه  گردید. ابزار گردآوري داده
ها در بخش کیفی از معیارهاي اعتبارپذیري، انتقال  مستخرج از نتایج بخش کیفی بود. براي اعتبار داده

صوري و همچنین  -اییها از روایی محتو پذیري، قابلیت اطمینان، تائیدپذیري و براي روایی پرسشنامه
ها از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه شد که براي هر سه  روایی سازه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه

باشد.  به منظور تجزیه و تحلیل  محاسبه گردید که حاکی از پایایی خوب آنها می 0,8پرسشنامه باالي 
هاي آماري تحلیل عاملی،  کمی از آزموناي کالیزي و در بخش  مرحله 7ها در بخش کیفی از روش  داده

هاي  میانگین و واریانس، آزمون بار مقطعی و آزمون کیفیت مدل استفاده گردید. در نهایت، ابعاد و مولفه
: نگرانی ها، امیدها، انتظارات)، در حین مرحله نزدیک به بازنشستگی (شامل مدل براي هر سه

ها، انتظارات،  ت) و براي بعد از بازنشستگی(چالش، انتظارابازنشستگی (نگرانی ها، نیازها و انگیزه ها
 هاي آن در بخش کمی تایید گردید. راهبردهاي شخصی) شناسایی و ابعاد و مولفه

 
 مدل ،پدیدارشناسی، بازنشستگی به نزدیک، بازنشستگی حین، بازنشستگی :کلیدي واژگان

 .کالیزي

                                                      
   رانیواحد خوراسگان،اصفهان،ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یمنابع انسان شیگرا یدولت تیریدکترا رشته مد يدانشجو .1

 )  Etebarian@ymail.com. نویسنده مسئول: (رانیواحد خوراسگان،اصفهان،ا یآزاد اسالم ،دانشگاهیدولت تیریگروه مد اری. دانش2

 .رانیواحد خوراسگان،اصفهان،ا یآزاد اسالم ،دانشگاهیدولت تیریگروه مد اریاستاد .3

   رانیقات،تهران،ایواحد علوم و تحق یآزاد اسالم ،دانشگاهیآموزش تیریگروه مد اریدانش .4

 یبیترک کردیبا رو یبازنشستگ تیریمدل  مد نیتدو

 (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)

11/04/1397  :پذیرش تاریخ 15/11/1396  دریافت: تاریخ  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 34

http://iieshrm.ir/article-1-394-en.html


 

 نفت صنعت در انسانی منابع مدیریت پژوهشی -علمی فصلنامه

 

 1397تابستان  /36 شماره /نهم سال          

42 

 مقدمه

ار یبس یه انسانی، سرمایارکنان، منابع انسانچون ک یمیواژگان و مفاه يدر جوامع امروز
درخصوص ها  و آگاه تر شدن سازمان یانسان يرویت نین نشان از اهمیکاربرد دارد و ا

ت و یدوم در اهم یکشورها بعد از جنگ جهان يت اقتصادیباشد. موفق می ن مقولهیا
است. لذا  داشته يریسازمان و جوامع نقش چشمگهاي  شرفتیدر پ یمنابع انسان یمعرف

ن یاز محقق ياریو توجه به ابعاد آن مورد توجه و مطالعه بس یت منابع انسانیریبحث مد
 قرار گرفت.

از  ياغلب به معنا یاست، بازنشستگ یارزش اساس يکه کار در آن دارااي  در جامعه 
 جادیا یفرد، شکاف یاست که در زندگ يجار يدست دادن منزلت و جدا شدن از کارها

 ن احساس به فرد دستیرا با بازنشسته شدن ایه پر کردن آن دشوار است زکند ک می
او از دست داده و او از صفحه رقابت و تالش  يت خود را برایدهد که زمان اهم می

، ین است که بازنشستگیا ست. نکته مهمیدر انتظارش ن یشرفتیچ پیگر هیدورافتاده و د
را که  ید شغلیشود؛ چرا که فرد با یفرد م یر و تحول در امور روزمره زندگییمنجر به تغ

طول زندگی کاري با آن عجین بوده، ترك کند و به خدمت خود پایان در 
، ی، اجتماعيتعدد اقتصادم يازهای، نزیرا در وهله نخست ).(Akinade, 1993دهد

ق کار، روابط ی، افراد از طرنکهیدوم اشود؛  یافراد با کار کردن برطرف م یجسمان
 يکنند (بزرگمهر یمر تعلق، احترام و شأن را تجربه ینظ ییها ، ارزشیو شخص یاجتماع

مسائل و ها  خانواده ين برایافراد همچن یبازنشستگ ).1386گران، یو د يبوزجمهر
که وقت آزاد و  یکسان يبرا یکند. حت می جادیا یو روان ي، اقتصادیمشکالت اجتماع

است  یار مهمیبس یکنند، دوره انتقال ی میقک فرصت تلیافته خود را به عنوان یتازه 
 یسه با سطح زندگیدر مقا یبازنشستگ یو روان یاجتماع يامدهای). پ1388، ي(محمد

و  یگذارد (برات یدر فرد اثر م یو روان ین تحول، از لحاظ عاطفیاکند.  می فرق یقبل
دامات الزم را اصالح نگرش بازنشستگان اق يدر راستا یستین رو بایاز ا .)1388 ،یضیعر

 انجام داد.
چرخه زندگی کاري به هشت  ،2اریکسون 1اجتماعی –بر طبق چرخه رشد روانی  

مرحله از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی تقسیم گردیده است. در هر مرحله براي فرد 
نیازها و انتظارهایی مطرح است که  اگر به آنها  پاسخ مناسب داده شود و فرد با 

                                                      
1. Psychosocial  Stages 

2. Eriksson 
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سازمانی او در مسیر سالم ادامه یافته و در  –نها عبور کند،  رشد روانی موفقیت از آ
شود. اگر فرد در مرحله  می نتیجه موفق به کسب یک فضیلت عمده در این مسیر

بازاندیشی و ارزیابی رخدادها و پیشآمدهاي دوران زندگی کاري خود که مرحله هشتم 
وران موفقیت آمیز و درخشانی را باشد، به این نتیجه برسد که د می کسونیچرخه ار

پشت سر نگذاشته است و از طرفی فرصتی نیز براي جبران این ناکامی بزرگ ندارد زیرا 
و قوانین و ها  ناشی از خط مشیهاي  عوامل بازدارنده گوناگونی از جمله محدودیت

ناشی از عوامل محیطی هاي  طبیعی، و محدودیتهاي  مقررات سازمانی، محدودیت
 سازمان) اجازه برگشت به عقب و شروع یک زندگی دیگر را از فرد سلب(محیط 

و ترس و ناخوشایندي از دوران » ناامیدي و یأس«کنند. در چنین وضعیتی احساس  می
دهد. لذا توجه به نیازها و انتظارها و تمایالت کارکنان در  می بازنشستگی به فرد دست

سیر رشد و کمال و یا انحراف از این مراحل مختلف زندگی کاري عامل مهمی در طی م
در  یند بازنشستگیت کردن فرایریت مدیمسیر و اختالل در رشد خواهد بود لذا اهم

 کند. یی میخودنما ین و بعد از بازنشستگیابعاد قبل،ح
اي براي سازمان انجام  از آنجا که بازنشستگان در طول زندگی کاري خود خدمات ارزنده 

ها در راستاي تحقق مسئولیت اجتماعی خود، برنامه ریزي  است تا سازمانداده اند لذا بایسته 
اي  هاي الزم و مکفی در این زمینه براي آنان فراهم آورند به گونه هایی را جهت ارائه آموزش

که کارکنان در آستانه بازنشستگی، دانش و توانایی رویایی با پدیده بازنشستگی را کسب 
 ر این باب از چند بعد نیز قابل بررسی است.نمایند لذا ضرورت مطالعه د

زه یانگ يدارا یک به بازنشستگینزد يچنانچه کارکنان در سالها يدر بعد اقتصاد 
ش بهره یدارند که در کل به افزا می گام برها  تینه فعالیباشند در جهت انجام به یکاف
 د. ینما می سازمان کمک يور

ت خاطر کارکنان یت شود موجبات رضایریمد ی، چنانچه بازنشستگیدر بعد اجتماع 
سازد  می و انسجام آنها نسبت به سازمان را فراهم  یت و بهبود دلبستگین تقویو همچن

 گردد. می شتریب يهمکار یانیپا يو تعلق کارکنان در سالها
 یاسیس -یاجتماع يها بیتواند از آس ی میت بازنشستگیری، مدیاسیدر بعد س 

 شیرا افزاها  یدر افراد، قدرت تحمل سخت ینیش خوشبیا افزاکند. چرا که ب يریجلوگ
 د.ینما ي میریجلوگ یاز اعتراضات اجتماع ياریدهد و از بس می
، یدهد که موضوع بازنشستگ می مصاحبه محقق با افراد مختلف در بانک رفاه نشان 

 یخدمت است که سابقه یکارکنانهاي  از  دغدغه یکیآن  يامدهایافکار مربوط به آن و پ
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تواند عدم آماده یل آن میهستند و از دال یا گاهاً در مرز بازنشستگیدارند و  ییباال
ده، کمک نکردن به آنان در ین پدیبا ا ییارویرو يکارکنان برا یو روح يفکر يساز

ده ین عدم توجه به پدیباشد. همچن یزمان بازنشستگ يبرا يزیجهت برنامه ر
 ن کارکنان به دنبال خواهد داشت لذا به نظریر برا د یمنف يامدهایپ یبازنشستگ

 ت شود.یرید مدیبا یده سازمانیک پدیبه عنوان  یرسد بازنشستگ می
د که در در این یآ ین برمیچن یقات انجام شده در حوزه بازنشستگیتحق یاز بررس 

ت یاهم يق حاضر داراین منظر تحقین، از ایقاتی روبرو هستیم. بنابرایزمینه با خالء تحق
، محقق در يو هم به لحاظ کاربرد يق هم به لحاظ نظریت تحقیاست. با توجه به اهم

ارائه دهد.  یت بازنشستگیریمد يبرا یقیتلف یق روش شناسیرا از طر ینظر دارد مدل
و  یی، راهنمایینه شناسایت کاربرد در زمین پژوهش قابلیحاصل از اهاي  افتهیلذا، 

ن ی، حیل مربوط به مراحل قبل از بازنشستگمشاوره سازمانها در خصوص عوام
 باشد. می را دارا یو پس از بازنشستگ یبازنشستگ

 قینه تحقیشیو پ ينظر یبر مبان يمرور

دار یدهر کارمند پ یات شغلیاز ح يا برهه است که در ی، سرنوشت محتومیبازنشستگ
مستلزم است که  يندی). ضمن آنکه فرآ1379، ییترجمه کسا ،1خواهد شد (تامپسون

 یو روان یضمن یمعان ياست و دارا يدیجد يها ات و نقشیرات، مقتضییرش تغیپذ
مختلف،  يها دگاهیدانشمندان از د .)Asonibare & Oniye,2008(افراد است يبرا

 اند: ف کردهیرا تعر یبازنشستگ
 ).Gordon & Bilnder,1980( کسب درآمد يبرا ي: زمان صفر کاریدگاه مالید 

 سال داشته باشد 65 يشود که باال یاطالق م ی: بازنشسته به شخصیمیدگاه تقوید 

)Giddens,1977.( 

 Williamson et( عبارت است از انقطاع از استخدام یدگاه روابط کار: بازنشستگید 

al., 1992( ط کاریکار مسن از مح يروهایا خروج نی )Rogelberg, 2007(. 

