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Abstract
The purpose of this study is to identify the mentality of electricity industry employees
about empowering retiring workers. This research is an applied one in terms of purpose and
a descriptive one in terms of method and a mixed one (qualitative-quantitative) in terms of
data collection and analysis. A total of 24 participants were selected among the employees
of the electricity industry using the concept sampling method. Structured interview tools
and Q table were used to collect data. In the qualitative section, by conducting structured
interviews with participants, different views were extracted on the empowerment of retiring
employees. Then, in the quantitative part, by completing the Q tables using factor analysis,
the mental understanding of the individuals in each group was identified, analyzed and
examined. The results of this study indicate the existence of six distinct mental models
toward retiring employees, including "Fans of psychological solutions", "Believers in
paving the way for empowerment", "Optimistic about capabilities and abilities ",
"Supporters of removing individual and social barriers", "Critics of organizational and
governmental barriers" and "Advocates of creating opportunities", and each mindset has
different concepts and characteristics.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی ذهنیت کارکنان صنعت برق دربارة توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی
است .این پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازحیث روش ،توصیفی و ازنظر جمعآوری و تحلیل داده ها ،ترکیب ی
(کیفی-کمّی) اس ت .مش ارکتکنن داان ب ت تع داد  65نف ر ،از می ان کارکن ان ص نعت ب رق و ب ا اس تفاده از روش
نمونتایری مفهوم انتخاب شدند .برای اردآوری دادهها از ابزار مصاحبة ساختارمند و جدول کیو استفاده شده است.
در ارزیابی کیفی ،بعد از انجام مصاحبة ساختارمند با مشارکت کننداان ،نظره ای متف اوتی نس بت ب ت توانمندس ازی
کارکنان درشرف بازنشستگی استخراج شد .سپس در قسمت کمّی ،با تکمیل جدول های کیو بت شیوة تحلیل عاملی،
فهم و درک ذهنی افراد هر اروه احصا و تجزیتو تحلیل شد .نتیجة این بررسی ،نمایانگر وجود شش الگ وی ذهن ی
متمایز شامل «هواخواهان راهکارهای روانشناختی»« ،معتقدان بت هموارسازی راه توانمندی»« ،خوشبینان بت قابلیت و
تواناییها»« ،حامیان رفع موانع فردی و اجتماعی»« ،ناقدان موانع س ازمانی و حک ومتی» و «طرف داران خل فرص ت»
نسبت بت توانمندسازی کارکنان در آستانت بازنشستگی است کت هرک دام از ذهنی ته ا دارای خصوص یا ،،مع انی و
محتواهای متفاوتی نسبت بت یکدیگر هستند.
کلیدواژه :توانمندسازی؛ کارکنان در شرف بازنشستگی؛ روششناسی کیو؛ الگوی ذهنی
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مقدمه
بسیاری از صاحب نظران معتقدند بت همان میزان کت دوران استخدام ،رشد ،توسعت و بلوغ برای سازمان ها
و بت خصوص جوامع مهم است ،مراحل افول و رسیدن بت مرز پایان عم ر ک اری نی ز بای د درنهای ت دق ت و
ظرافت صور ،ایرد (ایتیکا 6-6 :6500 ،0و میتساکیس .)6505 ،6بازنشس تگی ،مرحل تای مه م از زن دای
کاری انسان است و همان اونت کت برای بهبود زندای کاری کارکنان تحقی و پژوهش میشود ،بای د ب رای
مراحل بعد از آن نیز برنامت ریزی شود تا از بازنشستگی بت عنوان لحظا ،بحرانی زندای یاد نگردد و موجب
عدم تع ادل در زن دای بازنشس تت نش ود (موس ایی .)0636 ،ازای نرو ،بای د جامع ت نگ اه خ ود را نس بت ب ت
بازنشستگان تغییر دهد؛ زیرا فرد بازنشستت پس از سالها کار ،انتظ ار احت رام و برخ ورد مناس ب دارد؛ چ ون
خود را فردی کارشناس ،دارای اندیشت و آااه میداند و اار ازطرف سازمان و جامع ت ب ا واکنش ی مناس ب
مواجت نشود ،با مشکل روبترو خواهد شد (فن 6و همکاران .)6560 ،امروزه بینش افراد بت دوران بازنشستگی
بتعنوان دورة تازهای از زندای کت باید پس از درک آن ،بت خوش ی ،س رارمی و تف ریح پرداخ ت ،تغیی ر
کرده است و دیگر از بازنشستگی بتعنوان دوران وابستگی یا استراحت یاد نمیشود .بنابرای ن ،چگ ونگی
واکن ش ف رد و همچنی ن تواناییهای ش در کن ارآمدن رض ایتمندان ت ب ا ای ن مس ئلت اساس ی ،تأثی ر
فراوان ی در س المتی وی دارد (زنجری.)0 :0601 ،
باتوجتبت واقعیتهای پیشافتت ،میتوان از نیرویهای کار باسابقت بتعنوان سرمایتهای سازمانی ی ادکرد
کت این موضوع ،اهمیت آن ان را ن زد محقق ان ح وزة م دیریت من ابع انس انی نمای انت ر م یکن د (نق وی 5و
همکاران  .)6500 ،این درحالی است کت نرخ رشد افراد مسن در کشورهای درحال توسعت مثل ای ران بس یار
زیاد است ،بت طوری کت پیش بینی میشود جمعیت افراد باالی  25سال در ایران بت سی میلیون و پنج اه و س ت
هزار نفر ( 6620درصد کل جمعیت کشور در سال  )6545اف زایش یاب د ک ت در ای ن ص ور ،ب زر

ت رین

اروه سنی کشور را تشکیل خواهند داد (دپارتمان اقتصادی)65 :6501 ،4؛ بنابراین ،درص ور ،ع دم توج ت
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بت این مسئلت و نبود برنامت ریزی درست ،در آینده ای نزدیک ،کشور و بت ویژه بخش مدیریت منابع انسانی ب ا
مشکال ،ناشی از افزایش جمعیت سالمندان بیشازپیش درایر خواهد شد (سیدنقوی و همکاران.)0601 ،
دورة کارمندی ست مرحلت دارد :مرحلة نخست ،ورود است کت با احس اس خوش ایند ی افتن ک ار هم راه
است .مرحلة بعد تحکیم است کت افراد بت تدریج احساس تکامل و قدر ،می کنند و در آخرین مرحلت تنزل
است؛ یعنی زمانیکت کارمند خالقیت خود را ازدست میدهد و ب ت راهح له ای تک راری روی م یآورد و
مش کال ،را از روی ای دهه ای قبل ی ک ت دیگ ر نش انته ایی از ابتک ار در آن نیس ت ،ح ل م یکن د
(وریس .)6556،0بازنشس تگی ،تدارک اذار از نقشی بت نقش دیگر و انتقال بت مرحلة جدی دی از زن دای
است؛ بازنشس تگی بتمعنای جداشدن فرد از نقشی اس ت ک ت س ال ه ای متم ادی داش تت و در ق البی جدی د
درآمدن است کت با تغییرا ،در کار و بروز نگرانی همراه است و یکی از مه مت رین تغیی را ،زن دای و از
پدیده های پذیرفتت ش دة اجتماعی است .ب تنظ ر م یرس د ازدس تدادن درآم د ،مق ام و منزل ت اجتم اعی،
پیرشدن جسمی و بحرانهای هیجانی کت همگ ی پیام د ت رکک ردن ک ار اس ت ،ناامیدکنن ده باش د و نب ود
فرهنگ سازمانی حامی و فشارهای اجتماعی ،این ناامیدی را بیش تر م یکن د ،ب ت خص وص زم انیک ت اف راد
احساس کنند بت نحو احسن تالش کرده اند؛ ولی از بهره وری کار خود راضی نباشند و احساس مؤثرنبودن ی ا
تنهایی و پوچی کنند ،در این زمان پدیده ای بت نام اختالل در بازنشستگی بروز میکن د ک ت م یت وان آن را
نشانگان بازنشستگی نامید .این موضوع بت مشکال ،کسانی کت درشرف بازنشستگی هستند ،اش ارهدارد و ب ت
موان ع روانش ناختی ،م الی و اجتم اعی و همچن ین ت رکک ردن مطل وب و دلپ ذیر ک ار م یپ ردازد
(حبیب پوراتابی .)61 :0555 ،بخشی از دیدااه افراد درمورد بازنشستگی را شرایط آنان در زمان اش تغال و
تصویری کت از دوران بازنشستگی در ذهن خود ترسیم کردهاند ،شکل میدهد و همین ام ر س بب م یش ود
کت نحوه برخورد آنها با دوران بازنشستگی کامال ًمتفاو ،از یکدیگر باشد .نگرش بت شغل ،یکی از عواملی
است کت رفتار افراد را در مرحلت بعدی زندای (دوران بازنشستگی) تحت تأثیر قرار میدهد (یوس

