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پیشگفتار نویسندگان

کتاب پیش رو برگرفته از طرح »بررسی شیوه های بهبود و اصالح سیاست گذاری اجتماعی- فرهنگی در 
حمایت از بازنشستگان« است که به سفارش مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، وابسته به صندوق 
بازنشستگی کشوری در سال 1395 نوشته شده است. با توجه به مسائل و مشکالت گریبان گیر این 
صندوق، هدف ما از انجام این طرح ارائه مجموعه ای از تجربیات موفق جهانی برای کمک به ایجاد 
طرحی نو در نگرش به مسئله سالمندی و بازنشستگی در کشور، همچنین آگاه کردن سیاست گذاران از 
ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مسئله پیش روست. در شرایطی که به نظر می رسد همگی 
یافته  تقلیل  اقتصادی  و  مالی  به محاسبات  تمامی مسائل  و  مالی صندوق ها هستند  درگیر معضالت 
است، در این کتاب بر این نکته تأکید می کنیم که موضوع صندوق های بازنشستگی بخشی از مسئله ای 
بزرگ تر یعنی سالمندشدن جمعیت کشور است. درنتیجه، در زمان حاضر بیش از هر چیز نیاز داریم نظام 
سیاست گذاری کشور را از پیامدهای گسترده و فراگیر این تغییر جمعیت شناختی مهم آگاه کنیم و آنان 

را به برنامه ریزی همه جانبه در مورد این پدیده فراخوانیم. 
در کتاب پیش رو، بر این نکته تأکید کردیم که جامعه ایران باید برای سال های آینده که در آن سهم 
سالمندان از جمعیت هرساله افزایش خواهد یافت در همه زمینه ها آمادگی الزم را کسب کند. با نشان 
دادن اقدامات موفق در سایر کشورها تالش شده است تا حیطه بحث را از موضوعات صرفاً حسابداری 
در مورد بازنشستگی و صندوق های بازنشستگی فراتر رود و مسائلی نظیر مشارکت، آموزش، مراقبت، 
توانمندسازی، مقابله با سالمند ستیزی و مواردی نظیر آن را همراه با تجربه عینی و موفق آن در جهان 
ارائه شود. درس گرفتن از موفقیت ها و شکست های سیاست ها و اقدامات دیگر کشورها که بعضاً زودتر 
از ما با پدیده سالخوردگی جمعیت مواجه شده اند می تواند از اتالف زمان و منابع در ایجاد آمادگی برای 
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و سالمندی  بازنشستگی  پدیده  به  فراگیر  رویکردی  اتخاذ  بکاهد.  بزرگ جمعیت شناختی  تحول  این 
می تواند بهترین راه حل برای مواجه شدن با مخاطراتی باشد که امروز نشانه های آن در قالب مشکالت 

مالی صندوق های بازنشستگی در حال آشکار شدن است. 
عالوه بر طرح مباحث در سطح کالن و مدیریتی این کتاب مجموعه ای از فعالیت خرد در سطوح 
محلی در جهت بهبود زندگی سالمندان و تغییر نگرش به آنان را نیز معرفی می کند. نهادهای محلی 
و مردمی نقشی اساسی در مواجهه با مسائل اجتماعی دارند و به همین سبب شناخت تجربیات جهانی 
در این حوزه می تواند ایده هایی برای اقدام در این بخش را فراهم آورد. قسمت زیادی از این اقدامات 
مبتنی بر خالقیت های کوچک و به کارگیری ظرفیت های مردمی برای ایجاد تغییرات ملموس در زندگی 
از  به کارگیری  و  سالمندان  انزوای  از  جلوگیری  برای  تالش  است.  سالمندان  به ویژه  محلی  ساکنین 

ظرفیت این جمعیت در فعالیت های مدنی و اجتماعی از نقاط اصلی این دست اقدامات است. 
این کتاب بخشی از مطالعه مذکور است که برای مخاطب عمومی تر آماده و تنظیم شده است و اصل 
تحقیق از طریق مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا برای محققان و عالقه مندان در دسترس قرار 
دارد. در اجرای این طرح مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا-کارفرمای طرح- سهم بسزایی در پایان 
یافتن کار داشت؛ از این رو الزم است از مدیریت پیشین دکتر حجت اهلل میرزایی و مدیریت فعلی مؤسسه 
دکتر میکائیل عظیمی سپاسگزاری کنیم که در تمامی مراحل انجام کار از حمایت و همراهی آن ها 
برخوردار بودیم. از دکتر رضا امیدی ناظر محترم پژوهش سپاسگزاریم که در طول تحقیق از نظرات 
ایشان استفاده کردیم. همچنین از کارشناسان مؤسسه و صندوق بازنشستگی به دلیل زحماتشان در 
هماهنگی مصاحبه ها و دسترسی به منابع تشکر می کنیم. افزون بر این، از دکتر محسن گودرزی برای 
مشاوره علمی در فرایند جمع آوری و تحلیل یافته ها سپاسگزاریم. در پایان الزم است مراتب تقدیر خود 
را از استادان گرامی دکتر شریف زادگان، دکتر واعظ مهدوی، محسن ایزدخواه، حامد شمس و عباس 

رشیدی اعالم کنیم.



فصل اول: بازاندیشی در نظام بازنشستگی ایران

نگاهی بر ابعاد مسئله
تجمع بازنشستگان صنعت فوالد در برابر مجلس از جمله اخبار منتشرشده در رسانه ها در سال 1395 
بود که حکایت از ورشکستگی این صندوق با نزدیک به 86 هزار عضو و ناتوانی آن در پرداخت حقوق 
دانست  مشابه  اعتراضی  موارد  کنار سایر  در  امری طبیعی  را  تجمع  این  داشت. می توان  بازنشستگی 
که هر روز در برابر مجلس اتفاق می افتد اما بسیاری کارشناسان معتقدند این رویداد ابعادی فراتر از 
یک اعتراض صنفی محدود دارد و درواقع نشانه ای از مشکالت عمیق تری است که سایر صندوق ها 
و به عبارتی کل نظام بازنشستگی کشور را تهدید می کند. بر اساس آمارهای منتشرشده، سه صندوق 
بازنشستگی بزرگ ایران یعنی تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح، 

یا مشکالت مالی شدیدی دارند یا در آینده نزدیک به آن دچار خواهند شد.
تشدید مشکالت مالی نه تنها تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور است بلکه به دنبال خود می تواند 
پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای  به همراه داشته باشد. قاعده عمل این صندوق ها این است که 
با استفاده از منابع حاصل از دریافت حق بیمه شاغالن و سود حاصل از سرمایه گذاری هایی که انجام 
داده اند، حقوق بازنشستگی افراد را تأمین و پرداخت کنند؛ اما تحقق نیافتن منابع پیش بینی شده و ناتوانی 
آن ها در پرداخت حقوق بازنشستگی سبب می شود تا دولت مجبور باشد مستقیماً از منابع عمومی خود، 
کسری این صندوق ها را جبران کند و با وخامت بیشتر مشکالت مالی صندوق ها، دولت باید ساالنه 

سهم بیشتری از بودجه عمومی کشور را به پرداخت حقوق بازنشستگی اختصاص دهد. 
افراد  از 95 درصد  بیش  اما  است؛  فعال  بازنشستگی در کشور  در حال حاضر، هجده صندوق های 
تحت پوشش چهار صندوق بزرگ شامل سه صندوق ذکرشده در باال به همراه صندوق بیمه اجتماعی 
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کشاورزان، روستاییان و عشایر1 قرار دارند. در حال حاضر، تقریباً تمام حقوق بازنشستگان عضو صندوق 
بازنشستگی کشوری عضو  بازنشستگانی که در صندوق  از 80 درصد حقوق  نیروهای مسلح و بیش 
هستند، مستقیماً از بودجه دولت پرداخت می شود2 و با ورود صندوق تأمین اجتماعی به مرحله کسری 
منابع در چند سال آینده، این بار مالی بر دولت به طور روزافزون افزایش خواهد یافت. بر اساس مطالعات 
اکچوئری، کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال 1399 به نصف بودجه عمومی دولت، یعنی 
100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید )مرکز پژوهش های مجلس، 1395، ص 94(؛ به همین سبب در 
فرایند تدوین برنامه ششم توسعه کشور، موضوع صندوق های بازنشستگی و به خصوص مسائل مالی 
آن ها در کنار بحران های محیط زیست، کمبود آب و بیکاری، به عنوان مشکالت اصلی فراروی کشور 

در سال های آتی مطرح شده است.
ابعاد مشکالت نظام بازنشستگی و پیامدهای نامطلوب تداوم ناپایداری مالی آن ها با در نظر گرفتن 
نیروهای  و  کشوری  بازنشستگی  اجتماعی،  )تأمین  کشور  بزرگ  صندوق  سه  پوشش  تحت  جمعیت 
مسلح( روشن تر می شود. بر اساس اطالعات موجود، در حال حاضر افزون بر هشت میلیون نفر از این 
صندوق ها مستمری دریافت می کنند که بخش اصلی آ ن ها عضو صندوق تامین اجتماعی هستند. دفتر 
آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی )1395( تعداد کل مستمری بگیران اصلی 
و تبعی )شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و فوتی ها( را در آذرماه 1395 بیش از پنج میلیون و شش صد 

1. این صندوق تازه تأسیس بوده و فعالً در مرحله دریافت حق بیمه است. تعداد پرداخت کنندگان حق بیمه در این صندوق حدود چهل برابر 

دریافت کنندگان حقوق بازنشستگی است و درنتیجه مشکالتی که در مورد صندوق های دیگر ذکر می شود فعالً برای این صندوق وجود ندارد. 

2. وبسایت الف، 8.5 میلیون ایرانی حقوق بگیر دولت، قابل دسرتسی در آدرس http://alef.ir/vdchmqnix23nm6d.tft2.html?257853، تاریخ 

بازدید: 1395/9/10

جدول 1-1 تعداد مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در آذرماه 13۹5

تعدادشرحردیف
1.599.177بازنشسته1
131.976ازکارافتاده2
1.454.396بازمانده3
2.267.749تبعی بازنشسته4
209.126تبعی ازکارافتاده5
5.662.424جمع کل6

منبع: دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی )1395(
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بازنشسته،  مستمری بگیران  برای  تکفل  بار   .)1-1 جدول  )نک  است  کرده  اعالم  نفر  هزار  و شصت 
ازکارافتاده و فوت شده به ترتیب 1/42، 1/58 و 1/94 است که نشان می دهد جمعیت تحت پوشش 
مستمری این سازمان بیش از ده میلیون نفر است. با در نظر گرفتن افراد بیمه شده اصلی و تبعی، کل 
افراد تحت پوشش این سازمان بالغ بر چهل میلیون نفر است که نشان می دهد مشکالت مالی در این 

سازمان چه تاثیر گسترده ای بر جامعه خواهد داشت. 
بعد از صندوق تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری بزرگ ترین صندوق بازنشستگی است 
بازنشستگی  صندوق  سیستم های  توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر  هستند.  دولت  کارکنان  آن  اعضای  که 
کشوری )1394(، در تیرماه سال 1394 تعداد کل مستمری بگیران این صندوق را بیش از یک میلیون 

و دویست و چهل هزار نفر اعالم کرده است )نک جدول 2-1(.   
و  نیز حدود شش صد  مسلح  نیروهای  بازنشستگان حقوق بگیر صندوق  موجود  اطالعات  اساس  بر 
هشتاد هزار نفر هستند. این ارقام را باید با توجه به افزایش ساالنه تعداد بازنشستگان مورد توجه قرار 
داد که به نحوی فزاینده بر تعداد مستمری بگیران این صندوق ها اضافه خواهد کرد. این روند افزایشی 
با در نظر گرفتن تغییرات جمعیت شناختی جامعه ایران در سال های آتی، اهمیت توجه به مسئله نظام 

بازنشستگی را آشکار می کند.
جمعیت شناختی  بزرگ  تحول  کلی  چارچوب  در  باید  را  بازنشستگی  آتی صندوق  و  کنونی  وضعیت 
تحوالت  و  تغییر  سبب  به  امروز  جهان  در  گرفت.  نظر  در  جمعیت  سالخوردگی  یعنی  اخیر،  دهه های 
محیط  بهبود سالمت  پزشکی،  فناوری  و  دانش  پیشرفت  مانند  رفاهی  و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی، 
زندگی، کاهش سطح باروری و بهبود وضعیت تغذیه، جمعیت سالمندان و بازنشستگان رو به افزایش 
با این پدیده روبه رو شده اند، امروز اغلب  است. اگرچه برخی کشورها ازجمله کشورهای صنعتی زودتر 
کشورها مناطق مختلف جهان با سالخوردگی جمعیت و افزایش تعداد سالمندان روبرو هستند. در ایران 
و  )مرتضوی  داشته  همراه  به  را  زندگی  به  امید  افزایش  زندگی،  کیفیت  و  بهداشتی  شرایط  بهبود  نیز 

جدول 1-2 تعداد مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در تیرماه 13۹۴

تعدادشرحردیف
1.011.352بازنشسته1
11.658ازکارافتاده2
221.230متوفی3
1.244.240جمع کل6

منبع: دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری )1394(
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زنان رسیده است برای  برای مردان و 74  به 71/5   همکاران، 1390( و نرخ آن در سرشماری 1390 
. افزون بر این، کاهش زادوولد نیز سبب شده است تا سهم سالمندان در جمعیت و به عبارت دیگر سالخوردگی 
جمعیت افزایش یابد. باید توجه داشت رشد جمعیت سالمندان در ایران بیش از نرخ رشد کلی جمعیت است؛ 
یعنی بر اساس سرشماری های نفوس و مسکن، جمعیت افراد باالی 65 سال در فاصله سال های 1385-
1335 بیش از 4/5 برابر شده، درحالی که کل جمعیت کشور در این بازه 3 برابر شده است. از سوی دیگر، 
متوسط رشد ساالنه جمعیت افراد سالمند باالی 65 سال در فاصله سال های 1385-1375 حدود 3/5 
درصد بوده است؛ درحالی که این رقم برای کل جمعیت حدود 1/61 درصد محاسبه شده؛ یعنی جمعیت 

سالخوردگان بیش از دو برابر کل جمعیت رشد داشته است )حق شناس،1391(.
شایان ذکر است، شاخص کلی سالخوردگی جمعیت )نسبت جمعیت 65 ساله و بیشتر به جمعیت 
زیر 15 سال( طی این دوره بیانگر سیر نزولی آن طی سال های 1370-1335 بوده که در این مدت از 
9/4 به 6/1 رسیده است؛ اما در سال های بعد سیر صعودی فزاینده ای داشته  و در سال 1385 به 7/20 
درصد رسیده است. از سوی دیگر تا سال 1380 میانه سنی جمعیت ایران زیر 20 سال بوده است. بر 
اساس برآوردهای انجام شده در فاصله سال های 1380 تا 1400، میانه سنی بین 20 تا 30 تغییر خواهد 
کرد و پس از آن تا 1430 افزایش می یابد و به 47/5 خواهد رسید )دارابی و دیگران، 1391، ص20(. 
نشان  اقتصادی سازمان ملل  و  اجتماعی  امور  واحد  برآوردهای بخش جمعیت  و  همچنین محاسبات 
می دهد که جمعیت باالی شصت سال ایران در سال 2030، به 14/1 درصد و در سال 2050 به 31/2 
درصد خواهد رسید. بر اساس این برآورد، میانه سنی جمعیتی هم که در سال 2015، 29/5 سال بوده 
است در سال های 2030 و 2050 به ترتیب به 38/3 و 44/7 سال خواهد رسید؛ از این رو ایران  مانند 
بسیاری از کشورهای دیگر جهان، با تغییر جمعیت شناختی بزرگی روبه روست که ابعاد مختلف اجتماعی، 
اقتصادی و حتی سیاسی به همراه خواهد داشت. مشکالت نظام بازنشستگی صرفاً یکی از پیامدهای 
این تغییر جمعیت شناختی است که البته خطری جدی برای رفاه و امنیت کلی جامعه به شمار می رود. 
نسبتاً  در دوره ای  معتقدند کشور  ایران  در  با مطالعه وضعیت سالمندی  کوششی و همکاران )1392( 
کوتاه، بزرگ ترین تحوالت و گذارهای جمعیتی- اجتماعی را تجربه کرده است و در چنین شرایطی 
سالخورده شدن سریع جمعیت، مجال چندانی برای هماهنگی شرایط با رشد جمعیت سالمندان در اختیار 

سیاست گذاران قرار نمی دهد و در نتیجه نباید فرصت را از دست داد.
افزایش تعداد سالخوردگان می تواند به کاهش توان تولیدی- اقتصادی کشور منجر شود که معنای 
آن افزایش هزینه ها و درعین حال کاهش درآمدهاست؛ به عبارت دقیق تر افزایش جمعیت سالخوردگان 
رشد  و  تولید  توان  کلی  کاهش  سبب  هم  که  بود  خواهد  جامعه  فعال  کار  نیروی  کاهش  معنای  به 
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اقتصادی جامعه می شود و هم از تعداد پرداخت کنندگان مالیات در سطح کالن و پرداخت کنندگان حق 
بیمه در سطح خرد می کاهد؛ به این ترتیب درآمد دولت و صندوق های بیمه و بازنشستگی کاهش خواهد 
به جمعیت  سالخوردگان  )نسبت  جامعه  تکفل  بار  سالخوردگی جمعیت،  اثر  در  دیگر،  از سوی  یافت. 
بازنشسته و هم تعداد سالمندان  افزایش پیدا می کند؛ یعنی هم تعداد مستمری بگیران  در سنین کار( 
نیازمند به حمایت افزایش می یابد. نتیجه این وضعیت بار مالی بیشتر بر دولت و نظام رفاه و تأمین 
 اجتماعی است؛ ازاین رو این افزایش مستمری بگیران و کاهش افراد فعال را بمب ساعتی بازنشستگی

 نامیده اند.
آنچه تاکنون بیان شد تا حدی ابعاد مسئله پیش روی کشور را روشن می کند؛ اما برای سیاست گذاری 
مؤثر در حوزه نظام بازنشستگی به تصویری جامع تر از وضعیت موجود نیاز است. تاکنون صورت بندی های 
مختلفی از مشکالت پیش رو در مطالعات و گزارش های منتشرشده ارائه شده است؛ اما در اینجا برای 
توصیف مسائل کشور در حوزه نظام بازنشستگی، به سه مسئله اساسی اشاره خواهد شد. افزون بر مسئله 
ناپایداری مالی که در باال به اختصار به آن اشاره شد، سطح پوشش ناکافی نظام بازنشستگی در ایران 
و نارضایتی بازنشستگان از مزایای دریافتی به ویژه حقوق بازنشستگی، سه بعد اصلی مسئله پیش رو را 

نشان می دهد. در ادامه هریک از این ابعاد به اختصار توضیح داده شده است.
الف( ناپایداری مالی: هدف از تأسیس صندوق های بازنشستگی کمک به افراد تحت پوشش، در 
قبال دریافت حق بیمه بازنشستگی است؛ یعنی این صندوق ها موظف هستند وجوه بازنشستگی را در 
امور مختلف سرمایه گذاری و از محل آن، حقوق بازنشستگی را تأمین کنند. پایداری این صندوق ها 
اینکه در  انجام این نقش، به توازن منابع و هزینه های آن ها وابسته است. به طورمعمول به دلیل  در 
سال های اولیه فعالیت صندوق، تعداد کســانی که ســهم خود را به آن می پردازند زیاد و تعداد کسانی 
که از آن سهمی دریافت می کنند کم است، صندوق پایدار می ماند؛ اما پس از اینکه تعداد بازنشستگان 
بازنشستگی  حق  که  شاغل  افراد  و  بازنشستگان  جمعیت  تأثیر  تحت  هزینه ها  و  منابع  می شود،  زیاد 
می پردازند تغییــر می کند. این مسئله کلید فهم عملکرد این صندوق ها در ایران و دالیل شکل گیری 

بحران موجود است.
ارزیابی های موجود از وضعیت صندوق ها نشان می دهد که شرایط کنونی و دورنمای آن ها به سمت 
مشکالتی حاد و فراگیر در آینده پیش می رود؛ درحالی که تعداد شاغالن پرداخت کننده حق بیمه در برخی 
از این صندوق در سال های اخیر کاهش یافته است، مستمری بگیران بیشتر شده  اند. این مسئله از یک سو 
منابع دریافتی صندوق )حق بیمه ها( را کاهش و از سوی دیگر مصارف آن را افزایش داده است. نسبت 
تعداد شاغالن پرداخت کننده حق بیمه به دریافت کنندگان حقوق بازنشستگی از صندوق، نسبت پشتیبانی 
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نام دارد. برای این که یک صندوق پایدار باشد، این نسبت پشتیبانی باید حدود هفت باشد؛ یعنی هفت نفر 
حق بیمه پرداخت کنند تا صندوق حقوق یک نفر را پرداخت کند؛ اما در حال حاضر این نسبت برای دو 
صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح کمتر از یک است. در صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد 
بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری بیش از یک  میلیون و دویست هزار نفر است 
درحالی که شاغالن دولت تنها حدود یک  میلیون و صد هزار نفرند. درواقع، از سال 1382 به بعد، پس از 
تصویب قانون مدیریت خدمات کشــوری، استخدام های جدید دولت به صورت پیمانی انجام می شود و 
به طور طبیعی فرد استخدام شده زیرمجموعه ســازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرد. درنتیجه، شاغالن 
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کاهش یافته و نسبت پشتیبانی صندوق به زیر یک رسیده است. در 
حال حاضر، رقمی که از حقوق یک کارمند به عنوان ســهم صندوق کم می شود، 27 درصد است؛ یعنی 
حق بیمه کسر شده از حقوق سه نفر، حقوق بازنشستگی یک نفر را تأمین می کند، اگر کســورات دیگر 
هم در نظر گرفته شود، این نسبت باید حداقل یک  به  چهار باشد. عطاریان )1390( با بررسی وضعیت 
صندوق بازنشستگی بیان می کند که چگونه در روندی 15 ساله، تعداد مستمری بگیران در مقایسه با تعداد 
شاغالن افزایش یافته است؛ به طوری که در سال 1389 نسبت به سال 1385، تعداد شاغالنی که حق بیمه 
بازنشستگی می پرداختند تنها 4 درصد افزایش داشته؛ اما تعداد مستمری بگیران تقریباً هفت برابر شده است.
همچنین عطاریان )1390( نشان می دهد روند افزایش متوسط حقوق مستمری بگیران صندوق، بیش 
از افزایش متوسط حقوق و مزایای مشمول کسور شاغالن بوده است. به این ترتیب میزان کمک های 
بازنشستگی کشوری طی سال های  و خروجی صندوق  ورودی  نقدی  جریان های  تعادل  برای  دولت 
بررسی شده، همواره در مسیر صعودی قرار داشته است. درنتیجه بنا بر آنچه مدیرعامل این صندوق به 
رسانه ها اعالم کرده، در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه هزار میلیارد تومان در ماه برای 
پرداخت حقوق بازنشستگان کسری دارد. در این شرایط دولت باید از طریق بودجه عمومی کسری این 

صندوق  را جبران کند که تداوم این روند، ساالنه مشکالت را تشدید خواهد کرد.
سازمان تأمین اجتماعی هم با مسائل مشابهی روبه روست؛ گرچه این صندوق فعالً در مرحله سربه سر منابع 
و مصارف است. در حال حاضر نسبت پشتیبانی در این صندوق در حال حاضر در محاسبات مختلف بین 5 تا 
6 است اما پیش بینی می شود با پایین آمدن این نسبت در سال های آتی به زیر 5 این صندوق هم دیگر نتواند 
روی پای خود بایستد. بر اساس گزارشی که در وب سایت این سازمان منتشر شده، بیش از یک دهه  است که 
این نهاد با خطر پیشی گرفتن مصارف بر منابع مواجه بوده که در سال های اخیر صندوق را به مرز ناپایداری 

رسانده است. در این گزارش بخشی از دالیل مشکالت کنونی عبارت است از:
1. وجود انباشت مطالبات از دولت که تا پایان سال 1392 رقمی معادل 55 هزار میلیارد تومان بوده است؛
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2. افزایش تعداد مستمری بگیران سازمان از حدود یک میلیون و شصت هزار نفر در سال 1384 به دو میلیون 
و چهارصد و پنجاه هزار نفر در سال 1392؛

3. اجرای چند دوره بازنشستگی پیش از موعد که سبب شده این گروه از بازنشستگان بیش از 30 درصد از 
کل بازنشستگان سازمان را تشکیل می دهد؛

4. کوتاه بودن دوره محاسبه دستمزد برای برقراری مستمری که شرایط فرار از پرداخت حق بیمه را فراهم 
کرده است؛

5. وجود قوانین مغایر با اصول حاکم بر صندوق های بیمه ای نظیر قانون الزام، قانون بازنشستگی پیش از موعد 
در مشاغل سخت و زیان آور، قانون نوسازی صنایع و نظایر آن.

همچنین بر اساس آنچه معاون نظارت مجلس به رسانه ها گفته است تا سال 1404 با توجه به ترکیب 
با پرداخت حق بیمه، صندوق تأمین  بازار کار- که  از تعداد فعاالن  بازنشستگان  جمعیتی کشور، تعداد 
اجتماعی را زنده نگه می دارند- بیشتر خواهد شد؛ افزون بر این، مشکالت اقتصادی این بنگاه بزرگ سبب 
شده است تا خطر ناپایدار شدن این سازمان نیز تقویت شود؛ برای نمونه نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس در صحبت با رسانه ها با اعالم اینکه تأمین اجتماعی 35 درصد اقتصاد کشور را در دست دارد، گفته 
است باوجوداینکه سرمایه تأمین اجتماعی یک سوم درآمد کل کشور است؛ اما شرکت هایی که زیرمجموعه 

این سازمان قرار دارند عمدتاً زیان ده و در حال ورشکستگی یا تعطیلی هستند.
دارد  تأکید  نکته  این  بر  کار  جهانی  سازمان  بازنشستگی:  بیمه  ناکافی  پوشش  سطح  ب( 
نیستند.  بیمه ای  خدمات  و  بازنشستگی  طرح های  پوشش  تحت  جهان،  در  کارگران  از  بسیاری  که 
بر اساس شواهد موجود، این مسئله در مورد ایران هم صدق می کند؛ یعنی بخشی از افراد باالتر از 60 
یا 65 سال که ممکن است از بازار کار خارج شده باشند یا حتی به سبب ازکارافتادگی، قادر به اشتغال 
سن  یک  به  رسیدن  با  افراد  همه  که  کشورهایی  در  درمقابل،  نمی گیرند.  بازنشستگی  حقوق  نباشند، 
حقوق  دریافت  بر  مبتنی  تعریف  با  بازنشستگی-  برخوردارند،  ثابت  بازنشستگی  حقوق  از  مشخص 
بازنشستگی- و سالمندی بر هم انطباق کامل دارند. درنتیجه، اولین مسئله در کشور، پوشش ناکافی بیمه 
 بازنشستگی و خارج شدن بخشی از سالمندان از این خدمات است. گزارش حمایت اجتماعی در جهان
 که سازمان جهانی کار در سال 2014 منتشر کرده است، میزان پوشش نظام بازنشستگی برای سالمندان در 
سن قانونی دریافت حقوق بازنشستگی در ایران را برای سال 2012 اندکی بیش از 26 درصد گزارش شده 
است )نک به نمودار 1-3(. در فهرست این سازمان، کشورهایی در صدر قرار دارند که برای همه افراد باالتر از 
یک سن مشخص، صرف نظر از وضعیت درآمدی و شغلی یا متناسب با استطاعت مالی حقوق پایه به سالمندان 
 پرداخت می شود )سازمان بین المللی کار، 1394، ص 145(. مقایسه ایران با کشورهای دارای درآمد متوسط
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 در جهان، نشان از جایگاه نامناسب کشور دارد. بر اساس آمار منتشر شده در این گزارش، از نظر میزان پوشش 
نظام بازنشستگی کشورهای همسایه و نزدیک به ایران در این گروه درآمدی، مانند اردن )42/2 درصد(، عراق 
)56/0 درصد(، آذربایجان )81/7 درصد(، قزاقستان )59/9 درصد( و ازبکستان )98/1 درصد( وضعیتی بهتر از 
ایران دارند؛ البته باید توجه داشت میزان مزایای بازنشستگی که به افراد تعلق می گیرد هم موضوعی مهم در 
ارزیابی کیفیت نظام های بازنشستگی است؛ یعنی ممکن است کشوری سطح پوشش باالیی داشته باشد؛ اما 

میزان حقوق بازنشستگی پرداختی آن پایین باشد. درنتیجه، در تفسیر این داده ها باید احتیاط شود.
برخی اطالعات داخلی و عمدتاً شفاهی نیز، تصویری از میزان پوشش نظام بازنشستگی در کشور را 
ارائه می کند؛ برای مثال معاون حقوقی سازمان بهزیستی بر اساس آمار سال 1391 اعالم کرده است که 
از حدود شش میلیون و دویست هزار سالمند )جمعیت باالی شصت سال بر اساس سرشماری 1390(، 
حدود دو میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نظام بازنشستگی در کشور قرار دارند. در حدود یک 
میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند و حدود چهارصد و بیست هزار نفر نیز از طرف 
سازمان بهزیستی حمایت می شوند. بر اساس این آمار یک میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش هیچ 
نظام رفاهی قرار ندارند که البته اطالعی از وضعیت زندگی آن ها موجود نیست؛ یعنی مشخص نیست 
از این تعداد افرادی که تحت پوشش هیچ نظام رفاهی نیستند، چه میزان را افراد نیازمند کمک تشکیل 
می دهند. رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت نیز در خردادماه 1393 اعالم کرده است که بر 
اساس بررسی های انجام شده، یک سوم سالمندان کشور نه شغل مشخصی دارند و نه حقوق بازنشستگی 
دریافت می کنند. معاون وزارت بهداشت نیز با اشاره به تحقیقی که در سال 1392 در کشور انجام شده، 
اعالم کرده است که 27 درصد سالمندان بیکار بوده و بدون حقوق بازنشستگی هستند. همچنین 17 درصد 
آن ها بدون هرگونه درآمد و حمایت مالی زندگی می کنند. به گفته وی بر اساس این تحقیق، تنها 32 درصد 
 سالمندان از وضعیت زندگی خود رضایت دارند و اولین تقاضای 38 درصد سالمندان حمایت مالی است.
 باید توجه شود که میزان حمایت سازمان هایی نظیر کمیته امداد و بهزیستی بسیار محدودتر از پوشش 
صندوق های بازنشستگی است و درنتیجه، افراد تحت پوشش این دو نهاد عمالً حمایت ناچیزی دارند؛ برای 
نمونه مدیرکل سازمان بهزیستی در استان تهران، میزان کمک به سالمندان تحت پوشش در تهران را 
ماهیانه 80 هزار تومان اعالم کرده است. درنتیجه، همین آمار مختصر، به خوبی نشان می دهد که تنها حدود 
چهل درصد از افراد باالی 60 سال در ایران، تحت پوشش نظام بازنشستگی هستند که نقطه ضعف مهمی 

برای نظام تأمین اجتماعی در ایران به حساب می آید.
ازآنجاکه بخش زیادی از جمعیت کشور، به ویژه در مناطق فقیرنشین شهری و روستایی، در بخش 
غیررسمی اقتصاد فعال هستند، عمالً در مدت زمان کار خود حق بیمه ای پرداخت نمی کنند و درنتیجه، 
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نمودار 1-1 درصد افراد تحت پوشش حقوق بازنشستگی در کل افراد باالی سن قانونی بازنشستگی در 

کشورها با درآمد متوسط

منبع: گزارش جهانی حمایت اجتماعی 2015-2014، سازمان بین المللی کار
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پس از جدایی از بازار کار در سنین باال، از مزایای بازنشستگی محروم هستند. همچنین، باید به این نکته 
نیز توجه کرد که در سطوح پایین درآمدی، افراد مشغول به حرفه های سخت و نیازمند کار بدنی در موارد 
متعدد به دلیل ازکارافتادگی، بازار کار را رها می کنند و در این شرایط محروم بودن از حقوق بازنشستگی، 
به معنای شرایط وخیم معیشتی و وابستگی کامل آن ها به اطرافیان در سنین سالمندی است. درنتیجه، 
اولین و  برای سالمندان در کشور،  بازنشستگی  بیمه  ناکافی  تأکید کرد که پوشش  این مسئله  بر  باید 
مهم ترین مسئله در این حوزه است و گسترش چتر حمایتی سالمندان باید به طورجدی برای اصالح این 
نظام مدنظر باشد. باید توجه داشت، با افزایش تعداد سالمندان در سال های آینده )حدود 30 میلیون نفر 
تا سال 1430 بر اساس برآوردهای موجود(، گسترش نظام تأمین اجتماعی و پوشش جمعیت سالمند 
ضروری است. در شرایطی که تداوم فعالیت صندوق های بازنشستگی با همین سطح پوشش کنونی دچار 
مشکالت و مسائل جدی مالی است، افزایش سطح پوشش آن، یک مسئله بغرنج در برابر دولت ها خواهد 

بود که باید برای آن چاره اندیشی شود.
نظام های  مشکالت  از  یکی   )1393( مسلمی  و  جلیلی  بازنشستگی:  حقوق  بودن  ناکافی  ج( 
بازنشستگی در ایران را نرخ باالی جایگزینی درآمد1 )نسبت حقوق بازنشستگی به درآمد در زمان اشتغال( 
می دانند که آن را به یکی از بخشنده ترین سیستم های بازنشستگی در جهان بدل کرده است2. به اعتقاد 
آن ها همین امر عامل ناتوانی صندوق ها در ایجاد توازن میان ورودی و خروجی شده و در عامل ناپایداری 
مالی آن هاست. تعدیل نرخ جایگزینی درآمد یکی از مؤلفه های اصلی اصالح پارامتریک نظام بازنشستگی 
در بسیاری کشورهای صنعتی بوده است که از طریق آن فشار مالی بر نظام بازنشستگی را کاهش داده 
و راه را برای معرفی طرح های بازنشستگی اندوخته گذاری3 به جای طرح های PAYG4 باز کرده اند. حال 

1. Income Replacement Rate

2. به عنوان مثال نرخ جایگزینی درآمد در صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1393 حدود 0/88 بوده است.

3. Funded Pension Plan

PAYG .4 یا Pay As You Go یکی از قدیمی ترین طرح های بازنشستگی است که در اغلب کشورها به ویژه کشورهای اروپایی اجرا می شود. یک طرح 

PAYG می تواند اشکال مختلفی داشته باشد اما ایده بنیادی آن این است که مزایای بازنشستگان از حق بیمه پرداخت شده شاغالن پرداخت می شود؛ 

یعنی هر فرد شاغل بخشی از حقوق ماهانه خود را به عنوان حق بیمه بازنشستگی پرداخت می کند و از این حق بیمه های جمع آوری شده به همراه سهم 

پرداخت شده کارفرما، حقوق بازنشستگان پرداخت می شود. این فرایند در طی نسل های مختلف تکرار خواهد شد. در مقابل در طرح های اندوخته گذاری 

حق بیمه های فردی پرداخت شده و سهم پرداختی کارفرما خرج منی شود بلکه در یک صندوق مشخص جمع شده و به دارایی تبدیل می شود. این 

دارایی ها بعداً می تواند برای پرداخت حقوق بازنشستگی فرد در زمان بازنشستگی بکار رود. تفاوت این دو نوع طرح بازنشستگی با نظر گرفنت این نکته 

بیشرت مشخص می شود که اغلب طرح های PAYG طرح های به اصطالح مزایای تعریف شده )Defined-Benefit( هستند؛ یعنی زمانی که فرد شاغل حق 

بیمه بازنشستگی پرداخت می کند، نظام بازنشستگی غالباً دریافت یک حقوق بازنشستگی مشخص را برای وی تضمین می کند. این مزایا معموالً بر اساس 

میزان حق بیمه پرداخت شده در سال های پایانی خدمت محاسبه می شود و درصد باالیی از آخرین یا باالترین حقوق دریافتی فرد است )اصطالحاً نرخ 

جایگزین درآمد باالست(. در مقابل طرح های اندوخته گذاری، اغلب طرح های سهم تعریف شده )Defined Contribution( هستند. در این طرح ها، 

مزایای دریافتی فرد در دوره بازنشستگی بستگی به میزان پرداخت حق بازنشستگی و عملکرد رسمایه ای دارد که در حساب وی جمع شده است. کارکنان 
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اگر میزان حقوق بازنشستگی در ایران را از منظر دریافت کنندگان در نظر بگیریم، مسئله کامالً متفاوت 
است. مطالعات اجتماعی صورت گرفته در مورد بازنشستگان نشان می دهد نارضایتی از وضعیت اقتصادی 
و معیشتی خانوار، یکی از مهم ترین دغدغه های این گروه است. ناکافی بودن حقوق بازنشستگی برای 
پوشش هزینه های یک بازنشسته از جمله موضوعاتی است که به اشکال مختلف در تحقیقات نشان داده 
شده است و از عوامل بازگشت مجدد بازنشستگان به بازار کار محسوب می شود. بر اساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس )1395(، حقوق بازنشستگی در ایران به طور متوسط تنها 48 درصد از هزینه های 
خانوار را تأمین می کند. پژوهش محققی کمال و همکاران )1387( هم نشان می دهد که برای 52 درصد 
توجه  باید  است.  بوده  بیشتر  درآمد  اعالم شده،  نیاز  مهم ترین  تحقیق،  در  بازنشستگان شرکت کننده  از 
داشت در ایران فرد بازنشسته شغل و بخشی از درآمد خود را در مقطعی از زندگی از دست می دهد که 
مسئولیت های بسیار زیادی برای حمایت از سایر اعضای خانواده بر دوش دارد. به سبب ویژگی های روابط 
خانوادگی در ایران، دوران بازنشستگی برخالف تصور آرمانی که آن را دوره استراحت و لذت بردن از زندگی 
معرفی می کند، دورانی است که با بزرگ شدن فرزندان، مخارج و هزینه های خانواده که شامل هزینه های 
تحصیالت دانشگاهی، ازدواج و درمان بیماری های خود و همسر است، افزایش یافته و کاهش درآمد ناشی 
از بازنشستگی به بحران مالی منجر می شود؛ برای نمونه وقتی فرزند، شغل نداشته باشد، استقالل مالی 
ندارد و این باری بر دوش فرد بازنشسته است. در این میان، شرایط اقتصادی از یک سو و ویژگی های 
فرهنگی از سوی دیگر سبب می شود تا بازنشسته وظایفی بر عهده داشته، یا انتظاراتی از او داشته باشند 
که ورای توان مالی و اقتصادی اش است. مجموع این شرایط سبب شده است تا برای اغلب بازنشستگان 

مسئله معیشت و ناکافی بودن حقوق بازنشستگی به دغدغه اصلی تبدیل شود.
از دست دادن شغل و بازنشستگی که خود مسائل روحی و روانی برای فرد ایجاد می کند؛ ممکن است 
سبب از دست دادن روابط اجتماعی و احساس منزلت شده و برای بسیاری به تشدید حس بیهودگی و 
پوچی منجر شود. آنچه باید به آن توجه کرد این است که مشکالت معیشتی در شرایط کنونی بر شدت 
مشکالت ناشی از بازنشستگی )فارغ از مسائل معیشتی( می افزاید و درنتیجه، نارضایتی عمیقی را در 
بازنشستگان شکل می دهد. از دست دادن یک باره بخشی از درآمد، منزلت شغلی و روابط اجتماعی در 
شرایط دشوار معیشتی، بر روی هم برای بسیاری ضربه بزرگی به حساب می آید. نکته مهم در بحث 

معموالً طرح های PAYG را به طرح های اندوخته گذاری ترجیح می دهند زیرا علیرغم کاهش حقوق بازنشستگی در آن، دریافت یک مبلغ مشخص 

را تضمین می کند. در برابر،  در طرح های اندوخته گذاری سهم تعریف شده،  ریسک زیادی متوجه افراد است و به سبب همین عدم قطعیت، چندان 

مطلوب شاغالن و اتحادیه های آنان نیست. بسیاری کشورها که نظام PAYG در آن ها با مشکالت مالی مواجه شد، سعی می کنند نرخ جایگزینی درآمد 

را کاهش دهند و برای جربان آن طرح های اندوخته گذاری را به عنوان طرح های مکمل اضافه کنند.     
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ناکافی بودن حقوق بازنشستگی، که سبب نارضایتی گروهی از بازنشستگان شده احساس بی عدالتی 
بازنشستگان  اغلب  معتقدند  برخی  است.  مختلف  دستگاه های  میان  در  بازنشستگی  حقوق  میزان  در 
دستگاه های دولتی و عمومی حقوق پایینی دارند؛ درحالی که گروهی معدود از بازنشستگان در برخی 
تشدید  دلیل  بی عدالتی،  احساس  این  می کنند.  دریافت  باالیی  بسیار  بازنشستگی  حقوق  دستگاه ها 
نارضایتی بازنشستگان از وضعیت معیشتی و میزان حقوق دریافتی  آن هاست. در سال های اخیر اقداماتی 
برای تعدیل شکاف درآمدی و متوازن کردن حقوق بازنشستگان دستگاه های مختلف انجام شده؛ اما 

همچنان فاصله حقوق دریافتی از نظر برخی بازنشستگان زیاد و گواه رعایت نشدن عدالت است.
با توجه به آنچه در باال گفته شد، می توان وضعیت موجود نظام بازنشستگی را این گونه توصیف کرد 
آینده فشار  و در سال های  افزود  بر سهم جمیعت سالمند کشور خواهد  که تحوالت جمعیت شناختی 
فزاینده ای بر نظام بازنشستگی خواهد آورد. بخش زیادی از سالمندان، خارج از پوشش نظام بازنشستگی 
قرار دارند و درنتیجه، به سبب بهره مند نبودن از مزایای بازنشستگی با خطر فقر روبرو هستند. به عالوه 
و بخش  نمی دهد  را  زندگی  بازنشستگان، کفاف هزینه های  از  بسیاری  برای  میزان مستمری کنونی 
دالیل  به  بازنشستگی  صندوق های  همچنین ،  هستند.  روبه رو  معیشتی  مشکالت  با  آن ها  از  زیادی 
اقتصادی، سیاسی و مدیریتی دچار مشکالت مالی جدی هستند و توان تداوم همین سطح از پوشش 
را در سال های آینده ندارند و روزبه روز بیشتر به منابع دولت متکی می شوند. همچنین فشار مالی این 
افزایش می یابد و طی یک دهه آینده، بخش زیادی  صندوق ها بر بودجه عمومی دولت، سال به سال 
از بودجه آن باید برای حقوق بازنشستگی پرداخت شود. یکی از شیوه های متداول اصالح نظام های 
بازنشستگی در شرایط بحران مالی، کاهش از مزایای بازنشستگی است اما همان طور که نشان داده 
بودن  ناکافی  رو،  پیش  مهم  چالش  بلکه  است  دشوار  مزایا  دادن  کاهش  امکان  نه تنها  ایران  در  شد 
پوشش نظام بازنشستگی و لزوم گسترش آن است. مجموعه این مسائل، شرایط بغرنج پیش روی نظام 
بازنشستگی در کشور را مشخص می کند که البته راه حل فوری و ساده ندارد. درنتیجه، با توجه به اینکه 
هم جمعیت به سرعت به سمت سالخوردگی پیش می رود و هم مشکالت مالی صندوق ها به شکلی 
فزاینده در حال گسترش است، چاره اندیشی در مورد نظام بازنشستگی، از اولویت های سیاست گذاری 

امروز کشور محسوب می شود.

رویکردی نوین در اصالح نظام بازنشستگی
با توجه به آنچه گفته شد مالحظه می شود که سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه نظام بازنشستگی، 
و  اعداد  است.  ایران  در  بازنشستگی  و  سالمندی  پدیده  درهم تنیده  و  مختلف  ابعاد  به  توجه  مستلزم 
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به  رسیدن  از  پیش  مؤثر،  اقدام  برای  جدی  اهتمام  ضرورت  و  مسئله  بودن  فوری  بیانگر  نیز  ارقام 
مسئله اجتماعی فراگیر در کشور در طی سال های آینده است. عموماً برای حل مشکالت صندوق های 
بازنشستگی از لزوم تغییرات پارامتریک، یعنی تغییرات فنی در شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی، تغییر 
سن بازنشستگی، کاهش مزایا، معرفی اقسام جدید تأمین مالی مانند طرح های اندوخته گذاری عمومی 
و خصوصی یا شیوه های بهبود حکمرانی و سیاست های درآمدزایی و سرمایه گذاری صندوق ها سخن 
به  از سال ها قبل  از کشورها  تغییرات در موارد زیادی ضروری  هستند و بسیاری  این  گفته می شود. 
دولت ها  برای  بازنشستگی  نظام  حوزه  در  اصالحات  داشت  توجه  باید  اما  دست زده اند؛  تغییرات  این 
امری بسیار دشوار است. تغییرات در قوانین و مقررات در این بخش با منافع گروه های مختلف پیوند 
به سبب ترس از پیامدهای آن در این بخش بسیار محتاط عمل  خورده و درنتیجه، دولت ها معموالً 
می کنند. اصالحات در نظام بازنشستگی ممکن است به شکل گیری راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی، 
مقاومت های صنفی، واکنش اتحادیه های کارگری، از دست رفتن سرمایه سیاسی یک دولت یا حتی 
سقوط دولت یا حزب حاکم در انتخابات شود1. به همین سبب انجام اصالحات در نظام بازنشستگی 
بیش از آن که یک موضوع فنی و حسابداری باشد، مسئله ای سیاسی است و بدون حصول اجماع نسبی 

در میان گروه های سیاسی و ذی نفعان امکان موفقیت نخواهد داشت.
موضوعی که این کتاب به آن می پردازد نه جزئیات فنی اصالح نظام بازنشستگی و نه اقتصاد سیاسی 
اصالح آن است. صرف نظر از مشکالت و پیچیدگی های فراروی دولت برای اعمال تغییرات پارامتریک، 
این کتاب بر این مسئله تأکید دارد که »تغییرات پارادایمی« پیش شرط ضروری ایجاد تحول در نظام 
بازنشستگی کشور و انجام اصالحات پارامتریک است. در بسیاری از کشورهای صنعتی که با پدیده 
سالمندی مواجه شده اند، تغییر تلقی و نگاه به این مرحله از زندگی، گام اول در مواجهه با مسئله بوده 
است. درنتیجه به جای آنکه سالمندی و بازنشستگی معادل ازکارافتادگی و فرسودگی باشد، مرحله ای 
از زندگی تصور می شود که در آن فردی شایسته احترام و تقدیر از سوی سایر گروه ها و عضوی فعال 
از جامعه خود است. در این رویکرد جدید، مسئله سالمندان فقط دریافت حقوق بازنشستگی یا خدمات 
پزشکی و مراقبت نیست بلکه بر حق آن ها برای مشارکت کامل در زندگی اجتماعی به عنوان عضوی 
فعال تأکید می شود. همچنین این نگرش جدید به دنبال نادیده گرفتن یا انکار نیازهای خاص سالمندان 
نیست اما هدفش از میان بردن کلیشه های ذهنی منفی در مورد سالمندان و از میان بردن موانعی است 

که مانع از پیوند آن ها به جامعه و در نتیجه انزوای سالمندان می شود.

1. یکی از دالیل سقوط دولت هلموت کهل در آملان و برلوسکونی در ایتالیا در اواسط دهه 1990 را اصالحات نظام بازنشستگی و نارضایتی های 

ناشی از آن می دانند. 
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با توجه به این مسئله، کتاب پیش رو به دنبال فراهم کردن مبانی نظری تغییر ذهنیت درباره پدیده 
سالمندی و بازنشستگی و معرفی تجربیات عملی موفق در سایر کشورها در این حوزه است. به جای 
اینکه موضوع نظام بازنشستگی در ایران به محاسبات حسابداری تعادل در دخل وخرج صندوق ها کاهش 
یابد، این کتاب به دنبال نشان دادن این مطلب است که حل مسئله پایداری مالی صندوق ها، ذیل یک 
مجموعه بزرگ تر از اصالحات نگرشی و سیاستی با هدف جلوگیری از انزوا و طرد اجتماعی سالمندان و 
بازنشستگان و تقویت مشارکت فعال آن ها در جامعه امکان پذیر می شود. در فصول بعدی مشاهده خواهد 
شد که رویکرد فراگیر »سالمندشدن فعال«1- که سازمان جهانی بهداشت معرفی کرده است- مبنای 
مناسبی برای تغییر بنیادی رویکردهای نظری و عملی در مورد بازنشستگان و جدایی از تصویر سالمند 
به مثابه عضو غیرفعال و صرفاً مصرف کننده جامعه است2. بر اساس این تلقی جدید، پرداخت مستمری 
تنها یک بعد از خدمات اجتماعی است که جامعه به اجرای آن متعهد است و حوزه های دیگر شامل 
سالمت، اشتغال، آموزش، اوقات فراغت، فعالیت داوطلبانه، ارتباط بین نسلی و امثال آن نیز باید مورد 
توجه سیاست گذار قرار بگیرد. مبنای اساسی این رویکرد جدید این است که جامعه باید خود را برای 
دوران سالخوردگی جمعیت آماده کند و این آمادگی مستلزم تغییرات بنیادین در ذهنیت ها و برنامه های 

عملی در مورد سالمندان و بازنشستگان است. 
سؤالی که این کتاب به آن پاسخ می دهد این نیست که »چگونه مسئله پایداری مالی صندوق های 
بازنشستگی را حل کنیم؟« بلکه تالش می کند به این پرسش پاسخ دهد که »چگونه برای ورود کشور 
به دوره سالخوردگی جمعیت آماده شویم؟«. این به معنای بی اهمیت بودن سؤال نخست نیست بلکه 
بنیان این کتاب بر این اصل استوار است که پاسخ سؤال اول تنها از نوع جواب به سؤال دوم به دست 
اقتصادی به مسائل مالی صندوق های بازنشستگی،  خواهد آمد. به همین سبب به جای رویکرد صرفاً 
این کتاب به مسئله در ابعادی فراتر و همه جانبه تر توجه می کند و راه حل مشکالت اقتصادی صندوق ها 
را جزئی از بسته بزرگ تر سیاستی-مدیریتی در نظر خواهد گرفت. این مجموعه سیاست های فراگیر و 

چندجانبه می تواند با کاهش هزینه ها در بلندمدت به پایداری مالی صندوق ها کمک کند.
ما، در  از کشور  پیامدهای آن پیش  و  پدیده سالخوردگی جمعیت  همان طور که پیش تر گفته شد، 
بسیاری از کشورهای صنعتی روی داده است. این موضوع سبب می شود سیاست گذار ایرانی تجربیات 
کشورهای مختلف در این حوزه را بررسی کند و امکان کاربست نمونه های موفق در ایران را بسنجد. در 

1. Active Ageing

2. رویکرد فراگیر ساملندشدن فعال برخالف رویکرد محدود، فعالیت را رصفاً مشارکت در بازار کار منی داند و بر همه اشکال مختلف فعالیت 

از جمله فعالیت های غیردستمزدی تأکید دارد. 
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این کتاب پس از فصل بعدی که به مباحث نظری می پردازد، دو فصل بعدی به معرفی مجموعه ای از 
این تجربیات موفق جهانی خواهد پرداخت که هدف آن ها دنبال ارتقای مشارکت اجتماعی سالمندان و 
بازنشستگان در جامعه و بهره گیری از توان آن ها برای بهبود وضعیت محلی و ملی است. البته هریک از 
نمونه های ذکرشده در این کتاب را تنها می توان در بستر زمینه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور 
درک کرد. اصوالً سیاست های اجتماعی در هر کشور تا حد زیادی تابع ارزش ها و جهت گیری اقتصادی-
سیاسی دولت مستقر با توجه به پیشینه نظام رفاه، عوامل تعیین کننده و محدودیت ها در آن کشور است 
که ممکن است با تغییر دولت مسیر سیاست گذاری نیز تغییر کند. در نتیجه نه تنها کشورها با هم تفاوت 
دارند بلکه در هر کشور در دوره های زمانی مختلف نیز ممکن است اولویت های سیاست گذاری متفاوت 
باشد. به همین دلیل باید توجه داشت که امکان تکرار آن در کشور بدون توجه به الزامات و پیش شرط ها 
از هر چیز، نشان دادن حوزه گسترده  از معرفی تجربیات جهانی بیش  بنابراین هدف  نیست؛  ممکن 
سیاست گذاری اجتماعی و فرهنگی در حوزه بازنشستگان، سالمندان و معرفی حیطه های اصلی اقدام 
و مداخله است. تنها با مطالعه مجزای امکان انتقال نمونه های موفق در هر بخش است که می توان 
شیوه های اصالح شده و منطبق شده با شرایط داخلی را برای عملی کردن هریک از آن ها تدوین کرد. بر 
اساس  این، در فصل های سوم و چهارم تجربیات جهانی در دو سطح ملی و محلی معرفی خواهد شد. 
مراد از تجربیات در سطح ملی، آن دسته اقداماتی است که عموماً دولت ها یا نهادهای ملی در سطح 
کل کشور اجرا کرده اند. منظور از اقدامات در سطح محلی هم آن دسته برنامه هایی است که نهادهای 
مردمی و محلی در سطح خرد انجام داده اند. این دو سطح از سیاست گذاری و اقدام، مکمل یکدیگرند؛ 
اما برای موفقیت در برابر مسائل و تهدیدهای اجتماعی پیش روی کشور، از جمله وضعیت صندوق های 
بازنشستگی، اتکای صرف به اقدامات حاکمیتی و دولتی کافی نیستند و در این میان،  به کارگیری توان 

نهادهای مردمی و محلی در کنار اشکال سنتی و غیررسمی مراقبت و نگهداری ضروری است.
در فصل پایانی، مجموعه ای از پیشنهادها بر اساس تجربه های جهانی معرفی و بیان خواهد شد. این 
اقدامات در سه سطح حاکمیتی، مدیریتی و فنی مطرح می شود و در هر بخش، مؤلفه های کلیدی معرفی 
خواهد شد. همچنین نهادهای اصلی مسئول برای اجرایی شدن هریک از اقدامات مشخص و مروری 
بر ظرفیت ها و محدودیت های پیش روی اجرایی شدن آن ها صورت خواهد گرفت. باید توجه داشت 
که نباید بازنشستگان را یک کل همگن با ویژگی های ثابت و مشخص تصور کرد. مطالعات گذشته نیز 
نشان داده  است بازنشستگان ازنظر جایگاه اجتماعی، نگرش ها، انتظارات یا توان و سالمت فیزیکی، 
گروه متنوعی را تشکیل می دهند و نیازهای آن ها نیز به همین نسبت تفاوت دارد. افزون بر این، ممکن 
گروهی  برای  درحالی که  باشد،  داشته  اولویت  گروهی  برای  درمان  و  سالمت  بخش  نیازهای  است 
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دیگر، چگونگی مشارکت در فعالیت های اجتماعی، مسئله اصلی سیاست گذار باشد؛ بنابراین باید بتوان 
با سیاست گذاری اجتماعی- فرهنگی این گستره متنوع را پوشش داد و متناسب با شرایط گروه های 
هدف برنامه ریزی کرد. آنچه در پایان این کتاب می آید درواقع شروعی است برای مطالعات تطبیقی در 
حوزه های مختلف زندگی بازنشستگان و سالمندان و درس گرفتن از موفقیت ها و شکست های دیگران 

که ممکن است درنهایت به اتخاذ سیاست ها و برنامه های دقیق و حساب شده در ایران منجر شود.



  فصل دوم: ظهور رویکردهای نوین 

نظری در مفهوم و مقوله بازنشستگی

بازنگری در مفهوم بازنشستگی
بحران های  از  جلوگیری  و  ایران  در  سالمندی  و  بازنشستگی  حوزه  در  سیاست گذاری  بنیادی  تغییر 
اجتماعی ناشی از آن، مستلزم تغییر نگرش و رویکردهاست. نگاه به سالمندی و بازنشستگی در کشوری 
که در آینده سهم زیادی از جمعیت آن سالمندان هستند به همان سیاقی نیست که جامعه ای با جمعیت 
جوان به جمعیت سالخورده خود می نگرد. حتی اصالحات پارامتریک در نظام بازنشستگی که بسیاری از 
آن ها ضروری به نظر می رسد، ابتدا مستلزم تغییر نگرش های بنیادی جامعه درباره مفهوم بازنشستگی و 
سالمندی است. این نگرش در پیوند با ضروریات برآمده از شرایط، ممکن است زمینه اصالحات اساسی 
در حوزه قوانین و مقررات بازنشستگی را فراهم آورد. درنتیجه، بازاندیشی در مورد مفهوم بازنشستگی 
به بخشی کلیدی در سیاست گذاری این حوزه بدل می شود. این بازاندیشی مفهومی و تجربی، شناختی 
از پدیده عرضه خواهد کرد که در موارد متعدد با باورهای پیشین در تضاد است و مبنای جدیدی برای 
برنامه ریزی و سیاست گذاری خواهد شد. نباید تصور کرد که این تدقیق مفهومی و بررسی ابعاد مختلف، 
ما را با تصویری ساده و همگن از بازنشستگی روبه رو می کند که تکلیف سیاست گذار را یک بار برای 
همیشه مشخص می کند، بلکه از درون آن، جنبه های مختلف و گاه متضادی بیرون می آید که نشان  

می دهد عرصه سیاست گذاری در این حوزه تا چه اندازه پیچیده و مستلزم دقت نظری است.
تجربه بازنشستگی ممکن است برای افراد، ویژگی های متفاوت و شاید متضادی داشته باشد. برای توضیح 
این مطلب می توان مثالی از دو برداشت مختلف از بازنشستگی بیان کرد. گروهی معتقدند بازنشستگی، 
دوره طالیی زندگی است و به افراد این مجال را می دهد تا به نقش های دیگر خود )به غیراز اشتغال( 
در زندگی بیشتر توجه کنند و بتوانند به دغدغه های شخصی یا فعالیت های تفریحی بپردازند. درنتیجه، 
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بازنشستگی و خروج فرد از بازار کار به معنای فراغت از فعالیت شغلی اجباری و بهره بردن از آرامش و 
آسایش در دوره جدید و طالیی زندگی است. از سوی دیگر، برخی بازنشستگی را تجربه ای توأم با احساس 
طردشدگی یا خروج اجباری از مشارکت اجتماعی تعریف می کنند؛ زیرا خروج از بازار کار را به معنای از 
دست رفتن حس هویت شغلی و طرد از فعالیت های معنا بخش زندگی می دانند. این احساس به معنای 
طردشدگی ناخواسته افراد یا گروه ها از فرایندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که از مشارکت کامل 
آن ها در جامعه ای که در آن زندگی می کنند، جلوگیری می کند )Marlier and Atkinson 2010(. این موضوع 
ممکن است حتی در مورد آن دسته از بازنشستگانی که دغدغه مالی ندارند هم صادق باشد؛ زیرا احساس 
طردشدگی، ناشی از ارزیابی فرد در مورد محرومیت نسبی )و نه مطلق( از فرصت های وی برای مشارکت 
اجتماعی است، این احساس با دو مؤلفه اصلی کاهش منابع فردی و زوال منزلت اجتماعی همراه است. 
منظور از منبع، عرصه های مختلفی است که محرومیت از آن ها به فرصت های زندگی افراد ضربه می زند 
و لزوماً به منابع اقتصادی منحصر نیست، بلکه ممکن است منزلت یک فرد در جامعه را نیز شامل شود. 
ازآنجایی که شغل منبع مهم دسترسی به منابع اقتصادی و اجتماعی الزم برای مشارکت اجتماعی است، 
بازنشستگی تغییری بنیادی در زندگی فرد ایجاد می کند و سبب افزایش باال احساس طردشدگی می شود 
)Wetzel and Mahne, 2016(. کنار هم قرار دادن این دو تلقی از بازنشستگی یعنی بازنشستگی به مثابه دوره 

طالیی آرامش و یا همچون دوره طرد و انزوا، پیچیدگی مفهومی این پدیده و لزوم توجه به ابعاد مختلف 
آن را آشکار می کند. بازنشستگی مانند بسیاری مفاهیم دیگر در سیاست گذاری اجتماعی، محل مناقشه 
است و مستقیماً به قضاوت های ارزشی و تلقی های نظری مرتبط می شود. درنتیجه، شناخت دقیق این 
ظرافت ها، الزمه سیاست گذاری در حوزه بازنشستگان است؛ زیرا این جزئیات مستقیماً با سیاست، برنامه ها 

و مقررات ارتباط پیدا می کند.
برای توضیح ارتباط میان تلقی از بازنشستگی و ارتباط آن با سیاست گذاری، می توان به موضوع اشتغال 
سالمندان اشاره کرد. کسانی که معتقدند هر فرد پس از مدت  زمانی اشتغال )مثالً سی سال( یا یک سن 
مشخص )مثالً 65 سالگی( نباید کار کند و باید به استراحت بپردازد، از قوانینی که بازنشستگی را امری 
اجباری می کند، دفاع می کنند. از سوی دیگر، نارضایتی برخی سالمندان از بازنشستگی اجباری درحالی که 
تمایل دارند به شغل خود ادامه دهند، برای گروهی نشانه تبعیض علیه سالمندان است. گروه دوم بر 
این باورند که باید شرایط برای سالمندانی که تمایل دارند در بازار کار حضور داشته باشند، فراهم باشد. 
این دو تلقی از بازنشستگی وقتی با سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی، مانند بیکاری جوانان یا کمبود 
نیروی کار جوان هم زمان می شود، پیچیده تر می شود. برای کشوری که به دلیل کاهش رشد جمعیت 
یا مهاجرت جوانان با کاهش نیروی کار جوان روبروست، افزایش سن بازنشستگی و تشویق سالمندان 
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به تأخیر در بازنشسته  شدن، سیاست اصلی است که در تعارض کامل با تلقی از بازنشستگی به عنوان 
نیروی  تأمین  دارد،  اهمیت  این کشورها  در  آنچه  استراحت محسوب می شود.  و  آرامش  دوره طالیی 
انسانی برای اقتصاد، جلوگیری از فشار بی رویه مالی بر نظام بازنشستگی و کاهش کسری بودجه دولت 
است. در دهه های گذشته رشد تفکر نئولیبرال و اثر آن بر سیاست گذاری اجتماعی، موضوع فعال شدن 
شغلی سالمندان را به یک رویکرد فراگیر در اغلب کشورها بدل کرده است. به همین سبب بر سالمندان 
به مثابه نیروی مولد، تأکید و از حق آن ها برای اشتغال سخن گفته می شود. در مقابل، در کشورهایی که 
نرخ بیکاری جوانان باالست، سیاست گذاران با هدف افزایش فرصت های شغلی، از بازنشستگی اجباری 
دفاع می کنند. در این کشورها، قوانین اشتغال و بازنشستگی ممکن است تبعیض صریح علیه سالمندانی 
به حساب می آید که احساس می کنند توان دارند شغل خود را ادامه دهند و نمی خواهند آن را از دست 
دهند. در این کشورها این احتمال بیشتر است که سالمندی، به عنوان دوره استراحت و لذت بردن از 

زندگی تبلیغ شود و از بازنشستگی اجباری، تفسیری به نفع خود بازنشستگان ارائه می شود.
با در نظر گرفتن تعارض باال و توجه به آنچه در فصل قبل در مورد وضعیت بازنشستگان در کشور 
گفته شد، وضعیت کنونی ما به مراتب بغرنج تر است. از یک سو، نرخ بیکاری جوانان و علی الخصوص 
جوانان با تحصیالت دانشگاهی باالست که سبب می شود بازنشستگی اجباری و جلوگیری از اشتغال 
ایران در  بازنشستگی رسمی در  باشد. همچنین، سن  از قوانین و مقررات کشور  بازنشستگان بخشی 
مقایسه با بسیاری از کشورها پایین تر است )در فصل سوم در باره این مطلب بیشتر توضیح داده خواهد 
شد(، درنتیجه نسبت به کشورهایی که سن آستانه بازنشستگی آن ها 65 سال یا بیشتر است، شاغالن 
در سنین پایین تر بازنشسته و مشمول دریافت حقوق بازنشستگی می شوند. اثر این سیاست، بار مالی 
شدید بر صندوق های بازنشستگی است که باید مستمری فرد را برای دوره ای نسبتاً طوالنی )فاصله 
بازنشستگی تا مرگ( پرداخت کند. برای حل این مسئله سیاست گذار در برابر یک دوراهی قرار می گیرد؛ 
می تواند  پارامتریک  تغییر  یک  دولت  بودجه  و  بازنشستگی  صندوق های  بر  مالی  فشار  کاهش  برای 
افزایش سن بازنشستگی باشد که ممکن است تا حدی مشکالت صندوق های بازنشستگی را کاهش 
دهد؛ حال اگر سیاست گذار افزایش اشتغال سالمندان را عامل کاهش فرصت های شغلی برای لشگر 
جوانان بیکار بداند، آنگاه این اصالح قانون یک مشکل را برای او حل می کند )کاهش خرج صندوق های 
اگر  جوانان(.  گسترده  )بیکاری  کرد  خواهد  ایجاد  دیگر  درجایی  بزرگ تر  مشکالتی  اما  بازنشستگی( 
به این وضعیت، ناکافی بودن درآمد بازنشستگی و اجبار بسیاری بازنشستگان برای بازگشت به بازار 
کنیم،  اضافه  نیز  را  خانواده(  بیکار  جوانان  زندگی  هزینه  البته  )و  معیشت  تأمین حداقل  به منظور  کار 
پیچیدگی مسئله عیان تر خواهد شد. در جامعه ای که به سمت سالخوردگی پیش می رود، بی توجهی به 
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این پدیده یعنی مسئولیت های فراوان و فشار معیشتی بر سالمندان ازیک طرف و بیکاری و وابستگی 
اقتصادی جوانان سبب شکل گیری و انباشت معضالت گسترده اجتماعی در آینده خواهد شد و این امر 
به سیاست گذار برای مداخله مؤثر و به موقع هشدار می دهد؛ اما این مداخله آسان نیست زیرا اشتغال 
و بازنشستگی به گره ای تبدیل شده که گشودن آن جز با تحمیل هزینه یک گروه میسر نیست؛ به 
بازنشستگی، تنها راه شناخت دقیق تر وضعیت و سبک سنگین  بازنگری مفهوم  همین سبب تأکید بر 
کردن راه حل های اقتصادی و سیاسی برای جلوگیری از تحمیل هزینه ها به آسیب پذیرترین گروه هاست.
اقسام مختلف صورت بندی آن و  بازنشستگی،  ابتدا مفهوم  این بخش  آنچه گفته شد، در  بر اساس 
همچنین تحوالت گفتمانی در مورد این مفهوم بررسی می شود. مطالب مطرح شده در این بخش، صرفاً 
بحثی مفهومی یا ادراکی نیست، بلکه تالشی است برای بازبینی و باز تحلیل گفتمان مسلط. در این 
میان، با نگرشی وسیع تر و جامع به مفهوم بازنشستگی می توان به دایره وسیع تری از انواع و روش های 
بازنشستگی دست یافت و بازه گسترده ای از گزینه ها و راه حل های جدید و خالقانه را جست وجو کرد. بدون 
تغییر در نگرش و زاویه تحلیل، امکان دستیابی به شیوه های جدید و خالقانه میسر نمی شود. مفهوم و مدل 
مسلط بازنشستگی در دوران کنونی، تحت تأثیر رابطه کارفرما و شاغالن در دوره صنعتی است و با توجه 
به تحوالت وسیع و سریع جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و تحول در نقش دولت ها در نیم قرن اخیر باید با 
نگرشی نوین و جامع، تعریفی جدید از بازنشستگی بیان کرد. محتوای بخش های بعدی نشان می دهد که 
چگونه تحول در شرایط زندگی و مبانی نظری توسعه، مفهوم بازنشستگی را تغییر داده است و نتایج آن 
به صورت گفتمان جدید بازنشستگی، دامنه وسیعی از گزینه های بدیع و خالقانه را به مثابه »فرصت« برای 

تخفیف ابعاد آنچه »بحران« خوانده می شود در مقابل سیاست گذاران قرار می دهد.

بازتعریف مفهوم بازنشستگی
بازنشستگی به شکل امروزی پدیده ای امری نسبتاً جدید در تاریخ بشر است. در دوران پیشاصنعتی، 
از مردم بودند که می توانستند به سبب تمکن مالی کار کردن برای دستمزد را در  اندکی  گروه هایی 
سنین باال رها کنند. بازنشستگی به عنوان یک مرحله از زندگی برای عموم مردم، در قرن بیستم به 
دنبال تغییرات جمعیت شناختی، تحوالت اقتصاد جهانی و همچنین سیاست گذاری های دولتی شکل 
گرفت )Cummins et al, 2014: 197(. بیان تعریفی واحد از بازنشستگی که در همه نقاط جهان صادق 
باشد، واقع بینانه نیست. بازنشستگی برای مردم در کشورهای مختلف معانی متفاوتی دارد و تلقی از آن 
فردی و شخصی شده است. در بسیاری از کشورها، برداشت غربی از بازنشستگی که مؤلفه مهم آن 
دریافت مستمری است، وجود ندارد و تنها افرادی که به لحاظ جسمی قادر به ادامه کار نیستند، بازار 
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کار را ترک می کنند. باورهای فرهنگی، انتظارات اجتماعی و واقعیت های سیاسی، چگونگی شکل گیری 
مفهوم بازنشستگی را در هر موقعیت مشخص امکان پذیر می کند )Cummins et al., 2014: 197(. با این 
وصف، اینکه بازنشستگی دقیقاً به چه معناست، پاسخ ساده ای ندارد. درواقع بازنشستگی، مجموعه ای 
از سناریوهای مختلف برای افراد گوناگون است و نمی توان آن را واقعیتی واحد برای همه دانست؛ به 
همین سبب تعریف پذیرفته ای درباره پدیده بازنشستگی در میان محققان وجود ندارد. برای بسیاری از 
افراد، بازنشستگی زمانی است که فرد، بازار کار را ترک می کند یا شروع به دریافت مستمری می کند و 
از این نظر ارتباط چندانی با سن فرد ندارد. برای برخی افراد دیگر، بازنشستگی زمانی است که یک 
فرد خود را بازنشسته تعریف می کند. درنتیجه مقوله اجتماعی بازنشسته، مفهومی چندوجهی و پیچیده 

.)Michinov et al., 2008: 176( به نظر می رسد
به اعتقاد دنتون و اسپنسر1)2009( ازآنجاکه مفهوم بازنشستگی هم در افکار عمومی و هم در مطالعات 
علمی کاربرد فراوانی دارد، ساختن مفهوم دقیق و قابل اندازه گیری از آن  که بتواند امکان مقایسه این 
پدیده را در زمان های مختلف و بین جمعیت های گوناگون امکان پذیر کند، ضروری است. بازنشستگی 
عموماً به کناره گیری از اشتغال با دستمزد اطالق می شود؛ اما این تلقی از مفهوم بازنشستگی هم مبهم 
است و هم پیچیده. فردی که اشتغال با دستمزد برای یک کارفرما در طول یک زندگی کاری را ترک 
می کند و دیگر به دنبال شغل با دستمزد نیست، اگرچه الگویی ناب از بازنشستگی به شمار می آید؛ اما 
در عمل تنها شکل موجود نیست. درواقع افراد در طول مدت اشتغال خود، بارها شغل عوض می کنند 
و حتی بازه هایی را نیز بیکارند. حتی در مراحل پایانی اشتغال در حیات افراد نیز موارد متعدد خروج و 
ورود به بازار کار وجود دارد و برخالف آنچه تصور می شود، گذر از اشتغال به بازنشستگی، در بسیاری 
موارد فرایندی آسان و با مسیر مشخص نیست. بازنشستگی می تواند دفعی یا تدریجی باشد، داوطلبانه، 

اجباری، موقت یا دائم باشد. این ها سبب می شود تا اندازه گیری مفهوم بازنشستگی آسان نباشد.
با مرور مجموعه ای گسترده از مطالعات در مورد بازنشستگی مشخص می شود که در هریک از آن ها، 
چه شاخصی برای تعریف بازنشستگی به کار رفته است. برخی مطالعات، بازنشستگی را برحسب جدایی 
کامل از بازار کار تعریف می کنند؛ اما بسیاری تحقیقات لزوماً چنین تعریف سخت گیرانه ایی را در مورد 
بازنشستگی ندارند. بازنشستگی جزئی2 )فردی که میزان ساعت کار یا درآمدش کاهش یافته است( نیز 
از نظر برخی محققان بازنشستگی محسوب می شود؛ اما میزان این کاهش در مطالعات مختلف، آستانه 
متفاوتی دارد. برخی مطالعات، دریافت حقوق بازنشستگی را معیار اصلی تعریف بازنشستگی می دانند. 