فرد شاغل است که  یرمولد زندگیعال و غرفی، دوره غی: بازنشستگيدگاه اقتصادید 
مستخدم در دوره  یپردازند، زندگ یکه کشور و مستخدم با هم م يا یره پولیبا ذخ

ر کردن اعبارت است از برکن ی). بازنشستگ1376شود (ابوالحمد،  ین میتأم یبازنشستگ

                                                      
1. Thompson 
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ل قوا و طول سنوات خدمت و یاز تحل یناش یفرتوتکارمند دولت از خدمت به جهت 
که مناسب با سن و دوره خدمت باشد  یمانده شدن از کار با دادن حقوق مخصوصدر

 ).1387، یاکانز ی(عباس

 يبه عنوان قطع روابط کار یبازنشستگ«ن است که یف ایتعار یفصل مشترك تمام 
د یجد یزندگ). 1387، یاکانز ی(عباس» د استیجد یفرد و سازمان و شروع زندگ

 یارتباط ير ساختار و محتوایید و تغیرود به ارتباطات جدو یعنیکارکنان بازنشسته، 
هم فکر کردن به آنها و  ید که گاهیبروز و ظهور مشکالت و مسائل جد یعنین یآنها و ا

 فرد بازنشسته استرس زا است. يهم وقوع آنها برا
ن یمختلف به ا يایمطرح شده که از زوا یمختلف يها هی، نظریدر حوزه بازنشستگ 
هاي  ت انسان از نقشیشخص که دارد می انیبه نقش ی.نظرجه کرده استده تویپد

ا به او نسبت داده شده شکل گرفته است. یرفته و یآنها را پذ یکه در طول زندگ یمختلف
ت او یت و هویاست که به شخص یگاهیبشر و پا یمهم اجتماعهاي  از نقش یکیاشتغال 

در  یا گسستگیانقطاع  ین شغل، نوعا از دست دادیبخشد. در واقع نداشتن  می معنا
ز با یاو را ن یت شغلیت و هویجاد خواهد نمود که شخصیفرد ا یاجتماع یروند زندگ

 یت و کار، بازنشستگان وقتیفعال ي). در تئور1390امچلو،ی( دینما می مشکالت همراه
هماهنگ  یو بازنشستگ يرینکه با پیا يدهند برا می خود را از دست یقبلهاي  نقش

خود را  یقبلهاي  ا مشابه نقشید یجدهاي  د بتوانند نقشیبرسند با يوند و به سازگارش
از دست رفته فرد هاي  کند که نقشین موضوع را مطرح میات یه فعالیرند. نظریبرعهده گ

شود. انطباق  می نیگزیجا يدیجدهاي  واسطه از دست دادن کار، با نقش بازنشسته، به
هاي از  زندگی اش بستگی به جایگزینی ارزشن مرحله از یفرد بازنشسته با ا يریپذ

 & Havighurst( هاي جدید دارد هاي ناشی از ایفاي نقش دست رفته با ارزش

Alberchi, 1953.( که افراد مسن به  آن است انزوا اصل مفروض معتقدان به تئوري
 اند کنار داشته یانسالیکه در دوره م ییها از انواع نقش يریج و به طرز اجتناب ناپذیتدر
ات را یو ح یبا امور زندگان يریل و احساس درگیم یها و حت تیکشند و سطوح فعال می

شتر به درون خود ینان معتقدند، افراد سالخورده و کهنسال بیدهند. ا می لیدر خود تقل

 ).1379،یلی(اردب نگرند می شتنیش به خویش از پیکنند و ب می دایتوجه پ

برمسائل مادى و اوقات فراغت با  ل زندگى روزمره، عالوهعى از عوامیف وسیط 
تواند سازگارى با  ن عوامل مىیاز ا که هرکدام کند دا مىیپ رییبازنشستگى تغ

ر در نقشهاى فردى، الگوى یین عوامل شامل: تغیا د.ر قرار دهیتأث بازنشستگى را تحت
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). 1380، ي(عابد ستتى، ساختار و سبک زندگى ایهاى حما گروه نفس، ارتباطات، عزت
ار مهمى در سازگارى با بازنشستگى دارد و از ابعاد مختلف بر ین عوامل نقش بسیا

 گذارد. می ریتاث یافسردگو  تیعصبان مانى،یدوارى، پشیتمندى، استرس، دودلى، امیرضا
جاد احساس خالء، یبه ترك عادت، ا ى از شغل منجریبازنشستگى با استرس جدا

 دى،یناام کردن، هیگر و کسالت دن دوستان و همکارانیشى از ندناراحتى، نگرانى نا
مشکالت ناشى از  بازنشستگى،  ).1390شود (نوبهار، مى ازمرگ ترس حتى و افسردگى

 هالشعاع قرار خواهد داد. متأسفان اى طوالنى از زندگى فرد بازنشسته را تحت دوره
ممکن  یبعد از بازنشستگ و یتنها در هنگام بازنشستگ نه یاجتماع -یمشکالت روان

و  یو عواقب جسم شده توسط فرد زان فشار تجربهیفرد شود، بلکه م ریگ بانیاست گر
 شود مشاهده مى صورت بارز و چشمگیري در دوره قبل از بازنشستگی نیز بهآن  یروان

)Shultz & Wang, 2007.( و انطباق با بازنشستگى، نقش عمده و در این میان سازگارى 
نشانگان بازنشستگى و  کاهش سالمت، و ت، خشنودىیفعال و کار ادامه براى تىایگاه ح

است که  طورکلى بهداشت روانى و جسمى بازنشستگان دارد. مطالعات نشان داده به
ز جمله آمادگى براى بازنشستگى، وضع اجتماعى و اقتصادى مطلوب، ا عوامل متعددى

 ت جامعه و ارتباطیز حماین ت خانوادگى و تأهل ویجسمى، وضع سالمتى مطلوب
 تواند تأثیرگذارباشد مى بازنشستگان انطباق و سازگارى درکارآمد،  اجتماعى

)Soderhamn & etal., 2011 ؛Wilson & Palha , 2007.( 
آنها به انتقال از کار به  ییاست که شناسا یبیا و معایمزا يدارا یبازنشستگ 

ه، به بررسی برخی از تحقیقات انجام شده در د. در ادامینما ی میانیکمک شا یبازنشستگ
 یو روح یتحت عنوان آثار اجتماع ی) پژوهش1383( ییموسا پردازیم.  می این باره

ی که نوبهار قیبازنشسته دانشگاه انجام داد. در تحق یات علمیبراعضا ه یبازنشستگد
زنشسته انجام دگاه پرستاران بایاز د یانتقال به بازنشستگهاي  ) با عنوان چالش1391(

ان ی) در پا1394( يدیمورد مداقه قرار گرفت. سع یانتقال به بازنشستگ یداد چگونگ
در دوران  یت از زندگیزان رضایعوامل موثر بر م یارشد به بررس ینامه کارشناس

 یپژوهش ی) ط1395( یپرداخت. صدر و غالم ین بازنشستگان سازمانیدر ب یبازنشستگ
ته یش از موعد کارکنان در کمیپ یدرخواست بازنشستگ تحت عنوان عوامل موثر بر

عوامل موثر در درخواست  یراحمد به بررسیه و بویلوی(ره) استان کهکینیامداد امام خم
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 ی) در پژوهش1969( 1لد و مورگانیکارکنان پرداخته اند. بارف ياز سو یبازنشستگ يبرا
 يم برایرا در تصم یفگان عوامل مختلیشیش از موعد در میپ یبا عنوان بازنشستگ

با  ی) در پژوهش2001( 2افراد بدست آوردند. تسنگ و وانگ یدرخواست بازنشستگ
وان یان پرستاران بازنشسته در تایو عوامل مرتبط با آن در م یت زندگیفیعنوان ک

) 2009و همکاران ( 3دانستند. دراگستابازنشستگى ضرورى  باسازگارى  براى را یعوامل
ت مرتبط با یفیک يرو یو حس همبستگ یت اجتماعیر حمایعنوان تاث را بااي  مطالعه

ا و ینروژ انجام دادند. چ ياز شهرها یکیسالمندان در هاي  ن خانهیساکن یسالمت زندگ
بازنشستگان،  یو سبک زندگ یتحت عنوان روابط اجتماع یقی) در تحق2010(4نگیجوپ

) در 2011( 5زانیوالز و ترویدند. اقرار دا یرا مورد بررس یپس از بازنشستگ یسبک زندگ
ر یتاث یبه بررس یمالهاي  زهیش از موعد و انگیپ یتحت عنوان بازنشستگ یپژوهش
 6ین هونگ و لیدر کشور هلند پرداختند. همچن یبر رفتار بازنشستگ یمالهاي  مشوق

بازنشستگان را مورد مطالعه  یروان یستیو بهز ی) رابطه مشارکت در امور ورزش2011(
 یبازنشستگ يم برایتحت عنوان تصم ی) در پژوهش2012( 7و براون یرار دادند. دنق

قبل از موعد استادان دانشگاه کانادا پرداخت.  یم به بازنشستگیتصم یزودهنگام به بررس
ش از موعد در یپ یسه بازنشستگی) در مطالعه خود به مقا2014و همکاران (8الکور

 یبانی) به پشت2016( 9نین، دامان و وندوجیند. همچنا پرداختیتالیا و ایاسپان يکشورها
و همکاران  10ندیانجام دادند. و یپژوهش یدر انتقال از کار به بازنشستگ ین نسلیب
 يکارکنان آنسو یچشم انداز دوره زندگ) در پژوهش خود تحت عنوان 2016(

 ياز سو يکار یتر شدن چرخه زندگ یل به طوالنیعلل تما یبه بررس یبازنشستگ
 یتحت عنوان انتقال به بازنشستگ ی) در پژوهش2017(11زیکارکنان پرداختند. هرتا و ر

پرداختند و در اي  حرفه یپس از زندگ يگذار به مرحله  یطراحهاي  راه یبه بررس

                                                      
1. Barfield & Morgan  

2. Tseng  & Wang 

3. Dragesta 

4. Chia & Juping 

5. Euwals & Trevisan 

6. Hung & Lee 

7. Dannie & Brown 

8. Alcover  

9. Damman & van Duijn  

10. Wind  

11. Hertha & Rees 
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 یبازنشستگ يبرا يزیتحت عنوان برنامه ر ی) در پژوهش2017(1یستیلور و ایت سینها
 یدوران بازنشستگ يبرا يزیبرنامه ر یل چگونگکشور کانادا به دنبا یدر بخش پژشک

 پزشکان پرداختند. 