زاده و

همکاران.)64 :0603 ،
روش زندای سالهای قبل از بازنشستگی و طرح ریزی برای آن ،در احساس خشنودی پس از آن نقش
بسزایی دارد؛ زیرا کارکنانی کت برای بازنشستگی برنامتریزی میکنند ،معموالً خود را بهتر با این مرحل ت از
1. Vries
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زن دای س ازاار م یکنن د (س یدل 0و همک اران .)6560 ،وقت یک ت در آس تانة بازنشس تگی ف رد ب رای وی
برنامت ریزی می شود و بت روش شایستت بت اطالع او می رسد ،بت خصوص زمانی کت بازنشستگی ب ا درخواس ت
خودش همراه است ،فرد بتراحتی با آن روبترو م یش ود (ون در زن دن .)041 :0631 ،پ یش از بازنشس تگی
امکان دارد شخص بر اثر دالیلی مثل یأس از آینده ،ازدستدادن کار ،ازدستدادن سرزندای ،قرارا رفتن
نیروهای تازه کار بت جای خود و بت هم خوردن برنامة روزانت دچار آشفتگیهای روحی شود .ح ال اا ر ه ی
کمک یا آماده سازی ازسوی سازمان بت افرادی کت نزدیک بازنشستگی هستند ،صور ،نگیرد و ره ا ش وند
تا دچار تفکرا ،بد و خوب شوند ،در وضعیت بدی قرار م یایرن د و م د،ه ا ط ول م یکش د ت ا ب ا ای ن
حقیقت کن ار بیاین د (وری س .)6556 ،س ازمانه ا در دنی ای ام روز ،توانمندس ازی و دادن آزادی عم ل ب ت
کارکنان را یکی از راهبرد های مهم افزایش راندمان و تأمین بقا می دانند (اودرزی و امینیان.)62 :0630 ،
در مدیریت منابع انس انی ب ت موض وع توانمندس ازی کارکن ان درش رف بازنشس تگی پرداخت ت نش ده اس ت؛
ازجملت روشن نیست مؤلفت های سامانبخش تکوین و رخداد ایناون ت توانمندس ازی در س ازمان چیس ت و
چت پویایی هایی ب ر آن ح اکم اس ت؛ بن ابراین درک عمی ت ر از عوام ل م ؤثر ب ر توانمندس ازی کارکن ان
درشرف بازنشستگی م ی توان د م دیران س ازمان را در م دیریت کارکن انی ک ت در ای ن مقط ع ک اری ق رار
ارفتت اند و انجینت ای از دانش و مهار ،در سازمان بت ش مار م ی آین د ،ی اری کن د .در پ ژوهش حاض ر ب ا
استفاده از روش کیو بت شناسایی الگوی ذهنی برخی اعضای صنعت برق از توانمندسازی کارکنان درشرف
بازنشستگی پرداختت شده است .هدف از انجام پژوهش ،شناسایی الگ وی ذهن ی کارکن ان از توانمندس ازی
کارکنان درشرف بازنشستگی با کاربرد روش کی و ب رای نی ل ب ت درک ی عمی ت ر از چیس تی و چگ ونگی
تکوین آن است.
پرسشهای پژوهش بت شرح زیر هستند:
ال ) مشارکت کننداان در پژوهش ،دربارة توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشس تگی ص نعت ب رق
چت درک و دیدااهی دارند؟
ب) الگوی ذهنی غالب کارکنان از توانمندسازی کارکنان در آستانة بازنشستگی ص نعت ب رق چگون ت
است؟
1. Seidl
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مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
مفهومشناسی توانمندسازی کارکنان
از دهة  0005و بت ویژه پس از انتشار ا زارش توس عة جه انی  ، 6550مفه وم توانمندس ازی ب ت عنص ری
اساسی در مبارزه با فقر  ،ستم و تبعیض جنس یتی تب دیل ش ده اس ت و ای ن نکت ت ک ت توانمندس ازی ازجمل ت
اهداف کلیدی برنام ت ه ای حمای ت اجتم اعی در سراس ر جه ان محس وب م ی ش ود ،ج ای تعج ب ن دارد
(مایورانو 0و همکاران .)6560 ،در شرایط رقابتی جهانی امروز  ،پیگیری موفقیته ای عملی اتی ب یش از ه ر
مورد دیگری طول می کشد؛ درنتیجت هر سازمانی بخواهد سود خ ود را اف زایش ده د و به ره وری را بهب ود
بخشد ،باید کارکنانی کت بهترین ایدهها ،بینشها و راهحله ا را ارائ ت م یدهن د ،مش ارکت ده د (وان گ6و
همکاران  .)6500 ،بتعبار،دیگر ،در هر کسبوکاری ،توانمندسازی مؤلفتای مهم برای رس یدن ب ت نت ایج
مؤثر ،بهرهوری و توسعت است (الحوزی 6و همکاران .)6560 ،توانمندس ازی ،مفه وم وس یعی اس ت ک ت در
علوم مختل

مانند مدیریت ،روانشناسی ،علوم سیاس ی ،انس انشناس ی اجتم اعی و پزش کی ک اربرد دارد.

پژوهشگران زیادی ابعاد توانمندسازی را با روشهای مختل

جستجو ک رده و تع اری

متع ددی ب رای آن

ارائت دادهاند .توانمندسازی بیشتر بت شرایطی افت ت م ی ش ودکت ط ی آن ق در ،در اختی ار باش د و بت وان ب ا
بهرهبرداری الزم از آن ،از فوایدش استفاده کرد (نارایان.)654 :6552 ،5
توانمندس ازی در ه ر س ازمانی ب ت ماهی ت ،فرهن گ و نیازه ای آن س ازمان بس تگی دارد (احم دی و
همکاران .)03 :0603 ،برخی محققان معنای توانمندسازی را توسعت میدهند و بت هر وضعیتی میاویند ک ت
حس شایستگی و تحت کنترل داشتن کار را بت فرد القا و توانایی موردنیاز را برای خالقیت مهیا کند و آنه ا
را در امور با معنی مصمم سازد .در این مفهوم ،توانمندسازی نیرویی است کت میتواند با تحریک همکاران
یا مدیر یا از درون فرد برانگیختت شود و میتوان از آن با عنوان نیروی انگیزشی ک امالً ف ردی و چن دبع دی
یاد کرد .با این وض ع ،توانمندس ازی از راه تغیی ر در احساس ا ،و عواط

خ ود و همچن ین در رفتاره ای

دیگران آشکار میشود (ساندرا 4و همکاران .)6505 ،
1. Maiorano
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بتزعم کانونی )6554( 0دو اندیشت دربارة توانمندسازی وجود دارد کت یکی را رابین ز 6در س ال  6554و
دیگ ری را توم اس و ولته اوس 6در س ال  0005مط رح ک ردهان د .در دی دااه اول ک ت ک ارکردی اس ت،
توانمندسازی ،اعتمادکردن و قدر،بخشیدن بت کارکنان طبقا ،پایین سازمان برای تصمیمارفتن و تقوی ت
تصمیما ،اتخاذشده و بتنوعی مدیریت مشارکتی تعری

