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 . والتخطيط الجيدالتقاعد.التعاقد مع 

 

النجاح حين تستعرض حياتك املاضية، فتجدها عن معنى النجاح؟ فقال لي:  اهللا( يوم   هسألت والدي )رحم

و أمليئة باإلنجازات الكبيرة والعظيمة واملؤثرة في املجتمع والتي تدفعك لالستمرار في هذا الطريق دون كلل 

 ملل.

على تقدمها  حافظتاإلنجازات االجتماعية والسياسية واالقتصادية الكبيرة حيث وقطر حققت من 

بذلك توقعات صندوق النقد الدولي،  امتجاوز   اكبير   ااقتصادي   اواإلقليمي، فحققت نمو  االقتصادي العاملي 

قيادتنا الرشيدة واملتمثلة في ثقتها بإمكانيات وقدرات الكفاءات لديها من لويعود الفضل هلل سبحانه وتعالى ثم 

 املوظفين األكفاء واملتقاعدين منهم.

من  نسانية، والتقاعد مرحلة واقعيةفي كل املجتمعات العاملية واإل ن و ن فئة من املجتمع وموجودو املتقاعد

ما ويترك العمل ألشخاص آخرين لتكتمل دورة  امراحل حياة كل موظف، حيث البد أن يتقاعد املوظف يوم  

 الحياة ولكن ماذا بعد التقاعد؟

امليول، نخطط لحياتنا ، فنخطط لحياتنا الدراسية ونختار التخصص على حسب انخطط لحياتنا دائم  

)الزوج/الزوجة( املناسب لكل  املهنية فنختار الوظيفة على حسب التخصص، نخطط لحياتنا الزوجية فنختار

منا، نخطط ملنزل العمر فنختار املخطط والديكور على حسب ميزانية األسرة ونخطط ونخطط ونخطط 

   ولكن ماذا عن التقاعد؟

 ؟ هل أعددت هل خططت لهذه املرحلة
 
مناسبة؟ من وجهة نظري يجب اإلعداد لهذه املرحلة  الها خطط

فغالبية املشاكل التي تواجه  ،همية عن باقي مراحل عمر اإلنسانأوالتخطيط الجيد لها ألنها ال تقل 

 .املتقاعدين في التكيف مع الحالة الجديدة للتقاعد، وكيفية البقاء بدون عمل

من مكانياته وخبراته بما يعود بالنفع عليه وعلى املجتمع وذلك إه و ن يستثمر قدراتأيجب على املتقاعد لذا 

 خالل ما يلي:

وِل على العديِد من الخبرات للحص اجّيد   اخيار   العمل التطوعيُّ يعدُّ انخراطه باألعمال التطوعية حيث  -1

ةم  امله  للُمتطّوِع نفسه واملجتمع. ة التي تحمُل نتائَج إيجابي 

املشاركة في الحمالت والقضايا املجتمعية التي تهم املجتمع بحسب تخصصه وخبراته في ُمختلِف    -2

 االجتماعي بشكٍل ُمستمر. املكتوبة، واملرئّية، واملسموعة ومواقع التواصلوسائل اإلعالم 

 .تنمية مهاراته الذهنية باستكمال دراسته أو حتى االلتحاق بمجال دراس ي فاته -3

 .استثمار هواياته وميوله بما يثري املجتمع ويغطي حاجاته األساسية -4
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ة لكي يلتحق بها املتقاعدون، تتناسب مع ميولهم كما أرى ضرورة وضع خطة استراتيجية لبرامج علمية وعملي  

 
 

لالنخراط في الحياة وعدم الشعور باالنطواء، وستوفر  ارائع   ومؤهالتهم وخبراتهم، وستكون هذه البرامج مجاال

 
 

 بوقته في فائدة تعود بالنفع عليه الكثير على الدولة خاصة في مجال رعاية املسنين، وتجعل املتقاعد منشغال

ا إن كنا حريصين على االهتمام باملتقاعد كشخص حته النفسية إلثبات قدراته، وهذا ما نأمله قريب  صوعلى 

  .واالجتهاد التقاعد ليس نهاية العطاء أو الجدففعال في املجتمع، 

 

 جواهر املري 

 تدريب ةخصائيأتنمية بشرية و  ةمدرب
 