 قیتحق یروش شناس

در بانک  یت بازنشستگیرین مدل مدیتدوپژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش که 
در سه  یت بازنشستگیریمدهاي  و مولفهها  شاخص ییبه دنبال شناسا باشد،یم رفاه

باشد و سواالت  می )یو بعد از بازنشستگ ین بازنشستگی،حیک بازنشستگیمرحله (نزد
 پژوهش عبارتند از:

 یسوال اصل

 داراي چه ابعاد و مولفه هایی است؟ یت بازنشستگیریمدل مد

 سواالت فرعی

و ها  چه شاخص يدارا یک بازنشستگینزد يدر مرحله  یت بازنشستگیریمد .1
 است؟ ییمولفه ها

و ها  چه شاخص يادار ین بازنشستگیح يدر مرحله  یت بازنشستگیریمد .2
 است؟ ییمولفه ها

و  ها  چه شاخص يدارا یبعد از  بازنشستگ يدر مرحله  یت بازنشستگیریمد .3
 است؟ ییمولفه ها

 

است  )یو کم یفیکترکیبی ( از نوع یاز همین رو، این پژوهش به لحاظ روش شناس 
ع از نو یفین پژوهش در بخش کیق ایباشد. روش تحق ي میو به لحاظ هدف، کاربرد

سه دسته از افراد (کارکنان محض  بتجار یبررساست. چرا که بدنبال  یدارشناسیپد
ده یپداز  یو آگاه و بازنشستگان) ین بازنشستگی، کارکنان در حیک به بازنشستگینزد

هاي کیفی به عنوان راهنما  سپس از یافته است.ن یشیوضات پر، فارغ از مفیبازنشستگ
 خواهد شد. ابزار پیمایش کمی استفاده  هاي ها و مقیاس جهت تدوین پرسش

                                                      
1. Silver   &  Easty  
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شامل  یفیبخش ک يجامعه آمار ق شامل دو بخش است:ین تحقیا يجامعه آمار 
و بازنشستگان. با توجه به  ین بازنشستگی، کارکنان در حیک به بازنشستگیکارکنان نزد

ت. مهم اسها  دن به اشباع دادهی، رسیفیک يها پژوهش ين حجم نمونه برایینکه در تعیا
ا با آن یده مورد نظر را تجربه نموده بودند یمطالعه انتخاب شدند که پد يبرا يافراد

 ین پژوهش براساس روش گلوله برفیا یفیدر بخش ک يریروبرو بودند. روش نمونه گ
 د. یدن به اشباع اطالعات انجام گردیتا رسها  بود و مصاحبه

و کارکنان  ین بازنشستگین ح؛ شامل بازنشستگان، کارکنایبخش کم يجامعه آمار 
  ین بازنشستگی، ح1175نفر (بازنشستگان،   1320متشکل از یک به بازنشستگینزد
ساده و به کمک  يرینفر) بوده است. با روش نمونه گ 115  یک به بازنشستگیو نزد 30

ک یو نزد 28  ین بازنشستگی، ح285نفر (بازنشستگان   405ن آنها یجدول مورگان از ب
اي  کتابخانه روش دو به ازین مورد نفر) انتخاب شد. اطالعات 92  یشستگبه بازن

جمع ) پرسشنامه و مصاحبه( یدانیو م) معتبرهاي  تیسا و مقاالت و کتب مطالعات(
 شد.  يآور
براساس  پرسشنامه سه  یفیک بخش يها افتهی ) براساسیدر بخش دوم (بخش کم 

 يد. براین گردیم و تدویا شد، تنظاحص یفیکه از بخش ک ییو مولفه هاها  شاخص
 قیطر از یکمهاي  کرونباخ استفاده شد. داده ياز روش آلفاها  پرسشنامه ییاین پاییتع

 مدل نیهمچن و یاکتشاف یعامل لیتحل روش ل آنها بهیتحل و يآور پرسشنامه جمع
 .انجام گرفت يساختار معادالت يساز
شروع شد. در ها  داده ياز آغاز جمع آور بالفاصله بعد یفیق کیدر تحقها  ل دادهیتحل 
به طور همزمان انجام گرفت. با ادامه ها  ل آنیه و تحلیو تجزها  داده يقت جمع آوریحق

رفت. در یانجام پذ يشتریل بیه و تحلیشد، اما تجز يجمع آور يکمترهاي  ق، دادهیتحق
 وجود داشت.اي  قابل مالحظه ین دو مرحله همپوشین ایعمل ب

 استفاده 1يزیکال يا روش هفت مرحلهاز ها  ل اطالعات حاصل از مصاحبهیحلت يبرا 
. در مرحله اول شددر روش کالیزي هفت گام را تا رسیدن به هدف طی  د.یگرد

میدانی، ابتدا بیانات ضبط هاي  کالیزي، در پایان هر مصاحبه و ثبت یادداشت برداري
تشان، کلمه به کلمه روي کاغذ و اظهارا شدشده شرکت کنندگان مکرراً گوش داده 

در مرحله  شد.نوشته و جهت درك احساس و تجارب شرکت کنندگان چند بار مطالعه 

                                                      
1. seven-level Colaizzi method 
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شرکت کنندگان، زیر اطالعات با معنی، بیانات هاي  دوم، پس از مطالعه همه توصیف
و به این طریق جمالت مهم مشخص  شدمرتبط با پدیده مورد بحث، خط کشیده 

عبارات مهم  که استخراج مفاهیم فرموله است، بعد از مشخص کردن. مرحله سوم دیگرد
تا از هر عبارت یک مفهوم که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکر  شدهر مصاحبه، سعی 
بعد از استخراج کدها، مطابق مرحله چهارم کالیزي، پژوهشگر  گردد.فرد بود استخراج 

تشابه مفاهیم آنها را دسته بندي  و براساس کردمفاهیم تدوین شده را به دقت مطالعه 
. در مرحله شدموضوعی از مفاهیم تدوین شده تشکیل هاي  . بدین روش، دستهنمود

کلی هاي  پنجم، نتایج براي توصیف جامع از پدیده تحت مطالعه به هم پیوند و دسته
در  شد. ارائه . در مرحله ششم، توصیف جامعی از پدیده تحت مطالعهآمدتري به وجود 

 شد.انجام ها  حله پایانی اعتبار بخشی با ارجاع به هر نمونه درباره یافتهمر

 پژوهشهاي  افتهی

 د. یگرد ییر شناسایسه مرحله به شرح ز يبراها  ابعاد و مولفه یفیدر بخش ک
ه و یبا تجز ین بخش بازنشستگیج بدست آمده در ای: نتایالف) بعد از بازنشستگ 
ه و یبازنشسته حاصل شد. پس از تجز 16حبه با ل اطالعات کسب شده از مصایتحل
چالش ها، «يمفهوم محور 3ج پژوهش در یحاصل از مصاحبه، نتاهاي  ل دادهیتحل

 ده است.یان گردیب» یشخص يانتظارات و راهبردها
 یمفهوم فرع 4ق یبود که از طرها  ن مفهوم استنباط شده چالشیاولچالش ها:  .1 

د یجدهاي  با نقش ي، سازگاریسازمان ی، از اسب افتادگیمال یاز ناتوان یناش يفشارها«
 استنباط شده است.» یجسم یو ضعف و ناتوان

 از بازنشستگان اظهار يارین پژوهش بسی: در ایمال یاز ناتوان یناش ي. فشارها1-1
دوران اشتغال  يایل فقدان مزایبه دل یکردند که در دوران بازنشستگ می

با توجه به تورم، آمدن عروس و داماد و ها  نهیکن هزیدارند ول يدرآمد کمتر
 يادینه فشار زین درآمد و هزین عدم تعادل بیافته است و ایش یو .. افزاها  نوه

 د.ینما می بر آنان وارد
ز اسب افتادگی سازمانی: مفهوم فرعی دوم از اسب افتادگی سازمانی است. . ا1-2

سوي اجتماع و خانواده برخوردار  بازنشستگان در زمان اشتغال از احترام خاصی از
باشند که بخش اعظم آن ناشی از پست سازمانی است ولیکن با بازنشستگی  می

 گردد.  یابد و به چالشی براي بازنشستگان مبدل می این احترام کاهش می
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هاي  نقش یمختلف زندگهاي  افراد در دورهد: یجدهاي  با نقش ي. سازگار1-3
 یت برخوردار است ولیاز اهمها  ن نقشیبا ا يازگاررند که سیپذ می را یمختلف

 لیتبد يهماهنگ نکنند به چالش جدها  ن نقشیچنانچه افراد خود را با ا
 گردد.  می

 یاز مصاحبه شوندگان از عدم سالمت جسمان يتعداد: یجسم ی. ضعف و ناتوان1-4
هاي  يرمای، بیکردند.باال بودن قند و چرب می ادیبه عنوان عمده مشکالت خود 

 ین بود. باباال رفتن سن مبتال شدن به مشکالت جسمانیع تریاز شا یمفصل
ت الزم یاهم یبه سالمت یکن چنانچه از دوران جوانیر است ولیاجتناب ناپذ

از مشارکت  یداده شود در دوران کهولت مشکالت کمتر خواهد شد. برخ
ار یتغال بساد و عدم توجه به سالمت خود در دوران اشیکنندگان از کار ز