می شود و در نظریة بعدی توانمندسازی مفه ومی

انگیزشی شناختی دارد.
توانمندسازی روان شناختی شامل ش رایط روح ی اس ت ک ت بی انگر تفک ر کارمن دان نس بت ب ت ش غل و
عملکرد آنها است و باعث می شود احس اس جس ار ،و رض ایت بیش تری ب ت ک ار داش تت باش ند (اب راهیم،5
.)65 :6565
ضرورت توانمندسازی کارکنان
در حال حاضر باید بت توانمندسازی کارکنان بت عنوان راهبرد افزایش بهره وری درراس تای بق ای س ازمان
نگاه کرد و بت همین دلیل بت یکی از مهمترین مسائل سازمان تبدیل میشود (نیکاخالق و سیاد.)0601 ،،
کارکنانی کت معتقدند توانمندند ،خصوصیا ،،انگیزه و تعهد شخصی را دارند و احس اس م ی کنن د مس ئول
انجام تالشها و احساس کیفیت باال هستند (میرا 4و همکاران .)6500 ،توانمندسازی کارکنان ،بیانگر ت الش
مدیر جهت فراهمکردن فضایی برای رشد ،ارتقا و توسعت توانمندیها و ایجاد مشارکت آنان در تص میما،
و مسائل سازمانی بوده و دربردارنده مواردی نظیر ایجاد فضای ارتقا و رشد ،جانشینپروری وتسهیم ق در،
میباشد (خدایی و همکاران .)0603 ،کارکنان توانمند بت سازمانهای خود متعهد هستند؛ زیرا سازمانه ا ب ت
آنها شغل میدهند  ،توانمند میسازد و با آنها رفتار عادالنت میکنند (محمود .)6565 ،2همچنین مشاهده شده
است کت توانمندسازی بت افزایش رضایت شغلی منجر میشود و رضایت شغلی بتط ور قاب لت وجهی واس ط
رابط ت ب ین توانمندس ازی و تعه د س ازمانی اس ت (الکهت انی 1و همک اران .)6560 ،ازس ویدیگ ر براس اس
1. Kanooni
2. Robbins
3. Thomas & Velthouse
4. Ibrahim
5. Mira
6. Mahmoud
7. AlKahtani
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پژوهشهای انجامشده ،محیط ش غلی توانمن د ،یک ی از راهه ای م ؤثر ش ناختتش ده ب رای ک اهش اس ترس
سازمانی کارکنان است و همة ابعاد توانمندسازی ،همبستگی روشن و منف ی ب ا دو بع د شخص یتزدای ی و
فرسودای شغلی داشتت و همچنین همبستگی مثبت با پیش رفت ش خص داش تتان د (اس کا ،و ااف ت:0614 ،0
 .)43بتبیاندیگر میتوان افت توانمندسازی ،هم موجب برآوردهش دن نیازه ای س ازمان ب رای رس یدن ب ت
بهرهوری باالی کارکنان می شود و ه م ب ت امی ال کارکن ان ب ت مس تقلش دن و دی دهش دن پاس خ م یده د.
بتهمینترتیب توانمندسازی بت افراد ،مجوز بالندای ،خودکنترلی و خودتوسعتدهندای م یده د و موج ب
می شود یک سازمان کارمندان خود را تشوی کند کت آنچت را الزم دارند ب تدس ت آورن د و ای ن ارتب ا
میتواند بتصور ،برد  -ب رد باش د .م دیران من ابع انس انی م یتوانن د ب ا ب تک ارایری و اس تخدام نیروه ا و
نگهداری آنها و ایجاد انگیزش و خالقیت و توانمندی در افراد ،با اجرای برنامت ه ایی در موفقی ت س ازمانی
نقش داشتت باشند .اکنون چالش اصلی یک سازمان ایجاد ،حفظ و تقوی ت انگی زه و خالقی ت در کارکن ان
است (فضائلی و همکاران.)0600 ،
توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی
بازنشستگی دوره استراحت از استرس و تالش ناشی از کار است (آه ون 6و همک اران .)6560 ،فراین د
بازنشستتشدن را میتوان شامل ست دوره پیش از بازنشستگی ،حین بازنشستگی و پس از بازنشستگی دانس ت
کت هر دوره فش ارهای وی ژة خ ود را دارد .قب ل از بازنشس تگی ،معم والً ف رد دچ ار آش فتگیه ای روح ی
میشود .هنگام بازنشستگی درحقیقت موقعی است کت حکم بازنشستگی بت فرد داده میشود و ممکن اس ت
این موضوع از چند روز تا چند ماه طول بکشد .واض ح اس ت ک ت ای ن دوره ویژا ی خ اص خ ود را دارد،
بت خصوص دلواپسی ها و فشارهای روحی ناشی از عدم انطباق با شرایط جدید .در دورة بعد از بازنشستگی و
پس از ا ذر از دورة قب ل و وف دادن خ ود ب ا ش رایط جدی د ،ف رد دچ ار اخ تالال ،ای ن دوره م یش ود.
باایناوصاف ،ضرور ،تحقی در زمین ة چگ ونگی توانمندس ازی اف راد در آس تانة بازنشس تگی درراس تای
تسهیل اذر از این مرحلت خود را نشان میدهد (پارسا ضیابری و همکاران .)0601 ،برنامتریزی بازنشستگی
موضوعی است کت باید قبل از بازنشستگی برای افراد صور ،پذیرد ،زیرا اا ر ف رد در مس یر درس تی ق رار
1. Scott & Jaffe
2. Ahun
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نگیرد و سال های کمی بت پایان ک ارش ب اقی مان ده باش د ،ک ار زی ادی در ای ن زمین ت نم یت وان انج ام داد
(استرادا.)6565 ،0
با افزودن قید «درشرف» بازنشستگی بت موضوع توانمندسازی کارکنان ،پیشینة آثار پژوهشی انج ام ش ده
محدود می شود .تاکنون در ایران پژوهش مدون قابل توجهی ازسوی مراک ز علم ی  -پژوهش ی ی ا اداری -
اجرایی برای توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی صنعت برق انجام نشده و در خارج از کش ور نی ز
بت صور ،محدود بت موضوع توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی پرداختت شده اس ت؛ ام ا ب ا تعم یم
موضوع موردبررسی بت حوزه های کلیتر ،پژوهشهایی انجام ش ده اس ت ک ت عم دة آنه ا نی ز ب ر موض وع
سالمندی موف یا مدیریت نیروهای کار سالمند یا مدیریت سالمندی متمرکز هستند(سیدنقوی و همک اران،
.)0601
در مطالعا ،پیشین مرتبط با موضوع ،صفری ( )0631فرص ت ه ا ،موان ع و مش کال ،موج ود در زم ان
بازنشستگی کارکنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی را م ورد تحقی و ب ازبینی ق رار داده اس ت .نت ایج ای ن
تحقی نشان داد کت کارکنان بازنشستت عمدتاً بت شغل های کاذب روی می آوردند و دلیل آن را ع دم ت أمین
معیشت زندای خود عنوان میکنند؛ پس میطلبد ک ت در مجموع ة س پاه ،اف رادی ک ت پس ت س ازمانی ب اال
دارند و مسئول هستند و در آینده خود نیز بازنشستت خواهند شد ،بت فکر آیندة سازمان و کارکنان باشند.
سلطانی و روحانی ( )0635در تحقی خ ود درب ارة م دیریت من ابع انس انی ،ب ت ل زوم توج ت ب ت مراح ل
بازنشستگی کارکنان و اهمیت باالی طراحی فرایندهای مناسب برای آن اشاره کردهاند .معم والً س ازمانه ا
درخصوص درنظرا رفتن امکان ا ،رف اهی و م ادی ب رای ای ن دوره اق داما ،کم ی انج ام داده و از ابع اد
اجتماعی و روانی این دوره کت اهمیت زیادی نیز دارد ،غافل شده اند .آنان بت این نتیجت رسیده اند کت هنگ ام
بازنشستگی ،وف و سازش با این دوران و افزایش کیفیت روانی و اجتماعی آن اهمیت ویژه ای دارد .بیش تر
مشارکت کننداان در این پژوهش ،شصت س الگی را بهت رین س ن ب رای ش روع بازنشس تگی عن وان ک رده
بودند.
موسایی ( )0636در دانشگاه ته ران ب ت تحقیق ی ب ا عن وان «پیام دهای روح ی و اجتم اعی بازنشس تگی
اعضای هیئتعلمی» پرداخت و نتیجت ارفت کت آثار منفی بازنشس تگی اف راد عض و هیئ تعلم ی ،ب ت دلی ل
1. Estrada
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کناراذاشتت شدن از محیط شغلی و قطع ارتبا آنان با کار اذشتتش ان ب وده و حت ی اف راد م ذکور معم والً
پس از بازنشستگی ،خیلی زود دچار بیماریهای متعدد ش ده بودن د .همچن ین ای ن تحقی اش اره ک رد ک ت
پیامدهای منفی بازنشستگی بین بازنشستگان مرد مجرد و کسانی کت هنگام اشتغال حقوق زیادی داش تتان د و
یا سطح علمی آنها باالتر بوده ،بیشتر بوده است.
ب رو

 0و همک اران ( )6500ا زارش کردن د ک ت ب رخالف برخ ی قض او،ه ای اجتم اعی ،تف او،

چشمگیری در توانایی های شناختی دو اروه کارکنان جوان و مسن وجود ندارد ،ب تاون تایک ت نم یت وان
تفاو ،معنیداری در ادراکا ،دو اروه سنی درقب ال مف اهیمی چ ون حمای ت اجتم اعی ،تعه د ش غلی ی ا
تنش های روان شناختی یافت .بت عقیدة آنها ،هوش تبلوریافتت( 6دانش انباشتت در طول زمان عمر) ،با اف زایش
سن افزایش می یابد و می تواند تا سنین باال در سطحی عالی باقی بماند .برایناساس کارفرمایان بستت ب ت ن وع
و ماهیت شغلی باید بت نوع نیاز سازمان بت هریک از انواع هوش در کارکنان در سنین مختل

توجت کنند.