1. Denton and Spencer

2. partial retirement
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در این مطالعات اینکه فرد در حال حاضر شاغل باشد یا خیر اهمیتی ندارد. برخی مطالعات نیز تغییر 
شغل یا محل کار در سال های پایانی حیات کاری را نشانه ای از بازنشستگی می دانند؛ مثالً معلمی که 
کار تمام وقت خود در مدرسه را خاتمه می دهد و به یک فعالیت پاره وقت در یک بنگاه معامالت امالک 
می رود، در این تعریف بازنشسته محسوب می شود. برخی مطالعات نیز، تعریف خود فرد را مالک قرار 
می دهد؛ یعنی فردی بازنشسته است که خود را بازنشسته بداند. همچنین، مطالعات دیگری هم هستند 

که ترکیبی از هریک شاخص ها را برای تعریف بازنشستگی به کار برده اند.
اکرت و دی واینی1 )1990( با مرور مطالعات پیشین تالش کردند تعریفی عملیاتی از بازنشستگی بیان 
کنند و به همین منظور پنج شاخص مختلف را برای این پدیده مطرح کردند. نخستین شاخص ترک شغل 
است. بر اساس این معیار، فرد وقتی بازنشسته محسوب می شود که شغل، موقعیت شغلی، حرفه یا کارفرمای 
خود را که سال های طوالنی با آن کار کرده است، رها  کند؛ بنابراین بازنشستگی عمدتاً رویدادی است که 
یک بار برای هر فرد اتفاق می افتد )جوانی که شغلی کوتاه مدت در ورزش یا تفریح را کنار می گذارد با این 
تعریف بازنشسته قلمداد نمی شود(. پس در این تعریف بسیار ساده، وقتی فرد شغل اصلی دوران زندگی خود 
را ترک می کند، بازنشسته خوانده می شود؛ اما این ایده به سادگی عملیاتی نمی شود؛ زیرا مفهوم نامشخص 
بازنشستگی را با مفهوم نامشخص دیگر، یعنی شغل تعریف می کند؛ مشکل اینجاست که همه کارکنان، 
شغلی ثابت و مداوم در دوران اشتغال خود ندارند و افراد شاغل ممکن است در طول زمان تغییر موقعیت و 
شغل دهند. اینکه کدام ترک شغل مبنای تعریف بازنشستگی است در این موارد ابهام آمیز خواهد بود. شاخص 
دوم خروج از بازار کار است. بازنشستگی با این شاخص زمانی اتفاق می افتد که یک فرد سالمند، ساعت 
کار و درآمدش صفر شده باشد و به دنبال شغل هم نباشد؛ البته این وضعیت ممکن است تغییر کند و فرد با 
تصمیم به اشتغال مجدد از بازنشستگی خارج شود. شاخص سوم، کاهش چشمگیر اشتغال، یعنی سطح درآمد 
یا ساعت کار است که درواقع مکمل شاخص خروج از بازار کار محسوب می شود. شاخص چهارم، دریافت 
حقوق بازنشستگی است. بر اساس این شاخص، کسی بازنشسته است که مشمول دریافت مزایای نظام 
بازنشستگی عمومی یا خصوصی باشد. مالک برخورداری از حقوق بازنشستگی، معموالً مواردی چون سن، 
طول مدت اشتغال و جدایی از شغل قبلی است. شاخص پنجم هم که اکرت و دی واینی معرفی می کنند، 

تعریف ذهنی از بازنشستگی است، یعنی کسی بازنشسته است که خود را بازنشسته تعریف کند.
با توجه به شاخص های مطرح شده در باال، در ایران معموالً بازنشستگی بر اساس دریافت حقوق بازنشستگی 
را  خود  ذهنی  لحاظ  به  است  ممکن  بازنشسته  فرد  گرچه  می شود؛  تعریف  بازنشستگی  از صندوق های 

1. Ekerdt and DeViney
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بازنشسته نداند و از بازار کار هم خارج نشده باشد. این شکل از تعریف سبب خلق اصطالحاتی چون »اشتغال 
بازنشستگان« می شود؛ ترکیبی که اگر بازنشستگی در آن به معنای خروج از بازار کار تعریف  می شد، متناقض 
به نظر می رسید.1 با توجه به ماهیت نظام بازنشستگی در ایران و ارتباط آن با پرداخت حق بیمه در دوره اشتغال، 
این مالک برای تعریف بازنشستگی، ساده ترین راه عملیاتی کردن این مفهوم است اما با خود مسائلی را به 
همراه دارد. بر مبنای این تعریف، فرد سالمندی که دوران اشتغال خود را در بخش غیررسمی گذرانده یا حق 
بیمه پرداخت نکرده و اکنون به سبب ناتوانی جسمی از بازار کار خارج شده یا تمایل به خروج از بازار کار دارد، 
در این تعریف بازنشسته محسوب نمی شود. در نتیجه سالمندی )با یک آستانه سنی مشخص( و بازنشستگی در 
ایران منطبق نیستند و بیش از نیمی از سالمندان خارج از پوشش نظام بازنشستگی هستند. پرداخت حقوق پایه 
به افراد سالمند فقیر خارج از پوشش نظام بازنشستگی بر اساس بررسی میزان ثروت و درآمد آن ها و مستقل 

پرداخت حق بیمه راهی بوده است که برخی کشورها برای پر کردن این شکاف استفاده کرده اند.
 عالوه بر اهمیت شاخص های باال و نتایج عملی آن در سیاست گذاری در حوزه نظام بازنشستگی، 
»اشکال« و »مراحل« بازنشستگی هم شایان توجه اند. همان طور که گفته شد بازنشستگی لزوماً فرایندی 
یک باره نیست و ترکیب شغل و بازنشستگی در الگوهای بازنشستگی مرحله ای، تعریف بازنشستگی را 
نیز تغییر خواهد داد. در دو بخش بعد عالوه بر معرفی اشکال و مراحل بازنشستگی، نشان داده می شود 
که در نظر گرفتن شکل های مختلف بازنشستگی یا نگاه به بازنشستگی به مثابه پدیده ای مرحله ای تا 

چه اندازه می تواند راه را برای تغییر نگرش به آن و انعطاف در سیاست گذاری و قانون گذاری باز کند.

اشکال مختلف بازنشستگی
در جوامع صنعتی مسیر زندگی از نظر تاریخی به سه بخش متوالی تقسیم می شد: آموزش برای کار، 
فعالیت شغلی پیوسته و بازنشستگی. در طی چند دهه گذشته، ساختار سنی در سه حوزه تحصیل، اشتغال 
و بازنشستگی دچار تحوالت جدی شده است و مرزهای قدیمی به وضوح سابق نیست. به همین سبب 
درک اجتماعی و فرهنگی از کار و بازنشستگی به شکل قابل مالحظه ای تغییر کرده و هنجارهای سنی 
در مورد تجربه های زندگی، مانند انتقال از کار به بازنشستگی در کشورهای صنعتی در مقایسه با سایر 
اغلب کشورهای صنعتی،  در  در گذشته  دیگران، 2014، ص 195(.  و  )کامینز  است  متفاوت  جوامع  
بازنشستگی معموالً در سن ثابت بازنشستگی، یعنی مثالً 65 سالگی رخ می داد؛ اما در سال های اخیر، 

خروج از بازار کار اشکال متنوعی پیدا کرده است که می توان به برخی از آن ها در ادامه اشاره کرد.

و  اشتغال  مرز  کار،  بازار  ترک  گرفنت  قرار  با مالک  تدریجی هم  بازنشستگی  الگوهای  در  که  داده خواهد شد  نشان  بعد  در بخش های   .1

بازنشستگی ممکن است مبهم باشد.
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بازنشستگی پیش از موعد به معنای خروج از بازار کار و دریافت مستمری پیش از رسیدن به سن قانونی 
بازنشستگی است. مطالعات نشان داده است افرادی با تحصیالت باال، کسانی که چندین شغل دارند، 
آن هایی که فرزندان بزرگ تر دارند و افرادی که دیرهنگام طالق گرفته اند، معموالً کمتر به بازنشستگی 
پیش از موعد روی می آورند. در مقابل افراد با سطح تحصیالت کمتر، آن هایی که مشاغل سخت دارند 
و کسانی که سطح سالمتی شان پایین است، بیشتر به بازنشستگی پیش از موعد تمایل دارند. این نوع 
بازنشستگی ممکن است داوطلبانه یا اجباری باشد: بازنشستگی زمانی داوطلبانه است که فرد فعالیت های 
تفریحی را به تداوم فعالیت شغلی ترجیح می دهد؛ اما بازنشستگی پیش از موعد اجباری، معموالً غیرمنتظره 
رخ می دهد و ممکن است به دلیل تعدیل نیرو در بنگاه یا پایان کار یک کارخانه باشد. این نوع بازنشستگی 
می تواند ناشی از مشکالت جسمی و سالمت یا مسئولیت های مراقبتی در خانواده نیز باشد. در آمریکا، 
کانادا، دانمارک و نروژ بازنشستگی پیش از موعد اجباری اندک است؛ درحالی که مثالً در آلمان بیش از نیمی 
از بازنشستگی های پیش از موعد اجباری است )Cummins et al 2014: 197(. شایان ذکر است که برخی از 
کشورهای اروپایی در مورد استخدام نیروی جدید، محدودیت های سنی دارند. این امر سبب می شود افراد 
سالمندی که بیکار هستند، فرصت چندانی برای اشتغال مجدد نداشته باشند و مجبور به بازنشسته شدن 
پیش از موعد شوند )Dorn and Sousa-Poza, 2007(. در بازار کار کشورهای اروپایی، مشارکت نیروی کار 
سالمند کم است؛ زیرا ساختار نظام های بازنشستگی به گونه ای است که برای بازنشستگی پیش از موعد و 
خروج از بازار کار، مشوق های مالی ارائه می کند. در طی دهه های گذشته دولت ها در چندین کشور اروپایی، 
برنامه های بازنشستگی پیش از موعد را اجرا کرده اند که امکان بازنشستگی افراد و دریافت مستمری 
پیش از رسیدن به سن قانونی را فراهم می کند. در کشورهای اروپای مرکزی و جنوبی، سطح جایگزینی 
درآمد در نظام های بازنشستگی عمومی باالست و بازنشستگی پیش از موعد را تشویق می کند؛ اما در طی 
سال های گذشته این مسیر تغییر کرده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برای حفظ پایداری مالی نظام های 
بازنشستگی خود تالش کرده اند تا تعداد بیشتری از نیروی کار سالمند را در بازار کار نگه دارند. در سال 
2001 این کشورها دو هدف اصلی را برای خود تعیین کردند؛ یکی »هدف استکهلم« نام گرفت که بر 
اساس آن، باید نرخ اشتغال برای افراد بین 55 تا 64 سال افزایش می یافت و دیگر »هدف بارسلونا« بود 
که بر اساس آن، باید سن مؤثر بازنشستگی افرایش پیدا می کرد. گرچه این اهداف در ابتدا، موفقیت هایی 
به همراه داشت؛ اما رکود سال های 2007 و 2008 سبب شد تا اکثر کشورها نتوانند این اهداف را تحقق 

.)Cummins et al., 2014: 206( ببخشند
بازنشستگی با تأخیر زمانی است که فرد تصمیم می گیرد بازنشستگی و دریافت مستمری را حتی بعد از 
رسیدن به سن قانونی بازنشستگی )مثالً 65 سالگی( به تأخیر بیندازد. اغلب کشورهای صنعتی )مانند استرالیا، 
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آلمان، آمریکا و بریتانیا( سعی کرده اند تا سن بازنشستگی را با افزایش امید به زندگی هماهنگ کنند. در آمریکا، 
افزایش سن قانونی بازنشستگی برای دریافت مزایای کامل تأمین اجتماعی به همراه مشوق های مالی برای به 
تأخیر انداختن بازنشستگی، سبب شده است تا برخی از افراد بعد از رسیدن به سن بازنشستگی باز هم در بازار 
کار بمانند. رکود اقتصادی هم سبب شد تا برخی بازنشستگی شان را به تأخیر بیندازند تا خسارت های ناشی 
از آن را جبران کنند. حذف بازنشستگی اجباری در آمریکا و همچنین تغییر نظام های بازنشستگی به سمت 
 .)Cummins et al, 2014: 207( الگوی سهم تعریف شده1 سبب شد تا برخی بازنشستگی شان را به تأخیر بیندازند
برای تشویق افراد به کار در سنین باال، سیاست هایی چون منعطف کردن شرایط کار یا امکان آموزش و ارتقای 

.)Winkelmann-Gleed, 2012( مهارت برای این گروه ضروری است
در  ماندن  باقی  به  سالمند  افراد  ترغیب  شیوه های  از  دیگر  یکی  مرحله ای3  یا  جزئی2  بازنشستگی 
پاره وقت  کار  به اضافه  از مستمری  دریافت بخشی  بازنشستگی،  نوع  این  است. شکل غالب  کار  بازار 
است. بازنشستگی مرحله ای یعنی انتقال تدریجی به بازنشستگی، به جای جابه جایی یک باره از اشتغال 
به  لزوماً  بازنشستگی مرحله ای  اشتغال جدا می شود.  از  به تدریج  فرد  بازنشستگی کامل،  به  تمام وقت 
کاهش  می تواند  بلکه  نیست،  دیگر  کارفرمای  یک  برای  پاره وقت  کار  انجام  و  کارفرما  تغییر  معنای 
بازنشستگی مرحله ای  باشد. سیاست های رسمی  قبلی  موقعیت شغلی  در همان  کار  تدریجی ساعات 
متداول نیست و اغلب زمانی این شکل از بازنشستگی رخ می دهد که شاغالن به توافقی غیررسمی با 
کارفرما دست پیدا می کنند. در آمریکا قوانین بازنشستگی به شکلی است که افراد بدون تغییر کارفرما، 
امکان دریافت حقوق بازنشستگی ندارند؛ بنابراین بازنشستگی مرحله ای مستلزم تغییر کارفرماست؛ اما 
آلمان و ایتالیا برنامه های ویژه ای دارند که امکان می دهد کارکنان سالمند به شکل پاره وقت در محل 

کار خود باقی بمانند.
در نهایت باید به مفهوم بازگشت به اشتغال4 توجه کرد. مدل های استاندارد بازنشستگی در ساده ترین 
شکل خود، بازنشستگی را تصمیمی می داند که یک بار در چرخه زندگی هر فرد رخ می دهد و او برای 
همیشه از بازار کار خارج می شود. درنتیجه در این مدل، بازنشستگی خروج کامل از بازار کار به شمار 
می آید؛ اما بسیاری از افراد در عمل از چنین مدلی پیروی نمی کنند، بلکه ممکن است به بازنشستگی 
جزئی روی آورند یا اینکه کامالً مسیر عکس به سمت افزایش میزان اشتغال و بازگشت به بازار کار 

1. Defined-Contribution

2. Partial retirement

3. Phased retirement

4. Unretirement
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خود را انتخاب کنند. بی اطمینانی به آینده ممکن است انتخاب مسیر دوم را برای افراد افزایش دهد. 
درنتیجه، برای بسیاری بازگشت به اشتغال امری برنامه ریزی شده است؛ زیرا از قبل می دانند که بعد 
از رسیدن به سن بازنشستگی، برای مقابله با بی اطمینانی نسبت به وضعیت خود به شغل نیاز دارند. 
کسانی معموالً به بازار کار برمی گردند که از نظر سالمتی در وضعیت مناسبی قرار دارند و به فعال بودن 
و داشتن شغلی با استرس کمتر تمایل بیشتری نشان می دهند. اگرچه برخی بازنشستگان به دالیل 
مالی به بازار کار برمی گردند؛ اما در اغلب موارد بازنشستگی برایشان رضایت بخش نیست یا همان طور 
.)Maestas, 2010( که گفته شد از پیش برای ورود به بازار کار پس از بازنشستگی تصمیم گرفته بوده اند

مراحل بازنشستگی
بازنشستگی مرحله ای یکی از الگوهای بازنشستگی است که امروزه بیش ازپیش مورد توجه سیاست گذاران، 
شاغالن و کارفرماها قرار گرفته است. برخی معتقدند ورود به دوران بازنشستگی برای کارکنان به شکل 
مرحله ای از بعد روانی و مالی، بسیار آسان تر از ورود یک باره به این مرحله از زندگی است. برخی از 
کارفرمایان این طرح را می پسندند؛ زیرا این نوع بازنشستگی فرصت کافی را در اختیار آنان می گذارد 
تا کسانی که به سن بازنشستگی نزدیک شده اند تجربیات خود را به کارمندان جدید انتقال دهند. برای 
برخی دیگر، استقبال از این طرح با هدف کاستن هزینه پرداخت ها در چارچوب کاهش ساعات خدمت 
است. تدریجی شدن بازنشستگی و مرحله ای کردن آن ممکن است به طرق مختلف صورت گیرد. از 
جمله روش هایی که از آن ها برای مرحله ای کردن بازنشستگی یاد می شود موارد زیر قابل توجه است:

کاهش حجم یا ساعات کار )گاهی این امر نیز به تدریج صورت می گیرد(؛. 1
تغییر مسئولیت ها و وظایف محوله به افراد؛. 2
 بازنشستگی پیش از موعد و به کارگیری مجدد افراد )در این صورت فرد مزایای بازنشستگی را مانند . 3

سابق دریافت می کند و اشتغال مجدد می تواند به صورت موقت و یا پاره وقت باشد(.
فرد پس از بازنشسته شدن با عنوان مشاور، به فعالیت خود ادامه می دهد ) زاده غالم، 1389(.. 4

بورلند )2005( گذر به بازنشستگی1 را مرحله ای می داند که در آن، شاغالن سالمند از یک »الگوی 
فعالیت  الگو،  این  از  او  مراد  بازنشستگی گذر می کنند.  به وضعیت  کار  بازار  در  فعالیت  ثابت2«  نسبتاً 
تمام وقت و مداوم در بازار کار است که فرد در یک دوره زمانی گسترده داشته است. شکل ساده گذر 
به بازنشستگی، زمانی است که فرد، 30 سال کار تمام وقت یا 10 سال شغلی پاره وقت داشته است و 

1. Transition to retirement

2. Relatively permanent pattern
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یک باره کار را تمام می کند؛ اما انتقال از اشتغال به بازنشستگی می تواند در یک بازه زمانی و به شکلی 
را هم شامل شود که  بازنشستگی می تواند موقعیت هایی  به  اعتقاد وی گذر  به  پیچیده تر روی دهد. 
در آن فرد در یک بازه زمانی گسترده، الگویی متغیر میان کار تمام وقت و پاره وقت یا کار پاره وقت و 
این طور تعبیر شده است که فرد در هیچ کار  بازنشستگی عموماً  بیکاری داشته است. از طرف دیگر 
دستمزدی فعالیت ندارد اما کاربرد این اصالح حتی فردی را دربرمی گیرد که سنش باالی 65 سال )سن 
بازنشستگی اجباری( است و هنوز در برخی از فعالیت های دستمزدی کوچک مشغول است. آنچه در 
تعریف بورلند اهمیت دارد این است که گذر به بازنشستگی فرایندی است که در آن فرد از یک الگوی 
نسبتاً ثابت و قاعده مند فعالیت در بازار کار به الگوی دیگر جابه جا می شود، این جابه جایی هم همواره 
)زاده غالم، 1389(.  است  در مشاغل دستمزدی  درگیری  میزان  یا  کار  فراوان ساعت  شامل کاهش 
بورلند )2005( برای شناخت بهتر گذر به بازنشستگی چارچوبی مفهومی معرفی می کند که بر اساس آن 

می توان ویژگی های این الگوی انتقال را دقیق تر مشخص کرد )نک به شکل 1-2(.
بورلند )2005( مؤلفه های اصلی در نمودار باال را به این شرح توضیح می دهد:

آ( مدت زمان مرحله گذر: مثالً انتقال از شغل تمام وقت به بازنشستگی ممکن است بالفاصله، یا اینکه 

شکل 2-1 بازنشستگی به مثابه فرایند گذار

Borland, 2005 :منبع
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یک دوره انتقالی چندین ساله از کار پاره وقت باشد.
ب( فعالیت های اصلی قبل و بعد از فرایند گذر به بازنشستگی: مثالً الگوی نسبتاً ثابت قبل از فرایند 

گذر کار تمام وقت بوده است یا پاره وقت.
پ( سن گذار: در چه سنی مرحله گذر به بازنشستگی آغاز می شود.
ت( میزان اشتغال: تعداد ساعات کار در دوران گذر به بازنشستگی.

ث( شغل دوره گذر: نوع شغل در دوران گذر به بازنشستگی.
ج( مکان اشتغال: مثالً خانه یا در محل کار کارفرما.

چ( دریافت حقوق بازنشستگی: اینکه فرد در دوران گذر حقوق بازنشستگی یا مستمری بازنشستگی 
می گیرد یا خیر.

 دنتون و اسپنسر )2009( با استفاده از مدل بورلند )2005( تالش کرده اند تا مفهومی عملیاتی از 
افراد مسن به کار می رود که  در مورد  بازنشستگی عموماً  بیان کنند. در عمل،  بازنشستگی را  گذر به 
سنشان باالتر از 50 یا 55 و حتی 60 سال هستند. جدایی از بازار کار نیز مفهومی منعطف است؛ یعنی 
این جدایی می تواند کامل باشد )نداشتن هر نوع شغل دستمزدی( یا در سطوح مختلف ساعت کار یا 
دستمزد کاهش یافته باشد. این دو محقق بازنشستگی را بر حسب مؤلفه های جدایی از اشتغال و سن 
به صورت نمودار زیر نشان می دهند. در محور افقی نمودار باال، سطح اشتغال آمده است که در آن مقدار 
1 به معنی اشتغال کامل و 0 به معنی نبود شغل دستمزدی است. فاصله بین صفر و یک هم درجه های 
مختلف اشتغال جزئی را تا اشتغال کامل نشان می دهد. اشتغال کامل لزوماً به معنای کار تمام وقت یا تمام 
سال نیست؛ بلکه می تواند به معنای دوره مداوم اشتغال در نیمی از سال یا هر نوع الگوی دیگری باشد که 
در طول چندین سال پایدار است و شغل بلندمدت افراد در طول حیات محسوب می شود. همچنین، سطح 

شکل  2-2 فرایند بازنشستگی

Denton and Spencer, 2009 :منبع
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اشتغال هم ممکن است بر اساس میزان دستمزد و زمان اشتغال )ساعت یا هفته در سال( اندازه گیری شود. 
در سن 55 سالگی، فرد a مستقیماً از یک الگوی اشتغال پایدار به مرحله بدون شغل دستمزدی جابه جا 
می شود و در همان وضعیت می ماند. واضح است که این فرد در این سن بازنشسته شده است؛ اما دنتون و 
اسپنسر )2009( معتقدند این وضعیت در مورد همه صدق نمی کند؛ مثالً افراد b و c جدا شدن تدریجی از 
بازار کار را تجربه می کنند و با فرد a تفاوت دارند. برای فرد b جدایی از فعالیت شغلی در 55 سالگی آغاز 
و تنها در 65 سالگی است که خروج کامل محقق می شود. اینکه در طول این بازه کدام مقطع را می توان 
زمان دقیق بازنشستگی فرد دانست )مثالً 60 سالگی که میانه بازه است یا 64 سالگی که سطح اشتغال 
تنها 10 درصد است(، از نظر آن ها به نوع تعریف وابسته است. در مورد فرد c همین مسئله صدق می کند 
که تا 75 سالگی به طور کامل بازنشسته نشده است. حالت های بسیار دیگری هم قابل تصور است که یکی 

از آن ها می تواند بازگشت فرد به اشتغال کامل باشد.
نکات فوق این مسئله را روشن می کند که به جز در مورد فرد a که به طور مشخص بازنشسته شده 
است، در مورد دیگران مقاطعی وجود دارد که فرد هم زمان، هم بازنشسته است و هم کار می کند. این 
موضوع، تعریف بازنشستگی را دشوار و پیچیدگی این مفهوم را آشکار می کند )دنتون و اسپنسر، 2009(. 
یکی از مشکالتی که کارفرمایان در تن دادن به بازنشستگی مرحله ای با آن مواجه هستند این است که 
طرح های مزایای معین1، مانع از این نوع بازنشستگی است. در این طرح ها، مزایا بر اساس دریافتی های 
اواخر اشتغال خود تصمیم به کاهش ساعات  چند سال آخر اشتغال محاسبه می شود و فردی که در 
کار خود می گیرد و دریافتی او بر اساس این تغییر کاهش می یابد، بخشی از مزایای خود را در آینده از 
دست خواهد داد. در چنین شرایطی فردی که در شرف بازنشسته شدن است، چنین تغییری در ساعات 
کار خود را اعمال نخواهد کرد. یک راه حل برای این مشکل محاسبه حقوق بازنشستگی برحسب حق 
بیمه پرداخت شده در کل دوره اشتغال است که به آن هم به سبب کاهش مزایا، مورد استقبال کارکنان 
قرار نمی گیرد. در نظام بازنشستگی ایران بازنشستگی تدریجی تعریف نشده است اما اگر هم قرار باشد 
بازنشستگی تدریجی مستلزم  الگوهای  با همین مسئله روبروست.  بازنشستگی مرحله ای قانونی شود 

طراحی فرمول های محاسبه حقوق به صورتی است که مورد توافق همه ذی نفعان باشد.

تغییر گفتمانی بازنشستگی
یکی از موضوعاتی که باید در مورد مفهوم بازنشستگی به آن توجه کرد، تغییر گفتمانی آن در سال های 

1. Defined-Benefit
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اخیر است. دوران پس از جنگ جهانی دوم، دوران شکل گیری دولت های رفاه به ویژه در اروپا و گسترش 
این دولت ها  ویژگی های مهم  از  است. یکی  در کشورهای صنعتی  با محوریت دولت  رفاهی  خدمات 
–علیرغم تفاوت های بنیادی در رژیم های رفاهی )Esping-Andersen, 1990(- ارائه خدمات بازنشستگی 
از طریق طرح های بازنشستگی عمومی ارائه می شد. درواقع در اغلب کشورها،  به افراد بود که عموماً 
سن مشخصی برای بازنشستگی تعریف می شد و از این سن افراد می توانستند بازار کار را ترک کنند و 
با حقوق بازنشستگی دریافتی روزگار بگذرانند. نظام بازنشستگی توانست به تدریج تا حدی مسئله فقر در 
سالمندان را کاهش دهد و به ویژه در کشورهای صنعتی در دهه 1970 حداقلی از زندگی استاندارد را برای 
آن ها تأمین کند. به اعتقاد گیلمارد و رین1 )1993( دوره مدرن بازنشستگی در آمریکا در دوره ریاست 
جمهوری نیکسون روی داد و بهبود مزایای آن، استانداردهای زندگی بازنشستگان را ارتقا داد. درنتیجه، 
بازنشستگی به وضعیتی مشروع از کار نکردن بدل شد؛ به سبب همین، همراه با افزایش کیفیت زندگی 
به دنبال افزایش مستمری، به تدریج بازنشستگی به جای اینکه دوره کمبودها باشد، دوره رؤیایی استراحت 
و تفریح، پس از یک دوره اشتغال بلندمدت تعریف شد و معنای آن تغییر کرد. به اعتقاد آنان به دنبال این 
تغییرات، کلمات جدیدی شکل گرفت که معنای جدید بازنشستگی را بازنمایی می کرد. این عبارات همگی 
به دنبال این بودند که دوران سالمندی را نه زمان زوال، ضعف و نقصان، بلکه دورانی فعال همراه با 
برخورداری کامل از حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی نشان دهند؛ مثالً اصطالح شهروندان ارشد2 در 
آمریکا چنین خصیصه ای داشت. مزایای نسبتاً سخاوتمندانه نظام های بازنشستگی به ویژه در دهه 1970 
و میل به بازنشستگی پیش از موعد و خروج از بازار کار به سبب رفاه نسبی دوران بازنشستگی در آن 
مقطع، سبب شکل گیری تصویری خوشایند از دوران بازنشستگی و سالمندی در کشورهای صنعتی شد. 
در همین دوران بود که ایده دوره سوم زندگی شکل گرفت3. ایده ای که مبنای اساسی آن نگاه به دوران 
بازنشستگی به عنوان دوره بهره گیری از فرصت های جدید، لذت بردن از اوقات فراغت فعال یا تفریح و 
رضایت از زندگی بود. از آن زمان تجربه دوره سوم به موضوعی مهم در مطالعات اجتماعی بدل شد؛ زیرا 

.)Rowland, 2012( بیانگر تغییری مهم در تجربه افراد در دوران سالمندی بود
ریشه شکل گیری اصطالح دوره سوم به تأسیس دانشگاه این دوره در سال 1972 در تولوز فرانسه 
بازمی گردد. هدف از تأسیس این دانشگاه جذب افراد سالمند در برنامه های آموزشی و دانشگاهی بود. 
دوره های  در  را  امکان تحصیل سالمندان  یا  دوره های تحصیلی جدید  دانشگاه ها،  از  بسیاری  ازآن پس 

1. Guillemard

2. Senior Citizens

3. Third Age
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موجود فراهم کردند. از آغاز دهه 1980 در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی نیز تجربه مشابهی تکرار شد 
که البته دوره های آموزشی در آن ها لزوماً منحصر به دانشگاه ها نبود. لزلت1 )1989( دوره سوم را مرحله 
جدیدی از زندگی می دانست که در آن، تحقق بخشی فردی و دستاوردهای شخصی مهم ترین خصوصیات 
آن هستند. دوره سوم به زمانی از دوران زندگی فرد گفته می شود که پس از دوران بازنشستگی، سالمتی 
و وجود فرصت های متنوع برای دنبال کردن اهداف شخصی، مجموعه ای از فعالیت های رضایت بخش را 
برای افراد میسر می کند. از دیدگاه لزلت، زندگی فرد به چهار دوره اصلی تقسیم می شود: دوره اول، دوره 
وابستگی، جامعه پذیر شدن، نابالغ بودن و تحصیالت است. دوره دوم، دوره استقالل، بلوغ، مسئولیت، کسب 
درآمد و پس انداز است. دوره سوم را وی دوران تکامل شخصی می داند و دوره چهارم، دوره وابستگی، 
ناتوانی و مرگ است. در این تقسیم بندی، دوره سوم تصویری سراسر متفاوت از دوران سالمندی ارائه 

می کرد که با ذهنیت های پیشین از پیری به عنوان دوره زوال و ضعف فاصله بسیاری داشت. 
مشخصه مهم دیگر برای دوره سوم از نظر رولند )2003(، تمایز آن با دوره چهارم از جهت استقالل 
و در جامعه مشارکت  زندگی  به طور مستقل  قادرند  متفاوت  فیزیکی  توانایی های  با  افراد  یعنی  است؛ 
کنند، مفید و مولد بوده و از زندگی راضی باشند. زندگی مستقل، یکی از مهم ترین ویژگی های مثبت 
دوران سالمندی محسوب می شود. افراد در دوره سوم، عموماً در خانه خود زندگی می کنند و به دنبال 
بازنشستگی فعال هستند. یکی از ویژگی های متمایز دوره سوم این است که آستانه باالی آن نه یک 
سن مشخص، بلکه تا زمانی است که فرد به طور مستقل می تواند زندگی روزانه خود را انجام دهد. مرز 
تمایز دوره سوم از دوره چهارم، همین موضوع استقالل است. به نظر رولند )2012( یکی از مسائل 
انسانی است. استقالل، امنیت مالی، سالمتی و حس  کلیدی برای تحقق دوره سوم، تقویت سرمایه 
تعلق که ویژگی های اصلی دوره سوم محسوب می شوند، تنها با تقویت سرمایه انسانی امکان پذیرند. 
اما برای دوره  ارتباط دارد؛  به آموزش، مهارت های شغلی و سالمتی  انسانی  در حالت عادی سرمایه 
سوم، اگرچه این مؤلفه ها برای اشتغال یا کار داوطلبانه ضروری است، باید فراتر از موضوع اشتغال به 
حوزه هایی چون استقالل فردی و فرصت های مشارکت اجتماعی نیز تسری یابد. به اعتقاد وی، آموزش 
یکی از مؤلفه های مهم تقویت سرمایه انسانی در دوره سوم است و می تواند نقش مهمی در افزایش 
کیفیت زندگی سالمندان داشته باشد. آموزش، امکان افزایش آگاهی افراد از فرصت های موجود را برای 
مشارکت اجتماعی فراهم کرده است. همچنین، توانمندی آن ها سبب می شود در مورد سبک زندگی، 
افزایش  در  مهمی  سهم  آموزش  همچنین،  کنند.  تصمیم گیری  بهتر  اهداف شخصی  و  مالی  مسائل 

1. Laslett
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سالمت سالمندان دارد که یکی از مؤلفه های مهم در استقالل فردی آن هاست؛ برای مثال در ژاپن 
مراکز متعددی برای خدمات آموزشی به سالمندان در شهرها و روستاها وجود دارد و وزارت آموزش 
برای استفاده از برنامه های این مراکز یارانه می دهد. همان طور که اشاره شد تقویت این برداشت از دوره 
بازنشستگی تا حد زیادی مرهون تکامل نظام های بازنشستگی و مزایای سخاوتمندانه آن برای بخش 

زیادی از سالمندان بود.
گفته شدکه یکی از مبانی اصلی مفهوم دوره سوم، استقالل سالمندان است؛ اما یک وابستگی مشخص 
در دوره سوم، دریافت حقوق بازنشستگی است که سبب می شود سالمندان به دولت وابسته باشند. این 
وابستگی اگرچه در ابتدا اهمیت چندانی نداشت اما به تدریج به موضوعی مناقشه برانگیز در سیاست گذاری 
موضوعی  دولت ها  برای  بازنشستگی  حقوق  تأمین  مالی  بار  که  زمانی  از  شد.  بدل  کشورها  اجتماعی 
به  با نگرش مثبت  نگران کننده شد، رویکردی دیگری نسبت به سالمندی قدرت گرفت که در تقابل 
بازنشستگی قرار داشت. به سبب وابستگی بازنشستگان به دولت و به عبارت دیگر بخش فعال جامعه، سنگ 
بنای شکل گیری تصویری از سالمندان بنا نهاده شد که در آن بازنشستگی، به عنوان دوره مصرف کنندگی، 
انفعال و باری بر دوش جامعه بازنمایی می شد. در ابتدا این تصویر چندان پررنگ نبود زیرا تعداد بازنشستگان 
محدود بود و نظام های بازنشستگی در مرحله جوانی بودند. ولی به تدریج با شروع مشکالت مالی این 
ذهنیت منفی روزبه روز پررنگ تر شد. درنتیجه از همان زمان که نظام های رفاهی در دوران اوج خود، شرایط 
نسبتاً مطلوبی برای زندگی در دوران سالمندی را رقم زدند، با تقویت کردن تمایل افراد به بازنشستگی 
-که خود را در افزایش نرخ بازنشستگی زودهنگام نشان می داد- و باال رفتن هزینه های عمومی دولت، 
زمینه های تبدیل بازنشستگان به یک مسئله اجتماعی را فراهم کردند. تغییرات جمعیت شناختی و افزایش 
تعداد سالمندان، نگرانی گسترده ای را در مورد پایداری مالی نظام های بازنشستگی و بیمه درمانی در جهان 
و کسری بودجه دولت ها ایجاد کرد. این نگرانی به طور عمده خود را با تمرکز بر مفهوم »نرخ وابستگی« 
نشان داده می داد؛ فحوای این عبارت این بود که حقوق بازنشستگی سبب می شود تا افراد بدون اینکه 
سهم مولدی برای اقتصاد کشور داشته باشند، از منابع آن مصرف کنند و این وضعیت با افزایش سریع تعداد 

بازنشستگان کشورها به سمت بحران پیش می برد.
که  یافت  رشد  گفتمان هایی  انگلیسی زبان،  دانشگاهی  مطالعات  در   1990 و   19980 دهه های  در 
شرایط اجتماعی سالمندان را باری بر دوش جامعه تصویر می کردند. این تغییر گفتمانی عالوه بر تغییرات 
جمعیت شناختی و فشارهای مالی به نظام بازنشستگی، از رشد نئولیبرالیسم نیز متأثر بود. قدرت گرفتن 
این تفکر، نظام های بازنشستگی را کانون توجه محققان و سیاست گذاران قرار داد و این باور تقویت شد 
که با ادامه فعالیت سخاوتمندانه نظام های بازنشستگی، بر نیروی کار پرداخت کننده حق بیمه اجحاف 
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خواهد شد و پایداری نظام های بازنشستگی در بلندمدت ممکن نیست. نئولیبرال ها به ویژه در کشورهای 
به  و  را حداقلی می دانستند  بازنشستگی  ارائه خدمات  در  دولت  مداخله  میزان مطلوب  آنگلوساکسون 
جای دولت بر نقش بازار تأکید می کردند. در اروپا در اواخر دهه 1980 نهادهای مهم سیاست گذاری از 
کاهش طرح های بازنشستگی PAYG عمومی و طرح های مزایای معین خصوصی/شغلی دفاع و به جای 
آن طرح های خصوصی سهم تعریف شده پیشنهاد می کردند )walker and Foster, 2013(. تصویر منفی 
در مورد سالمندان و سالمندی که در دوره قبل شکل گرفته بود در این زمان با پرکاربردشدن اصطالح 
»بحران سالمندی« تقویت می شد )Walker 1990(. نتیجه غلبه این رویکرد جدید، آغاز اصالحات در 
نظام های بازنشستگی در اغلب کشورهای صنعتی بود که ویژگی مشترک آن ها سخت تر کردن قواعد 

مشمول شدن و کاهش مزایای بازنشستگی عمومی بود.
اما همان طور که واکر و فاستر )2013( بیان کرده اند هم زمان با تقویت مسئله اجتماعی بازنشستگان 
در گفتمان نئولیبرال، جریانی در مقابل این رویکرد نیز به وجود آمد: درحالی که از یک سو سالمندان 
حال  در  از  بازنشستگی  نظام  اصالحات  و  می شدند  تصویر  دولت  به  جامعه  وابسته  بخش  به عنوان 
کاستن از مزایای آنان بود، هم زمان جنبش های اجتماعی مردمی به ویژه با محوریت خود سالمندان در 
دفاع از حقوق سالمندان شکل گرفت که مدافع مشارکت اجتماعی سالمندان و حقوق آن ها )ازجمله 
برخورداری از خدمات رفاه( بود و به شدت با تبعیض علیه سالمندان مبارزه می کرد. از دل این شرایط 
بازنشستگان، زمینه ای فراهم شد تا مفاهیم  و تقابل نگاه های مختلف و متضاد در مورد سالمندان و 
جدیدی برای مدیریت جمعیت سالمند ظهور کند که شناخته شده ترین آن ها مفاهیم سالمندشدن مولد و 
سالمندشدن فعال بود. ویژگی مشترک این دو مفهوم در ارائه یک تصور ذهنی مثبت از دوره سالمندی 
مشابه آن چیزی است که ایده دوره سوم مطرح می کرد. اما آنچه این دو اصطالح جدید را با ایده دوره 
سوم متفاوت می کرد تأکید آن بر فعالیت یا مولد بودن است. مدافعان حقوق سالمندان فعالیت را شامل 
همه اقسام مختلف مشارکت اجتماعی می دانند و درنتیجه بر مبارزه با موانع آن در همه حوزه های حیات 
اجتماعی پافشاری می کنند. در برابر، تفسیر فعالیت به مثابه اشتغال دستمزدی این توجیه را برای آن 
دسته از سیاست گذارانی فراهم می کند که به دنبال افزایش سن بازنشستگی، کاهش مزایای آن و مقابله 
با بازنشستگی پیش از موعد هستند. برای روشن شدن بیشتر موضوع دو مفهوم سالمندشدن مولد و 

سالمندشدن فعال و تفاسیر مختلف از آن ها توضیح داده می شوند.
الف( سالمندشدن مولد: در دایرة المعارف سالمندی، سالمندشدن مولد »ظرفیت فرد یا جمعیت برای 
خدمت در فعالیت های دستمزدی، فعالیت های داوطلبانه، کمک به خانواده و حفظ استقالل فرد تا حد 
امکان« تعریف شده است )Butler and Schechter, 1995(. مفهوم سالمندشدن مولد به این نکته اشاره 
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دارد که مهارت ها، تخصص و تجربه سالمندان در شرایط کنونی به نحو شایسته ای استفاده نمی شود و 
امکان به کارگیری بهتر آن وجود دارد. تفسیر مولد بودن در میان صاحب نظران مختلف است و به همین 
سبب در مورد سالمندشدن مولد تعریف واحدی وجود ندارد؛ مثالً کارو و همکاران )1993( انجام امور 
روزانه خانه را بخشی از سالمندشدن مولد محسوب نمی دانند؛ اما هرتزوگ و دیگران )1989( معتقدند 
این فعالیت ها هم بخشی از سالمندشدن مولد است. از منظر مدافعان حقوق سالمندان و بازنشستگان 
»تولید«،  به  آن  ضمنی  اشاره  علیرغم  که  است  این  مولد  سالمندشدن  مفهوم  تعریف  در  مهم  نکته 
این مفهوم در معنایی وسیع تر از فعالیت اقتصادی و کسب درآمد بکار می رود و حوزه گسترده تری از 
فعالیت ها را در برمی گیرد. آنچه در این رویکرد اهمیت دارد، توجه به آن دسته از موانعی است که امکان 
سالمندشدن مولد را محدود می کند و فرصت های مشارکت اجتماعی آن ها را کاهش می دهد. مفهوم 
سالمندشدن مولد در مخالفت با این تصور عمومی شکل گرفته است که سالمندان، مشارکت کنندگان 
فعال و مؤثر در جامعه نیستند و باید آن ها را مصرف کنندگان صرف تلقی کرد؛ اما بسیاری از سالمندان 
به  فعال  شهروندان  یا  مراقبتی  داوطلبانه،  فعالیت های  قالب  در  مولد،  فعالیت های  مختلف  اقسام  در 
جامعه خود کمک می کنند و این نقش آن ها در بهبود شرایط زندگی جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. 
و  می بینند  خود  برابر  در  محدودی  فرصت های  سالمندان  امروزه  معتقدند  مولد  سالمندشدن  مدافعان 
عموماً به سمت فعالیت هایی سوق داده می شوند که مشارکت معنادار محسوب نشده، معادل اقتصادی 
برای آن ها در نظر گرفته نمی شود، به رسمیت شناخته نمی شوند و حمایت نهادی اندکی از آن ها وجود 
دارد )Hinterlong et al, 2001(. در مباحث سیاست گذاری، مفهوم سالمندشدن مولد به اشکال مختلف 
افزایش  افراد سالمند، ضرورت  از ظرفیت های  با برجسته کردن لزوم استفاده  استفاده می شود. برخی 
سن بازنشستگی را حتی تا 70 سالگی مطرح می کنند. برخی نیز معتقدند نباید کاربرد این رویکرد، به 
اجبار سالمندان برای اشتغال منجر شود؛ بلکه باید به برداشته شدن موانع موجود کمک کرده و بتواند 
مجموعه ای از مشوق ها و فرصت ها برای آن دسته از سالمندانی فراهم کند که تمایل به ماندن در بازار 

.)Bass and Caro, 2001( اشتغال دارند
بیس و کارو )2001( چهار شکل از فعالیت های مولد برای سالمندان را که شامل اشتغال، کار داوطلبانه، 
کمک در خانواده و آموزش برای مشاغل جدید است، طبقه بندی کرده اند. یکی از موضوعات مهم در بحث 
اشتغال، موانع حضور سالمندان در فعالیت های دارای دستمزد است. با توجه به افزایش امید به زندگی و 
ارتقای سالمت سالمندان، کاهش مشارکت آن ها در بازار اشتغال به یکی از موضوعات مهم در مباحث 
علمی بدل شده و به همین سبب به موانع نهادی محدودکننده فرصت مشارکت سالمندان توجه زیادی 
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شده است. کارو و همکاران )1993( مجموعه این موانع را تبعیض سنی نهادی شده1 نام گذاری کرده اند و 
معتقدند این موانع اغلب آن قدر پنهان است که نمی توان به سادگی آن ها را شناسایی کرد. بارزترین شکل 
این تبعیض، استخدام نکردن افراد سالمند است؛ اما گونه های دیگر آن ممکن است شامل نادیده گرفتن 
دستاوردهای شغلی سالمندان، محدود کردن امکان ارتقا، فرصت های کمتر برای آموزش شغلی یا طرد 
از گروه های غیررسمی کاری جوانان باشد. حوزه دوم، کار داوطلبانه است که کمتر به عنوان فعالیت مولد 
در نظر گرفته می شود. با افزایش طول عمر و سالمت افراد، درنتیجه طوالنی تر شدن دوران بازنشستگی، 
مشارکت در فعالیت های داوطلبانه به یکی از اشکال فعالیت مولد تبدیل شده است. شکل سوم مورد نظر 
آن ها کمک در خانواده است؛ یعنی فعالیت های مولدی که در درون خانه و به طور غیررسمی برای کمک 
به سایر اعضا انجام می شود. این نوع فعالیت شامل مراقبت طوالنی مدت از همسر یا مراقبت های مقطعی 
از نوه هاست. شکل چهارم فعالیت مولد نیز آمادگی برای مشاغل جدید از طریق آموزش است که هدف 
آن بهبود زندگی شخصی است؛ اما در شکل رسمی تر می تواند آموزش مهارتی همراه با اعطای مدرک 
را شامل شود. این شکل دوم آموزش را می توان در نهادهای آموزشی مختلف ارائه کرد که برخالف 

آموزش های نوع اول، با هدف به کارگیری در یک فعالیت مولد مطرح می شود.
ب( سالمندشدن فعال: مهم ترین اصطالحی که از دل مسائل مطرح شده در مورد بازنشستگان و 
مشکالت مالی نظام های رفاهی بیرون آمد، سالمندشدن فعال است. سازمان جهانی بهداشت در دهه 
1990 با مطرح کردن این ایده بر پیوند میان سالمتی و فعالیت تأکید داشت. این رویکرد در مقابل عقاید 
قالبی که سالمندی را با منفعل بودن و وابستگی معادل می داند، بر استقالل و مشارکت آن ها تأکید دارد. 
سالمندشدن فعال بر تشویق سالمندان برای مشارکت در جامعه با توجه به مهارت ها و ظرفیت های آنان 
تأکید دارد. در تعریف این سازمان از سالمندشدن فعال آمده است »فرایند بهینه کردن فرصت ها برای 
ارتقای سالمت، مشارکت و امنیت، برای بهبود کیفیت زندگی افراد در طی سالمندشدن«. همان طور که 
سیدورنکو و زایدی2 )2013( بیان می کنند سالمندشدن فعال بر اساس چارچوب مفهومی سازمان جهانی 
اما به طورکلی حول سه محور اصلی مرتبط با کیفیت زندگی  بهداشت، یک رویکرد چندبعدی است؛ 

سالمندان ساخته شده است که عبارت  است از:
سالمت: به جنبه های جسمی، روانی و اجتماعی تندرستی افراد اشاره دارد.

مشارکت: مشارکت مفهومی چندوجهی است و اقسام مختلف مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و معنوی را در برمی گیرد. درنتیجه، هم به موضوع ماندن در بازار اشتغال اشاره دارد و هم به مشارکت 

1. Institutional ageism

2. Sidorenko and Zaidi 
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در زندگی اجتماعی )مانند مشارکت سیاسی( و سهیم شدن در کمک به جامعه از طریق فعالیت های 
غیراقتصادی را شامل می شود.

امنیت: این بعد از تعریف سالمندشدن فعال به دسترسی افراد سالمند به محیط فیزیکی و اجتماعی 
امن، امنیت درآمدی و برخورداری از کار شرافتمندانه )در صورت تمایل به اشتغال( اشاره دارد.

سه حوزه اصلی مطرح شده در باال در عمل در یکدیگر تنیده اند و زیرمجموعه های آن ها به شدت به 
یکدیگر وابسته است؛ مثالً سالمتی جسمی، که خود پیش شرط مهمی برای مشارکت اجتماعی در بازار 
کار و امنیت اقتصادی است در مواردی متأثر از توانمندی شغلی فرد است. درنتیجه، در سیاست گذاری 

جدول 2-1 چك لیست سالمندشدن فعال

 UNECE Policy Brief on Ageing No. 13 June 2012 :منبع 

مؤلفه های اصلیحوزه اجراحوزه اصلی

مشارکت در بازار کار

قوانین بازنشستگی

به جای  بازنشستگی1  قانونی  سن  از  استفاده 
بازنشستگی اجباری

یافتن راه های بازنشستگی منعطف و تدریجی

ابزارهای2 بازار کار

ارتقای آموزش و مهارت آموزی در طول عمر
ایجاد محیط های کاری دوستدار همه سنین

بهبود تصویر کارکنان سالمند
تدوین سیاست های ضد تبعیض

انسجام اجتماعی

فعالیت داوطلبانهابزارهای حمایت کننده از مشارکت دموکراتیک

ابزارهای حمایت کننده از شبکه های بین نسلی

اصل قرار گرفتن خانواده گرایی
خانواده گرایی حمایت شده

اعطای  خانواده،  تضعیف  اثرات  با  مقابله 
مشوق مالی و غیرمالی برای مراقبت کنندگان 

خارج از خانواده

سالمت

ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماری
مبارزه با مصرف سیگار/ الکل، رژیم غذایی 

سالم، فعالیت ورزشی و کاهش استرس

خدمات مراقبت بلندمدت محلی

خدمات  سرپایی،  بهداشت  خدمات  شبکه 
اجتماعی، مراکز خدمات رسانی روزانه و شبانه 

برای سالمندان
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باید هر سه جنبه از سالمندشدن فعال را به مثابه یک کل در نظر گرفت. 
اصلی  مؤلفه های   )UNECE( ملل1  سازمان  در  اروپا  برای  اقتصادی  کمیسیون  دیگر،  تعریفی  در 
سالمندشدن فعال را در سه حوزه مشارکت در بازار کار، انسجام اجتماعی و سالمت دسته بندی کرده 

است )نک به جدول 1-2(.
اروپا معتقدند در طول دو دهه  با بررسی سیاست های سالمندشدن فعال در  واکر و فاستر )2013( 
مدل  دو  که  گرفته  اروپا شکل  اتحادیه  در  فعال  سالمندشدن  مورد  در  سیاستی  گفتمان  یک  گذشته 
رقیب را در خود جای داده است؛ مدل اول که غلبه بیشتری هم داشته است، از رویکردی اقتصادی و 
تولیدگرا برخوردار بوده و عمدتاً بر سیاست های اشتغال و افزایش حضور در بازار کار حتی فراتر از سن 
بازنشستگی تأکید می کند. از منظر این رویکرد اگر افزایش طول عمر و سالمت بیشتر در سنین پیری 
توأم با حضور طوالنی تر در بازار کار باشد، سالخوردگی جمعیت را می توان یک فرصت بی نظیر برای 
بازنشستگی  بازار کار و مشمول شدن مزایای  از  یک جامعه دانست. سیاست ها و مقرراتی که خروج 
را برای افراد دشوار می کند نتیجه این رویکرد هستند. در مقابل رویکرد جامع تری هم وجود دارد که 
واکر  را  جامع  رویکرد  این  ویژگی های  می کنند.  دفاع  آن  از  ملل  سازمان  و  بهداشت  جهانی  سازمان 

)2009( در هفت اصل اساسی به شرح زیر معرفی می کند:
1. در تعریف فعالیت و فعال بودن، صرفاً نباید به شغل دارای دستمزد توجه کرد بلکه هر عملی که به 
خوشبختی و سعادت افراد یا حتی در مقیاس بزرگ تر خانواده، اجتماع محلی جامعه آن ها کمک می کند  

باید فعالیت لحاظ شود. درنتیجه، کار داوطلبانه به اندازه کار با دستمزد می تواند اهمیت داشته باشد.
2. سالمندشدن فعال یک مفهوم پیشگیرانه است؛ یعنی به همه گروه های سنی در طول فرایند افزایش 
سن توجه دارد. مثال مشخص این جنبه پیشگیرانه، اقدام برای اصالح عادات غذایی، سبک زندگی و الگوی 
مصرف همه گروه های سنی برای جلوگیری از بیماری و ضعف سالمت در همه سنین است. بی توجهی به 
خصلت پیشگیرانه این مفهوم، می تواند به افزایش هزینه های درمان و اثر منفی بر نیروی کار جامعه منجر شود.
3. سالمندشدن فعال باید همه گروه های سالمندان را در نظر گیرد، نه  فقط آن دسته از سالمندانی که 
سن کمتر و سالمت بیشتری دارند. باید توجه داشت که تمرکز بر سالمندان جوان ممکن است به طرد 

سالمندان ضعیف و وابسته منجر شود.
4. ارتباط و انسجام بین نسلی و رعایت انصاف بین نسل ها باید از مؤلفه های اصلی سالمندشدن فعال 
باشد. این مؤلفه از سالمندشدن فعال دو بخش دارد: بخش اول، لحاظ شدن منافع همه نسل ها )ازجمله 

1. United Nations Economic Commission for Europe
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نسل های آتی( در فعالیت نظام های بازنشستگی، درمان و مراقبت بلندمدت در کشورهاست؛ مثالً در 
نظام بازنشستگی عمومی هر نسل باید مطابق سهمی که پرداخت کرده، دریافت کند )مگر در مورد 
نسل هایی که از پدیده هایی چون جنگ یا رکود اقتصادی به شدت خسارت دیده اند(. بخش دوم، فراهم 

کردن شرایط اختالط و پیوند نسل های مختلف در جامعه است.
کند. حق  را مشخص  آن ها  وظایف  هم  و  باشد  افراد  حقوق  شامل  هم  باید  فعال  سالمندشدن   .5
برخوردار شدن از حمایت اجتماعی، مهارت آموزی و آموزش مادام العمر باید با انتظار از فرد برای استفاده 

از فرصت هایی که در اختیارش گذاشته و فعال ماندن همراه باشد.
6. سیاست های سالمندشدن فعال، باید مشارکتی و توانمند کننده باشد؛ یعنی ترکیبی از اقدامات از 
باال به پایین برای تسهیل فعالیت از یک سو و فراهم کردن فرصت برای شهروندان جهت اقدام از پایین 

به باال از سوی دیگر.
7. سالمندشدن فعال باید به تنوع فرهنگی و ملی احترام بگذارد. در بین کشورهای اروپایی از نظر 
الگوهای فعالیت و هنجارهای مرتبط با آن خصوصاً بین شمال و جنوب تفاوت زیادی وجود دارد. در 
درون هر کشور هم گروه های قومی مختلف از جهت تمایل و سلیقه افراد متفاوت اند. یک راهبرد مناسب 
سالمندشدن فعال باید این تفاوت ها را به رسمیت بشناسد اما نباید به ایجاد نابرابری غیرقابل قبول میان 

مناطق مختلف منجر شود.
در نتیجه همان طور که بیان شد ظهور سه مفهوم دوره سوم، سالمندشدن مولد و سالمندشدن فعال 
نشان از تغییر گفتمانی در مورد سالمندی و بازنشستگی دارد. در این تلقی های جدید، دوره سالمندی نه 
به معنای زوال و فرسودگی و مصرف کنندگی، بلکه به مثابه دوره فعالیت، سرزندگی و مشارکت اجتماعی 
و  بازنشستگان  مورد  در  منفی  قالبی  عقاید  اصالح  جدید،  گفتمان  این  روشن  سویه  می شود.  مطرح 
سالمندان و فراهم شدن شرایط پیوند اجتماعی آن ها با جامعه است. این رویکرد جدید با از میان برداشتن 
موانع عینی و ذهنی در برابر حضور فعال سالمندان در عرصه اجتماع، با انزوای آن ها مقابله و به افزایش 
کیفیت زندگی شان کمک می کند. اما عالوه بر این نگرش مثبت، این گفتمان جدید سویه تاریکی هم 
دارد. کمپ و دنتون1 )2003( معتقدند این چرخش گفتمانی ازاین جهت که ممکن است مسئولیت زندگی 
پرخطر در دوره سالمندی یکسره متوجه خود افراد  کند و از نقش دولت ها در حمایت از سالمندان بکاهد، 
می تواند مسئله ساز باشد. والترز2 )1997( هم این تغییر گفتمانی را با اشاره به ظهور مفهوم جامعه فعال 
و اثر آن بر تغییر تلقی های پیشین از دولت رفاه توضیح داده است؛ به اعتقاد وی مفهوم »جامعه فعال« 

1. Kemp and Denton

2. Walters
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به دنبال از میان بردن تمایز شاغل و غیر شاغل است که در قلب ایده »جامعه رفاه« جای داشت و 
بدین وسیله می خواهد همه را به شاغل تبدیل کند. به نظر وی مفهوم جامعه فعال فرمولی برای حل 
مشکالت دولت های رفاه بود که در آن غیرفعال بودن بخش زیادی از جمعیت به یک معضل اساسی برای 
سیاست گذاران بدل شده بود. دولت رفاه بخش فراوانی از جمعیت را خارج از بازار اشتغال تعریف و برای 
آن هم دالیل پذیرفته ای ارائه می کرد؛ اما مدافعان جامعه فعال با تعریف این جمعیت به عنوان »غیرفعال«، 
این  بودنشان مشروعیت زدایی می کنند. درنتیجه،  از غیرفعال  آنان  به  بار معنایی منفی  با نسبت دادن 
مفهوم به شدت با گفتمان راست که معتقد است نظام های رفاه، دیگر قادر به حل مشکالت جامعه نیستند، 
هم خوانی دارد. از منظر رویکردهای مدافع جامعه فعال، بهترین راه دولت ها و سایر نهادها برای مواجهه با 
مسائل اجتماعی، افزایش فعالیت در جامعه است. برای این گروه، کار دستمزدی در بازار کار، شکل اساسی 
چنین فعالیتی است و بازار تنها منبع تأمین نیازها و امیال انسانی است. مشارکت در اشتغال با دستمزد نیز 

عنصری کلیدی برای رشد فردی، غنای شخصی و عضویت در جامعه است.
به اعتقاد گیالرد و هیگز1 )2000( بازسازی گفتمانی بازنشستگی و سالمندی به مثابه دوره ای از زندگی 
که می تواند به نحوی مؤثر توسط خود افراد مدیریت شود و ویژگی هایی چون بهره وری و خوداتکایی دارد، 
سبب می شود تا توجیه این امر که سالمندان به سیاست های اجتماعی و حمایت عمومی نیاز دارند، دشوار 
شود. جابه جایی مسئولیت های جمعی به مسئولیت های فردی و مخاطرات اجتماعی، به ویژه در دوران 
سالمندی، خود را در فرایندهای خصوصی سازی خدمات و برنامه ها )Arber and Ginn, 1991( یا محول 
کردن همه مسئولیت ها به خانواده ها )Luxton, 1997( نشان می دهد؛ اما شرایط دشوار اقتصادی و مشکالت 
بازار از یک سو و تغییرات اجتماعی-جمعیتی مانند افزایش خانواده های تک سرپرست، پراکندگی جغرافیایی 
سالمندان  نیازهای  به تنهایی  نتواند  خانواده  تا  است  زنان سبب شده  اشتغال  افزایش  یا  خانوار  اعضای 
خانواده را تأمین کند )Kemp and Denton, 2003(. در نتیجه توازن میان »حق« برخورداری از خدمات 
عمومی و »مسئولیت« در قبال جامعه که تجلی اصلی آن فعالیت شغلی است به موضوعی مناقشه انگیز در 
سیاست گذاری بدل شده و بسته به جهت گیری سیاسی-اقتصادی دولت مستقر، وزن یک طرف این تعادل 
سنگین تر می شود. قدرت گرفتن اندیشه نئولیبرال از اوایل دهه 1980 و اثر آن بر سیاست گذاری اجتماعی 
در اغلب کشورهای جهان سبب برجسته شدن اهمیت مسئولیت فرد در قبال جامعه و فعالیت شغلی شده و 
تقویت سیاست های فعال کننده برای سالمندان، معلوالن و بیکاران را به همراه داشته است. هدف اصلی این 
رویکرد این است که یا افراد در بازار کار باقی بمانند و به فهرست دریافت کنندگان خدمات رفاه اضافه نشوند 

1. Gilleard and Higgs
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یا اگر در زمره خدمات گیرندگان هستند با ابزارهای تشویقی/تنبیهی به سمت اشتغال سوق داده شوند.
درنتیجه، طی دو دهه گذشته تغییر به سمت دولت رفاه »فعال کننده« در سیاست های اجتماعی و بازار 
کار بسیاری از کشورهای اروپایی  به یک روند مشترک تبدیل شده است. هدف اصلی این سیاست های 
فعال کننده، افزایش میزان جمعیت فعال در بازار کار برای کاهش فقر، طرد اجتماعی و جدایی سازی 
است. بر اساس همین گرایش، برخی از کشورها سیاست های خود را متناسب با مدل »سالمند شدن 
فعال« بازسازی کردند که در آن حق انتخاب بازنشستگی زودهنگام یا مشوق های آن بسیار محدود 
شده و امکان حفظ نیروی کار سالمند در بازار کار ارتقا یافته است )Wuebbeke, 2011: 987(؛ البته تاکنون 
همه کشورهای اروپایی نتوانسته اند چنین سیاستی را به صورت کامل اجرا کنند. خروج زودتر از موعد از 
بازار کار به سبب شرایط دشوار یافتن شغل و فشار افکار عمومی، به ویژه برای شاغالن معلول یا سالمند، 

.)Larsen, 2008( هنوز یک انتخاب است. درنتیجه، برخی گروه ها از سیاست فعال سازی معاف شده اند
با توجه به آنچه در باال گفته شد می توان فهمید که این تغییر گفتمانی موضوعی چندوجهی و پیچیده 
و محل مناقشه رویکردهای نظری مختلف در حوزه سیاست گذاری اجتماعی است. این رویکرد جدید 
ازیک طرف می تواند به معنای دفاع از حقوق سالمندان و افزایش مشارکت اجتماعی آن ها باشد و از 
سوی دیگر ممکن است بهره کشی حداکثری از نیروی کار آن ها تعبیر شود. سخن گفتن از این چرخش 
گفتمانی باید با توجه به این ابعاد مخالف و حتی متضاد و با احتیاط همراه باشد و پیامدهای مختلف 
کاربست آن را در نظر گیرد. برای روشن تر شدن این چرخش گفتمانی در دو بخش بعدی ابتدا به تحول 

مفهوم کار و فعالیت اشاره خواهد شد و سپس مفهوم سالمندستیزی1 مورد توجه قرار می گیرد.