 مان بودند. یپش
ادامه « یانتظارات بازنشستگان بود که از مفهوم فرع ین مفهوم اصلیدوم. انتظارات: 2 

 استنباط شد.» یات سازمانیح
ادامه حیات سازمانی: بازنشستگان از بانک انتظاراتی داشتند که براورده نشده بود . 2-1

گذشت هنوز چشم  ی از آنان میو حتی بعد از سالیان زیاد که از بازنشستگی برخ
ها محقق گردد. همچنین دلتنگی براي همکاران قبلی  انتظار بودند تا این خواسته

  و نیاز به همنشینی با آنان نیز در سخنان بازنشستگان مشهود بود.
م یاست که از مفاه یشخص يراهبردها ین مفهوم اصلیسوم: یشخص ي. راهبردها3 
» ی، صرف وقت با خانواده، نواشتغالییت گرای، معنویتفراغهاي  تیفعال«چون  یفرع

 زین ییایمزا يکه دارد دارا یبیعالوه بر معا یده است. دوران بازنشستگیاستنباط گرد
موثر واقع شود.  یرش دوران بازنشستگیتواند در پذ می باشد که توجه به آنها می

ن دوران اقدامات یا درها  کمرنگ تر کردن مشکالت و چالش ين بازنشستگان برایهمچن
ش یافزا ين دوران اسانتر باشد. از اشتغال نو برایدهند تا گذران ا می انجام یمختلف

 به امور خانواده. یدگیدرآمد گرفته تا گذران وقت با خانواده و رس
به نسبت زمان اشتغال افراد  ی: در دوران بازنشستگیفراغتهاي  تیفعال. 3-1

ن یخود از ا یتیشخصهاي  یژگیهر کس بنا به ودارند و  يادیآزاد زهاي  زمان
از  يارید. بسینما می ش مطلوبتر باشد استفادهیکه برا يزمان به نحو

بازنشستگان اوقات فراغت خود را با ورزش و مطالعه و گفتگو با همساالن خود 
 ند گردد. یآنان خوشا ين دوران برایشود ا می گذرانند که باعث می در پارك
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ش حس ارتباط با خدا یبا توجه به باال رفتن سن و  افزا: ییرات گی. معنو3-2
ت آن به شرکت در مراسم و یه و تقویش روحیافزا ياز بازنشستگان برا ياریبس

و  ینیدهاي  کنند و با عمل به آموزه می دایل پیشتر تمایب یمذهبهاي  نییآ
 را کاهش یدهند و مشکالت روح می قلیعت روح خود را صیوند با طبیپ

 دهند. می
ط کار یدر مح يشتریدر زمان اشتغال افراد زمان ب. صرف وقت با خانواده: 3-3

به خانواده  يند زمان کمتریت ننمایریمد یهستند و اگر وقت خود را به درست
کن یروند ول می خواب به منزل ياز افراد فقط برا یبرخ یرد. حتیگ می تعلق

را به خانواده  يشتریوقت ب است که افراد یزمان مناسب یدوران بازنشستگ
 اختصاص دهند.

 یدوران بازنشستگهاي  از چالش ییرها ياز بازنشستگان برا یبرخ: ی. نواشتغال3-4
هم درآمد خود را  یکنند با نواشتغال ی میآورند و سع ي میبه اشتغال مجدد رو

 يریجلوگ یاز بازنشستگ یناش ینکه از مشکالت روحیش دهند و هم ایافزا
به آنان کرده است.  یکمک بزرگ یاز بازنشستگان نواشتغال یبه نظر برخند. ینما

آنان را به سمت اشتغال مجدد در دوران  یگر عدم توان مالید یو به نظر برخ
 کهولت فرستاد.

 
ل اطالعات یه و تحلین بخش با تجزیج بدست آمده در ای: نتاین بازنشستگیح ب) 

نده و کمتر بازنشسته خواهند یکسال آی یطکه  ياز افراد 10کسب شده از مصاحبه با 
 3ج پژوهش در یحاصل از مصاحبه، نتاهاي  ل دادهیه و تحلیشد حاصل شد. پس از تجز

ان یب» ت انتظاراتیریو مدها  زهیازها و انگیت نیریها،مد یت نگرانیریمد«يمفهوم محور
 ده است.یگرد
 یمفهوم فرع 5ق یکه از طربود ها  ین مفهوم استنباط شده نگرانیاول ها: ی. نگران1 

مردم نسبت به بازنشستگان، ترس از دست دادن،  ی، نگاه منفیو مال يمشکالت اقتصاد«
 استنباط شده است.» یسازمان یشدن روابط سازمان با افراد، طردشدگ ییکاال

ن یکه در ح ياز افراد يارین پژوهش بسی: در ایو مال ي. مشکالت اقتصاد1-1
 ار فکریبس یکردند که در به دوران بازنشستگ می ربودند اظها یبازنشستگ

و  یت مالیآنان نگران کننده است وضع يکه برا يزین چیکنند و مهمتر می
 است. یدر دوران بازنشستگ ياقتصاد
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نگاه منفی مردم نسبت به بازنشستگان: مفهوم فرعی دوم نگاه منفی مردم . 1-2
نسبت به بازنشستگی و  نسبت به بازنشستگان است. اغلب افراد در جامعه

شوند نگاه مثبتی ندارند و براي شاغلین ارزش  افرادي که بازنشسته می
پندارند لذا  باشند و بازنشستگان را از کار افتاده می واعتبار بیشتري قائل می

هاي فکري کارکنان در حین بازنشستگی این موضوع  یکی از دغدغه
 باشد.  می

باشند ترس از  ی مین بازنشستگیکه در ح یزمان . ترس از دست دادن: افراد در1-3
ند مانند ینما می را با تمام وجود حس و درك يادیز يزهایدست دادن چ

ل یکه افراد به دال یکه داشته اند، احترام یگاه اجتماعیپست و به تبع آن جا
اي  ن سالهینها روابط چندیا يگذاشته اند و مهمتر از همه  می مختلف به آنان

ن یاهاي  یبر نگرانها  ن ترس از دست دادنیاست از دست برود. اکه ممکن 
 د. یافزا ی میدسته از کارکنان که در شرف بازنشستگ

شود  می ادیاز آن  یوارگ یشدن روابط سازمان با فرد: آنچه به عنوان ش یی. کاال1-4
شود و شان  می ا برخوردین است که افراد فکر کنند که با آنان مانند اشیا

سازمان باشد  ين نگاه از سویشود. چنانچه ا یآنان در نظر گرفته نم یانشان
کرده اند به مراتب  يخود را در سازمان سپر يکه کل عمرکار یکارکنان يبرا

ن یکه در ح ین حس در کارکنانیسخت تر و دردآورتر خواهد بود.که ا
 ده شد. یبودند به وفور د یبازنشستگ

تعلق  به یذات ازین نیبنابرا است، یاجتماع يجودمو : انسانیسازمان ی. طردشدگ1-5
 و کنار گذاشتن او ییگران را دارد و تنهاید يد شدن از سویتائ و داشتن

 جهینت شد که خواهد شتریب یزمان بیآس نیا. دهد آزار را فرد داًیشد تواند می
ک یباشد. در زمان نزد نداشته ینقش آن در فرد خود و باشد گرانید انتخاب

کنند و عدم  می را حس ین طردشدگیکارکنان ا يکار یان زندگیپا شدن به
 یسازمان يافراد و حس انزوا یمقام باالتر موجبات نگران يد از سویتوجه و تائ
 جاد خواهد کرد.یرا در آنان ا

بود که ها  زهیازها و انگیت نیریمد ین مفهوم اصلیدوم زه ها:یازها و انگیت نیری. مد2 
، یو روان یروح ی، کسب آمادگیو روان یروح يوانمندسازت« یم فرعیاز مفاه

ه یو آرامش و تزک يگر یو مرب ينقش استاد يفای، ایو جسم یکیزیف يتوانمندساز
 استنباط شد.» یو روان یروح
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 يرا برا ییاز هاین ین بازنشستگی: کارکنان در حیو روان یروح ي. توانمندساز2-1
از آنها توجه به  یکیکرده بودند که  ییشناسا یبا دوران بازنشستگ يارویرو

 بود.  یو روان یتوانمند کردن خود به لحاظ روح
از به ین یدوران بازنشستگ ي: آماده شدن برایو روان یروح یکسب آمادگ .2-2

به کارکنان  ین آمادگیتواند در کسب ا می زیدارد که سازمان ن ییها یآمادگ
 د. یخود کمک نما

ر باال رفتن یناپذ ییجزء جدا ی: مشکالت جسمیو جسم یکیزیف ي. توانمندساز2-3
اي  برنامه یدوران کهنسال يبرا یانسالیباشد. حال چنانچه در دوران م می سن

شود. لذا  می دوچندان یدوران بازنشستگ یوجود نداشته باشد مشکالت جسم
 شتر تمرکزیخود ب یهستند بر مشکالت جسم ین بازنشستگیکه در ح يافراد
توانمند سازند تا  یند تا خود را به لحاظ جسمینما ی میسعکنند و  می

 داشته باشند.  یدر دوران بازنشستگ يمشکالت کمتر
است  یاتیاز جمله تمن ينقش استاد يفای: ايگر یو مرب ينقش استاد يفای. ا2-4

رد و افراد عالقه دارند یگ می بان افراد رایگر يکار ین زندگییپاهاي  که در سال
گران قرار دهند تا در کنار حس ارزشمند یار دیخود را در اخت اتیکه تجرب

ز یکسب کردهاند را ن يان متمادیسال یشان بتوانند آنچه در طیبودن تجربه ها
بدست  يشتریب يزه یق انگین طریار کارکنان جوان قرار دهند و از ایدر اخت
 آورند

ه با باال رفتن سن سراغ ک ییازهایگر از نید یکی: یو روان یه روحی. آرامش و تزک2-5
 يبرا یباشد که اهرم می ه نفسیشتر به آرامش و تزکید توجه بیآ می افراد

که  يباشد لذا افراد می زین یو زندگ یاجتماع يمقابله با مشکالت و کمبودها
ن یا يط الزم برایکنند شرا ی میهستند سع یک به دوران بازنشستگینزد

بتوانند به آرامش الزم  یدوران بازنشستگ ا کنند تا دریخود مه يارامش را برا
 ش دهند. یابند و توان و مقابله با مشکالت را در خود افزایدست 

م یت انتظارات است که از مفاهیریمد ین مفهوم اصلیسومت انتظارات: یری. مد3 
ه ی، اشتغال به اعتبار سرمایررسمیغ يبا سازمان از مجار  يادامه همکار«چون  یفرع