کویج 6و همکاران ( )6505با بررسی آن دستت از تحقیقا ،حوزة مدیریت منابع انسانی ک ت ب ت م دیریت
کارکنان سالمند پرداختت اند ،نتیجت ارفتت اند کت محققان مدیریت منابع انسانی توج ت خ ود را ب ر اق دام ه ای
مدیریت منابع انسانی برای انگیزه بخشی و آموزش نیروی کار سالمند متمرکز ک رده ان د .خالص ت برخ ی از
تحقیقا ،مرتبط با موضوع بازنشستگی در جدول ( )0آورده شده است.

روششناسی پژوهش
پژوهش پیش رو ،مطالعتای در صنعت برق برپایة روششناس ی کی و اس ت .هنگ امیک ت ه دف محق
بررسی عقاید ،عواط  ،نگرش ،بینش و چنین مواردی باشد ،می تواند برای انجام تحقیقی نظام مند ب ا روش
ترکیبی ،از روش کیو درراستای رسیدن بت اهداف مطالعاتی خود استفاده کند (تایلن 5و همک اران.)6553 ،
منط استفاده از این رویکرد پژوهشی ،ماهیت پدیدة موردمطالعت بتلحاظ تنوع ذهنیتها دربارة آن و قابلیت
ای ن روش در نح وة ا ردآوری دادهه ا ب رای آا اهی از عم ذهنی ت مش ارکتکنن داان مختل

ب ود.

1. Brough
2. Crystallised intelligence
3. Kooij
4. Tielen
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جدول  .5خالصه برخی از تحقیقات پیشین
ردیف

نام نویسنده
(سال)

عنوان پژوهش

خالصه نتایج
در این تحقی  ،ابعاد و مؤلفتهای
مدل ب رای ه ر س ت مرحل ت نزدی ک ب ت بازنشس تگی

0

پارساضیابری و

تدوین مدل مدیریت بازنشستگی

(شامل :نگرانی ها ،امیدها ،انتظارا ،)،حین

همکاران

با رویکرد ترکیبی (مورد مطالعت:

بازنشستگی (نگرانی ها ،نیازها و انگیزه ها ،انتظارا)،

()0601

بانک رفاه کاراران)

و ب رای بع د از بازنشس تگی (چ الشه ا ،انتظ ارا،،
راهبردهای شخصی) شناسایی و ابعاد و مؤلفتهای آن
در بخش کمی تأیید شد.
نت ایج پ ژوهش نش ان داد ک ت اف راد در مرحل ت

6

علوی و همکاران
()0600

مسائل روانی و اجتماعی

بازنشس تگی ب ا چ الشه ای روان ی اجتم اعی و ی ا

بازنشستگی در ایران :یک مطالعت

فرصت ه ای رش ددهنده مواج ت م یش وند .بن ابراین

کیفی

توجت بت آماده سازی برای بازنشستگی موضوع مهمی
در حوزه خدما ،سالمندی است.

6

باربوسا 0و

پیشبینهای اصالح بازنشستگی:

همکاران ()6502

یک بررسی نظاممند

سالمت فیزیکی قبل ،حین و بعد از بازنشستگی را بر
سازااری با بازنشستگی مؤثر ازارش کردند.
دغدغ ت بازنشس تگان قب ل از بازنشس تگی ،وض عیت

5

کجال و مون

6

()6502

تغییر در معنای بازنشستگی

جس مانی و س المت فیزیک ی آن ان ب رای بع د از
بازنشستگی ازارش شد کت بت منظور فعالیتهای بعد
از بازنشستگی برای آنان حائز اهمیت بود.
با تأکی د ب ت نق ش برنام ت ه ا قب ل از بازنشس تگی ب ر

4

دورانتت و
دلاالیو)6500( 6

مداخلت روانشناسی مثبت برای

ک اهش عالئ م روانش ناختی چ ون افس ردای،

ارتقای سالمت بازنشستگان

اض طراب و س طوحی از اس ترس در بازنشس تگی،

برزیلی

اجرای این برنامت ها را بر بهبود رضایت از زن دای و
تابآوری افراد بعد از بازنشستگی مؤثر دانستند.

1. Barbosa
2. Kojola & Moen
3. Durgante & Dell'Aglio

544

الگوهای ذهنی پیرامون توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی با استفاده از روششناسی کیو (تحفه و همکاران )

مشارکت کننداان پژوهش از می ان کارکن ان ص نعت ب رق و ب ا اس تفاده از روش نمون تای ری مفه وم

0

انتخاب شدند .در این روش ،کسانی بت همکاری دعو ،م ی ش وند ک ت بیش ترین ش ناخت را درب ارة پدی دة
مورد مطالعت دارند (کرس ول .)653 :6506 ،6پ س از مش ور ،ب ا اعض ای باس ابقة ص نعت و ش رح موض وع
مورد مطالعت ،از ایشان خواستت شد کسانی را معرفی کنند کت درعین تفاو ،دیدااه ،درزمرة آااه ترین افراد
از این موضوع در سازمان هستند؛ سپس با مراجعت بت ایشان و پس از حصول اطمینان از آااهی شان در زمینة
موضوع موردمطالعت ،از آنها برای همکاری دع و ،ب تعم ل آم د .درمجم وع  65نف ر ( 4زن و  00م رد) ب ا
تحصیال ،کارشناسی بت باال و با حداقل  53سال سن و  62سال تجربة ک اری ب رای مش ارکت در پ ژوهش
شناس ایی ش دند و اع الم آم ادای کردن د .ش رکتکنن داان در پ ژوهش ،مجموع ته ای تعری

ش ده از

ازاره های کیو یا مجموعة کیو را کت حاصل از افتگوی انجام شده دربارة موضوع توانمندس ازی کارکن ان
درش رف بازنشس تگی اس ت ،ردهبن دی و بس امان نمودن د و پ س از آن ،بررس ی و تحلی ل آم اری ش د و
موردتأویل و تشریح بیشتر توسط پژوهشگر قرار ارفت .روش کیو بت منظور تحقی و بررس ی پیچی دای و
رتبتبندی جدااانت و مناسب از فه م مش ترک مش ارکتکنن داان در جامع ة موردبررس ی ی ا جوام ع خب ره
تعری

شده است .مراحل مطالعة کی و دربرایرن دة ا امه ای متع ددی مث ل انتخ اب جامع ت ،نمون ت ،ش یوة

جمع آوری اطالعا ،و روش تجزیتوتحلیل است کت درقالب مراحل ی ک ت ا پ نج ب ت ص ور ،زی ر تش ریح
میشود:
 .0بتوجودآوردن زمینة مباحثت و افتگو و ایجاد مجموعة کیو؛
 .6برازیدن افراد برای ارزشاذاری کیو؛
 .6کاملکردن ارزشاذاری نمودارها و جداول کیو و استخراج مصاحبتها؛
 .5تجزیتوتحلیل دادهها؛
 .4تشریح و تفسیر عوامل یا مدلهای ذهنی (وست.)6505 ،6
ابتدا مقدما ،مباحثت و افتگو و تهیة اروه های کیو 5فراهم ش ده اس ت .ای ن موض وع ش امل مجموع ة
کاملی از ادبیا ،موضوع و دربرایرندة بررسی مقالتهای علمی ،جراید ،نش ریته ا ،مت ون ادب ی و منب عه ای
1. Concept Sampling
2. Creswell
3. West
4. Q-Concourse
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دیگر است و از شیوه ه ای کیف ی ،مص احبت و مباحث ة اروه ی ک ت م رتبط ب ا موض وع عوام ل اثرا ذار در
توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی است ،استفاده می شود .مهم ت رین ه دف ای ن ا ام ،اطمین ان از
کفایت محتوای تشکیل دهندة فضای افتم ان ب رای کس ب بیش ترین می زان فک ر ،نظ ر ،عقی ده ،احس اس و
دیدااههای مشارکتکننداان است و لزوماً حقای  0را دربرنمیایرد؛ بلک ت باوره ای ف رد و برداش ته ای
آنان از رفتارها ،آثار هنری و غیره را نیز شامل می شود .بتاین دلیل ازاره ها ی ا اوی ت ه ای ا ردآوریش ده،
بتاصطالح ذهنیا ،و اندیشت های خودمرجع 6فرد و بیان تم ایال ،و تجربی ا ،درب ارة موض وع ذهن ی اس ت
(براون .)16 :0001 ،6جامعة نمونت ،اقالم یا ازینة کیوه ا 5هس تند ک ت ب ت هم ة آنه ا مجموع ة کی و 4اط الق
میشود .ازینة کیوها بتشکل عبار ،یا ازارهای دربارة ابعاد مختل