مفهوم کار و ارتباط آن با دوران بازنشستگی
داشتن شغل، نقشی مهم و کلیدی در چگونه ساخته شدن، تعریف شدن و تحول هویت فرد دارد و به 
همین سبب در حوزه علوم اجتماعی همواره به آن توجه شده است )Bain, 2005(. مطالعات متعدد در 
این مورد نشان می دهد که چگونه محیط کار هویت افراد را سامان می دهد. از این رو موضوع هویت 
افراد پس از خروج آن ها از بازار کار مسئله ای جدی است. برای بسیاری بیکار بودن، پدیده ای منفی 
و نامطلوب تلقی می شود و برچسب بیکاری به دنبال خود، موقعیتی فروتر نسبت به فرد شاغل را به 
همراه دارد. رویکردهای انتقادی بر این نکته تأکید دارند که این دوگانه شاغل و بیکار، به ویژه وقتی 
پای مفهوم سازی فعالیت ها به عنوان کار با دستمزد یا فعالیت بدون دستمزد به میان بیاید، پروبلماتیک 

1. Ageism
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کار در خانه یا فعالیت های داوطلبانه اگرچه دستمزدی ندارد؛ اما می تواند سازنده  می شود؛ یعنی مثالً 
هویت کاری افراد باشد )Taylor, 2004(. به اعتقاد تیلور، در جامعه شناسی، مفهوم کار از نظر محققان و 
نظریه پردازان بدیهی تصور شده است. اغلب پروژه های تحقیقاتی بر این اساس شکل گرفته است که 
دو فعالیت کامالً مجزا و متمایز وجود دارد؛ یکی اشتغال دستمزدی در عرصه عمومی و دیگری کار 
خانگی بدون دستمزد در عرصه خصوصی. این دو دسته کار با توجه به دو مدل اصلی نظری، یعنی روابط 
اقتصادی و روابط جنسیتی تحلیل شده اند. در طول قرن بیستم مفهوم کار در تعاریف جامعه شناختی و 
مطالعات میدانی، معادل کار با دستمزد بوده است. پس از انقالب صنعتی، عرصه عمومی، مکان کار 
صنعتی- اقتصادی بود که در آن مردها غلبه داشتند و عرصه خصوصی، حوزه ای غیراقتصادی و مکانی 
برای فعالیت های خانوادگی با محوریت زنان تلقی می  شد. در این تفکیک، فعالیت های خانگی در قیاس 
با فعالیت های اقتصادی خارج از خانه، کار تلقی نمی شد، درنتیجه کار و اشتغال با هم مترادف در نظر 
گرفته می شدند. در دهه 1960 و با شروع موج دوم فمینیسم، این مفروضات با چالش جدی مواجه شد 
و به طور خاص این فرض که کار بدون دستمزد در عرصه خصوصی، کار نیست، با تردید همراه شد. 
این نقد، دستاوردهای مهمی به همراه داشت و سبب شد هر دو سوی این دوگانه، کار تلقی شود؛ اما در 
عمل دوگانه سنتی، کماکان بر سر جای خود باقی بود و به طور خاص در دهه های 1980 و 1990 هیچ 

توجهی به کار بدون دستمزد در عرصه عمومی در مطالعات و تحقیقات وجود نداشت.
به اعتقاد تیلور )2004( محدودیت مفهوم سازی دوگانه از کار با توجه به پدیده کار داوطلبانه مشخص 
می شود: کار داوطلبانه از یک سو در عرصه عمومی و از سوی دیگر بدون دستمزد است و درنتیجه، در 
جایی خارج از تعاریف سنتی جای می گیرد. به اعتقاد وی مسئله  اینجاست که جامعه شناسی کار داوطلبانه 
را به  عنوان کار به رسمیت نشناخته است. وی با استفاده از نتایج تحقیق خود سعی می کند، الگویی جدید 
از مفهوم کار بیان کند. به اعتقاد او، آنچه کار را از فعالیت های دیگر، مثالً تفریح جدا می کند، این نیست 
که دستمزد دارد، بلکه کار، فعالیتی است که شامل خدمات رسانی به دیگران یا تولید کاالیی برای مصرف 
دیگران باشد. نکته مهم این است که کار، مجموعه فعالیت هایی است که ممکن است در عرصه های 
مختلف روی دهد، با روابط اجتماعی گوناگون تعریف شود و از طریق سازمان دهی ساختارهای اجتماعی به 
یکدیگر مربوط شوند. بر اساس این، وی مدلی از اشکال مختلف کار بر اساس همین تلقی را ارائه می کند.
از  یا بی دستمزد، مجموعه ای  با دستمزد  کار  تقسیم بندی سنتی  با کنار گذاشتن  تیلور )2004(  مدل 
حوزه های مختلف کار را مشخص می کند که از کار رسمی در بخش عمومی در سازمان ها و نهادها در 
سمت چپ دیاگرام آغاز می شود و به سمت منطقه مرکزی شامل کار غیررسمی، اما در عرصه عمومی، 
یعنی اجتماعات محلی و محله ها که از طریق شبکه های اجتماعی صورت می پذیرد، حرکت می کند و 
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درنهایت به سمت راست دیاگرام یعنی کار غیررسمی در عرصه خصوصی ختم می شود. این مناطق سه گانه 
به دو بخش با دستمزد و بدون دستمزد تقسیم می شود که در نهایت به تقسیم بندی شش گانه کار منجر 
می شود. نکته مهم اینجاست که یک عمل مشخص، تنها با توجه به جایگاه آن در مناسبات اجتماعی معنا 
پیدا می کند؛ مثالً اتو کردن لباس می تواند در هریک از این شش بخش روی دهد و در هرکدام از این 
بخش ها این فعالیت معنای متفاوتی خواهد داشت. این مدل از چند جهت اهمیت دارد؛ یکی اینکه کار بدون 
دستمزد افراد در عرصه عمومی را کار تعریف می کند. دوم اینکه، کار با دستمزد خارج از مناسبات رسمی 
اشتغال در محله یا بازار کار غیررسمی را هم کار می داند و سوم اینکه نشان می دهد عالوه بر کار خانگی 

بدون دستمزد، کار با دستمزد در عرصه خصوصی و خانگی هم می تواند کار تعریف شود.
اقسام مختلف کار که در باال اشاره شد همگی می توانند در مورد سالمندان اهمیت داشته باشند. آنچه 
در تقسیم بندی مذکور به ویژه در مورد بازنشستگان شایان توجه بیشتر است، موضوع کار داوطلبانه است. 
کار داوطلبانه برای بازنشستگان می تواند بخشی از مسئله سالمندان را حل کند؛ زیرا هم به زندگی فردی 

جدول  2-2 تقسیم بندی اقسام مختلف کار

با دستمزد

اشتغال رسمی فعالیت اقتصادی غیررسمیکار خانوادگی
در بخش دولتی، 

خصوصی و داوطلبانه
مثالً نگهداری از کودکان در خانواده همراه با 

دریافت دستمزد
مثالً نگهداری از کودکان دوستان 

یا همسایه ها
مثالً حسابدار

عمومی/عمومی/خصوصی/

رسمیغیررسمیغیررسمی

مثالً مراقبت از همسایه سالمند و مثالً مراقبت از بیمار یا سالمند بدون دستمزد
بیمار بدون دستمزد

مثالً حسابدار بدون دستمزد

کار بدون دستمزد غیررسمیکار خانگی خصوصی
کار رسمی بدون 
دستمزد در بخش 

عمومی، خصوصی و 
داوطلبانه

بدون دستمزد

Taylor, 2004:منبع
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آن ها معنا می دهد و هم آنان را به بخشی فعال و مؤثر در جامعه بدل می کند. به اعتقاد بردلی1)2003(، 
دانش بیشتر در مورد ماهیت فعالیت های داوطلبانه ممکن است نگرش به کار را تغییر دهد؛ مثالً کار 
به کار تمام وقت اطالق می شود؛ اما اگر فعالیت های داوطلبانه رسمی را در نظر بگیریم،  مولد عموماً 
به  انجام شده کار داوطلبانه  بر اساس مطالعات  انجام کاری مفید است.  به طور مشخص در حال  فرد 
همراه خود، نتایج مثبتی چون افزایش طول عمر )Musick et al, 2009(، سطح باالتر کیفیت زندگی و 
احساس مفید بودن )Fraser et al, 2009( را به همراه دارد. برای انجام کار داوطلبانه سالمندان، بردلی 
)2003( سه دسته انگیزه را مطرح کرده است. نخست، افزایش حس معنا دار و مفید بودن است که به 
اعتقاد وی مهم ترین انگیزه سالمندان برای مشارکت در فعالیت های داوطلبانه و ایجاد تغییر در جامعه 
محل زندگی شان است. انگیزه دوم، رشد شخصی است؛ یعنی افراد به دنبال انجام کاری هستند که 
برایشان جذاب است و انگیزه سوم، تداوم بهره دهی از طریق ایجاد نظم مشخص در زندگی است؛ مثالً 
کار داوطلبانه در یک سازمان، نظم و روتینی جدید برای زندگی افراد مهیا می کند و به زندگی آن ها 
ساختار می دهد. به همین سبب است که کار داوطلبانه بازنشستگان به یکی از مهم ترین مباحث مرتبط 
به سالمندان در متون آکادمیک و سیاست گذاری اجتماعی بدل شده و امروزه از کمک خدمات داوطلبانه 

سالمندان در بسیاری از مؤسسه های خصوصی و عمومی استفاده می شود.
اهمیت کار داوطلبانه بازنشستگان را می توان از جهت انطباق با دوره بازنشستگی هم توضیح داد. یکی 
از نظریه های انطباق با بازنشستگی، نظریه نقش است. بر اساس این نظریه، جامعه بر اساس نقش های 
مختلفی که افراد ایفا می کنند، ساختار یافته است. این نقش ها، هنجارها و انتظارات مرتبط با رفتارها و 
 .)Carter and Cook, 1995( نگرش ها را شکل می دهد و برای هویت بخشی فردی بسیار تعیین کننده است
این نظریه، کار را یکی از مهم ترین نقش های اجتماعی آدمی و یک منبع قوی برای ابراز هویت و شخصیت 
می داند. بر همین مبنا، از دست دادن شغل به معنی انقطاع و گسیختگی غیرمنتظره ای است که در زندگی 
اجتماعی یک فرد رخ می دهد و نارضایتی، اضطراب و افسردگی را به همراه خواهد داشت. نقش های جدید 
افراد در چگونگی انطباق آن ها با بازنشستگی تعیین کننده است. انطباق پذیری فرد بازنشسته با این مرحله از 
زندگی اش بستگی به جایگزینی ارزش های ازدست رفته با ارزش های ناشی از ایفای نقش های جدید دارد. 
درنتیجه برای بازنشستگی موفق به افراد توصیه می شود برای جبران خسارت ناشی از دست دادن شغل به 
دنبال فعالیت هایی باشند که به بهترین نحو جایگزین اهداف فردی آن ها در شغل از دست داده شان باشد. 
این نظریه، به افراد پیشنهاد می کند برای بازنشستگی موفق باید راهی بیابند تا در جامعه ادغام شوند، در امور 

1. Bradley
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روزانه آن سهم داشته باشند و احساس مفید بودن پیدا کنند )Tinsley and Schwendener-Holt, 1992(. کارتر و 
کوک1 )1995( ارتباطات اجتماعی را ابزاری برای شکل گیری حمایت و منبعی برای هویت یابی بازنشستگان 
می دانند که به انطباق بهتر آن ها کمک می کند. بر اساس دیدگاه آن ها مشارکت در فعالیت های خانوادگی، 

فعالیت های داوطلبانه و تعامل با دوستان از جمله مواردی است که می تواند به انطباق بهتر منجر شود.
نظریه شناخته شده دیگر در بحث انطباق با بازنشستگی، نظریه بحران2 است که در این نظریه هم 
کار داوطلبانه واجد اهمیت تلقی می شود. این نظریه بر این نکته تأکید دارد که بازنشستگی به عنوان یک 
تغییر بنیادی، می تواند به یک بحران در زندگی فرد بدل شود )Myers, 1992(. وقتی شخص بازنشسته 
می شود، وی دیگر نقشی سازمانی ندارد در حالی که برای بسیاری چنین نقشی مهم ترین جنبه هویت 
فردی شان بوده است. در موارد بسیاری، هیچ نقش جایگزینی برای بازنشسته که برای خودش و جامعه 
ارزشمند تلقی شود وجود ندارد. این امر منجر به از دست دادن اعتمادبه نفس و ایجاد احساس بیهودگی و 
بی فایدگی در او می شود؛ بنابراین، تالش برای ایجاد نقش های جدید برای بازنشستگان باید مشروعیت 
و ارزشمند بودن این فعالیت ها را مد نظر داشته باشد. فعالیت داوطلبانه می تواند واجد چنین خصوصیتی 
برای انطباق بیشتر بازنشستگان و جلوگیری از بروز بحران در زندگی فردی است. در دو فصل بعدی 
نمونه های متعددی از کار داوطلبانه بازنشستگان در کشورهای مختلف معرفی می شود که می تواند ابعاد 

متنوع بهره گرفتن از توان سالمندان در جامعه را روشن سازد.

سالمندستیزی و بازنشستگی
سالمندستیزی به مجموعه ای از پیش داوری، عقاید قالبی منفی و رفتارهای تبعیض آمیز با سالمندان گفته 
می شود که اشکال مختلف آن را می توان در سطح نهادی و رفتار روزمره افراد در جامعه شناسایی کرد. 
عقاید قالبی، ساختارهای شناختی  هستند که باورها و انتظارات انسان را در مورد ویژگی های اعضای یک 
گروه اجتماعی شکل می دهند. عقاید قالبی چه درست باشد چه غلط، رفتار اجتماعی را شکل می دهد. 
عقاید قالبی محصول طبقه بندی ذهنی برای معنا دادن به اشیا، رویدادها و افراد مختلف است و منجر به 
شکل گیری باورها و انتظارات از آن می شود. در عقاید قالبی متداول در مورد سالمندان، آنان ازیک طرف 
گروهی ضعیف و ناتوان ازنظر فیزیکی و جسمی و از سوی دیگر مهربان و پذیرا تصور می شوند. درنتیجه 
آن ها به جای اینکه سوژه احترام باشند مورد ترحم قرار می گیرند )Cuddy and Fiske, 2002(. عقاید قالبی 
منفی در مورد سالمندان خود را در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی از طریق رفتارهای تبعیض آمیز 

1. Carter & Cook

2. Crisis 
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نشان می دهد. سالمندستیزی می تواند دو شکل آشکار و پنهان داشته باشد. شکل پنهان آن مجموعه 
عقاید و احساساتی است که ممکن است خارج از کنترل و آگاهی فرد یا بدون سوءنیت باشد درحالی که 
تبعیض آشکار، در خود تعمد و آگاهی را نیز دارد )Greenwald and Banaji, 1995(. عالوه بر رفتارهای 
روزمره، سالمندستیزی شکل نهادی هم دارد: سالمندستیزی نهادی به معنای قوانین، اعمال، رویه ها و 

مأموریت هایی است که در نسبت به افراد سالمند در مقایسه با سایر گروه های سنی تبعیض آمیز است.
سالمندستیزی از جهات مختلف ممکن است به پدیده بازنشستگی مرتبط شود. اجبار به بازنشسته 
شدن همان قدر می تواند سالمندستیزی تلقی شود که مجبور کردن یک فرد سالمند به اشتغال برای 
تأمین معیشت خانواده خود. درنتیجه مصادیق سالمندستیزی در بازنشستگی می تواند بسیار متنوع باشد؛ 
اما آنچه عموماً در مباحث نظری و سیاست گذاری در این حوزه مطرح می شود، دفاع از حق اشتغال 
سالمندان و مقاله با بازنشستگی اجباری است. از منظر برخی صاحب نظران، سالمندستیزی در بسیاری 
هنجارهای بازنشستگی یا اساساً اجبار به بازنشستگی همواره وجود دارد. یکی از باورهای عمومی در 
محیط های کاری این است که کارکنان مسن باید در نیمه دهه 50 یا ابتدای دهه 60 زندگی بازنشسته 
شوند و محیط کار را ترک کنند. بر اساس این باور، ازاینجا دیگر وقت آن رسیده است که فرد کار را 
رها کند و از دوران طالیی زندگی اش لذت ببرد. اگرچه در پس این اعتقاد ممکن است نیتی انسان 
است؛  سالمندستیزی  معنای  به  دارد  کردن  کار  به  تمایل  که  کسی  برای  باشد،  داشته  قرار  دوستانه 
زیرا در پس باور به لزوم پایان دوران کاری یک فرد مسن، این ذهنیت وجود دارد که آن سازمان یا 
مؤسسه با فرد جوان تر و جایگزین بهتر کار می کند و کارکنان مسن، دیگر توان کافی برای کمک به 
سازمان را ندارند. بر اساس این ذهنیت سالمندستیز نیازهای جوانان مهم تر از نیازهای سالمندان است 
و جوانان بیشتر می توانند به سازمان نفع برسانند. درنتیجه، بازنشستگی به ویژه زمانی که با اجبار همراه 
باشد بیش از هر چیز با هنجارها و فشارهای اجتماعی مرتبط است. یک باور متداول دیگر این است 
که بسیاری افراد سالمند وقت خود را در محیط کار به این امید می گذرانند که بازنشسته شوند. این 
مسئله اگرچه ممکن است برای برخی درست باشد اما تعداد زیادی از افراد هم هستند که تمایل دارند 
سال های بیشتری کار کنند. هنجارهای قدرتمند مرتبط با سن که سنی مشخص مثالً 65 سالگی را 
زمان استراحت و آرامش تعریف می کنند این توانایی بالقوه را دارند که با نیازها و آرزوهای افراد متضاد 
باشند. باور عمومی دیگر در سازمان ها این است که آینده سازمان در دست جوانان است و کارکنان 
سالمند باید فضا را برای جوانان فراهم کنند. بر اساس این نگرش، کارکنان جوان باید خرج خانواده 
خود را تأمین کنند، فرزندانشان را بزرگ کنند و پتانسیل بزرگی برای موفقیت در آینده داشته باشند؛ 
درحالی که کارکنان سالمند می توانند مستمری  بگیرند و از خدمات تأمین اجتماعی استفاده کنند. این 
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نگرش ها عالوه بر اینکه نوعی بی احترامی به سالمندان تصور می شود، این واقعیت را نادیده می گیرد 
که این افراد نیازهای مختلفی دارند و بسیاری در این دوره از زندگی شان باید هزینه های زیادی برای 
اداره خانواده خود پرداخت کنند )McCann and Giles, 2002(. واکر1 )1990( معتقد است، بازنشستگی 
هم اصلی ترین شکل سالمندستیزی است و هم نیروی پشت بسیاری از اشکال سالمندستیزی در جوامع 
مدرن است. وی بازنشستگی را فرایند اجتماعی تبعیض آمیز تعریف می کند که همه سالمندان را یکجا 
از کار محروم می کند. این ایده را برخی دیگر از نظریه پردازان هم تأیید کرده اند؛ درحالی که برخی دیگر، 
نفع عمومی  توجیه می تواند  این  معرفی می کنند.  توجیه«  قابل  نوعی »سالمندستیزی  را  بازنشستگی 

سالمندان یا جامعه به طورکلی باشد.
همان طور که روزنمن )2005( نشان داده است در طی دهه های 1980 و 1990 اصالحات نظام های 
بازنشستگی تحت عنوان حذف مقررات تبعیض علیه سالمندان در بسیاری از کشورها به تصویب رسید؛ 
مثالً در استرالیا، آمریکا و بریتانیا سن اجباری بازنشستگی ملغی شد. معموالً این تغییرات قانونی، مبتنی 
بر مجموعه ای از مطالعات و اسناد بود که نشان می داد تبعیض نظام مند و گسترده علیه سالمندان وجود 
دارد که یکی از مهم ترین آن ها سن بازنشستگی در قوانین بازنشستگی است. گرچه با تغییرات قانونی، 
برخی از این تبعیض ها دیگر به صورت آشکار وجود نداشت اما کماکان به صورت پنهان علیه سالمندان 
اعمال می شد؛ مثالً فشار به کارکنان سالمند برای بازنشستگی زودتر، انتظار از افراد برای بازنشستگی 
در یک سن خاص، امتناع از استخدام باالی 50 سال و بی تمایلی برای هزینه کردن آموزش کارکنان 
سالمند با این توجیه که در دوران کوتاه باقی مانده از کار، امکان بازگشت هزینه های کارفرما وجود ندارد، 
از جمله مواردی است که هنوز هم به وفور مشاهده می شود. به اعتقاد روزنمن2 )2005( ایجاد تغییر در 
نگرش ها و رفتارها، درمقایسه با سالمندان در حق آن ها برای ادامه دادن فعالیت شغلی و بازنشستگی 
به شیوه و زمان مورد عالقه خودشان زمان می برد؛ زیرا شکل گیری نگرش های تبعیض آمیز روندی 

طوالنی و تاریخی داشته است و تغییر آن ها به سادگی ممکن نیست.

رویکردهای اصلی و حاکم در اصالح سیاست گذاری برای نظام بازنشستگی
همان طور که در بخش های قبل گفته شد اصالح نظام بازنشستگی از جمله موضوعات مناقشه انگیز در 
مباحث مربوط به سیاست گذاری اجتماعی است. دیدگاه مختلف، ماهیت و علل شکل گیری، مسئله را به 
صورت های متفاوت مطرح و راه حل های مختلفی را برحسب پیش فرض های نظری خود ارائه می کند. 

1. Walker

2. Rosenman
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نی1 )2009:  بود.  متفاوت خواهد  راه حل ها،  انتخاب  و  برساخت مسئله  نوع رویکرد، شیوه  به  توجه  با 
118-101( با توجه به رویکردهای مختلف در مباحث سیاست گذاری اجتماعی، سه روایت متفاوت از 
سالمندشدن جمعیت و چگونگی مواجهه با این پدیده را در مباحث سیاست گذاری اجتماعی از یکدیگر 
تفکیک کرده که برای این بحث تقسیم بندی مناسبی است. وی این رویکردها را با توجه به شرایط 
موجود به سه دسته بحران و برابری بین نسلی2، ثبات اجتماعی و همبستگی3 و شهروندی اجتماعی 
و تأمین پایه4 تقسیم کرده است که به ترتیب در زیر شرح داده خواهد شد. طرفداران هریک از این 
رویکردها، مجموعه ای از مفروضات اصلی دارند که بر مبنای آن، روایت خود را از مسئله شکل می دهند، 
صورت بندی مشخصی از مشکالت و دالیل شکل گیری آن دارند و درنهایت راه حل های خود را برای 

مواجهه با پدیده بیان می کنند.

رویکرد بحران و برابری بین نسلی
بر »بحران« می داند.  مبتنی  روایتی  را  بازنشستگی  نظام  به موضوع اصالح  اول  نی )2009( رویکرد 
در این روایت، نظام های بازنشستگی هم به سبب روند افزایش جمعیت سالمندان و هم  تغییر نکردن 
ماهیت نظام های بازنشستگی، علی رغم گذشت چندین دهه از ظهور آن، دچار بحران هستند. نهادهایی 
چون بانک جهانی و بسیاری از مؤسسات مالی و بیمه ای در جهان از طرفداران این رویکرد هستند که 
اعتقاد دارند نظام های کنونی بازنشستگی در جهان، توان مواجهه با پدیده سالمندشدن جمعیت را در 
ابعاد کنونی آن ندارند. از منظر این گروه، نظام های بازنشستگی انعطاف ناپذیر، هزینه های فراوانی برای 
جوامع جدید ایجاد کرده اند و زمان تجدیدنظر در شیوه فعالیت آن ها رسیده است. مفروضات پایه این 
رویکرد بیان می کند که جهان امروز، جهان منابع کمیاب و درنتیجه تصمیم های دشوار است. در این 
شرایط تنها بنگاه ها و در مقیاس بزرگ تر، اقتصادهایی موفق ترند که بتوانند در اقتصاد جهانی رقابت 

کنند. از نگاه این گروه، رسالت نظام های بازنشستگی به دو کارکرد اصلی خالصه می شود:
نظام های بازنشستگی باید سطح مناسبی از درآمد مکفی در سنین پیری را تأمین کنند؛ نظام های   

بازنشستگی باید رشد اقتصادی را افزایش دهند )یا حداقل از آن جلوگیری نکنند(.
تا  این نظام  نکته توجه کنند که  این  به  بازنشستگی  ارزیابی نظام  باید در  درنتیجه سیاست گذاران 

1. Ney

2. Crisis and intergenerational equity

3. Social stability and solidarity

4. Social citizenship and basic security
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چه میزان ممکن است به شکلی کارآمد و مؤثر، درآمد مناسبی برای افراد فراهم و به رشد اقتصادی 
توجه  آن  به  بازنشستگی  نظام  بررسی  در  باید  که  است  موضوعاتی  تنها  و  تنها  دو،  این  کمک  کند. 
شود و مالک ارزیابی و قضاوت در مورد نظام های بازنشستگی، همین دو مورد است. اگرچه مسائل 
مرتبط با عدالت اجتماعی مانند برابری جنسیتی، هم بستگی بین نسلی یا توزیع درآمد اهمیت دارند، 
نظام های بازنشستگی توان و ابزار الزم برای وارد شدن به این حیطه را ندارند. درنتیجه، این گروه به 
سیاست گذارانی که دغدغه انصاف و عدالت دارند پیشنهاد می کنند به دنبال از میان بردن موانعی باشند 

که بر سر شکل گیری بازار رقابتی منصفانه قرار دارد.
با توجه به پیش فرض های باال، رویکرد بحران، مسئله نظام های بازنشستگی را این می داند که این 
نظام ها دیگر قادر به ایفای مؤثر نقش خود به روال سابق نیستند. از این منظر نظام های بازنشستگی از 

سه جهت تحت فشارند:
مسئله اول رشد سریع روند سالمندشدن جمعیت است که اساس تأمین مالی نظام های بازنشستگی را . 1

دچار مخاطره کرده است. با تداوم تغییرات جمعیت شناختی و افزایش تعداد سالمندان، ساختار کلی جوامع 
تأمین مالی می شوند،   PAYG به شیوه  از نظام هایی که  برای آن دسته  تغییر خواهد شد.  دست خوش 
افزایش مداوم دریافت کنندگان  بازنشستگی و  این روند به معنای کاهش مداوم ورودی صندوق های 

مستمری و درنتیجه، تشدید بحران است.
مشکل بعدی اینجاست که روند سالمندشدن جمعیت زمانی روی می دهد که کشورها، تحت فشارهای . 2

شدید رقابتی در مقیاس جهانی باشند. کشورها در صورتی می توانند در این شرایط سخت موفق باشند 
که هزینه های تولید خود را کاهش دهند. سالمندشدن جمعیت، هزینه های بیمه اجتماعی را به شدت 
باال می برد و درنتیجه، کشورهایی که تعداد زیادی سالمند دارند قادر به رقابت نخواهند بود. در شرایط 
بد اقتصادی، بیکاری ساختاری نیز گسترش می یابد که به  نوبه خود به کاهش ورودی نظام های تأمین 

اجتماعی منجر می شود.
مسئله سوم این است که ایرادهای طراحی نظام های بازنشستگی، عاملی در جهت افزایش فشار مالی به . 3

آن هاست. در شرایط رقابت شدید در اقتصاد جهانی، نظام های بازنشستگی، بازارهای اشتغال در کشورها را 
به هم می ریزند، ذخیره های ملی را کاهش می دهند و بودجه های عمومی از بخش های مهم مانند آموزش 
را به بخش دیگری هدایت می کنند. هواداران رویکرد بحران معتقدند در بسیاری از کشورهای اروپایی، 
این ایرادها در طراحی نظام بازنشستگی باعث خروج پیش از موعد افراد از بازار کار می شود که گرچه در 
کوتاه مدت تنش در بازار کار را کم می کند؛ اما کوهی از بدهی پنهان را برای افراد شاغل جوان ایجاد می کند 
که باید در دوران کار بپردازند. همچنین، بودجه ای که باید صرف اموری چون آموزش، تحقیقات و نوآوری 
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شود، صرف پرداخت بدهی های کالن دولت ها بابت پرداخت مستمری می شود.
به سبب این فشار به نظام بازنشستگی، هواداران رویکرد بحران معتقدند نظام های بازنشستگی به 
سمت فاجعه اقتصادی و مالی حرکت می کند، به ویژه ازاین جهت هزینه های سرسام آور نظام بازنشستگی 
بر دوش نسل جوان خواهد بود که باید بخش فراوانی از درآمد خود را بابت حق بازنشستگی پرداخت 
کنند و این مصداق بارز بی عدالتی در جامعه است. هواداران رویکرد بحران معتقدند سیاست گذاران به 
سبب ترس از دست دادن آرای مردم در انتخابات، حاضر به تغییر در این شرایط نیستند و این مانعی 
جدی در برابر اصالح وضعیت موجود است. با توجه به صورت بندی مسئله در رویکرد بحران، راه هایی 
متناسب این شیوه از تشخیص مشکل برای اصالح نظام بازنشستگی نیز مطرح می شود. به زعم هواداران 
این رویکرد، اراده سیاسی و عزم کافی برای اجرای آن ها الزمه جلوگیری از گسترش ابعاد فاجعه در 
تا  بازطراحی کنند  را  بازنشستگی  باید نظام های  کشورها است. برای اصالح وضعیت، سیاست گذاران 
از نظر آن ها در حال  اقتصاد را کاهش دهند.  فشار روزافزون تغییرات جمعیت شناختی و جهانی شدن 
حاضر مشکل این است که یک نظام یکپارچه بازنشستگی در بخش عمومی، همه وظایف مرتبط به 
درآمد افراد سالمند را که شامل پس انداز بلندمدت، تضمین استانداردهای زندگی در دوران بازنشستگی، 
باز توزیع و بیمه مشترک برای مخاطرات اجتماعی، مانند ازکارافتادگی است را انجام می دهد. راه حل این 
مسئله از دیدگاه هواداران رویکرد بحران این است که به جای گسترش روزافزون بخش عمومی برای 
انجام همه این وظایف، سیاست گذاران باید زمینه ای را فراهم کنند که بخش عمومی تنها در وظایفی 
که در انجام آن موفق است، یعنی بازتوزیع و بیمه مشترک فعال باشد و بقیه بخش ها یعنی پس انداز 
بلندمدت و خلق ثروت را به بخش خصوصی بسپارد. راه حل شناخته شده بانک جهانی نیز، شکل گیری 
نظام های بازنشستگی چندالیه1 است. بانک جهانی )1994( در برابر نظام های بازنشستگی عمومی یک 
مدل سه الیه پیشنهاد کرد که هر الیه در آن نقشی خاص بر عهده دارد: الیه اول که بخش عمومی 
اداره می کند، صرفاً برای جلوگیری از افتادن بازنشستگان به دام فقر است و شامل مقدار ثابت و البته 
محدود مستمری برای همه سالمندان است؛ این مستمری اگرچه مانع از فقر افراد می شود اما آن قدر 
زیاد نیست که انگیزه اشتغال برای آن ها را از میان ببرد. تأمین مالی این الیه از بودجه های عمومی و 
مالیات خواهد بود. نقش اصلی این الیه بازتوزیع درآمد از ثروتمندان به سمت گروه های کم درآمد است. 
الیه دوم، حساب های پس اندازهای بلندمدت افراد یا در مواردی طرح های شغلی را دربرمی گیرد که در 
آن افراد، بخشی از درآمد خود را در دوران اشتغال به عنوان سهم خود به صندوق بازنشستگی می پردازند. 

1. Multi-pillar
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این طرح ها اندوخته گذاری کامل1 و وابسته به بخش خصوصی اند و دولت تنها نقش نظارتی بر آن ها 
دارد. توصیه بانک جهانی این است که این الیه نیز برای جلوگیری از فقر اجباری باشد؛ زیرا در صورت 
اختیاری بودن، بسیاری از افراد به سبب نیازهای روزمره یا نداشتن آینده نگری، تمایلی به آن نخواهند 
داشت. عالوه بر این دوالیه، بانک جهانی الیه سوم پس اندازهای شخصی را هم تعریف می کند که 
از منظر هواداران رویکرد  از آن ها استفاده کنند.  افراد برحسب تمایل خود می توانند  اختیاری است و 
بحران، نظام های چندالیه مقاومت بیشتری در برابر فشارهای ناشی از تغییرات جمعیت شناختی و رقابت 
جهانی اقتصاد دارند. این نظام های چندالیه هزینه نیروی کار را کاهش می دهند، نظام بازنشستگی را به 
سمت نظام های تماماً اندوخته گذاری و »سهم تعریف شده« حرکت می دهند که شفافیت بیشتری دارد 
و منصفانه تر است؛ زیرا بار بازنشستگان پیش از موعد را بر دوش شاغالن جوان نمی گذارد. همچنین 
به تقویت بازارهای مالی و درنتیجه رشد اقتصادی بیشتر کمک می کند و امکان سوءاستفاده سیاسی از 

نظام های بازنشستگی را از میان می برد.

رویکرد ثبات اجتماعی و همبستگی
رویکرد دوم در تقسیم بندی نی )2009( ثبات اجتماعی و همبستگی نام دارد و برخالف رویکرد قبلی 
که از بحران و لزوم تغییرات بنیادی برای مواجهه با آن صحبت می کند، سیاست گذاران را به آرامش 
فرا می خواند. این رویکرد عموماً از سوی نهادهای طرفدار تأمین اجتماعی مانند سازمان جهانی کار2 یا 
اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی )ISSA( و مجموعه ای از نهادهای ملی و بین المللی همسو با آن ها 
حمایت می شود. از منظر این رویکرد، نظام های بازنشستگی هر جا مجال رشد داشته  باشند، در ایفای 
بلکه  نیستند،  درآمد  انتقال  ابزار  بازنشستگی صرفاً  نظام های  منظر،  این  از  هستند.  موفق  خود  نقش 
بازنشستگی  نظام های  درنتیجه،  نهادینه می کنند.  در جوامع  بزرگ تر  مقیاسی  در  را  اجتماعی  انسجام 
میان  تناقض  بردن  میان  از  از طریق  را  کار  این  و  اجتماعی هستند  آرامش  و  ثبات  به  تعهد  تجسم 
سرمایه داری و شهروندی انجام می دهند. نظام های بازنشستگی نه تنها با از میان بردن فقر در سنین 
پایدار صنعتی و  روابط  اقتصاد هم  برای  بلکه  را کاهش می دهند،  اجتماعی  نارضایتی های  سالمندی، 
همچنین نیروی کار با مهارت باانگیزه فراهم می کنند. هواداران این رویکرد، افزایش کیفیت زندگی در 
کشورهای اروپایی را محصول ایجاد نظام تأمین اجتماعی می دانند. نظام تأمین اجتماعی از این منظر، 
بخش انکار ناشدنی از توسعه دولت- ملت هاست و نقشی اساسی در تضمین ثبات و آرامش اجتماعی 

1. Fully funded

2. International Labour Organisation
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اشاره  این مسئله  به  ثبات  از سوی دیگر، طرفداران رویکرد  اروپایی دارند.  تاریخ کشورهای  در طول 
دارند که در تاریخ معاصر، کشورهایی که نظام بازنشستگی قدرتمند نداشته اند، همواره با شکاف و نزاع 
اجتماعی روبه رو بوده اند. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و همچنین آمریکا، حمایت اجتماعی 
ناکافی از کارگران و بازنشستگان، سبب ایجاد شکاف عمیق در آموزش، درآمد، سالمت و خوشبختی 
میان گروه های مختلف شده است. به اعتقاد هواداران رویکرد ثبات، نابرابری های اقتصادی- اجتماعی 
به سرعت به ناآرامی و بی نظمی اجتماعی منجر می شود. از منظر این گروه، نرخ باالی جرم در آمریکا 
در مقایسه با کشورهای اروپایی را می توان با توجه به همین تفاوت توضیح داد. به همین سبب است که 
سازمان جهانی کار، تأمین اجتماعی را »حق انسانی« و »ابزار بنیادی برای انسجام اجتماعی«1 می داند 

که تضمین کننده آرامش اجتماعی و شمول اجتماعی2 است.
سازمان جهانی  آن می داند.  بودن  ناکافی  را  اجتماعی  تأمین  نظام  در  اصلی  ثبات، مشکل  رویکرد 
کار بر این نکته تأکید دارد که بسیاری از کارگران در جهان، تحت پوشش طرح های بازنشستگی و 
خدمات بیمه ای نیستند. در کشورهای صنعتی نیز، نیروهای سیاسی بیشتر به منافع کارفرمایان توجه 
می کنند و درنتیجه تأمین اجتماعی، یعنی مبنای اساسی ثبات و آرامش اجتماعی را تضعیف می کنند. 
و  خانگی  کار  کشاورزی،  غیررسمی،  بخش های  در  کارگران  درحال توسعه،  کشورهای  از  بسیاری  در 
خود اشتغال ها درآمد بازنشستگی ندارند. به طورکلی سازمان جهانی کار، مدعی است تحت پوشش قرار 

گرفتن کارگران، عموماً تابع چند عامل اصلی است که عبارت اند از:
نظام . 1 و  باشد  ثروتمندتر  کشور  چه  هر  بازنشستگی:  نظام های  قدمت  و  اقتصادی  توسعه  سطح 

بازنشستگی قدمت بیشتری داشته باشد، میزان پوشش آن احتماالً بیشتر است.
برای . 2 را  آن  توان  اجتماعی که  تأمین  مدیریت  و ظرفیت  بازنشستگی  نظام های  مالی  تأمین  شیوه 

پوشش افراد تعیین می کند.
سیاست های دولت مستقر که مشخص می کند پرداخت مستمری برایش تا چه اندازه یک اولویت است.. 3

از منظر سازمان جهانی کار، یکی دیگر از مشکالت کشورهای درحال توسعه، حکمرانی طرح های 
برای بخش  بازنشستگی حداقل  نظام های  و خصوصی  دولتی  مدیریت  در گذشته  است.  بازنشستگی 
گسترده ای از کارکنان کشورهای درحال توسعه، ناکارآمد بوده است. دالیل این ضعف مدیریت نیز متعدد 
است: اغلب طرح های بازنشستگی، وارد دعواهای سیاسی می شوند و گروهی از آن برای بهره برداری 
کوتاه مدت سیاسی استفاده می کنند. بسیاری از طرح های بازنشستگی، اشکاالت طراحی و فرایندهای 

1. Social cohesion

2. Social inclusion
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غلط مدیریتی  دارند و درنتیجه، از یک سو هزینه های آن ها زیاد و از طرف دیگر خدمات آن ها ضعیف 
است. نتیجه این وضعیت این است که طرح های بازنشستگی به سبب مدیریت ضعیف، جذابیت ندارند 
نظام  مسئله  ثبات،  رویکرد  هواداران  منظر  از  می شوند.  داده  سوق  غیررسمی  بخش های  به  افراد  و 
بازنشستگی در کشورهای ثروتمند سطح پوشش نیست بلکه کسانی هستند که از بحرانی جلوه دادن 
وضعیت تأمین اجتماعی، منافع سیاسی می برند. درست است که سالمندشدن، بیکاری و جهانی شدن 
بر عملکرد نظام های بازنشستگی اثرگذار هستند؛ آنچه طرفداران رویکرد بحران در نظر نمی گیرند این 
است که انعطاف پذیری روابط بازار کار، سبب شده که الگوی سنتی اشتغال نیز دچار تحول شود. سؤالی 
که در رویکرد ثبات مطرح می شود این است که »آیا این وضعیت را باید بحران نامید و بر اساس آن 
به دنبال از میان بردن نظام های بازنشستگی بود که در طول سال ها آزمون خود را پس داده اند؟« به 
اعتقاد آن ها، این وضعیت بحران نیست و این تحوالت و تغییرات نه امری جدید هستند و نه ضرورتاً 
پدیده هایی دراماتیک و بنیادی محسوب می شوند، بلکه اموری کامالً عملیاتی و فنی هستند. کارشناسان 
زبده ای که مسائل بیمه های اجتماعی را می شناسند، می توانند به سرعت مشکالت را به نحوی مؤثر 
منافع  سبب  به  گروه ها  برخی  که  آن طور  را  موجود  مشکالت  نباید  درنتیجه،  کنند.  مرتفع  کارآمد  و 
سیاسی شان در از میان بردن اعتماد به نظام های بازنشستگی می دانند، تصور کرد. از نگاه رویکرد ثبات، 
سیاست گذاران باید آرامش خود را حفظ کنند و راه حل های حساب شده برای منطبق کردن نظام های 

بازنشستگی با شرایط کنونی را بدون مطرح کردن ایده تغییرات بنیادی فراهم کنند.
مشکل اصلی از دیدگاه طرفداران رویکرد ثبات این است که شاغالن در کشورهای اروپایی از همبستگی 
اجتماعی روی برگردانده اند. به جای آن افراد در همه گروه های سنی و سطوح اجتماعی به سمت ایدئولوژی 
مخرب »مسئولیت های فردی« سوق پیدا کرده اند. این تغییر را در همه سطوح و به ویژه در میان نخبگان 
سیاسی می توان مشاهده کرد. نتیجه این تغییر در ارزش های اجتماعی برای ثبات و آرامش اجتماعی 
بیمارگونه هزینه های  به سمت مسئولیت های فردی، برجسته کردن  تغییر  این  پیامد  شدید است. یک 
تأمین اجتماعی است. مباحث مرتبط با اصالح نظام بازنشستگی، منحصراً بر هزینه های تأمین اجتماعی 
تأکید دارد و سطح آن را تحمل ناپذیر تبلیغ می کند. درنتیجه، دولت ها، مزایای مستمری برخی گروه های 
حاشیه ای مانند ناتوان های جسمی را نه تنها به پایین تر از حد اخالقی، بلکه کمتر از توجیه اقتصادی کاهش 
می دهند. دوم اینکه با مقصر جلوه دادن نظام های بازنشستگی برای مشکالتی که فراتر از نهادهای متولی 
نابودی  به  اشتغال که  یا سیاست های  اقتصاد  با جهانی شدن  مرتبط  مسائل  )مثالً  است  اجتماعی  بیمه 
مشاغل صنعتی منجر شده  است(، طرفداران رویکرد بحران، راه حل آن را بخش خصوصی و نظام های 
اندوخته گذاری معرفی می کنند. این صندوق های اندوخته گذاری بر مبنای سهم تعریف شده، نه تنها بازارها را 
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به هم می ریزد؛ بلکه برای افراد، نتیجه ای جز حمایت کمتر در برابر هزینه بیشتر ندارد. این طرح ها افزون 
بر اخالل در بازار اشتغال و تشویق حکمرانی فسادآمیز صندوق ها، مستمری قابل پیش بینی برای افراد 
فراهم نمی کند و نمی تواند ارزش خود را در طی زمان حفظ کند. درنتیجه، از منظر طرفداران رویکرد ثبات، 
دفاع از این  گونه تغییرات، دیوانگی محض است. در طول دهه 1990 صنعت مالی و بیمه تالش زیادی 
کرد تا اعتماد عمومی را به نهادهای تأمین اجتماعی از میان ببرد. این اقدامات عمدتاً از منافع گروه های 
خاص برآمده است که درنهایت زیر سایه تبلیغات در مورد پیامدهای جهانی شدن و بحران های شدید تأمین 

اجتماعی، به دنبال کاهش هزینه بنگاه ها و کارفرمایان است.
از منظر رویکرد ثبات، راه حل برون رفت از وضعیت موجود، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در 
و  اقتصادی  واقعیت های  با  را  خود  اجتماعی  تأمین  نظام های  که  است  این  درحال توسعه  کشورهای 
میزان پوشش خدمات  افزایش  باید  در کشورهای درحال توسعه، هدف  انطباق دهند.  جمعیت شناختی 
سیاست های  نیز  توسعه یافته  کشورهای  در  باشد.  آن  بهتر  حکمرانی  برای  تالش  و  اجتماعی  تأمین 
توازن و متناسب با چالش های اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی ضروری است؛ البته این انطباق 
با پیشنهادهای طرفداران رویکرد بحران که به دنبال پایان دادن به نظام های بازنشستگی قدیمی و 
هستند  اندوخته گذاری  و  به خصوصی  وابسته  نشده  آزمون  و  مخاطره آمیز  طرح های  با  آن  جایگزینی 
بسیار فاصله دارد. از نگاه این رویکرد، پنهان کردن هزینه های سالمندشدن جمعیت یا تظاهر به وجود 
سالمندشدن  جهانی شدن،  ندارد.  سودی  می بخشد،  بهبود  را  همه  زندگی  که  جادویی«  »راه حل های 
اجتماعی  دارد. هدف هر سیاست  به  همراه  با خود هزینه  اقتصاد، حتماً  تغییرات ساختاری  و  جمعیت 
منصفانه و متوازن، توزیع عادالنه این هزینه در میان گروه های اجتماعی است، نه اینکه همه هزینه 
را به ضعیف ترین اقشار تحمیل کند. سیاست گذاران به جای ماجراجویی در بازار سرمایه جهانی، بهتر 
است از ابزارهای سیاستی برای اصالح و بهبود نظام های بازنشستگی استفاده کنند. از نگاه طرفداران 
رویکرد ثبات، مدیریت عقالنی تغییرات جمعیت شناختی در چارچوب منطق ساختارهای دولت های رفاه 
موجود، تنها راهبرد معقول و عملی انجام اصالحات در شرایط کنونی است. اصول اساسی این انطباق با 
وضعیت جدید نیز متناسب با اقتصاد هر کشوری متفاوت است و نمی توان یک نسخه جهان شمول برای 
نظام های بازنشستگی مطرح کرد؛ اما این نظام هر صورتی که داشته باشد، باید بتواند به از میان بردن 

فقر کمک کند و مزایای تضمین شده ای در اختیار بازنشستگان قرار دهد.
طرفداران رویکرد ثبات نیز از نظام های چندالیه1 به شکلی که سازمان جهانی کار طراحی کرده است، 

1. Multi-Tiered
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دفاع می کنند. هر الیه ویژگی های توزیعی و ریسک مخصوص به خود را دارد. نقش الیه پایینی از میان 
بردن فقر است که در آن، مزایایی بر اساس میزان استحقاق افراد از بودجه عمومی پرداخت می شود و 
این ضمانت را ایجاد می کند که کسی به ورطه فقر نیفتد. الیه دوم، نظام مستمری PAYG با مزایای 
تعریف شده است که درآمد بازنشستگی ایمن و قابل پیش بینی و به  دور از ریسک بازار را برای افراد 
فراهم می کند. این الیه دوم تفاوت بنیادی مدل سازمان جهانی کار با مدل پیشنهادی بانک جهانی در 
میانه دهه 1990 است. الیه سوم، یک طرح اجباری »سهم تعریف شده« است که در برابر ریسک های 
سیاسی و جمعیت شناختی، ایمنی ایجاد می کند. الیه نهایی نیز طرح های پس انداز اختیاری یا درآمدهای 
غیر از مستمری افرادی است که توانایی دارند بدون تحمیل هزینه به نظام بازنشستگی از آن بهره ببرند.
شایان ذکر است که مدل سازمان جهانی کار با مدل بانک جهانی دو تفاوت مهم دارد. مدل سازمان 
جهانی کار، بر این مسئله تأکید دارد که سیاست گذاران از واگذاری مدیریت نظام بازنشستگی منحصرًا 
به بخش عمومی یا بخش خصوصی سودی نخواهند برد. هر دو شکل از مدیریت، مزایا و معایبی دارد 
و درنتیجه، نظام های بازنشستگی باید انعطاف پذیری الزم برای ضربه نخوردن از این ضعف ها را داشته 
باشد. دوم اینکه مدل چهار الیه سازمان جهانی کار، بر عملکرد بیمه ای نظام های بازنشستگی تأکید 
دارد؛ یعنی چهار الیه این سیستم، سدی محکم در برابر همه مخاطرات دوران سالمندی است. از دیدگاه 
سازمان جهانی کار، حرکت به سمت نظام های چندالیه، نیازمند مدیریت سیاسی دقیق است. مبنای 
هر تغییر و اصالح، وجود یک اجماع سیاسی است. به همین دلیل، سازمان جهانی کار سیاست گذاران 
را تشویق می کند تا با بازیگران اصلی )نمایندگان کارکنان و کارفرمایان( در همه مراحل تصمیم گیری 
مشورت کنند. همچنین، اصالحات مؤثر بازنشستگی به کمپین آموزشی عمومی هم نیاز دارد. در این 
میان، نه تنها افکار عمومی باید از مسائل نظام های بازنشستگی آگاه باشد، بلکه بازیگران مهم مانند 

نمایندگان مجلس هم باید دانش و آگاهی خود درباره پیامدهای سالمندشدن را ارتقا دهند.

رویکرد شهروندی اجتماعی و تأمین پایه
نی )2009( سومین روایت در مباحث مربوط به بازنشستگی در اروپا را رویکرد شهروندی اجتماعی1 می نامد. 
برخالف دو دیدگاه قبلی که به طور فعال در عرصه عمومی، از مدعیات خود دفاع می کنند، این رویکرد، 
تقریباً حاشیه ای است. سازمان های مردم نهاد وابسته به آنچه جنبش های اجتماعی جدید2 خوانده می شود، 
دانشگاهیان و سیاست مداران حزب سبزها از جمله هواداران این رویکرد هستند. در این روایت، به این 

1. Social citizenship

2. New Social Movements
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مسئله پرداخته می شود که چگونه تبعیض علیه سالمندان سبب شده است جوامع امروز برای همه افراد 
محلی نامناسب برای زندگی باشد. اگرچه این رویکرد حاشیه ای است، اما همواره نقش مهمی در نقد دو 
رویکرد قبلی و نشان دادن ضعف های آنان داشته است. این رویکرد بر این مسئله تأکید دارد که باید 
نگرش جامع تر و فراگیرتر در سیاست گذاری اجتماعی به صورت عام و در نظام بازنشستگی به صورت خاص 
جایگزین جهت گیری های کنونی شود. از نگاه این گروه، هدف سیاست گذاری اجتماعی تنها فراهم کردن 
سطح مناسب درآمد، ایجاد توازن در هزینه ها و رشد اقتصادی نیست، بلکه هدف بنیادی هر سیاست گذاری 
اجتماعی، باید تضمین خودتحقق بخشی1 و ارتقای استقالل و خودآیینی2 همه شهروندان از هر سن، جنس، 
قومیت، وضعیت سالمت و پیشینه اقتصادی-اجتماعی باشد. سیاست گذاری اجتماعی باید افراد را توانمند 
کند تا بتوانند در جامعه مشارکت کامل داشته باشند. هواداران این رویکرد، مانند دو رویکرد قبلی، مسائل 
و مشکالت موجود مالی در برابر نظام های بازنشستگی را درک می کنند و به این امر اذعان دارند که 
سالمندشدن جمعیت به دنبال خود، همه جنبه های زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را دست خوش 
تغییر کرده است. لیکن مسئله این است که چنین تغییرات گسترده ای، نیازمند پاسخ سیاستی مناسب است 
که بتواند به تمام ابعاد آن توجه کند. الزمه این کار، اتخاذ رویکرد چرخه زندگی کل گرایانه3 به مسئله 
سالمندشدن است. درنتیجه، تأمین درآمد بازنشستگی، تنها حوزه ای محدود است که تغییرات کنونی خود 
را در آن نشان می دهد. رویکرد چرخه زندگی به جای تمرکز صرف بر هزینه های سالمندشدن جمعیت، 
خوشبختی فردی و جمعی در طول زمان را به برهم کنش پیچیده مجموعه ای از فاکتورهای گوناگون ، شامل 

زندگی خانوادگی، اشتغال، تحصیل، مشارکت اجتماعی-فرهنگی، امنیت مالی و سالمت نسبت می دهد.
موضوع  از  اجتماعی،  تأمین  نظام  مورد  در  کنونی  مباحث  در  اجتماعی  رویکرد شهروندی  منظر  از 
اصلی غفلت شده است. مسئله گذر از نظام های PAYG با مزایای معین به طرح های اندوخته گذاری با 
سهم تعریف شده یا اقسام دیگر طرح های بازنشستگی نیست؛ این ها اموری فنی هستند. سؤال واقعی 
که معموالً سیاست گذاران از پاسخ به آن سر باز می زنند، این است که چگونه باید با تغییرات عظیم 
اجتماعی- فرهنگی ناشی از سالخوردگی جمعیت مواجه شد. روند سالخوردگی جمعیت سبب شده است 
امروزه بسیاری از مبنای فکری و ساختاری که جوامع سنتی بر آن بنا شده بودند دیگر برقرار نباشند. 
افزون بر مسائلی چون بازار کار، نظام سالمت یا حمایت های اجتماعی و مواجهه با این تغییرات بزرگ 
نیازمند بازبینی بسیاری از هنجارها و کردارهای افراد جامعه نیز هست. از منظر طرفداران این رویکرد، 

1. Self-Determination

2. Autonomy

3. Holistic lifecycle approach
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اصلی  مانع  آن ها  اعتقاد  به  است.  فرهنگی  اجتماعی-  شدن  نو  برای  فرصتی  جمعیت،  سالخوردگی 
بهره گیری از این فرصت، نابرابری های فراوان جوامع در کشورهای مختلف در سطح جهان است. حتی 
در کشورهای ثروتمند اروپایی، نابرابری های نهادینه شده بین زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، مهاجران 
و ساکنان بومی و همچنین سالمندان و جوانان وجود دارد. در بازار کار، نظام سالمت، نظام های بیمه و 
رسانه های جمعی، همیشه گروه های حاشیه ای به صورت سامان مند، از جامعه طرد می شوند. در سطح 

جهانی هم همین نابرابری میان مناطق حاشیه ای و فقیر با مناطق ثروتمند قابل مشاهده است.
یکی از این گروه های حاشیه ای را می توان سالمندان دانست. طرفداران رویکرد شهروندی اجتماعی 
بر این باورند که به جای اینکه همه افراد باالی 65 سال در یک گروه همگن به نام سالمندان خالصه 
شوند، باید تنوع توانایی ها، نیازها و انتظارات آن ها مورد توجه قرار گیرد؛ مثالً در اروپا، گروه افراد باالی 
65 سال از نظر درآمد، منزلت اجتماعی، سالمت و تحرک یک گروه ناهمگن هستند؛ به سبب همین، 
این روایت که پرولتاریای جدید )شاغالن جوان فعلی( ساعت های طوالنی کار سخت انجام می دهد 
با سازمان دهی قدرتمند سیاسی اند- پرداخت کنند،  بازنشستگان را -که گروهی  تا هزینه تأمین رفاه 
دقیق به نظر نمی رسد. اگرچه این واقعیت وجود دارد که برخی افراد باالی 65 سال ثروتمند و نفوذ 
نمایندگی  خوبی  به  سیاسی  نظام های  در  سالمندان  که  دارد  وجود  فراوانی  شواهد  اما  دارند؛  سیاسی 
نمی شوند. در بازار کار بسیاری از بازنشستگان، به ویژه آن هایی که مهارت کمتری دارند، مهاجران یا 
زنان بازنشسته، بیشتر از دیگران در معرض تبعیض و نابرابری نظام مند و شدید قرار می گیرند. شاغالن 
سالمند آسیب پذیر اولین گروه هایی هستند که فشار رقابت را حس می کنند و وقتی شغلشان را از دست 
می دهند امکان بازگشت به اشتغال را عمالً غیرممکن می یابند. این مسئله نه تنها آشکارا ناعادالنه است، 
بلکه تضییع غیراخالقی منابع نیز هم دارد. در جامعه ای که نیروی کار به طور فزاینده ای در حال کمیاب 

شدن است، از میان بردن این منابع بسیار دردناک است.
از منظر این رویکرد، نابرابری های موجود مهم ترین مسئله ای که در سیاست گذاری باید به آن توجه 
شود. به اعتقاد طرفداران این رویکرد، در کشورهای ثروتمند، دولت های رفاه کنونی –به ویژه آن هایی که 
خصلت بیمه اجتماعی دارند- نقش زیادی در از میان بردن این تبعیض ها نداشته  است. برعکس، مرتبط 
بودن مزایای بازنشستگی با درآمد دوران اشتغال فرد سبب شده است نابرابری های موجود در بازار کار 
در دوران بازنشستگی بازتولید شود. به سبب همین، تصادفی نیست که فقر در دوران سالمندی، بیشتر 
در گروه های حاشیه ای در بازار کار مانند زنان، مهاجران، ناتوانان جسمی و کارگران کم مهارت مشاهده 
می شود. طرح های بازنشستگی مبتنی بر بازار هم راه حل مسئله نیست. در مدل های بیمه خصوصی هم  
گروه های حاشیه ای و ضعیف معموالً بیرون می افتند. به عالوه طرح های بازنشستگی بخش خصوصی، 
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کاری برای توانمندسازی شهروندان نمی کنند و این طرح ها بیش از آنکه نابرابری های اجتماعی را کاهش 
دهد، به افزایش آن کمک می کند. در کشورهای درحال توسعه نیز نظام های بازنشستگی و تأمین اجتماعی 
معموالً تنها برای اقلیت کوچک از نخبگان منفعت بسیاری دارد. در این کشورها، بازار عامل فقر سالمندان 
است که اغلب در سنین پیری جز بستگان خود، نقطه اتکای دیگری ندارند. آنچه سالمندان در این کشورها 

نیاز دارند، مجموعه ای از خدمات اجتماعی و سالمت است که نیازهای اولیه آن ها را تأمین کند.
با توجه به این صورت بندی از مسئله، طرفداران رویکرد شهروندی اجتماعی معتقدند مباحث حول 
به  را  اجتماعی-فرهنگی  نظر  از  پراهمیت  بین المللی، مسئله ای  و  بازنشستگی در سطح ملی  موضوع 
باید گسترش  بازنشستگی  بحث  حوزه  معتقدند  آن ها  درنتیجه،  است.  داده   تقلیل  را  بحث حسابداری 
یابد و مجموعه متنوعی از موضوعات مرتبط به تحوالت جمعیت شناختی جوامع معاصر را در بر گیرد. 
به جای بحث صرف در مورد طراحی نظام بازنشستگی-که البته در جای خود مهم است؛ اما همه مسئله 
نیست - باید به دنبال یک راهبرد منسجم سالمند شدن فعال بود. به جای مدارای کج دار و مریز با 
پدیده سالخوردگی جمعیت، باید فعاالنه به دنبال شکل دادن به آن بود. اصل اساسی سالمندشدن فعال 
به  آن هاست.  از  اجتناب  سالخوردگی جمعیت،  هزینه های  با  مقابله  برای  شیوه  بهترین  که  است  این 
همین سبب است که راهبرد منسجم سالمندشدن فعال حوزه های اصلی سیاست گذاری شامل حمایت 
اجتماعی، بازار کار و نظام بهداشت و درمان را شامل می شود. به عالوه، بازاندیشی در بسیاری هنجارها 
و کردارهای اجتماعی-فرهنگی الزمه درک و مدیریت سالخورده شدن جمعیت است. بر مبنای این 
راهبرد، دولت های رفاه مدرن باید تالش کنند تا سطحی پایه از حمایت های اجتماعی بر مبنای نیازهای 
رفاهی،  خدمات  ارائه  در  نابرابر  و  بوروکراتیک  تفاوت های  ایجاد  به جای  سازند.  فراهم  انسانی  واقعی 
خدمات تأمین اجتماعی پایه باید برای همه افراد اعم از سالمند، جوان، مهاجر، بومی، مرد، زن، سالم و 
ناتوان جسمی یکسان باشد. این سطح پایه از خدمات رفاه برای همه شهروندان، امینت مادی کافی را 
برای مشارکت کامل در زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم می کند. برخالف طرح های متداول 
این  کردن  فراهم  برای  گام  اولین  نیست.  سهمی  هیچ  پرداخت  نیازمند  پایه،  حقوق  دریافت  کنونی، 
ساختار بلندمدت درآمد پایه، ایجاد )در کشورهایی مانند آلمان که فاقد این نظام هستند( و تقویت )در 

کشورهایی مانند فرانسه و اتریش که وجود دارد( مستمری پایه است.
غیر از خدمات تأمین اجتماعی فراگیر، حقوق پایه برای همه افراد، عامل ایجاد استقالل در شهروندان 
است. این درآمد پایه، غیرمشروط و فراگیر سبب می شود افراد به بازار یا دولت وابسته نباشند. طرفداران 
رویکرد شهروندی اجتماعی به بخش عرضه در خدمات تأمین اجتماعی هم توجه دارند. یک سیاست 
اجتماعی فراگیر و رهایی بخش عالوه بر تضمین درآمد بدون پیش شرط، تأمین خدمات اجتماعی مستقل 
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از کنترل دولت مرکزی و همچنین مستقل از منافع تجاری را دنبال می کند. بر اساس این رویکرد، 
فراهم کردن خدمات تأمین اجتماعی، باید به جای اینکه در انحصار بوروکراسی مرکزی و بنگاه های 
تجاری باشد، به جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد مورد وثوق بازگردد. این مسئله به ویژه در مورد 
افراد آسیب پذیر در کشورهایی که نهادهای عمومی آن ها فاسد و غیر مؤثر است صدق  سالمندان و 
می کند. انتقال مسئولیت تأمین اجتماعی به نهادهای محلی، نه تنها فقرا و سالمندان را از بازار و ساختار 

دولت آزاد می کند، بلکه موجب تقویت ظرفیت های نهادی در سطح محلی نیز می شود.
برداشته  مستلزم  فعال  سالمندشدن  موفق  راهبرد  اجتماعی،  شهروندی  رویکرد  هواداران  اعتقاد  به 
سالمندشدن  راهبردهای  است.  آن  در  موجود  نابرابری های  رفع  و  کار  بازار  در  مشارکت  موانع  شدن 
فعال، محیط کاری را از محیطی سراسر تبعیض علیه کارکنان حاشیه ای و ضعیف اعم از سالمند، جوان، 
مهاجر یا معلول پاک و آن را به محیطی باز و پذیرا بدل می کند. راهبردهای سالمندشدن فعال هم 
با تغییر محیط فیزیکی متناسب با نیاز سالمندان و هم تغییر رویه های مرتبط با ارتقا و استخدام آن ها 
با مسئله نابرابری، برخوردی ریشه ای دارد. این راهبرد، آموزش و مهارت آموزی را برای همه نسل ها 
فراهم می کند تا بتوانند در محیطی برابر با هم رقابت کنند. ازآنجاکه مشارکت فعال در جامعه نیازمند 
سطح مناسبی از سالمت جسمی و روانی است، راهبرد سالمندشدن فعال بر حفظ و ارتقای سالمت 
تأکید دارد. در اینجا هم پیشگیری بیش از درمان ارجح است. راهبرد منسجم سالمندشدن فعال با بهبود 
شرایط کار )کاهش استرس در فضای کار(، آموزش افراد برای پیشگیری از خطرات جسمی و تشویق 
فعالیت های تقویت کننده سالمت، مانند ورزش منظم می تواند از هزینه های کالن درمان در جوامع رو 

به سالمندشدن بکاهد.
راهبرد  اجتماعی،  شهروندی  رویکرد  هواداران  نگاه  از  که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید  درنهایت 
سالمندشدن فعال بر مبنای تغییر بنیادی در تصورات اجتماعی- فرهنگی به سالمندشدن و سالمندی 
استوار است. بر اساس این، پارادایم مسلط زوال پیش رونده جسمی و جدایی اجتماعی که معموالً درباره 
همه سالمندان بکار می رود، تنها درباره بخش بسیار کوچکی از جمعیت باالی 65 سال صدق می کند. 
این تصورات تبعیض آمیز در مورد سالمندی سبب می شود جوامع در مواجهه با چالش ها و فرصت های 
رویکردی  فعال صرفاً  سالمندشدن  رویکرد  نظر،  این  از  نباشند.  موفق  سالخوردگی جمعیت،  از  ناشی 
منحصر به سالمندان نیست، بلکه بهبود شرایط کلی جامعه، بهتر شدن شرایط همه گروه های حاشیه ای 
جامعه را به دنبال خواهد داشت. درواقع هدف سالمندشدن فعال، ایجاد جامعه ای برابر و منصفانه تر برای 
همه گروه های سنی در جامعه است. خالصه مدعیات سه رویکرد نظری مطرح شده را می توان در جدول 

صفحه بعد مشاهده کرد.
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جدول 2-3 مقایسه رویکردهای نظری به اصالح نظام بازنشستگی

"Ney )2009(" :منبع

شهروندیثباتبحران

مفروضات اولیه

به  باید  بازنشستگی  نظام های 

کمک  اقتصادی  رشد  افزایش 

معنای  به  سیاست گذاری  کنند. 

انتخاب  و  کردن  سبک  سنگین 

به  نسبت  و  کمیابی  شرایط  در 

کارآمدی و سالمت بخش عمومی 

مشکوک است.

فراتر  اجتماعی  تأمین  نهادهای 

انتقال  برای  فنی  ابزارهای  از 

درآمدند. تأمین اجتماعی به دنبال 

پیش بینی  و  نظم  ثبات،  خود 

طریق  از  و  می آورد  پذیری 

نیروی کار سالم و بامهارت رشد 

اقتصادی را ارتقا می دهد.

انطباق با جامعه در حال سالمندشدن نیازمند 

تغییرات بنیادی در سطح فردی و اجتماعی 

بخش  بازنشستگی  نظام  اصالح  است. 

انطباق  بزرگ تر  راهبردهای  از  کوچکی 

سیاست گذاران  است.  فرهنگی  اجتماعی- 

باید به جای اینکه منحصراً بر یک گروه سنی 

چرخه  رویکرد  باشند،  داشته  تأکید  خاص 

زندگی را اتخاذ کنند

مشکالت اصلی

مزایای  با   PAYG بازنشستگی نظام 

عمومی  بخش  به  وابسته  معین 

ناکارآمد و غیرمنصفانه  است. نظام های 

بازنشستگی وابسته به بخش عمومی 

نمی توانند از پس مشکالت اقتصادی، 

جمعیت شناختی و درونی خود برنمی آیند؛ 

نظام های بازنشستگی دولتی بازارهای 

اشتغال را مختل می کنند، ذخایر ملی 

را کاهش می دهند و نابرابری های بین 

نسلی بزرگ ایجاد می کنند.

برای  کنونی  اجتماعی  تأمین 

بسیار  کارکنان  همه  از  حمایت 

مدیریت  و  پوشش  است.  اندک 

نظام های  اصلی  ویژگی  ضعیف، 

بازنشستگی در اغلب کشورهاست. 

حل  برای  یک شبه ای  درمان 

مشکالت بنیادی ناشی از سالمندی 

از  برای  بیمه  ندارد. صنعت  وجود 

میان بردن همبستگی بین نسلی به 

هراس افکنی می پردازد.

مسئله اصلی تبعیض گسترده علیه سالمندان 

است.  آسیب پذیر(  گروه های  سایر  البته  )و 

جوامع  در  نظام مند  به صورت  سالمند  افراد 

کردن  محدود  شده اند.  حاشیه ای  معاصر 

حقوق  موضوعات  به  بازنشستگی  مباحث 

بازنشستگی،  هزینه های  و  بازنشستگی 

کوته بینانه و غیرعادالنه است.

راه حل ها

نظام های چندالیه که عملکردهای 

بیمه ای و پس انداز را از هم جدا کنند. 

برای  مستمری  حداقل  اول  الیه 

جلوگیری از فقر را تأمین می کند. الیه 

دوم از طریق طرح های اندوخته گذاری 

و سهم تعریف شده اجباری پس انداز 

ایجاد می کند و الیه سوم پس اندازهای 

تکمیلی اختیاری برای کسانی خواهد 

بود که توانایی آن را دارند.

افزایش پوشش نظام های بازنشستگی 

متکثر بر مبنای الیه های مختلف 

که  است  این  اصل  عملکردی: 

نظام بازنشستگی در کل باید تأمین 

کارکنان  برای  حداکثری  اجتماعی 

سالمند فراهم کند و جزئیات الیه های 

مختلف آن اهمیت کمتری دارد.

راهبرد منسجم و کل گرایانه به سالمندشدن 

بر مبنای رویکرد چرخه زندگی: حقوق پایه 

اجتماعی،  شمول  برای  مبنایی  همه  برای 

جامعه؛  در  کامل  مشارکت  و  فرهنگ 

راهبردهای سالمندشدن فعال برای جلوگیری 

از هزینه های سالمندشدن؛ از میان بردن موانع 

مشارکت کامل سالمندان در بازار کار
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جمع بندی مباحث نظری
و  بازنشستگی  موضوع  کردن  و خالصه  دادن  تقلیل  که  می آموزد  ما  به  اجتماعی  رویکرد شهروندی 
نادیده  به معنای  تأمین هزینه ها،  پارامتریک و محاسبات حسابداری  تغییرات  به  سالخوردگی جمعیت 
به جای  که  رویکردی  است.  جامعه  در  سالمندان  افزایش  پدیده  پیچیده  و  مختلف  جنبه های  گرفتن 
و  اجتماعی«  »شهروندی  بر  را  خود  بنای  صندوق ها،  خرج  و  دخل  فنی  محاسبات  به  شدن  محدود 
»سالمندشدن« فعال بنا کند، نگاهی همه جانبه تر به مسئله سالمندان به طور خاص و تمامی گروه های 
اجتماعی به صورت عام خواهد داشت. اتخاذ این رویکرد به بازنشستگان و سالمندان، مستلزم تغییر در 
چارچوب ادراکی از شرایط و تحول در تصورات قبلی درباره مقوله بازنشستگی و سالمندی و نگرشی 
زندگی  هزینه  تأمین  به  توجه  نه صرف  آن  اصلی  زیربنای  که  رویکردی  است.  پدیده  به  کل گرایانه 
سالمندان به عنوان یک گروه مصرف کننده، بلکه توجه به لزوم فراهم شدن بستر مشارکت اجتماعی، 
این رویکرد کلی،  با سایر گروه های سنی است. در  از جامعه  این بخش  پیوند متقابل  توانمندشدن و 
حقوق بازنشستگی، تنها جزء کوچکی از مجموعه سیاست هایی است که باید نقش فعال این بخش از 
جامعه را تضمین کند و به ارتقای کیفیت زندگی آن ها منجر شود. تغییر گفتمانی که در این فصل بر آن 
تأکید شد، می تواند مبانی نظری الزم برای تحول بنیادی در خصوص نظام بازنشستگی را فراهم سازد.
تأکید بر تغییر نگرش به سالمندان و بازنشستگان از یک جهت می تواند به افزایش احترام و منزلت 
اجتماعی این گروه کمک کرده و به رفع موانع و محدودیت های تبعیض آمیز این بخش از جامعه منجر 
شود؛ اما از جهتی دیگر همواره این خطر وجود دارد که از این تغییر گفتمانی به نفع رویکردهای مبتنی بر 
»مسئولیت فردی« و بازار محور سوءاستفاده شود و تاکید بر توانایی های سالمندان برای توجیه کاهش 
حمایت های اجتماعی دولت و سخت شدن شرایط زندگی سالمندان بکار رود. درنتیجه، تفسیر و تلقی از 
این صورت بندی جدید دوره سالمندی به عنوان دوره فعالیت و خودشکوفایی بسیار تعیین کننده است. در 
برداشت محدود، فعال بودن تنها مشارکت در بازار کار در نظر گرفته می شود و این تفسیر مبنایی نظری 
از نیروی کار سالمندان به ویژه در کشورهایی  افزایش بهره گیری  بازنشستگی و  برای باال بردن سن 
است که با کمبود نیروی کار جوان مواجه اند. سالمندی که کار می کند، دیگر صرفاً دریافت کننده خدمات 
رفاه از دولت نیست بلکه هم با اشتغال خود برای اقتصاد نقش »مولد« دارد و هم می تواند هزینه های 
از مفهوم سالمندشدن  از دولت تأمین کند. در مقابل، برداشت فراگیر و جامع  زندگی خود را مستقل 
فعال، مشارکت اجماعی را محدود به بازار کار نمی داند و به دنبال از میان بردن اشکال مختلف تبعیض 
و نابرابری علیه سالمندان برای مشارکت همه جانبه آن ها در حیات اجتماعی است. در نگرش فراگیر به 
سالمندشدن فعال اگرچه اشتغال یک مسئله محوری است و بر لزوم پایان یافتن همه قوانین، رفتارها و 
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باورهای سالمند ستیز در محیط کار و بازنشستگی تأکید می شود اما فعالیت لزوماً معادل شغل دستمزدی 
به  فعالیت  از حوزه های اصلی  به مثابه یکی  برداشت فراگیر، کار داوطلبانه  نمونه، در  به عنوان  نیست. 
رسمیت شناخته می شود که هدف اصلی آن تقویت حس مفید بودن و افزایش تعامالت اجتماعی فرد 

بازنشسته از یک سو و کمک به بهبود شرایط زندگی در محله یا منطقه زندگی از سوی دیگر است. 
باید توجه داشت که سیاست گذاری برای سالمندشدن فعالصرفاً یک عمل باال به پایین نیست، بلکه 
موفقیت این رویکرد به مشارکت همه بازیگران اصلی و مدیریت آن در سطوح مختلف ملی و محلی 
باید  ابزارها و سازوکارها برای چنین رویکردی  وابسته است. به اعتقاد رودریگز و همکاران )2013(، 

شامل اجزای زیر باشد:
راهبرد ملی که کنشگران اصلی، آن را تدوین و به صورت سیاست های شفاف و روشن اعالم کرده اند؛  
تعریف اولویت ها و اهداف با توجه به منابعی که برای این هدف اختصاص یافته است؛  
خطوط راهنمای منطقه ای1 که دامنه و اولویت های محلی سیاست های سالمندشدن فعال را تعریف می کند؛  
انطباق محلی این خطوط راهنما با تمرکز بر اولویت های محلی و طرح های اقدام عملی در چارچوب   

زمانی مشخص؛
فعال کردن گروه های شهروندان و گروه های ذینفع با افزایش آگاهی و فراهم کردن مشوق های الزم؛  
نهادسازی2 برای سالمندشدن فعال؛  
از طریق    بهبود وضعیت  برای  پیشنهادهای شهروندان  و  نیازها  ارزیابی  برای  فعال  راهبرد  اتخاذ 

رویکرد پایین به باال.
با توجه به موارد مطرح شده در باال، تدوین دمکراتیک سیاست ها و برنامه های سالمندشدن فعال با در 
نظر گرفتن منافع همه گروه های ذینفع و ایجاد اجماع نسبی در سطح ملی می تواند مانع از به کارگیری 
نادرست این رویکرد علیه یک گروه از جامعه شود. به عالوه، توجه به همه بازیگران اصلی سبب می شود 
تا برنامه ها و اقدامات متناسب با نیازهای محلی و بر اساس تفاوت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
مناطق مختلف طراحی شود. ضمناً باید توجه داشت که نابرابری های اجتماعی معموالً سبب می شود در 
سازوکارهای مشارکتی، گروه های قوی تر، صدای بلندتری داشته باشند. درنتیجه در نظر گرفتن نیازهای 
واقعی سالمندان و تناسب سیاست ها با انتظارات آنان مستلزم شنیده شدن صدای همه گروه های سالمند 

به ویژه بخش های ضعیف تر و آسیب پذیرتر است. 
درواقع  است.  فعال  سالمندشدن  پیشگیرانه  وجه  شود  توجه  آن  به  باید  که  دیگری  مهم  موضوع 

1. Regional guidelines

2. Institution-Building
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سیاست های جامع سالمندشدن فعال همه گروه های سنی را در بر می گیرد و هدفش این است که افراد 
در طول فرایند افزایش سن، سالمت و استقالل خود را حفظ کنند.  با توجه به موضوع این کتاب، 
مباحث مطرح شده در این فصل و فصل های آتی عمدتاً معطوف به سالمندان به عنوان گروه هدف اصلی 
سیاست ها و برنامه هاست اما باید توجه داشت رویکرد سالمندشدن فعال محدود به سالمندان نیست. 
بسیاری از مسائلی که سالمندان و بازنشستگان با آن درگیرند، محصول شرایطی است که در دوران 
جوانی و میان سالی در آن قرار داشته اند. اگر قرار باشد بخشی از مشکالت دوران سالمندی در جامعه 
کاهش یابد، یکی از راه حل های اصلی آن تغییر و بهبود سبک زندگی، عادات غذایی، تحرک، شرایط 

کاری و امثال آن و از آن مهم تر کاهش نابرابری های اجتماعی در سطح کالن است.  
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد رویکرد سالمندشدن فعال چارچوب کلی اصالح نظام بازنشستگی را 
فراهم می سازد. مبنای اصلی در این رویکرد، آماده شدن همه جانبه برای افزایش جمعیت سالمندان در 
کشور و مدیریت این تغییر جمعیت شناختی بزرگ است. برای رسیدن به این هدف، اتخاذ سیاست های 
جامعی نیاز است که در رویکردی کل گرایانه ناظر به همه ابعاد و جوانب این پدیده باشد. در این فصل 
مبانی نظری این رویکرد تشریح شد که می تواند راهنمای عمل برای مواجهه با مسائل بازنشستگی و 
سالمندشدن جمعیت در کشور باشد. عالوه بر مباحث نظری، تجربیات عملی و موفق جهانی نیز می تواند 
به شناخت بهتر سیاست ها و برنامه های متناسب با رویکرد سالمندشدن فعال کمک کند. در دو فصل 
بعدی، با تشریح برخی اقدامات و سیاست ها در دو سطح ملی و محلی سعی می شود حیطه های مختلف 
اقدام نشان داده شود و تجربیات شناخته شده جهانی معرفی شوند. تلفیق یافته های این فصل با آنچه 
در دو فصل آتی می آید، می تواند تصویر روشن تری از شیوه مدیریت مؤثر پدیده سالمندشدن در ایران و 

مشکالت نظام بازنشستگی را فراهم کند.