ده است. کارکنان در یاستنباط گرد» ط کار یشرا ين، متناسب سازینمادو  یاجتماع
دارند و  یمواجه با دوران بازنشستگ يبرا يشتریب يفکرهاي  يریدرگ ین بازنشستگیح

 کنند.  می ک است فکریار نزدیقا به آن دوران که بسیعم
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 یانی: کارکنان در سنوات پایر رسمیغ يبا سازمان از مجار ي. ادامه همکار3-1
که ممکن است  يرفع مشکالت اقتصاد يخدمت انتظار دارند که بانک برا

ا بتوانند از یداشته باشد اي  رد برنامهیبگ یبان آنان را در زمان بازنشستگیگر
گردد  می هیگر که مخصوص بازنشستگان تعبیدهاي  ق بانک در بخشیطر

ز ید خود نات ارزشمنیانتقال تجرب ياز آنان برا یمشغول کار باشند. برخ
، ینان در رفع مشکالت سازمانیداوطلب هستند تا عالوه بر استفاده از تخصص ا

 د. یت نماین گروه تقویز در ایرا ن يحس ارزشمند
ه یسرمان خود: یو نماد یه اجتماعیبه اعتبار سرما ی. اشتغال بعد از بازنشستگ3-2

 قاطال ین گروهیبه ارتباطات درون و ماباست که  یمفهوم یاجتماع
بهبود  يخود برا یه اجتماعیز از سرماین ین بازنشستگیکارکنان در ح.شود می

ه ین سرمایرند و انتظار دارند با داشتن ایگ ي میاری یاوضاع در زمان بازنشستگ
از جامعه مشغول به کار شوند و از معضالت  يگریبتوانند مجددا در بخش د

 بکاهند. یزمان بازنشستگ
خود به  يکار ی: اغلب کارکنان در سال آخر زندگيکار طیشرا ي. متناسب ساز3-3

 یاسترس زا مشکالت روان يموجود در کارها يده اند و با فشارهایرس یکهنسال
ط یند لذا انتظار دارند که سازمان شراینما می را با خود حمل يادیز یو جسم

 يریسخت به آنان جلوگ ياز اختصاص کارها یرد و به نوعیآنان را در نظر بگ
 ند. ینما يسپر یرا با آسودگ یانین سال پاینموده و ا

 
ج) نزدیک به بازنشستگی: نتایج بدست آمده در این بخش با تجزیه و تحلیل  

نده بازنشسته یپنج سال آ یکه ط ينفر از افراد 14کسب شده از مصاحبه با  اطالعات
ج یه، نتاحاصل از مصاحبهاي  ل دادهیه و تحلیخواهند شد بدست آمد. پس از تجز

 ده است.یان گردیب» دها و انتظاراتیها، ام ینگران« يمفهوم محور 3پژوهش در 
 یمفهوم فرع 6ق یبود که از طرها  ین مفهوم استنباط شده نگرانیاولها:  ی. نگران1 

هاي  ی، نگرانیو روان یروحهاي  ی، نگرانیجسمهاي  ی، نگرانیمالهاي  ینگران«
 استنباط شده است.» یاجتماع يانزوا ، دغدغه شغل دوم ویتی/شخصیشان

ک به ینزد يکه سالها ياز افراد يارین پژوهش بسی: در ایمالهاي  ی. نگران1-1
 ياقتصادهاي  یاز جنس نگران یمالهاي  یکردند نگران می را تجربه  یبازنشستگ

و  يچون اضافه کار ییایاز قطع شدن مزا یناش یدو گروه قبل داشتند. نگران
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ه تورم و بزرگ شدن فرزندان و یرو یاد، رشد بیو اقساط زها  ن وامکارانه، داشت
بود که آنان  یآنان و بزرگ شدن خانواده از مسائلهاي  افتن خواستهیش یافزا

 مطرح نمودند. 
ک به یکارکنان نزد یجسمهاي  یدوم نگران ی: مفهوم فرعیجسمهاي  ی. نگران1-2

جاد یافراد ا يط کار برایل شرایکه به دل یاست. مشکالت جسم یبازنشستگ
دو ینده افراد را دچار دردسر نمایبه آن در آ یتیاهم یشده و ممکن است ب

گردد از  ی میم منجر به مشکالت جسمیرمستقیکه به صورت غ یمشکالت مال
 ن گروه را نگران کرده بود. یاهم موارد بود که ا

م یگر از مفاهید یکی یو روان یروحهاي  ی: نگرانیو روان یروحهاي  ی. نگران1-3
که منجر به  یاز مشکالت مال یاستنباط شد. نگرانها  بود که از مصاحبه یفرع

جانات، یه هیتخل ين از دست دادن  فضایگرددو همچن ی میمشکالت روح
و استرس و اضطراب  یاز افسرده شدن در دوران بازنشستگ یناشهاي  ینگران
بود که فکر  ياز موارد یبازنشستگدوران  يبرنامه بودن سازمان برا یاز ب یناش

 ن دسته از کارکنان را به خود مشغول کرده بود. یا
ن یشود ا می ادیاز آن  یوارگ ی: آنچه به عنوان شیتیو شخص یشانهاي  ی. نگران1-4

 یشود و شان انشان می ا برخوردیاست که افراد فکر کنند که با آنان مانند اش
 يسازمان باشد برا ين نگاه از سویه اشود. چنانچ یآنان در نظر گرفته نم

کرده اند به مراتب سخت  يخود را در سازمان سپر يکه کل عمرکار یکارکنان
 تر و دردآورتر خواهد بود. 

است که افراد نسبت  یدوران ی: از آنجا که بازنشستگیاجتماع ياز انزوا ی. نگران1-5
ک به یکه دوران نزد يدهند لذا افراد می به گذشته ارتباطات خود را از دست

ده یرا جهت مبتال شدن به پد ییها ینیش بیند پینما ي میرا سپر یبازنشستگ
 د. یآ می آنان به حسابهاي  یرا دارند و جز نگران یاجتماع يانزوا ي

ک به یکارکنان نزدهاي  استخراج شده از مصاحبه ین مفهوم اصلیدومدها: ی. ام2 
د یح و امید به آرامش و تفریام«یدو مفهوم فرعق ید بود که از طریبحث ام یبازنشستگ

 استباط شده است.» شتریب یدگیبه رس
 ياز استرس و فشارها ییرها يبرا يدواریح : داشتن امید به آرامش و تفری. ام2-1

بود که مصاحبه  ياز موارد يو معنو یروح يازهاین رفع نیو همچن یشغل
 شوندگان به آن اشاره کردند.
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دگی بیشتر: امید به گذاشتن زمان بیشتر براي رسیدگی به فرزندان و . امید به رسی2-2
ها و تفریحات خانوادگی از امیدهایی بود که این کارکنان  خانواده و رفتن به مسافرت

 به آنها اشاره کرده و زمان بازنشستگی را یک نقطه ي سیاه و تاریک ندیدند. 
 يفایانتظار ا« یم فرعیکه با مفاهانتظارات است.  ین مفهوم اصلیسوم. انتظارات: 3 

 ان شده است.یب» یعت سازمانیو انتظار مشا ينقش استاد
انتظار ایفاي نقش استادي: کارکنان نزدیک به بازنشستگی از سازمان خود . 3-1

تواند در پذیرش بهتر دوران  انتظاراتی دارند که توجه به این انتظارات می
ایی داشته باشد. انتظاراتی همچون بازنشستگی از سوي کارکنان تاثیر بسز

استفاده از تجربه بازنشستگان قبلی براي بیان تجربیات خود و استفاده همکاران 
 بازنشستگی. زمان در دریافتی برارتقاء مؤثرهاي  سیاست هاي آنان، اتخاذ از تجربه

، یبازنشستگ دوران يبرا سازمان بودن برنامه : بایعت سازمانیانتظار مشا. 3-2
 از خواست ن  دریبازنشستگان همچن میتکر خصوص در کارکنان به زشآمو

 یتخصص کارکنان تا در زمان بازنشستگ وها  مهارت ارتقاء يبرا سازمان
  ند.یمشکالت خود بهتر را بهتر حل نما

 باشد: می لیبه شرح ذها  افتهیز ین یدر بخش کم

هاي  ا پرسشنامهابتد یت بازنشستگیرین مدل مدیتدو يبرا پژوهش یدر بخش کم

و  ین بازنشستگی، حیک بازنشستگیدر سه مرحله نزد یفین شده براساس بخش کیتدو

 ییاز روا یین رواییتع يقرار گرفت و برا یمورد بررس یدر مرحله بعد از بازنشستگ

ل یرها براساس تحلیمتغ يریاندازه گ ياستفاده شده است. برآورد و آزمون الگو يمحتو

ن یارتباط ب یبررس يبرا يآمار يهان روشیتریمیاز قد یکیکه  يدییتأ یعامل

شده (سؤاالت) انجام مشاهده يرهایآمده) و متغبه دست يهامکنون (عامل يرهایمتغ

 مرکب ییایپا ،)یعامل بار( ریپذ مشاهده يرهایمتغ ییایپا شاملها  مدل نیا شد. سنجش

 یابیارز يبرا) AVE( شده استخراج انسیوار نیانگیم ،یدرون يسازگار یابیارز يبرا

 .است واگرا ییروا یابیارز يبرا الرکر - فورنل آزمون و یمقطع بار آزمون و همگرا ییروا

ر ین متغیتوان گفت که مدل ایباشند و میم 5/0رها بزرگتر از یمتغ یعامل يه بارهایکل

رها  یمتغه ابعاد یکل يکرونباخ محاسبه شده برا ين مقدار آلفایهمگن است. عالوه بر ا

ن ابعاد و یب یب همبستگیق ضرین از طریمحاسبه شده است. همچن 7/0بزرگتر از 

 د.یت ابعاد مشخص گردیها، اهم هیگو
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    یک بازنشستگیت نزدیریر مدیمتغ يریگمدل اندازه -1 شکل

 
    ین بازنشستگیت حیریر مدیمتغ يریگمدل اندازه -2شکل 
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 یت بعد از بازنشستگیریر مدیمتغ يریگمدل اندازه -3شکل