موضوع موردتحقی است (داناییف رد

و همکاران )66 :0606 ،کت وجوه متفاو ،،وسعت و انواع فضای افتمان را در خود انعکاس میدهد.
در این مرحلت ،از میان تعداد زیادی از ازینتهای بالقوه و همة دیدااهه ا نس بت ب ت عوام ل اثرا ذار در
توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی و نیز عباراتی دربارة عوامل اثراذار در توانمندسازی کارکن ان
درشرف بازنشستگی ،تعداد مناسبی عبارا ،برازیده می شود و با ارزیابی ،اصالح و حذف عبارا ،همسان،
تکراری و مشابت و کاهش شبها ،و تردیدها و حذف تداخل معنایی و هم پوشانیها ،جملتبندیها وی رایش
می شوند و بعد از بررسی رواییهای ازینة کیوها ،هرکدام روی یک کار ،درج و بدینترتی ب ک ار،ه ا
یا مجموعة کیوی نهایی یا نمونة کیو طرح ریزی می شود .پیش از این مرحلت ،باید فضای افتمان ه ر عام ل
در مرحلة دوم براساس مؤلفتهای نداشتن هم پوشانی ،تکراری نبودن ،نداشتن شباهت معنایی و نداشتن ابه ام
در هریک از ازارههای آنها ،اصالح ،حذف یا ویرایش شود.
در مرحلة دوم ،شناخت و ازینش مشارکت کننداان ارزشاذاری کیو انجام می ش ود .ب ت اف رادی ک ت
نمون ة کی و را در ج دول مربوط ت طبق تبن دی م یکنن د ،ا روه مش ارکتکنن داان افت ت م یش ود .تع داد
مشارکتکننداان در تحقی ها و پژوهشهای انجامشده در روششناس ی کی و متف او ،اس ت .امک ان دارد
تع داد کمت ر از چه ل نف ر ب رای اه داف خ اص ک افی باش د (ب راون .)31 :0001 ،م الکه ای انتخ اب
مشارکتکننداان بت شرح زیر است:

1. Facts
2. Self-referent
3. Brown
4. Q Item
5. Q Set
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 .0داشتن دانش و تخصص در حوزة منابع انسانی ،صاحبنظربودن و دارابودن تجربت و انج ام مطالع ا،
پژوهشی مرتبط بت منابع انسانی؛
 .6داشتن تجربة اجرایی و کارکردن در حوزة صنعت و آشنایی با ج وّ و فرهن گ س ازمانی موج ود در
صنعت.
باتوجتبت اینکت مطالعا ،کیو ،کموکی

توزیع افراد در انواع مدلهای ذهنی را ارائت نم یکن د ت ا ب رای

اثبا ،افتة خود بت نمونة معرفی از جامعة آماری نیاز باشد؛ بلکت بتدنبال تأیی د وج ود الگ وی ذهن ی اس ت؛
بنابراین تعداد  65نفر برای مشارکت در تحقی انتخاب شده اند .در ق دم س وم ،کام ل ک ردن ارزش ا ذاری
نمودارهای کیو و بازبینی و بررسی مصاحبت ها انجام شده است .در ای ن ا ام پ یش از اینک ت از برازی داان
درخواست شود کت ارزش اذاری کار ،های کیو را انجام دهند ،ابتدا روایی محت وا و روای ی ص وری آنه ا
بتوس یلة مش ارکتکنن داانی انج ام ش د ک ت درب ارة ش ناخت عوام ل اثرا ذار در توانمندس ازی کارکن ان
درشرف بازنشستگی سازمان ها مشهور بودند و در این اام برای ممیزی تحقی بت همک اری دع و ،ش دند.
بر این اساس و بتمنظور تأمین هدف روایی صوری و محتوایی ،کار،ها یا عبارا ،کی و در اختی ار تع داد ده
خبرة حوزه منابع انسانی در صنعت یا دانشگاه قرار ارفت و بتوسیلة کام لک ردن ج دوله ای آن ب تش کل
آزمایشی ،عقاید و نظرا ،آنها برای روایی کار ،ها یا عبارا ،اعمال شد .بر پایة بررس ی ه ای انج ام ش ده،
تعداد ده نفر از صاحب نظران برای روایی محتوای ازاره های کیو و پایایی بازآزمون در رده بندی آن در دو
فاصلة زمانی منتج بت دستیابی بت ضریب همبستگی  35درصد و ب االتر خواه د ش د (اخت ردانش 0و دیگ ران،
 .)140 :6553این موارد بتترتیب زیر انجام شد:
 .0روایی صوری :ازاره های حاصل از افتگو و مصاحبت ها ،ازلحاظ دستوری و نگارشی مورد اص الح
قرارارفت و نکاتی کت تشابت داشتند یا تکرار شده بودند ،حذف یا وی رایش ش دند ت ا ص حت ا ذاری
روی روایی اولیت در فاز نخست انجام ش ود و تع داد  53عب ار ،ی ا ا زارة ک ار،ه ای کی و در ای ن
قسمت ،برای صحتاذاری قطعی و روایی محتوا برای مرحلة آتی انتخاب شد.
 .6روایی محتوا :در فاز دوم پس از معرفی و توجیت طرح پژوهش برای صاحب نظران حوزة منابع انسانی
در صنعت برق و دانشگاه ،از آن ان درخواس ت ش د ت ا ب ت عن وان ارزیاب ان مرحل ة آزمایش ی تحقی ،
1. Akhtar-Danesh
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جدولهای کیو را کامل کنند و برای تفسیر و تحلی ل بهت ر ،ه مزم ان روای ی ک ار،ه ا ب ا م ذاکره و
افتگو مورد مباحثت قرار ایرد.
روایی محتوا را میتوان براساس رتبتای کت مصاحبتشونداان بت ازارهها و عبارا ،کنار آن م یدهن د،
بررسی کرد .بت کالمی دیگر ،باید هماهنگی و سنخیت بین مضمون ازارههایی کت یا روی درجة مساوی از
محدوده یا روی درجتهای همجوار و کناری قرار دارند ،وجود داشتت باشد .عالوهبرای ن ،ب ا بررس ی ان دازة
رضایت مشارکتکننداان نسبت بت قابلیت و ظرفیت ازارهها برای نشاندادن ذهنیت و اندیشة آنه ا ،روای ی
صوری امکان پذیر است؛ پس در زمان ارزش اذاری کار ،ها در نمودار ،از راه مصاحبت این پرسش م ورد
مالحظت قرار ارفت کت آیا در ازاره های حاضر ،وجوه متفاو ،موضوع توانمندس ازی کارکن ان درش رف
بازنشستگی مورد توجت قرار ارفتت است تا آنان بتوانن د از راه ارزش ا ذاری ک ار ،ه ای کی و آنچ ت را در
ذهن خود دارند ،ابراز کنند .بتبیان دیگر ،ازلحاظ آنها چت عوامل اساس ی ی ا جزئ ی فرام وش ش ده اس ت و
مشارکتکننداان برای جامعیت زیادتر چت عباراتی را بت کار،ها اض افت م یکنن د ،ب تاون تایک ت در ب ین
کار ،ها موجود نباشد .با تمام شدن این اام و درنظر قراردادن نظرهای مصاحبت شونداان و انجام وی رایش،
تغییرا ،و اصالحا ،موردنیاز در ازارهها ،تعداد  53کار ،بت  50کار ،نهایی ک اهش پی دا ک رد .ج دول
( )6عبارا ،کیو را نمایش می دهد .در جدول مذکور در برخ ی م وارد ب رای رعای ت اختص ار ،عب ارا ،از
حالت جملت خارج شدهاند.
جدول  .2عبارات کیو