 فصل سوم: تجربیات موفق جهانی در سطح

 حاکمیت، سیاست گذاری و برنامه ریزی

مسئله سالمندی و بازنشستگی در جهان
کشورهایی که به دنبال تحوالت بهداشتی و فناوری و تغییرات اجتماعی و فرهنگی، افزایش امید به زندگی 
و کاهش نرخ باوری را تجربه کرده اند،  امروزه با پدیده سالمندشدن جمعیت مواجه هستند. با اینکه وضعیت 
کنونی و سرعت روند سالمندشدن جمعیت در مناطق مختلف جهان متفاوت است؛ اما جمعیت اغلب نقاط دنیا 
در یک مسیر مشابه به سمت سالخوردگی پیش می رود. بر اساس برآورد بخش جمعیت واحد امور اجتماعی- 
اقتصادی سازمان ملل، بین سال های 2015 تا 2030، جمعیت افراد باالی 60 سال در جهان با 56 درصد رشد 
از 901 میلیون نفر به 1.4 میلیارد نفر خواهد رسید و در سال 2050، جمعیت سالمندان در جهان در مقایسه با 
سال 2015 دو برابر شده و به 2.1 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. جمعیت سالمندان باالی هشتاد سال حتی 
رشدی بیشتر از رشد کلی سالمندان خواهد داشت و در سال 2050 با افزایشی سه برابری به 434 میلیون نفر 
خواهد رسید. در سال 2030 جمعیت سالمندان از کودکان زیر 9 سال پیشی خواهد گرفت و در سال 2050، 
 .)United Nations, 2015( تعداد افراد باالی 60 سال، حتی از تعداد افراد 10 تا 24 ساله هم بیشتر خواهد بود
همچنین تا سال 2050، نزدیک به 80 درصد از جمعیت سالمندان جهان، در کشورهای جهان سوم زندگی 
می کنند که در میان این کشورها، چین و هند بیشترین سهم از جمعیت سالمندان را خواهند داشت و روی هم 
40 درصد از سالمندان جهان را در خود جای خواهند داد )Rowland, 2012: 4(. در جدول زیر سهم سالمندان 

باالی شصت سال در نقاط مختلف جهان و پیش بینی از افزایش آن در آینده آمده است.
همان طور که در جدول دیده می شود، سهم سالمندان از جمعیت در اروپا و پس ازآن آمریکای شمالی، 
بیشتر از سایر مناطق است. درواقع، کشورهای صنعتی )عمدتاً شامل اروپای غربی، آمریکای شمالی 
و شرق آسیا(، زودتر از سایر کشورها به مسئله سالمندشدن جمعیت دچار شده اند و بسیاری از آن ها، 
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با روندی مشابه جمعیت شناختی به سمت سالخوردگی حرکت می کنند؛ البته ممکن است سرعت این 
یا نقطه آغاز هر کشور متفاوت باشد. همان طور که در جدول بعد دیده می شود، در میان ده  حرکت 
کشوری که بیشترین جمعیت سالمند را دارند، سهم کشورهای اروپای غربی بیشتر است؛ اما نباید از 

روند رو به رشد سالمندان در کشور چین در سال های آتی به سادگی عبور کرد.
کاهش نرخ زادوولد، افزایش امید به زندگی و همچنین زوال الگوی های خانواده گسترده و هسته ای 
نیروی  کاهش  باشند.  مواجه  جدی  چالش هایی  با  کشورها،  این  در  سیاست گذاران  است  شده  سبب 
به  سالمندان  تشویق  ضرورت  کار،  بازار  در  جدی  خأل  درنتیجه  و  بازنشستگان  تعداد  افزایش  و  کار 
مشارکت فعال تر در جامعه،  مسئله نگهداری از سالمندان با توجه به سست شدن بنیان سنتی خانواده 
و نهایتاً تأمین مالی مستمری بازنشستگان، با توجه به افزایش تعداد آن ها، از جمله مواردی است که 
اغلب کشورهای صنعتی با آن دست وپنجه نرم می کنند )Doling, 2005: 4(. یکی از مسائل مهمی که 
سالمندشدن جمعیت را در برابر سیاست گذاران کشورها قرار می دهد، نحوه تأمین حمایت های اجتماعی 
برای آن هاست. بر اساس برآورد گزارش سازمان ملل )2015(، با این روند جمعیت شناختی کنونی، افراد 
سال های طوالنی تری زندگی می کنند و فرزندان کمتری هم برای نگهداری از خود در سال های پیری 
دارند. در سال 2015، به ازای هر فرد 65 ساله و باالتر، هفت نفر در سن کار )64-20 سال( هستند و در 
سال 2015، این نسبت به 3.5 خواهد رسید. از طرف دیگر، در سطح جهانی تقریباً نیمی از افرادی که 
در سن دریافت حقوق بازنشستگی قرار دارند، از این مزایا بی بهره اند و برای بسیاری از دریافت کنندگان 

منطقه
جمعیت 65 ساله و باالتر )درصد(

2000201520302050

9.912.316.521.5جهان

5.25.46.38.9آفریقا

8.611.617.224.6آسیا

20.323.929.634.2اروپا

8.111.216.825.5آمریکای التین و کارائیب

13.416.520.223.3اقیانوسیه

16.220.826.428.3آمریکای شمالی

جدول 3-1 جمعیت 65 ساله و باالتر در مناطق مختلف جهان

"United Nations 2015" :منبع
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مستمری هم، میزان دریافتی، کفاف هزینه های زندگی شان را نمی دهد. پوشش بازنشستگی در زنان 
به سبب سطح پایین تر مشارکت آن ها در بازار کار رسمی، مشارکت بیشتر در بازار کار غیررسمی یا 
کار به عنوان کارگر خانوادگی کمتر از مردان است. در بسیاری کشورها، مستمری به جامانده از شوهر، 
تنها منبع درآمد زنان سالمند تنهاست )United Nations, 2015(، این وضعیت سبب می شود تا هرساله به 
بار مالی دولت ها برای نگهداری از سالمندان و ارائه خدمات بازنشستگی افزوده شود. مخارج دولت ها 
در مورد بازنشستگی دو شکل کلی دارد: یکی هزینه مستقیم پرداخت مستمری از بودجه و دیگری از 
دست دادن مالیات. بر اساس اطالعات موجود، میزان مخارج دولت های عضو OECD برای مستمری 
بازنشستگان از کل GDP در سال 2011، برای کشورهای ایتالیا، فرانسه، اتریش، آلمان و ژاپن به ترتیب 
15.8،  13.8، 13.2، 10.6 و 10.2 درصد بوده است که نشان از بار مالی هنگفت سالمند شدن جمعیت 
بر دوش دولت هاست،1 این فشار مالی  به ویژه خود را در طرح های بازنشستگی PAYG نشان می دهد که 
اغلب کشورهای اروپایی از آن استفاده می کنند. این طرح ها به سبب اینکه مستمری بازنشستگان ، از 

OECD.org 1. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به سایت

جدول 3-2 ده کشور با بیشترین تعداد جمعیت سالمند در سال های 2000، 2015 و 2030

"United Nations 2015" :منبع

رتبه

200020152030

کشور
درصد افراد

باالی 60 سال
کشور

درصدافراد 

باالی 60 سال
کشور

درصد افراد 

باالی 60 سال

38.5مارتینیک33.1ژاپن24.1ایتالیا1

37.3ژاپن28.6ایتالیا23.3ژاپن2

36.6ایتالیا27.6آلمان23.1آلمان3

36.1آلمان27.2فنالند22.8یونان4

34.7پرتغال27.1پرتغال22.2سوئد5

33.6چین27.0یونان22.2بلغارستان6

33.5اسپانیا26.9بلغارستان22.0بلژیک7

33.2یونان26.2مارتینیک21.8کرواسی8

32.7اسلونی25.9کرواسی21.7پرتغال9

32.4اتریش25.7لتونی21.4اسپانیا10



بازاندیشی در راهربدهای نظام بازنشستگی   76

محل پرداخت حق بازنشستگی شاغالن تأمین می شود، در تأمین مالی حقوق بازنشستگی، با معضلی 
جدی روبه رو هستند؛ زیرا مدام بر تعداد بازنشستگان افزوده، از تعداد نیروی کار کاسته می شود و به 
همین سبب خروجی این طرح ها از ورودی آنان پیشی می گیرد. در نتیجه دولت مجبور به مداخله و 
تأمین کسری بودجه این طرح ها شده  است که ساالنه روندی افزایشی دارد. البته به  غیر از طرح های 
PAYG، در طرح های اندوخته گذاری که بر اساس سهم تعریف شده شکل می گیرند نیز به سبب افزایش 

امید به زندگی و درنتیجه، افزایش دوره بازنشستگی، به طور مداوم میزان سرمایه مورد نیاز برای تأمین 
نیاز بازنشستگان باید افزایش یابد. این مسئله سبب می شود شرکت های خصوصی که در این بخش 
متوجه  باالیی  ریسک  و  باشند  نداشته  را  خود  بازنشستگان  حداقل های  تأمین  امکان  هستند،  فعال  
بازنشستگان، به ویژه گروه های کم درآمد آن باشد. حتی در کشورهای اروپای غربی، باوجوداینکه نظام 
در  سالمندی  دوره  در  فقر  و  دارد  وجود  سالمندان  از  حمایت  برای  قدرتمندی  نسبتاً  اجتماعی  تأمین 
بسیاری از این کشورها در رده های پایینی قرار دارد و ازاین جهت اغلب نسبت به سایر مناطق جهان، در 
وضعیت مناسب تری به سر می برند، در سال های اخیر، موضوع پایداری مالی صندوق های بازنشستگی 
به یک معضل جدی برای سیاستمداران و سیاست گذاران بدل شده است. این مسئله، تداوم حمایت 
اجتماعی از سالمندان و جلوگیری از فقر در دوره سالمندی برای جمعیت رو به رشد سالمندان را با تهدید 
جدی مواجه کرده است )Maltby and Deuchars, 2005. P26(. در سایر کشورها، سالمندشدن جمعیت 
با پوشش ناکافی خدمات تأمین اجتماعی نیز گره خورده است و سبب می شود سالمندان، در معرض 

مشکالت معیشتی و درمانی باشند.
درنتیجه این تغییر جمعیت شناختی در جهان، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی، آمریکای 
شمالی و برخی کشورهای آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین تالش کرده اند تا در حوزه های مختلف 
خود را برای جمعیت رو به افزایش سالمندان آماده کنند. در این فصل، برخی از اقدامات موفق این 
کشورها برای ارتقای سالمندشدن فعال معرفی می شود. تمرکز اصلی در این بخش، بر مجموعه اقدامات 
و برنامه های حاکمیتی و دولتی خواهد بود که نهادهای عمومی در مقیاس وسیع اجرا می کنند. باید توجه 
داشت که این بخش، وارد جزئیات طراحی و اصالح نظام های بازنشستگی و بیمه های درمانی، شیوه های 
تأمین مالی و حکمرانی صندوق های بازنشستگی نخواهد نشد و تمرکز اصلی بر تجاربی خواهد بود که 
بتوان از آن ها برای تدوین سیاست های اجتماعی و فرهنگی در مورد بازنشستگان با محوریت رویکرد 
سالمندشدن فعال کمک گرفت. یافته های این بخش، ذیل پنج عنوان اصلی، شامل تحول در انگاره های 
ذهنی، سیاست های اشتغال و بازنشستگی، تدابیر نوین در مراقبت بلندمدت، مشارکت اجتماعی و فعالیت 

داوطلبانه و نهایتاً قوانین مرتبط با حقوق سالمندان ارائه خواهد شد.
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تغییر انگاره های ذهنی نسبت به سالمندان
در فصل قبل، گفته شد که سالمندستیزی یکی از چالش های مهم پیش روی سالمندشدن فعال است. یکی 
از جنبه های مهم سالمندستیزی، وجود پیش داوری ها و عقاید قالبی منفی در مورد سالمندان در جامعه است. 
تصور ذهنی از سالمندان که گروهی همگن با خصوصیات مشابه و اغلب منفی هستند یکی از موانع اصلی 
پیوند خوردن آن ها با جامعه و سالمندشدن فعال است. به سبب همین، مجموعه ای از اقدامات فرهنگی 
در کشورهای مختلف را می توان مشاهده کرد که هدف اصلی آن ها، تغییر نگرش جامعه به سالمندی و از 
میان بردن موانع ذهنی مشارکت فعال سالمندان در جامعه است. بدیهی است تغییر در انگاره های ذهنی، 
تنها مربوط به مدیران و سیاست گذاران در سطح ملی نمی شود و به تحول در نگرش آحاد جامعه نیازمند 
است؛ به همین دلیل تالش های فراوانی در سطح جهانی به منظور تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه آغاز 
شده است. استفاده از انواع محصوالت هنری همچون فیلم، رمان، عکس در بسیاری از کشورهای صنعتی 
و درحال توسعه گسترش فراوانی یافته است که می توان به سه نمونه موفق از آن به شرح زیر اشاره کرد.

تصویر سالمندان در جامعه آلمان
وزارت امور خانواده، سالمندان، زنان و جوانان در آلمان راهبردی جامع را در نظر گرفته است تا به وسیله 
آن، آگاهی عمومی را در مورد سالمندان و زندگی آن ها افزایش دهد. این راهبرد، گزارشی به نام »تصویر 
سالمندان در جامعه« را به همراه دارد که مجلس فدرال این کشور آن را آماده کرد و هدفش افزایش 
اطالعات و آگاهی نمایندگان و افکار عمومی در مورد وضعیت کنونی سالمندان جامعه بود. این وزارتخانه 
با هدف افزایش تحقیقات در این حوزه، کنفرانسی را با مشارکت کارشناسان بین المللی در این حوزه برگزار 
کرد. همچنین وزارتخانه مذکور، وب سایتی را با عنوان »تصویر سالمندی، رویکرد جدید، فرصت های جدید« 
راه اندازی و فعالیت های وزارتخانه را در ارتباط با این راهبرد اطالع رسانی کرد. یک مسابقه عمومی عکاسی 
در مورد تصویر سالمندی هم از جمله برنامه هایی بود که برای تغییر نگرش جامعه به سالمندان برگزار شد.1

تصویر سالمندان در رسانه ها، اتریش
وزارت کار، امور اجتماعی و حمایت از مصرف کننده اتریش هم برای مبارزه با سالمندستیزی مطالعه ای 
نتایج نشان می دهد، دوره پیری در  انجام داده است.  افراد سالمند در رسانه«  فراگیر در مورد »تصویر 
بازنمایی های رسانه ای، همچنان به عنوان وضعیتی نامطلوب تصویر می شود که تا حد امکان، باید به تعویق 

www.programm-altersbilder.de 1. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به



بازاندیشی در راهربدهای نظام بازنشستگی   78

انداخته شود. به همین سبب، تصاویر اندکی از سالمندان در رسانه های چاپی در مقایسه با سایر گروه های 
سنی می توان دید. حتی زمانی که این تصویر وجود دارد، دوقطبی کردن تصویر سالمندان مشخص است؛ 
یعنی یا سالمندان با چهره ای جوان، سرزنده و تندرست نمایش داده می شوند یا سالمند، منزوی، بیمار و 
شکسته نشان داده می شود. در سال 2012 که سال سالمندشدن فعال و همبستگی بین نسلی در اروپا بود، 
دولت اتریش تصمیم گرفت با این تصورات قالبی مقابله کند. ابتدا با حمایت نهاد ارتباطاتی از خبرنگاران 
درخواست کرد که گزارش هایی درباره تصویر سالمندشدن در رسانه ها تهیه کنند. همچنین، در وب سایت 
خود پایگاه داده ای از عکس های مرتبط به سالمندان برای دسترسی خبرنگاران قرار داد. دوم اینکه مستندی 
با عنوان »زندگی ها متفاوت اند« درباره زندگی پنج زن و مرد سالمند 85 ساله ساخته شد. این فیلم نشان 
داد که چگونه مراقبت کنندگان می توانند به افراد سالمند برای داشتن یک زندگی بامعنا، سالم و شرافتمند 
کمک کنند. درنهایت، وزارتخانه بروشوری تهیه کرد که در آن کلیشه ها و عقاید قالبی در مورد سالمندان به 

چالش کشیده می شد و اطالعات درست در مورد سالمندان در اختیار خواننده قرار می گرفت.1

رویکرد ثروت محور، اتحادیه اروپا
مؤسسه والنتیوروپ2 یکی از سازمان های تابعه اتحادیه اروپا که در بخش فعالیت های داوطلبانه فعال 
است، در گزارش خود در سال 2012، مجموعه ای از پیشنهادها را برای کشورهای اروپایی ارائه کرد تا 
بر اساس آن، سالمندشدن فعال در این منطقه تقویت شود. این گزارش با اشاره به عقاید قالبی منفی 
در مورد سالمندان که مانعی در برابر مشارکت اجتماعی فعال آن هاست، از رویکرد »ثروت محور« به 
این گروه دفاع کرد. به اعتقاد آن ها، در بسیاری از کشورهای اروپایی، رویکرد »کمبود« غالب است 
که عموماً بر مسائل، نیازها و کمبودهای افراد و اجتماعات محلی تأکید دارد و درنتیجه، تمام اهداف، 
یا  افراد  برنامه ها را حول پر کردن شکاف ها و حل مشکالت متمرکز می کند. درنتیجه،  سیاست ها و 
اجتماعات، حس وابستگی و بی قدرت شدن خواهند داشت و دریافت کنندگان منفعل خدمات خواهند 
بود؛ اما رویکرد ثروت محور، تغییری بنیادی در سیاست گذاری و عمل است که تمرکز بر نیازها را با 
تمرکز بر توانایی ها و منابع افراد و اجتماعات محلی جایگزین می کند. این مؤسسه تأکید می کند که 
رویکرد ثروت محور به دنبال کاهش هزینه های عمومی برای خدمات به سالمندان نیست، بلکه توازنی 
ایجاد  فعال  سالمندشدن  از  حمایت  برای  محلی  ظرفیت های  شکل دهی  و  خدمات  ارائه  میان  بهتر 
می کند. رویکرد ثروت محور، افراد سالمند را شرکایی برای بهبود و ارتقای سالمت و رفاه جامعه می داند، 

www.aktivaltern2012.at :1. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به

2. VOLONTEUROPE
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نه فقط دریافت کنندگان خدمات. این رویکرد بر تقویت شبکه های محلی و روابط دوستی که بتواند به 
کمک های دوجانبه و توانمندسازی سالمندان کمک کند، تأکید دارد.

رویکرد ثروت محور تنها در صورتی موفق خواهد بود که بر مبنای طرح های داوطلبانه و مشارکت های 
مدنی فعال بنا شود. درنتیجه، در این رویکرد جدید مسائلی چون مقابله با نگرش های منفی و عقاید 
اجتماعی،  تعامل  روزانه،  فعالیت های  به  کمک  مسکن،  درآمد،  مستمری،  سالمندان،  به  منفی  قالبی 
بین  ارتباط  داوطلبانه،  کار  تفریح،  آمادگی سنی،  آموزش،  مراقبت کنندگان،  نیازهای  اشتغال،  مراقبت، 
نسلی، طراحی شهری، حمل ونقل و فناوری اهمیت پیدا می کند. رویکرد سالمندشدن فعال ازاین جهت 
دارایی و ثروت جامعه محسوب  بازنشستگان  و  بهترین چارچوب مفهومی است که در آن سالمندان 

می شوند و بستر الزم برای تغییر پارادایمی در شیوه نگاه به پدیده را فراهم می کنند.

سیاست های اشتغال و افزایش زندگی شغلی
از جمله موضوعات محوری رویکرد سالمندشدن فعال است. مبنای  بازار کار،  مشارکت سالمندان در 
این رویکرد از یک سو، در افزایش امید به زندگی و حق سالمندان برای اشتغال و از سوی دیگر، در 
نیاز جوامع به نیروی کار و بحران های ناشی از افزایش تعداد سالمندان و کاهش نیروی کار جوان قرار 
دارد. به سبب همین، سیاست های تداوم زندگی شغلی از جمله مواردی است که بسیاری از کشورها، 

جدول  3-3 تفاوت های رویکردهای کمبود و ثروت محور

"Volonteurope, 2010" :منبع

رویکرد ثروترویکرد کمبود

با ثروت های موجود در اجتماع آغاز می کند.با کمبودها و نیازهای اجتماع آغاز می کند.

به دنبال شناسایی فرصت ها و نقاط قوت است.به مشکالت پاسخ می دهد.

بر افراد به عنوان شهروندان سرمایه گذاری می کند.به کاربران، خدمات ارائه می کند.

به نقش نهادهای جامعه مدنی باور دارد.بر نقش نهادهای رسمی تأکید دارد.

بر اجتماعات/ محله ها و خیر عمومی تأکید دارد.بر افراد تمرکز دارد.

افراد را شهروندان و شرکایی می بیند که چیزی برای ارائه دارند.مردم را مشتری دریافت کننده خدمات می بیند.

به افراد کمک می کند تا کنترل زندگی شان را بر عهده بگیرند.با افراد به عنوان گروهی منفعل و دریافت کننده برخورد می کند.

به افراد کمک می کند ظرفیت هایشان را تحقق ببخشند.افراد را تعمیر می کند.

مردم را پاسخ اصلی مشکل می داند.به عنوان پاسخ مشکالت، برنامه اجرا می کند.
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برای تداوم زندگی  اقدامات اساسی کشورها  از  را دنبال می کنند. یکی  به ویژه کشورهای صنعتی آن 
شغلی در سنین سالمندی، افزایش سن قانونی بازنشستگی یا لغو بازنشستگی اجباری است. اصالحات 
نظام بازنشستگی مانند افزایش سن قانونی بازنشستگی )مثالً در کشورهای لهستان، دانمارک، هلند، 
ایتالیا، استونی و اسپانیا(، برابر کردن سن بازنشستگی مردان و زنان، افزایش حداقل دوره پرداخت حق 
بیمه، تغییر مزایا برای بازنشستگی زودهنگام و دیرهنگام )مانند دانمارک(، اجازه دادن به افراد برای 
دریافت مستمری و اشتغال به طور هم زمان )مانند آلمان، استونی، بلژیک و ایتالیا(، از جمله نمونه های 
و  مدیریت، طراحی  در  با سن  مرتبط  مسائل  گرفتن  نظر  در  یعنی  مدیریت سن،  است.  اقدامات  این 
سازمان دهی روزانه وظایف شغلی فردی کارکنان یقه سفید و هم یقه آبی نیز مسئله ای است که بسیار 
به آن توجه شده است. مدیریت سن یعنی اصالح محیط کاری، به شکلی که همه افراد، صرف نظر از 
سن، احساس کنند برای رسیدن به اهداف فردی و سازمانی توانایی دارند )Ilmarinen, 2005(. در ادامه 

این بخش برخی تجربیات جهانی در این حوزه معرفی می شوند.

افزایش سن بازنشستگی در کشورهای جهان
موضوع سن بازنشستگی، یکی از موضوعات کلیدی در بحث بازنشستگی است. سن بازنشستگی، در 
کشورهای مختلف متفاوت است و به همین دلیل، بازنشستگی بسته به کشور محل زندگی، بین 50 تا 
68 سالگی اتفاق می افتد. این ایده که بازنشستگی سن معینی دارد و پس  از آن دوران فعالیت شغلی 
پایان می پذیرد، پدیده ای جدید در تاریخ بشر است. تا پیش از دوران جدید، سن بازنشستگی زمانی بود که 
افراد از آن  پس دیگر توان کار کردن نداشتند؛ اما امروز آنچه تعیین کننده است نه ناتوانی، بلکه رسیدن 
حقوق  پرداخت  برای  استاندارد  روالی  بتوانند  آنکه  برای  بازنشستگی  نظام های  است.  سنی خاص  به 
بازنشستگی ایجاد کنند، سن ثابت بازنشستگی را خلق کرده اند. درواقع، این خط است که سالمندی را 
از مراحل قبلی زندگی جدا می کند و محل قرار گرفتن آن نیز امر ثابتی نیست. موضوع سن بازنشستگی 
برای ما ازاین جهت اهمیت دارد که بسیاری از کارشناسان باال رفتن سن بازنشستگی را از اصالحات 
ضروری نظام بازنشستگی می دانند. در کشور ما به جز برخی موارد خاص، هر فرد شاغل به طورمعمول 
پس از سی سال کار بازنشسته می شود. مطالعات مختلف در کشور ما بیانگر این است کارکنان در زمان 
بازنشستگی به طور متوسط، 52 سال یا کمتر از آن سن دارند و درنتیجه از نظر بسیاری کارشناسان فرد 
بازنشسته در این سن هنوز قادر به ادامه اشتغال است )زاده غالم، 1388(. به این نکته هم باید توجه 
کرد که تصمیم در مورد افزایش سن بازنشستگی پیامدهای اجتماعی و حتی سیاسی خواهد داشت و 
در بسیاری کشورها این تغییرات حتی به اعتراضات اجتماعی و حتی سقوط دولت ها منجر شده است. 
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لیکن1 همان طور که در جدول صفحه بعد دیده می شود، بسیاری کشورها خصوصاً کشورهای صنعتی 
در طی یک فرایند تدریجی به سمت افزایش سن بازنشستگی حرکت کرده اند. عالوه بر افزایش سن 
قانونی بازنشستگی بسیاری کشورها تمهیداتی اتخاذ کرده اند که افراد تا حد امکان بازنشستگی خود را 

1. Voluntary DC

جدول 3-۴ نظام های بازنشستگی و سن بازنشستگی در برخی کشورهای منتخب

نام 

کشور

سن قانونی بازنشستگینوع نظام بازنشستگی

عمومی
خصوصی

 اجباری

سهم 

تعریف شده 
داوطلبانه1

طبیعیپیش از موعد

زنمردزنمرد

551551652652*استرالیا

6560--**شیلی
55350360554*چین

6060--*فرانسه
6363655655**آلمان

6066066565*یونان
65656767**ایسلند
6565--*ژاپن

60606565**مکزیک
62626767***نروژ
6560**روسیه

6055--*عربستان

آفریقای 
جنوبی

*--6060

60586565*ترکیه
657607**بریتانیا

6262668668**آمریکا

"Cummins et al., 2014: 200" :منبع



بازاندیشی در راهربدهای نظام بازنشستگی   82

به تعویق بیندازند؛ مثالً در استرالیا، بریتانیا و آمریکا افرادی که بازنشستگی را خود را چند سال بیشتر از 
.)Rosenman, 2005( سن قانونی به تأخیر بیندازند حقوق بازنشستگی بیشتری دارند

1. حقوق بازنشستگی پیش از موعد فقط به کسانی تعلق می گیرد که از طرح های اجباری خصوصی 
استفاده می کنند. سن بازنشستگی در سال های آینده به 60 افزایش می یابد.

2. سن قانونی بازنشستگی برای زنان در سال 2014 به 65 افزایش می یابد و سن قانونی برای مردان 
و زنان در سال 2017 به 67 افزایش می باید.

3. سن قانونی بازنشستگی برای زنان و مردانی که در مشاغل سخت کار می کنند به ترتیب 50 و 
55 سال است.

4. سن قانونی بازنشستگی برای زنان کارگر یقه آبی 50 است.
5. سن قانونی بازنشستگی برای متولدان 1964 به بعد به 67 سال افزایش خواهد یافت.

6. حقوق بازنشستگی پیش از موعد )کامل( به کسانی که 37 سال کارکرده اند پرداخت می شود و به 
کسانی که 60 سال دارند و حداقل 15 سال کار کرده اند با اندکی کسری پرداخت می شود.

7. سن بازنشستگی برای زنان تا سال 2020 به 65 می رسد و برای زنان و مردان تا 2046 به 68 
سال می رسد.

 8. برای کسانی که متولد 1960 به بعد هستند، سن بازنشستگی به 67 سال رسیده است.
همان طور که در جدول باال دیده می شود، سن بازنشستگی طبیعی در کشورهای صنعتی باالست و در 
طی سال های آینده افزایش بیشتری هم خواهد داشت؛ مثالً در آمریکا 66 سال است و برای متولدین 
1960 به بعد به 67 سال رسیده است. استرالیا نیز تا سال 2017 سن بازنشستگی را از 65 به 67 سال 
خواهد رساند. در بریتانیا هم تا سال 2046 سن بازنشستگی به 68 سال افزایش خواهد یافت. در رومانی سن 
بازنشستگی تا سال 2030 به 63 سال افزایش می یابد، در لتونی و استونی تا سال 2026 سن بازنشستگی 
برای هر دو جنس به 65 می رسد، ایتالیا سن بازنشستگی را تا 2018 به 66 سال می رساند و در اسپانیا، چک 
و بلغارستان هم سن بازنشستگی قانونی برای مردان و زنان به 67 سال افزایش خواهد یافت. در آلمان و 
سوئد سن بازنشستگی اکنون 67 سال است و بحث در مورد افزایش آن به 69 سال ادامه دارد. در ترکیه 
تا همین اواخر برای یک زن در سن 38 سالگی و برای یک مرد در 43 سالگی این امکان وجود داشت 
که بازنشسته شود؛ اما برای کسانی که بعد از آوریل 2008 در نهادهای تأمین اجتماعی ثبت نام کنند، سن 
بازنشستگی به طور تدریجی تا سال 2048 تا 65 سال باال خواهد رفت. برای افراد ثبت نام کننده قبل از این 
تاریخ، سن بازنشستگی برای مردان 60 سال و زنان 58 سال می شود. در این کشور برای دریافت حقوق 
بازنشستگی، فرد باید حداقل 32 سال حق بیمه پرداخت کرده باشد. در فرانسه، بر اساس قانون سال 2010 



83 فصل سوم: تجربیات موفق جهانی در سطح  حاکمیت، سیاستسگذاری و برنامهسریزی 

نمودار 3-1 سن مؤثر* بازنشستگی در کشورهای OECD در فاصله 200۹ تا 201۴

* میانگین سن مؤثر بازنشستگی، سن متوسط خروج از بازار کار در یک دوره 5 ساله تعریف شده است.
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افزایش تدریجی سن بازنشستگی از 60 به 62 سال اجرایی شد که در آن دریافت حقوق بازنشستگی کامل 
از 65 سال به 67 سال افزایش پیدا می کند )گروه اروپا،1 2012(. در برخی کشورها، استثناءها برای سن 
باالی بازنشستگی، عمالً سبب شده است تا این تغییرات قانونی، تأثیر چندانی نداشته باشد؛ مثالً در اسپانیا 
بازنشستگی در سن 67 سالگی، عمالً برای 50 درصد از شاغالن قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا افرادی که 38.5 

سال حق بیمه در شرایط کاری خطرناک پرداخت کرده اند، می توانند بازنشسته شوند.
در نمودار باال سن مؤثر بازنشستگی یعنی میانگین سن خروج از بازار کار در چند کشور منتخب آمده است. 
همان طور که مشاهده می شود برای کشورهایی مانند مکزیک، شیلی و کره جنوبی، سن مؤثر بازنشستگی 
مردان باالی 70 سال است. سن مؤثر بازنشستگی در کشور همسایه ایران، یعنی ترکیه حدود 65 سال است.

ژاپن و سیاست های تداوم زندگی شغلی
ژاپن از جمله کشورهای صنعتی است که نرخ مشارکت در بازار کار میان افراد باالی 65 سال در آن باالست. 
ازاین جهت این کشور را می توان یکی از نمونه های موفق مشارکت سالمندان در بازار کار دانست. در این 
کشور 29.4 درصد مردان و 13.1 از زنان باالی 65 سال شاغل هستند. یکی از دالیل این امر را فرهنگ این 
کشور می دانند که در آن، باقی ماندن در بازار کار در طول زندگی یک ارزش محسوب می شود. دالیل دیگری 
چون امید به زندگی باال، احساس نیاز اقتصادی، تعداد باالی کارکنان خوداشتغال و نقش دولت در تسهیل 
اشتغال افراد سالمند نیز قابل توجه است )Williamson & Higo, 2009(. سیاست های تداوم زندگی شغلی دولت 
ژاپن به سبب کاهش جمعیت این کشور و به دنبال آن، کاهش تعداد شاغالن جوان و افزایش تعداد سالمندان 
برای کمک به اقتصاد این کشور ضروری بوده است. از جمله این سیاست ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش سن بازنشستگی: دولت ژاپن به طور پیوسته افراد باالی 60 سال )سن بازنشستگی در اغلب . 1
شرکت ها( را تشویق می کند تا در شغل خود و بازار کار باقی بمانند. دولت در یک بازه زمانی به طور تدریجی، 
سن دریافت مستمری بازنشستگی دولتی را از 60 سال به 65 سال تغییر داد. در سال 2006، قانون تثبیت 
اشتغال سالمندان بازنگری و تصویب شد و بر اساس آن، شرکت ها ملزم شدند تا تضمین کنند افراد در فاصله 
60 تا 64 سالگی بدون کاهش در حقوق به شغل خود ادامه دهند. اگرچه این قانون، تداوم اشتغال تا 65 سالگی 
را تضمین می کند؛ اما تداوم بیشتر آن را هم امکان پذیر، ولی منوط به توافق کارفرما و شاغل می داند. در 
سال های اخیر، در ژاپن تالش هایی برای افزایش سن بازنشستگی تا 70 سال یا حتی لغو کلی سن بازنشستگی 

.)Yong et al, 2015( و تدوین شیوه ای جدید از اشتغال بدون در نظر گرفتن موضوع سن انجام شده است

1. European Commission
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و . 2 میان سال  افراد  مجدد  اشتغال  ژاپن،  سیاست های  از  دیگر  یکی  اشتغال مجدد سالمندان: 
کارگران مسن است. این کار با تبدیل کارکنان دائم به کارکنان قراردادی، کارکنان با ساعت کار کمتر، 
اشتراک شغل1 یا سایر اشکال منعطف اشتغال صورت می گیرد. یکی از اشکال مورد توجه در به کارگیری 
مجدد بازنشستگان، ایجاد فرصت های شغل جمعی برای سالمندان است که از سوی دولت تشویق شده 
است؛ مثالً یک گروه سه نفره یا بیشتر از افراد 45 سال به باال که یک کسب وکار جدید را آغاز کنند و 
تعهد دهند افراد میان سال و سالمند را استخدام کنند، بخشی از هزینه های راه اندازی این کسب وکار را 
به صورت یارانه از سوی دولت دریافت می کنند. دولت ژاپن برای حمایت از اشتغال مجدد سالمندان، 

مجموعه ای از اقدامات را انجام می دهد:
ازآنجاکه    است.  دولت  مهم  اقدام  یک  کارفرما  افراد  و  سازمان  برای  مالی  حمایت های  و  یارانه 

هزینه های مالی برای شرکت های کوچک و متوسط باالست، دولت ژاپن در شرکت هایی که 300 نفر 
یا کمتر کارمند داشته باشند و سن بازنشستگی را افزایش دهند یا سیاست های بازنشستگی اجباری را 

تعلیق کنند، یارانه پرداخت می کند.
نظام    بازبینی  مورد  در  را  به شرکت ها  مشاوره  ارائه خدمات  وظیفه  اشتغال عمومی،  امنیت  دفاتر 

مزایای بازنشستگی و ایجاد فرصت های اشتغال برای سالمندان بر عهده دارند. در این دفاتر، متخصصان 
حوزه اشتغال، مدیریت و بیمه اجتماعی به شرکت ها برای اتخاذ شیوه های جدید در مورد اشتغال مجدد 

سالمندان مشاوره می دهند.
فعالیت های متنوع آموزشی و اطالع رسانی برای آگاهی بخشی به افکار عمومی در مورد اشتغال   

سالمندان انجام می شود.
اشتغال موقت و کوتاه مدت: برای آن دسته از بازنشستگانی که تمایل دارند در مشاغلی سبک تر . 3

فعال باشند، فعالیت های اجتماع محور موقت یا کوتاه مدت از طریق مراکز منابع انسانی نقره ای،2 که در تمام 
نقاط ژاپن مستقر هستند، فراهم می شود. این مراکز را اجتماعات محلی راه اندازی و به محدوده جغرافیایی 
مشخصی خدمات رسانی می کنند. کارکرد اصلی این مراکز این است که برای نیازهای کارفرمایان محلی، 
افراد مناسب را پیشنهاد کنند و به افراد سالمند جویای کار، آموزش های الزم را برای یافتن شغل ارائه 
دهند. هر فرد باالی 60 سال می تواند ثبت نام کند و عضو این مراکز شود. هزینه این مراکز را، نهادهای 
محلی و وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن تأمین می کند. مشاغلی که این مراکز تأمین می کنند شامل 
کارهای عمومی داخلی و بیرونی )مانند تمیز کردن پارک ها، باغبانی، سرایداری ساختمان، پوستر چسباندن(، 

1. Job Sharing

2. Silver Human Resource Centers
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مدیریت مکان ها )مثالً مدیریت پارکینگ ها، پارکینگ های دوچرخه، مدرسه ها، مراکز محلی، ساختمان ها 
و مانند آن( و مشاغل دفتری )مشاغل دفتری عمومی، پذیرش، نامه رسانی و امثال آن( است. درآمدی که 
افراد از این فعالیت ها به دست می آورند، تأثیری در حقوق بازنشستگی دریافتی آن ها ندارد. این مشاغل 
کمک می کند تا افراد دچار انزوا نشوند و امکان مشارکت اجتماعی داشته باشند؛ البته در مواردی، مشکالتی 

.)Yong et al, 2015( در مورد بیمه درمانی افرادی که در این نوع مشاغل آسیب می بینند وجود دارد

اشتغال سالمندان در اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا هم مسئله تداوم زندگی شغلی سالمندان موضوع بسیار مهمی است و اغلب کشورها، 
سیاست هایی برای تسهیل آن به کار گرفته اند. مسئله مهم برای این کشورها، مقابله با بازنشستگی پیش از 
موعد است که بسیاری از کشورها با آن درگیر هستند. کاهش مزایای بازنشستگی در صورت بازنشستگی 
پیش از موعد، مثالً در لهستان، بلژیک، اسپانیا، استونی، هلند، فنالند، دانمارک، ایتالیا و لغو بازنشستگی 
جزئی در کشورهایی مانند آلمان و فنالند که باعث بازنشستگی پیش از موعد می شوند، از جمله این 
سیاست ها برای جلوگیری از بازنشستگی پیش از موعد است. از اقدامات دیگر برای تشویق سالمندان به 
تداوم کار، اختصاص مشوق های مالی به آن هاست؛ مثالً در بریتانیا، مالیات کمتری از افراد سالمند شاغل 
گرفته می شود. در هلند، طرح های بازنشستگی تدریجی، به سبب اینکه مزایا بر اساس درآمد سال پیش از 
بازنشستگی محاسبه می شود، برای افراد جذاب نیست؛ به همین دلیل، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، 
درآمد کل دوران اشتغال است تا این طرح جذابیت بیشتری پیدا کند. در دانمارک، برای هر دوره سه ماه 
کار بعد از سن بازنشستگی )62 سال(، مزایای بدون مالیات تعلق می گیرد. اقدام دیگر برخی کشورها، 
تعدیل حقوق بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی است؛ زیرا به طورکلی تصور می شود کاهش 
حقوق بازنشستگی، مشوقی برای کار بیشتر است. در فنالند و سوئد، حقوق بازنشستگی با توجه به افزایش 
امید به زندگی کاهش پیدا کرده است. کم شدن سهم بیمه برای کارکنان سالمند نیز از جمله مشوق های 
مالی دیگر است؛ مثالً در اسپانیا، افراد باالی 65 سال اگر 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، 
از پرداخت حق بیمه در دوران اشتغال معاف می شوند. در هلند، لهستان و آلمان هم به شرکت هایی که 

افراد سالمند بیکار را استخدام کنند مشوق های مالی تعلق می گیرد. 
سیاست مهم دیگر، اجازه به مستمری بگیران برای اشتغال و جریمه نکردن آن هاست )در برخی کشورها 
فرد مستمری بگیر حق دارا بودن شغل با درآمد را ندارد(. در استونی دریافت حقوق بازنشستگی و شاغل 
بودن از سال 1996 ممکن شده و سطح پایین حقوق بازنشستگی باقی ماندن در بازار کار را تشویق کرده 
است. در آلمان، برای افراد باالی سن قانونی بازنشستگی، جریمه ای برای مستمری دریافتی در صورت 
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اشتغال وجود ندارد و کارفرماها از پرداخت حق بیمه برای سالمندان باالی سن قانونی بازنشستگی معاف اند. 
یک سیاست دیگر، به راه انداختن کمپین های اطالع رسانی است که با هدف تغییر نگرش به کارکنان 
سالمند عمل می کنند. در این فعالیت ها، سمینارهایی برای کارفرمایان در مورد کارکنان سالمند برگزار 
می شود و اطالعاتی در مورد وضعیت، مشکالت و مزایای این کارکنان و سیمنارهایی برای کارکنان سالمند 
در مورد وضعیت بازار کار برگزار می شود. در اسپانیا، مبارزه با تبعیض سنی در شرکت ها، بخشی از راهبرد 
کلی اشتغال کارکنان سالمند1 2014-2012 است. خوداشتغالی، کارآفرینی، کار در دوران بازنشستگی و کار 
غیررسمی از مسائل مطرح شده در این حوزه  است. در جمهوری چک، دریافت حقوق بازنشستگی در صورت 
خوداشتغالی ممکن است و برای بسیاری از بازنشستگان، این مسئله یک آلترناتیو پس از بازنشستگی 
محسوب می شود و در حدود یک چهارم مستمری بگیران در این کشور خود اشتغال هستند. در ایتالیا، بلژیک 
.)Naegele & Bauknecht, 2015( و بریتانیا هم تعداد افراد خود اشتغال پس از بازنشستگی رو به افزایش است
یکی از طرح های شناخته شده در اروپا، طرح هم بستگی نسل ها2 در لهستان است، این طرح، یک رویکرد 
اجتماعی نوآورانه است که هدف آن، افزایش نرخ اشتغال با توجه خطر کمبود نیروی کار در این کشور در 
آینده است. لهستان، در سال های اخیر جهش فراوانی در ارتقای کیفیت زندگی به سطح متوسط اروپا داشته 
است؛ اما از سوی دیگر، مهاجرت از این کشور به سایر کشورهای اروپایی نیز در حال رشد است. نتیجه این 
وضعیت، کاهش نیروی کار در این کشور و درنتیجه خطر کمبود نیروی کار در آینده است؛ به همین سبب، 
نرخ نسبتاً پایین مشارکت سالمندان در بازار کار برای این کشور، به مسئله ای مهم بدل شده است. در این 
وضعیت، دولت لهستان برنامه هم بستگی نسل ها را اجرا کرده است که هدف اصلی آن، تمرکز بر نیروی 
کار سالمند، برنامه فعالیت اجتماعی سالمندان3 برای تقویت سالمندشدن فعال و سالمت فراتر از کار با 
دستمزد بوده است. در این راستا وزارت کار، تأمین اجتماعی و مرکز توسعه منابع انسانی این کشور، کمپین 
ملی تبلیغاتی در مورد مزایا و ارزش نیروی کار سالمند باتجربه تشکیل داده است که هدف آن ایجاد تغییرات 
فرهنگی در نگرش ها و مقابله با عقاید منفی در مورد کارکنان سالمند است که پیش شرطی ضروری برای 
تغییرات اجتماعی و اقتصادی هستند و می توانند به فعالیت بپردازند. بخش دیگری از این کمپین، توسعه 
و تشویق تجربیات موفق در حوزه مدیریت سن در سازمان هاست تا با عقاید قالبی منفی و تبعیض سنی 
علیه سالمندان در محیط کاری مقابله شود. برای این کار، به طراحی شغلی دوستدار همه سنین، انعطاف و 
کنترل بیشتر بر کار و به رسمیت شناختن تجربه و تخصص کارکنان سالمند در محیط کار توجه شده است. 

1. Global Strategy for the Employment of Older Workers

2. Solidarity of Generations

3. Senior Citizens Social Activity
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یکی دیگر از مؤلفه های این برنامه ملی، تعریف یارانه های دستمزد تا 50 درصد حداقل حقوق ماهیانه برای 
کارفرمایانی است که افراد سالمند بیکار باالی 50 سال را تا 12 ماه و افراد سالمند باالی 60 سال را تا 
24 ماه استخدام کنند. همچنین کارفرمایان از پرداخت سهم صندوق کار1 و مزایای تضمین شده کارکنان2 
معاف می شوند تا هزینه نهایی به کارگیری کارکنان سالمند کاهش یابد. در نهایت، صندوق آموزش ملی3 
هم برنامه های آموزشی و مهارت آموزی با تمرکز بر کارگران باالی 45 سال را جهت افزایش مهارت و 

.)Neary et al, 2016( بهبود کارایی تأمین مالی می کند

شغل برای سالمندان: تجربه آمریکا و کره جنوبی
در کره  جنوبی و آمریکا برنامه هایی اجرا می شود که بر اساس آن، دولت برای سالمندان فرصت های شغلی 
در فعالیت های جامعه محور فراهم می کند. در کره جنوبی، دو برنامه مراقبت سالمندان از سالمندان4 و مراقبت 
سالمندان از کودکان5 اجرا می شود که در آن ها، دولت از سالمندانی که نقش های مراقبتی انجام دهند حمایت 
می کند. این دو برنامه، طرح هایی برای اشتغال سالمندان است و هدف از اجرای آن ها، فراهم کردن درآمد و 
تقویت مشارکت اجتماعی از طریق فراهم کردن فرصت شغلی برای سالمندان سالم است. در برنامه مراقبت 
سالمندان از سالمندان، افراد سالمندی که سالمت کافی دارند، برای مراقبت از سالمندان بیماری که تنها 
هستند یا نیاز به مراقبت در خانه دارند، آموزش می بینند. در برنامه مراقبت سالمندان از کودکان، برای افراد 
سالمند این فرصت فراهم می شود که به مربیان کودک در مراکز مراقبت روزانه6، مهدکودک ها و مدارس 
ابتدایی کمک کنند. همه افراد سالمندی که در این برنامه شرکت کنند، در ازای خدماتشان به طور ماهیانه 
مبلغ 200 هزار وان )واحد پول کره جنوبی( دریافت می کنند. برنامه مراقبت سالمندان از سالمندان، تنها برنامه 
نگهداری و مراقبت از سالمندان در خانه است که از یک سالمند، برای مراقبت از یک سالمند بیمار و نیازمند 
کمک، استفاده می کند. در سال 2007، تعداد 17 هزار و 496 سالمند در طرح مراقبت سالمندان از سالمندان 
به 35 هزار و 179 نفر فرد سالمند خدمات رسانی کردند و هزار و 404 نفر نیز در قالب طرح مراقبت سالمندان 
از کودکان به هزار و 180 کودک کمک کردند. یکی از چالش های اصلی این طرح برای دولت، استخدام و 

.)Hong and Park, 2010( حمل ونقل افراد مشارکت کننده است
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6. Day Care Centres
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وزارت کار ایاالت متحده آمریکا، بر اساس قانون سالمندان آمریکایی1 برنامه ای را در سرتاسر کشور 
اجرا می کند که اشتغال سالمندان در مشاغل محلی2 نام دارد. در این برنامه برای سالمندان باالی 55 
از آموزش های شغلی جامعه-  ندارند، مجموعه ای  یا وضعیت شغلی خوبی  بیکارند  سال کم درآمد که 
محور و ارزان قیمت ارائه می شود. این خدمات در مراکز کاریابی یک مرحله ای3 به افراد ارائه می شود. 
افرادی که در این برنامه به طور متوسط بیست ساعت در هفته کار کنند، باالترین حداقل دستمزد فدرال، 
ایالتی یا محلی را دریافت می کنند. افراد سالمند در این طرح در مشاغل مختلف خدماتی، اجتماعی و 
محلی در مراکز عمومی و غیرانتفاعی، مانند مراکز خدمات روزانه، مراکز سالمندان، آژانس های دولتی، 
طریق  از  هم  افراد  به  آموزش  می شوند.  گرفته  به کار  آن  امثال  و  کتابخانه ها  بیمارستان ها،  مدارس، 
محلی صورت  دانشگاه های  و  آموزشی  برنامه های  تک نفره،  آموزش  هم اندیشی،  برگزاری سخنرانی، 
درآمد خانوارشان هم  و  باشند  داشته  باید حداقل 55 سال  این طرح،  در  افراد شرکت کننده  می گیرد. 
حداکثر 25 درصد باالتر از سطح فقر فدرال باشد. اولویت در به دست آوردن شغل هم با افراد باالی 60 

سال، کهنه سربازان، اقلیت ها، افراد کم مهارت در زبان انگلیسی و بومیان واجد شرایط است.

تدابیر نوین در مراقبت بلندمدت از سالمندان
حفظ سالمت، یکی از ضرورت ها و محورهای اصلی سالمندشدن فعال است. مراقبت بلندمدت، به مجموعه 
مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی روزانه به افراد سالمند گفته می شود که در خانه خود آن ها ارائه 
می شود تا درعین  حفظ استقالل شخصی، بتوان سالمت آن ها را برای بلندمدت تضمین کرد. امید به زندگی 
در اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه، در حال افزایش است؛ اما این ضرورتاً 
به معنی افزایش سالمندی، توأم با سالمتی نیست؛ مثالً امید به زندگی بدون محدودیت فعالیت )امید به 
زندگی سالم( به طور میانگین در اروپا بین سال های 2007 تا 2011 اندکی کاهش یافته است؛ اما مسئله 
سالمت را نباید صرفاً در موضوع بیمه درمانی و خدمات پزشکی خالصه کرد. سازمان جهانی بهداشت 
اعالم کرده است که 50 تا 80 درصد از هزینه های بهداشتی و درمان در کشورهای مختلف دنیا به سبب 
بیماری های مزمن، مانند بیماری های قلبی- عروقی، بیماری های ریوی و دیابت است؛ یعنی بیماری هایی 
که بیش از همه در افراد باالی 60 سال شایع است )سازمان جهانی بهداشت، 2002(. از سوی دیگر، اغلب 
نظام های درمانی در کشورها برای مقابله بیماری های حاد و جلوگیری از عفونت، سازمان دهی و تجهیز 

1. Older Americans Act

2. Senior Community Service Employment )SCSEP(

3. One-Stop Career Centers
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شده اند. درنتیجه، بخش زیادی از سرمایه ها به سبب مطابقت نداشتن آن ها با نیازها و اولویت های جدید، 
هدر می رود. امروز با افزایش روزافزون تعداد سالمندان، خدمات بهداشتی و درمانی، بیش ازپیش به مدیریت 
روزانه شرایط وابسته است تا اینکه به درمان ها و عمل های حراجی مقطعی ربط بستگی باشد. درنتیجه، در 

شرایط جدید، خدمات بیشتر بر همکاری میان بیمار و مراقبت کننده تأکید دارد.
عالوه بر نیازهای درمانی و سالمتی، مانند پایش مداوم شرایط جسمی، دریافت خدمات درمانی و 
استفاده از رژیم غذایی و تحرک مناسب، افراد سالمند به مراقبت های دیگری هم نیاز دارند. آن ها به 
حمایت هایی محتاج هستند که به کمک کند در خانه خود زندگی کنند؛ یعنی کمک در تمیز کردن خانه، 
باغبانی، نگهداری از حیوانات خانگی، حمل ونقل و مصاحبت. این مداخالت سطح پایین، می تواند به 
استقالل فرد و حفظ کیفیت زندگی اش کمک کند و توانایی اش را برای زندگی در خانه خود، افزایش 
دهد )O’Sullivan et al., 2010(. درنتیجه، مراقبت بلندمدت مجموعه مراقبت های بهداشتی و خدمات 
تا حد ممکن  استقالل شخصی و سکونت در خانه خود  برای حفظ  افراد سالمند  به  روزانه  اجتماعی 
است؛ اما بار این خدمات نمی تواند صرفاً بر دوش دولت ها و نظام تأمین اجتماعی باشد. در این میان، 
ساله  هر  عمومی  بودجه های  زیرا  کرد؛  خواهند  پیدا  بیشتری  اهمیت  مراقبت،  غیررسمی  شبکه های 
محدودتر و ساختار سنتی خانواده ها در جهان نیز دستخوش تغییر می شود. در این شرایط، مؤثرترین 
شکل خدمات مراقبتی آن هایی است که مراقبت رسمی را به مراقبت های غیررسمی مرتبط کند. نکته 
مراقبتی   دریافت کننده خدمات  و  ارائه دهنده  افراد سالمند می توانند هم زمان  است که  این  دیگر  مهم 
باشند. آن ها به یکدیگر در کارهایی نظیر خرید، باغبانی، خدمات خانگی، بلند کردن اجسام، مراقبت از 
حیوانات خانگی و کارهای دیگر کمک می کنند. حتی آن دسته از افراد سالمندی که از لحاظ جسمی 
از  نگهداری  مانند  کارهایی  در  کنند،  کمک  دیگران  به  نمی توانند  می رسد  نظر  به  و  هستند  ضعیف  

نوه هایشان فعالند. در ادامه، نمونه ای از تجربیات موفق در این بخش معرفی می شود.

مراقبت بلندمدت در ژاپن
سالخوردگی جمعیت از جمله مسائلی است که به شدت ژاپن را درگیر کرده است؛ زیرا امید به زندگی در 
این کشور افزایش و نرخ باروری کاهش یافته است. از دیدگاه سنتی، نگهداری و مراقبت از سالمندان 
وظیفه اعضای خانواده است و به طور خاص، دختر یا پسر بزرگ فرد سالمند این وظیفه را بر عهده دارد؛ 
اما تحوالت سریع صنعتی، ساختار خانواده را در ژاپن دستخوش تغییر کرده و درنتیجه، شیوه سنتی 
مراقبت از سالمندان، دچار چالش های جدی شده و مجموعه ای از سیاست ها و برنامه های دولتی برای 
تقویت مراقبت های غیررسمی در این کشور، شکل گرفته است تا رفاه این بخش از جمعیت را تأمین 
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کند. یکی از این سیاست ها، طرح طالیی1 نام دارد. با توجه به این واقعیت که مراقبت از سالمندان برای 
خانواده ها دشوار شده است، ژاپن در سال 1989 این طرح را اجرا کرده است. بر این اساس نهادهای 
محلی ملزم به ارائه خدمات بهداشتی در سطح اجتماع محلی از طریق بهبود خدمات در منزل شدند 
شهرداری ها برای انجام این طرح، مطالعاتی را در حوزه عملیاتی خود برای شناسایی سالمندان انجام 
ارائه خدمات به سالمندان در منطقه خود طراحی کردند.  دادند و برنامه ای را برای توسعه زیرساخت 
اهداف اصلی طرح طالیی، متناسب سازی خدمات با نیاز افراد، فراگیری و جامعیت خدمات و منطقه ای 
ژاپنی معرفی  برای سالمندان  از خدمات جدید  این طرح، مجموعه ای  اجرای  با  بوده است.  شدن آن 
شد که می توان به یاری رسانان خانگی،2 تجهیزات خدمات رسانی اقامت کوتاه،3 مراکز تأمین خدمات 
با زوال عقل، مراکز خدمات  برای سالمندان  خانگی،4 خدمات پرستاری در منزل،5 خانه های گروهی 
روزانه، خانه های مراقبت و مراکز چندکاربره سالمندان اشاره کرد. مجموعه این خدمات را بخش های 
مختلف، شامل شرکت های بخش خصوصی، بنیادهای رفاه اجتماعی و تعاونی های مصرف کنندگان و 
کارکنان ارائه می کند. این طرح در سال 1995 بازنگری شد و در دوره جدید، شتاب بخشیدن به توسعه 
خدمات و تربیت نیروهای متخصص برای ارائه خدمات مورد توجه قرار گرفت. در طرح جدید بخشی از 
هزینه ها برای کمک های مراقبت در خانه، ویزیت های پرستاری، بازطراحی مدل خانه و خدمات ویژه 
پرستاری در منزل نیز از خانواده ها گرفته می شد. طرح طالیی 21 در سال 2000 با هدف تداوم توسعه 
خدمات و برنامه ها آغاز شد. در این طرح احیای تصویر مطلوب از سالمندان، حمایت و توانمندسازی 

سالمندان برای زندگی مستقل و خدمات مراقبتی بلندمدت قابل اعتماد در دستور کار قرار گرفت.
یکی دیگر از سیاست های مراقبت بلندمدت، بیمه مراقبت بلندمدت ملی6 است. این برنامه از سال 
بیمه  جدید  شیوه  طریق  از  مراقبت،  و  نگهداری  خدمات  کردن  فراهم  آن،  هدف  و  شد  اجرا   2000
اجتماعی فراگیر برای همه سالمندان باالی 65 سال بود. در این برنامه، زمینه قانونی تغییر از یک نظام 
رفاهی کامالً دولتی به یک نظام متکثر، شامل بخش های دولتی و خصوصی تأمین خدمات اجتماعی 
فراهم شد. هدف برنامه بلندمدت مراقبت در ژاپن، ارائه خدمات مراقبتی به سالمندان بیمار و نیازمند 
مراقبت، همچنین ارائه بسته خدمات بهداشتی فراگیر به همه و کاهش بستری  شدن های بیمارستانی 
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5. Home-Visit Nursing Care

6. National Long-Term Care Insurance
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غیرضروری است. این طرح بر پایه چهار اصل استوار است:
با نیازشان،    اصل اول این طرح، امکان استفاده سالمندان از خدمات مراقبتی در خانه و متناسب 

صرف نظر از درآمد یا وضعیت خانوادگی شان است.
 اصل دوم این سیستم، تلفیق نظام رفاهی موجود برای سالمندان با خدمات بهداشتی و درمانی است.  
اصل سوم نیز، تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در این طرح است.  
اصل چهارم، مطرح کردن مفهوم »مدیریت مراقبت«1 به عنوان مفهومی فراگیر برای پوشش دادن   

به مجموعه ای متنوع از خدمات است.
بار خانواده هاست.  از  از سالمندان و کم کردن  این پروژه متوازن کردن هزینه مراقبت  هدف مهم 
سالمندان نیز حق دارند که از میان گستره متنوع خدمات عمومی و خصوصی بخشی انتخاب کنند. این 
طرح، هم همه افراد باالی 65 سال را پوشش می دهد و هم افراد بین 40 تا 64 ساله را که ناتوانایی های 
جسمی ناشی از افزایش سن دارند )مثالً زوال عقل زودرس یا مشکالت عروق مغزی( و نیازمند کمک 
برای فعالیت های روزانه خود هستند. بر اساس ارزیابی های انجام شده در نتیجه اجرای این طرح میزان 
بستری شدن بیمارستانی سالمندان کاهش یافت و کاهش قابل توجهی هم در تخت های بیمارستانی 

اشغال شده توسط سالمندان و تحت پوشش بیمه های سالمت روی داد.

مراقبت بلندمدت در آمریکا
یکی از مهم ترین حوزه های کمک به سالمندان آسیب پذیر و نیازمند کمک در آمریکا، قانون سالمندان 
آمریکایی2 است، این قانون در سال 1965 اجرایی و بر اساس آن، خدمات اجتماعی ضروری برای اغلب 
سالمندان آسیب پذیر فراهم شد. همه افراد باالی 60 سال در آمریکا، مشمول دریافت خدمات این قانون 
هستند؛ اما ایالت ها ملزم هستند که خدمات خود را به طور ویژه برای کسانی ارائه کنند که بیشترین نیاز 
اقتصادی و اجتماعی را دارند و باید توجه بیشتری به گروهای اقلیت کم درآمد، سالمندان ساکن مناطق 
روستایی، افراد کم درآمد و افراد آسیب پذیر داشته باشند. هر ایالت، بر اساس فرمول مبتنی بر نسبت 
جمعیت افراد 60 ساله و باالتر به کل جمعیت آمریکا، بودجه فدرال قانون سالمندان آمریکایی را دریافت 
می کند. خدمات این قانون، عمدتاً در منزل یا اجتماع محلی ارائه می شود و یک الیه حفاظتی در برابر 
مجبور شدن افراد به زندگی در خانه های سالمندان به شمار می آید. کمک در کارهای خانه، حمل ونقل و 
تهیه غذا از جمله خدماتی است که سبب می شود بسیاری از سالمندان بتوانند در خانه خود زندگی کنند. 

1. Care Management

2. Older Americans Act )OAA(
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مجموعه خدماتی که بر اساس این قانون به سالمندان ارائه می شود عبارت است از:
تغذیه: بزرگ ترین برنامه این قانون، مقابله با گرسنگی و ناامنی غذایی است. حدود 40 درصد از   

بودجه فدرال، صرف تأمین غذا در مراکز سالمندان، ارسال غذا به منازل یا ارائه مشاوره های تغذیه ای 
می شود؛ مثالً در سال 2011، تعداد 139 میلیون وعده غذایی به خانه ها ارسال و 89 میلیون وعده غذا 
هم در مکان های عمومی سالمندان توزیع شده که درمجموع حدود 2.5 میلیون نفر را پوشش داده است.

شغلی    فرصت های  کردن  فراهم  آمریکایی،  سالمندان  قانون  بر  مبتنی  خدمات  از  یکی  اشتغال: 
پاره وقت و آموزش، برای افراد باالی 55 سال بیکار و کم درآمد است. حدود 23 درصد بودجه فدرال 
صرف برنامه اشتغال برای خدمات اجتماعی سالمندان1 می شود. این برنامه سبب شده است تا از ابتدای 

اجرای قانون، به حدود 1 میلیون نفر برای یافتن شغل کمک شده باشد.
خدمات در خانه و جامعه محلی: بر اساس قانون سالمندان آمریکایی مجموعه ای از خدمات حمایتی   

و پیشگیری از بیماری شامل مراقبت های خانگی، حمل ونقل، خدمات روزانه و ارتقای سالمتی به آن ها ارائه 
می شود. 20 درصد از بودجه فدرال صرف این بخش می شود تا کمک کند افراد، فعال بمانند و استقالل خود 

را تا حد امکان حفظ کنند، همچنین نیاز به مداخالت پزشکی گران قیمت نیز کاهش یابد.
مراقبت کنندگان خانوادگی: بر اساس قانون سالمندان آمریکایی، بودجه اندکی نیز برای کمک به   

مراقبت کنندگان خانوادگی از سالمندان اختصاص یافته است که صرف ارائه اطالعات، مشاوره و آموزش 
شیوه های مراقبت می شود.

خدمات مقابله با سوءاستفاده از سالمندان: بخش اندکی از بودجه ساالنه این قانون )کمتر از 0.5 درصد(،   
صرف جلوگیری و شناسایی سوءاستفاده از سالمندان می شود. کارکنان نهاد خدمات حمایتی بزرگ ساالن2، اولین 

گروهی هستند که نسبت به گزارش های رسیده در مورد سوءاستفاده از سالمندان واکنش نشان می دهند.

مراقبت بلندمدت در سوئد
اغلب  است.  اجتماعی  تأمین  نظام  اصلی  مؤلفه های  از  اروپایی، یکی  بلندمدت در کشورهای  مراقبت 
به  نیز  را  بلندمدت  مراقبت  اجتماعی  پزشکی، خدمات  ارائه خدمات  نظام  کنار  در  اروپایی  کشورهای 
سالمندان ارائه می کنند. سوئد از جمله کشورهای اروپایی است که با سالخوردگی جمعیت مواجه است 
و امروزه بیش از 20 درصد جمعیت آن باالی 65 سال هستند. به همین سبب، مسئله مراقبت بلندمدت 
به مؤلفه ای مهم در نظام تأمین اجتماعی کشور بدل شده است. در سوئد، مسئولیت رفاه افراد سالمند 

1. Senior Community Service Employment Program

2. Adult Protective Services        
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بین سه الیه حکمرانی تقسیم شده است. در سطح ملی، مجلس و دولت، سیاست ها و خطوط اصلی 
را از طریق قانون گذاری مشخص می کنند. در سطح محلی، شوراهای منطقه )21 شورا(، مسئول ارائه 
خدمات درمانی و بهداشتی بوده و در سطح محلی هم شهرداری ها )290 شهرداری(، از نظر قانونی، 
داشت  توجه  باید  سالمند هستند.  افراد  و مسکن  پرستاری  اجتماعی،  نیازهای خدمات  تأمین  مسئول 
که در سوئد، شوراهای منطقه و شهرداری ها، اختیار و استقالل باالیی در برابر دولت مرکزی دارند. 
هزینه ها  تأمین  برای  مالیات  وضع  حق  از  و  داشته  وجود  مردم  منتخب  شوراهای  سطح،  دو  هر  در 
برخوردارند. شوراهای منطقه و شهرداری ها حق دارند در چارچوب اختیارات قانونی خود، در ارائه خدمات 
به سالمندان، اولویت های خاص خود را اعمال کنند )بورد ملی سالمت و رفاه1، 2004(. هزینه مراقبت 
از سالمندان، تقریباً به طور کامل از مالیات تأمین می شود. فرد سالمند، معموالً تنها بخش اندکی )5 تا 
6 درصد( از هزینه ها را می پردازد. بخش اصلی هزینه ها )82 تا 85 درصد( به وسیله مالیات های محلی 
تأمین می شود. این مسئله که هزینه خدمات درمانی و اجتماعی سالمندان عمدتاً از مالیات های محلی 
تأمین می شود، به خوبی نشان می دهد که الیه های محلی حکمرانی در سوئد تا چه اندازه بر چگونگی 

تخصیص آن، مستقل از دولت مرکزی، قدرت عمل دارند.
برای شناخت وضعیت مراقبت بلندمدت در سوئد، باید به قانون خدمات اجتماعی2 اشاره کرد که در 
سال 1982 تصویب  شده است؛ البته از آن زمان تغییرات زیادی هم در آن صورت گرفته است )البته 
اصول کلی آن حفظ شده اند(. قانون خدمات اجتماعی از یک سو، حقوق شهروندان برای دسترسی به 
کمک های اجتماعی و مالی و از سوی دیگر، وظایف مقامات محلی و شهرداری ها در قبال ساکنان 
منطقه را مشخص می کند. بر اساس این قانون، شهرداری ها در قبال گروه های زیر مسئولیت ویژه دارند:

کودکان و نوجوانان؛  
افراد معتاد به الکل و مواد مخدر؛  
سالمندان؛  
افرادی دارای ناتوانایی های عملکردی؛  
افرادی که از بستگان خود مراقبت می کنند؛  
قربانیان جرم.  

بر اساس قانون خدمات اجتماعی، تمامی خدمات بر اساس انتخاب آزاد و استقالل فرد ارائه می شود 
و باید متناسب با وضعیت فردی و تمایل فرد برای تغییر وضعیت اجتماعی اش متناسب سازی شود. همه 

1. National Board of Health and Welfare

2. Social Services Act
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خدمات را باید افراد آموزش دیده ارائه دهند. در این قانون، در بخش مرتبط با سالمندان، شهرداری ها 
وظیفه دارند تا شرایط زیر را برای هر سالمند تأمین کنند:

بتواند یک زندگی فعال داشته باشد و بر جامعه و زندگی روزمره خود تأثیرگذار باشد؛  
بتواند امنیت و استقالل خود را در فرایند پیرشدن حفظ کند؛  
با احترام با او رفتار شود؛  
به خدمات باکیفیت دسترسی داشته باشد.  

برای تأمین این اهداف، باید سالمندان از حقوق خود آگاه شوند و خدمات، متناسب با نیازهای فردی 
و ترجیحات آن ها ارائه شود. خدمات این قانون، باید به شکلی باشد که فرد بتواند در محیط زندگی خود 
باقی بماند و درصورتی که امکان آن وجود نداشته باشد که سرپناه مناسب برای وی، مانند خانه های 
سالمندان یا سکونتگاه های گروهی فراهم کند1. در سال 1992 در ساختار خدمات رسانی به افراد سالمند، 
اصالحاتی انجام شد که به ÄDEL معروف است. بر اساس این تغییر، همه مسئولیت های مرتبط به 
نگهداری و مراقبت از سالمندان، به شهرداری ها واگذار شد. هدف دیگر این اصالحات، تقویت فرهنگ 
خدمات اجتماعی به سالمندان و درنتیجه، کم کردن از مراقبت های درمانی و بیمارستانی بود. در این 
ساختار جدید، مسئولیت خدمات درمانی بلندمدت به سالمندان از شوراهای منطقه ای، به مقامات محلی 
منتقل شد. این اصالحات، مشوق هایی را برای شهرداری ها در نظر می گرفت تا بتوانند راه هایی خارج 
از بیمارستان، برای ارائه خدمات به سالمندان پیدا کنند. این مسئله، به خصوص در مورد آن دسته از 
سالمندانی است که در بیمارستان نگهداری می شوند و امکان مرخص شدن دارند؛ اما چون نمی توانند 
به تنهایی در خانه، کارهایشان را انجام دهند، در بیمارستان می مانند )بورد ملی سالمت و رفاه، 2005(.
بر اساس قانون، مردم سوئد حق دارند در صورت نیاز، از شهرداری منطقه سکونت خود درخواست 
مراقبت و خدمات کنند. افرادی که به خدماتی نیاز دارند، به شهرداری محلی مراجعه و نیازشان را اعالم 
می کنند. پس از ارزیابی نیاز فرد، متخصصان خدمات را به فرد ارائه می کنند. دسترسی به خدمات، به 
وضعیت مالی فرد بستگی ندارد و سطح خدمات را شهرداری محلی بر اساس ارزیابی خود تعیین می کند. 
افراد در سوئد حق درخواست خدمات دارند؛ اما به طور خودکار واجد حق دریافت خدمات مطالبه شده خود 
نمی شوند زیرا تشخیص آن به تصمیم کارشناسان شهرداری محلی بستگی دارد؛ اما اگر فرد سالمند، از 

ارزیابی متخصص شهرداری ناراضی باشد می تواند شکایت و تقاضای تجدیدنظر کند.
خدمات پایه برای سالمندان در شهرداری ها کمک خانگی است. این خدمات شامل کمک برای انجام 

www.lagrummet. gov.se 1. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس
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فعالیت های روزانه مانند خرید، تهیه غذا، نظافت و شستن لباس است. همچنین خدمات شخصی مانند 
کمک به استحمام، دستشویی رفتن، لباس پوشیدن، به رختخواب رفتن و برخاستن از رختخواب  هم 
ارائه می شود. افزون بر خدمات خانگی، مجموعه ای از خدمات دیگر شامل خدمات حمل ونقل، مراقبت 
از پا )به ویژه در مورد افراد دارای دیابت(، ارسال غذا، هشداردهنده های امنیتی، متناسب سازی مسکن، 
کمک به معلوالن و مانند آن نیز وجود دارد. مدل مراقبت بلندمدت سوئد را می توان از پیشرفته ترین و 

فراگیرترین الگوهای موجود در جهان دانست.