 ابعاد مدل مدیریت بازنشستگی يو رتبه بند یضریب همبستگ -1جدول 

 رتبه ضریب همبستگی ابعاد متغیر

ی
گ

ست
ش

زن
 با

ک
دی

نز
ت 

ری
دی

م
 

 2 0,862 هاي مالی نگرانی

 4 0,782 هاي جسمی نگرانی

 1 0,871 هاي روحی و روانی نگرانی

 3 0,810 هاي شخصیتی نگرانی

 6 0,733 شغل مردمدغدغه 

 5 0,743 انزواي اجتماعی

 10 0,384 امید به رسیدگی

 9 0,431 امید به آرامش

 8 0,462 انتظار ایفاي نقش استادي

 7 0,489 انتظار مشایعت سازمانی
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 رتبه ضریب همبستگی ابعاد متغیر

ی
گ

ست
ش

زن
 با

ن
حی

ت 
ری

دی
م

 

 5 0,823 ادامه همکاري با سازمان از مجاري غیر رسمی

ه اعتبار سرمایه اشتغال بعد از بازنشستگی ب

 اجتماعی
0,863 3 

 4 0,835 مناسب سازي شرایط کار

 2 0,877 مشکالت مالی و اقتصادي

 6 0,783 نگرش منفی مردم نسبت به بازنشستگان

 7 0,724 کاالیی شدن روابط سازمان با افراد

 1 0,894 ترس از دست دادن

 10 0,641 طرد شدن سازمانی

 12 0,584 روانیتوانمندسازي روحی و 

 13 0,551 توانمندسازي جسمی و فیزیکی

 8 0,717 ایفاي نقش استادي و مربی گري

 9 0,688 آرامش و تزکیه روحی و روانی

 11 0,592 کسب آمادگی

ی
گ

ست
ش

زن
 با

از
د 

بع
ت 

ری
دی

م
 

 7 0,613 هاي مالی ناتوانی

 5 0,770 از اسب افتادگی اجتماعی

 6 0,754 دهاي جدی سازگاري با نقش

 3 0,777 ضعف و ناتوانی جسمی

 4 0,772 ادامه حیات سازمانی

 2 0,934 هاي فراغتی فعالیت

 1 0,949 معنویت گرایی

 8 0,415 صرف وقت با خانواده

 9 0,383 نواشتغالی

 

ارائه  یت بازنشستگیریمد يالگو ید در بخش کمیو تائ یفیج بخش کیبا توجه به نتا 

 د.یگرد
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 یت بازنشستگیریمد يالگو -4ل شک

 يریجه گیبحث و نت

توان به بازنشستگان کمک کرد تا تجربه  می ن بود که چگونهیق حاضر ایسوال اصلی تحق

شان افزود ؟ یدهایهایشان کاست و بر ام یداشته باشند، از نگران يندیخوشا یبازنشستگ

هایی که باید مورد توجه  تواند باشد و مولفه می ن مسئله چهیحل ا ين راهبرد برایبهتر

 قرار گیرند، چیست؟

براي پاسخ به این سواالت، سه مرحله اصلی بازنشستگی و چالشها، انتظارات و  

افراد در هر مرحله  با استفاده از روش تحقیق کیفی و کمی مورد بررسی هاي  دغدغه

د در شرف ي مختلف از بازنشستگان و افراها گروهقرار گرفت. در ابتدا طی مصاحبه با 

مدیریت بازنشستگی در سه مرحله قبل بازنشستگی، حین هاي  بازنشستگی، ابعاد و مولفه

بازنشستگی و بعد بازنشستگی شناسایی شدند و در مرحله بعد با نظرسنجی از سه گروه 

حاصل مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. نتایج حاصل هاي  یافته ،نمونه مرتبط با هر مرحله

 زیر بصورت خالصه آمده است.از این بررسی در 
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 یک به بازنشستگینزد الف)

دها و یها، ام ینگران یک به بازنشستگینشان داد که در زمان نزدها  ل دادهیه و تحلیتجز

ل یاز قب ییها ین دسته از کارکنان با نگرانیا یعنیباشند.  ی میم اصلیانتظارات از مفاه

و  یشانهاي  ی، نگرانیو روان یروحي ها ی، نگرانیجسمهاي  ی، نگرانیمالهاي  ینگران

 باشند.  می مواجه یاجتماع ي، دغدغه شغل دوم و انزوایتیشخص

در رتبه اول قرار گرفت. کارکنان ها  یگر نگرانینسبت به د یو روان یروحهاي  ینگران 

و  یدچار مشکالت روح ین بودند که در دوران بازنشستگینگران ا یک به بازنشستگینزد

توان به  می ن آنهایداشته باشد که از مهمتر یل متفاوتیدند که ممکن از دالگر ی میروان

اغلب  ين مشاهده یاشاره کرد بودند همچن یجانیه هیتخل ياز دست دادن فضا

ن قشر افزوده است و یا یهستند بر نگران یو روان یمشکالت روح يبازنشستگان که دارا

ن یز از دست خواهند داد. این دارند را نکه با همکارا یعاطف يفضا ینکه با بازنشستگیا

) همراستاست. آنان معنقدند که  برنامه 2009ج مطالعات نون و همکاران (یافته با نتای

رات ییتغ يبرا يزیو هم شامل برنامه ر یمال يزیکه هم شامل برنامه ر یبازنشستگ يزیر

 افراد بکاهد. یتواند از نگران می باشد یو روان یجسمان

ل یبدلها  نهیش هزیازافزا یناش یمال یدر رتبه دوم قرار گرفت. نگران یمالاي ه ینگران 

 یت بیباشد و با توجه به وضع می ایل قطع مزایبزرگ شدن خانواده و کاهش درآمد به دل

افته با ین ین کارکنان بود. این دغدغه ایجز مهمتر یمال یدر کشور نگران يثبات اقتصاد

ق نوبهار اشاره شده است که یباشد. در تحق می همراستا) 1391ق نوبهار (یج تحقینتا

شود که انتقال  می محسوب یدر انتقال به بازنشستگ یاساسهاي  از چالش یمشکل مال

 د.ینما می توام يرا با شوك و ناباور یبه بازنشستگ
ی تیو شخص یاز مشکالت شان یکه در رتبه سوم قرار گرفته است نگران يافته بعدی 
بانک و  يکه از سو يرفتار يبا مشاهده  یک به بازنشستگیلب کارکنان نزدباشد. اغ می

نکه بانک تا یشان حادث شده بود. ایبرا ین نگرانیشد ا می انجامها  همکاران با بازنشسته
که  یکن زمانیاج داشته با آنها رفتار مناسب داشته ولیکه به کارکنان احت یزمان

آنان نداشته اند و همکاران  يز براین یاسبمراسم خروج من یبازنشسته شده اند حت
ز در پژوهش ی) ن2013( 1نسیس و جنکیویگذارند. د یاحترام الزم را به بازنشستگان نم

از ارزش و  یاز بازنشستگان معتقدند که بازنشستگ یدند که گروهیجه رسین نتیخود به ا
 است. یبازنشستگر گذار از اشتغال به یناپذ یین جز جدایکاهد و ا ها می اعتبار آن

                                                      
1. Davies & Jenkins 
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از  یکیاست.  یاز مشکالت جسم یکه در رتبه چهارم قرار گرفت نگراناي  افتهی 

 یاز آن در اثر کهولت سن و بخش یاست که بخش یمشکالت بازنشستگان نقصان سالمت

شود.  می جادیکار ا یط نامناسب در ارگونومیاز آن براثر عدم توجه در دوران کار و شرا

آنان  يکه دارند برا یاعالم کردند که مشکالت مال یازنشستگک به بیکارکنان نزد

 مدت یطوالنهاي  ن نشستنیز به همراه خواهد داشت همچنین یمشکالت جسم

ن دسته از کارکنان یا يز براین ین نگرانیاندازد که ایتواند سالمت آنان را به خطر ب می

که  یاز مشکالت جسم ییرها ياز آنان برا یکه برخ يبه همراه دارد به طور يبار فکر

افته ین یش از موعد بودند. ایپ یجاد شده بود به دنبال بازنشستگیآنان ا يدر اثر کار برا

ن ید شد. آنان در پژوهش خود به ای) تائ1969لد و مورگان (یقات بارفیج تحقیبا نتا

موثر است که  یدرخواست بازنشستگ يم برایدر تصم یدند که عوامل مختلفیجه رسینت

 باشد. ی میاز آنها نقصان سالمت یکی

مفهوم فرعی دیگر انزواي اجتماعی است که در رتبه پنجم قرار گرفت. انزواي اجتماعی  

نگرانی است که براساس پیش بینی کاهش سطح تعامالت با افراد و قطع ارتباطات اجتماعی 

. داند ز جامعه میگیري فرد ا تجلی کناره را بازنشستگی، نظریه انزواهمچنین  آید. بوجود می

 کنند که به موجب آن روابط بین ناپذیري تلقی می انزوا را فرآیند اجتناب ،1کومینگ و هنري

) در مطالعات 1383.  موسایی (شود قطع می به میزان زیادي شخص و دیگر اعضاي جامعه

و دورشدن یکباره افراد از محیط کار، باعث ایجاد عدم تعادل خود به این نتیجه رسید که 

 تواند انزواي اجتماعی را ایجاد کند. گردد که می بحران در وضعیت افراد می

 یکه در رتبه ششم قرار دارد دغدغه داشتن شغل در دوران بازنشستگ يبعد ینگران 

ن ی، تامینقش قبل يد به جاینقش جد ینیگزیل جایاز قب یمختلفهاي  زهیاست که با انگ

از هاي  کند که نقشین موضوع را مطرح میات یفعال هیگردد. نظر می جادیو... اها  نهیهز

 نیگزیجا يدیجد يها واسطه از دست دادن کار، با نقش دست رفته فرد بازنشسته، به

ق ین تحقیاهاي  افتهیکن طبق یول ).(Havighurst & Alberchi, 1953شود می

ش یفزااهاي  نهین هزیدر مورد داشتن شغل دوم همان تام ینگران يل براین دلیمهمتر

 باشد.  ی میزندگ يافته ی

هستند که بتوانند در دوران  ییدهایام يدارا یک به بازنشستگیکارکنان نزد 

دهد که انجام  می ن پژوهش نشانیاهاي  افتهیابند که یدها دست ین امیبه ا یبازنشستگ

                                                      
1. Cumming & Henry 
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شتر با خانواده و رها شدن از استرس و یکردن زمان ب يمورد عالقه، سپر يکارها