 .0اب راز نی از ازس وی س ازمان؛  .6رعای ت احت رام و پرس تیژ؛  .6حف ظ روحی ت و انگی زه و الق ای ح س
مؤثرب ودن؛  .5واا ذاری مس ئولیت م دیریت دان ش؛  .4واا ذاری مس ئولیت مش اوره؛  .2س پردن ام ور
مطالعاتی بت این قشر کارکنان؛  .1ارائة آموزش های روانی درراستای ایجاد آم ادای ب رای دورة جدی د
زندای؛  .3با ایجاد فرصت حفظ زمینة کاری می توان بت توانمندس ازی کارکن ان کم ک ک رد؛  .انج ام
امور مطالعاتی راهی برای شکل دادن بت توانمندسازی کارکنان است؛  .05بهره ایری از روشهای جدید
آموزش از راهکارهای موجود در توانمندس ازی اس ت؛  .00حمای ت از اف راد درش رف بازنشس تگی در
توانمندسازی آنان مؤثر است؛  .06ب ت س المت و درم ان کارکن ان در آس تانة بازنشس تگی توج ت ش ود؛
 .06ارتقای شغلی در سال های پایانی مهم است؛  .05با قدرشناسی از افراد درش رف بازنشس تگی ا امی
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درراستای توانمندسازی آنان برداشتت می شود؛  .04اعط ای س اعا ،ک ار مح دود ،ش ناور و دورک اری،
راهکاری در شکل ایری توانمندسازی مهم است؛  .02بت موضوع پرداخت حقوق و مزایای کافی توجت
شود؛  .01اعطای تسهیال ،مثمرثمر است؛  .03باید بت قابلیتها و توانایی ها توجت ش ود؛  .بای د از دان ش
ضمنی و تجربة افراد در شرف بازنشستگی استفاده شود؛  .65موانع قانونی درراستای اس تفاده از ظرفی ت
مشاوره ای ص ور ،پ ذیرد؛ .60از متخصص ان باتجرب ت در ان واع آم وزش ه ای س ازمانی اس تفاده ش ود؛
 .66مشکال ،روحی حل شود؛  .66ناتوانی جسمی موردتوجت قرار ایرد؛  .65بی انگیزای برای خدمت
رفع شود؛  .برخی آموزش ها کماثر است؛  .62کارکن ان درش رف بازنشس تگی ب ا فن اوری جدی د آش نا
نیستند؛  .61با ورود بت این مرحلت تضعی
خانواده تضعی

روحیت ازسوی جامعت ص ور ،نگی رد؛ در ای ن بره ت ازط رف

روحیت نشوند؛  .60مح دودیته ای ب تک ارایری بازنشس تگان رف ع ش ود؛  .65کمب ود

بودجت ازجملت موارد بی توجهی ب ت توانمندس ازی کارکن ان اس ت؛  .60ت ورم نی روی ک ار ،ن رخ ب االی
بیکاری و عدم ظرفی تس ازی م انع توج ت ب ت توانمندس ازی کارکن ان مذکوراس ت؛  .66هزین تب رب ودن
آموزش کارکنان درشرف بازنشستگی؛  .فقدان شایستتساالری مانع توانمندسازی است؛  .65ب یاهمیت ی
ب ت خبرا ان ازجمل ت موان ع توانمندس ازی کارکن ان درش رف بازنشس تگی اس ت؛  .64اص الح ق وانین
بت کارایری بازنشستگان از ضروریا ،توانمندسازی است؛  .62باید ب ت اص الح نظ ام اداری و رف ع خ
قانونی در سطح دولتی پرداخ ت؛  .61توج ت ب ت تف او ،ه ا و حساس یت در ب دو اس تخدام؛  .63توج ت و
برنامت ریزی برای توانمندسازی در طول استخدام؛  .60وجود برابری جنسیتی در سطح سازمانی؛  .55باید
بت شرایط جسمی فرد در این فرایند توجت شود؛  .50انتظارا ،درونی فردی مهم است.
سپس در اختیار تعداد  65مشارکتکننده اذاشتت و از آنها درخواست شد تا بر پای ة توزی ع ش بتنرم ال،
کار ،ها را در نمودارها ارزش اذاری کنند .مشارکت کننده برای نشاندادن میزان موافقت و مخالفت خ ود
با هر ازینت ،آن ازین ت (ی ا ک ار ،م وردنظر) را ب تترتی ب اهمی ت روی طیف ی در ج دول ق رار م یده د.
جدول ( )6ترکیب ارزشاذاری کار،ها را نشان میدهد.
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جدول  .2ترکیب ارزشگذاری کارتها
توزیع پراکندگی ازپیشتعیینشده (با ساختار)
رتبة طی

در ستون نمودار برای

+6

+5

+6

5

+0

-0

-6

-6

-5

ارزشاذاری کار،ها
تعداد کار،ها در هر ستون

()5

()6

()4

()1

()2

()2

()4

()5

()6

شکل جدول بت دلیل اینکت توزیع اجباری بوده ،متقارن است .مشارکتکننداان برای عنوانکردن اندازة
مخالفت و موافقت خود با هر ازینت ،کار ،مربو بت آن را روی طیفی در جدول م ی اذارن د .ب ت ج دول
نهایی ،بعد از تکمیل ارزشاذاری کار،ه ا ،نم ودار کی و افت ت م یش ود .بع د از تحلی ل ع املی و دی دن
ماتریس تحلیل عاملی ،با هدف توضیح و تشریح عاملها ازنظر آماری ،نمرهای کت از جنبة م وردنظر ب ت ه ر
عبار ،یا کار ،کیو تعل می ایرد ،احتساب می شود .با انجام این مراحل ،جدولهای «امتیازه ای ع املی»0
تشکیل شده است کت در خروجی نرم افزار وجود دارد .آلفای کرونباخ تحقی کت در جدول ( )5نش ان داده
شده است ،بیانگر قابلیت اعتماد زیاد ازارههای کار،های کیو و نمودار کاملشدة آنهاس ت ک ت ب توس یلة
مشارکت کننداان  06درصد مشخص شده است .ضریب آلف ای کرونب اخ را م یت وان ب رای حج م نمون ت
کوچک (بین  65تا  65نفر) نیز استفاده نمود و اار میزان آن از  15درصد بیشتر بود ،یعنی پایایی پرسش نامت
مطلوب است (حبیبی.)005 :0632 ،
جدول  .4آلفای کرونباخ
N of Items

Cronbach's Alpha

65

5/06

یافتههای پژوهش
در اام پنجم ،باتوجتبت بارهای عاملی و امتیازهای کسبشده و نی ز درنظرا رفتن مص احبته ای نه ایی،
تأویل و تشریح غایی انجام شده است و عقاید و رأیها درقال ب م دله ای ذهن ی دس تتبن دیش ده نمای ان
1. Factor Scores
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شده اند .براساس هدف مطالعا ،کیو و مالک قابل تفسیربودن عامل ه ا ،تع داد ش ش الگ وی ذهن ی درب ارة
عوامل اثراذار در توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی کش

و شناسایی ش د ک ت ب تدلی ل دی دااه

همانند و تشابت نظرا ،،در دستتبندیهای جدااانت قرار ارفتتاند .در ج دول ( )4تع داد مش ارکتکنن داان
هر مدل ذهنی در ماتریس چرخشیافتة عاملها نشان داده شده است.
جدول  .1ماتریس چرخشیافتۀ عاملها (دستهبندی ششگانۀ مدلهای ذهنی)
عامل یا الگوی ذهنی
1

1

4

2

2

5
5/134

5/506

مشارکتکننده
0
6
6

5/162

5

5/253

4

5/265

2

5/356

1

5/255

3

5/060

0

5/060
5/115

05

5/450

00

5/122

06
06

5/135
5/254
5/446

05
04
02

5/116
5/100
5/446

01
03

5/260

00

5/356

65

5/515

60

5/463

66

5/226

66
65

5/512
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در جدول ( )2مقدار واریانس هر الگوی ذهنی و میزان ویژة آن مشخص شده اس ت .از روش چ رخش
متعامد برای تحلیل نهایی بارهای عاملی منتج از نمودارها استفاده شده است.
جدول  .1چرخش متعامد عاملها
چرخش متعامد عاملها

تعداد عامل یا الگوی ذهنی پژوهش

درصد جمعتراکمی

درصد واریانس

مقدار ویژه

04/350

04/350

6/103

دیدااه  :0هواخواهان راهکارهای روانشناختی

65/315

04/560

6/252

دیدااه  :6معتقدان بت هموارسازی راه توانمندی

56/266

00/146

6/365

دیدااه  :6خوشبینان بت قابلیت و تواناییها

46/142

00/065

6/216

دیدااه  :5حامیان رفع موانع فردی و اجتماعی

25/313

00/066

6/220

دیدااه  :4ناقدان موانع سازمانی و حکومتی

16/506

1/205

0/364

دیدااه  :2طرفداران خل فرصت

همان اونتکت در جدول دیده میش ود ،اول ین الگ وی ذهن ی ب االترین درص د از تغیی را ،ی ا واری انس
 04/350را دارد .همچنین مقادیر ویژه ،مقدار واریانس تبیین شده توسط هر مدل ذهن ی را نش ان م ی ده د و
یکی از معیارهای پرکاربرد در مشخص کردن تعداد الگوهای ذهنی است ک ت ب ت آن معی ار راک د نی ز افت ت
میشود .در تحلیل عاملی مقدار ویژه برابر عدد یک است؛ بنابراین ،مؤلفتهای اصلی ک ت مق دار وی ژة آن ان
باالتر از یک شده است ،معنی دار هستند .مثل اولین الگوی ذهن ی ک ت ب االترین مق دار وی ژة  6/103دارد و
بت عنوان معنی دارترین الگوی ذهن ی ش ناختت ش ده اس ت .بن ابراین ،باعنای تب ت مق ادیر م دله ا در ج دول،
هی کدام از آنها از تحلیل کنار اذاشتت نمی شود .در شکل ( )0نم ودار س نگریزة عوام ل نش ان داده ش ده
است ،عاملهای با مقادیر ویژة باالی یک یا همان عوامل اصلی کامالً مشخص هستند.