مراقبت بلندمدت در هلند
در هلند، مراقبت بلندمدت ابتدا جزئی از برنامه بیمه ملی اجباری در کشور بود و در کنار خدمات درمانی 
ارائه می شد؛ اما هزینه باالی این خدمات سبب شد تا قوانین مربوطه در سال 2007 اصالح و خدمات 
بیماران محدود  به  ملی، صرفاً  برنامه  تا  به شهرداری ها محول شود  درمانی  و غیر  بلندمدت  مراقبت 
باشد. وظیفه شهرداری ها در این قانون جدید این است که به سالمندان و معلوالن خدمات اجتماعی 
الزم را برای حفظ استقالل شخصی ارائه کنند. تأمین مسکن، غذا، کمک در کارهای خانه و کمک به 
حمل ونقل، از جمله این خدمات است. همچنین شهرداری ها، باید این حق را به دریافت کنندگان بدهند 
ازای آن دریافت  نقد در  یا وجه  که تصمیم بگیرند که ترجیح می دهند خدمات و کاال دریافت کنند 
کنند شهرداری ها موظفند فرایند ثابت و شفافی برای بررسی درخواست های مراقبت بلندمدت از سوی 
شهروندان تدوین کنند تا بر اساس آن، سطح نیاز افراد یا میزان پرداختی نقدی به آن ها تعیین شود؛ 
البته شهرداری ها مجازند از خدمات گیرندگان، سهمی از هزینه ها را هم دریافت کنند که ممکن است 
ثابت یا متناسب با سطح درآمد فرد باشد؛ البته سقف هزینه دریافتی باید در مقررات تعیین شود و از حد 
مشخصی فراتر نرود؛ به عنوان مثال برای یک فرد باالی 65 سال که تنها درآمد ساالنه اش کمتر از 15 

هزار یورو است، هزینه برخورداری از خدمات برای چهار هفته نباید بیشتر از 17.6 یورو باشد.

مراقبت بلندمدت در دانمارک
قانون 1949 در دانمارک، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را برای همه سالمندان تضمین کرده 
است. بر اساس قانون خدمات اجتماعی، هر فرد می تواند برای حفظ کیفیت زندگی  و توان فیزیکی و 
روانی خود، خدمات رایگان دریافت کند و تا زمانی که امکان دارد در خانه خود زندگی کند. در فرایند 
گسترش و انطباق خدمات پزشکی و اجتماعی با جمعیت سالمند دانمارک، مدیریت مراقبت بلندمدت به 
بخش اصلی از نظام حمایت اجتماعی بدل شده است. از سال 1987 قانون خدمات اجتماعی، ساخت 
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خانه های سالمندان را ممنوع کرده است، در مقابل، هر ساختمان جدیدی که ساخته می شود باید به 
شکلی طراحی شود که برای افراد معلول مناسب باشد که خودبه خود سالمندان نیز از این قانون بهره 
می برند. مسئولیت ارائه خدمات مراقبت بلندمدت، شامل کمک در خانه، اصالح مبلمان منزل یا پیدا 
کردن مسکن مناسب برای یک سالمند و مراکز خدمات روزانه بر عهده شهرداری هاست که به طور 
رایگان و صرف نظر از وضعیت مالی خدمات گیرنده انجام می شود. در دانمارک، ابزار رسمی تعیین نیاز 
متقاضی وجود ندارد؛ اما شهرداری ها خود تعیین می کنند چه خدمات اجتماعی را به متقاضی ارائه کنند. 
برای اینکه همه افراد سالمند از امکانات و تسهیالت شهرداری ها باخبر باشند، هر شهرداری موظف 
است ساالنه دو بار برای همه افراد باالی 75 سال درخواست مالقات بفرستد، حتی اگر این افراد از هیچ 
خدماتی استفاده نکنند. حضور نمایندگان شهرداری در منزل افراد با منطق کلی این برنامه ملی، یعنی 
ارائه خدمات در خانه همخوانی دارد و کمک می کند کارشناسان شهرداری میزان نیاز افراد را ارزیابی 
و به آن ها در مورد انواع خدمات موجود اطالع رسانی کنند. در دانمارک، پرداخت نقدی به جای خدمات 

وجود ندارد؛ اما به اعضای خانواده که از سالمندان نگهداری کنند کمک مالی می شود.

مراقبت بلندمدت در آلمان
در آلمان، پس از تصویب قانون سال 1994 مراقبت بلندمدت اجباری به برنامه تأمین اجتماعی کشور اضافه 
شد. نکته قابل توجه در مورد این قانون این است که مراقبت در خانه در مقایسه با مراقبت در بیمارستان 
اولویت دارد. میزان خدمات به سالمندان و معلوالن به درآمد یا ثروت آن ها ارتباط ندارد و بر اساس میزان 
نیاز آن ها تعیین می شود. ارزیابی میزان ناتوانی جسمی یا ذهنی فرد تعیین می کند که خدمات در خانه 
باشد یا بیمارستان و اینکه خدمات به فرد ارائه شود یا پول نقد دریافت کند. اگر میزان خدمات ارائه شده 
به فرد، باالتر از سقف مالی تعیین شده باشد، دریافت کننده خدمات باید مابه التفاوت آن را پرداخت کند و 
اگر توان مالی نداشته باشد، شهرداری ها آن را از طریق برنامه های حمایتی پرداخت خواهند کرد. در این 
قانون، تمامی آسیب هایی که سبب از دست رفتن استقالل فرد می شود، صرف نظر از سن تحت پوشش 
قرار می گیرد. از سال 2013 در این قانون، چهار سطح وابستگی با توجه به سطح نیاز به خدمات فردی و 
خانگی شناسایی شده است. کسانی که تحت پوشش بیمه عمومی هستند می توانند میان دریافت نقدی و 
دریافت خدمات در خانه یا مراکز درمانی و یا ترکیبی از هر دو را انتخاب کنند. این خدمات به کسانی تعلق 

می گیرد که حداقل دو سال سابقه بیمه داشته باشند. این چهار سطح عبارت  است از:
سطح 0: افرادی که به دلیل زوال عقل، ناتوانی ذهنی یا اختالل روانی، به شدت در انجام فعالیت های   

روزمره زندگی مشکل دارند، به استثنای افرادی که در سطح 1 تعریف می شوند.
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سطح 1: افرادی که حداقل یک بار در روز برای انجام کارهای شخصی، غذا خوردن و حرکت به   
کمک نیاز دارند.

سطح 2: افرادی که وابستگی شدیدی دارند و حداقل سه بار در مقاطع مختلف روز به مراقبت های   
پایه نیازمندند.

سطح 3: کسانی که کامالً وابسته اند و تمام شبانه روز نیازمند مراقبت هستند.  
افرادی که خدمات خانگی دریافت می کنند و آن هایی که توان انجام کارهای روزمره خود را ندارند، می توانند 
مشمول دریافت کمک هزینه پایه 100 یورویی یا 200 یورویی در ماه شوند. درنتیجه، افرادی که در این چهار 
سطح هستند، ابتدا انتخاب می کنند که از خدمات بستری شدن استفاده کنند یا در خانه بمانند. خدمات بستری 
شدن می تواند دائم یا مقطعی باشد. همچنین آن هایی که خانه خود را انتخاب می کنند می توانند متقاضی 
دریافت خدمات در منزل باشند یا اینکه درخواست کمک هزینه نقدی کنند. بر اساس آمار، دو سوم از افراد 
کمک هزینه نقد را به جای خدمات می پذیرند و در خانه خود زندگی می کنند. از این تعداد، یک سوم با پول نقد 
دریافت شده از شرکت های خصوصی خدمات می گیرند و بقیه با کمک یکی از اعضای خانواده زندگی می کنند.

مراقبت بلندمدت در فرانسه
در سال 2002 در فرانسه، قانونی تصویب شد که کمک هزینه برای حفظ استقالل فردی1 را وارد نظام تأمین 
اجتماعی این کشور کرد، بر اساس این قانون، همه افراد صرف نظر از وضعیت مالی شان، مشمول دریافت 
این کمک هزینه هستند. هر فرد باالی 60 سال، صرف نظر از میزان درآمد و دارایی  خود به محض اینکه از 
دست دادن استقالل شخصی اش تأیید شود، از این کمک هزینه بهره مند خواهد شد. قواعد مشمول شدن، در 
کل فرانسه و برای همه افراد یکسان است؛ اما میزان بهره مندی از آن ها به میزان درآمد افراد وابسته است؛ 
مثالً افراد با درآمد بسیار باال، تنها 10 درصد این مبلغ را دریافت می کنند. برای سنجش میزان از دست دادن 
استقالل فردی هم 17 متغیر اصلی وجود دارد که بر اساس آن ها ناتوانی های جسمی، روانی، حرکتی و 
اجتماعی و سطح وابستگی فرد تعیین می شود. بر اساس این ابزار، سنجش افراد به شش رده تقسیم می شود:

و    حرکتی  بدنی،  ذهنی،  استقالل  هستند،  ویلچر  روی  یا  افتاده اند  بستر  در  که  افرادی   :1 رده 
اجتماعی شان را از دست داده اند و به حضور دائمی مراقبت کنندگان نیازمند هستند.

رده 2: افرادی که در بستر افتاده اند یا روی ویلچر هستند؛ اما توانایی های ذهنی شان کامالً از میان   
نرفته و به مراقبت برای انجام امور روزانه نیاز دارند. افرادی که توانایی ذهنی شان مختل شده است؛ 

1. Personalized Allowance for Autonomy



99 فصل سوم: تجربیات موفق جهانی در سطح  حاکمیت، سیاستسگذاری و برنامهسریزی 

اما توان حرکتی دارند. این افراد می توانند در داخل خانه حرکت کنند؛ اما برای توالت رفتن یا لباس 
پوشیدن به کمک نیاز دارند.

رده 3: افرادی که توان ذهنی خود را حفظ کرده اند؛ اما از نظر حرکتی تا حدی مشکل دارند، به   
مراقبت در چندین نوبت در روز نیازمند هستند. همچنین برای لباس پوشیدن، توالت رفتن و بهداشت 

فردی به کمک نیاز دارند.
رده 4: کسانی که توان حرکت در داخل خانه را دارند؛ اما برای ایستادن و شروع حرکت، نیاز به   

خودشان  آن ها  اغلب  دارند.  احتیاج  به کمک  پوشیدن  لباس  و  رفتن  توالت  برای  آن ها  دارند.  کمک 
می توانند غذا بخورند. این گروه شامل آن دسته از افرادی است که مشکل حرکتی ندارند؛ اما برای غذا 

خوردن و فعالیت های بدنی به کمک احتیاج دارند.
رده 5: کسانی که در خانه خود مستقل  هستند و می تواند غذا بخورند و لباس بپوشند؛ اما ممکن   

است برای توالت رفتن، تهیه غذا و خانه داری به کمک احتیاج داشته باشند.
رده 6: کسانی هستند که استقالل خود را حفظ کرده اند و فعالیت روزانه خود را انجام می دهند.  

شایان ذکر است کمک هزینه نقدی ماهانه به افراد رده 1 تا رده 4 پرداخت می شود. در هر رده، میزان 
کمک هزینه به طور ساالنه تعیین می شود. این مقدار ثابت نیست، بلکه برحسب ارزیابی از سطح خدمات 

و استطاعت فرد دریافت کننده تعیین می شود.

مراقبت بلندمدت در انگلستان
انگلستان که در سال 1990 تصویب شد، میان خدمات  قانون خدمات سالمت و مراقبت محلی1 در 
سالمت که در مسئولیت نهاد ملی خدمات سالمت2 است، با خدمات و حمایت های بلندمدت که بخشی 
از نظام مراقبت اجتماعی در سطح محلی است، تمایز قائل شده است. بر اساس این قانون همه افراد 
65 ساله و باالتر که به خدمات مراقبت بلندمدت نیاز دارند، کمک هزینه دریافت می کنند. میزان این 
کمک هزینه به سطح وابستگی فرد ارتباط دارد و مستقل از میزان درآمد افراد محاسبه می شود. در سال 
2016 این کمک هزینه یکی از دو مبلغ 55.6 یا 83.1 پوند در هفته بوده است که برحسب میزان نیاز 
تعیین می شود. هر فرد پس از شش ماه از تاریخ درخواست، مشمول دریافت این مبلغ خواهد شد که 
از مالیات معاف است. حدود سه چهارم درخواست کنندگان، مشمول دریافت مبلغ حداکثر می شوند. نهاد 
ملی خدمات درمانی هم به عنوان بخش سالمت مراقبت بلندمدت مبلغ 101 پوند در ماه به عنوان هزینه 

1. National Health Service and Community Care Act

2. National Health Service
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استفاده از تجهیزات و خدمات پرستاری می پردازد. وظیفه مدیریت و هماهنگی ارائه خدمات به مقامات 
محلی واگذار شده است؛ اما آن ها به ارائه این خدمات ملزم هستند و نیازی به نیروهای خودشان ندارند؛ 

بلکه می توانند از شرکت های خصوصی بهره بگیرند یا هزینه ها را مستقیماً به افراد پرداخت کنند.

مشارکت اجتماعی و فعالیت داوطلبانه
مطالعات نشان می دهد آن دسته از افراد سالمندی که به جامعه خود پیوند خورده اند، کیفیت زندگی باالتری 
دارند و مدت زمان طوالنی تری با سالمت زندگی می کنند. درنتیجه، سالمندشدن فعال ایجاب می کند دولت ها 
باید به دنبال سیاست هایی باشند که مانع از قطع ارتباط افراد سالمند با جامعه شود و زمینه مشارکت آن ها را 
در بخش های مختلف حیات جمعی فراهم کنند؛ البته باید به این نکته توجه کرد که مشارکت یک گروه )در 
اینجا سالمندان( نباید به قیمت حذف گروه های دیگر )مثالً جوان ترها( باشد؛ بلکه سیاست ها و برنامه ها باید 
به طورکلی زمینه مشارکت همه افراد، فارغ از جنسیت، سن، نژاد و قومیت را در جامعه فراهم کنند. به طورکلی 
ادغام اجتماعی، فرایند ساختن ارزش ها، روابط و نهادهای الزم در جامعه است که همه افراد بتوانند از حقوق 
و مسئولیت های خود بر مبنای اصل برابری با دیگران بهره ببرند. حضور در شبکه اجتماعی دوستان و 
خانواده، فعال بودن در کلوپ ها و انجمن ها، کار به عنوان داوطلب یا فعالیت اقتصادی، همگی اقسام مختلف 
مشارکت اجتماعی و زمینه ساز ادغام اجتماعی محسوب می شوند. همچنین مشارکت در تصمیم گیری، به ویژه 
در مسائلی که بر زندگی فردی اثرگذار هستند، از جنبه های مهم مشارکت اجتماعی به حساب می آید؛ اما باید 
توجه داشت برای یک فرد سالمند در مقایسه با بسیاری دیگر از گروه های اجتماعی، موانع بیشتری برای 
مشارکت در بخش های یادشده وجود دارد. فقر، بیماری و ضعف جسمی، سطح سواد پایین، دسترسی نداشتن 
به خدمات و تبعیض سنی، همگی مواردی است که مانع مشارکت کامل فرد می شود. صرف نظر از اینکه 
چه زمانی افراد از بازار اشتغال خارج شوند، این مسئله بسیار مهم است که آن ها برای حفظ معنای زندگی 
و هدف دار بودن، در شکلی از فعالیت های اجتماعی درگیر باشند. کار داوطلبانه، بستر مناسبی برای این امر 
است، به ویژه با پایان یافتن مرحله »ماه  عسل بازنشستگی« در ماه های اولیه، بسیاری از بازنشستگان خأل 
و از دست دادن بخش هایی از زندگی شان را احساس می کنند. در ادامه، به نمونه هایی از مشارکت داوطلبانه 
سالمندان در سطح ملی توجه می شود. فعالیت داوطلبانه یکی از اجزای اساسی سالمندشدن فعال و تقویت 
هم بستگی بین نسلی است. نقش دولت برای تسهیل آن ضروری است اما سهم اصلی بر عهده خود افراد 
سالمند و سازمان های مردم نهاد قرار دارد. مشارکت داوطلبانه سالمندان امری است که هم به نفع جامعه و هم 
به نفع خود سالمندان است. مسئله مهم از بعد حاکمیتی از میان بردن موانع بوروکراتیک مشارکت داوطلبانه 

و همچنین از میان بردن امکان سوءاستفاده از مشارکت داوطلبانه افراد است.
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مشارکت اجتماعی سالمندان در آلمان
یکی از نمونه های موفق از تجربه مشارکت اجتماعی سالمندان در سطح ملی را می توان اتحادیه ملی 
سازمان های شهروندان سالمند در آلمان1 دانست، این اتحادیه نهادی فراگیر است که حدود 110 انجمن 
فعال مدنی ملی تحت آن فعالیت می کنند و نماینده حدود 13 میلیون فرد سالمند آلمانی است. این 
اتحادیه خود را گروه البی برای نسل سالمند می داند و از منافع اعضای خود در سیاست گذاری ها و 
قانون گذاری دفاع می کند. اتحادیه ملی سازمان های شهروندان سالمند، یکی از اهداف خود را کمک به 
ایجاد تغییر پارادایمی در مورد سالمندان می داند. بر اساس این، اتحادیه فوق از توانایی، دانش تخصصی 
و تجربه سالمندان دفاع می کند و هدف خود را یافتن شیوه ها در به کار رفتن این توانایی ها در زندگی 
این  مبنا،  این  بر  زندگی شان می داند.  ارتقای کیفیت  در  را  فعال تر شهروندان سالمند  و نقش  روزمره 

سازمان خود را طرفدار اصول زیر می داند:
تصویر واقع گرایانه از سالمندی در جامعه؛  
زندگی مستقل در دوران سالمندی؛  
ادغام اجتماعی و مشارکت افراد سالمند؛  
هم بستگی بین نسلی؛  
سالمندشدن سالم، مراقبت بهداشتی سطح باال و مراقبت بلندمدت؛  
منافع مصرف کنندگان سالمند.  

این سازمان از سال 1987 کنگره سالمندان آلمان را سازمان دهی و اجالس ها و کارگاه های فراوانی 
در مورد موضوعات سن و سالمندشدن برگزار کرده است. همچنین به صورت منظم مجالت، کتاب و 

بروشور در مورد موضوعات مختلف برای اعضا ارسال می کند.2

داوطلبان سالمند در آمریکا
تعداد  افزایش  با  است.  یافته  افزایش  گذشته  دهه های  در  آمریکا،  در  سالمندان  داوطلبانه  فعالیت های 
به زندگی، چگونگی گذران عمر در دوران  امید  افزایش  و  بهبود وضعیت سالمت  جمعیت سالمندان، 
بازنشستگی به مسئله ای مهم برای سالمندان بدل شده است. نکته مهم این است که فعالیت داوطلبانه 
سنتی قدیمی در آمریکاست و آمریکا را کشور داوطلب ها می داند )Baldock,1999(. سیاست ها و برنامه های 
فدرال هم سهم زیادی در گسترش فعالیت های داوطلبانه، به ویژه در مورد سالمندان داشته است. قانون 

1. German National Association of Senior Citizen’s Organizations

bagso.de 2. برای اطالعات بیشتر به وب سایت سازمان مراجعه کنید وب سایت رسمی پروژه به آدرس
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خدمات داوطلبانه داخلی،1 در سال 1973 و قانون خدمات جامعه ای و ملی2 و متمم های آنان بر مسئله 
فعالیت داوطلبانه سالمندان بسیار مؤثر بوده اند. قانون خدمات داوطلبانه داخلی، سه برنامه مشخص را برای 
مشارکت سالمندان اجرایی کرده که عبارتند از: برنامه داوطلبان سالمند و بازنشسته،3 برنامه پدربزرگ ها 
و مادربزرگ های رضاعی4 و برنامه یاران سالمند5. وقتی در سال 1993، بنگاه خدمات جامعه ای و ملی 
تشکیل شد، این سه برنامه در هم ادغام شدند و یک نهاد واحد با عنوان سپاه سالمندان6 )که امروز 
سپاه ملی خدمات سالمندان7 نامیده می شود( شکل گرفت. این نهاد از افراد باالی 55 سال که تمایل به 
اشتراک گذاشتن تجربه های خود را دارند و می خواهند تغییری در جهان ایجاد کنند، عضوگیری می کند 

)Morrow-Howell, 2005(. اقدامات اصلی این سه شاخه از فعالیت های داوطلبانه به شرح زیر است:

برنامه داوطلبان سالمند و بازنشسته: این برنامه در سال 1971 شکل گرفت که بزرگ ترین   
افراد باالی 55 سال در آمریکاست. این برنامه، مجموعه متنوعی  سازمان فعالیت داوطلبانه و شبکه 
از فرصت های فعالیت داوطلبانه در سطح ملی و محلی را فراهم کرده است و میان زمینه های فعالیت 
آموزش می دهند،  کودکان  به  برنامه،  این  در  داوطلبان  برقرار می کند.  ارتباط  سالمندان عضو خود  با 
انگلیسی آموزش می دهند، به قربانیان بالیای طبیعی  بازسازی می کنند، به مهاجران زبان  خانه ها را 
یاری می رسانند و در زمینه های متعدد دیگر ملی و محلی فعالیت می کنند. برای افراد داوطلب امکان 
انتخاب نوع فعالیت، زمان و مکان انجام آن وجود دارد و از چند تا چهل ساعت در هفته، فعالیت ها متنوع 
است. در سال 2008، تعداد 428 هزار و 900 داوطلب سالمند در 61 هزار و 500 ایستگاه داوطلبان در 
سرتاسر آمریکا خدمت کرده اند. در این برنامه به افراد حقوق تعلق نمی گیرد اما معموالً هزینه های انجام 

.)Tang 2010( مأموریت و خدمات، مانند تغذیه و حمل ونقل به داوطلبان پرداخت می شود
برنامه پدربزرگ ها و مادربزرگ های رضاعی: این برنامه در سال 1965 شکل گرفت و کار اصلی   

آن، آموزش فردبه فرد داوطلب سالمند به کودک یا جوان نیازمند است. این پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، 
بخشی از خانواده گسترده فرد می شوند و آموزش کودکانی را بر عهده می گیرند که به نوعی نیازمند 
مراقبت و حمایت هستند. کودکان دارای نقص جسمی و حرکت، کودکان آزاردیده یا نوجوانان مسئله دار 
و مادران جوان از کمک این داوطلبان بهره مند می شوند. بر اساس آمارهای رسمی مثالٌ در سال 2008، 

1. Domestic Volunteer Service Act

2. National and Community Service Act

3. Retired Senior Volunteer Program

4. Foster Grandparents Program

5. Senior Companions Program

6. Senior Corps

7. Corporation for National and Community Service
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تعداد 28 هزار و 700 پدربزرگ و مادربزرگ رضاعی به 285 هزار کودک و نوجوان خدمات رسانی کردند.
برنامه یاران سالمند: این برنامه از 1974 آغاز شد و در آن داوطلبان به افرادی که در انجام کارهای روزانه   

مانند خرید یا پرداخت قبوض مشکل داشتند کمک می کرد. این داوطلبان، همچنین به مراکز بهداشتی و خانواده ها 
در مورد مسائل و مشکالت سالمندان اطالع رسانی می کنند و به خانواده ها در مورد چگونگی مراقبت از سالمندان 
مشاوره می دهند. در سال 2008، 15 هزار و 200 داوطلب به 68 هزار و 100 سالمند نیازمند کمک یاری رسانده اند.
نکته ای که باید به آن توجه شود این است که افزون بر این برنامه های بزرگ که از بودجه فدرال استفاده 
می کنند، مجموعه زیادی از برنامه های فعالیت داوطلبانه سالمندان وجود دارد که سازمان های غیرانتفاعی از آن ها 

حمایت می کنند.

سالمندان داوطلب در سوئد
سازمان های داوطلبانه غیرانتفاعی، بخش مهمی از جامعه سوئد به شمار می آیند، سوئد جامعه ای فعال است 
که موانع قانونی چندانی بر سر مشارکت اجتماعی شهروندان ندارد. بر اساس آمار سال 2009، حدود 6 
میلیون سوئدی حداقل در یکی از 50 هزار سازمان داوطلبانه عضو بوده اند. سهم بخش داوطلبانه در تولید 
ناخالص داخلی سوئد را حدود 5 درصد برآورد می کنند )Wijkström and Einarsson, 2011(. در بین گروه های 
مختلف سنی، سالمندان هم بخش فراوانی از نیروهای داوطلب هستند. اگرچه آمار نشان می دهد که با 
افزایش سن، نرخ مشارکت در فعالیت های داوطلبانه کاهش پیدا می کند؛ داوطلبان سالمند بیش از سایر 
گروه ها در فعالیت های داوطلبانه بدون دستمزد وقت می گذارند. افراد میان سال به طور متوسط نه ساعت در 
 Olsson( ماه کار داوطلبانه انجام می دهند؛ اما این رقم برای افراد بین 60 تا 74 سال حدود بیست ساعت است
et al, 2005(. افراد سالمند در سوئد بیشتر در سازمان های مستمری بگیران، سازمان های دینی، انجمن های 

مسکن و انجمن های ورزشی شرکت دارند. حضور پرتعداد سالمندان در سازمان های مستمری بگیران، نتیجه 
تمایل افراد برای یافتن دوستان جدید و افزایش شبکه غیررسمی خود پس از بازنشستگی است. بزرگ ترین 
سازمان های مرتبط با داوطلبان سالمند، سازمان ملی مستمری بگیران سوئد1 و اتحادیه مستمری بگیران 
سوئد2 است. نخستین سازمان در سال 1942 تشکیل شد که حدود 400 هزار عضو و دومی در سال 1939 
تشکیل شد و 225 هزار عضو دارد. این دو سازمان در مطرح شدن صدای افراد سالمندان در مباحث عمومی 
و حقوق سالمندان اثرگذار بوده و در سطح ملی امکان گردهمایی سالمندان، جلسات مطالعه کتاب، سفرهای 

.)Andersson and Anxo, 2014( جمعی، ورزش و سایر فعالیت ها را فراهم کرده اند

1. Swedish National Pensioners’ Organization

2. Swedish Pensioners’ Association
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مشارکت اجتماعی سالمندان در فرانسه
در فرانسه توجه زیادی به استفاده از توان سالمندان برای آموزش جوانان شده است. افراد سالمند، معموالً وقت 
آزاد، مهارت و منابع کافی برای کمک به آموزش و اجتماعی شدن نسل جوان دارند، در این نوع تعامالت از 
طریق فهم متقابل، هر دو طرف یعنی هم سالمند و هم جوان ترها، منافع اجتماعی متعددی دارند. افزایش تعداد 
سالمندان در کشورها به معنای شکل گیری منبعی مهم به منظور استفاده برای آموزش و انتقال تجربه ها به 
جوان ترهاست. در این کشور، برنامه ای ملی بر مبنای اصل مشارکت اجتماعی داوطلبانه سالمندان اجرا می شود 
که هدف اصلی آن، استفاده از ظرفیت سالمندان برای افزایش خیر عمومی است. طرح مذکور، کتاب خواندن 
سالمندان داوطلب برای کودکانی است که در دروس خود مشکل دارند. این طرح یک برنامه ملی بین نسلی 
است که یک سازمان داوطلبانه به نام بخوان تا بتواند بخواند1 اجرا می کند. بودجه این سازمان از بنگاه های 
مختلف تأمین می شود. این نهاد داوطلبانه مورد حمایت لیگ آموزش2 و اتحادیه ملی خانواده3 است و با وزارت 
آموزش فرانسه همکاری می کند. این ایده اولین بار در دهه 1980 شکل گرفت که در آن زمان معلمی از 
اعضای سازمان محلی داوطلبان سالمند و بازنشسته خواست تا در کار کتابخانه مدرسه به وی کمک کنند. 
مبنای کار این است که فرد باالی پنجاه سال، برای گروه کوچکی از کودکان در مدارس، کتابخانه ها و مراکز 
محلی، هفته ای حداقل یک بار برای 30 دقیقه کتاب می خواند. کودکانی که در خواندن مشکل داشتند، هدف 
اصلی این کمک ها بودند. افراد سالمند، هم برای انجام این کار آموزش  دیدند و صالحیت آن ها برای کار با 
کودکان تأیید شد. این برنامه ملی و به گونه ای تنظیم شده بود که مدارس بتوانند در سطح محلی با داوطلبان 
فعال ارتباط برقرار کنند. در دهه 1990، این برنامه بسیار رشد کرد؛ به طوری که امروز حدود 14 هزار سالمند 
به طور منظم برای 550 هزار دانش آموز در 8 هزار مدرسه در سرتاسر فرانسه کتاب می خوانند. نتایج این برنامه 
چندین بار ارزیابی شده و مزایای آن برای همه افراد شرکت کننده در آن تأیید شده است. این برنامه نشان 
می دهد که سالمندان چگونه می توانند در جامعه منبعی بالقوه برای آموزش وپرورش اجتماعی کودکانی باشند 
که نیازمند کمک هستند. این طرح هم به سبب فراهم کردن فرصت مشارکت داوطلبانه و هم به دلیل ارتباط 

میان نسلی در آن، سیاستی مهم در راستای تقویت سالمندشدن فعال به شمار می آید.

قوانین مرتبط با حقوق سالمندان و بازنشستگان
سالمندشدن فعال و مشارکت اجتماعی سالمندان در جامعه، مستلزم رفع موانع و محدودیت های موجود 

1. Lire et faire lire

2. League of Education

3. National Union of Family Associations
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در جوامع است. همان طور که در بسیاری ازکشورها برای رفع تبعیض علیه گروه های مختلف، اقدامات 
مشخصی انجام می شود، از میان بردن سالمندستیزی نیز مستلزم توجه قانون گذاران و سیاست گذاران 
است. تدوین حقوق سالمندان در جامعه و تأمین ضمانت اجرای آن، رفع موانع در قوانینی و مقررات 
برای مشارکت سالمندان و مقابله قانونی با مصادیق سالمندستیزی و سالمندآزاری از جمله مواردی است 
که باید به آن اهتمام شود. وقتی از ضرورت احترام به سالمندان صحبت می شود، عالوه بر آموزش و 
اطالع رسانی به افراد جامعه، تصویب و اجرای قوانین و مقررات الزم برای جلوگیری از بدرفتاری نسبت 
به سالمندان ضروری است. بدون وجود قوانین و مقررات الزم، بسیاری از اصول سالمندشدن فعال از حد 
توصیه های اخالقی فراتر نخواهند رفت. در این بخش به نمونه شناخته شده از تدوین حقوق سالمندان 

در جامعه اتحادیه و چین اشاره خواهد شد.

حقوق سالمندان در اتحادیه اروپا
یکی از اقدامات اتحادیه اروپا، توجه به موضوع حقوق سالمندان در جامعه است. در سال 2014، کمیته 
وزیران مجموعه ای از پیشنهادها را برای ارتقای حقوق سالمندان در کشورهایشان به اعضا ارائه کرد 
که موضوعات اصلی در این بخش را پوشش می داد. هدف از این توصیه ها ارتقا، حفاظت و تضمین 
برخورداری کامل سالمندان از آزادی های بنیادی و حقوق بشر و باال رفتن احترام به آن ها در جوامع 
است. این مجموعه پیشنهادها ازاین جهت اهمیت دارد که حیطه های اصلی توجه به حقوق سالمندان 
توصیه های  از  بخشی  می دهد.  نشان  عملی  نمونه هایی  برای هریک  و  می کند  ارائه  مدون  به طور  را 

مطرح شده در این سند به همراه تجربه های موفق آن در ادامه آمده است:
رفع تبعیض: در کنار مقابله با اقسام مختلف تبعیض در جامعه، مبارزه با تبعیض سنی به کشورها . 1

توصیه و از آن ها خواسته  شده است در قوانین ضد تبعیض خود صراحتاً به موضوع سن اشاره کنند. در این 
راستا می توان به چند تجربه موفق در کشورهای اروپایی اشاره کرد: در جمهوری چک، در سال 2014-
2013 برنامه اقدام ملی جدید برای ارتقای سالمندشدن مثبت اجرایی شد که یکی از اهداف اصلی آن، 
دفاع از حقوق سالمندان بود. شورای سالمندی و سالخوردگی جمعیت نیز در سال 2006 تشکیل شد که 
در جایگاه نهادی مشورتی برای ارتقای سالمندشدن فعال و سالمت و حقوق برابر سالمندان در زندگی 
فعالیت می کند. به عالوه هرسال به افراد و نهادهایی که در این حوزه فعالیت چشمگیری داشته اند، با 
اعطای جایزه تقدیر می شود. در سال 2006 در آلمان، آژانس ضد تبعیض تأسیس شد که پروژه های 
مختلفی در حوزه آگاهی بخشی نسبت به تبعیض انجام می داد. در سال 2012 موضوع این کار، آژانس 
سالمندان بود و در این سال از شرکت های کوچک و متوسط که راهبردهایی نوآورانه ای برای تشکیل 
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گروه های کاری متشکل از همه سنین به کار برده بوده اند، تقدیر شد. در سال 2010، مقدونیه یک راهبرد 
ملی ده ساله برای سالمندان را آغاز کرد که هدف آن هماهنگی سیاست های مختلف برای حمایت از 
سالمندان، بهبود کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی سالمندان، ارتقای استقالل سالمندان، 

جلوگیری از حاشیه ای شدن و تقویت نظام حمایت درمانی و اجتماعی از آن ها بود.
استقالل و مشارکت: برخورداری از احترام از جمله حقوق سالمندان است. آن ها حق دارند مستقل . 2

زندگی کنند و برای خود تصمیم بگیرند؛ تصمیم گیری در مورد دارایی، درآمد، امور مالی، محل زندگی، 
سالمت، درمان و اقدامات مرتبط با خاک سپاری، از جمله حقوق آن ها به شمار می آید. وجود امکانات و 
فرصت برای تعامل با دیگران و مشارکت کامل در فعالیت های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و زندگی 
عمومی از جمله مواردی است که به آن توصیه شده است. از نمونه های موفق اشاره شده در این گزارش 
می توان به این موارد اشاره کرد: در یونان از سال 2012 برنامه ای آغاز شده است که استقالل افراد سالمند 
در خانه هایشان را تأمین می کند، برای این کار خدمات خانگی و حمایت های اجتماعی و روان شناختی 
برنامه »مدرسه والدین« که دبیرخانه عمومی  از سال 2009، در چارچوب  ارائه می شود.  به سالمندان 
آموزش مادام العمر1 اجرا می کند، بیش از 5 هزار نفر در 295 کالس با موضوع سالمندی شرکت کردند 
که آن ها را با مشکالت فیزیکی و روان شناختی سالمندان و راه های مقابله با آن آشنا می کرد. در لهستان 
»دانشگاه های سنین طالیی«2 تشکیل شد که رویدادهای آموزشی برای افراد سالمند را بر اساس فلسفه 
یادگیری مادام العمر سازمان دهی کرد. در این کشور، برنامه ملی فعالیت اجتماعی برای سالمندان3 هم 
اجرا شد که هدف آن، تمرکز بر آموزش و فعالیت های داوطلبانه سالمندان، مشارکت و ادغام آن ها در 
جامعه و ارائه خدمات اجتماعی به سالمندان بود. در اسپانیا نیز شورای سالمندان وجود دارد که اعضای آن 
نمایندگان سطوح مختلف مدیریتی در کشور و همچنین نمایندگان جامعه مدنی هستند. هدف این شورا، 
توجه به کیفیت زندگی سالمندان و مشارکت دادن آن ها در فرایندهای تصمیم گیری در مسائل مختلف 
عمومی است. در بریتانیا، ائتالفی از سازمان ها و افراد که در حوزه تحقیق، سیاست گذاری و خدمات رسانی 
به افراد سالمند کار می کنند، کمپین پایان تنهایی4 را در سال 2011 شروع کردند که هدف آن مبارزه با 

انزوای سالمندان و کمک به حفظ و افزایش روابط شخصی آن هاست.
حفاظت از خشونت و بدرفتاری: مبارزه با اقسام مختلف بدرفتاری و بی توجهی به سالمندان در . 3

1. General Secretariat for Lifelong Learning

2. Golden Age Universities

3. Social Activity of the Elderly

4. Campaign To End Loneliness
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محیط خانه یا نهادهای دیگر از جمله مواردی است که در این گزارش به آن توصیه شده است. افزایش 
آگاهی در مورد این پدیده، پیگیری قانونی موارد گزارش شده و کمک به افراد آسیب دیده از خشونت و 
بدرفتاری، از جمله مواردی است که به آن توجه شده است. در این سند برخی تجربیات موفق در این زمینه 
شرح داده شده است: در بلژیک، فنالند و فرانسه خطوط تلفنی ویژه برای گزارش بدرفتاری با سالمندان 
برقرار شده است. گروه های محلی در این موارد، به منزل مراجعه و راه حل بهبود شرایط را مطرح می کنند و 
به افراد آموزش می دهند. فرانسه در سال 2013 کمیته ملی رفتار مناسب و حقوق سالمندان و افراد معلول را 
تشکیل داد که هدف اصلی آن، مبارزه با بدرفتاری و ارتقای حقوق پایه این دو گروه بود. در آلمان نیز برنامه 
»حفاظت از سالمندان«1 اجرا می شود که هدف آن، افزایش ایمنی سالمندان و به کارگیری رویکردهای 
پیشگیرانه )مراکز مشاوره برای قربانیان سالمند، افزایش آگاهی و آموزش( است، در این برنامه، گروهی 
از متخصصان چند رشته ای، راهنمایی پزشکی برای کشف موارد غیرطبیعی مرگ و قتل افراد سالمند را 
تهیه کرده اند. در اقدامی دیگر، دولت آلمان بروشوری را تهیه کرده است که اطالعات جامعی در مورد 
اشکال مختلف کاله برداری مالی از سالمندان ارائه می کند. همچنین، برنامه های آموزشی ویژه کارکنان 
بانک ها برای تشخیص مسائل مالی و کاله برداری های احتمالی از افراد سالمند برگزار شده است. در بریتانیا، 
سازمان هایی رسمی و داوطلبانه که افراد را برای خدمات به سالمندان استخدام می کنند، دسترسی ویژه ای 

به پیشینه قضایی افراد دارند که از سوء استفاده های احتمالی از سالمندان جلوگیری شود.
اشتغال و حمایت اجتماعی: بر اساس توصیه های مطرح شده در سند، افراد سالمند باید منابع . ۴

مناسب،  حمل ونقل  خدمات  به  دسترسی  باشند.  داشته  را  زندگی  استاندارد  حداقل  تأمین  برای  کافی 
خدمات  مراکز  روزانه،  خدمات  مراکز  ایجاد  سالمندی،  دوره  نیازهای  با  مسکن  متناسب سازی  امکان 
و  بخش عمومی  در  اشتغال  موانع  رفع  است.  گروه  این  پیشنهادهای  از جمله  غذا،  تهیه  و  پرستاری 
دولت ها  به  این،  اساس  بر  می شود.  محسوب  سنی  تبعیض  علیه  اقدام  که  است  مواردی  خصوصی 
توصیه شده است تا در سیاست هایشان سهمی از بازار اشتغال خود را به افراد سالمند تخصیص دهند. 
توجه به ایمنی و سالمت شاغالن سالمند از موارد دیگری است که به آن توصیه شده است. از جمله 
تجربه های موفق در این حوزه عبارت  است از: در کرواسی، دو برنامه »کمک به سالمندان در منزل«2 و 
»مراقبت های روزانه و کمک های خانگی«3 خدماتی چون تهیه غذا، کمک های خانگی، خدمات درمانی 
پایه و کمک به مشارکت در فعالیت های آموزشی، ورزشی، فرهنگی و تفریحی را انجام می دهند. در 

1. Safeguarding the elderly

2. In-Home Assistance for Elderly Persons

3. Day Care and In-Home Assistance
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فرانسه، از سال 2013 قانونی وضع شد که »قرارداد نسل ها«1 بر اساس آن شکل گرفت. بر اساس 
این قانون، شرکت هایی که تعداد کارکنان آن ها کمتر از سیصد نفر است، به ازای هر فرد زیر 26 سال 
یا باالی 57 که به طور نامحدود با وی قرارداد امضا کنند، سه سال از کمک های مالی دولت بهره مند 
می شوند. در یونان و اسپانیا، سالمندان برنامه های توریسم اجتماعی دارند که به آن ها امکان می دهد 
از خدمات تفریحی و آب درمانی با قیمت ارزان در سرتاسر کشور استفاده کنند. در اسپانیا، وب سایتی با 
عنوان EnclaveRural وجود دارد که در آن امکان تبادل تجربه های موفق در مورد ارتقای کیفیت زندگی 
سالمندان و معلوالن در مناطق روستایی وجود دارد. در سوئیس، به تمام افراد باالی پنجاه سال که برای 
اشتغال مجدد مشکل دارند یا به دوره آموزشی جهت شغل جدید نیازمندند تا سقف دوازده ماه حقوق 
پرداخت می شود و همه موارد مندرج در قانون بیمه بیکاری برای جویندگان کار سالمند صادق است. در 
سوئد، برنامه »فعالیت های فرهنگی برای سالمندان- فرهنگ و سالمت«2 برگزار می شود که برای این 

گروه، فرصت مشارکت در فعالیت های فرهنگی را فراهم می کند.
مراقبت و نگهداری: سالمت و تندرستی سالمندان از جمله مواردی است که دولت ها در قبال . 5

آن مسئولیت دارند. فراهم کردن خدمات بیمه و مراقبت های بلندمدت از جمله مواردی است که در 
این سند به آن شاره شده است. ارائه خدمات به سالمندان تا بتوانند هر چه طوالنی تر در منزل خود 
زندگی کنند، از جمله موارد توصیه شده است. در یک نمونه موفق در جمهوری چک، شهرداری پراگ 
وب سایتی ویژه راه اندازی کرده است که برای افراد سالمند، اطالعات مفیدی در مورد زندگی روزانه در 
منطقه )خدمات اجتماعی و درمانی، رویدادهای فرهنگی، فعالیت های اوقات فراغت و امثال آن( فراهم 

می کند.
عدالت برای سالمندان: حق برخورداری از حقوق مدنی در دادگاه ها، فراهم شدن تسهیالت . 6

ویژه برای سالمندان در محاکم قضایی، متناسب سازی شرایط بازداشت افراد سالمند با وضعیت آن ها و 
رعایت کرامت انسانی سالمندان در دوران زندان از جمله مواردی است که به آن توصیه شده است. در 
این حوزه برخی تجربه های موفق از این قرار است: در یونان اگر یک فرد باالی هفتاد سال به حبس 
اقدام کند.  باشد، می تواند برای عفو  اگر شانزده سال در زندان  ابد محکوم شود، به جای بیست سال 
همچنین، بعد از 65 سالگی حکم های بلندمدت زندان به نصف کاهش می یابد. در صربستان هم برای 

زندانی کردن افراد سالمند، مقررات ویژه ای وجود دارد )شورای اروپا3، 2014(.

1. Generations Contract

2. Cultural activities for seniors – Culture and Health

3. Council of Europe
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سند سالمندشدن فعال، اتحادیه اروپا
یکی از نمونه های شناخته شده سیاست های سالمندشدن فعال، در اتحادیه اروپا است. سال 2012 در 
اروپا، سال سالمندشدن فعال و انسجام میان نسلی اعالم شد و به سبب همین توجه جدی به موضوع 
تا  بود  این  برنامه ها  این  از  پذیرفت. هدف  اتحادیه صورت  این  مختلف  نهادهای  از سوی  سالمندان 
کشورهای اروپایی بتوانند خود را با تغییرات جمعیت  شناختی شتابان این منطقه هماهنگ کنند و گام های 
اساسی برای تقویت مشارکت سالمندان در جامعه و حفظ استقالل آن ها بردارند. از آنجایی که متولدین 
پرتعداد دهه های 1940 و 1950 اکنون در حال رسیدن به سن بازنشستگی هستند، درنتیجه، تغییرات 
بسیار زیادی در حال حاضر در حال وقوع است و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مالی فراوانی 
برای کشورهای این منطقه دارد. شورای امور اشتغال، سیاست اجتماعی، بهداشت و مصرف کنندگان1 
در سال 2012، اعالمیه ای را به مناسبت سال شهروند شدن فعال و انسجام بین نسلی منتشر و در آن 
خطوط کلی سیاست های پیشنهادی اش برای اتحادیه اروپا را اعالم کرد. این بیانیه نمونه ای مناسب از 
رویکرد سالمندشدن فعال به مسئله بازنشستگی است. اصول راهنمای پیشنهادشده در این گزارش در 

سه بخش اشتغال، مشارکت اجتماعی و استقالل شخصی به شرح زیر است:

اشتغال. 1
تداوم آموزش و مهارت آموزی شغلی: ایجاد فرصت دسترسی و مشارکت برای زنان و مردان در همه سنین   

برای فعالیت آموزشی جهت ورود )مجدد( به بازار اشتغال و مشارکت کامل در بازار کار و مشاغل مناسب.
شرایط کاری سالم: ارتقای شرایط کاری و محیط شغلی برای حفظ سالمتی و تندرستی کارکنان و   

درنتیجه، تضمین فعالیت شغلی بلندمدت افراد.
راهبردهای مدیریت سن:2 انطباق شرایط شغلی با نیازهای کارکنان در حین افزایش سن و درنتیجه،   

جلوگیری از بازنشستگی پیش از موعد آن ها.
خدمات اشتغال برای سالمندان: فراهم کردن خدمات مشاوره و جایابی برای سالمندانی که تمایل   

به باقی ماندن در بازار کار دارند.
جلوگیری از تبعیض سنی: تضمین حقوق برابر برای سالمندان در محیط کار، جلوگیری از استفاده سن،   

به عنوان معیار تعیین کننده برای ارزیابی تناسب یک فرد با شغل خاص، جلوگیری از عقاید قالبی منفی و 
نگرش های منفی نسبت به سالمندان در محیط کار، توجه و برجسته کردن فعالیت های کارکنان سالمند.

1. Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council configuration

2. Age Management
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سیستم مالیات/ مزایای دوستدار سالمند: بازبینی نظام های مالیات و مزایا برای تضمین حقوق کافی سالمندان.  
انتقال تجربه: استفاده از دانش و مهارت کارکنان سالمند از طریق گروه های آموزشی با حضور افراد   

با سنین مختلف.
آشتی دادن شغل و مراقبت: انطباق شرایط کاری و ارائه مرخصی های شغلی مناسب برای زنان و   

مردان که امکان باقی ماندن در شغل یا بازگشت به بازار کار را داشته باشند.

مشارکت در جامعه. 2
امنیت درآمدی: به کارگیری نظام های مناسب برای تأمین درآمد کافی برای سالمندان و کمک به  •

استقالل مالی و حفظ کرامت انسانی آن ها.
شمول اجتماعی1: مقابله با انزوا و طرد اجتماعی سالمندان با ایجاد فرصت های برابر جهت مشارکت  •

در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی.
کار داوطلبانه سالمندان: ایجاد محیط بهتر برای فعالیت های داوطلبانه سالمندان و از میان بردن  •

موانع موجود در برابر مشارکت سالمندان در جامعه از طریق استفاده از توانایی ها، مهارت و تخصص.
یادگیری مادام العمر:2 فراهم کردن فرصت های یادگیری برای افراد سالمند به ویژه در حوزه های  •

فناوری ارتباطات و اطالعات، مراقبت شخصی و امور مالی شخصی، توانمندسازی آنان برای مشارکت 
فعال در جامعه و بر عهده گرفتن مسئولیت زندگی فردی.

مشارکت در تصمیم گیری: درگیر نگه داشتن سالمندان در تصمیم گیری به ویژه در بخش هایی که  •
مستقیماً به زندگی آن ها ارتباط دارد.

مراقبت کنندگان  • برای  آموزشی  و  حرفه ای  خدمات  ارائه  غیررسمی:  مراقبت کنندگان  از  حمایت 
غیررسمی، ارائه حمایت های اجتماعی برای جلوگیری از طرد مراقبت کنندگان.

زندگی مستقل. 3
ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماری: اتخاذ تمهیدات الزم به منظور به حداکثر رساندن زندگی  •

سالم برای زنان و مردان و کاهش خطر وابستگی از طریق ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماری. فراهم 
کردن فرصت های فعالیت فیزیکی و روانی متناسب با توانایی های سالمندان.

خدمات و مسکن متناسب سازی شده: متناسب سازی مسکن و فراهم کردن خدمات الزم برای  •

1. Social inclusion

2. Lifelong Learning
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سالمندانی که مشکالت سالمتی دارند تا بتوانند باالترین حد استقالل را حفظ کنند.
حمل ونقل قابل  دسترسی و ارزان قیمت: متناسب سازی نظام حمل ونقل برای افزایش دسترسی،  •

امنیت، ایمنی و کاهش هزینه برای افراد سالمند که امکان استقالل و مشارکت فعال آن ها را افزایش 
دهد.
کاالها  • همچنین  و  محلی  محیط  متناسب سازی  سالمند:  دوستدار  محیط  و  کاالها  خدمات، 

و خدمات به گونه ای که برای همه افراد سالمند مناسب باشد )رویکرد طراحی برای همه(1، به ویژه با 
استفاده از فناوری های جدید و نهایتاً مقابله با تبعیض در دسترسی به کاالها و خدمات.

بیشینه کردن استقالل در مراقبت های بلندمدت: برای افراد نیازمند کمک/مراقبت باید این امر  •
رعایت شود که استقالل و مشارکت آن ها در باالترین سطح ممکن حفظ، تقویت و با آن ها با مهربانی 

.)EPSCO, 2012( و احترام رفتار شود
همان طور که دیده می شود، در سیاست های پیشنهادشده عالوه بر دو مسئله حقوق بازنشستگی و 
بیمه درمانی، مجموعه گسترده ای از پیشنهادها وجود دارد که محور اصلی همه آن ها، تغییر رویکرد 
نسبت سالمندان و تأکید بر شهروندی اجتماعی این گروه است. بر همین اساس نیز، یکی از اقدامات 
رتبه بندی  و  مختلف  کشورهای  در  آن  محاسبه  و  فعال  سالمندشدن  شاخص  تدوین  اروپا،  اتحادیه 

کشورهاست. این شاخص چهار بعد اصلی دارد که عبارت  است از:
اشتغال؛. 1
مشارکت در جامعه؛. 2
زندگی سالمت، امن و مستقل؛. 3
ظرفیت و محیط توانمند کننده برای سالمندشدن فعال.. 4

در  را  فعالیت هایی  مجموعه  و  دارد  اشاره  فعال  سالمندشدن  واقعی  تجربه های  به  اول  مقوله  سه 
برمی گیرد که فرد سالمند در آن ها مشارکت دارد. همچنین تجربه آن ها از استقالل در زندگی نیز، یکی 
از بخش های مهم آن است؛ اما مؤلفه چهارم به ویژگی های فردی افراد سالمند بازمی گردد که می تواند 
تسهیل کننده یا مانع سالمندشدن فعال باشد. هریک از مقوله های اصلی چهارگانه از اطالعات موجود 

در اروپا به شرح زیر استفاده می شود:
اشتغال: نرخ اشتغال افراد 59-55 ساله، نرخ اشتغال افراد 64-60 ساله، نرخ اشتغال افراد 65-69   

ساله، نرخ اشتغال افراد 74-70 ساله.

1. Design-For-All Approach
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مشارکت در جامعه: فعالیت های داوطلبانه، مراقبت از کودکان و نوه ها، مراقبت از سایر سالمندان،   
مشارکت سیاسی.

زندگی مستقل، سالمت و امن: ورزش، دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی، زندگی مستقل،   
امنیت مالی، امنیت فیزیکی، آموزش مادام العمر.

ظرفیت و محیط توانمند کننده: امید به زندگی در سن 55 سالگی، سهم امید به زندگی سالم در   
این سن، سالمت روانی، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، ارتباط اجتماعی، دستاوردهای تحصیلی.
مختلف  کشورهای  در  فعال  سالمندشدن  وضعیت  مورد  در  اروپا  اتحادیه   2014 سال  گزارش  در 
اتحادیه اروپا، کشورهای سوئد، دانمارک، فنالند و هلند در باالترین رتبه های سالمندشدن فعال قرار 

گرفته اند، در مقابل یونان و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در پایین جدول هستند.1

حقوق سالمندان در چین
توجه به حقوق سالمندان در کشور چین هم اهمیت فراوانی دارد. در چین، بر اساس سنت های فرهنگی، 
سالمندشدن مولد، مجموعه ای از شش اصل اساسی را در برمی گیرد که اساس سیاست گذاری در این 

حوزه را تشکیل می دهد. این شش اصل عبارت  است از:
تأمین شدن معیشت، حق همه سالمندان است.. 1
دریافت خدمات درمانی مناسب، حق همه سالمندان است.. 2
فرصت داشتن برای آموزش دادن و انتقال تجربه ها و خرد، حق همه سالمندان است.. 3
فرصت بهره مند شدن از آموزش و یادگیری. حق همه سالمندان است.. 4
فرصت داشتن برای مشارکت و کمک به جامعه، حق همه سالمندان است.. 5
حق برخورداری از زندگی شاد و رضایت بخش، حق همه سالمندان است.. 6

این شش اصل، اصول کلی هدایت کننده سیاست ها و برنامه ها در چین در خصوص حقوق سالمندان 
در  که   )2008 چین2،  سالمندان  ملی  )کمیته  آن هاست  از  مراقبت  برای  جامعه  و  خانواده  الزامات  و 
سیاست گذاری چین به شش حوزه سیاست گذاری در چین، یعنی نظام تأمین اجتماعی، نظام مراقبت های 
درمانی و پزشکی، نظام خدمات اجتماعی، برنامه های آموزش و یادگیری مادام العمر، برنامه های مشارکت 
اجتماعی و توسعه اجتماعی و نظام قانونی برای حفاظت از حقوق سالمندان منجر شده است. یکی از 

1. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت شاخص ساملند شدن فعال در اروپا به آدرس

http//:www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home     

2. China National Committee On Aging
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اقدامات مهم دولت چین، قانون حمایت از حقوق و منافع سالمندان است که در سال 1996، تدوین و 
در سال 2012 بازبینی شده است. در این قانون، افراد شصت ساله و باالتر، سالمند تعریف شده و دولت 
متعهد به حفاظت از حقوق قانونی و منافع این گروه است. بهبود نظام تأمین اجتماعی، ارتقای سالمتی، 
دسترسی به خدمات پزشکی و ایجاد فرصت برای رسیدن به اهداف شخصی از جمله موارد اشاره شده در 
این قانون است. همچنین ممنوعیت بدرفتاری، توهین و تبعیض علیه سالمندان، بخش دیگری از این 
قانون است. دولت در این قانون ملزم می شود زمینه مشارکت همه سالمندان در فرایند توسعه اجتماعی 
را فراهم کند. در بخش دیگری از این قانون، بر نقش خانواده ها در مراقبت از سالمندان تأکید و آن ها 
به انجام وظایف و مسئولیت های خود برای نگهداری و مراقبت از سالمندان ملزم شده اند. مجموعه ای 
مادران  و  پدران  از  نگهداری  در  فرزندان  بی مسئولیتی  قانون، هرگونه  این  در  قوانین سخت گیرانه  از 
سالمند یا رسیدگی به آن ها را مستوجب مجازات می داند. در بخش تأمین اجتماعی، فراهم کردن حقوق 
مستمری برای رفع نیازهای اولیه سالمندان، در تعهد دولت قرا گرفته و ملزم شده است با افزایش میزان 
توسعه کشور، سهم مستمری افراد را افزایش دهد. نظام بیمه درمانی از جمله موارد دیگری است که 
در این سند، به منزله حقوق سالمندان در نظر گرفته شده است. ارائه مراقبت های پزشکی، امکان ارائه 
خدمات درمانی در منزل، افزایش مطالعات دولتی در حوزه سالمندشناسی و تربیت نیروی متخصص در 
این حوزه برای افراد باالی هفتاد سال که در اولویت قرار دارند، در قانون فوق آمده است. در این سند، 
رسانه ها شامل رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و فیلم ها ملزم شده اند ضرورت حفاظت از حقوق سالمندان را 
در برنامه ها و تولیدات خود برای عموم مردم اطالع رسانی کنند. یکی از بخش های اصلی این قانون، به 
ضرورت استفاده از دانش، مهارت و تجربه سالمندان در جامعه اختصاص یافته و دولت ملزم شده است 
که شرایط مشارکت شهروندان سالمند برای ارتقای جامعه را فراهم کند. مجموعه فعالیت هایی که در 

این قانون به  حوزه های مشارکت سالمندان اشاره کرده، از این قرار است:
کمک به آموزش جوانان و کودکان در مورد سوسیالیسم، وطن پرستی، جمع گرایی، سخت کوشی و   

سایر سنت های ملی؛
انتقال دانش علمی، فناورانه و فرهنگی؛  
ارائه خدمات مشاوره ای؛  
مشارکت در توسعه و کاربست علم و فناوری مطابق قانون؛  
ارائه خدمات رفاه عمومی؛  
مشارکت در حفظ نظم عمومی و میانجیگری در حل مناقشات؛  
مشارکت در فعالیت های اجتماعی دیگر.  
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در سال 2012، در بازبینی این قانون بخش هایی به آن اضافه شده است. یکی از مهم ترین تغییرات 
تأمین خدمات  اگرچه دولت در  از سالمندان است. درواقع،  بر نقش خانواده ها در نگهداری  تأکید  آن 
برای سالمندان نقش مهمی دارد، این امر نباید از وظایف خانواده ها در نگهداری از افراد سالمند بکاهد؛ 
به طوری که در قانون جدید بازدید اعضای خانواده از افراد سالمندشان الزامی شده است.1 در چین تاکنون 
دوازده برنامه پنج ساله توسعه اجرا شده است که در هر بخشی در مورد سالمندان وجود دارد. در آخرین 
از سیاست ها در مورد سالمندان  یافته، مجموعه ای  پایان  تا 2015  آغاز و  از 2011  برنامه توسعه که 
مطرح شده است. در این برنامه بر توانمندسازی افراد سالمند برای ایفای نقش در جامعه در مواردی 
چون آموزش کودکان، نظم عمومی و خدمات اجتماعی تأکید شده است. همچنین میزان فعالیت های 

داوطلبانه در جمعیت سالمند تا سال 2015 به میزان 10 درصد افزایش پیدا کرده است.2
در سال 1999، کمیته ملی چین در امور سالمندان تشکیل شد که به منزله زیرساخت نهادی این کشور 
برای نظارت بر همه سیاست گذاری ها، طراحی برنامه ها و اجرای آن ها انجام وظیفه می کند، این نهاد 
در سرتاسر چین دفاتر محلی دارد و نقش هماهنگ کننده همه برنامه های مربوط به سالمندان در سطح 
ملی و محلی را ایفا می کند. نکته مهم این است که اجرایی کردن سیاست ها و برنامه ها در چین به سبب 
از نظر ترکیب سنی، وضعیت خانوادگی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی،  متنوع بودن جمعیت سالمندان 
تحصیالت، پیشینه شغلی، اولویت داشتن امور شخصی و مسائل متعدد دیگر بسیار چالش برانگیز است. با 
این وصف، دولت چین در گزارش های عملکرد خود مدعی است که ساختار سیاست گذاری اش در حوزه 
سالمندان جامع و فراگیر و به اندازه کشورهای توسعه یافته در ایفای نقش خود موفق بوده است. عالوه بر 
نظام تأمین اجتماعی و خدمات درمانی در چین، مجموعه ای از برنامه ها وجود دارد که شامل برنامه های 
سالمندشدن مولد )مانند فعالیت های داوطلبانه، یادگیری مادام العمر، کارآفرینی اجتماعی، هنر و فرهنگ، 
ورزش و فعالیت های حرکتی(، مراکز سالمندان، خدمات در منزل، خدمات مراقبتی اجتماع محور، خدمات 

پرستاری در خانه از جمله آن هاست )کمیته ملی چین در امور سالمندان، 2008(.

1. برای مشاهده منت کامل این قانون مراجعه کنید به وب سایت رسمی دولت چین به آدرس:

 www.china.org.cn/english/government/207404.htm

2. برای مشاهده منت کامل برنامه توسعه چین مراجعه کنید به

http://www.britishchamber.cn/content/chinas-twelfth-five-year-plan-2011-2015-full-english-version
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نوآوری های اجتامعی و اقدامات محلی

اهمیت نوآوری اجتماعی و نهادهای مردمی در مواجهه با مسائل اجتماعی
ضروری  مؤلفه های  از  محلی،  و  مردمی  نهادهای  توان  از  استفاده  و  اجتماعی  نوآوری  به کارگیری 
سیاست گذاری اجتماعی در جهان پیچیده امروز است. بدون بکارگیری این ظرفیت ها، دولت ها نمی توانند 
به تنهایی در حیطه های مختلف زندگی اجتماعی با مسائل و مشکالت جامعه مقابله کنند. این مسئله در 
مورد پدیده سالخوردگی جمعیت و پیامدهای آن نیز صادق است. اگرچه نظام های حمایتی و بیمه ای ملی 
برای جلوگیری از فقر سالمندان و ارتقای سالمت آن ها ضروری است، مشارکت کامل سالمندان در جامعه 
مستلزم نقش فعال تر نهادها و سازمان های محلی است. درنتیجه، افزون بر اقدامات و سیاست هایی که 
در سطح کالن و ملی برای بهبود وضعیت زندگی سالمندان و بازنشستگان انجام می شود، مجموعه ای 
خیریه،  مؤسسه های  مدارس،  مانند  مردمی  و  محلی  نهادهای  عمدتاً  که  دارد  وجود  نیز  برنامه ها  از 
شهرداری ها یا کارآفرینان انجام می دهند. ویژگی غالب این اقدامات، به کارگیری خالقیت، نوآوری و 
استفاده از ظرفیت های محلی برای کمک به سالمندان و بازنشستگان است. مفهوم محوری در اینجا 
»نوآوری اجتماعی« است که به طور خاص در این بخش کتاب بر آن تأکید می شود. نوآوری اجتماعی، 
راه حل های جدید )محصوالت، خدمات، مدل ها، کسب وکار، فرآیندها و ...( است که هم زمان نیازهای 
روابط جدید و  قابلیت ها،  ایجاد  یا  بهبود  به  و  برآورده می کند  فعلی  راه حل های  از  را مؤثرتر  اجتماعی 
استفاده بهتر از دارایی ها و منابع منجر می شود )Grice et al, 2012(. در تعریفی دیگر، فعالیت ها و خدماتی 
نوآورانه به شمار می آیند که با هدف برآورده کردن نیاز شکل گرفته اند و عمدتاً به وسیله سازمان هایی 
 .)Mulgan et al, 2007:8( است  اجتماعی  آن ها  اصلی  اهداف  که  می یابند  گسترش  و  می گیرند  شکل 
نوآوری اجتماعی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ مانند خدمات و محصوالت، فرایندها، قوانین و 
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مقررات و فعالیت های جدید )TEPSIE, 2014(. همان طور که از تعاریف برمی آید، نوآوری های اجتماعی از 
نوآوری های کسب وکار متمایزند زیرا انگیزه و نوع سازمان در آن ها متفاوت است. درحالی که نوآوری های 
کسب وکار به کسب سود و به حداکثر رساندن آن معطوف  است نوآوری های اجتماعی اهدافی عموماً 
یا مشارکت هستند و  اشتغال، مصرف  از طریق  افراد و جوامع  رفاه  بهبود  دنبال  به  دارند،  عام المنفعه 

.)OECD, 2011( هدفشان، فراهم کردن راه حل های بهتر برای مشکالت افراد و جوامع است
شایان ذکر است که نوآوری اجتماعی ممکن است در بخش عمومی یا بخش خصوصی و نهادهای 

جامعه مدنی صورت پذیرد. 
گرمتا1 و همکاران )2005( سه بعد مرکزی در نوآوری اجتماعی را برطرف کردن نیاز انسانی )بعد 

محتوایی(، تغییر در روابط 
اجتماعی، به ویژه در ارتباط با حکمرانی )بعد فرایند(، افزایش ظرفیت اجتماعی- سیاسی و دسترسی 
به منابع )بعد توانمندسازی( می دانند. کان )2013( هم معتقد است میان نیازهای سالمندان و شرایط 
موجود شکاف وجود دارد و نوآوری های اجتماعی در حوزه سالمندان با توجه به افزایش امید به زندگی 

و مسائل جدید جوامع، باید به سه خواسته اصلی افراد سالمند توجه کند:
هدف داشتن در زندگی: افراد سالمند باید احساس کنند کارمند، مشاور، داوطلب، کارآفرین، کارفرما . 1

یا راهنمایی مفید هستند و ارزش گذاشته می شوند. این امر در نقشی رسمی و در فضای غیررسمی در 
خانواده و در میان دوستان، همچنین در بازار کار و خارج از آن صادق است.

حس خوشبختی: زندگی در شرایط سالمتی مناسب، فعالیت فیزیکی و ثبات روحی که سبب حس . 2
خوشبختی، شادی، حق انتخاب، کنترل، صمیمیت و روابط شخصی می شود.

حس راحتی در محل و ارتباط با دیگران: مهم است که هر جا زندگی می کنند )خانه شخصی، خانه . 3
مشترک یا خانه سالمندان( حس راحتی داشته باشند. همچنین اهمیت دارد جایی که دوست دارد زندگی 

کند تا بیشترین حد ممکن مستقل و به شبکه حمایتی اجتماعی متصل باشد.
ارزشمند  منبعی  بلکه  جامعه،  دوش  بر  باری  نه  را  سالمند  افراد  اجتماعی  نوآوری  این،  اساس  بر 
می داند. همچنین مشارکت آنان را در جامعه امکان پذیر می کند و آن ها را مشارکت کنندگان فعال و نه 
مصرف کنندگان صرف می بیند. زیربنای همه این ها، بهبود کیفیت زندگی سالمندان و تأکید بر جابه جایی 
توجه و تمرکز صرف از درمان و مستمری به رویکردی کل گرایانه به رفاه افراد سالمند است. در ادامه 
مردمی  نهادهای  مؤثر  فعالیت  برای  زمینه سازی  و  بسترسازی  که  شد  خواهد  داده  نشان  بخش  این 

1. Gerometta
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مشکالت  جمله  از  اجتماعی  مسائل  حل  به  است  ممکن  حد  چه  تا  اجتماعی  نوآوری های  مبنای  بر 
بازنشستگان و سالمندان کمک کند. مطالب این بخش در ده سرفصل تغییر انگاره های ذهنی در مورد 
سالمندان، فعالیت های داوطلبانه، مشارکت سیاسی و اجتماعی، فعالیت های جسمی و ورزشی، استفاده از 
فناوری، تقویت هم بستگی بین نسلی، مراقبت بلندمدت، متناسب سازی مسکن و محیط شهری، آموزش و 
توانمندسازی و درنهایت اشتغال بازنشستگان مطرح خواهد شد. ویژگی غالب این نمونه های موفق جهانی 
این است که گروه، مؤسسه یا سازمانی مستقل از دولت ها هستند و هدف نهایی آن ها بهبود شرایط زندگی 
سالمندان و ارتقای سالمندشدن فعال است. اگرچه برخی از این موارد جنبه تجاری هم دارد، اکثریت این 
نمونه ها به افزایش مشارکت سالمندان در جامعه بر مبنای همکاری و فهم متقابل میان همه اعضای 
جامعه، بدون لحاظ شدن منفعت و ضرر اقتصادی معطوف است. تشویق مشارکت از طریق از میان بردن 
موانع آن برای سالمندان، فراهم کردن زمینه برقراری ارتباط و ایجاد شبکه های محلی میان سالمندان با 
یکدیگر و سایر اعضای اجتماع از مهم ترین ویژگی های این تجربیات است. اهمیت اقدامات و برنامه های 
محلی، نه تنها از بخش سیاست ها و برنامه های ملی کمتر نیست، بلکه به سبب غفلت از نقش نهادهای 

مردمی و محلی در حوزه سیاست گذاری اجتماعی جامعه ما توجه به آن ضرورت بیشتری نیز دارد. 

تغییر انگاره های ذهنی در مورد سالمندان
همان طور که در فصل قبل گفته شد مقابله با عقاید قالبی و پیش داوری های منفی علیه سالمندان از 
جمله مهم ترین اقدامات برای از میان بردن موانع حضور فعال سالمندان در جامعه است. در این بخش 

نمونه هایی از برنامه های موفق در مبارزه با سالمندستیزی و تبعیض سنی معرفی می شوند.

صحبت درباره پیری1: کمپینی علیه سالمندستیزی: جمهوری چك
از سال 2010 یک کمپین بلندمدت عمومی در جمهوری چک آغاز شد تا علیه پیش داوری ها و عقاید 
راه اندازی   O2 و  الپیدا2  نام های  به  موسسه  دو  را  کمپین  این  کند.  مبارزه  سالمندان  به  منفی  قالبی 
کردند و هدفشان تعریف و تعیین مصادیق تبعیض علیه سالمندان، تذکر به جامعه در مورد ارزش و 
برای مشارکت  به سالمندان و تشویق جوانان  احیا و برجسته کردن مسائل مرتبط  تجربه سالمندان، 
در گفت وگوهای بین نسلی بوده است. این کمپین، بخش رسانه ای بسیار قدرتمندی در کشور دارد و 
پوسترهای آن، در اغلب مناطق کشور در معرض دید عموم است. یکی از عالیق اصلی آن نیز فراهم 

1. Talk about old age

2. Elpida



بازاندیشی در راهربدهای نظام بازنشستگی   118

کردن امکان گفت وگو میان نسل هاست به گونه ای که خود شخص و نه سن او در این گفت وگو اهمیت 
داشته باشد. گردانندگان این کمپین بر این باورند که گفت وگو در مورد سالمندی بسیار مهم است و 
به ارتقای دانش عمومی درباره این پدیده کمک می کند. در جمهوری چک مانند بسیاری از کشورها، 
سالمندشدن نوعی تهدید است و سن باال در باور عمومی امری منفی تلقی می شود. این کمپین به دنبال 
نشان دادن تصویری مثبت تر از سالمندان و مبارزه با پدیده سالمندستیزی است که در آن تعدادی از 
چهره های شناخته شده فرهنگی و اجتماعی چک حضور دارند. در چارچوب همین کمپین یک گروهی 
موسیقی یک قطعه موسیقی ساخته که در آن از بیست سالمند به عنوان گروه کر استفاده شده است. این 
گروه موسیقی در تورهای خود در سراسر کشور این سالمندان را به همراه خود می برند. همچنین کمپین 
»صحبت درباره پیری« الپیدا چند طرح دیگر برای افزایش کیفیت زندگی افراد سالمند اجرا کرده است:

خط سالمندان:1 خط تلفنی اضطراری است که خدمات مشاوره، اطالعات در مورد سالمت و رفاه   
و همچنین، دسترسی به خدمات اجتماعی را ارائه می کند.