اد یاز آنها  یک به بازنشستگیاست که کارکنان نزد ییدهاین امیاز مهمتر یشغلاضطراب 

از آن به عنوان  یز در مراحل بازنشستگی) ن1976(یکرده اند. همانگونه که رابرت آکل

ده اند تا اوقات فراغت یکش می را یکند که افراد انتظار بازنشستگ می ادی یشروع و خوش

س و یویق دیتحقهاي  افتهین یبپردازند. همچن یداشته باشند و به خوش يشتریب

از کار  یرا به عنوان خالص یبازنشستگ یز نشان داد که گروهی) ن2013نس(یجنک

 کردند. یمعرف

از  یک به بازنشستگیاست که کارکنان نزد یق انتظاراتین تحقیاهاي  افتهیگر یاز د 

با ها  افتهین یبل آماده شوند. اقها  از سال یدوران بازنشستگ يبانک داشتند تا بتوانند برا

ن یخود به ا يدارد. آنان در مطالعه  ی) همخوان1395( یج پژوهش صدر و غالمینتا

با  یت شغلیزش و رضای، انگیهمچون ارتباط سازمان یافتند که عواملیجه دست ینت

دارند. لذا  يدار یو معن یش از موعد رابطه منفیپ یبازنشستگ يدرخواست کارکنان برا

و  یم اصلیمفاه يدارا یک به بازنشستگینزد يدر مرحله  یت بازنشستگیریمد مدل

 باشد. می ریز یفرع

 ین بازنشستگیح ب)

ن یح يآمار يشوند جامعه  می کسال و کمتر بازنشستهیکه به فاصله  یکارکنان

و  یهمچون مشکالت مال ییها ینگران يز دارایق بودند. آنان نین تحقیدر ا یبازنشستگ

شدن روابط سازمان با افراد،  ییمردم نسبت به بازنشستگان، کاال ی، نگرش منفياقتصاد

 بودند.  یسازمان یترس از دست دادن، طردشدگ

ترس از دست دادن شان و موقعیت نزد اجتماع و خانواده و جدا شدن از همکاران اولین  

بازنشستگی شان  اي است که کارکنان در حین بازنشستگی نگران آن بودند. این که با مولفه

دهند و ممکن است خانواده مثل گذشته با آنان رفتار  و جایگاه اجتماعی خود را از دست می

ننمایند که این ترس مشکالت روحی نیز براي آنان به همراه خواهد داشت.این یافته با نتایج 

) همراستاست. وي نیز به این نتیجه رسید که هر چه جایگاه 1394تحقیق سعیدي (

اعی بازنشسته قبل از بازنشستگی باالتر باشد در هنگام بازنشستگی رضایت او کمتر از اجتم

 اي است که قبل از بازنشستگی در پایگاه اجتماعی پایین تري قرار دارد. بازنشسته

است که در رتبه دوم قرار گرفت و همانگونه که  ینگران يو اقتصاد یمشکالت مال 

ل کم شدن درآمد یز به دلین گروه نیرا داشتند ا یرانن نگیا یک به بازنشستگیگروه نزد
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بودند که در  ینگران مشکالت مال ين عدم ثبات اقتصادیو همچنها  نهیش هزیو افزا

) و 2016ند و همکاران(یقات ویجاد خواهد شد. که تحقیشان ایبرا یدوران بازنشستگ

 ند.ینما می دییافته را تاین ی) ا1969لد ومورگان(یبارف

ن پژوهش یبه دست آمده در اهاي  ن مولفهیشدن روابط سازمان با فرد در ب ییکاال 

ن بود که یداشتند ا ین بازنشستگیکه کارکنان در ح یدر رتبه هفتم قرار گرفت. احساس

ندارند و در  یبانک ارزش يگر برایبانک تمام شده است و د يخ مصرفشان برایتار

ت، آنان را در مورد ین ذهنیشود. ا يسپرز یکسال نین یقرار گرفته اند تا ااي  گوشه

از آنان دچار انزوا شوند.  یبرخ یبودن آن نگران کرده بود و باعث شده بود حت یواقع

و  یز نشان دادند که سطوح باالتر تعلق و دلبستگی) ن2009دراگستا و همکاران(

رتبط و عملکرد م ینان مجدد به داشتن ارزش و بهاء، باسطوح باالتر سالمت ذهنیاطم

 است.

مردم نسبت به  ین دسته از کارکنان نسبت به نگرش منفیا يبعد ینگران 

دانند که از کارافتاده  ي میاز مردم، بازنشستگان را افراد یبود چرا که برخ یبازنشستگ

ن دسته یکند و ا می جادین نگرش حس سربار بودن در خانواده و جامعه را ایهستند و ا

) معتقدند که 1996( 1تزین تجربه را داشته باشند. ماتران و ریاز کارکنان نگرانند که ا

کننده نگرش مثبت و  ینیش بیتواند پ می باال و اعتماد به نفس باال يخودکارآمد

 باشد. یمطمئن به سمت بازنشستگ

هستند در  ین بازنشستگیکارکنان که در حهاي  ین نگرانیدر ب یسازمان یطردشدگ

را در  یمقام باالتر احساس طردشدگ يد از سوییجه و تارتبه آخر قرار داشت. عدم تو

آنان علت هاي  دهیا یازها و حتیران به نیدهد. فقدان توجه مد می شین کارکنان افزایا

نگ و یکوم ه انزواینظرطبق  ن دسته از کارکنان بود.یدر ا ین نگرانیجاد ایا

 نیبه موجب آن روابط ب کنند که ی میتلق يریناپذ ند اجتنابیانزوا را فرآ )1961(يهنر

 کند.  می دایر روابط هم تنزل پیت سایفیشود و ک می قطع يگر اعضایشخص و د

رتبه هشتم را  یک به بازنشستگینزدهاي  ن مولفهیب يگر یو مرب ينقش استاد يفایا 

د مورد توجه و یان خدمت بدست آورده اند بایسال یکه افراد ط یداشت. تجربه و تخصص

جاد یرا در فرد اها  ن تجربهیکسب ا يو تالش برا يرد تا حس ارزشمندیاستفاده قرار گ

ها  دند که سازمانیجه رسین نتیخود به اهاي  افتهیز در ی) ن2017(یستیلور و اید. سینما

                                                      
1. Mutran & Reitzes 
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هاي  برنامه يبرا يابزار جیترو يبرا تالش قیطر از را یبازنشستگ يزیر توانند برنامه می

 کنند.  لیرا تسهي ا حرفه مختلف مراحل در يگریمرب

 ین بازنشستگیبود که کارکنان در ح ییزه هایاز انگ یو روان یه روحیآرامش و تزک 

 ییخود برنامه ها یدوران بازنشستگ ينکه برایبه عنوان رتبه نهم به آن اشاره کردند ا

بتوانند آرامش  یق دستورات مذهبیکسب کنند و از طر یدارند که بتوانند آرامش روح

قات یج تحقیافته با نتاین یاست را در خود ارتقا دهند. ا یه و اساس سالمتیاکه پ یروح

بازنشستگان را  یاز زندگ يتمندیدر رضا يدی)  که عامل کل2005و همکاران( 1سیلو

)  که 2009و همکاران( 2نتریق وین تحقیمطرح کردند و همچن ینیداشتن اعتقادات د

ت مثبت با رشد شخص در مقابل یو معنو ینید يافتند که سازگاریجه دست ین نتیبه ا

 باشد. می توام است، همراستا یافسردگهاي  اضطراب کمتر و کاهش نشانه

مفهوم  يکارهاي  استیر و انعطاف در سییق تغیاز طر یو روان یروح یکسب آمادگ 

از را ین نیا یک به بازنشستگیاد نمودند.کارکنان نزدیبود که کارکنان از آن  يبعد

کباره باشد پس بهتر است تا در ید یط کار نبایکردند که دور شدن آنها از مح می احساس

جاد گردد. یدر افراد ا ین آمادگیابد تا ایج کاهش یکسال ساعات کار به تدرین یطول ا

رش و انطباق با یبه منظور پذ یروان يز به آماده سازی) ن1988( 3نیو جابل یاورل

د در طول برنامه یکه با یمهم يوان مرحله ، به عنيو سالمند یرات بازنشستگییتغ

 رد اشاره نموده اند.یمدنظر قرار گ یبازنشستگ يزیر

قرار داشت. کارکنان در  يبود که در رتبه بعداي  مولفه یو روان یروح يتوانمندساز 

دانند که با  ي میکار ین دوره از زندگیاهاي  تیبا توجه به حساس ین بازنشستگیح

از به کسب یروبرو خواهند بود لذا ن یدر مواجه با بازنشستگ یو روان یمشکالت روح

چون شرکت در  ییند و از روش هاینما می را احساس یو روان یروحهاي  ییتوانا

کنند.  می استفاده یکم کردن اثرات مخرب بازنشستگ يو ... برا یروانشناسهاي  کالس

مواجهه  يبرا یآموزشهاي  رهدو ي) نشان داد که برگزار2017ز (یج پژوهش هرتا  و رینتا

 یز از دوران زندگیت آمین دوران و انتقال موفقیرش ایدر پذ یبازنشستگ يده یبا پد

 کند. می فایرا ا ینقش مهم یبه بازنشستگاي  حرفه

 

                                                      
1. Lowis 

2. Winter  

3. Orelly & Jablin 
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ک به یکارکنان نزد يازهاین نیبود که در باي  مولفه یکیزیو ف یجسم يتوانمندساز 