شکل  .5نمودار سنگریزة عوامل
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در تحلیل عاملی کت بر پایة خروجی نرم افزار انجام شد ،مقدار باره ای ع املی ،م ورد تطبی و س نجش
قرار ارفت و عامل های پراهمیت یا دیدااههایی کت ارزش بیشتری دارند ،احصا شدند .عالوهب راین ،می زان
ارتب ا نظ ر ه ر ش رکتکنن ده ب ا عام ل ی ا الگ وی ذهن ی ک ت ب ا آن منس وب ش ده ،در ج دول م اتریس
چرخش یافتة عامل ها مشخص شد .پس از پایان تحلیل عاملی ،بت تفسیر دقی عامل ها پرداختت شد .ب ا وج ود
تحلیل عاملی عادی کت محق با مراجعة بیواسطت بت بارهای عاملی میتواند ب ت تفس یر عام له ا بپ ردازد ،در
تحلیل کیو نمیتوان بتصور ،مستقیم و بیواسطت از بارهای عاملی بت این هدف رسید؛ زیرا باره ای ع املی
ارتبا مصاحبتشونداان را با عاملها ارائت میدهند ،درحالیکت تفسیر عاملها بت مضمون و مفه وم عب ارا،
بستگی دارد .امتیاز عاملی ازاره ها ،رابطة بین مضمون ازاره ها و عامل ه ا را برق رار م ی کن د و ب دین اون ت
تفسیر عاملها امکانپذیر می شود (خوشگویانفرد .)04 :0632 ،براساس موارد یادشده و باتوجتب ت مض مون
کار ،هایی ک ت در انته ای مح دودة نم ودار کی و ( +5و  )-5ق رار ارفت ت اس ت و همچن ین ب ر پای ة نح وة
ارزش اذاری کار،ها در نمودار تکمیلشده توسط مش ارکت کنن داان و مص احبته ای پای انی ،تحلی ل و
تفسیر نظرها ،اعتقادا ،و دیدااهها در هر الگوی ذهنی انجام شده است کت عبارتند از:
دیدگاه  :5هواخواهان راهکارهای روانشناختی
در این الگوی ذهنی ،این باور وجود دارد کت ابراز نیاز ازسوی سازمان ،رعایت احترام و پرستیژ ،حف ظ
روحی ت و انگی زه و الق ای ح س مؤثرب ودن از راهکاره ای ایج اد توانمندس ازی در کارکن ان درش رف
بازنشستگی است .همچنین معتقدند وااذاری مسئولیت مدیریت دانش ،وااذاری مسئولیت مشاوره ،سپردن
امور مطالعاتی بت این قشر کارکنان ،ارائة آموزش های روانی درراس تای ایج اد آم ادای ب رای دورة جدی د
زندای ،از دیگر راهکارهای توانمندسازی در کارکنان درشرف بازنشستگی است .در این الگو مه م ت رین
دیدااه و معنادارترین نظرها دربارة توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی وج ود دارد؛ زی را بیش ترین
مقدار ویژه  6/103درصد و باالترین میزان واریانس  04/350درصد ،از کل واریانس  16/506درصد را ب ت
خود اختصاص داده است.
اارچ ت در تحقیق ا ،ک وی و همک اران ()6505؛ دورانت ت و دلاالی و ( )6500و عل وی و همک اران
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( )0600بت حفظ روحیت و انگیزه و القای حس مؤثربودن اشاره ش ده اس ت ،ول ی م واردی نظی ر اب راز نی از
ازسوی سازمان ،رعایت احترام و پرستیژ ،وااذاری مسئولیت مدیریت دانش ،وااذاری مسئولیت مش اوره و
سپردن امور مطالعاتی بت این قشر کارکنان از جملت وجت تم ایز ای ن تحقی در مقایس ت ب ا تحقیق ا ،موج ود
است.
دیدگاه  :2معتقدان به هموارسازی راه توانمندی
اعضای این الگوی ذهنی بیش تر مواف ب ا ایج اد فرص ت حف ظ زمین ة ک اری و انج ام ام ور مطالع اتی،
بهرهایری از روشهای جدید آموزش ،حمایت از افراد درشرف بازنشستگی ،توج ت ب ت س المت و درم ان،
ارتقای شغلی در سال های پایانی ،قدرشناسی و ساعا ،کار محدود ی ا ش ناور ،انج ام دورک اری ،پرداخ ت
حقوق و مزایای کافی و اعط ای تس هیال ،هس تند و تأکی د م یکنن د ک ت ب ا ایج اد راهکاره ای س اختاری
موصوف توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی شکل میایرد .در این مدل ،عقاید و نظرا ،نسبت بت
س ایر م دله ا (عام ل  6ت ا  )2اهمی ت بیش تری ب رای شناس ایی عوام ل توانمندس ازی کارکن ان درش رف
بازنشستگی دارند؛ زیرا مقدار ویژة آن  6/252درص د و می زان واری انس  04/560درص د از ک ل واری انس
 16/506درصد را دارد.
در تحقیقا ،مختل

نظیر علوی و همکاران ()0600؛ برو

و همکاران ()6500؛ باربوس ا و همک اران

( )6502و دورانتت و دلاالیو ( )6500بت موضوعاتی مانند حمایت از افراد درشرف بازنشس تگی ،توج ت ب ت
سالمت و درمان ،پرداخت حقوق و مزایای کافی پرداختت شده اس ت ،ام ا اش اره ب ت م واردی مث ل ارتق ای
شغلی در سال های پایانی ،قدرشناسی ،ساعا ،کار محدود یا شناور و انجام دورکاری ازجملت دستاوردهای
این تحقی است کت در تحقیقا ،موجود بت آنها پرداختت نشده است.
دیدگاه  :2خوشبینان به قابلیت و تواناییها
از دیدااه این اروه برای توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی ،باید بت قابلیت ها و توان ایی ه ایی
کت در سطوح مختل

وجود دارد ،توجت کرد .استفاده از دانش ضمنی و تجرب ة اف راد م ذکور ،رف ع موان ع

ق انونی و اس تفاده از ظرفی ت مش اورهای آن ان در س ازمان م یتوان د از مص ادی اس تفاده از قابلی ته ا و
توانایی های کارکنان و ایجاد زمینة توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی باش د .همچن ین ای ن ا روه
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معتقدند کت استفاده از متخصصان باتجربت در انواع آموزش های سازمانی نی ز م ی توان د در ای ن رابط ت م ؤثر
باشد .در این مدل ،نظرها و دیدااه ه ا نس بت ب ت م دل ه ای دیگ ر (عام ل  0و  )6از اهمی ت کمت ری ب رای
شناسایی عوامل توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی برخوردار اس ت؛ زی را مق دار وی ژة آن 6/365
درصد و میزان واریانس  00/146درصد از کل واریانس  16/506درصد را دارد .این نتیجت با نتایج پژوهش
پارساضیابری و همکاران ( )0601همخوانی دارد.
دیدگاه  :4حامیان رفع موانع فردی و اجتماعی
در این الگو ،اعضا بر این باورند کت با رفع موانعی مثل مشکال ،روحی ،ناتوانی جس می ،ب یانگیزا ی
برای خدمت ،کماثربودن آموزشها ،عدمآشنایی با فناوری جدید (موانع فردی) و تضعی