مرکز الپیدا: مرکز مجهز آموزشی و اجتماعی است که خدماتی چون مشاوره، کالس های ورزشی،   
معموالً  آموزش  قرار می دهد. چگونگی  سالمندان  اختیار  در  در محیطی خوشایند  را  زبان  و  کامپیوتر 

متناسب با ویژگی های سالمندان طراحی شده است.
نشریه ویتال پالس:2 پرخواننده ترین نشریه برای سالمندان در جمهوری چک است که مسئله   

و  یادداشت  گزارش،  مصاحبه،  چون  مطالبی  و  است  جامعه  در  سالمندان  نقش  افزایش  آن  محوری 
توصیه های بهداشتی و تندرستی در آن وجود دارد.3

کارزار آگاهی بخشی در مورد سالمندان، پرتغال
کارزارهای  باورهای غلط،  در مورد سالمندان و شکست  منفی  قالبی  با عقاید  مقابله  راه های  از  یکی 
عمومی برای آگاهی بخشی به جامعه در مورد سالمندان و فرایند سالمندشدن است. در لیسبون پرتغال 
از پوسترهای بزرگ در مکان های  با استفاده  با همین هدف آغاز شد که  در سال 2015 یک کارزار 
عمومی سعی کرد تصویر ذهنی مثبتی از سالمندان به جامعه ارائه کند. برای برگزاری این کارزار چندین 
نهاد مختلف در شهر همکاری کردند. ایده اصلی در شبکه اجتماعی لیسبون4 مطرح شد که یک نهاد 

1. Senior Line

2. Vital Plus

elpida.cz 3. برای اطالعات بیشرت در مورد فعالیت این گروه مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس

4. Lisbon Social Network
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هماهنگ کننده بخش عمومی و خصوصی برای پیشگیری و حل مسائل اجتماعی در این شهر است. 
شورای شهر لیسبون که خود یکی از شرکای شبکه اجتماعی لیسبون است تأمین منابع مالی این کارزار 
و همچنین فراهم کردن نقاط نصب پوسترها را بر عهده داشت. اجرای طرح نیز بر عهده سازمان خیریه 
Santa Casa da Misericórdia قرار داشت که از مدرسه عالی ارتباطات و مطالعات رسانه1 درخواست کرد 

پوسترهای موردنیاز را طراحی کنند. گروهی از استادان در این مدرسه، طراحی پوستر برای این کارزار 
تعیین کردند. بخش ضروری طراحی پوستر، مطالعات  پایان سال دانشجویان خود  پروژه  به عنوان  را 
مقدماتی دانشجویان در مورد نوع نگاه و نحوه رفتار مردم با سالمندان بود. برای این کار آن ها از منابع 
مختلفی مانند مقاالت علمی، گفتگو با سالمندان و مصاحبه با کارشناسان و متخصصان استفاده کردند. 
درنهایت با مشارکت نهادهای پشتیبان این کارزار، سه پوستر از میان همه پوسترهای طراحی شده برای 
نمایش عمومی برگزیده شد. ویژگی مشترک هر سه پوستر این بود که در آن ها موقعیت های مختلف 
زندگی با حضور هم زمان جوانان و سالمندان تصویر شده بود. پیام محوری آن ها این بود که در دوره 
سالمندی همه ویژگی های مثبت دوران جوانی تداوم دارد. پوسترهای این کارزار عالوه بر نمایش در 
یافت  انتشار  نیز  اجتماعی  روزنامه های محلی، وب سایت ها و شبکه های  در  سه منطقه شلوغ شهری 

   .)Mendonça, Mariano & Marques, 2016(

تسهیل فعالیت های داوطلبانه
مشارکت  جنبه های  مهم ترین  از  یکی  داوطلبانه  فعالیت  شد،  گفته  هم  قبل  فصل  در  که  همان طور 
نقش  که  ملی  نهادهای  بر  آن هاست. عالوه  برای  بودن  مفید  احساس  تقویت  و  سالمندان  اجتماعی 
سازمان دهی به فعالیت های داوطلبانه سالمندان را ایفا می کنند، تعداد زیادی از مؤسسات و سازمان های 
مردمی و محلی نیز در مناطق مختلف جهان در این حوزه فعالیت می کنند. در این بخش چند تجربه 

موفق در استفاده از ظرفیت سالمندان و بازنشستگان در فعالیت های داوطلبانه مطرح می شود.

آژانس همکاری بین المللی2: ژاپن
آژانس همکاری بین المللی یکی از نهادهای فعال ژاپن در حوزه کمک رسانی بین المللی است که برای 
فعالیت های انسان دوستانه خود، گروهی از افراد سالمند داوطلب را به کشورهای مختلف اعزام می کند. 
تا 69 ساله را به عنوان سالمندان داوطلب استخدام  از مردان و زنان 40  آژانس فوق ساالنه گروهی 

1. Higher School of Communication and Media Studies

2. Japan International Cooperation Agency
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دهه  دو  طی  در  می فرستد.  درحال توسعه  کشورهای  به  ساله  دو  یا  یک  پروژه های  برای  را  آن ها  و 
گذشته، بیش از 45 هزار نفر از داوطلبان سالمند، به شصت کشور جهان- عموماً در آسیا و آمریکای 
التین- اعزام شدند که 37 درصد از آن ها در حوزه آموزش )مدیریت مدرسه، آموزش زبان ژاپنی(، 16.2 
درصد در فعالیت های صنعتی و 12.9 درصد در بخش کشاورزی فعالیت کردند. این طرح سبب شد تا 
بازنشستگان بتوانند پس از دوران اشتغال، دانش و مهارت خود را در اختیار دیگران قرار دهند؛ ازاین رو 
هم به رضایت شخصی رسیدند و هم به توسعه جامعه یاری رساندند. این طرح شکلی از رابطه دوجانبه 
دادن- ستاندن است؛ یعنی سالمندان داوطلب دانش و مهارت خود را در اختیار همکاری های بین المللی 

.)Yong et al, 2015( قرار می دهند و در مقابل، فرصت یادگیری و رشد فردی به دست می آورند

کلوپ سالمندان: ژاپن
کلوپ های سالمندان یا کلوپ های Rojin نقش مهمی در ارتقای مشارکت اجتماعی سالمندان ژاپنی دارد. 
در اصل این کلوپ ها، برای مواجه با پدیده سالخوردگی تأسیس نشده  و بسیاری از آن ها از زمان های 
قدیم در ژاپن وجود داشته است. پس از جنگ جهانی دوم، سالمندان به طور داوطلبانه گروه هایی تشکیل 
 دادند که هدف آن ها مقابله با پیامدهای جنگ و تغییرات نظام خانوادگی در ژاپن بود. تا سال 2010 
حدود 117 هزار کلوپ سالمندان در سرتاسر ژاپن فعالیت می کرد که بیش از 7 میلیون عضو داشت. در 
سال 1962 فدراسیون کلوپ های سالمندان تشکیل شد که نماینده تمامی کلوپ های سرتاسر کشور 
است. در این کلوپ ها، دو دسته فعالیت اصلی انجام می شود: یکی برگزاری رویدادهای اجتماعی مختلف 
مانند تمرینات ورزشی )شامل پیاده روی، رقص و شنا( و برنامه های سرگرمی و تفریحی )مانند باغبانی، 
شطرنج و خوانندگی( برای ارتقای سالمت و تندرستی است. بخش دوم فعالیت آن ها نیز فراهم کردن 
از  بازدید  برای  کلوپ ها  این  اعضای  است.  محلی  فعالیت های  در  اعضا  مشارکت  فرصت  و  زمینه ها 
مهدکودک ها داوطلب می شوند، در مراکز خدمات اجتماعی، هنر و صنایع دستی درس می دهند و یا پارک 
و خیابان ها را تمیز می کنند. این کلوپ ها معموالً برنامه بیمه گروهی خاص خود را دارند که هرگونه 

.)Yong et al, 2015( خسارت یا صدمه ناشی از فعالیت ها را برای اعضا پوشش می دهد

پروژه آزادسازی ظرفیت ها1: ایرلند شمالی
آزادسازی ظرفیت ها، پروژه ای پنج ساله است که از سال 2008 دو سازمان مردم نهاد در ایرلند شمالی آن 

1. Unlocking Potential Project
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را با هدف تقویت سالمندشدن فعال و افزایش مشارکت های مدنی اجرا کردند. این طرح با توانمندسازی 
مورد  در  آگاهی  افزایش  چون  اهداف  تحقق  دنبال  به  داوطلبانه،  فعالیت های  انجام  برای  سالمندان 
مزایای فعالیت های داوطلبانه، افزایش تعداد سالمندان دخیل در فعالیت های داوطلبانه در طی پنج سال 
و افزایش کیفیت زندگی سالمندان است. همچنین، بهبود دسترسی و خلق فرصت های فعالیت داوطلبانه 
برای افراد سالمند به نحوی که هم تأمین کننده انتظارات آن ها باشد و هم بر اجتماع محلی شان اثر 
بگذارد، از جمله اهداف این طرح بشمار می آید. در ابتدای طرح و در اولین جلسات گروهی با سالمندان، 
مسئوالن پروژه به این نتیجه رسیدند که شرکت کنندگان دانش بسیار محدودی در مورد فعالیت های 
داوطلبانه دارند. از سوی دیگر، مشخص شد که رسانه ها عمدتاً سالمندشدن را پدیده ای منفی و با تأکید 
بر هزینه های آن برای جامعه نشان داده اند. برای مقابله با این تصویرها، پروژه آزادسازی ظرفیت ها، 
مجموعه ای از پیام های بازاریابی و تصاویر تبلیغاتی تهیه کرد که در آن داوطلبان سالمند نقش فعالی 
داشتند و از طریق آن سعی می شد آگاهی عمومی در مورد نقشی که سالمندان می توانند در جامعه ایفا 
تبلیغات  بیلبوردها،  از طریق  بود که  تبلیغاتی  فعالیتی  دلیل خوب«،  یابد. کمپین »یک  افزایش  کنند، 
روی اتوبوس یا پیام های رادیویی تالش کرد سالمندانی را که فعالیت داوطلبانه می کنند، نشان دهد و 
روایت فعالیت آن ها را به گونه ای بیان کند که برای دیگران الهام بخش باشد. پس  از اجرای این برنامه 
تبلیغاتی، کمپین تحقیقی تلفنی انجام داد که مشخص کرد 28 درصد از پاسخگویان، این تبلیغات را 
دیده  و 80 درصد از افراد باالی 60 سال به این پیام توجه  کرده اند. پروژه آزادسازی ظرفیت ها، همچنین 
با شوراهای محلی برای ترغیب آن ها به شناخت اهمیت کار داوطلبانه سالمندان وارد گفت وگو شده 
است. درنتیجه این تعامل، برخی شوراهای محلی، ساالنه جایزه داوطلب سالمند برتر سال را در سرتاسر 
ایرلند شمالی اعطا می کنند. یکی دیگر از اقدامات این پروژه، تدوین ابزاری برای سنجش تأثیر داوطلبان 
سالمند بر اجتماع محلی است که بر اساس آن بتوان شواهد محکمی برای دفاع از این ایده فراهم کرد.

سالمندان سوزوکی1: کانادا
بنیاد دیوید سوزوکی در کانادا از داوطلبان سالمند، برای فعالیت های مرتبط به حفاظت از محیط زیست 
استفاده می کند. هدف کلی این برنامه ها، آگاهی بخشی عمومی در مورد تغییرات آب و هوایی و اقلیمی، 
افراد سالمند  با محیط زیست است.  آلودگی و سایر موضوعات مرتبط  پایداری زیست محیطی،  مفهوم 
داوطلب می توانند برای همکاری در جلسات گروهی یا جلسات مشورتی حضور یابند یا مطالب خود را 

1. Suzuki Elders
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به صورت آنالین منتشر کنند. همچنین تالش می کنند تا سایر افراد سالمند و جوانان را به فعالیت برای 
حفظ محیط زیست ترغیب کنند.1 این کار، نمونه ای از استفاده توان بازنشستگان و سالمندان از طریق 

فعالیت های داوطلبانه به منظور افزایش آگاهی های اجتماعی برای بیشتر شدن خیر عمومی است.

فنون تجارت و مشاوره بین المللی2: فرانسه
برای  و  جذب  را  سالمند  داوطلب  هزار   3 حدود  که  است  فرانسه  در  غیرانتفاعی  مؤسسه ای  اکتی3 
مأموریت های مختلف کمکی به سازمان های دولتی، بنگاه های خرد یا کشورهای درحال توسعه اعزام 
کرده است. داوطلبان جذب شده در این شرکت، مدیران سابق شرکت های خصوصی، نهادهای دولتی، 
متخصصان نهادهای عمومی و امثال آن هستند و از نظر تحصیلی، طیف های متنوعی را در برمی گیرند. 
آن ها در حوزه های مختلفی مانند مدیریت، بازاریابی، فروش، تجارت، بیمه، حسابداری، منابع انسانی، 
حقوق، تحقیق و توسعه و ... مهارت و توانایی دارند. اکتی این افراد را برای مشاوره به مؤسسه ها و 
سازمان های ملی و بین المللی اعزام می کند و با برخی از کشورهای درحال توسعه در حوزه های اقتصاد، 

علم، فناوری و فرهنگ همکاری دارد.

برنامه مادربزرگ ایتام۴: بلغارستان، ویتنام، آذربایجان
در این برنامه بین المللی که بنیاد جهانی ایتام5 مستقر در آمریکا هماهنگ کننده آن است، زنان بازنشسته 
آن ها  تربیت  و  رشد  به  و  دارند  عهده  بر  را  یتیم  کودکان  مادربزرگ های  نقش  مختلف،  کشورهای 
و حمایت الزم  منابع  فراهم کردن  یتیم،  ارتقای وضعیت کودکان  برنامه،  این  کمک می کنند. هدف 
برای تبدیل شدن به عضوی سالم و توانا برای جامعه است. در این برنامه، سازمان به زنان محلی با 
تخصص های مختلف که در میان آن ها تجربه های تدریس، کتابداری، خدمات درمانی و بهداشتی وجود 
یتیم در حوزه هایی مانند هنر،  با کودکان  زنان آموزش دیده وظیفه دارند  این  دارد، آموزش می دهد. 
موسیقی و ورزش تمرین کرده و مراحل رشد آن ها را ثبت کنند. سعی می شود تا از طریق اجرای این 
برنامه، کودکان کمتر خأل پدر و مادر را در زندگی خود احساس کنند. این برنامه اکنون در بلغارستان، 

آذربایجان و ویتنام اجرا می شود.

www.suzukielders.org 1. برای اطالعات بیشرت نگاه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس

2. Echanges et Consultations Techniques Internationaux

3. Ecti

4. EARLY INTERVENTION GRANNY )BABA( ORPHAN

5. Worldwide Orphans Foundation 
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برنامه داوطلبان بازنشسته و سالمند1: بریتانیا
برنامه داوطلبان بازنشسته و سالمند در بریتانیا، افراد باالی 50 سال را تشویق می کند تا در منطقه محل 
زندگی خود، کارهای داوطلبانه انجام دهند. در حال حاضر، بیش از 14 هزار داوطلب سالمند در سرتاسر 
انگلستان، اسکاتلند و ولز فعال  هستند. همه فعالیت های این برنامه را داوطلبان سالمند سازمان دهی و 
مدیریت می کنند. در مورد نوع پروژه ها محدودیتی وجود ندارد. برای پذیرش اعضای این گروه ها نیز 
محدودیتی وجود ندارد: داوطلبان معلول هم به کار دعوت می شوند و سقف سنی هم برای پذیرش 
عضو داوطلب وجود ندارد. این نهاد به عنوان بخشی از نهاد خیریه بزرگ داوطلبان خدمات محلی2 شکل 
گرفته است. هدف اولیه این نهاد هم مقابله با انزوای سالمندان و حس بی هدفی در زندگی است که 
برخی افراد بازنشسته و سالمند گرفتار آن می شوند. در این برنامه از تجربه و مهارت افراد عضو برای 
بهبود شرایط محل زندگی شان نیز استفاده می شود. ارزیابی ها نشان می دهد برای بسیاری داوطلبان، 
فعالیت در این نهاد به مهم ترین فعالیت معنا بخش در زندگی شان بدل شده است. پروژه های محلی 
که به وسیله خود داوطلبان اجرا می شوند بسیار متنوع اند و انتخاب و نحوه اجرا به خود داوطلبان بستگی 
دارند. معموالً این پروژه گستره وسیعی از فعالیت ها از بخش سالمت گرفته تا محیط زیست و آموزش و 
میراث فرهنگی را در برمی گیرد؛ مثالً یک پروژه در لندن تعدادی از سالمندان را با گروهی از دانشجویان 
بتوانند مسائل جسمی و روان شناختی  تعامل، دانشجویان  این  به واسطه  تا  بود  پزشکی مرتبط ساخته 
مرتبط با پیری را بهتر بشناسند. حلقه های بافتنی کردن، کلوپ های آشپزی برای مردان و کالس های 
رقص از جمله فعالیت هایی است که در سرتاسر بریتانیا در این برنامه انجام می شود. برخی از برنامه های 
این نهاد کمک به بهبود شرایط اقشار آسیب پذیر اجتماعی است؛ مثالً یک گروه داوطلب برنامه ای 
اجرا کرد که در آن با بازسازی دوچرخه های خراب و رهاشده، برای خانواده های فقیر دوچرخه ها فراهم 
می کرد. در پروژه ای دیگر که 2000 داوطلب در آن حضور داشتند در یک مدرسه محلی هر نفر با یک 

دانش آموز برای تمرین درسی همراه شده بودند3.

تور لیدرهای داوطلب: رومانی
موزه هنر تیمیسورا4، در رومانی پروژه ای را اجرا کرد که در آن از همکاری سازمان ها و نهادهای فعال 

1. Retired and Senior Volunteer Programme

2. Community Service Volunteers

uk.org.west-rsvp :3. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به

4. TIMISOARA
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در حوزه سالمندان، برای خدمات رسانی خود کمک گرفت. ایده اصلی این بود که گروهی از سالمندان 
)تورلیدرهای موزه( آموزش ببینند و داوطلبانه هفته ای دو بار تورهای موزه را هدایت کنند. هدف گروه 
در این پروژه، افراد بازنشسته باالی 55 سال یا کسانی بودند که در شرف بازنشستگی قرار داشتند و 
در این طرح، فرصتی برای یادگیری، تعامل و مشارکت آن ها فراهم شده بود. این فعالیت ها، هم آن ها 
را فعال نگه می داشت و هم سبب می شد نگرش بهتری به زندگی خود داشته باشند و احساس مفید 
از آن ها برای تورهای  افراد داده می شد و معموالً  این  بودن کنند. همچنین آموزش های متنوعی به 
سالمندان یا سالمندانی که پارکینسون یا آلزایمر داشتند، استفاده می شد. در جریان این تورها گاهی افراد 

استفاده کننده، تصمیم می گرفتند به جرگه تورلیدرها بپیوندند.

پروژه Gent (People) 3.0: اسپانیا
هدف این پروژه، ارتقای سالمتی و کیفیت زندگی سالمندان، کمک به حفظ توانایی های جسمی و روانی، 
تشویق مشارکت اجتماعی و تقویت استقالل شخصی است. درعین حال برای جامعه ای که سهم افراد 
سالمند در جمعیت آن روزبه روز بیشتر می شود، استفاده از زمان آزاد افراد سالمند به شیوه ای که برای جامعه 
مولد باشد نیز ضروری است. پروژه Gent 3.0 را شرکت الکاشا1 )وابسته به یک مؤسسه بانکی( اجرا می کند 
که در حوزه فعالیت های اجتماعی در اسپانیا فعال است و در سرتاسر کشور، مراکز ارائه خدمات دارد و با 
سایر نهادهای مدنی نیز همکاری می کند. در حال حاضر در اسپانیا، 602 سایت برای این پروژه به عنوان 
مراکز سالمندان فعال است که 67 مورد از آن ها به خود شرکت و باقی به سایر نهادهای همکار متعلق 
است. از دهه 1980 و با هدف تقویت استقالل سالمندان، مدیریت این مراکز به خود سالمندان سپرده شد.
در این مراکز خدمات فراوانی به افراد سالمند ارائه می شود. برنامه های آموزشی برای تقویت سالمت و 
جلوگیری از تحلیل رفتن توانایی های جسمی و فکری از جمله برنامه های این مراکز است؛ به عنوان نمونه 
برنامه هایی در مورد خواب سالمندان اجرا شده است که به افراد در مورد نگرانی هایشان در مورد خواب پاسخ 
می دهد. در ارائه راه حل معموالً بر تغییر عادت ها و رفتارها تأکید می شود تا از هزینه های درمانی و پزشکی 
افراد بکاهد؛ اما در کنار این پروژه ها، یکی از مهم ترین ابعاد این برنامه، پرداختن به فن آوری اطالعات و 
ارتباطات است. از ابتدای فراگیر شدن رایانه و اینترنت این شرکت تالش کرد تا با آشنا کردن افراد سالمند 
با این پدیده از جدا افتادگی آن ها از دنیای دیجیتال جلوگیری کند. با این هدف حدود 30 هزار کارگاه 
آموزشی برگزار شد و حدود 460 هزار سالمند با دنیای دیجیتال و فنا وری های اطالعات و ارتباطات آشنا 

1. la Caixa
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شدند. به موازات این فعالیت های آموزشی، این بنیاد به شکل گیری 17 انجمن داوطلبانه در مناطق مختلف 
اسپانیا کمک می کند که مراکز اصلی اجرای پروژه های داوطلبانه برای سالمندان به شمار می آیند. این بنیاد 
عالوه بر اینکه به افراد سالمند در مورد فن آوری اطالعات و ارتباطات آموزش داده، تالش کرده تا در گام 
 EspaciosCaixa بعد از افراد آموزش دیده برای انجام پروژه های داوطلبانه استفاده کند. این ایده به خلق واحد
منجر شد که از گروهی از افراد سالمند آموزش دیده در حوزه فن آوری های اطالعات و ارتباطات تشکیل 
شده و وظیفه اصلی اش آموزش این فناوری به گروه های آسیب پذیر مانند مهاجران، زندانیان یا معلوالن 
است. این برنامه از یک سو به بهبود زندگی افراد تحت آموزش منجر می شود و از طرف دیگر به همبستگی 
اجتماعی و از میان رفتن عقاید قالبی منفی رایج در جامعه نسبت به سالمندان کمک می کند. یکی از 
موفق ترین جنبه های این پروژه آموزش رایانه و اینترنت به جوانان زندانی در زندان ها بود که از سال 2007 
آغاز شد. این آموزش ها که توسط داوطلبان سالمند ارائه می شد و برای آن دسته از جوانانی که مراحل 
پایانی محکومیت را می گذرانند و مایل به یافتن شغل پس از زندان بودند کمک بزرگی به حساب می آمد. 
البته سالمندان برای انجام این دوره ها عالوه بر آموزش هایی که قبالً در مورد فن آوری های اطالعات و 
ارتباطات دیده بودند، دوره های کوتاهی هم در مورد شیوه های آموزش به زندانیان گذراندند. با توجه به 
آنچه گفته شد، هدف پروژه Gent 3.0 کمک به افزایش فعالیت های داوطلبانه و ایفای نقش فعال در سطح 
محلی بوسیله افراد سالمندی است که می خواهند برای جامعه خود مفید باشند. این پروژه به دنبال به راه 
انداختن یک جنبش اجتماعی است که در آن نسل جدیدی از سالمندان که مصرف کنندگان صرف نبوده و 

شهروندانی فعال هستند در جامعه محلی خود تغییر ایجاد می کنند.1

برنامه ارزش نقره2: هلند
برنامه ارزش نقره را سازمان مردم نهاد هلندی به نام MOVISIE طراحی کرده است، این سازمان خود را مرکز 
توسعه اجتماعی هلند معرفی می کند که هدفش تقویت مشارکت و استقالل شهروندان از طریق کمک و 
مشاوره به سازمان های حرفه ای، داوطلبانه و نهادهای دولتی است. یکی از پروژه های این مؤسسه، برنامه 
ملی »ارزش نقره« است. هدف این برنامه کمک رسانی و مشاوره به سازمان هایی است که در جست وجوی 
افزایش مشارکت مدنی و اجتماعی سالمندان هستند. خدمات این برنامه را کارشناسان از طریق برگزاری 
سخنرانی و کارگاه آموزشی برای گروه ها و مؤسسات، تدوین پیشنهادهای سیاستی، مشاوره تأمین بودجه 
برای برنامه ها و شیوه های دیگر مشاوره و دانش افزایی ارائه می دهند. منظور از مشارکت اجتماعی در این 

http://goo.gl/BlO29j 1. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس

2. Value of Silver )Zilveren Kracht(



بازاندیشی در راهربدهای نظام بازنشستگی   126

برنامه، فعالیت هایی است که به میزان مشخصی زمان نیازمند است، به جز پوشش هزینه های احتمالی فرد، 
درآمد دیگری ندارد و با هدف منفعت رساندن به گروهی خاص به جز اعضای خانواده فرد انجام می شود. 

این برنامه در فاصله سال های 2010-2006 بر چهار محور اصلی تمرکز داشته است که عبارت است از:
الف( شاغالن سالمندی که در آستانه دوره جدیدی از زندگی قرار دارند: هدف اصلی این 
بخش ارائه سیاست شغلی هدف- محور و ترکیبی منعطف از کار دستمزدی و داوطلبانه برای سالمندان 
در شرف بازنشستگی است؛ مثالً شاغالن سالمند معموالً آماده  هستند در این مرحله از زندگی شغلی  
بازنشستگی جزئی  با  قوانین مرتبط  اختیار همکاران جوانشان قرار دهند.  را در  خود، تجربه های خود 
این امکان را برای آن ها فراهم می کند تا ساعات کاری خود را کاهش دهند و فعالیت های دیگری را 
جایگزین کنند. در نتیجه، در این مرحله یک فرصت استثنایی وجود دارد که فرد در یک فرایند تدریجی 
از موقعیت یک شاغل تمام وقت به یک مرحله جدید از زندگی منتقل شود که می تواند بازنشستگی 
کامل، شروع یک فعالیت داوطلبانه یا حتی شروع یک زندگی شغلی جدید باشد. برای این هدف، برنامه 
پایانی زندگی شغلی  را در دوره  با شهروندی فعال  یافتن و رشد مفاهیم مرتبط  نقره، پرورش  ارزش 
رصد می کند و از این یافته ها، برای مشاوره دادن به کارآفرینانی که دغدغه های اجتماعی، شرکت های 
حرفه ای و سازمان های داوطلبانه دارند، استفاده می کند تا سالمندان را در طی کردن موفق این دوره 

انتقالی یاری کند.
برای  اجتماعی  و تسهیل طرح های  ایجاد  ارتقای شهروندی سالمندان:  ب( طرح هایی برای 
سالمندان و از میان بردن موانع موجود در قانون و مقررات برای آنان، هدف اصلی این محور است. ایده 
اصلی این بخش نیز کمک به سالمندان برای کنترل بیشتر و انتخاب پروژه زندگی شان است. ارزش 
نقره برای این کار، فرصت ها و محدودیت ها را مشخص می کند و نشان می دهد سالمندان در این مسیر 
چگونه باید حمایت شوند. این برنامه برای شهرداری هر شهر، گزارشی ویژه با عنوان »ارزش نقره در 

شهر الف )نام شهر(« تولید می کند و به مقامات محلی در این مورد مشاوره می دهد.
ج( خون تازه در رگ سازمان های داوطلبانه متشکل از سالمندان: سازمان های داوطلبانه ای که 
برای سالمندان کار می کنند، به نیروی جوان و انرژی بیشتر نیازمند هستند، این داوطلبان جوان، معموالً 
خود را با سازمان های داوطلبانه سنتی هویت یابی نمی کنند و معموالً این سازمان ها را خشک، اداری و 
سلسله مراتبی می دانند. درنتیجه، سازمان های فوق به فرهنگ سازمانی جدید نیاز دارند که بتواند داوطلبان 
قدیمی را با این داوطلبان جوان پیوند دهد. ارزش نقره، برنامه های ویژه ای برای هر سازمان اجرا و به آن ها 

کمک می کند تا شیوه هایی را برای تغییر و جذب بیشتر نیروهای جوان در سازمان خود بیابند.
د( سالمندشدن فعال در محیط زندگی جذاب و دلپذیر: هدف این بخش ارتقای محیط زندگی 
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به شکلی است که امکان سالمندشدن فعال و مشارکت سالمندان را فراهم کند. زندگی مستقل، استفاده 
از همه فرصت های زندگی، مفید بودن و تجربیات متنوع در زندگی امروز برای سالمندان اهمیت زیادی 
دارد. ارزش نقره، به سازمان ها و مؤسسات کمک می کند تا پتانسیل ها و امکانات مختلف در منطقه خود 
را برای سالمندان شناسایی کنند. هدف این مشاوره نیز کمک به نهادهای محلی و منطقه ای برای خلق 

محیط سرزنده، فعال و ایمن برای سالمندان منطقه است.1
برنامه ارزش نقره نمونه ای جالب از ارائه خدمات مشاوره ای برای سالمندشدن فعال است. در شرایطی 
که بسیاری از سازمان ها و نهادهای دولتی، روزانه با جمعیت زیادی از سالمندان سروکار دارند، اما چون 
شناخت تخصصی از مسائل آنان ندارند، نمی توانند مستقیماً به حل مسائل آن ها کمک کنند. کمک این 
نهادهای مشاوره ای به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی می تواند نقش بسزایی در ارتقای کیفیت 

زندگی سالمندان در هر منطقه ایفا کند.

داوطلبان؛ سفیران تغییر2: رومانی
این پروژه را بنیاد پرنس مارگاریتا3 در رومانی تشکیل داد که هدف آن مبارزه علیه تنهایی و فقر از طریق 
کمک به سالمندانی است که در خانه خود یا خانه های بازنشستگی زندگی می کنند. تشویق افراد سالمند 
برای مشارکت در جامعه از طریق ایجاد فرصت برای آن ها به منظور شرکت در فعالیت های اجتماعی 
و فرهنگی، تقویت فعالیت ها و تبادالت بین نسلی، افزایش آگاهی عمومی در مورد واقعیت های افراد 
سالمند، ارتقای فعالیت های داوطلبانه، آموزش و کمک به داوطلبان برای یاری رسانی به سالمندان، از 
اهداف اصلی این طرح است. بنیاد فوق با این هدف در سال 2012 مجموعه اقدامات زیر را انجام داده 

است:
افزایش آگاهی به مسائل سالمندان از طریق فراخوان برگزاری نمایشگاه عکاسی در فضای عمومی؛  
اجرای پروژه »داستان های ما« که تالشی است برای دور هم جمع کردن افراد سالمند و سایر گروه های   

سنی به منظور تدوین مجموعه ای از خاطرات صوتی، شفاهی و کتبی از طریق مصاحبه، جلسات عکس و ...؛
مشارکت    بهبود  آن  که هدف  سالمند  افراد  به  خدمات رسانی  مورد  در  آموزشی  جلسات  برگزاری 

سالمندان در جامعه است.

www.movisie.com 1. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس

2. Volunteers - Ambassadors of Change

3. Princess Margarita of Romania Foundation
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توسعه محلی و بانك نیکی1: مجارستان
در  به ویژه  مسئله  این  است،  چالش برانگیز  امری  جمعی،  فعالیت های  و  برنامه ها  در  سالمندان  جذب 
کشورهایی مانند مجارستان که سابقه کمونیستی دارند و تصویری منفی از فعالیت های جمعی در آن ها 
وجود دارد، بیشتر است؛ اما با توجه به اهمیت مشارکت شهروندان در توسعه محلی، طرح توسعه محلی 
افزایش  ایجاد سرمایه اجتماعی،  اولیه آن  سالمندان در سال 2008 در مجارستان آغاز شد که هدف 
تعامالت اجتماعی و کاهش تنهایی و انزوا در جامعه بوده است. همچنین، حمایت از سالمندان برای 
ایفای نقش فعال تر در اجتماع محلی شان نیز از جمله اهداف طرح است. مؤلفه های اصلی این برنامه 

عبارت  است از:
داوطلبان محلی باالی شصت سال: داوطلبان محلی افرادی سالمند هستند که می خواهند برای   

یکدیگر و همچنین اجتماع بهتر تالش کنند.
کارگاه های رسانه ای: داوطلبان سالمند، فعالیت هایی نظیر نویسندگی، برنامه رادیویی و عکاسی   

انجام می دهند و مقامات محلی از انتشار و نمایش آن ها در نشریات و نمایشگاه های محلی حمایت می کنند.
کمپ هنری سالمندان: کمپ هنری سبب می شود سالمندان فعالیت های تفریحی و پرورشی را   

انجام دهند. دوره های آموزشی یک هفته ای نیز اصول اولیه فعالیت های هنری را به آن ها آموزش می دهد.
یکی از بخش های دیگر برنامه فوق ایجاد بانک نیکی است. در چارچوب این برنامه، نظام تبادل محلی2 
)LETS( در مجارستان تأسیس شده است. مبنای این نظام این است که هر فرد برخی مهارت هایی دارد 
که می تواند به کمک دیگران بیاید و همچنین هر فرد دارایی هایی دارد که دیگر مورد نیازش نیست. 
با تبادل این اقالم در چارچوب یک نظام محلی، به سالمندان برای حفظ استقالل آن ها کمک فراوانی 

می شود. در مورد این ایده در بخش مربوط به نگهداری بلندمدت، موارد بیشتری معرفی می شود.

خبرنگاران سالمند3: آمریکا
خبرنگاران سالمند یک وب سایت خبری به آدرس www.seniorcorrespondent.com است که تمامی افراد 
فعال در آن سالمند هستند. کمپانی سیگنال هیل،4 این برنامه را با هدف شنیده شدن صدای سالمندان و 
مطرح شدن وقایع از منظر این گروه اجرا کرده است. در برنامه های این وب سایت، مسائل مرتبط با سالمندان 

1. Favour Bank

2. Local Exchange Trading System

3. Senior correspondent

4. The Signal Hill Company, LLC
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برای دیگران  نقاط جهان  اقصی  از  برجسته می شود و گزارشگران سالمند،  منابع خبری  از سایر  بیشتر 
اطالع رسانی می کنند. نکته مهم در این وب سایت این است که هدف گردانندگان، فراهم کردن رسانه ای 
است که برای همه سنین مفید بوده و بیش از آنکه به شکاف و تضاد توجه کند به دنبال روشنگری امور از 
منظر عقل و خرد باشد. این وب سایت همواره تالش می کند تا مشارکت افراد سالمند را برای به اشتراک 

گذاشتن تجربیات زندگی خود جلب کند و از این طریق به بهبود وضعیت زندگی این جمعیت کمک کند.

 سامانه سالمندان نگهبان محله1:  استرالیا
پلیس کشور استرالیا به منظور تأمین امنیت محله ها، تشکلی را از آن دسته سالمندانی که بیشتر اوقات در 
منزل هستند تشکیل داده است. سالمندان به صورت داوطلبانه با عضویت در این گروه به حفاظت غیر 
محسوس از محله خود می پردازند و پلیس محلی نیز با نصب تابلوهایی خاص در محله هایی که این 
سالمندان رصد و کنترل می کنند، به این شیوه و شبکه نظارتی رسمیت بخشیده است، این سالمندان صرفاً 
از درون منزل به نظارت معابر و محله خود مشغول هستند و بدون حق دخالت، هرگونه حرکت مشکوک 
را به شماره تلفن خاصی که پلیس محلی برای آن ها پیش بینی کرده است، اطالع می دهند، این ابتکار 
بدون هیچ گونه هزینه ای، عمالً سبب امنیت سالمندان و تمامی ساکنین محله ها و شهرک ها شده است؛ 
البته در مواردی حساسیت افراد به وقایع محل ممکن است به دردسری برای غریبه ها یا پلیس منجر شود.

توسعه مشارکت سیاسی و اجتماعی سالمندان
یکی از جنبه های مهم سالمندشدن فعال، اثرگذاری سالمندان بر شیوه مدیریت و اداره جامعه و بویژه 
موضوعات مرتبط با زندگی آن هاست. در این بخش به دو تجربه موفق اشاره می شود که سالمندان 

توانسته اند در فرایندهای سیاسی و تصمیم گیری برای خود و جامعه محلی اثرگذار باشند.

بودجه ریزی مشارکتی برای سالمندان در پرتغال
در سال 2014، شهرداری منطقه ای کوچک در شمال شرق پرتغال )Alfandega da Fe( که جمعیتی بیش از 
5 هزار نفر دارد، برای سالمندان 60 ساله و باالتر این امکان را فراهم کرد که طرح های خود را برای تأمین 
نیازهای سالمندان در منطقه ارائه کنند. از سال 1981 تاکنون، حدود 3 هزار نفر از جمعیت این منطقه کاسته 
شد و اکنون حدود یک سوم جمعیت آن را افراد باالی 65 سال تشکیل می دهند. درنتیجه، نیازی فوری برای 

1. Nighbourwood Watch System
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فرصت دادن به سالمندان، به منظور مطرح شدن راه حل هایشان برای چالش های پیش رو در این منطقه اغلب 
روستایی احساس می شد. بودجه ریزی مشارکتی برای شهروندان سالمند، با بیانیه دوبلین1 در مورد حکمرانی 
محلی دوستدار سالمند و ارتقای سالمندشدن فعال هم راستاست. هر سال افراد سالمند می توانند پیشنهادهای 
خود را به صورت فردی یا گروهی از طریق سازوکارهای پیش بینی شده در فصل بهار مطرح کنند. سپس این 
طرح ها با مقامات اداری شهرداری بررسی می شود تا اجرایی بودن آن ارزیابی شده و برای شورای شهروندان 
سالمند جهت بررسی در پاییز ارسال شود. شهرداری برای طرح های نوآورانه که توسط شورا انتخاب شود 

.)Neary, 2016( 10 هزار یورو تخصیص می دهد و این طرح ها را در برنامه ساالنه شهرداری قرار می دهد

شورای سالمندان2: ولز
پورت  نیث  منطقه  سالمندان  راهبردی  اهداف  تقویت  با هدف  در سال 2005،  ولز  سالمندان  شورای 
از  برگزاری مجموعه ای  و  نیز شنیده شدن صدای سالمندان  راهبرد  این  تأسیس شد. هدف  تالبوت3 
رویدادهای »حرف خود را بزنید« بود. از دل مباحث این رویدادها، ایده تشکیل شورای سالمندان شکل 
گرفت. شورای سالمندان یک نهاد 12 نفره مستقل متشکل از افراد باالی 50 سال است که از طریق 
یک فرایند انتخاب عمومی به این سمت منصوب می شوند. به این نمایندگان آموزش های الزم داده 
شده است تا بتوانند در فرایند سیاست گذاری در منطقه نقش فعالی ایفا کنند. آن ها در مورد سیاست های 
محلی گفتگو کرده و از کمک مجموعه ای از گروه های همکار خود برای تبادل نظر استفاده می کنند. 
تمرکز آن ها بر مسائل محلی و ملی است که بر زندگی سالمندان تأثیر دارد و تالش می کنند دغدغه 
ها و حساسیت های سالمندان را وارد حیطه سیاست گذاری و تصمیم گیری  کنند. اعضای این شورا هر 

سال دو بار با مقامات محلی جلسات ثابت دارند و مسائل را با آن ها در میان می گذارند.4

تشویق فعالیت های جسمی و ورزشی
موضوع سالمت، از جمله محورهای اصلی سالمندشدن فعال است که با فعالیت های فیزیکی و ورزشی 
پیوند دارد. بی حرکتی و رخوت در دوره سالمندی و بازنشستگی، پیامدهای نامطلوب جسمی و روحی را 
برای افراد به همراه دارد. درنتیجه، هدف مستقیم یا غیرمستقیم بسیاری از برنامه ها تحرک سالمندان 

1. Dublin Declaration

2. Neath Port Talbot Older Persons’ Council

3. Neath Port Talbot

www.nptolderpersonscouncil.org.uk 4. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس
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است. در ادامه، به طور مشخص به چهار تجربه موفق جهانی در مورد تشویق سالمندان به ورزش و 
تحرک اشاره می شود.

نرمش های گروهی سالمندان هم محله ای: چین1
در  سالمندان  گروهی  رقص  است  برانگیخته  را  زیادی  توجه  که  چین  در  جالب  رویدادهای  از  یکی 
مکان های عمومی است. سالمندان چینی در شهرهای بزرگ و متوسط این کشور، در محله خود و با 
هماهنگی مقامات محلی به نرمش های جمعی، همراه با حرکات موزون اقدام می کنند که از سنت های 
تاریخی و یوگا گرفته شده است. این تجمعات فراگیر در ده سال گذشته، نه تنها تمامی شهرهای اصلی 
چین، بلکه مناطق روستایی را نیز فراگرفته است. افرادی که متعلق به یک محله یا روستا هستند و 
عمدتاً در گروه سنی باالتر از پنجاه سال قرار دارند و اغلب آنان را نیز زنان تشکیل می دهند، پیش 
اداری و تجاری، در فضای عمومی و میدان های  یا شروع ساعت کار رسمی مراکز  آفتاب  از غروب 
شهر جمع می شوند و حدود یک ساعت، به فعالیت های حرکتی مفرح می پردازند. به حدی این فعالیت 
گروهی در چین فراگیر شده است که برخی از مراکز خرید در شهرهای بزرگ از این تجمعات شکایت 
کردند که نهایتاً با دخالت شهرداری ها و سازمان های اجتماعی مجددًا این برنامه جمعی به راه افتاد و 
اکنون به صورت یک رسم رایج و متداول درآمده است. این فعالیت گروهی هیچ گونه هزینه ای برای 
شرکت کنندگان ندارد و اکنون به صورت جنبش اجتماعی فراگیر، برای بهبود وضع جسمانی و روحی 
گروه سنی میانی و سالمندان جامعه، همچنین ارتقای سطح ارتباط اجتماعی و تعامالت فرهنگی طبقه 

متوسط جامعه تبدیل شده و مورد حمایت دولت قرار گرفته است.

بهبود تناسب اندام2: آمریکا
بهبود تناسب اندام یک رویداد ورزشی همگانی است که برای سالمندان اجرا می شود، این برنامه ابتدا 
در سال 1993 در واشنگتن اجرا شد؛ اما امروز در بیشتر از پانصد محل و با حضور بیش از 40 هزار 
خدمات  نام  به  ملی  غیرانتفاعی  آژانس  یک  را  برنامه  این  می شود.  اجرا  آمریکا  سرتاسر  در  سالمند 
سالمندان3 سازمان دهی می کند که فعالیت اصلی اش ارتقای سالمندشدن مثبت از طریق مراکز سالمندان 
ارتقای  ارزیابی علمی طرح های این نهاد را نیز مرکز تحقیقات  و برنامه های مداخله ای است. وظیفه 

1. Square Public Dancing

2. Enhance Fitness

3. Senior Services
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سالمت دانشگاه واشنگتن1 بر عهده دارد. کالس های بهبود تناسب اندام، عموماً یک ساعت است و سه 
بار در هفته در محل های مختلف از قبیل مراکز سالمندان، بیمارستان ها و امثال آن برگزار می شود، 
جلسات آن را نیز مربی آموزش دیده در هر سازمان هدایت می کند. در هر کالس حدود 25 سالمند 
حضور دارند و مربیان تمرین های ایروبیک مناسب را برای افزایش سالمت قلبی- عروقی و تمرینات 
قدرتی، تعادلی و انعطاف پذیری در فضای مفرح و شاد در سنین مختلف انجام می دهند. ارزیابی های 
انجام شده در مورد کارکرد اجتماعی مشارکت در فعالیت های جمعی این برنامه نشان می دهد 99 درصد 
با این تمرین، خطر زمین  افراد، شرکت در این برنامه را به دوستان خود پیشنهاد کرده اند. همچنین 

خوردن افراد شرکت کننده کاهش یافته و احتمال بستری شدن کمتر شده است.

برنامه پیاده روی گروهی: ایتالیا
این برنامه ای است که در ایتالیا که توسط مقامات محلی برگزار می شود و به طور خاص به حوزه سالمت 
سالمندان مرتبط می شود. عضویت در این گروه های پیاده روی- که در آن افراد چندین بار در طول هفته 
به صورت گروهی پیاده روی می کنند- محدودیت سنی خاصی ندارد؛ اما معموالً افراد سالمند بیشتر جذب 
آن می شوند. حتی برگزارکنندگان این برنامه به گروه هایی از سالمندان که بیماری های مزمن مانند دیابت 
یا بیماری های روانی دارند، بیشتر توجه می کنند. فعالیت جسمی در این برنامه تأثیر مثبتی بر بیماران دارای 
دارد.  اسکلتی  و  قلبی-عروقی  بیماری های  و  استخوان، فشارخون  پوکی  افسردگی،  و  دیابت، اضطراب 
اگرچه محوریت این برنامه ها عمدتاً افزایش تندرستی است، درون آن مجموعه قدرتمندی از روابط فردی 
و دوستانه نیز شکل می گیرد. درنتیجه، روحیه جمعی یکی از فاکتورهای اصلی در این گروه ها محسوب 
می شود. در این گروه ها، عالوه بر منافع حاصل از فعالیت های حرکتی، فرصت مالقات با دیگران، تبادل 
تجربیات و جلوگیری از انزوا و افسردگی نیز برای شرکت کنندگان وجود دارد. مقامات محلی حوزه سالمت، 
نقش فعالی در شکل گیری این گروه ها دارند و از کمک سازمان های مردمی محلی نیز استفاده می کنند. 

همچنین فرد متخصص آموزش دیده در هر گروه وجود دارد که هدایت گر گروه است.

برنامه مسابقه  دوی ماراتن مخصوص سالمندان: آمریکا و اروپا
بسیاری از شوراهای محلی و انجمن های ایالتی و شهرداری های شهرهای بزرگ در آمریکا و اروپا، با 
برگزاری مراسم ساالنه دوی ماراتن، سالمندان و بازنشستگان را ترغیب می کنند که در طول سال به 

1. University of Washington’s Health Promotion Research Centre
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ورزش و دوی ماراتن مشغول شوند تا سالمت و آمادگی بدنی خود را حفظ کنند. عواید حاصل از این 
برای انجمن های خیریه در نظر می گیرند. هدف اصلی از برگزاری این مراسم،  مراسم را نیز معموالً 
سالمت عمومی همه آحاد جامعه است؛ اما سالمندان هدف اصلی این برنامه ها هستند. همین امر سبب 
شده است بسیاری از شرکت کنندگان در این برنامه در طول سال، ارتباط با همدیگر را حفظ کنند و 

برنامه آماده سازی خود را به صورت گروهی و در غالب برنامه هفتگی ادامه دهند.

استفاده گسترده از فناوری ارتباطات و اطالعات مخصوص سالمندان
انزوای اجتماعی  از سالمندان و کاهش  ایمنی و مراقبت  ارتقای  از فن آوری های جدید می توان برای 
آن ها استفاده کرد. اگرچه سرمایه گذاری در بخش فناوری ابتدا بیشتر متمرکز بر تجهیزات گرانقیمت 
مانند خانه های هوشمند گران قیمت انجام می شد اما امروزه آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته استفاده از 
تلفن های همراه و نرم افزارهای ارزان قیمت و قابل دسترسی برای عموم است. با گسترش این فناوری ها 
میزان استفاده از اینترنت و اعتمادبه نفس استفاده از این تجهیزات در میان سالمندان رشد کرده است. 
همان طور که او سالیوان و همکاران )2010( نشان داده اند به کارگیری فناوری در کمک به سالمندان، 

در سه حوزه  طبقه بندی می شود:
افراد کمک . 1 به  که  است  سامانه هایی  یا  دستگاه ها  فناوری ها،  این  فناوری های کمك رسان:1 

می کند کاری را انجام دهند که بدون این وسیله قادر به انجام آن نیستند یا انجام کار را آسان تر و 
ایمن تر می کند. در سال های اخیر، استفاده از فناوری های کمک رسان در خانه ها افزایش یافته است که 

به تداوم استقالل سالمندان کمک می کند.
فناوری های مدیریت شخصی:2 این فناوری ها کمک می کند فرد کنترل سالمت شخصی و . 2

مدیریت مراقبت خود را به دست گیرد. برای نمونه، بسیاری از خدمات درمانی به این سمت حرکت 
کرده اند که مراقبت از بیماری های مزمن را به جای بیمارستان یا کلینیک در منزل انجام دهند. استفاده 

از فناوری های ارتباطی نیز ممکن است از محدودیت های زمانی و مکانی در ارائه این خدمات بکاهد.
به تشکیل شبکه های غیررسمی برای سالمندان . 3 فناوری های اجتماعی: این فناوری ها عموماً 

در فضای مجازی منجر می شود. نمونه خوب آن ها سرویس آنالین ارتباط با دوستان، همسایگان و 
مراقبت کنندگان به نام تایز3 است که به افراد فرصت می دهد با اطرافیان در تماس باشند و قرارهای 

1. Assistive Technologies

2. Technologies for Self-Management

3. Tyze
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مراقبت را تنظیم کنند.
با این تقسیم بندی از اقسام مختلف فناوری هایی که یاری کننده سالمندشدن فعال است، در ادامه به 

تعدادی از شناخته شده ترین نوآوری های اجتماعی در حوزه سالمندان و فناوری اشاره می شود.

اپلیکیشن VinclesBCN: اسپانیا
بارسلونا مانند بسیاری از شهرهای دیگر با مسئله سالخوردگی جمعیت روبه روست و سهم افراد باالی 
65 سال در آن تا سال 2040 از 20 به 25 درصد می رسد، حتی در منطقه ای با تراکم جمعیت باال، مانند 
بارسلونا که در آن به طور سنتی روابط خانوادگی و ساختار محلی قدرتمند وجود دارد، ممکن است سالمندان 
دچار انزوا و تنهایی شوند. در بارسلونا، برای مقابله با این مسئله اپلیکیشنی با نام VinclesBCN طراحی 
شده است که افراد سالمند در معرض خطر را با خانواده و همسایه هایشان مرتبط و شبکه مراقبت های 
اجتماعی را تقویت می کند. این اپلیکیشن بر روی تبلت یا گوشی تلفن هوشمند نصب می شود و به افراد 
سالمند کمک می کند تا به سادگی با شبکه اجتماعی خود ارتباط داشته باشند، شبکه های همکاری مراقبتی 
ایجاد کنند و به شکل ساده و مطمئن پول انتقال دهند. همچنین سبب کاهش تنهایی و انزوای سالمندان 
و تقویت شبکه های مراقبت رسمی و غیررسمی می شود. گفتنی است، طراح اپلیکشین مذکور جایزه 5 
.)Neary et al, 2016( میلیون یورویی بلومبرگ را از آن خود کرد که در تقویت و گسترش آن بسیار مؤثر بود

سیستم عامل بیگ النچر1: جمهوری چك
بیگ النچر سیستم عامل نوآورانه برای گوشی های هوشمند اندرویدی است که به افراد دارای مشکل 
بینایی، سالمندان دارای زوال عقل، بیماری پارکینسون یا سایر بیماری هایی که استفاده از تلفن های همراه 
را مشکل می کند، یاری می رساند. دانیل کونز2 و یان هوساک،3 این سیستم عامل را زمانی طراحی کردند 
که مادر یکی از آن ها گوشی همراه خود را شکست و آن ها متوجه شدند تا چه اندازه کار با این دستگاه ها 
برای سالمندان دشوار است. پس سعی کردند سیستم عاملی را طراحی کنند که مانند سیستم عامل های 
قبلی- مثالً گوشی های نوکیا- خطی باشد؛ یعنی کاربر در هر زمان که متوجه عملکرد خود نشد، بتواند یک 
مرحله به عقب برگردد. در این سیستم عامل، آیکون ها و فونت ها بزرگ تر و عالئم هشداردهنده به صورت 
تمام صفحه نمایش داده می شود تا کار کردن با آن ساده تر باشد. بیگ النچر هم نسخه رایگان دارد که 

1. BIG LAUNCHER

2. Daniel Kunes

3. Jan Husak
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تاکنون بیش از 500 هزار دانلود از گوگل پلی1 داشته و هم نسخه پولی که امکانات آن بیشتر است. 
همچنین، توسعه دهندگان این فناوری با چندین شرکت تأمین کننده خدمات موبایل همکاری می کنند تا 
.)Neary et al, 2016( گوشی های مخصوص سالمندان با سیستم عامل بیگ النچر به متقاضیان فروخته شود

الیف 2.0: دانمارک، فنالند، ایتالیا و اسپانیا
هدف این برنامه افزایش تعامل میان افراد سالمند از طریق فرمت مبتنی بر فناوری اطالعات )قابل 
دسترسی از طریق اینترنت( است که ممکن است به بهبود کیفیت زندگی آنان در سطح محلی کمک 

کند. این پروژه سه بخش اصلی دارد:
کاربران    دیگر  به  که  دارند  را  امکان  این  سالمند  کاربران  برنامه،  این  با  متقابل:  سناریو کمك 

پیشنهاد کمک، خدمات یا شرکت در فعالیت ارائه یا این پیام ها را دریافت کنند.
سازمان دهی رویدادها: در این بخش، سازمان های محلی می توانند رویدادهایی را برای سالمندان   

سازمان دهی کنند که از این طریق برای این افراد اطالع رسانی می شود.
برای    را که  به ویژه آن ها  این بخش، کسب وکارهای محلی می توانند محصوالت خود،  بازار: در 

سالمندان مناسب  است تبلیغ کنند.
برای سالمندان طراحی شده است.    با در نظر گرفتن شرایط دسترسی مناسب  برنامه  این  پلتفرم 

فرایند طراحی آن با مشارکت گروهی از سالمندان انجام و تالش شده است استفاده از آن تا حد امکان 
آسان باشد. در طرح پایلوت این برنامه، صد سالمند در چهار کشور دانمارک، فنالند، ایتالیا و اسپانیا عضو 
بودند. الیف 2.0، نمونه مناسب چگونگی استفاده از فناوری برای کمک به زندگی سالمندان است. در 
این طرح، افراد سالمند خود مبنای اصلی پروژه  هستند و دانش فردی آن ها در زندگی روزمره از طریق 
امنیت،  افزایش حس  از طریق  زندگی آن ها  ارتقای  امکان  بین آن ها می چرخد، همچنین  این شبکه 

استقالل و تقویت ظرفیت ها برای یافتن راه حل مشکالت روزمره فراهم می شود.2

بانك از طریق اینترنت3: ایتالیا
شرکت یونیکردیت4 در ایتالیا، طی دو سال گذشته مطالعات فراوانی در مورد افراد سالمند استفاده کننده از 

1. Google Play

www.life2project.eu 2. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس

3. SUBITO BANCA VIA INTERNET

4. UniCredit
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خدمات مالی و بانکی انجام داده است. در اولین مرحله این پروژه، هدف طراحی سیستم خدمات بانکی 
خانگی ساده شده بود که سالمندان بتوانند از آن استفاده کنند. این کار فرصت دسترسی به خدمات اینترنتی 
را فراهم می کرد و مشکالت موجود در استفاده از آن ها را که ناشی از پیچیدگی استفاده برای سالمندان 
بود کاهش می داد. رسیدن به یک طراحی مناسب از طریق مشارکت حدود سیصد نفر از سالمندان در 
سرتاسر ایتالیا در جلسات مختلف صورت گرفت و در انتخاب این افراد تالش شد همه گروه های سالمندان 
از مستمری بگیران، شاغالن، متخصصان و ساکنان خانه های سالمندان مشارکت داشته باشند. افراد هم از 
شهرها و هم از روستاها انتخاب شدند و بازه سنی آن ها بین 50 تا 80 سال بود. درنهایت، از طریق جلسات 
مختلف و آزمون انجام شده بر طراحی های مختلف، طرحی به دست آمد که عملکرد آن ساده و از نظر دید 
برای چشم سالمند مناسب بود. همچنین دکمه های بزرگ و فونت خوانا داشت و همه افراد می توانستند 
برای عملیات بانکی، مانند نقل وانتقال پول، پرداخت قبض یا چک کردن موجودی از آن استفاده کنند. 
این سیستم در سه زبان و برای دستگاه های مختلف از قبیل گوشی تلفن همراه، لپ تاپ، تلویزیون و 
تبلت طراحی شده بود. در حال حاضر، این شرکت در فاز دوم پروژه تالش می کند تا استفاده کنندگان از 
این خدمات را افزایش دهد و دایره خدمات گیران، گروه های بیشتری از قبیل افراد نابینا، ناشنوا یا افرادی 
با ناتوانایی های حرکتی را هم فرا بگیرد. همچنین، آن ها تالش می کنند امنیت استفاده از این ابزارها را 
نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی افزایش دهند. این پروژه این امکان را برای سالمندان 
فراهم می کند تا به طور مستقل فعالیت های بانکی خود را انجام دهند، از بیگانگی افراد سالمند به خدمات 

الکترونیک کم کند و حس امنیت و حفظ حریم خصوصی را در استفاده از خدمات بانکی ارتقا دهد.1

 سیستم هشداردهنده فی یرلس2: اسپانیا
این سیستم پروژه ای اروپایی است که در بارسلونا اجرا می شود و هدف آن کمک به سالمندانی است که 
تنها در خانه زندگی می کنند. سیستم فوق، از طریق به کارگیری حسگرهای بصری و صوتی خطرات 
احتمالی برای یک سالمند را تشخیص می دهد. دود، آتش، آب گرفتگی، زمین خوردن یا تغییرات ناگهانی 
در زندگی روزمره به سبب بدتر شدن وضعیت سالمتی از جمله خطراتی است که این سیستم به آن ها 
حساس است. هدف نهایی این پروژه، کاهش موانعی مانند ترس و نگرانی سالمندان، به ویژه افرادی 
است که زوال عقل یا کاهش جزئی فعالیت شناختی دارند تا بتوانند تحرک بیشتری در خانه داشته 
از این سیستم استفاده می کنند، به طور مداوم، نظرات خود در مورد آن را به  باشند. همه افرادی که 

www.unicredit.it 1. برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به و ب سایت رسمی پروژه به آدرس
2. Fear Elimination as Resolution for Loosing Elderly’s Substantial Sorrows )FEARLESS(
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شرکت پشتیبان ارائه می کنند تا برای بهبود آن استفاده شود. برای استفاده از این سیستم، ابتدا از طریق 
مصاحبه با افراد نیازهای آنان شناسایی می شود، پس از طراحی و به کارگیری سیستم، از طریق تعامل 

میان استفاده کننده و طراحان سیستم ارتقا می یابد تا با شرایط هر فرد منطبق شود.

سامانه هوشمند هشداردهنده حیاتی برای سالمندان1
این سامانه برای سالمندان ساخته شده است که با اتصال به یک شبکه آنالین و حسگرهای خاص، 
نظام پشتیبان سالمت و درمان را از وقوع اتفاقاتی که برای فرد بازنشسته و سالمند روی می دهد، مطلع 
می  کند. نهاد محلی پشتیبان بالفاصله پس از اطالع از مشکل سالمت بیمار سالمند که تنها زندگی 
می کند، در اسرع وقت تمامی خدمات درمانی را از نزدیک ترین مرکز درمانی و پزشکی به محل ارسال 
می کند. این سیستم هوشمند که با هزینه اندک نصب می شود، به سالمندان کمک می کند تا بخش 
عمده ای از ترس و هراس خود را از حوادث احتمالی کم کنند و با آرامش فکری بیشتری تنها به زندگی 
ادامه دهند. از سوی دیگر، سبب می شود بسیاری از مراحل اداری و سازمانی برای رسیدگی به سالمندان 
بیمار کاسته شود. سازمان های مسئول خدمات رسانی به سالمندان، رغبت بسیار زیادی به این سیستم 
الکترونیک نشان داده اند؛ زیرا از طریق این سامانه، نه تنها هزینه های سازمانی خود را کاهش داده اند، 
بلکه نظام اطالعات جامع از سالمندان را به نحوی تکمیل کرده اند که باعث شده بسیاری از هزینه های 
جانبی ارائه خدمات به سالمندان را کاهش یافته و میزان بهره وری شان به نحو چشمگیری افزایش یابد. 

به کارگیری این سیستم، موجب آسودگی خاطر فرزندان و خانواده این سالمندان نیز شده است.

تقویت هم بستگی بین نسلی
سالمندشدن جمعیت و تغییرات در نگرش ها و سبک زندگی افراد، سبب تغییرات مهم در ارتباط میان نسل ها 
شده است. در دنیای جدید، بعد خانواده ها در حال کوچک شدن است و خانواده های گسترده رو به  زوال  هستند. 
این تغییرات به دنبال خود، تفاوت های نسلی و تنش و جدایی نسلی را تشدید کرده است. بر اساس این، تقویت 
هم بستگی بین نسلی گامی مهم برای بهبود سالمت و رفاه افراد سالمند و جامعه، از طریق تقویت پیوندهای 
سست شده است. یکی از شاخص های مهم برای سنجش میزان هم بستگی بین نسلی، میزان تماس میان 
آن هاست. اگرچه درون خانواده این ارتباط بین نسلی تقریباً باالست، این ارتباطات خارج از محیط خانواده 
معموالً در حد بسیار پایینی دیده می شود. اهمیت این روابط برای سالمندان این است که در آن ها، حس معنای 

1. Life Allert
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زندگی و هدف دار بودن تقویت می شود. برای کمک به سالمندان در این زمینه می توان طرح های متنوعی برای 
ارتقای ارتباط بین نسلی در خارج از محیط خانواده اجرا کرد. ایجاد مرکز محلی متناسب برای همه سنین،1 
از جمله طرح هایی است که به سبب نگاه کل گرایانه و رویکرد چرخه زندگی می تواند سهم زیادی در ایجاد 

تعامالت بین نسلی داشته باشد. در ادامه، نمونه هایی از تجربیات موفق جهانی در این حوزه معرفی می شود.

مرکز خدمات محلی لوشان2: چین
مرکز خدمات محلی لوشان در سال 1992 با استفاده از یک ساختمان عمومی رهاشده در منطقه لوشان 
و با همکاری دولت چین تشکیل شد. در حال حاضر، این مرکز تنها خانه گروهی آزاد برای سالمندان 
در چین است که در آن دو گونه خدمات مختلف به جوانان و سالمندان در کنار هم ارائه می شود. این 
امر سبب شده تا سالمندان استفاده کننده امکان برقراری ارتباط با جوانان را در حین فعالیت های خود 
داشته باشند. در این مرکز، امکانات متنوعی شامل باشگاه ورزشی، کالس های موسیقی و امور فرهنگی، 
این مرکز را مردم  از فعالیت های ورزشی وجود دارد.  رایانه، گالری هنری و مجموعه ای  کالس های 

محلی اداره می کنند و شامل چهار بخش زیر است:
خدمات به سالمندان؛. 1
خدمات به جوانان؛. 2
خط تلفنی ویژه امدادی؛. 3
خدمات آموزش محلی.. 4

در این مرکز خدمات به قیمت ارزان ارائه می شود و خدمات متنوع آن، امکان مشارکت افراد سالمند 
مرکز،  این  در  نسلی  بین  برنامه های  از  یکی  می کند.  فراهم  را  نسلی  بین  هم بستگی های  تقویت  و 
کمپ های تابستانی است که کودکان 6 تا 11 سال در آن شرکت می کنند و افراد سالمند، نقش مدیریت 

و برگزاری کالس های آموزش و تفریحی را ایفا می کنند.3

خانه های چندنسلی۴: آلمان
در سال 2006 وزارت امور خانواده، سالمندان، زنان و جوانان آلمان برنامه تأسیس خانه های چندنسلی را 

1. Age Friendly Communities

2. Luoshan Community Service Centre

http://yon.ir/X426v 3. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس
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آغاز کرد و تا سال 2011 حدود 450 خانه چندنسلی در سرتاسر آلمان و در اغلب شهرها تأسیس شد. برنامه 
دوم تأسیس این خانه ها هم از سال 2012 آغاز شد و تا سال 2014 ادامه پیدا کرد. خانه های چندنسلی 
مراکز محلی هستند که در آن افراد از نسل های مختلف با همدیگر مالقات می کنند، فرصت گفت وگو با 
هم دارند و به یکدیگر کمک می کنند. در این مراکز کادر حرفه ای، خدماتی ارزان قیمت برای فعالیت های 
روزانه سالمندان )خرید، نظافت، تغذیه و مراقبت( ارائه می دهد که البته افراد داوطلب نیز در آن کمک و 
همیاری می کنند. وجه بین نسلی تعامالت و خدمات در این مراکز بسیار باالست و در آن افراد سالمند 
بزرگ ساالن  و  به خانواده ها، کودکان  برای کمک  آن ها هم  بلکه  نیستند،  دریافت کننده خدمات  صرفاً 
آمادگی دارند. این مراکز، خدمات متنوعی برای مراقبت از کودکان و همچنین خانواده های در معرض خطر 
ارائه می کند. از جمله خدمات دیگر این مراکز، آموزش به کودکان و بزرگ ساالن فقیر و مهاجران است. 
همچنین، آن ها به افراد آسیب دیده برای بازگشت به بازار کار کمک می کنند. اصل مشارکت مدنی فعال و 
فعالیت های داوطلبانه محور اصلی فعالیت این خانه هاست و مولفه های سالمندشدن فعال و هم بستگی بین 

نسلی در همه اقدامات در نظر گرفته می شود. اهداف اصلی این مراکز عبارت  است از:
کمك به سالمندشدن فعال: خانه های چندنسلی به روی همه گروه های سنی باز است و همه   

را به فعالیت های داوطلبانه تشویق می کند. این خانه ها فرصت های متنوعی برای سالمندان به منظور 
تحرک و فعالیت، به ویژه برای سالمندان جوان و همچنین افراد در شرف بازنشستگی فراهم می کند.

دارد.    ارائه شده وجود  بر کیفیت خدمات  زیادی  تأکید  این خانه ها  در  کمك به حفظ استقالل: 
این خدمات این امکان را فراهم می کند تا افراد، بتوانند مستقل زندگی کنند و به اطرافیان خود کمتر 
وابسته باشند. این خانه ها همکاری نزدیکی با مراکز ارائه دهنده خدمات مشاوره و مراقبتی دارند. در این 
مراکز سعی می شود تا حد امکان از ظرفیت خود افراد سالمند برای کمک به دیگر سالمندان بهره گرفته 
شود. یکی از فعالیت های اصلی این مراکز ارائه خدمات به سالمندان بسیار پیر و نیازمند خدمات برای 

فعالیت های روزانه است.
افرادی    خانه ها  این  توجه  مورد  مهم  گروه های  از  یکی  زوال عقل:  دچار  به سالمندان  کمك 

و  مشاوره  خانواده هایشان، خدمات  و  افراد  به  خانه ها  این  در  دچار شده اند.  عقل  زوال  به  که  هستند 
همچنین خدمات ویژه از طریق متخصصان این بیماری ارائه می شود، این خدمات معموالً با همکاری 

نهادهای محلی آلزایمر و سایر مؤسسات فعال در این حوزه انجام می شود.
خانه های چندنسلی عمدتاً برای ارائه خدمات محلی ساخته شده و متناسب با این شکل از خدمات   

رسانی طراحی شده  است، برخی ویژگی های مشترک در همه این خانه ها وجود دارد:
چهار گروه سنی زیر یك سقف: کودکان، جوانان، بزرگ ساالن، سالمندان جوان و سالمندان   
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باالی 85 سال همه در این خانه ها فعال هستند. برنامه های روزانه به گونه ای تدوین شده  است که برای 
همه این گروه ها مناسب باشد.

فعالیت های بین نسلی: در همه فعالیت ها، تعامل میان گروه های مختلف سنی بسیار مهم است.  
مراقبت از کودکان: ایجاد توازن میان شغل و فعالیت های خانه برای بسیاری از پدران و مادران به   

چالش بدل شده است. خانه های چندنسلی، با ارائه خدمات مراقبت از کودک به این نیاز پاسخ می دهند. 
مراقبت های اورژانسی و کوتاه مدت را در اولویت قرار می گیرند.

کار داوطلبانه: فعالیت موفق خانه های چندنسلی بدون کمک داوطلبان محلی ممکن نیست. در   
این خانه ها، داوطلبان به همراه کارکنان رسمی در قالب فعالیت های گروهی عمل می کنند.

ارائه    امکانات  و  خدمات  از  وسیعی  گستره  چندنسلی،  خانه های  در  خدمات:  و  اطالعات  مرکز 
می شود که باید در مورد آن اطالع رسانی شود. نقش این بخش، تالش برای دیده شدن این خدمات در 

سطح محلی و اطالع رسانی به مردم محل است.
مشارکت اقتصاد و نظام محلی: برای ارائه موفق خدمات به استفاده کنندگان، اتخاذ رویکردی   

کل گرایانه که در آن همه بازیگران مهم در سطح ملی و محلی همکاری می کنند، ضروری است. فعالیت 
این خانه ها در پیوند با سایر نهادها و موسسات محلی صورت می گیرد.

روزهای جلسه عمومی: جلسات عمومی از مؤلفه های کلیدی خانه های چندنسلی است. این جلسات   
به همه گروه های سنی فرصت می دهد تا با هم مالقات کنند و به طور طبیعی با یکدیگر تعامل داشته باشند. 

در این جلسات، فضای مناسبی برای پرورش ایده ها و فعالیت های بعدی پروژه فراهم می شود.