و دست و پنجه نرم کردن  یچرا که مشکالت جسم در رتبه آخر قرار داشت. یبازنشستگ

عوارض آن را  یتوان با اقدامات می کنیاست ول ینفک سالخوردگیجز الها  يماریبا ب

کار،  يبرا زهینشان داد که انگز ی) ن2016ند و همکاران (یج پژوهش ویکاهش داد. نتا

ل از به کارکنان قب مربوطهاي  جنبهن یمهم تر  یمال تیو وضع یسالمت جسم

 رند.ید مورد توجه قرار گیکه با است یبازنشستگ

اشتغال بعد از بازنشستگی به اعتبار سرمایه اجتماعی و نمادین در بین انتظارات  

این دسته از کارکنان در رتبه اول قرار داشت. امید به استفاده از تجارب خود و 

 براي ارتقا سطح حمایت مشتریان براي یافتن شغل بعد از بازنشستگی و انگیزه باال

معلومات و اطالعات براي استفاده از آن در دوران بازنشستگی از مواردي بود که 

کارکنان انتظار داشتند تا به اعتبار آنها بتوانند دوران مناسبتري براي بازنشستگی 

 از پس) نیز به این نتیجه دست یافتند که 2001داشته باشند. تسنگ و وانگ (

استفاده  لذا دارندکاردیگرى اشتغال  بهبازنشستگان  از نیمىبازنشستگى نزدیک به 

روانى، -سازى که در آنها تمامى ابعاد سالمت جسمى، روحى هاى آماده از برنامه

 شود، براى اجتماعى و اقتصادى مؤثر در زندگى بازنشستگان درنظرگرفته می

 .بازنشستگى ضرورى است باسازگارى 

ط یشرا يکار یزندگ یانیظار داشتند تا در سال پاانت ین بازنشستگیکارکنان در ح 

شود و از سمت  يآنان متناسب سازهاي  ییبا توانااي  فهیو وظ یبه لحاظ زمان يکار

ط یش روند تا هم به لحاظ حجم کار با شزایپ ینظارت يبه سمت کارها ییاجرا يکارها

را به  يشتریببتوانند زمان  یآنان متناسب باشد و هم به لحاظ زمان یو روح یجسم

 یستیلور و ایق سیج تحقیانتقال اطالعات به کارکنان جوانتر اختصاص دهند. نتا

 يق آنان نشان داد که ساختارهایج تحقیباشد.نتا می افته همراستاین ی) با ا2017(

 يزیر برنامه ينه را برایبودند که زم یعواملاي  حرفه يهنجارها و سخت و سفت یسازمان

 کردند.  می سخت یبازنشستگ

بود که کارکنان در  يگریانتظار د یر رسمیغ يبا سازمان از مجار يادامه همکار 

ن یس کند تا ایرا تاس یین که بانک بتواند شرکتهایاز بانک داشتند. ا ین بازنشستگیح

بتوانند تجارب خود را در  یخصوص يبا بانکها يهمکار يبه جا یافراد بعد از بازنشستگ

اي  کارکنان خبره و استفاده از خدمات مشاوره ییا شناسایند و ینماسازمان خود استفاده 

ن دسته از یدر ا يتواند ارزشمند می استفاده از مشاوران خارج از بانک يآنان بجا
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ند. یرا تجربه نما یبتوانند بازنشستگ یو روان یش دهد و با آرامش روحیکارکنان را افزا

دانست که کارکنان قبل از اي  ن جنبهیمهمتر زه کار رایز انگی) ن2017ند و همکاران(یو

د یجدهاي  ن کردن نقشیگزیه معتقد به جاین نظریند. اینما می به آن توجه یبازنشستگ

 م است. یقدهاي  نقش يبه جا

 یبازنشستگ ج)

هاي مشترك بین بازنشستگان شامل فشارهاي ناشی از  در این پژوهش درك چالش

هاي جدید و ضعف و  تماعی، سازگاري با نقشناتوانی مالی، از اسب افتادگی اج

ناتوانی جسمی بود که مهمترین آن فشارهاي ناشی از ناتوانی مالی است که اغلب 

کردند چرا که با بازنشستگی بسیاري از  بازنشستگان با آن دست و پنجه نرم می

ها با افزایش همراه است لذا در  گردد ولیکن هزینه مزایاي زمان اشتغال قطع می

قدان امنیت مالی برخی به مشکالت روحی و جسمی نیز دچار شده بودند. که این ف

) در 2011هاي دیگران نیز همراستا است. ایوالز و ترویزان ( ها با نتایج پژوهش یافته

هاي مالی بر رفتار بازنشستگی تاثیر  پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که انگیزه

 جینتا ی، نوع رفتار را شناسایی نمودند.رخه زندگمدل چ کیبا استفاده از  دارد. آنها

 يشتریب تیحساسکردند  کارکنانی که مزد کمتري دریافت میکه  دادنشان  پژوهش

 مسائل اقتصادي دارند. نسبت به 

باشد که با گذر از دوران اشتغال و حرکت به  می از پست از انواع احترام یاحترام ناش 

آنان به  یکه تعامالت اجتماع يابد. افرادی می ن احترام کاهشیا یبازنشستگ يسو

گران ید يو عدم احترام از سو یابد حس از دست دادن شأن اجتماعی می کباره کاهشی

ا و ید. چینما می دییز تایرا ن یسازمان یج از اسب افتادگید که نتاینما می آنان را احاطه

 یبر زندگ یازنشستگر بیل تاثیو تحل یپس از بازنشستگ ی) سبک زندگ2010نگ (یجوپ

بعد از  یاجتماعهاي  ن شبکهیو روابط ب یرات روابط اجتماعییبازنشستگان و تغ

 يمطلوبتر یکه سبک زندگ یج نشان داد بازنشستگانیرا  مطالعه نمودند. نتا یبازنشستگ

 هم برخوردار هستند.  يشتریب یروابط اجتماعهاي  دارند از شبکه

باشند که  می زین یانتظارات يدارا یدوران بازنشستگهاي  بازنشستگان عالوه بر چالش 

است. اغلب بازنشستگان توقع دارند که بعد از  یات سازمانین آن ادامه حیمهمتر

از آنان معتقدند که  یارتباط آنان با بانک و همکاران قطع نگردد. برخ یبازنشستگ

تجارب آنان در  تواند از می باشند که سازمان ی میبانک هستند و منابعهاي  هیسرما
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در واقع نقطه انفصال آنان از  یکن بازنشستگید ولیشبرد اهداف خود استفاده نمایجهت پ

د شده یین موضوع تای) ا2009ق دراگستا و همکاران (یسازمان بوده است. که در تحق

ت یفیک يرو یو حس همبستگ یت اجتماعین پژوهش نشان داد که حمایجه ایاست. نت

نان مجدد یو اطم یر دارد و سطوح باالتر تعلق و دلبستگیندان تاثسالم یو سالمت زندگ

ات یو ح یو عملکرد اجتماع یبه داشتن ارزش و بهاء، با سطوح باالتر سالمت ذهن

 مرتبط است.

کم کردن  ياز بازنشستگان برا يارین بود که بسیپژوهش اهاي  افتهیگر یاز د 

را اتخاذ کرده بودند  ییراهبردها یزندگن مرحله از یو مواجه با ا یبازنشستگهاي  چالش

ت ی، معنویفراغتهاي  تیند که فعالیرا تجربه نما یاز زندگ يندیخوشا يتا مرحله 

ن مطالعه توسط یج ایباشد. نتا می از آن دست ی، صرف وقت با خانواده و نواشتغالییگرا

ندان ت بازنشستگان توسط فرزیت حمای) که به اهم2016ن (یق دامان و وندوجیتحق

ق آنان یج تحقید قرار گرفت. نتاییتوجه نموده اند مورد تا یند بازنشستگیخود در فرآ

هاي  ا از نوهیکنند  می که در آن دوران به فرزندان خود کمک ینشان داد که بازنشستگان

ند. ینما می را از سمت فرزندان درك يشتریت بیند به نسبت حماینما می خود مراقبت

 یدر انتقال از کار به بازنشستگ یتیک منبع مهم حمایعنوان ن فرزندان به یهمچن

 شناخته شدند.

 به صورت شکل زیر ارائه یت بازنشستگیریت به هدف مقاله حاضر مدل مدیبا عنا 

 گردد. می
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 یت بازنشستگیریمدهاي  مولفه -5 شکل
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 شنهادهایپ

 يگذار یراحل خط مشان امر در میشود که متولیشنهاد مین مطالعه پیج ایبر اساس نتا

 ن مسائل توجه کنند:یبه ا یخط مش يو اجرا

عالوه بر سازمان (خروج از خدمت) به  یبازنشستگهاي  ین خط مشیدر زمان تدو 

هاي زندگی، و  ها نرخ تورم، هزینه مشیفرد بازنشسته نیز توجه کنند. به این صورت که خط

از دو طریق قابل حصول است. اول اینکه  جایگاه فرد بازنشسته را در نظر بگیرند. این موضوع

هاي جاري،  اي باشد که بتواند عالوه بر هزینه در زمان خدمت، حقوق و مزایاي فرد به اندازه

میزان پس اندازي را پوشش دهد. دوم اینکه تفاوت بین سطح دریافتی فرد در زمان خدمت 

مشکالت بعدي مانند از اسب تواند رافع  و در زمان بازنشستگی کاهش یابد و این موضوع می

هاي جدید و مشکالت سالمتی فرد باشد. از تجربه افراد  افتادگی اجتماعی، سازگاري با نقش

نزدیک به بازنشستگی براي آموزش به جوانترها استفاده گردد با این کار نه تنها تخصص در 

 بهتر شود. شود بلکه حس ارزشمندي در این دسته از کارکنان ایجاد می بانک فراگیر می

 از همکاران روح سالمت به نسبت دارد شغل این که استرسی ماهیت به توجه با بانک است

هاي  کالس از استفاده امکان. نماید مبذول بیشتري توجه بازنشستگی به نزدیک دوران

در  روان سالمت به تواند .... میو اضطراب و استرس با مواجهه درمانی، روان و روانشناسی

 با کارکنان براي مخصوصا کار محیط در ارگونومی رعایت .کمک نماید نشستگیباز دوران

 از تواند می آنان سنی شرایط با متناسب همکاران ورزش براي اوقاتی کردن فراهم باالتر، سن

بازنشستگی براي افرادي که سی ساله بی وقفه کار کرده   .کند جلوگیري جسمی مشکالت

پیامدهاي مختلفی داشته باشد لذا باید کم کم به سمت تواند  اند به صورت یکباره می

بازنشستگی تدریجی پیش رفت تا پذیرش بازنشستگی براي افراد آسانتر باشد. کم کردن 

حجم کار کارکنان حین بازنشستگی و شناورسازي ساعات ورود و خروج این دسته از افراد 

را در این دسته ایجاد نماید.  تواند در ترك تدریجی از کار مفید باشد و آمادگی الزم می

ضمن اینکه به لحاظ حجم کار نیز باید شرایط جسمی و روحی کارکنان در حین 

اي ونظارتی به این دسته سپرده شود.  بازنشستگی مدنظر قرار گیرد و بیشتر کارهاي مشاوره

نمایند افراد در زمان بازنشستگی تمایل دارند که ارتباط خود با سازمان و همکاران را حفظ 

لذا برگزاري جلسات و بازگویی خاطرات دوران اشتغال نیز عالوه بر اینکه براي بازنشستگان 

تواند منبع  نماید براي کارکنان نیز می حس ارزشمندي و ادامه حیات سازمانی را ایجاد می

 دسترسی به تجربیات و گرفتن ایده باشد.
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