روحی ت ازس وی

جامعت و شرایط خانوادای (موانع اجتماعی) می توان اام مؤثری در توانمندسازی ایناون ت اف راد برداش ت.
اعض ای ای ن ا روه موافقن د ک ت ف رد و جامع ت بای د نس بت ب ت رف ع موان ع ف ردی و اجتم اعی درراس تای
توانمندسازی اقدام کنند .دیدااه ها و نظریا ،این مدل نسبت بت س ایر م دل ه ا از ارزش و اهمی ت کمت ری
برای شناسایی عوامل توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشس تگی برخ وردار اس ت؛ زی را مق دار وی ژة آن
 6/216درصد و می زان واری انس  00/065درص د از ک ل واری انس  16/506درص د را دارد .ای ن نت ایج ب ا
تحقیقاتی نظیر باربوسا و همکاران ( )6502و کجال و مون ( )6502همراستا میباشد.
دیدگاه  :1ناقدان موانع سازمانی و حکومتی
اعضای این اروه بر این نظرند کت وجود موانع سازمانی و حکومتی همانند محدودیتهای بتک ارایری
بازنشستگان ،کمبود بودجت ،تورم نی روی ک ار  ،ن رخ ب االی بیک اری ،ع دم ظرفی تس ازی ،هزین تبردانس تن
آموزش کارکنان درشرف بازنشستگی ،فقدان شایستت ساالری و بی اهمیتی خبرای ازجملت موانع سازمانی و
حکومتی توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی است .این اروه معتقدند کت رفع موانع ازسوی دولت
و سازمان های باالدستی سبب تقویت عملکرد سازمان ها در زمینة توج ت ب ت کارکن ان درش رف بازنشس تگی
می شود .در این مدل ،عقاید و تفکرا ،نس بت ب ت س ایر م دل ه ا (عام ل  0ت ا  ) 5از اهمی ت کمت ری ب رای
شناسایی عوامل توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی برخوردار اس ت؛ زی را مق دار وی ژة آن 6/220
درصد و میزان واریانس  00/066درصد از کل واریانس  16/506درصد را بت خود اختصاص داده است.
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ارچت در تحقی صفری ( )0635بت محدودیتهای بتکارایری بازنشستگان و عدم ظرفیتسازی اشاره
شده است ،ولی اشاره بت سایر موانع سازمانی و حکومتی توانمندسازی کارکنان در آستانت بازنشس تگی مث ل
فقدان شایستتساالری و بیاهمیتی خبرای و هزینتبربودن آموزش کارکنان ،ازجملت م واردی اس ت ک ت در
این تحقی بتصور ،خاص مورد تأکید قرار ارفتت است.
دیدگاه  :1طرفداران خلق فرصت
اعضای این اروه معتقدند کت برای توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی بای د ض روریا ،ی ا ب ت
تعبیری دیگر پیش نیازهای آن فراهم شود؛ زیرا بدون فراهم کردن آنها امکان نیل بت ه دف ازلح اظ منطق ی
ممکن نخواهد بود .آنان تأکید می کنند کت مهم ترین پیش نیازهایی را کت فقدانش ان ب ت متوق

ش دن بح ث

توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی در همان ابتدای کار منجر می شود ،بای د در س ت بع د دول ت ی ا
حکومت ،س ازمانی و ف ردی جس تجو ک رد .جزئی ا ،ای ن ض روریا ،ش امل اص الح ق وانین ب تک ارایری
بازنشستگان ،اصالح نظام اداری و رفع خ قانونی در سطح دولتی ،توجت ب ت تف او ،ه ا ،حساس یت در ب دو
استخدام ،توجت و برنامت ریزی در طول استخدام و بتکارایری و برابری جنسیتی در سطح سازمانی و ش رایط
جسمی و انتظارا ،درونی در سطح فردی دانست .باتوجتب ت اینک ت ای ن م دل کمت رین مق دار وی ژة 0/364
درص د و پ ایینت رین می زان واری انس  1/205درص د ،از ک ل واری انس  16/506درص د را دارد ،عقای د و
نظریا ،طرفداران این مدل ،از کمترین اهمیت نسبت بت سایر الگوها (عامل 0ت ا  )4ب رای شناس ایی عوام ل
توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی برخوردار است .بت این عامل در پژوهشه ای اذش تت پرداخت ت
نشده است و ازجملت دستاوردهای این تحقی میباشد.
باتوجتبت یافتتهای تحقی  ،دیدااههای متفاوتی بتعنوان م دله ای ذهن ی مش ارکتکنن داان شناس ایی
شده اند کت انواع مختل

تفک ر و فه م و درک ذهن ی آن ان را نش ان م ی ده د؛ بن ابراین براس اس بازنم ایی

مضمون و مفهوم دیدااه ها ،بت نام اذاری و تحلیل هر الگوی ذهنی پرداختت شده است (ش کل ش مارة  )6و
ذهنیت همة مشارکت کننداان ازنظر شباهت و تفاو ،دیدااه ها ،بت ش ش الگ وی ذهن ی احص ا و تفکی ک
شده اند کت باتوجتبت ماتریس بارهای عاملی تدوین شده و تعداد افراد در هر ستون ماتریس مذکور و مق دار
بار عاملی برارفتت از نمودار تکمیلی آنان ،مدل ذهنی اول ،اهمیت باالتری نسبت بت س ایر م دل ه ای ذهن ی
مشارکتکننداان دارد و بتعنوان الگوی ذهنی غالب مشخص شده است.
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معتقدان بت
هموارسازی راه
توانمندی

خوشبینان بت
قابلیت و
تواناییها

هواخواهان
راهکارهای
روانشناختی

توانمندسازی
کارکنان در
شرف
بازنشستگی

طرفداران خل
فرصت

ناقدان موانع
سازمانی و
حکومتی

حامیان رفع
موانع فردی و
اجتماعی

شکل  .2دستهبندی الگوهای ذهنی

براس اس نت ایج پ ژوهش و نی ز الگ وی ذهن ی ک اوشش ده درب ارة توانمندس ازی کارکن ان درش رف
بازنشستگی ،موارد زیر در مرحلة اجرا توصیت میشود:
 احترام ،پرستیژ و روحیة افراد درشرف بازنشستگی حفظ و ازسوی سازمانها بت بودن آنه ا اع الم نی ازشود تا انگیزهشان باال رود و احساس مؤثربودن کنن د .مس ئولیت م دیریت دان ش و مش اوره ب ت آن ان
وااذار شود .همچنین الزم است بت این قشر کارکنان امور مطالعاتی س پرده ش ود و درراس تای ایج اد
آمادای برای دورة جدید زندای ،بت آنان آموزشهای روانی داده شود؛
 برای افراد درشرف بازنشس تگی از روش ه ای جدی د آم وزش اس تفاده ش ود .از آن ان حمای ت و ب تسالمت و درمانشان توجت شود .در ساله ای پای انی ارتق ای ش غلی یابن د .از آن ان قدرشناس ی ش ود،
ساعا ،کاریشان محدودتر اردد و بت آنها حقوق و مزایای مکفی پرداخت و تسهیال ،اعطا شود؛
 از دانش ضمنی و تجربة افراد مذکور و همچنین از متخصصان باتجربت در انواع آموزشهای سازمانیاستفاده شود؛
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 موانع فردی مثل مشکال ،روحی ،ناتوانی جسمی ،بیانگیزای برای خدمت ،کماثربودن آموزشه ا،ع دمآش نایی ب ا فن اوری جدی د و موان ع اجتم اعی مانن د تض عی

روحی ت ازس وی جامع ت و ش رایط

خانوادای برطرف شود؛
 موان ع س ازمانی و حک ومتی در زمین ة توج ت ب ت کارکن ان درش رف بازنشس تگی ازس وی دول ت وسازمانهای باالدستی برطرف شود؛
 قوانین بت کارایری بازنشستگان و نظام اداری اصالح و خ قانونی در سطح دولتی درراستای اس تفادهاز ظرفیت مشاورهای آنان در سازمان برطرف شود.
برای انجام تحقی های آینده درراستای این پژوهش ،پیشنهاد میشود نکا ،زیر نیز مورد مالحظ ت ق رار
ایرند:
ال ) بازآفرینی یا توسعة یافتتهای تحقی در انواع سازمانهای دیگر با بتکارایری روششناسی کیو؛
ب) تهیة معیار و شاخصی فراخور الگوهای ذهنی افتتشده و تدوین پیمایشی بتمنظور تحلیل خوشتای،
ازمنظر کارکنان سازمان موردمطالعت؛
ج) انجام مطالعا ،مبتنیبر رهیافت اثبا،ارایی برای بسط نتایج بتدستآمده.
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