 کودکستان برای همه سنین: اسپانیا
ترویج  بر  فعالیت هایش  همه  که  اسپانیاست  گرانادای  در  غیرانتفاعی  اتحادیه ای   )OFECUM( اوفکام 
سالمندی مولد و فعال متمرکز است. این نهاد با همکاری مؤسسه ای که چهار کودکستان در منطقه 
دارد، پروژه ای را آغاز کرده است که در آن تصورات غالب در مورد کودکستان به چالش  کشیده شده 
به  باشد،  از شش سال  افراد کمتر  اینکه مکانی برای حضور  این پروژه، کودکستان به جای  است. در 
فضایی چندنسلی و میان نسلی بدل شده است که در آن خدمات نه فقط برای کودکان، بلکه برای همه 

سنین ارائه می شود. دو هدف اصلی این پروژه ها عبارت  است از:
یافتن راه های جدید برای داوطلبان سالمند به منظور مشارکت فعال و معنادار در جامعه؛. 1
حمایت از فعالیت های آموزشی کودکستان های دولتی محلی که تمایل برقراری ارتباط با جامعه محلی دارند.. 2

می کنند.  فعالیت  مشترک  گروه های  در  سالمند  افراد  با  کودکان  کودکستان ها،  این  برنامه های  در 
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در  حضور  با  نویسندگان  و  عکاسان  رقصنده ها،  موزیسین ها،  شامل  هنرمندان  از  گروهی  همچنین 
کودکستان هر بار ایده هایی را مطرح می کنند تا همکاری بین نسلی را در این فضا ترغیب کنند.1

 
سالمندان داوطلب در مدرسه: دانمارک، لتونی و سوئد

در دانمارک، لتونی و سوئد طرحی با عنوان سالمندان داوطلب در مدرسه اجرا می شود که در آن برای 
افراد سالمند، امکان فعالیت داوطلبانه در مدارس به عنوان کمک مربی و راهنما را فراهم می کند. هدف 
سایر  و  معلمان  )کودکان،  گروه های سنی  همه  در  افراد  با  سالمندان  که  است  این  پروژه  این  اصلی 
سالمندان( تعامل و ارتباط فعال داشته باشند و هم بستگی میان نسل های مختلف افزایش یابد. گروه 
انگیزه  انرژی و  با پیشینه های متنوع شغلی و تحصیلی هستند که  افراد سالمند  این پروژه،  هدف در 
برای کار با نسل جوان را داشته باشند. یکی از بخش های جالب این پروژه این است که افراد دخیل در 
پروژه اگرچه در طول سال در کشور خود فعالیت می کنند، اما یک دوره سه هفته ای را هم در کشوری 
دیگر تجربه می کنند. این تجربه بین المللی برای افراد بسیار ارزشمند است و برای آن ها امکان بحث و 
تبادل نظر درباره تفاوت های اجتماعی و فرهنگی مدارس در گروه های بین المللی فراهم می شود. منافع 
این پروژه، هم برای سالمندان و هم برای کودکان است. بسیاری از شرکت کنندگان در این پروژه از 
تجربه خود در کار با دانش آموزان جوان راضی بوده اند و معتقدند این تجربه نقش زیادی در افزایش 

اعتمادبه نفس آن ها داشته است.

پروژه پیه دیبوس2، رساندن کودکان به مدرسه: ایتالیا
این پروژه یک برنامه همراهی بچه ها تا مدرسه است که در لمباردی ایتالیا اجرا می شود و هدف آن، ترغیب 

افراد سالمند به فعالیت های بدنی و تحرک است. این برنامه به طورکلی سه هدف اصلی را دنبال می کند:
ترغیب فعالیت های بدنی روزانه برای سالمندان، به منظور مقابله با چاقی و بیماری های مزمن؛  
ایجاد فرصتی برای تقویت روابط صمیمانه میان والدین، پدربزرگ، مادربزرگ ها و کودکان از طریق   

همراهی در مسیر مدرسه؛
کاهش آلودگی هوا و ترافیک.  

پیه دیبوس، محصول همکاری میان مقامات محلی، مدارس، خانواده ها و سازمان های مردم نهاد است. 
در این طرح، سالمند گروهی از بچه ها را تا مدرسه همراهی می کند تا پیاده به مدرسه برسند. با مشارکت 

magicme.co.uk 1. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به و ب سایت رسمی پروژه به آدرس

2. PIEDIBUS
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در این طرح و اختصاص زمانی در روز برای همراهی کودکان در مسیر مدرسه، تجربه مناسبی برای 
سالمندان جهت مشارکت در امور اجتماعی فراهم می شود.

پروژه 70/17 پدرخوانده و مادرخوانده های جوان برای سالمندان1: آلمان
و  کند  فراهم  بیکار  جوانان  برای  حرفه ای  آموزش های  هم  تا  است  کرده  سعی  آلمان  در  پروژه  این 
درعین حال، بازگشت به اشتغال را برای سالمندانی که به مدت طوالنی بیرون از بازار کار بوده اند تسهیل 
کند. این رویکرد بین نسلی از مهارت و توانایی های سالمندان برای آموزش شغلی جوانان در محیط 
واقعی زندگی استفاده می کند. در این پروژه هر »جفت« ترکیبی از فردی جوان 15 تا 25 ساله و یک 

سالمند است. هدف از این همکاری مشترک این است که:
با انزوای اجتماعی سالمندان مقابله  شود؛. 1
جوانان مهارت های اجتماعی، پرورش شخصی و مهارت های حرفه ای را بیاموزند؛. 2
درک بهتری میان نسل ها شکل  گیرد؛. 3
به پرورش شهروندی فعال و بهبود کیفیت زندگی همه گروه های سنی کمک  شود.. 4

در انجام این طرح، داوطلبان جوان با سالمندان در بیمارستان های عمومی، خانه های سالمندان و مراکز 
خدماتی مالقات می کنند و برخی فعالیت های خدماتی را انجام می دهند؛ برای نمونه، برنامه ریزی برای 
رویدادهای تفریحی، جلسات کتاب خوانی یا همراهی با سالمندان در خرید، مالقات با مقامات، سینما و امثال 
آن از جمله فعالیت های داوطلبان است که خود، آن ها طراحی و مدیریت فعالیت ها را بر عهده دارند؛ اما 
اساس آن نیازهای سالمندان که با هماهنگی نهادهای ارائه دهنده خدمات، مبنای برنامه ریزی قرار می گیرد. 
این طرح ازآنجاکه جوانان را با برگزاری رویدادها و کار با نهادها و مؤسسه های مختلف درگیر می کند، فایده 
آموزشی نیز برای آن ها دارد. در این پروژه روانشناسان، پزشکان و کشیشان به جوانان در مورد مهمترین 
موضوعات مرتبط به سالمندان آموزش می دهند. محورهای اصلی آموزش در این پروژه عبارتند از: مسائل 
روان شناختی مانند احترام، همدلی، پذیرش؛ تکنیک های بحث با تأکید بر ارتباطات بین نسلی؛ فرایندهای 
پیری و آثار آن از نظر پزشکی؛ باورهای مذهبی و ایمان سالمندان و نهایتاً طراحی و مدیریت برگزاری 
رویدادهای سرگرم کننده و تفریحی. هر داوطلب می پذیرد که در دوره های آموزشی ارائه شده در طول شش 

ماه شرکت کند و پس ازآن حداقل شش ساعت در ماه را به کار با سالمندان اختصاص دهد.2

1. 17 / 70 - Young Godfathers and Godmothers for Senior Citizens

yon.ir/HR6p 2. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس
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تبادل گفت وگو1 آموزش زبان: برزیل
مدرسه ای در سائوپائولو ایده ای خالقانه را به کار بسته است که با ایجاد ارتباط میان سالمندان آمریکایی 
و دانش آموزان خود، هم افراد سالمند را تشویق به فعالیت می کند و هم سبب آموزش بهتر دانش آموزان 
می شود. آن ها برای سالمندانی که در یک خانه سالمندان در شیکاگو زندگی می کنند، با فراهم کردن 
به  اسکایپ  از طریق  ایجاد کرده اند که سالمندان  را  امکان  این  اینترنتی،  ارتباط تصویری  زیرساخت 
دانش آموزان مدرسه  زبان انگلیسی آموزش دهند. مزایای این طرح مانند بسیاری دیگر از نمونه های 
موفق دوطرفه است: دانش آموز برزیلی از طریق گفت وگو با سالمند آمریکایی می تواند صحبت کردن 
به زبان انگلیسی را یاد بگیرد و از سوی دیگر، حس مفید بودن را برای فرد سالمند تقویت می کند. 
همچنین، عالوه بر جنبه آموزشی، نفس ایجاد ارتباط میان دو نسل و البته دو فرهنگ برای دو طرف 

تجربه ای جدید و جالب بوده است.2

دانشگاه تجربی نوه ها و پدربزرگ و مادربزرگ ها3: جمهوری چك
این دانشگاه در کشور چک در سال 2004 با همکاری دانشکده ریاضی و فیزیک دانشگاه چارلز تأسیس 
شد. در پروژه آموزشی آن نوه های 6 تا 12 ساله به همراه پدربزرگ یا مادربزرگ خود در دوره های 
آموزشی شرکت می کنند. دوره های اول این پروژه، با همکاری دانشکده جنگلداری دانشگاه کشاورزی 
چک و دانشکده علوم طبیعی دانشگاه چارلز برگزار شد. در سال 2011، دوره های آموزشی به طور ویژه 
به مصرشناسی اختصاص داشت که با همکاری مؤسسه مصرشناسی جمهوری چک اجرا شد. در این 
دوره ها، کودکان تجربه مومیایی شدن را با استفاده از وسایل کمک آموزشی به دست آوردند و در یک 
کمپ تابستانی، حضور در معابد باستانی را تجربه کردند. در سال های 2012 تا 2015، دوره های آموزشی 
به طور خاص بر حیوانات، ارتباط آن ها با انسان ها و نقششان در زندگی انسان ها متمرکز بود. در همه این 
دوره ها، پدربزرگ، مادربزرگ ها و نوه هایشان در قالب یک کار گروهی همکاری و همفکری می کنند. 
پدربزرگ و مادربزرگ ها از اینکه راهنما باشند، لذت می برند و کودکان نیز با موضوعاتی که در آینده 
الزم است بیاموزند، آشنا می شوند. در این برنامه، هر ماه در دانشگاه سخنرانی هایی برگزار می شود که 

محتوای آن متناسب با نیاز و توان شرکت کنندگان طراحی شده است.4

1. Speaking Exchange

cna.com.br/speakingexchange 2. برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس
3. Xperimental University For Grandparents And Grandchildren

aktivnistari.eu 4. برای اطالعات بیشرت مراجعه شود به وب سایت رسمی پروژه به آدرس
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سپاه تجربه1: آمریکا
برنامه سپاه تجربه در آمریکا از شناخته شده ترین فعالیت های مشارکتی و داوطلبانه سالمندان در جهان 
است که به موضوع همبستگی بین نسلی توجه ویژه ای دارد. این برنامه را بنیاد بازنشستگان آمریکا2 که 
سازمانی غیرانتفاعی است، اجرا می کند که در آن افراد سالمند )باالی 50 سال(، مربی و معلم آموزش 

کودکان دبستانی )از کودکستان تا کالس سوم( هستند و ممکن است به سه شکل زیر انجام شود:
آموزش فردی به یک کودک خاص؛. 1
آموزش گروهی به چند دانش آموز؛. 2
دستیار معلم برای یک کالس.. 3

افراد سالمند داوطلب برای ایفای این نقش، برنامه آموزشی منظم و مفصلی را می گذرانند. هر داوطلب 
در طول سال تحصیلی در هفته، حدود 6 تا 15 ساعت در مدرسه کمک می کند. در این برنامه برای تجربه 
و قدرت رهبری افراد سالمند، ارزش فراوانی قائل می شوند و تالش می شود از طریق این فعالیت بین نسلی، 
به رشد جامعه محلی به ویژه در مناطق آسیب پذیرکمک شود. نتایج حاصل از این برنامه و تأثیر آن بر 
عملکرد درسی دانش آموزان نیز به طور مداوم ارزیابی می شود. این برنامه در مناطق فقیرنشین که مدارس 
عمومی پرجمعیت دارند، اجرا می شود و از پتانسیل نیروهای داوطلب سالمند برای بهبود عملکرد درسی این 
کودکان استفاده می شود. در حال حاضر در 22 شهر آمریکا، بیش از 3 هزار مربی تربیت شده را سپاه تجربه 

در مدارس ابتدایی به معلمان در کالس های درس کمک و فعالیت های فوق برنامه را هدایت می کنند.3

کار با جوانان۴: آمریکا
در این برنامه، معلمان بازنشسته داوطلب با استفاده از منابعی که انجمن ملی معلمان بازنشسته5 فراهم می کند، 
پروژه هایی برای کار با جوانان سازمان دهی می کنند. این معلمان در فعالیت هایی چون تشکیل شوراهای ایمنی 
جوانان، فعالیت های داوطلبانه در برنامه های مبارزه با مصرف مواد مخدر در میان جوانان و آموزش مهارت های 
مالی به آن ها مشارکت می کنند. هدف از این برنامه که در سرتاسر آمریکا انجام می شود، اجرای برنامه های 
بین نسلی است که در آن ها، افراد سالمند و جوانان در برنامه های مشترک فعالیت کنند. معلمان داوطلب برای 
این فعالیت، دستمزدی نمی گیرند و فقط هزینه های احتمالی آنان برای حمل ونقل و غذا در حین انجام وظیفه 

1. EXPERIENCE CORPS

2. American Association of Retired Persons

aarp.org/experience-corps 3. برای اطالعات بیشرت نگاه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس

4. WITH OUR YOUTH

5. National Retired Teachers Association )NRTA(



145 فصل چهارم: تجربیات موفق جهانی در حوزه نوآوریسهای اجتامعی و اقدامات محلی 

به آنان پرداخت می شود. بر اساس اطالعات این نهاد، در طی دهه گذشته بیش از یک و نیم میلیون جوان 
تحت پوشش این خدمات قرار گرفته اند و 45 میلیون ساعت خدمات در بیش از 2 هزار منطقه ارائه شده است. 

انجمن ملی معلمان بازنشسته، هرساله به پروژه های موفق کار با جوانان در سراسر آمریکا جایزه می دهد.1

ایده هایی برای مراقبت بلندمدت
در فصل قبل گفته شد که مراقبت از سالمندان و کمک به زندگی در خانه و کمتر شدن احتمال بستری 
شدن در بیمارستان، یکی از جنبه های مهم سالمندشدن فعال است. این خدمات، عموماً از طریق خانواده 
تأمین می شود؛ اما نهادهای محلی هم می توانند نقش مهمی در ارائه این خدمات ایفا و از بار خانواده ها 

کم کنند. در این بخش، تعدادی از تجربه های موفق در این حوزه ارائه می شود.

مراقبت یکپارچه توربی2، انگلستان
تشکیل  سال   65 باالی  افراد  را  آن  جمعیت  از  درصد   23 که  است  انگلستان  کوچک  منطقه  توربی 
می دهند )در سطح ملی این رقم 16 درصد است(. بسیاری از این افراد کسانی هستند که برای گذران 
دوران بازنشستگی به منطقه آمده اند و درنتیجه، شبکه محلی خانواده ای آن ها ضعیف است. آنچه در 
این منطقه اجرا می شود، نمونه ای از خدمات یکپارچه درمانی و بهداشتی و مراقبت های اجتماعی است 
که بعدها به صورت گسترده تر مورد توجه دولت قرار گرفت. پیوند میان خدمات درمانی و حمایت های 
اجتماعی، نوآوری مهم اجراشده در این طرح است. ویژگی اصلی این برنامه، رویکرد کل گرایانه آن است 
که در آن مراقبت درمانی و مراقبت های اجتماعی به هم پیوند خورده اند. با اجرای این طرح به جای اینکه 
یک فرد سالمند با نهادها و مؤسسات مختلف ارائه دهنده خدمات روبرو باشد، در قالب یک مدیریت 
یکپارچه از همه این خدمات بهره مند می شود. این طرح تا حد زیادی از سردرگمی سالمندان در چگونه 
استفاده کردن از خدمات و تسهیالت مختلف منطقه کاسته و با باال بردن بهره وری در ارائه خدمات، 
توانسته است پوشش گسترده تری را فراهم کند. در این پروژه تالش شده است خدمات تا حد امکان، 
بودجه ها و تشکیل گروه های  یکپارچه و تجمیع  با شکل گیری  نهاد  ارائه شود.  افراد  به خانه  نزدیک 
یکپارچه، خدمات رسانی این طرح توانسته است بخش زیادی از خدمات را در منزل به افراد سالمند ارائه 

کند و نیاز آن ها به بستری شدن را کاهش دهد.

aarp.org 1. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس

2. Torbay Integrated Care Project
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این راه یك طرفه نیست1: بریتانیا
رابطه متقابل و دوجانبه بودن، از جمله محورهای اصلی مراقبت در سالمندشدن فعال است. »این یک 
راه یک طرفه نیست«، یک مطالعه تحقیق و توسعه است که به دنبال شناخت آلترناتیوهای مختلف برای 
طراحی، تأمین سرمایه و فراهم کردن خدمات مراقبت بلندمدت برای سالمندانی که نیازهای مراقبتی باالیی 
دارند. هدف این طرح یافتن راه هایی است که در آن سالمندانی که نیازهای حمایتی دارند، نقشی فعال در 
طرح های مختلف حمایتی بر اساس روابط متقابل و دوجانبه ایفا کنند. روابط متقابل به برنامه هایی اطالق 
می شود که به گونه ای طراحی شده اند که افراد مشارکت کننده، هم در ارائه خدمت و هم دریافت آن فعال 
باشند. این طرح ها برخالف برنامه هایی است که در آن گروهی صرفاً متکی به دریافت کمک از دیگران 
است و نقش دریافت کننده دارد. نمونه هایی از این طرح ها که توسط این پروژه معرفی شده  عبارت  است از:

روابط حمایتی دوجانبه:2 یعنی توافقات عموماً غیررسمی که میان دو یا چند نفر )معموالً دوست،   
همسایه، فامیل( برای کمک های متقابل شکل می گیرد.3 اگرچه این روابط عموماً غیررسمی است اما 

به مرورزمان می تواند خصلتی سازمان یافته یا رسمی پیدا کند.
محله ها/اجتماعات حمایت کننده متقابل:۴ به اجتماعات محلی اطالق می شود که در آن همه   

مردم با توانایی های مختلف با هم زندگی و کار می کنند و هر کاری بتوانند برای رفاه سایر اعضا انجام 
می دهند. این طرح ها عموماً با این هدف شکل می گیرد که افراد را به جامعه خود پیوند دهند.

مسکن های جمعی: این طرح ها مسکن های اشتراکی هستند که قواعد آن ها بر اساس منافع افراد   
شریک شده تنظیم می شود. هدف از ساخت این مجموعه های مسکونی این است که تعامالت اجتماعی 
و حس تعلق به محله تقویت شود. در بخش های عمومی این مجتمع ها، امکانات مشترک وجود دارد و 
بسیاری از فعالیت ها، مانند غذا خوردن، شست وشوی لباس یا حمل ونقل به صورت مشترک انجام می شود.

اشتراک مسکن:5 طرح های اشتراک مسکن به این شیوه است که فرد در ازای دریافت کمک   
خانگی، بخشی از فضای مسکونی خود را برای زندگی در اختیار خدمات دهنده قرار می دهد.6

1. Not a One Way Street

2. Mutually supportive relationships

3. یک مثال از روابط حامیتی متقابل چنین است: مریم و زهره دو همسایه اند. مریم که با مادر ساملندش زندگی می کند، بیرون از خانه و 

زهره در منزل کار می کند. مادر مریم برای خوردن به موقع قرص هایش نیاز به کمک دارد و این برای مریم در زمان هایی که رس کار است به 

مسئله بدل شده است. مریم و زهره توافق می کنند زهره در روز به مادر مریم رس بزند و مریم هم صبح ها فرزند زهره را به مدرسه برساند. 

در بخش های بعد نشان داده می شود این نوع خدمات متقابل با واسطه یک بلیت یا ژتون مخصوص می تواند از سطح روابط دو نفره فراتر 

رفته و در سطح محلی توسعه یابد. 

4. Mutually supportive communities / neighbourhoods

5. Homeshare

yon.ir/CXrM 6. برای اطالعات بیشرت نگاه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس
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هم بستگی مسکونی1: ایتالیا
و  )همراهی  مانند  خرد  مراقبتی  خدمات  دریافت  برای  تقاضا  ایتالیا  فلورانس  در  اخیر  سال های  در 
مصاحبت، غذا خوردن و خدمات عملی( از طرف سالمندان که اغلب از تنهایی و انزوا رنج می برند و 
در آپارتمان هایی بزرگ تر از نیازشان زندگی می کنند، افزایش یافته است. بر همین اساس در این شهر 
به جای پروژه های احداث خانه های بازنشستگان، طرح دیگری اجرا شده است که بتوان از واحدهای 
مسکونی موجود به گونه ای استفاده کرد که ضمن حل مشکل سالمندان، نیاز به خانه یک خانوار مرتفع 
شود. یک سازمان داوطلبانه در این شهر که در راستای سالمندشدن فعال و افزایش نقش سالمندان در 
جامعه فعالیت می کند، یک »پروژه زندگی« مشترک را آغاز کرد که اساس آن بر تبادل دوجانبه خدمات 
میان سالمندان ساکن در خانه های خود و گروه های آسیب پذیر دیگر، مانند خانوارهای تک سرپرست، 
مهاجران، دانش آموزان و قربانیان خشونت خانگی بود. در این تبادل، فرد سالمند اتاقی در آپارتمان خود 
را در ازای دریافت برخی خدمات )خرید، هم صحبتی و امثال آن( در اختیار طرف مقابل قرار می دهد. 
این طرح بر اساس توافق ویژه با مؤسسه مسکن شهر فلورانس، این امکان فراهم شد که اجرا شدن آن 
در مسکن های اجتماعی نیز عملی باشد. نتیجه این پروژه، شکل گیری روابط مناسب بین نسلی است که 

بر اساس حمایت دوجانبه در زمان های نیاز برقرار می شود.

بانك زمان2: آمریکا
بانک زمان ابتدا در آمریکا شکل گرفت و هدف آن ارائه خدمات به سالمندان بود تا بتوانند مستقل و در 
خانه خود زندگی کنند. امروز هم این بانک همین نقش را بر عهده دارد و به افراد سالمند از طریق خدمات 
شخصی، دوست یابی و ایجاد فرصت برای خدمت به جامعه محلی کمک می کند. همچنین بانک زمان 
ابزاری برای مبادله است که در آن، زمان نقش پول را دارد و برای سازمان دهی افراد و سازمان ها حول 
یک هدف مشخص به کار می رود. به ازای هر ساعت پس انداز فرد در بانک از طریق کمک یا خدمت به 
دیگران، آن فرد می تواند همان مقدار زمان را در جای دیگر که نیاز دارد، برداشت کند. در هر مورد، افراد 
تعیین می کنند که چه خدماتی می توانند ارائه کنند. ازآنجاکه بانک های زمان تنها یک نظام مبادله  هستند، 

می توانند در موقعیت متنوع به کار روند. شیوه فعالیت آن ها نیز به گونه ای است که:
افراد مهارت ها و تجربیاتی را که می توانند منتقل کنند و آن هایی را که نیاز دارند، فهرست می کنند؛. 1
مهارت های افراد به طور برابر ارزش گذاری می شود؛ یک ساعت، همیشه برابر یک واحد اعتبار زمانی است؛. 2

1. Abitare Solidale

2. Time Bank
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هر فرد موافقت می کند که هم کمک کند و هم کمک دریافت کند؛ یعنی هم اعتبار زمانی به . 3
دست آورد و هم خرج کند؛

حساب این اعتبارهای زمانی در یک سیستم آنالین نگهداری می شود؛. 4
همه تشویق می شوند تا اعتبارهای زمانی شان را خرج کنند تا به دیگران فرصت ایجاد تغییر یا . 5

حس مفید بودن بدهند.
در این میان، هر چه افراد بیشتری زمان و مهارت هایشان را به اشتراک بگذارند محله، محیطی شادتر و 
سالم تر خواهد بود. با نظام بانک زمان، هر اقدام خیرخواهانه به عنوان سهمی تأثیرگذار در بهبود وضعیت دیگران 
به رسمیت شناخته می شود. معموالً سالمندانی که از خدمات بانک های زمان استفاده می کنند، از عملکرد آن 
رضایت دارند و بیشتر احساس می کنند که عضو مفیدی در اجتماع محلی خود هستند. افزون بر این، بانک های 

زمان از طریق ایجاد تعامل میان سالمندان و جوانان، به تقویت سرمایه اجتماعی بین نسلی کمک می کند.

بلیت مراقبت1: ژاپن
بلیت مراقبت در ژاپن، شبیه بانک زمان در آمریکاست. این بلیت، کوپن یا پول محلی است که بنیاد ژاپنی رفاه 
ساواکاوا2 در سال 1995 ایجاد کرد و افراد در ازای کمک به سالمندان در اجتماع محلی خود آن را دریافت 
می کنند. واحد پایه این پول، یک ساعت خدمات به فرد سالمند یا نیازمند است. این بلیت ها الکترونیکی است 
و در یک حساب ذخیره می شود. خدماتی مشمول دریافت این بلیت هستند که نظام ملی سالمت آن ها را 
پوشش نمی دهد؛ مانند خدماتی که در خانه سالمندان در مورد غذا یا حمام ارائه می شود، کمک به خرید یا تهیه 
غذا، کتاب خواندن برای افراد نابینا و امثال آن. برای نمونه، اگر فردی برای خرید مایحتاج به سالمندی که به 
سبب کهولت سن قادر به رانندگی نیست کمک کند، به میزان تعداد ساعتی که در این کار وقت می گذارد، 
بلیت دریافت می کند. خدمات مختلف نرخ متفاوتی دارند؛ مثالً در ازای هر ساعت کمک برای خرید، یک 
بلیت و هر ساعت کمک در استحمام دو بلیت ارائه می شود که فرد می تواند آن ها را برای استفاده خود در دوره 
سالمندی نگه دارد یا آن را به فرد دیگری مثالً سالمندان خانواده خود که در منطقه ای دیگر زندگی می کنند 
واگذار کند تا آن ها برای دریافت کمک استفاده کنند. بخش جالب پروژه این است که بسیاری از سالمندان، 
خدماتی را که افراد به واسطه این بلیت ارائه می دهند، به خدمات در ازای پول رایج کشور ترجیح می دهند. 
درواقع، ماهیت این نوع خدمات و ارتباط انسانی نهفته در آن سبب می شود افراد این سیستم را بیشتر از خدمات 
حرفه ای مبتنی بر پول دوست داشته باشند. چندین سازمان غیرانتفاعی در انتشار و جابه جایی این بلیت ها فعال 

1. Fureai kippu

2. Sawayaka



149 فصل چهارم: تجربیات موفق جهانی در حوزه نوآوریسهای اجتامعی و اقدامات محلی 

هستند. این خدمات که در خانه به سالمندان ارائه می شود، سبب شده است تا بسیاری از سالمندان دیرتر به 
مراکز نگهداری سالمندان- که معموالً گران است- منتقل شوند و زمان بیشتری در خانه خود بمانند.

برنامه خیریه والدین هندی افراد غیرمقیم1: هند
گروهی از افراد سالمند هندی نهادی خیریه را تأسیس کرده اند که ویژگی مشترک خدمات گیرندگان 
آن، مهاجرت فرزندانشان به خارج از هند و تنها زندگی کردن آنهاست. این افراد تمایلی به ترک هند 
این  هدف  بازگردند.  کشور  به  آن ها  خاطر  به  هم  فرزندانشان  نمی خواهند  آن ها  از  بسیاری   و  ندارند 
برنامه این است که به سالمندان، به ویژه آن هایی که این شرایط را دارند و با مشکالت حاد اقتصادی 
دست به گریبان هستند، کمک شود. در این برنامه، افراد داوطلب عضو این خیریه به افراد نیازمند در خانه 
یا مکان های عمومی کمک رسانی می کنند. همچنین، در جلساتی آموزش هایی در حوزه های حمل ونقل، 
بیمه، مدیریت استرس، تدوین وصیت نامه و مسائل درمانی ارائه می شود. این برنامه، از جمله پروژه های 

مراقبت از سالمندان است که در آن گروهی دیگر از سالمندان نقش مراقبت کننده را ایفا می کنند.

غذا با دوستان2: استرالیا
غذا با دوستان عنوان پروژه ای داوطلبانه در استرالیاست که هدف اصلی آن، کمک به از بین بردن انزوای 
سالمندان است. حدود 90 هزار نفر در مناطق جنوبی استرالیا به تنهایی زندگی می کنند و تنها غذا می خورند. 
تحقیقات نشان داده است که تنها غذا خوردن، نه تنها به ایجاد حس انزوا منجر می شود، بلکه سبب شکل گیری 
عادت های بد غذایی، تأمین نشدن مواد غذایی الزم برای بدن و تضعیف سیستم دفاعی بدن را به دنبال 
دارد. در سال 2011، مرکز نوآوری های اجتماعی در استرالیا، طرح غذا با دوستان را راه اندازی کرد که در آن 
گروهی از افراد تنها که وجه اشتراکی برای تعامل و گفتگو داشتند با هم غذا می خوردند. این وجه اشتراک 
ممکن است عالقه به غذای خاص، برنامه تلویزیونی یا تجربه مشترک در طول زندگی باشد. در این برنامه 
افراد در خانۀ یکی از اعضا یا در یک رستوران یا پاب )Pub( دور هم جمع شوند، در مورد موضوعات مورد 
عالقه صحبت می کنند و غذا می خورند. پیدا کردن و مرتبط کردن افراد سالمند، وظیفه داوطلبانی است که 
هم محل میزبانی را پیدا می کنند و هم افرادی با عالیق مشترک را به هم متصل می کنند. این برنامه سبب 

شده است روابط اجتماعی میان سالمندان شکل گیرد و انزوا و تنهایی کاهش یابد.3

1. Non-Resident Indian )NRI( Parents Association Charity

2. Meals with Mates

greatliving.tacsi.org.au 3. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس
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متناسب سازی مسکن و محیط شهری
امروزه نیاز افراد سالمند به محیط های مسکونی که در آن بتوانند مدت زمان بیشتری به طور مستقل و 
بدون نیاز به کمک دیگران زندگی کنند، در حال افزایش است. اغلب افراد سالمند وقتی شرایط خانه 
مطابق با مشکالت حرکتی و وضعیت سالمت آن ها نیست، ترجیح می دهند جابه جا شوند. مسکن فرد 
سالمند باید با نیازهای مراقبتی او هم متناسب باشد. دشوارترین مسئله در این متناسب سازی این است 
که طراحی باید به گونه ای انعطاف پذیر باشد که با باال رفتن سن و تغییر نیازهای فرد، امکان انطباق 
سالمندان  خود  معنادار  دادن  مشارکت  حوزه،  این  در  مهم  مسائل  از  یکی  باشد.  داشته  وجود  مجدد 
نیاز و توان  به  با توجه  باید  نیز  در طراحی خانه هاست. عالوه بر مسکن، طراحی محیط های شهری 
سالمندان باشد. منظر شهری، ساختمان ها، نظام حمل ونقل و مسکن هم می تواند عامل تحرک، رفتار 
انزوا،  ترس،  عامل  می تواند  هم  و  باشد  جامعه  آحاد  بخشی  تحقق  خود  و  اجتماعی  مشارکت  سالم، 
محدودیت حرکتی و طرد اجتماعی گروهی خاص مانند سالمندان یا معلوالن باشد. در این بخش به 
طرح هایی اشاره می شود که هدف اصلی آن، متناسب سازی مسکن و محیط شهری به منظور افزایش 

امکان استفاده برای همه افراد جامعه از جمله سالمندان است.

خطوط کلی راهنمای طراحی شهرهای دوست دار همه سنین1: سازمان جهانی بهداشت
شهر  ویژگی های  تحقیقاتی،  پروژه ای  اجرای  با   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان   ،2007 سال  در 
دوست دار همه سنین را شناسایی و اعالم کرد. یک شهر دوست دار همه سنین، فقط شهر دوست دار 
سالمند نیست، بلکه شهری مناسب برای همه سنین و همه افراد با توجه به توان جسمی و حرکتی 
این تحقیق، سازمان بهداشت جهانی در 35 شهر جهان، موضوعات مختلف در حیطه  آن هاست. در 
زندگی شهری را در میان سالمندان به بحث گذاشت و مهم ترین مسائل آن ها در زندگی شهری را 
فهرست کرده است. بر اساس مهم ترین دغدغه های سالمندان و محدودیت هایشان در شهر، سازمان 

جهانی بهدشات اصول طراحی شهر دوست دار همه سنین به شرح زیر معرفی کرده است:
فضاهای عمومی و ساختمان ها: در طراحی فضاهای شهری شهر دوست دار همه سنین، باید به   

مواردی مانند محیط پاکیزه و خوشایند، دسترسی به فضاهای سبز، محل استراحت در محیط های شهری، 
پیاده روهای مناسب، ایمنی عبور از خیابان و تردد در شهر، دسترسی به مناطق مختلف، محیط ایمن در 

شهر، کیفیت ساختمان ها، وجود توالت عمومی و خدمات مناسب به سالمندان در فروشگاه ها توجه شود.

1. Age-Friendly City
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چون    مواردی  به  باید  سنین،  همه  دوست دار  شهر  طراحی  در  حمل ونقل  حوزه  در  حمل ونقل: 
ارزان و در دسترس، حمل ونقل عمومی منظم، پوشش کافی حمل ونقل عمومی،  حمل ونقل عمومی 
وسایل نقلیه دوست دار همه سنین، خدمات ویژه برای سالمندان در نظام حمل ونقل عمومی، اولویت 
دادن به سالمندان برای نشستن، برخورد مؤدبانه رانندگان وسایل نقلیه، ایمنی و راحتی وسایل نقلیه، 
مکان یابی و طراحی مناسب ایستگاه، اطالعات و برنامه زمان بندی نظام حمل ونقل عمومی، تسهیل 
رانندگی سالمندان در شهر، احترام به رانندگان سالمند و شرایط پارک کردن خودرو در شهر توجه کرد.

مسکن: سازمان جهانی بهداشت در مطالعه خود در مورد مسکن در شهر دوست دار همه سنین به مواردی   
مانند قیمت مسکن، امکانات و خدمات ضروری در خانه، طراحی مناسب مسکن، امکان تغییرات و انطباق 
خانه، نگهداری ساختمان، ارتباط با خانواده و اجتماع و حق انتخاب مسکن و محیط زندگی اشاره کرده است.

مشارکت اجتماعی: برای تقویت مشارکت اجتماعی در طراحی یک شهر دوست دار همه سنین،   
باید به موضوعاتی مانند امکان دسترسی به فرصت ها، توانایی پرداخت هزینه ها، تنوع فرصت ها، اطالع از 
رویدادها و فعالیت ها، تشویق به مشارکت، ایجاد پیوند با سایر نسل ها و فرهنگ ها و اجتماعات توجه شود.

احترام و شمول اجتماعی: در خطوط کلی تدوین شده برای شهر دوست دار همه سنین، به مواردی   
مانند رفتار محترمانه با سالمندان، سالمندی و نادیده گرفته شدن، روابط بین نسلی و آموزش عمومی، 

جایگاه سالمندان در اجتماع، جایگاه سالمندان در خانواده و طرد اقتصادی سالمندان توجه شده است.
در شهر    سالمندان  اجتماعی  مشارکت  ارتقای  در  اصلی  محورهای  اشتغال:  و  مدنی  مشارکت 

دوست دار سنین، مواردی را مانند فرصت فعالیت داوطلبانه برای سالمندان، فرصت های اشتغال مناسب، 
انعطاف پذیری برای جذب کارکنان سالمند، تشویق به مشارکت مدنی، آموزش، فرصت های کارآفرینی 

و ارزش قائل شدن برای فعالیت سالمندان شامل می شود.
ارتباطات و اطالعات: سازمان جهانی بهداشت در این بخش به مواردی چون دسترسی گسترده   

به اطالعات، اطالعات درست در زمان درست، شنیدن صدای سالمندان، ارائه اطالعات به صورت قابل 
فهم برای همه و فناوری اطالعات توجه کرده است.

مؤلفه های    سنین،  دوست دار  یک شهر  در  بهداشتی:  پزشکی-  و خدمات  اجتماعی  حمایت 
اصلی در بخش حمایت اجتماعی و خدمات درمانی شامل مواردی مانند خدمات در دسترس، پوشش 
و  سالمندان  مراقبت  مراکز  وجود  خانه،  در  مراقبت  خدمات  بهداشتی،  پزشکی-  خدمات  گسترده تر 

گسترش خدمات داوطلبانه می شود.1

1. برای رشح کامل خطوط کلی طراحی شهرهای دوستدار ساملند مراجعه کنید به:

www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf
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راهنمای طراحی خانه برای سالمندان: اسپانیا
در حال حاضر، اغلب طراحی های ساختمان ها بر اساس توانایی های افراد سالمی است که از بیشترین 
قابلیت تحرک برخوردارند. این امر برای سالمندان به خصوص آن دسته از سالمندانی که مشکالت 
جسمی و حرکتی دارند، مسائل و مشکالت زیادی در زندگی روزمره ایجاد می کند. در بسیاری از موارد، 
افزایش ناتوانی جسمی سالمندان یا محدود شدن استقالل فردی آن ها، نتیجه محدودیت های فیزیکی 
محیطی است که در آن زندگی می کنند. یک سازمان به نام تحقیق و نوآوری تکنالیا1 در اسپانیا پروژه ای 
را اجرا کرده است که هدف آن، تهیه دستورالعمل برای طراحی مسکن جهت زندگی افراد باالی 65 
نیاز  افراد سالمند، ویژگی های محیطی و تجهیزات مورد  نیازهای  بر اساس  این طرح  سال است. در 

خانه ها طراحی می شود. برای رسیدن به این اهداف، موارد زیر مورد توجه بوده است:
تعریف ملزومات پایه طراحی برای همه فضاهای زندگی در مسکن؛  
شناخت ظرفیت و محدودیت های فیزیکی و شناختی سالمندان و پیامدهای آن برای طراحی محیط بیرونی؛  
بازطراحی فضاهای خانه برای انطباق آن ها با شرایط و نیازهای سالمندان؛  
تعریف خصوصیات حداقلی )ابعاد، رنگ و ...( مبلمان مورد نیاز در خانه؛  
تعریف بخش های تغییرپذیر در طراحی، در طول زمان برای انطباق با نیازهای جدید سالمندان؛  
تهیه دستورالعمل معماری و تجهیز برای تأمین نیازهای سالمندان، خصوصاً برای فضاهایی چون   

آشپزخانه، دستشویی، اتاق خواب، غذاخوری و همچنین دسترسی به خانه.
هدف این پروژه در نهایت این است که استقالل فردی و رفاه را در منزل خود سالمندان تأمین کند   

و مهمترین ابزار برای رسیدن به این هدف را طراحی الگوی مسکن مناسب برای سالمندان می داند.2

ویتوریا؛ دوست سالمندان3: پرتغال
همان طور که بارها گفته شد سالمندشدن فعال فرایند بهینه کردن فرصت ها برای سالمتی، مشارکت 
و امنیت به منظور ارتقای کیفیت زندگی افراد در مسیر افزایش سن است. برای تأثیرگذاری بر زندگی 
سالمندان و تدوین سیاست ها و پروژه های طراحی شهری مناسب برای سالمندشدن فعال، شناسایی 
ویژگی های جمعیت سالمند منطقه و محیطی که در آن زندگی می کنند، ضروری است. پروژه »ویتوریا؛ 

دوست سالمندان« در پرتغال نیز در همین راستا سه هدف اصلی را دنبال می کند:

1. Tecnalia Research & Innovation

www.tecnalia.com 2. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به و ب سایت رسمی پروژه به آدرس

3. Vitória friend of the elderly
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شناسایی دقیق تر نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها در ویژگی های جغرافیایی و محیطی . 1
منطقه ویتوریا؛

درگیر کردن بازیگران اجتماعی مختلف به منظور توسعه و اجرایی شدن پروژه ای برای دوستانه تر . 2
شدن فضای شهری برای سالمندان؛

گرفتن 3.  جدی  برای  آن ها  تحریک  و  نیازهایشان  شناسایی  برای  سالمندان  خود  از  استفاده   
سالمندشدن فعال.

سالمندان،  آموزش  وضعیت  مانند  حوزه هایی  در  جمع آوری شده  اطالعات  اساس  بر  فوق  طرح   
فرصت های  اجتماعی،  انزوای  وضعیت  سالمندان،  در  سالم  عادت های  بدنی،  فعالیت  فرصت های 
تحرک  فرصت های  داوطلبانه،  و  مولد  فعالیت های  فرصت های  مسکن،  وضعیت  اجتماعی،  مشارکت 
و دسترسی پذیری، امنیت خیابان ها، خانه ها و محله ها و دسترسی به خدمات سالمت، مجموعه ای از 

پیشنهادها را به شرح زیر برای منطقه مطرح کرده است:
تولید برنامه های تلویزیونی آموزشی مخصوص سالمندان؛  
برگزاری برنامه های محلی با هدف فعالیت فیزیکی سالمندان؛  
ارائه مجموعه ای از خدمات ارزان قیمت به خانواده ها در خصوص سالمت، بهداشت و فعالیت های   

روزمره سالمندان؛
برگزاری برنامه های محلی جهت تقویت انسجام بین نسلی؛  
توجه به آموزش مداوم سالمند به عنوان ابزاری برای تقویت انسجام اجتماعی؛  
شناسایی شیوه های جدید همکاری بین نسلی؛ مثالً از طریق فراهم کردن فرصت های انتقال تجربه   

به کودکان؛
ایجاد خدمات کمک های شخصی1 برای سالمندان منزوی و غیرمستقل.  

نقشه سالمندی در منطقه: اسپانیا
یکی از اقدامات شرکت تحقیق و نوآوری تکنالیا تهیه نقشه سالمندی در ایالت باسک اسپانیاست. بر 
اساس این طرح، مناطق این ایالت که افراد باالی 65 سال در آن ها از 20 درصد باالتر بود، شناسایی 
شد و اطالعات آن برای استفاده در اختیار شهرداری ها قرار گرفت، این اطالعات، با داده های مرتبط 
با ویژگی های محیطی و کالبدی مناطق شهری و روستایی مقایسه و درنتیجه مناطقی که بیشترین 

1. Personal Assistance Service



بازاندیشی در راهربدهای نظام بازنشستگی   154

آسیب پذیری را برای سالمندان داشت، شناسایی شد. هدف نهایی پروژه فوق این بود که در مناطق 
انجام  برای محیط شهری و همچنین مسکن  اقدامات اصالحی  برای سالمندان،  بیشترین مشکل  با 
شود. اطالعات به دست آمده از این طرح، به مقامات محلی کمک می کند تا سیاست ها و راهبردهای 

سالمندشدن فعال را در حوزه محیط شهری و مسکن طراحی و عملی کنند.1

شهر دوست دار همه سنین اودیویالس2: پرتغال
طرح  لیسبون،  دانشگاه  به  وابسته  دانشگاهی  مؤسسه  و  اودیویالس  شهر  محلی  مقامات  همکاری  با 
»اودیویالس- شهر دوست دار همه سنین و قابل پیاده روی« اجرا شده که اهداف اصلی آن عبارت  است از:

 1( مشارکت دادن سالمندان در ارزیابی و طراحی فضاهای عمومی بیرونی در اودیویالس،
 2( جمع آوری اطالعات جغرافیایی مفید برای ارزیابی و طراحی خیابان های دوست دار همه سنین 

 3( ایجاد و آزمون روش های سامان مند برای ارزیابی قابل پیاده روی بودن خیابان ها و ارتقای مشارکت 
شهروندان که بر مبنای آن در اولین دوره اجرای این طرح، فعالیت های مقدماتی زیر انجام شده است:

برگزاری جلسات آگاهی بخشی در مورد محیط های شهری مناسب برای همه گروه های سنی؛  
اجرای اولین طرح پایلوت اندازه گیری قابل پیاده روی بودن خیابان ها با استفاده از گروه شهروندان سالمند؛  
تحلیل اطالعات اولیه به دست آمده و تدوین گزارش یافته ها.  

ازآنجاکه این پروژه ترکیبی از تحقیق و اجراست، توانسته روش های مناسبی برای بهبود شرایط خیابان ها 
در مقیاس محلی فراهم کند. درنتیجه، این طرح آگاهی افراد را در مورد مسائل موجود در خیابان ها ارتقا 
داده و خیابان ها را به مکان هایی امن تر و جذاب تر برای افراد در همه سنین از جمله سالمندان تبدیل کرده 
است، همچنین خطر زمین خوردن در آن ها کاهش یافته و احتمال تصادف کمتر شده است. افزون بر این، 

فرصت برای فعالیت فیزیکی، مشارکت اجتماعی و زندگی مستقل نیز افزایش یافته است.3

برنامه های کاهش هزینه استفاده از حمل ونقل عمومی: ژاپن
بسیاری از شهرهای بزرگ برای سالمندان این امکان را فراهم کرده اند تا به طور مجانی یا با هزینه 
کم، از خدمات سیستم حمل ونقل عمومی استفاده کنند؛ مثالً دولت محلی توکیو با همکاری اتحادیه 

www.tecnalia.com 1. برای اطالعات بیشرت نگاه کنید به و ب سایت رسمی پروژه به آدرس

Odivelas .2

goo.gl/eRXJIq 3. برای اطالعات بیشرت نگاه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس



155 فصل چهارم: تجربیات موفق جهانی در حوزه نوآوریسهای اجتامعی و اقدامات محلی 

اتوبوس رانی،1 برنامه ای را با عنوان کارت نقره ای توکیو2 راه اندازی کرده است که همه شهروندان باالی 
70 سال با استفاده از آن می توانند این کارت را به قیمتی مناسب تهیه و به طور رایگان یک سال از 
وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند. هدف این برنامه، افزایش مشارکت فعال سالمندان از طریق 
ایجاد محیط دوست دار همه سنین در شهر است. البته این طرح در برخی شهرها با مشکل مواجه شده 
است؛ مثالً با شروع این طرح در اوزاکا، تعداد سالمندان زیاد نبود؛ اما با رشد سریع جمعیت این بخش 
از جامعه، هزینه های این پروژه به شدت افزایش یافت تاآنجاکه امروز به سبب محدودیت های مالی به 

.)Yong et al, 2015( مشکلی برای این شهر تبدیل شده است

جابه جایی با صرفه جویی در انرژی در جامعه در حال سالمندشدن3 (AENEAS): اتحادیه اروپا
به  توجه  با  دارد.  تمرکز  سالمند  افراد  جابه جایی  بر  ویژه  به طور  که  است  اروپایی  پروژه ای   AENEAS

افزایش تعداد سالمندان در اروپا و استفاده سالمندان باالی 50 سال از وسایل نقلیه شخصی به جای 
به کارگیری شیوه های پایدار زیست محیطی، این پروژه به دنبال راه های صرفه جویی انرژی در جابه جایی 
این گروه است. درنتیجه، افزایش جاذبه وسایل حمل ونقل پایدار و تغییر الگوی رفتاری سالمندان از 
فعالیت های متنوعی صورت  پروژه  این  این هدف در  به  برای رسیدن  پروژه است.  این  اهداف  جمله 
گرفته است؛ مثالً افراد 50 تا 60 ساله برای استفاده از دوچرخه تشویق می شوند و نحوه استفاده ایمن 
از اتوبوس برای افراد باالی 80 ساله آموزش داده می شود. هدف این پروژه این بوده است که سالمندان 
برای جابه جایی از حق انتخاب های متعدد برخوردار باشند و به جای استفاده صرف از خودروی شخصی، 
بتوانند از سایر وسایل حمل ونقل استفاده کنند، این کار هم با انطباق وضعیت موجود وسایل حمل ونقل 
با نیازها و انتظارات سالمندان و هم با آگاهی بخشی و تشویق سالمندان به استفاده از وسایل حمل ونقل 

غیر از خودروی شخصی صورت می پذیرد. در این پروژه دو فعالیت اصلی انجام داده است:
تبادل تجربیات موفق میان پنجاه شهر اروپایی در مورد جابه جایی های پایدار برای محیط زیست؛. 1

کم مصرف 2.  شیوه های  از  استفاده  برای  اروپایی  شهر  پنج  در  سالمندان  توانمندسازی  و  تشویق   
سفرهای درون شهری از طریق ابزارهای عملی مدیریت، آموزش و آگاه سازی.

وسایل  و  زیرساخت ها  یعنی  سالمندان  استفاده  فیزیکی  موانع  صرفاً  مسئله   AENEAS پروژه  در 
از سایر  بلکه موانع روان شناختی مانند ترس، عادت های قدیمی و تصورات فردی  حمل ونقل نیست، 

1. Tokyo Bus Association

2. Tokyo Silver Pass

3. Attaining Energy-Efficient Mobility in an Ageing Society
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طرح  پروژه،  این  که  کرد  اشاره  باید  درنهایت،  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  هم  حمل ونقل  وسایل 
حمل ونقل عمومی و درنتیجه هدف آن جلوگیری از سفر افراد با وسایل نقلیه شخصی شان نیست، بلکه 
فراهم کردن ابزارهای مختلف جابه جایی و انعطاف پذیری آن ها برای استفاده سالمندان است. دسترسی 
به شیوه های مختلف  بسیار حیاتی در تسهیل دسترسی سالمندان  استفاده راحت، دو عنصر  امکان  و 
حمل ونقل است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. در انجام این پروژه نکات کلیدی لحاظ 

شده عبارتند از:
سالمندان به عنوان یک گروه متعارف از مشتریان مورد توجه قرارگرفته اند؛  
سالمندان به عنوان یک گروه همگن در نظر گرفته نشده اند و نیازهای گروه های مختلف آن ها مورد   

توجه بوده است؛
از سازمان های موجود که در حوزه سالمندان فعالیت می کنند، برای دسترسی به گروه های هدف   

استفاده شده است؛
مسئله ارتباطات بسیار جدی گرفته شده است.  

موانع  و حذف  شناسایی  کارهایی چون  اروپایی،  مختلف  در شهرهای  پروژه  این  اقدامات  درنتیجه 
موجود پیاده روها و فضاهای عمومی، افزایش امنیت در حمل ونقل عمومی، طراحی و اجرای پیاده رو 
برای سالمندان در مرکز شهر، احداث جاده های دوچرخه سواری برای سالمندان، برگزاری کمپین های 
آگاهی بخشی نسبت به سالمندان و حساس کردن جوانان در مورد کمک به سالمندان انجام شده است.1

مجتمع مسکونی مراقبت ویژه سونالی گاردنز2: بریتانیا
ساخت مجموعه های مسکونی مناسب سالمندان از جمله مواردی است که به ویژه در اروپا و آمریکا به 
آن توجه شده است. یکی از نمونه های شناخته شده آن ها، سونالی گاردنز در لندن است که از جنبه های 
 32 طبقه،  سه  مجموعه  این  است.  شده  طراحی  )پاکستانی(  آسیایی  سالمندان  نیاز  مناسب  مختلف، 
آپارتمان یک خوابه و هشت آپارتمان دو خوابه دارد که همه طبقات آن به آسانسور دسترسی دارند. 
همچنین همه واحدها، دارای تمامی امکانات زندگی مستقل شامل آشپزخانه و حمام هستند. در این 
مجموعه، واحد مراقبت هم وجود دارد که کارکنان آن دائم به فعالیت مشغول هستند. همچنین در هر 
آپارتمان زنگ هشدار نیز نصب شده است. در این مجموعه، ساکنان در صورت تمایل برای فعالیت های 
روزانه، مانند شستن ظروف، لباس پوشیدن، مراقبت های شخصی و تهیه غذا از کارکنان بخش مراقبت 

www.aeneas-project.eu 1. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس

2. Extra Care Sheltered Housing, Sonali Gardens



157 فصل چهارم: تجربیات موفق جهانی در حوزه نوآوریسهای اجتامعی و اقدامات محلی 

کمک دریافت می کنند. افزون بر این، کارکنان مراقبت، به افراد در مورد داروها و نحوه مصرف کمک و 
راهنمایی های الزم را ارائه می کنند. در فعالیت های دیگر مانند خرید، نظافت، مراجعه به بانک، ویزیت 
پزشک یا متخصصان حرفه ای هم، کمک های الزم در اختیار افراد قرار می گیرد. در محوطه عمومی 
مجتمع نیز، مکان هایی چون باغ و محل نشستن، محل عبادت، آرایشگاه، اتاق مهمان و توالت های 
عمومی وجود دارد. امکانات برای فعالیت های جمعی و تعامالت اجتماعی نیز در فضاهای عمومی این 
مجتمع در نظر گرفته شده است. این مجتمع با اهداف تجاری و به عنوان یک سرمایه گذاری خصوصی 

ساخته شده است.

جامعه بازنشستگی مراقبت مداوم1: آمریکا
جامعه بازنشستگی2 در آمریکا، مجتمع های مسکونی ویژه ای است که برای سالمندان ساخته می شود. 
این سالمندان، عموماً خودشان قادرند اغلب کارهای شخصی شان را انجام دهند؛ اما در این مجتمع ها 
برخی کمک های خانگی در اختیار افراد قرار می گیرد و فرصت های فعالیت و ارتباطات اجتماعی برای 
آن ها فراهم است. برای شکل گیری این جامعه، حتماً افراد باید در شرایط سنی مجاز قرار داشته و به طور 
کامل یا جزئی بازنشسته باشند. در این مجتمع ها وجود مجموعه مشخصی از خدمات و امکانات ویژه 
ساکنان ضروری است و این مکان ها در اغلب مناطق آمریکا، به ویژه مناطق گرم تر ساخته می شوند. 
معموالً گروه هدف برای ساخت این مجتمع ها آن  دسته سالمندانی هستند که وضعیت مالی مناسبی 

دارند. در همه این مراکز سه سطح از مراقبت وجود داد که عبارت است از:
زندگی مستقل: در این واحدها افراد به طور مستقل زندگی می کنند و به مجموعه زیادی از امکانات 

هم دسترسی دارند؛
زندگی نیازمند کمک: در این واحدها به افراد در انجام کارهای روزانه، مانند حمام، لباس پوشیدن و 

غذا خوردن کمک می شود؛
زندگی نیازمند مراقبت پزشکی: در این واحدها مراقبت های دائمی پرستاری در خانه به افراد ارائه 

می شود.
به طور متوسط هر جامعه بازنشستگی مراقبت مداوم در آمریکا 330 واحد دارد که شامل 231 واحد 

مستقل و جمعی، 34 تخت زندگی نیازمند کمک و 70 تخت نیازمند پرستاری حرفه ای است.3

1. Continuing Care Retirement Communities

2. Retirement Communities

goo.gl/j5Im3f 3. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت اصلی پروژه به آدرس
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آموزش و توانمندسازی سالمندان
یکی از جنبه های بسیار مهم سالمندشدن فعال، برخورداری از امکان آموزش برای سالمندان است که اغلب 
تحت مقوله »یادگیری مادام العمر« مطرح می شود. امروزه تصور عمومی سنتی در مورد تقسیم بندی سه گانه 
مراحل زندگی، یعنی جوانی به عنوان دوره آموزش، بزرگ سالی به عنوان دوره فعالیت/اشتغال و سالمندی 
به عنوان دوره بازنشستگی، معنای سابق خود را از دست داده و درنتیجه، یادگیری و آموزش در تمام طول 
عمر به ضرورت بدل شده است. یادگیری مادام العمر، شامل فعالیت های آموزشی رسمی و غیررسمی است که 
در طول دوران زندگی با هدف افزایش دانش، مهارت و توانایی های فرد با اهداف شخصی، مدنی، اجتماعی 
یا مرتبط با اشتغال انجام می شود. ایده آموزش مادام العمر در سال های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است 
که دالیل آن را می توان از چند جنبه بررسی کرد. نخست اینکه آموزش مادام العمر، جنبه عملکردی دارد؛ 
یعنی سبب افزایش توانمندی شغلی افراد می شود و احتمال ماندن در بازار کار را طوالنی تر می کند. همچنین 
آموزش مادام العمر بعدی فرهنگی هم دارد؛ یعنی آموزش ذهنیت افراد را نسب به دوره سالمندی تغییر 
می دهد و از این طریق افراد سالمند را قادر می سازد فعال بمانند و مهارت های الزم برای مشارکت در جامعه 

را کسب کنند. در ادامه، تعدادی از تجربیات موفق حوزه آموزش و توانمدسازی سالمندان معرفی می شود.

آموزش بزرگ ساالن و سالمندان: ژاپن
آموزش سالمندان و بزرگ ساالن در ژاپن بخشی از طرح فراگیر یادگیری مادام العمر محسوب می شود 
که سیاست کلی این کشور در دو دهه اخیر بوده است. بر اساس این رویکرد، ایفای نقش فعال برای هر 
فرد در عصر فناوری و تحوالت شتابان جهانی، مستلزم تداوم دوران آموزشی وی در سرتاسر دوره عمر 
است. این سیاست کلی که از سال 2006 اجرایی شد، بر این اصل بنیادی تأکید دارد که همه شهروندان، 
باید این امکان را داشته باشند که دوران آموزش را در سرتاسر حیات خود در همه شرایط و مکان ها ادامه 
دهند و مهم تر این که بتوانند از نتیجه این آموزش در بهبود شرایط زندگی شخصی خود استفاده کنند. 
وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش و علم و فناوری )MEXT( در ژاپن این برنامه را اجرا می کند و گروهی 
از نهادهای محلی نیز در اجرای این طرح به آن کمک می کنند. در چارچوب برنامه های اجرا شده در 
این طرح، بسیاری از دانشگاه ها، دوره های آموزشی برای گروهای مختلف از جمله افراد سالمند که به 
سن بازنشستگی نزدیک می شوند، برگزار می کنند. این دوره ها، معموالً در مکان های عمومی و محلی 
ارائه می شوند و همه افراد می توانند در آن ها شرکت کنند. هدف این برنامه ها، هم آموزش های شخصی 
و هم آموزش های شغلی برای آغاز دوره ای جدید در زندگی است. نکته مهم در برگزاری این جلسات و 
دوره های آموزشی این است که بر اساس ارزیابی های انجام شده برای گروه های سنی باالی 60 سال، 
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تقویت ارتباط های شخصی با دیگران، یافتن دوستان جدید و داشتن زندگی بامعنا در دوران پیری، از جمله 
.)MEXT, 2009( مواردی است که افراد به عنوان انگیزه خود برای شرکت در این دوره ها اعالم کرده اند

آینده ات را جست وجو کن1: آمریکا
»آینده ات را جستجو کن«، تعدادی کارگاه آموزشی برای شهروندان سالمند باالی 50 سال است که 
در آن از افراد خواسته می شود در مورد آینده خود و گام بعدی در زندگی شان فکر کنند. این کارگاه ها 
افراد سالمند را تشویق می کنند که به دنبال ایده های جدید برای دوران آتی زندگی باشند و از سکون 
به  آن  در جلسات  و  اجرا می کند  آمریکا  در  بلوغ2  را سازمان  برنامه ها  این  گیرند.  فاصله  بی هدفی  و 
موضوعاتی چون اثربخش در زندگی، شور و اشتیاق، هدف گذاری و برنامه ریزی پرداخته می شود. همه 
جلسات این کارگاه، دوساعته است و در آن گفت وگو، بحث، تبادل نظر و تجربه، برای فهمیدن درک 
بهتر موضوعات مطرح شده صورت می گیرد. همه شرکت کنندگان در این برنامه، در چهار جلسه اصلی 

که هریک محور مشخصی دارند، شرکت می کنند. موضوعات این چهار جلسه عبارت اند از:
»چه چیز بر من اثر داشته است؟« در این جلسه، افراد در مورد اینکه چه رویدادها و اتفاقاتی در   

زندگی شان بیشترین رضایت را به همراه داشته و بر آن ها اثر گذاشته است صحبت می کنند.
افراد    ارزیابی ویژگی ها و شرایط زندگی،  از طریق  این جلسه،  »من االن چه کسی هستم؟« در 

به این فکر می کنند که در زندگی کجا قرار دارند و استعدادهایشان چیست. آن ها انگیزه ها، ارزش ها، 
اشتیاق ها، عالیق، استعدادهای شخصی، نقاط قوت و آرزوهای خود را بررسی می کنند.

»چگونه می توانم رؤیاهایم را تحقق بخشم؟« با افزایش آگاهی در مورد استعدادها و خواسته هایشان   
در زندگی، افراد به شیوه های عملی فکر می کنند که بتوانند توانایی هایشان را شکوفا کنند.

تهیه    را  فردی  اقدام  برنامه های  افراد  جلسه ها،  این  در  کنم؟«  خلق  فعال  زندگی  یک  »چگونه 
می کنند که اهداف مشخص، قابل اندازه گیری و واقع بینانه دارد. همچنین، چالش های پیش رو و منابع 

در دسترس برای رسیدن به آن ها را هم شناسایی می کنند.
در این جلسه ها، متخصصان امور شغلی و سایر افراد آموزش دیده در حوزه تغییرات مهم زندگی به   

افراد کمک می کنند تا برای آینده خود برنامه ریزی کنند. این برنامه ریزی ممکن است در حوزه یافتن شغل 
جدید یا سایر فعالیت های رضایت بخش و معنابخش برای افراد، مانند یادگیری و فعالیت داوطلبانه باشد.3

1. Explore your Future

2. Coming of Age

comingofage.org/explore-your-future 3. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس
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دانشگاه دوره سوم1: بریتانیا
دانشگاه دوره سوم نام سازمانی در بریتانیاست که از طریق دوره های آموزشی، فرصت تغییر و بهبود زندگی 
را در اختیار افراد سالمند قرار می دهد. شرکت کنندگان در این دوره ها، افراد بازنشسته یا در شرف بازنشستگی 
هستند که در محیطی جمعی آموزش می بینند؛ آموزش هایی که هدف آن دریافت مدرک نیست، بلکه لذت 
دانستن و اکتشاف است. این سازمان در سرتاسر بریتانیا واحدهای محلی دارد که هریک نهادهای خیریه 
محسوب می شوند و به طور کامل، افراد داوطلب آن را اداره می کنند. در هریک از واحدهای محلی، از دانش، 
مهارت و تخصص اعضای محلی برای سازمان دهی فعالیت ها استفاده می شود. مربیان در عین اینکه آموزش 
می دهند، خود یادگیرنده هم هستند. هر واحد محلی به طور متوسط حدود 250 عضو دارد؛ اما واحدی به 
کوچکی 12 نفر و به بزرگی 2 هزار نفر هم وجود دارد. در خالل فعالیت های اعضا، فرصت های آموزشی در 
حوزه های مختلف هنر، زبان، موسیقی، تاریخ، فلسفه، صنایع دستی، عکاسی و مانند آن هم فراهم می شود. 

رویکرد کلی این سازمان، یادگیری به قصد تفریح است و هیچ ارزیابی یا مدرکی برای دوره ها وجود ندارد.2

زندگی آن طور که خودم دوست دارم3: بریتانیا و سوئد
»زندگی آن طور که خودم دوست دارم«  پروژه ای ارزان قیمت آموزشی و مشاوره ای برای توانمندسازی 
شهروندان است که در سوئد )با نام شور زندگی(4 و دبینگشایر5 بریتانیا اجرا می شود. این طرح، ابتدا 
برای  این پروژه  برینگشایر هم مورد توجه قرار گرفت.  اجرا شد و به سبب موفقیت آن در  در سوئد 
سالمندان این امکان را فراهم می کند تا تغییراتی مثبت در زندگی خود ایجاد کنند. اساس این طرح این 
است که ابتدا ببیند فرد دوست دارد چگونه زندگی کند و سپس با در نظر گرفتن شرایط فعلی زندگی و 
نارضایتی های فرد، راه هایی برای پر کردن این شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب پیدا کند. شیوه 
انجام این کار به این طریق است که در جلسه اول از فرد در مورد عالیق، انتظارات و ناکامی هایش 
سوال شده و از آن ها خواسته می شود تا جلسه بعدی، به این فکر کنند که چه قدم کوچکی می توانند 
برای کاهش شکاف میان »آن چه هست« و »آن چه دوست دارند باشد« بردارند. با این شیوه، این طرح 
توانمندشدن شهروندان را امکان پذیر می کند و آن ها می توانند مسئولیت تغییر را خود بر عهده بگیرند 
و اقدامات الزم برای بهبود وضعیت زندگی شان را شناسایی کنند. در این میان، ابزاری که به واسطه آن 

1. University of the Third Age )U3A(

u3a.org.uk/u3a-movement.html 2. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت اصلی پروژه به آدرس

3. My Life My Way

4. Passion for Life

5. Denbighshire
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افراد این گام های کوچک را برای تغییر بر می دارند، PDSA1 خوانده می شود. برای این کار در یک حلقه 
کوچک چند نفره از طریق روابط چهره به چهره، یک مربی آموزش دیده داوطلب با شرکت کنندگان در 
مورد شیوه های بهبود وضعیت بحث می کند. اگرچه طراحی و نظارت این برنامه بر عهده افراد متخصص 
و آموزش دیده است، اما خود افراد سالمند هدایت  کننده جلسات هستند. در الگوی سوئدی این طرح، 

چارچوب توانمندسازی بر اساس چهار محور اصلی زیر شکل می گیرد:
امنیت در خانه؛. 1
شبکه های اجتماعی؛. 2
غذا و نوشیدنی؛. 3

 تحرک.4. 
در الگوی دبینگشایر، محوری دیگر به نام خالقیت و رشد به آن اضافه شده است که به موضوعاتی 
چون تبعیض سنی، شادی، بازگشت به کار و تحصیل می پردازد. در این طرح، افراد در آنچه »کافه های 
زندگی« خوانده می شود، شرکت می کنند که متناسب با محورهای ذکر شده در باال تشکیل می شود. در 
این الگو، در دبینگشایر نخستین کافه زندگی حول محور امنیت شکل گرفت و بسیاری از شرکت کنندگان، 
نتایج آن را فراتر از انتظارات اولیه شان اعالم کردند. بر اساس ارزیابی های انجام شده موفقیت این پروژه 

چند دلیل عمده دارد:
قیمت ارزان؛  
توجه به تبعیض سالمندستیزی و عقاید قالبی منفی در مورد سالمندان؛  
توانمندسازی سالمندان از طریق جست وجوی شیوه های جدید زندگی با تمرکز بر گام های کوچک برای تغییر؛  
آموزش و حمایت از افراد سالمند برای تداوم زندگی در سطح مناسبی از سالمت و استقالل، با توجه   

به افزایش سن و سایر مسائل جانبی؛
فراهم کردن دوره های پیشابازنشستگی برای افراد پیش از رسیدن به دوره بازنشستگی؛  
خلق سرمایه اجتماعی در اجتماعی محلی.  

اشتغال سالمندان
اشتغال در دوران سالمندی و بازتعریف سالمندی یکی از جنبه های سالمندشدن فعال است. در بخش 
سیاست های ملی نشان داده شده که یکی از شاخص های مهم سالمندشدن فعال، مشارکت سالمندان 

1. Plan, So, Study & Act tool
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در بازار کار است. با افزایش امید به زندگی و علی رغم باال رفتن سن بازنشستگی در بسیاری از کشورها 
افراد بین بیست تا سی سال از عمر خود را در دوران بازنشستگی به سر می برند. در این بخش چند 

پروژه محلی که در این راستا فعالیت می کنند، معرفی می شوند.

کارآفرینی سالمندان، انگلستان
طرح شاهزاده1 سازمانی خیریه در انگلستان است که در سال 1999 تأسیس شده است، طرح شاهزاد 
دارند کمک  یا آن ها که مشکالت شغلی  بیکار  باالی 50 سال  افراد  به  تنها سازمانی ملی است که 
می کند خوداشتغال شوند. این سازمان برای افراد باالی 50 سال، ابزارهای الزم به منظور یافتن ایده های 
کسب وکار و پرورش آن ها را فراهم می کند، برای این هدف این سازمان دو فعالیت اصلی انجام می دهد:

ارائه آموزش و خدمات به سالمندان باالی 50 سال؛  
تالش برای تغییر در سیاست های عمومی.  

این مؤسسه توانسته است برای آن دسته از افراد سالمندی که فرصتی در بازار کار برایشان فراهم 
نیست، فرصتی ایجاد کند تا شرایط را برای راه اندازی کسب وکار خود فراهم کنند. آموزش افراد در این 

طرح، از چند طریق صورت می گیرد:
1. منابع آنالین: همه افراد می توانند از طریق وب سایت این مؤسسه به اطالعات و منابع ضروری 
برای یک فرد باالی 50 سال که مایل به راه اندازی کسب وکار است، دست یابند. این منابع، محصول 

تجربه های موفق در سرتاسر بریتانیاست و چهار حوزه اصلی را در برمی گیرد:
الف( شروع کسب وکار )نوشتن طرح کسب وکار، چگونگی ثبت یک کسب وکار و ...(؛

ب( مسائل ملی )دسترسی به منابع مالی، قوانین مالیاتی(؛
ج( بازاریابی و پشتیبانی آنالین )آموزش راه اندازی وب سایت، راهنمای استفاده از شبکه های مجازی، 

شیوه های تدوین طرح بازاریابی(؛ 
د( مسائل حقوقی )حسابداری و بیمه(.

2. کارگاه ها و دوره های آموزشی: این مؤسسه در سرتاسر بریتانیا کارگاه هایی برگزار می کند که 
از کمک های آموزشی و مشاوره ای بهره مند می شوند. این کارگاه ها دو دوره آموزشی را  افراد  در آن 
ارائه می کنند؛ دوره اول مقدمات راه اندازی کسب وکار یک دوره ای یک روزه در مورد موضوعات پایه 
مختلف مرتبط به آن است. دوره دوم، آماده سازی برای راه اندازی کسب وکار است که به افراد مهارت ها 

1. The Prince’s Initiative
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و دانش الزم برای پرورش دادن ایده های کسب وکار را انتقال می دهد. کسانی که در این دوره ها شرکت 
می کنند، از طرف مؤسسه مدارک گذراندن دوره آموزشی دریافت می کنند.

3. مشاوره: مؤسسه طرح شاهزاده یک برنامه مشاوره نیز دارد که هدف آن برقراری ارتباط مراجعه کننده با 
مشاور مناسب برای انتقال تجربه های موفق و راهنمایی است. این مؤسسه از همه افرادی که حداقل پنج سال 
در حوزه هایی چون راه اندازی و طراحی کسب وکار، استخدام افراد، حسابداری و مالیات یا فروش و بازاریابی 
سابقه دارند دعوت به همکاری می کند تا تجربه های خود را در اختیار دیگران قرار دهند. این افراد باید حداقل 

چهار ساعت در ماه را به فعالیت در شرکت اختصاص دهند و دوره های آموزشی مشاوره را طی کنند.
با توجه به آنچه گفته شد، این مؤسسه توانسته است تا سال 2012 به راه اندازی 1500 کسب وکار و 

خلق 2 هزار شغل جدید در بریتانیا کمک کند.1

شغل دوباره2: آمریکا
بنیاد Encore.org در آمریکا فعالیت می کند و هدف آن استفاده از مهارت ها و تجربه افراد میان سال و 
سالمند برای بهبود شرایط اجتماع محلی و جهان است، این مؤسسه برای این کار، برنامه های زیادی 
به منظور به چالش کشیدن باورهای متداول در مورد سالمندی اجرا و اهمیت توانایی های این بخش از 
جامعه را برجسته می  کند. برنامه های آن نیز با این هدف اجرا می شود که مسیری برای هدایت کردن 
ایده  کند.  ایجاد  باشد  داشته  عمومی  نفع  که  شغلی  فرصت های  به  سالمند  افراد  تخصص  و  مهارت 
اصلی این مؤسسه مفهوم »شغل دوباره« است؛ یعنی شغل در نیمه دوم زندگی که ترکیبی از درآمد، 
معنای شخصی بیشتر و اثرگذاری اجتماعی است. این مشاغل معموالً دستمزد دارند و در حوزه های 
خیر عمومی مانند آموزش، محیط زیست، سالمت، خدمات اجتماعی و سایر نهادهای غیرانتفاعی انجام 
می شوند. برنامه فلوشیپ این مؤسسه نیز با این هدف طراحی شده است که افراد حرفه ای متخصص را 
در سازمان های خدمات رسان به  کار گیرد، در این طرح افراد متخصص که از بخش خصوصی بازنشسته 
شده اند، اما به بازنشستگی تمایلی ندارند، در مشاغلی که به عموم مردم خدمات می رساند، مشغول به 
کار می شوند. این مؤسسه بر اساس نیاز سازمان ها، افراد مناسب را شناسایی و فرصتی از شش تا یک 
سال را برای افراد جهت کار در سازمان مورد نظر فراهم می کند. نکته مهم در این مشاغل این است 
که عالوه بر درآمد محدود، افراد به سبب ایفای نقش در مشاغل اجتماع محور، حس بهتری به خود پیدا 

می کنند و شبکه ای از روابط و منابع را برای استفاده خود در آینده در اجتماع محلی می سازند.

prime.org.uk 1. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس

2. Encore Career
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کار باالی ۴0 سال1: ایتالیا
بیکاری، ضربه ای به سالمت و رفاه افراد بدون توجه به سن آن هاست؛ اما معموالً سیاست گذاران در 
مقوله بیکاری بیشتر متوجه جوانان هستند و در مقابل به افرادی که در دهه چهل یا پنجاه سن خود 
از  می تواند  معموالً  است،  بیکار  فرد جوانی  وقتی  توجه می شود.  از دست می دهند، کمتر  را  شغلشان 
حمایت والدین خود بهره گیرد؛ اما وقتی کسی در دهه های چهل و پنجاه زندگی بیکار شود، نه تنها چنین 
حمایتی ندارد، بلکه این بیکاری بر خانواده خود او هم اثرات منفی بسیاری خواهد داشت. برای توجه 
به این مسئله در سال 2003، اتحادیه داوطلبان کار باالی 40 سال در ایتالیا تشکیل شده است. هدف 
این اتحادیه این است که با سازمان های موجود در بازار اشتغال برای باال بردن شانس یافتن شغل افراد 
میان سال و سالمند همکاری کند. این اتحادیه آژانس کاریابی نیست، بلکه اتحادیه ای است که برای 
تغییرات قانونی و مقابله با سالمندستیزی البی می کند و در پروژه های مطالعاتی نوآورانه و طرح های 
مبارزه با موانع کار دستمزدی برای افراد میان سال و سالمند، مشارکت دارد. اتحادیه کار باالی 40 سال 
با اتحادیه های کارگری و تمام سطوح دولت برای منافع کارکنان میان سال و سالمند در ایتالیا همکاری 
می کند و هم اکنون 6 هزار عضو دارد. درآمد این اتحادیه از حق عضویت اندک اعضا، کمک های اهدایی 
و درآمد حاصل از پروژه های تحقیق و آموزش است که بخش اصلی فعالیت در آن ها داوطلبانه است. 

در طی سال های گذشته این اتحادیه چند پروژه شاخص انجام داده است:
پروژه Maieuta: در مواردی افراد باالی 40 سال که شغلشان را از دست می دهند، هیچ مدرک   

مهارت شغلی برای جست وجوی کار جدید ندارند؛ اما به واسطه شغل های قبلی مهارت هایی به دست 
آورده اند که بتواند به آن ها کمک کند. اعطای مدارک رسمی برای مهارت های قبلی افراد جهت ارتقای 

اعتمادبه نفس ازدست رفته به دنبال دوران بیکاری، هدف این پروژه است؛
پروژه پرستار:2 دوره های آموزشی برای افراد عالقه مند به مراقبت خانگی از کودکان و سالمندان؛  
پروژه نخ و سوزن:3 دوره های مهارت آموزی خیاطی برای زنان.  

همچنین، این اتحادیه برای کسانی که تمایل به راه اندازی کسب وکار خود دارند، خدمات حمایتی 
.)Neary, 2014( می دهد

1. Lavoro Over 40

2. Nanny

3. Needle and Thread
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اشتغال زیست محیطی1 سالمندان: آمریکا
در این برنامه، سالمندان دارای مهارت، تخصص و تجربه به آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا2 
و سایر نهادهای فدرال ایالتی و محلی در انجام وظایف مرتبط با محیط زیست کمک می کنند. در این 
برنامه که آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا اجرا می کند، افراد سالمند و بازنشسته باالی 55 سال، 
فرصت ارتقای توانایی و گذراندن دوره های آموزشی را پیدا می کنند و می توانند وظایف معناداری در 
کمک به محیط زیست انجام دهند، ضمن اینکه به وضعیت مالی شان هم کمک می شود. فعالیت هایی در 
حوزه تأمین آب، اطالع رسانی به عموم در مورد مسائل زیست محیطی، تهیه و ویراستاری گزارش های 
ارزیابی تأثیرات زیست محیطی، کمک های فنی، ارزیابی آلودگی هوا و موارد متعدد دیگر فعالیت های 
زیست محیطی از جمله مواردی است که از تخصص افراد در آن استفاده می شود. نکته مهم در مورد 
این طرح این است که اگرچه افراد مشارکت کننده، استخدام فدرال نمی شوند؛ اما نهادهای محلی به کار 
گمارنده، دستمزد و مزایای ویژه ای به آن ها اختصاص می دهند. نمونه ای از پست هایی که افراد در آن 

به کار گرفته می شوند عبارت اند از:
مشاغل دفتری مانند پیام رسانی، منشی گری، مسئول بایگانی، کاربر دستگاه کپی، تایپیست و امثال آن  
مشاغل فنی مانند تکنسین علوم طبیعی، متخصص امور مالی، متخصص پژوهش، نویسنده-ویراستار  
مشاغل حرفه ای مانند مهندس، دانشمند و حسابدار  

در حال حاضر در آمریکا شش نهاد ملی فعال در حوزه سالمندان هستند که از آژانس حفاظت زیست 
آمریکا با هدف یافتن شغل برای بازنشستگان و سالمندان کمک مالی می گیرند و در شهرهای مختلف 

از تخصص سالمندان بهره می برند.3

تعاونی زنان سالمند۴: چین
امروز بیش از 143 میلیون زن سالمند در این کشور زندگی می کنند و رشد جمعیت زنان سالمند از جمله 
مسائلی است که چین به شدت با آن درگیر است. در این طرح که تعاونی شهروندان سالمند5 آن را اجرا می کند، 
تعاونی های محلی زنان تشکیل شده و به آن ها برای تولید صنایع دستی آموزش داده می شود. این تعاونی ها، 
درآمدی برای این زنان کم درآمد و فقیر به همراه دارد و به آن ها که یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، 

1. Senior Environmental Employment

2. Environmental Protection Agency

http://yon.ir/QTDRb 3. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به وب سایت رسمی پروژه به آدرس

4. Elder Women’s Cooperative Program

5. Senior Citizen Cooperative
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به این شیوه کمک رسانی می کند. تعاونی شهروندان سالمند، تعدادی مراکز ویژه سالمندان را در نقاط مختلف 
تأسیس کرده است که از طریق آن مجموعه ای از خدمات رفاهی- بهداشتی به آن ها ارائه می کند.

کاریابی برای بازنشستگان، ریزرو1: آمریکا
ریزرو سازمانی غیرانتفاعی در آمریکاست که در حوزه تأمین نیروی انسانی برای نهادهای دولتی- عمومی فعالیت 
می کند. این سازمان با توجه به نیازهای شرکت و نهادهای مختلف، افراد متخصص باالی 55 سال را به آن ها 
پیشنهاد می کند و اکنون در تعداد زیادی از شهرهای آمریکا فعال است و با مجموعه ای از شرکت های بزرگ 

و کوچک همکاری می کند. تأمین نیروی انسانی در این شرکت، همه حوزه های تخصصی را در برمی گیرد.2

انعطاف پذیری برای سالمندان3: دانمارک
طرح انعطاف پذیری برای سالمندان در دانمارک اجرا می شود که هدف آن ارتقای فعالیت های دوست دار سالمند 
در شرکت ها برای تشویق افراد به تداوم اشتغال است. مبنای اصلی این طرح از یک سو، لزوم انعطاف شرایط 
کاری برای امکان تداوم کار برای سالمندان و از سوی دیگر، لزوم به رسمیت شناخته شدن توانایی های سالمندان 
است. این پروژه در شهر آرهاس شروع شده است و مکملی برای طرح های سطح ملی بهبود شرایط سالمندان 
است. یکی از مؤلفه های اصلی این طرح، دوره های آموزشی پیش از بازنشستگی برای کارکنان سالمند است. 
ارزیابی تعدادی دوره آزمایشی، شامل پنج جلسه دو روزه با 100 نفر شاغل در بخش عمومی نشان داد که 
38 درصد تصمیم گرفتند مدت بیشتری در شغل خود باقی بمانند، 44 درصد تصمیم گرفتند زمان بیشتری به 

فعالیت های داوطلبانه بپردازند و 45 درصد تصمیم گرفتند عادت های مرتبط با سالمتی خود را تغییر دهند.

1. reserve

reserveinc.org/about 2. برای اطالعات بیشرت مراجعه شود به وب سایت رسمی پروژه به آدرس

3. Flex-Seniority
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آموزه هایی از تجربیات جهانی
در دو فصل قبل مجموعه ای از تجربه های موفق در کشورهای مختلف در حوزه سالمندان و بازنشستگان 
مطرح شد تا دالیل و شواهدی تجربی، بر انگاره های نوین نگرش به سالمندان و بازنشستگان باشد 
و بتواند به صورت ملموس مفهوم سالمند شدن فعال را بیان کند. هدف از این دو فصل این بود که 
درنهایت از تجربه های موفق جهانی، ایده هایی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه بازنشستگان 
و سالمندان در کشور به دست بیاید؛ البته استفاده از این ایده ها و تطابق آن ها با شرایط موجود کشور، 
تنها با در نظر گرفتن ویژگی های قانونی و نهادی، شرایط اجتماعی- فرهنگی و توجه به منابع موجود 
میسر است؛ به همین سبب پس از بررسی دقیق تر وضعیت موجود در مطالعات بعدی، بهتر می توان در 
مورد چگونگی استفاده از تجربه های جهانی در این حوزه سخن گفت؛ اما تا همین جا هم می توان برخی 
مؤلفه های اصلی را از مجموعه اقدامات جمع آوری شده استخراج کرد که می تواند به سیاست گذاری و 

برنامه ریزی در این بخش کمک کند. محورهای اصلی به قرار زیر است:
تغییر انگاره های ذهنی: یکی از مهم ترین مؤلفه ها در سیاست گذاری اجتماعی- فرهنگی برای . 1

بازنشستگان و به طور عام سالمندان، برنامه های آموزشی و فرهنگی به منظور تغییر انگاره های ذهنی 
به این دو مقوله است. در بخش های پیشین نشان داده شد که چگونه برخی کشورها تالش کرده اند 
ذهنیت های سنتی درباره دوره سالمندی را که معادل دوره وابستگی و مصرف کنندگی تصور می شود 
در  سالمند  کامل شهروندان  اجتماعی  مشارکت  موانع  مهم ترین  از  یکی  بدین وسیله  و  دهند  تغییر  را 
ابزارهای مختلف اطالع رسانی و رسانه های جمعی برای  از  از میان بردارند. استفاده  را  حیات روزمره 
ارتقای آگاهی عمومی و از میان بردن تصاویر منفی از بازنشستگان و سالمندان و جایگزین کردن آن 
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با نگرش های ثروت محور به این گروه از جمله اقداماتی است که در سطح ملی و محلی انجام می شود. 
بازنشستگان و  پارادایمی در حوزه  با تغییرات  این تغییر فرهنگی ازجمله مهم ترین بخش های مرتبط 

سالمندان و نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی فراگیر فرهنگی و رسانه ای است.
مقررات اشتغال و بازنشستگی: موضوع مشارکت اقتصادی بازنشستگان و سالمندان، از جمله . 2

از  باید  سالمندان  معتقدند  گروهی  از یک سو،  است.  گروه  این  با  مرتبط  موضوعات  بحث برانگیزترین 
حقوق کافی بازنشستگی بهره مند باشند و بدون نیاز به درآمد حاصل از کار، از دوران بازنشستگی خود 
لذت ببرند. از این منظر هرگونه تالش برای باال بردن سن بازنشستگی یا سیاست های تشویق کننده 
تداوم اشتغال برای سالمندان به معنای بهره کشی از این گروه و ظلم به آن هاست و از سوی دیگر، 
گروهی بر این باورند که شغل و کار، بخش مهمی از احساس هویت افراد است و محروم کردن آنان 
از حق اشتغال، نوعی اجحاف و تبعیض علیه سالمندان بشمار می آید. از منظر گروه دوم، بازنشستگی 
اجباری افراد به معنای نادیده گرفتن تجربه و تخصص آن هاست و درنتیجه، ضربه روحی جبران ناپذیری 
برای افراد است و حس بیهودگی را در آن ها تقویت می کند. داوری در این مناقشه آسان نیست؛ اما حق 
انتخاب )واقعی( برای بازنشسته شدن یا چگونه بازنشسته شدن راه حل میانه به نظر می رسد. باید توجه 
داشت سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار جوان و همچنین مشکالت مالی طرح های بازنشستگی 
و کسری بودجه دولت ها سبب شده است تا به ویژه در کشورهای صنعتی اغلب دولت ها به سمت باال 
بازدارنده  اقدامات  و  اشتغال  افزایش دوره  برای  بازنشستگی، سیاست های تشویقی/تنبیهی  بردن سن 
مباحث  از  زیادی  بخش  معموالً  است که  به همین سبب  کند.  موعد حرکت  از  پیش  بازنشستگی  از 
سیاست گذاری در حوزه سالمندان و بازنشستگان، به سیاست های اشتغال برای این گروه مرتبط است.

جمعیت . 3 سالخوردگی  افزایش  اجتماعی:  مراقبت های  و  بلندمدت  مراقبت  یافتن  اهمیت 
پدیده ای است که به دنبال خود فشار سنگینی بر بخش سالمت و درمان کشورها دارد. برای مواجهه با 
این پدیده، ارتقای کیفیت خدمات درمانی از یک سو و همچنین افزایش پوشش خدمات بیمه ای از سوی 
دیگر در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفته است. در این رویکرد، تمرکز اصلی بر ارائه خدمات 
درمانی و بیمارستانی به افراد در لحظات بحرانی بیماری و مشکالت جسمی نیست بلکه در مقابل، بر 
مراقبت بلندمدت و خدمات روزانه جهت کاهش مشکالت و محدودیت ها در انجام فعالیت های روزمره 
و پیشگیری از صدمات جسمی به ویژه برای بخش سالخورده سالمندان تاکید دارد. خدمات پرستاری 
در منزل برای حفظ استقالل افراد و ماندن طوالنی تر در خانه به جای رفتن به خانه های سالمندان و 
در  است.  رویکرد  این  اصلی  اهداف  از جمله  پیشگیری  از طریق  درمان  همچنین کاهش هزینه های 
کشورهای بررسی شده این خدمات را نهادهای مختلف و با اشکال گوناگون به متقاضیان می دهند؛ اما 
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باید توجه داشت که بهره مندی از این خدمات به معنای نادیده گرفتن سهم خانواده ها در نگهداری از 
افراد سالمند نیست و همواره تالش می شود تا توازنی میان سهم خانواده و سهم نهادهای عمومی در 
خدمات رسانی برقرار شود. همچنین، استفاده از ظرفیت های جامعه محلی در کمک به سالمندان برای 
نمونه »بلیت مراقبت سالمندان« در  به عنوان  اقداماتی است که  از جمله  فعالیت های روزانه،  اجرای 
ژاپن از تجربه های شناخته شده و موفق آن محسوب می شود. کمک به حفظ استقالل و پیشگیری از 
آسیب های جسمی، از جمله مهم ترین اهداف طرح مراقبت بلندمدت برای سالمندان سالخورده است که 
از یک سو، حق شهروندی آن ها به شمار می آید و از سوی دیگر، به کاهش هزینه های بستری شدن و 

درمان و در نتیجه کاهش فشار مالی بر دولت و نظام رفاهی کشورها منجر می شود.
برای . ۴ برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  در  اصلی  مسائل  از  یکی  بین نسلی:  تقویت هم بستگی 

سالمندان، توجه به اصل هم بستگی بین نسلی است. این بدان معناست که هرگونه اقدام برای سالمندان 
و بازنشستگان نباید به جدایی این گروه از سایر بخش های جامعه، یا احیاناً به تضاد بین نسلی منجر 
شود. درواقع، خصلت بسیاری از اقدامات موفق برای سالمندان این است که درنهایت، همه گروه های 
سنی از منافع آن بهره می برند و در طی فعالیت ها این گروه ها از هم جدا نمی شوند؛ برای مثال در بحث 
از موانع و مشکالت موجود در شهرها برای زندگی سالمندان، ایده ای با عنوان شهر »دوست دار همه 
سنین« معرفی شده است. ایده اصلی این طرح این است که با رفع بسیاری از محدودیت های فیزیکی،  
اجتماعی و فرهنگی در بخش های مختلف زندگی شهری نظیر مسکن، حمل ونقل و مشارکت مدنی، 
شرایط زندگی برای همه شهروندان در همه سنین و از جمله سالمندان بهبود پیدا می کند. نکته دیگر، 
اقداماتی است که امکان تعامل میان سالمندان با نسل های بعدی را در قالب فعالیت های گروهی و 
را فراهم می کند. در  انرژی، توان، تجربه و خالقیت گروه دیگر  از  امکان بهره گیری متقابل گروه ها 
اغلب تجربه های مطرح شده، اجتناب از جدایی گزینی سنی و امکان مشارکت همه گروه های سنی در 

باشگاه ها، مراکز خدمات رسانی یا برنامه ها به عنوان یک اصل بنیادی کلی پذیرفته شده است.
تسهیل مشارکت اجتماعی فعال: تسهیل مشارکت اجتماعی سالمندان و جلوگیری از انزوای . 5

آن ها، یکی از مهم ترین اقدامات در کشورهای مختلف برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان و بازنشستگان 
است. برای این کار، از میان بردن موانع و محدودیت ها برای دسترسی به خدمات و امکانات مورد نیاز 
را  تجربه ها  این  موفق  نمونه های  می آید.  به شمار  اصلی  اقدامات  جمله  از  متعارف  زندگی  یک  برای 
می توان در تسهیل استفاده سالمندان از خدمات فناوری با متناسب سازی آن ها با نیاز و توانایی هایشان 
و  حمل ونقل  مسکن،  متناسب سازی  کرد.  مشاهده  همراه  تلفن  یا  اینترنت  رایانه،  از  استفاده  در  مثالً 
دسترسی به امکانات و خدمات شهری از دیگر اقدامات اساسی برای جلوگیری از خانه نشینی و انزوای 
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سالمندان و بازنشستگان و تقویت شمول اجتماعی آن ها در فعالیت های روزانه به حساب می آید.
تسهیل . 6 اقتصادی،  مشارکت  امکان  کردن  فراهم  بر  عالوه  داوطلبانه:  فعالیت های  تقویت 

اجتماعی  برنامه های  از مهم ترین  بازنشستگان،  و  برای سالمندان  داوطلبانه و عام المنفعه  فعالیت های 
در سطوح مختلف ملی و محلی است. فعالیت های داوطلبانه این امکان را فراهم می کند تا افراد، خأل 
ناشی از بازنشستگی و از دست دادن شغل را با فعالیتی معنابخش به زندگی شان پر کنند. استفاده از 
ظرفیت، مهارت و دانش بازنشستگان برای فعالیت های داوطلبانه تا حد زیادی به فراهم بودن زمینه کلی 
این دست فعالیت ها در جوامع بستگی دارد. شواهد نشان می دهد در کشورهایی که سنت فعالیت های 
داوطلبانه قدرتمند است و پیشینه تاریخی طوالنی دارد، امکان به کارگیری بازنشستگان در این فعالیت ها 
بیشتر است. از سوی دیگر، در جوامعی که ساختار سیاسی، فعالیت های داوطلبانه را محدود می کند و 
جامعه مدنی در آن ها ضعیف است، استفاده از بازنشستگان در این فعالیت ها با موانع جدی روبروست. 
گفتنی است، به کارگیری ظرفیت بازنشستگان در فعالیت های داوطلبانه در کشورها اغلب با استفاده از 
سازمان های مردم نهاد صورت می گیرد؛ اما در برخی کشورها مانند آمریکا نهادهای ملی فدرال نیز برای 

سازمان دهی این نیروی اجتماعی تاسیس شده است.
اصلی . 7 حوزه های  از  یکی  به  آموزش  کشورها،  بسیاری  در  مادام العمر:  آموزش  ضرورت 

سیاست گذاری اجتماعی برای سالمندان بدل شده است. در رویکرد سنتی به دوره های زندگی انسان، 
زندگی هر فرد در طول حیات به سه بخش 1( آموزش در کودکی و جوانی، 2( کار در بزرگساالنی 
امروز  نگرش  در  رویکرد،  این  برخالف  می شود.  تقسیم  سالمندی  در  بازنشستگی   )3 و  میانسالی  و 
سیاست گذاران رفاه، آموزش منحصر به دوره کودکی و جوانی نیست و افراد در طول حیات خود، به 
آن نیازمند هستند. درنتیجه، فراهم کردن امکان دسترسی به خدمات آموزش برای همه افراد در همه 
سنین یک حق شهروندی محسوب می شود. در فصل قبل نشان داده شد که در کشورهای مختلف 
موضوع آموزش به سالمندان جدی گرفته شده و به اشکال گوناگون خدمات آموزشی به آن ها داده 
می شود. هدف این آموزش ها می تواند غنای شخصی یا مهارت آموزی برای فعالیت شغلی باشد. در بحث 
از آموزش یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه کرد آموزش افراد پیش از بازنشستگی به منظور 
آماده سازی آن ها برای ورود به این دوره از زندگی است. این آموزش ها می تواند نگرش های سنتی به 

این دوره را تغییر دهد و افراد را برای ورود به دوره ای مولد در زندگی آماده کند.
جهانی، . 8 تجربه های  در  مهم  اقدامات  از  یکی  با سالمندان:  مرتبط  قوانین  و  تدوین حقوق 

از میان بردن  این قوانین،  بازنشستگان است. هدف مهم  با سالمندان  تدوین حقوق و قوانین مرتبط 
تبعیض علیه آن ها در بخش های مختلف حیات اجتماعی و حفاظت از آن ها در برابر سوءاستفاده ها و 
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بدرفتاری ها است. تسهیل مشارکت اجتماعی سالمندان و بازنشستگان و از میان بردن موانع در برابر 
مشارکت کامل افراد، از جمله دیگر اهداف این قوانین است. مجموعه ای مدون از قوانین و حقوق تعریف 
شده برای سالمندان به همراه ضمانت های اجرایی، یکی از پیش شرط های الزم برای تضمین عدالت و 

ارتقای کیفیت زندگی آن ها به شمار می آید.
توجه به نوآوری های اجتماعی: اگرچه سیاست گذاری و برنامه ریزی در سطح ملی برای ارتقای . ۹

کیفیت زندگی سالمندان ضروری است؛ اما نباید اهمیت نوآوری های اجتماعی در سطح خرد و محلی 
برای سالمندان مطرح شد که عمدتاً  اقدامات  از  متنوعی  پیشین، مجموعه  در فصل  نادیده گرفت.  را 
سازمان های مردم نهاد و مردمی برای بهبود شرایط زندگی این گروه، در منطقه خود اجرا کرده اند. نمونه های 
موفق چنین اقدامات محلی می تواند با توجه به شرایط مناطق دیگر متناسب سازی شده و تکرار شود. 
سیاست گذاری اجتماعی در سطح کالن می تواند بستر قانونی و نهادی الزم برای رشد و تبلور ظرفیت های 

مردمی جهت اجرای طرح های خالقانه را فراهم کرده و به به تقویت و گسترش آن کمک کند.

امکان تکرار تجربیات موفق جهانی در ایران
بر اساس آنچه تاکنون گفته شده است، باید بتوان در این مرحله مجموعه ای از اقدامات موفق اجرایی شده 
در کشورهای مختلف جهان را برای منطبق سازی با شرایط موجود کشور و به کارگیری و اجرایی شدن آن 
پیشنهاد کرد. بدیهی است اقدامات و برنامه ها در کشورهای مختلف تا حد زیادی در چارچوب کلی شرایط 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن ها قابل فهم است و به سادگی نمی توان از اجرای مشابه آن در 
ایران سخن گفت. بسیاری از تجربیات ذکر شده به ویژه در کشورهای صنعتی را تنها می توان در چارچوب 
کلی نظام رفاهی خاص هر کشور و توجه به تحوالت تاریخی آن به ویژه در طی صد سال گذشته درک 
کرد؛ به عنوان مثال خدمات نگهداری بلندمدت در کنار مجموعه گسترده ای از دیگر خدمات رفاهی در 
سوئد را باید در چارچوب نظام رفاه سوسیال دمکرات این کشور )Esping-Andersen, 1990( و فلسفه 
وجودی آن یعنی برخورداری از خدمات رفاهی به مثابه حق شهروندی مورد توجه قرار داد. در نتیجه باید 
توجه داشت برخی از اقدامات، بر بستر حقوقی و نهادی ویژه مبتنی است که به طور تاریخی شکل گرفته  و 
امکان اجرای آنان میسر شده است. برخی دیگر، محصول واقعیت های اجتماعی است که ضرورت اقدامی 
را بر سیاست گذاران و برنامه ریزان تحمیل کرده است. گروهی دیگر نیز برآمده از به قدرت رسیدن یک 
رویکرد سیاسی و پارادیم نظری در عرصه اداره جوامع است که تالش کرده در تقابل با آلترناتیوهای رقیب، 
مسیر جدیدی را در سیاست گذاری طی کند. در نتیجه، هرگونه تالش برای کاربست و اجرای آنچه دیگر 
کشورها آزموده اند، بدون توجه به مبنای تاریخی و نظری و واقعیت های عینی و بدون مطالعه قابلیت 
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انطباقشان با شرایط ایران، نتایج مفیدی به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر، از این تصور بدبینانه نیز 
باید حذر کرد که که این تجربه ها به سبب تفاوت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع هیچ امکانی 
برای اجرایی شدن در شرایط کنونی ما ندارند. در برخی زمینه ها کشور ما تجربه شناخته شده مشابهی 
تاکنون نداشته و درنتیجه در این بخش در نقاط ابتدایی قرار داریم؛ مثالً استفاده از ظرفیت بازنشستگان در 
فعالیت های داوطلبانه به غیراز موارد محدود در برخی سازمان ها، شکل سازمان یافته و منسجمی در کشور 
ندارد. همچنین، همان طور که در فصل قبل گفته شد بسیاری از بازنشستگان، دغدغه اصلی شان مشکالت 
معیشتی بوده و ممکن است فعالیت داوطلبانه برایشان در اولویت قرار نداشته باشد؛ اما این به معنای 
منتفی بودن ضرورت استفاده از توان، تجربه و تخصص بازنشستگان در امور داوطلبانه و خیریه در کشور 
نیست. در حال حاضر نهادهای مردمی و فعالیت های داوطلبانه روزبه روز در حال افزایش هستند و به ویژه 
در بخش های مبارزه با فقر و محرومیت در مناطق روستایی و فقیرنشین شهری نقش مهمی ایفا می کنند. 
از این رو می توان گفت ظرفیتی بالقوه -اگرچه محدود- در کشور وجود دارد که می تواند نقطه شروعی 
برای بکارگیری توانایی و تخصص بازنشستگان مایل به فعالیت داوطلبانه باشد و نتایج آن به افزایش خیر 
عمومی در جامعه منجر شود. به طور خالصه امکان اجرایی شدن تجربه های جهانی در کشور، مستلزم 
مطالعه زمینه های موجود و شرایط تحقق آن در هر مورد مشخص است و نمی توان نسخه کلی بدون اتکا 
به داده های بیشتر و دقیق تر مطرح کرد. در هر مورد قطعاً محدودیت هایی وجود دارد که احتماالً مانع از 
اجرای مشابه تجربه موفق جهانی در ایران باشد؛ اما درعین حال پتانسیل هایی هم می توان یافت که امکان 

عملی شدن آن البته با جرح وتعدیل و متناسب سازی را میسر می سازد.
با توجه به آنچه گفته شد، این کتاب مدعی نیست که با اتکا به داده های ارائه شده تاکنون می تواند 
به طور دقیق شرایط و لوازم الزم را برای عملی شدن خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های معطوف به 
سالمندشدن فعال- به شکلی که در سایر کشورها اجرا می شود- در این بخش مطرح کند؛ اما می توان 
برخی مالحظات اساسی در به کارگیری تجربه های موفق جهانی در ایران را شناسایی کرد. این نکات 
تا حد زیادی محصول بررسی تطبیقی یافته های مربوط به تجربیات جهانی با وضعیت کنونی نظام 
بازنشستگی ایران از طریق مصاحبه با گروهی از کارشناسان است و اجماالً در پنج بند زیر آمده است:

به . 1 بازنشستگی  احتمالی صندوق های  مالی و خطر ورشکستگی  در شرایط کنونی که مشکالت 
دغدغه اصلی مدیران ارشد کشور بدل شده، فضایی شکل گرفته است که موضوعات مطرح شده در این 
کتاب می تواند در آن یا به طورجدی مورد توجه قرار گیرد یا به کلی نادیده گرفته شود؛ یعنی وقتی نگرانی 
اصلی، پایداری مالی، چگونگی تأمین حقوق بازنشستگی و توازن دخل وخرج صندوق ها در سال های آتی 
است، موضوعات دیگر )ازجمله سیاست گذاری اجتماعی- فرهنگی( به مسائل فرعی یا کم اهمیت تبدیل 
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شده و یکسره نادیده گرفته می شود. از سوی دیگر، اگر بتوان نشان داد رویکرد کل گرایانه به موضوع 
سالخوردگی جمعیت و توجه جدی به اقدامات و برنامه های اجتماعی- فرهنگی، نه تنها بار مالی اضافی 
بر مشکالت مالی کنونی نیست؛ بلکه در بلندمدت به کاهش مشکالت مالی و هزینه های نظام تأمین 
اجتماعی کمک می کند، می توان توجه سیاست گذاران و مدیران را جلب کرد. گفتنی است، اقدامات 
اجتماعی فرهنگی از جنسی که در این تحقیق به انواع آن اشاره شد، معموالً خصلت سرمایه گذاری 
بلندمدت دارند و نتایج آن ها بالفاصله ملموس نیست و درنتیجه، در محیط مدیریتی کوتاه مدت در ایران 
ممکن است جدی گرفته نشود. مطالعات دقیق تر و موردی در هر بخش می تواند اهمیت پرداختن به آن 
را برای سیاست گذار آشکار کند و به همین سبب پیگیری موضوعات مطرح شده در این تحقیق- چه در 
بخش مطالعات دانشگاهی و چه در بخش سازمانی و اداری- با توجه به سرعت سالمندشدن جمعیت و 

فشار فزاینده آن بر نظام بازنشستگی ضروری به نظر می رسد.
بسیاری از تجربه های جهانی اجرا شده در جهان، در حال حاضر ممکن است در کوتاه مدت امکان . 2

این به معنای بی فایده بودن مطرح کردن آن ها  اما  ایران را نداشته باشد؛  اجرایی شدن مشابه را در 
و سیاستمداران  مدیران  کارشناسان،  برای  البته  و  رسانه ها  افکار عمومی،  در  آن ها  ایده  نیست. طرح 
در  آن ها  پیاده سازی  فراهم شدن شرایط  و  ایجاد حساسیت  آگاهی بخشی،  برای  را  زمینه ای  می تواند 
آینده فراهم کند. در این کتاب، بارها از لزوم تغییر ذهنیت و به اصطالح تغییرات پارادایمی در حوزه 
بازنشستگی و سالمندی سخن گفته شد. این مطالب ممکن است در این مرحله تنها از جهت مطرح 
کردن ایده ها و تاثیر آن بر ذهنیت مدیران و کارشناسان واجداهمیت باشد و البته موفقیت در همین 
میزان اثرگذاری نیز، دستاورد آن بشمار خواهد آمد. آن چه در طول فصول پیشین گفته شد در این مرحله 
بیش از آنکه راهنمای جزءبه جزء عملیاتی شدن اقدامات باشد، ابزاری برای آگاهی بخشی، تغییر نگرش و 
آشنا کردن مخاطب با شیوه های کنونی مواجهه با پدیده سالخوردگی جمعیت و کمک به بهبود وضعیت 
زندگی سالمندان و بازنشستگان در کشورهای مختلف است. در شرایطی که نگرش حسابداری و مالی 
به موضوع بازنشستگان وجه غالب ذهنیت مدیران است، توجه به ابعاد دیگر می تواند در فاصله گرفتن 

از نگاه تک بعدی و همه جانبه دیدن مسئله مؤثر باشد.
به همین . 3 و  است  معیشتی  مسائل  بازنشستگان  از  زیادی  اولویت بخش  ایران  در  در حال حاضر 

سبب برخی اقدامات اجتماعی- فرهنگی مطرح شده در بخش مرور تجربه های جهانی با زندگی آن ها 
بی ربط تصور خواهد شد. حتی بسیاری از آن ها در صورت اجراشدن، معموالً معطوف به بخش »دارا«تر 
بازنشستگان خواهند بود و اگر فوایدی هم بر آن مترتب باشد، نصیب گروهی کوچک خواهد شد. در نیتجه، 
ممکن است تکرار تجربیات موفق جهانی از سوی صندوق های بازنشستگی یا سایر سازمان های مرتبط از 
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نظر بخشی از بازنشستگان، بیش از آنکه کمک به بازنشستگان باشد، اتالف منابع در نظر گرفته شود. الزم 
است بر این نکته تاکید شود که مشکالت مالی و اقتصادی بازنشستگان یکی از موانع اصلی سالمندشدن 
فعال است و توجه به سایر ابعاد زندگی مانند آموزش یا فعالیت داوطلبانه، نباید بهانه ای برای شانه خالی 
کردن دولت و نهادهای عمومی رفاه و تأمین اجتماعی از انجام تعهدشان نسبت به معیشت بازنشستگان 
باشد. به ویژه اینکه تأکید بیش ازاندازه بر تغییر ذهنیت به سالمندان و بازنشستگان به عنوان گروهی فعال و 
مولد ممکن است در خدمت ایدئولوژی »مسئولیت فردی« قرار گیرد و برای توجیه تغییر سیاست های کلی 
در راستای منافع تجاری یک اقلیت خاص به کار رود. در نتیجه، باید توجه داشت در شرایطی که مشکالت 
اقتصادی و پایداری مالی، گریبان گیر صندوق های بازنشستگی است، موضوع تغییر نگرش به بازنشستگان 

و سالمندان به اهرمی بر ضد منافع این گروه، به ویژه بخش فرودست آن بدل نشود.
برای بهبود شرایط زندگی سالمندان هم برنامه هایی الزم است که بطور خاص برای این گروه هدف . 4

گذاری شده اند و هم باید به بهبود شرایط کلی زندگی برای همه گروه های جامعه توجه داشت. بدون در 
نظر گرفتن این تعادل، اقدامات هدفمند به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در تجربه های ذکر شده جهانی، 
موارد متعددی وجود دارد که نهادهای عمومی یا محلی به طور ویژه بر بهبود شرایط زندگی بازنشستگان یا 
سالمندان در سطح ملی یا محلی متمرکز بوده اند. به عالوه موارد زیادی وجود دارد که فردی جوان و دارای 
سالمت جسمی، امکان بیشتری برای مشارکت در جامعه دارد و ازاین جهت، حمایت از سالمندان همانند 
سایر گروه های آسیب پذیر باید اولویت سیاست گذاری باشد؛ اما حوزه های متعددی از زندگی روزمره در 
شهرها و روستاهای کشور را هم می توان برشمرد که مشکل یا مسئله فقط مختص سالمندان نیست بلکه 
گریبان گیر همه آحاد جامعه است. در نتیجه در موارد زیادی بهبود شرایط زندگی بازنشستگان و سالمندان، 
در گرو بهبود کلی زیرساخت ها، تاسیسات، امکانات و خدمات به آحاد شهروندان جامعه است. عالوه بر 
اقداماتی که به سالمندان به عنوان گروه هدف می پردازد در بسیاری موارد سیاست ها و اقدامات فراگیری 
الزم است که بهبود شرایط زیست برای همه گروه های سنی و اقشار مختلف جامعه را مدنظر داشته باشد.

در دو فصل قبل تجربه های موفق جهانی در دو سطح ملی و محلی مطرح شد. اقدامات سطح ملی، . 5
عمدتاً در حیطه اختیارات دولت ها و نهادهای عمومی است که متولی اصلی بسیاری از اصالحات برای 
بهبود شرایط زندگی بازنشستگان به شمار می آید؛ اما باید به خاطر داشت بسیاری از تجربه های موفق در 
سطوح پایین تر یعنی حکومت های محلی یا نهادهای مدنی و مردمی شکل گرفته  است. تفویض اختیار 
به نهادهای محلی1 در حوزه سیاست گذاری اجتماعی خود بحثی مفصل است که در چارچوب ساختار 

1. Devolution
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سیاسی کشورهای مختلف در دهه های اخیر بسیار مطرح شده اما به سبب شکل حکمرانی در ایران 
شاید کاربرد چندانی برای ما نداشته باشد. آنچه بیشتر برای ما مفید فایده است، نهادهای غیردولتی 
و مردمی فعال در این حوزه اند. این نهادها که متعهد به بهبود وضعیت ساکنان منطقه خود هستند، 
معموالً با استفاده از خالقیت و ظرفیت های محلی تالش می کنند به جمعیت منطقه خود کمک کنند. 
این شکل از مواجهه با مسائل اجتماعی با نحوه نگرش غالب در کشور تعارض بنیادی دارد که در آن 
دولت اعتماد چندانی به نهادهای مردمی ندارد. باید تاکید کرد که مراد از لزوم توجه به نهادهای جامعه 
مدنی انکار مسئولیت های دولت یا تالش برای کاهش آن نیست1؛ اما در ایران سهم نهادهای مردمی 
در تعریف و مواجهه با مسائل اجتماعی در سطح محلی، امری مغفول )سهوًا یا تعمدًا( در بهبود شرایط 
زندگی بوده است. در شرایطی که هر روز، خبر از گسترش مسائل و معضالت اجتماعی در رسانه ها 
منتشر می شود و سقف توان دولت در مواجهه آن ها از کف مورد نیاز فاصله می گیرد، توجه به نهادهای 
مردمی و محلی به عنوان ابزار مهم پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل اجتماعی ضروری است. گفتنی 
است، بدون بسترسازی برای تسهیل فعالیت نهادهای مردمی، توان دولت با توجه به محدودیت های 

کنونی برای پیاده کردن راهبردهای سالمندشدن فعال بسیار محدود است.
با توجه به مالحظات مطرح شده در باال در ادامه مجموعه ای از توصیه های سیاستی و مدیریتی برای 

ایجاد تحول در سیاست گذاری در حوزه بازنشستگان و سالمندان ارائه می شود.

توصیه های نگرشی و سیاستی
در یک تقسیم بندی کلی می توان سیاست ها و برنامه ها را برحسب میزان پوشش و قدرت سیاست گذاری و 
اجرایی کارگزار اجرای آن، به سه سطح کالن، میانه و خرد تقسیم کرد. هر سطح از عمل نیازمند دستگاه 
یا نهادی با حیطه اختیارات و توان اجرایی متناسب با آن است. سطح کالن، به سیاست ها و برنامه هایی 
اشاره دارد که در رده حاکمیت یا دولت تصمیم گیری و اجرا می شود. سطح میانه، آن دسته از اقداماتی 
کشوری  بازنشستگی  جمله صندوق  از  عمومی  و  دولتی  دستگاه های  یا  وزارتخانه  در سطح  که  است 
قابلیت عملی شدن دارد. درنهایت سطح خرد، سطح اجرایی نهادهای محلی، مردمی و اقدامات نوآورانه و 
خالقانه در مقیاس کوچک است. به عنوان مثال برنامه یک مدرسه که در آن کودکان یک روز در ماه را 

1. به عنوان منونه شعار جامعه بزرگ یا Big Society که دیوید کامرون پس از تشکیل دولت ائتالفی در سال 2010 به عنوان راهنامی عمل 

دولت جدید مطرح کرد، بر اهمیت نهادهای مردمی و فعالیت داوطلبانه تاکید داشت. این شعار که در تقابل با گفته مشهور مارگارت تاچر 

یعنی »جامعه ای وجود ندارد.« قرار می گرفت، به نوعی سیامی جدید حزب محافظه کار محسوب می شد. آنچه در اینجا اهمیت دارد این 

است که در این شعار جدید، فعالیت داوطلبانه، نهادهای مدنی و خیریه در کنار بازار آزاد به عنوان نیروهای اصلی تامین رفاه جامعه تعریف 

می شد و نتیجه بالفاصله آن تاکید بر لزوم کاهش هزینه های عمومی و نقش دولت در ارائه خدمات رفاهی بود.  
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با پدربزرگ یا مادربزرگ خود به مدرسه می روند یا یک سازمان مردم نهاد که از معلمان بازنشسته برای 
آموزش کودکان محروم از تحصیل استفاده می کند، نمونه هایی از اقدامات در سطح خرد است. باید توجه 
داشت در یک رویکرد کل گرایانه و سیستمی، ایجاد تغییر در وضعیت موجود، مستلزم توجه به همه سطوح 
و ایفای نقش نهادهای مختلف در هماهنگی با یکدیگر است. در نتیجه بهبود مؤثر زندگی بازنشستگان در 
گرو مجموعه اقدامات هماهنگ در هر سه سطح است؛ اما در اینجا بیشتر بر اقدامات و برنامه های سطح 
کالن و میانه تأکید خواهد شد؛ توصیه های مرتبط با سطح کالن در دو حوزه کلی اقدامات حاکمیتی1 
و اقدامات مدیریتی2 مطرح می شود و در سطح میانی نیز فهرستی از اقدامات فنی3 پیشنهاد می شود. 
اقدامات حاکمیتی و مدیریتی، هر دو در رده اقدامات سطح کالن قرار می گیرند، با این تفاوت که اقدامات 
حاکمیتی، عمدتاً خصلت راهبردی و بلندمدت دارند و معموالً همه نهادهای حاکمیتی را درگیر خواهند 
کرد؛ اما اقدامات مدیریتی جنبه برنامه ای دارند و نقطه شروع اجرای آن ها ممکن است در بخشی از دولت 
باشد. اگرچه در فصل چهارم به نمونه هایی از اقدامات سطح خرد در کشورهای مختلف اشاره شد، با توجه 
به کثرت این فعالیت ها و نهادهای درگیر در این بخش این دسته از فعالیت ها مورد توجه نخواهد بود. 
تالش شده است تا اقدامات و برنامه های توصیه شده، محصول تطبیق ایده های موفق جهانی با شرایط 
واقعی کشور و حیطه عمل صندوق های بازنشستگی باشد. گفتنی است که این بخش، صرفاً فهرستی 
از پیشنهاد ها و توصیه ها خواهد بود که هریک از آن ها برای تفصیل و توصیف بیشتر می تواند به صورت 

طرح تحقیقانی و عملیاتی بعدی مورد بررسی دقیق تر و جامع تر قرار  گیرد.

اقدامات حاکمیتی
در فصول پیشین بر این امر تأکید شد که افزایش مطلق تعداد سالمندان در کشور و به احتمال فراوان، 
افزایش فراوان سهم آن ها در جمعیت کشور در طی سه دهه پیش رو، توجه جدی به وضعیت سالمندان 
در کشور را طلب می کند. تاکنون علی رغم همه حساسیت ها درباره سالخوردگی جمعیت و لزوم افزایش 
جمعیت، پدیده افزایش تعداد سالمندان و پیامدهای آن کمتر مورد توجه سیاست گذران و برنامه ریزان 
قرار گرفته است. ابعاد این پدیده بسیار فراتر از موضوع پایداری مالی صندوق های بازنشستگی است و 
چالشی جدی در برابر دولت و نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور به شمار می آید. در نتیجه، آماده شدن 
برای این تغییر بزرگ جمعیت شناختی، مستلزم توجه جدی از هم اکنون به شرایط زندگی این گروه و 

1. Governmental

2. Managerial

3. Technical
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تأمین نیازهای خاص آنان است. بر این اساس با توجه به آنچه تاکنون گفته شد رئوس کلی سیاست ها 
و برنامه های حاکمیتی را به شرح زیر پیشنهاد می شود:

سالمند،  جمعیت  افزایش  به  توجه  با  بازنشستگان:  و  سالمندان  حوزه  در  مؤثر  نهادسازی 
اقدام  همچنین  و  سالمندان  بخش  در  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  برای  در سطح کالن  نهادسازی 
اجرایی در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر شورای عالی سالمندان کشور، عالی ترین 
نهاد سیاست گذار در این حوزه است؛ اما آنچه خأل آن احساس می شود نهادی با قدرت اجرایی برای 
متمرکز کردن اقدامات و فعالیت هاست. نهادهایی از جنس شورای عالی سالمندان عموماً در ایران به 
نهادهایی تشریفاتی بدل می شوند و امکان تجمیع فعالیت های پراکنده و بخشی را ندارند. در حال حاضر 
سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره(، به عنوان بزرگترین نهادهای امدادی کشور هریک به 
بخشی از جمعیت سالمند کشور خدمات ضروری ارائه می کنند؛ اما اقدام فراگیر و جامع برای این بخش 
از جامعه و تکفل اقدامات حمایتی و رفاهی برای آنان، نیازمند نهادی متمرکز باقدرت اجرایی باالست. 
در نتیجه، یکی از اقدامات بنیادی برای آماده سازی کشور جهت مواجهه با پدیده افزایش سالمندان، 
فراهم کردن ترتیبات نهادی برای سیاست گذاری، تصمیم سازی، تصمیم گیری، هماهنگ سازی و اجرای 

اقدامات و برنامه های مؤثر است.
تدوین حقوق سالمندان و بازنشستگان: در فصل سوم نشان داده شد که یکی از اقدامات مهم 
در کشورهایی نظیر چین برای آماده کشور برای جمعیت پرشمار سالمندان، تدوین حقوق سالمندان و 
به رسمیت شناختن حقوق شهروندی آنان و تصریح قانونی وظایف و تکالیف دولت و آحاد جامعه در 
برابر آنان بوده است. در نظر گرفتن سالمندان با توجه به سهم رو به افزایش آن ها در جمعیت، در کلیه 
سیاست گذاری ها و قانون گذاری کشور، از جمله مواردی است که به فرایند حقوقی و قانونی مشخصی نیاز 
دارد که توجه به سالمندان را از هشدارهای کارشناسی و توصیه های اخالقی به تکالیف و مسئولیت های 
نیز مجموعه قوانین و مقررات  اروپایی  از کشورهای  قانونی دستگاه ها و نهادها بدل کند. در بسیاری 
متعددی برای مقابله با سالمندستیزی و سالمندآزاری تصویب و اجرا شده است. در ایران برای سال ها 
تدوین سند ملی سالمندان در دست اقدام بوده که تصویب آن تا زمان انتشار این کتاب انجام نشده است. 
نکته مهم در این اسناد و قوانین سطح کالن، ضمانت اجرایی آن و تأثیرگذاری واقعی آن ها بر شرایط 
سالمندان به طور عام و بازنشستگان به طور خاص است. تجربه سندهای ملی تدوین شده در حوزه های 
مختلف نشان می دهد قوانین باالدستی تا زمانیکه ضمانت اجرا نداشته باشند تنها خصلتی زینتی خواهند 
داشت. البته، تکالیفی که این اسناد ایجاد می کنند نیز، باید متناسب با توان اجرایی و عملی واقعی کشور 

باشد و مانند بسیاری نمونه های مشابه به فهرستی از آرزوهای دست نیافتنی نویسندگان بدل نشود.
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تقویت و گسترش نظام رفاه و تأمین اجتماعی: این کتاب با ذکر مشکالت پیش روی صندوق های 
اما  آغاز شد؛  بازنشستگی  ناتوانی آن ها در پرداخت حقوق  پیامدهای سیاسی-اجتماعی  بازنشستگی و 
پژوهش ها نشان می دهد که مشکالت موجود در نظام رفاه کشور در بخش سالمندان فراتر از ناپایداری 
دارند  قرار  بازنشستگی  بیمه  افرادی که تحت پوشش  ازیک سو  بازنشستگی است؛  مالی صندوق های 
مسائل معیشتی و ناکافی بودن حقوق بازنشستگی را مسئله اصلی خود می دانند و از سوی دیگر، سطح 
پوشش نظام بازنشستگی نیز محدود بوده و بسیاری از سالمندان تحت پوشش آن قرار ندارند. درنتیجه، 
عالوه بر اینکه اقدامات الزم برای جلوگیری از تشدید مشکالت مالی صندوق های بازنشستگی ضروری 
است، به افزایش سطح پوشش این خدمات نیز باید توجه کرد زیرا در حال حاضر بر اساس آمارهای 
اعالم شده، تنها چهل درصد از سالمندان کشور، حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. با تداوم روندهای 
موجود، با افزایش تعداد سالمندان و با در نظر داشتن شرایط کلی اقتصاد کشور، به احتمال فراوان بر 
تعداد مطلق سالمندان بدون حقوق بازنشستگی روزبه روز افزوده خواهد شد. از سوی دیگر تحوالت نظام 
خانواده و سست شدن مراقبت غیررسمی1 می تواند بر مشکالت سالمندان فاقد حقوق بازنشستگی اضافه 
کند. در بسیاری کشورها، برای جلوگیری از افتادن به ورطه فقر، حفظ استقالل و کرامت انسانی، همه 
سالمندان یا سالمندان فقیر و فاقد درآمد کافی حقوق ثابت بازنشستگی دریافت می کنند. اگرچه در نگاه 
اول با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، امکان کاربست چنین سیاست هایی ناشدنی به نظر می رسد، 
لیکن گسترش پوشش نظام تأمین اجتماعی با توجه به تغییرات جمعیت شناختی در آینده نزدیک از 

ضروریاتی است که باید از اکنون برای آن تدبیری اندیشیده شود.
در  بازنگری  فعلی،  شرایط  به  توجه  با  بازنشستگی:  و  اشتغال  قوانین  و  سیاست ها  بازنگری 
بسیاری از سیاست ها و قوانین اشتغال و بازنشستگی، سخت و تلخ اما ناگزیر است. آنچه با توجه به کسری 
بودجه دولت در سال های آینده به دنبال بر هم خوردن توازن ورودی و خروجی سازمان تأمین اجتماعی 
مطرح می شود، لزوم اقدامات جدی برای اصالح نظام بازنشستگی را آشکار می سازد. درک ابعاد مخاطرات 
پیش رو، ضرورت اجماع گروه ها و جناح های سیاسی برای اجرای مجموعه ای از اصالحات پارامتریک را 
دوچندان می کند. تأکید بر ضرورت اصالحات به معنای مشروعیت دادن به رویکردهای نئولیبرال برای 
کاهش مسئولیت های دولت و تأمین منافع تجاری گروه های خاص از قبل معضالت ملی نیست. بلکه باید 
توجه داشت امروزه کارشناسان با رویکردهای نظری مختلف بر مشکالت نظام بازنشستگی و پیامدهای 
راه های  در خصوص  است  ممکن  گرچه  هم نظرند؛  نزدیک  آینده  در  موجود  روندهای  تداوم  فاجعه بار 

1. Informal Care
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برون رفت از آن اختالف نظر وجود داشته باشد. جزئیات انجام این اصالحات در اینجا موضوع بحث نیست 
بلکه شکل گیری اجماع ملی و رسیدن به راه حل های موردقبول همه ذی نفعان، مسئله اصلی است. بر این 
مبنا، اصالح نظام بازنشستگی می تواند یکی از محورهای مهم گفتگوی ملی در جامعه و توافق بر سر 
منافع عمومی همه افراد و گروه ها باشد. به تعویق انداختن این مذاکره و مصالحه، تنها به تشدید مسئله 

بدل شده و همگان را مجبور به تصمیم های بسیار دشوارتر در آینده مجبور خواهد کرد.

اقدامات مدیریتی
و  آنان  با  مرتبط  مسائل  مدیریت  کنونی  شیوه  در  تغییرات  ایجاد  بدون  بازنشستگان  وضعیت  بهبود 
اجرایی  فعالیت های  و  تصمیم گیری  مختلف  در سطوح  سالمندان  زندگی  شرایط  به  توجه  به طورکلی 

امکان پذیر نیست. درادامه سه پیشنهاد به منظور اقدامات مدیریتی در این حوزه مطرح می شود:
تغییر ذهنیت مدیریتی به سالمندان: این واقعیت که ایران در مرحله آغازین تغییر جمعیت شناختی 
و افزایش تعداد سالمندان است، صرفاً موضوعی برای مطالعات علمی و دانشگاهی نیست، بلکه به تحول 
جدی در نوع نگرش مدیران در تمامی سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و اجرای امور جاری کشور 
نیازمند است. اغلب سیاست ها، برنامه ها و اقدامات از سوی دستگاه ها و نهادهای مختلف به نوعی بر 
جمعیت رو به افزایش سالمندان اثرگذار بوده و درنتیجه، باید پیامدها و نتایج آن از قبل مورد نظر قرار 
گیرد. عالوه بر لزوم در نظر گرفتن این جمعیت، چگونگی تصور درباره این گروه نیز، موضوعی شایان 
توجه است. سالمندان را نمی توان صرفاً گروهی مصرف کننده و نیازمند صرف در نظر گرفت که دولت 
تنها نقش نگهداری از آن ها را بر عهده دارد. اگرچه نیازهای خاص سالمندان  باید همواره مورد توجه 
دولت ها قرار گیرد و اقدامات اساسی برای تضمین کیفیت زندگی مناسب این گروه انجام شود، لیکن 
تحول بنیادین در نوع نگرش به سالمندان به عنوان جمعیتی فعال و پویا و فراهم کردن شرایط الزم 
این کتاب،  برای تحقق این ظرفیت، ازجمله تغییرات مدیریتی ضروری در این حوزه است. در طول 
بارها بر این نکته تأکید شد که تغییر نگرش ها، انگاره های ذهنی، مسلط شدن گفتمان جدیدی در مورد 
سالمندان،  پتانسیل ها و نقش آن ها در جامعه الزمه تحول در این حوزه است. این تغییر ذهنیت، نقطه 

شروع تحول سیاست گذاری در این حوزه خواهد بود.
بازنشستگی،  صندوق های  کنونی  مالی  وضعیت  بازنشستگی:  صندوق های  حکمرانی  اصالح 
هشداری برای مدیریت کشور در نحوه اداره این صندوق ها و تصمیم گیری های تأثیرگذار دولت ها درباره 
فعالیت آن هاست. در طول سال های اخیر، موارد متعددی وجود داشته است که دولت ها، این صندوق ها 
و نهادهای زیرمجموعه آن ها را حیاط خلوت خود دانسته، به دلخواه در آن دخل و تصرف و منابع آن ها 
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را مصرف کرده اند. از سوی دیگر، تصمیم های سیاسی و غیرکارشناسی با اهداف عمدتاً سیاسی، برخالف 
اصول بیمه ای و اکچوئری فشار مالی زیادی بر صندوق ها تحمیل کرده و آن ها را تا مرز مشکالت حاد 
مالی پیش برده  است. ذی نفعان اصلی این صندوق ها، اعم از کارفرمایان و کارکنان نیز سهم چندانی 
در جهت گیری های کالن مدیریتی این صندوق ها نداشته اند. وضعیت دشوار کنونی، ضرورت بازنگری 
در تلقی مدیران به صندوق های بازنشستگی و تحول اساسی در شیوه حکمرانی آن ها بر اساس اصول 

پذیرفته جهانی در مدیریت بیمه ای را دوچندان کرده است.
پرهیز از مدیریت جزیره ای: هماهنگی میان نهادها و دستگاه های مختلف، پیش شرط مهم موفقیت 
سیاست های برنامه های دولتی در همه حوزه هاست. اگرچه ایجاد متولی واحد برای سیاست گذاری و اجرا 
در حوزه سالمندان و بازنشستگان ضروری است، این به معنای نفی وظایف نهادها و دستگاه های مختلف 
نیست. با هماهنگی و هم افزایی نهادهای مختلف مربوط در بخش های گوناگون می توان به مدیریت 
موفق وضعیت بغرنج پیش روی کشور امیدوار بود. عالوه بر همکاری و تعامل میان دستگاه ها، به کارگیری 
ظرفیت نهادهای مردمی، خیریه و عام المنفعه نیز الزم است. شرایط پیچیده مسائل اجتماعی در دنیای 
امروز به گونه ای است که دیگر نهادی دولتی به تنهایی توان مقابله با آن را نخواهد داشت. تجربه های 
جهانی نیز نشان می دهد که تنها در سایه بسیج همه ظرفیت های عمومی، خصوصی و مردمی است که 

می توان به بهبود وضعیت زندگی عموم جامعه و باألخص، گروه های آسیب پذیر امیدوار بود.

اقدامات فنی و فنی
در این بخش، مجموعه اقداماتی معرفی خواهد شد که در سطح نهادهایی چون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی قابلیت اجرایی شدن دارد. این برنامه ها ممکن است به کل سالمندان یا 
صرفاً بازنشستگان معطوف باشد. این اقدامات در غیاب اصالحات اساسی که در بخش قبل گفته شد، نمی تواند 
به تنهایی جبران کننده کمبودها باشد؛ اما ممکن است بخشی از مشکالت کنونی بازنشستگان را کاهش دهد.

ازجمله  بازنشستگان،  و  سالمندان  توانمندسازی  و  آموزش  بازنشستگان:  و  سالمندان  آموزش 
اقدامات محوری در کشورهای مختلف برای کمک به بهبود شرایط زندگی این گروه است. محتوای 
این آموزش از مراقبت های فردی تا مهارت آموزی شغلی گسترده است و با کمک نهادها و مؤسسات 
آموزشی مختلف اجرا می شود. نمونه داخلی محدود اما موفق آن صندوق بازنشستگی کشوری است که 
کارگاه های آموزشی آشنایی با آلزایمر با همکاری انجمن آلزایمر در شهرهای مختلف برگزار می کند. 
برای آموزش سالمندان در مقیاس گسترده، اولین گام مذاکره و رایزنی نهادهای متولی بازنشستگان و 
سالمندان با دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در سراسر کشور به منظور برگزاری دوره های آموزشی است. 
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این دوره های آموزشی می تواند در حوزه های موضوعی زیر برگزار شود:
امروز،    دنیای  در  سالمندان  ضروری  نیازهای  از  یکی  ارتباطات:  و  اطالعات  فناوری  آموزش 

یادگیری فناوری اطالعات و ارتباطات و کسب مهارت در آن است. همان طور که در فصل های پیش 
توانمند کننده  مهم  مؤلفه های  از  یکی  اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت  از  استفاده  یادگیری  شد،  گفته 
بازنشستگان و تسهیل مشارکت اجتماعی فعال آنها در جامعه است. یادگیری در این حوزه، نه تنها امکان 
انجام مستقل برخی فعالیت های روزانه را فراهم می کند؛ بلکه استفاده از شبکه های اجتماعی، امکان 
مرتبط ساختن بازنشستگان به یکدیگر، تشویق فعالیت های گروهی و خارج از خانه و اطالع رسانی در 

مورد رویدادهای مختلف را نیز میسر می کند.
آموزش مراقبت های فردی، بهداشت و سالمت در دوران سالمندی: در سال های اخیر در   

رسانه های جمعی به ویژه صداوسیما برنامه های آموزشی متعددی در بخش بهداشت و سالمت تولید 
آنان است. به عالوه  از  افراد نگهداری کننده  شده که تداوم آن کمک شایانی به مخاطبان سالمند و 
برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی برای سالمندان در مراکز و موسسات آموزشی هم امکان بیرون 
آمدن بازنشستگان از خانه و گذران وقت با سایر بازنشستگان را فراهم می کند و هم نقش مهمی در 
پیشگیری از بیماری ها و مشکالت خاص دوران سالمندی دارد. آموزش در این حوزه، با پیشگیری از 

بیماری و کاهش هزینه های درمان به نظام بیمه کشور کمک خواهد کرد.
دوره های مهارت آموزی شغلی: یکی از تجربه های موفق در دنیا، برگزاری دوره های آموزش شغلی   

برای سالمندان به منظور کمک به آن ها برای افزایش توان یافتن شغل است. این آموزش ها می تواند از 
حوزه مشاوره برای کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار تا آموزش مهارت های فنی متنوع باشد؛ البته نوع 
آموزش باید با شرایط سنی افراد و توان آن ها متناسب باشد. آموزش های شغلی، به ویژه برای افرادی که در 

سنین پایین بازنشسته می شوند و مهارت یا ایده مشخصی برای اشتغال ندارند، بسیار مفید است.
 آموزش فعالیت های هنری: برگزاری دوره های آموزش فعالیت های هنری، ازجمله فعالیت هایی   

است که در اغلب کشورها با استقبال سالمندان مواجه می شود. این دوره های آموزشی، نقش مهمی در 
پر کردن اوقات فراغت سالمندان دارد و از سوی دیگر، حس مفید بودن را در آن ها زنده نگه می دارند.

متناسب سازی محیط، کاالها و خدمات: متناسب سازی با نیاز و توان سالمندان از جمله مهم ترین   
حوزه هایی است که اغلب کشورها با افزایش تعداد سالمندان، اقدامات اساسی در مورد آن انجام داده اند. این 
متناسب سازی ممکن است در بخش های مختلف باشد؛ اما در اینجا بخشی از موارد ضروری تر مطرح می شود:

متناسب سازی فضای شهری: این مقوله مستقیماً در حوزه مسئولیت شهرداری هاست و در حال   
حاضر نیز، اغلب آن ها ستادهای مناسب سازی شهری تشکیل داده اند که برای اصالح شرایط پیاده روها،  
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توالت های  احداث  معلوالن،  سالمندان،   کودکان،  مانند  گروه هایی  برای  رانندگی  عالئم  و  خیابان ها 
عمومی، تعبیه استراحتگاه و نیمکت در فضاهای عمومی و امثال آن، فعالیت می کنند. نهادهای متولی 
امور بازنشستگان و سالمندان می توانند از طریق رایزنی با این سازمان ها و انعقاد تفاهم نامه  این روند 
از  اطالعات  جمع آوری  نیازمند  زیادی  حد  تا  شهری  محیط  مناسب سازی  ببخشد.  بیشتری  شتاب  را 
سالمندان در مورد مشکالت و نیازهای آن در فضاهای مختلف شهری است. ایجاد این پل ارتباطی 
برای مرتبط کردن نیازهای بازنشستگان و سالمندان با مدیریت شهری می تواند بر سرعت مناسب سازی 

فضاهای شهری و کیفیت مناسب سازی اضافه کند.
  حمایت از توسعه و تولید فناوری های مناسب برای سالمندان: یکی از اقدامات ضروری برای 
کمک به سالمندان حمایت از فناوری هایی است که به حفظ استقالل و بهبود کیفیت زندگی آنان کمک 
گروه  اجتماعی سه  فناوری های  و  مدیریت شخصی2  فناوری های  فناوری های کمک رسان،1  می کند. 
اصلی فناوری هایی است که می تواند بخشی از نیاز سالمندان را مرتفع  کند. کمک به نهادهای عمومی 
مانند بانک ها برای متناسب سازی خدمات الکترونیک با توان سالمندان، حمایت از تولید سیستم عامل های 
گوشی های همراه مناسب برای سالمندان،  تولید گوشی های مناسب برای سالمندان با مشکالت جسمی، 
آن  برای  می توان  که  است  مواردی  ازجمله  ازاین دست  فناوری هایی  و  اعالم خطر  سیستم های  تولید 
رایزنی و در موارد الزم، حمایت قانونی و مالی انجام داد. بدیهی است تولید یا توزیع چنین فناوری هایی 
اما  نیست؛  بازنشستگی  یا صندوق های  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  در حیطه مستقیم وظایف 
حمایت از نوآوری ها و خالقیت ها در این حوزه یا رایزنی برای ورود فناوری های مناسب می تواند بخشی 
از فعالیت این نهادها باشد. الزام برخی شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی به تولید محصوالت 
و فناوری های مناسب برای سالمندان و بازنشستگان اقدام مهمی در جهت دادن به سرمایه صندوق ها 

به نفع ذی نفعان اصلی آن یعنی بازنشستگان است.
تغییر نگرش و انگاره های ذهنی: یکی از ضروریات تغییر مؤثر در حوزه سالمندان و بازنشستگان 
تالش برای تغییر نگرش عمومی جامعه به این پدیده است. الزمه رویکرد ثروت محور به بازنشستگان 
و سالمندان، تغییر انگاره های ذهنی منفی در مورد سالمندان و اجتناب از بازنمایی منفی پدیده پیری و 
بازنشستگی است. در این میان، فعالیت های فرهنگی و رسانه ای برای مقابله با عقاید قالبی منفی درباره 
سالمندان و آگاهی بخشی به جامعه در مورد سالمند ستیزی و سالمندآزاری ضروری است. بر این اساس 

مجموعه ای از اقدامات زیر پیشنهاد می شود:

1. Assistive Technologies

2. Technologies for Self-Management
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حمایت از فیلم و سریال هایی که تصویری مثبت از دوره سالمندی نشان می دهند: در حال   
حاضر سینما و شبکه نمایش خانگی فیلم، از حیطه های سرمایه گذاری اقتصادی است. یکی از آیتم های 
سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی می تواند این عرصه فرهنگی با هدفی در جهت منافع سالمندان 
و بازنشستگان باشد. آن دسته از محصوالت فرهنگی که سالمندی را نه دوره زوال و خمودگی، بلکه 
با  رایزنی  بود.  خواهند  مالی  حمایت  برای  مناسبی  نمونه های  می کنند،  معرفی  نشاط  و  فعالیت  دوره 
تهیه کنندگان و کارگردان های شناخته شده برای تولید فیلم و سریال با محوریت زندگی بازنشستگان و 

سالمندان با هدف ایجاد تصویر مثبت از این دوره از زندگی، می تواند در دستور کار باشد.
فعالیت های    از  یکی  حوزه:  این  در  آگاهی بخشی  و  منفی  رسانه ای  بازنمایی های  رصد 

صداوسیما،  برنامه های  از  اعم  رسانه ها  رصد  بازنشستگان،  و  سالمندان  بخش  در  مؤثر  و  کم هزینه 
محتوای روزنامه ها، تولیدات فرهنگی و تبلیغات محیطی در مورد تصویرسازی ها و بازنمایی های منفی و 
تالش برای اقناع تولیدکنندگان آن در مورد تأثیرات منفی چنین اقداماتی است. متشکل کردن گروهی 
نقش  می تواند  آثار  دست  این  تولیدکنندگان  با  تماس  و  شناسایی  برای  بازنشستگان  و  سالمندان  از 
مهمی در آگاهی بخشی به تولیدکنندگان این آثار در مورد پیامدهای تصویرسازی منفی از سالمندان 
داشته باشد. در حال حاضر بسیار دیده می شود که محتوای یک برنامه یا کاالی فرهنگی مصداق بارز 
سالمندآزاری است اما عموماً این مسئله ناشی از ناآگاهی تولیدکننده و به طورکلی حساس نبودن جامعه 
از  می تواند  پیری  دوره  بازنمایی  مورد  در  و حساسیت  شناخت  ایجاد  است.  سالمندآزاری  مصادیق  به 

اقدامات واحدهای روابط عمومی نهادهای متولی امور بازنشستگان و سالمندان باشد.
و    مردمی  سازمان های  و  مدنی  نهادهای  سالمندآزاری:  با  مبارزه  کمپین های  از  حمایت 

پویش های اجتماعی نقش مهمی در مبارزه با سالمندآزاری در جامعه دارند. اقدامات و فعالیت های این 
نهادها و رسانه ها در افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق سالمندان و شناخت مصادیق سالمندستیزی و 
سالمندآزاری بسیار اساسی است. حمایت های قانونی و مالی از این کمپین ها و تشویق نمونه های موفق 
می تواند یکی از فعالیت های مؤثر صندوق های بازنشستگی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. 
مراقبت بلندمدت: حفظ استقالل و زندگی در خانه، از جمله اهداف مهم سالمندشدن فعال است. 
بخشی از سالمندان به سبب مشکالت جسمی، قادر به انجام کامل فعالیت ای روزانه خود نیستند و به 
کمک نیاز دارند. کمک به این گروه از سالمندان این امکان را به آنان می دهد که در منزل خود زندگی 
کنند و مجبور به زندگی در خانه سالمندان نباشند. همچنین، خطر آسیب های جدی مانند زمین خوردن 
و احتمال مراجعه به بیمارستان کاهش می یابد. در حال حاضر، مجموعه ای از خدمات پرستار در منزل 
را سازمان بهزیستی به سالمندان می دهد و مراکز مراقبت روزانه نیز در برخی نقاط کشور تأسیس شده 
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است؛ اما با توجه به افزایش تعداد سالمندان، گسترده شدن این خدمات و استفاده از ظرفیت های مردمی 
در این راستا ضروری است. البته بار مالی ارائه این خدمات مانعی برای گسترش آن بشمار آمده و سبب 
می شود دولت ها نسبت به ایجاد تعهدات جدید به جامعه محتاط باشند. با تأکید بر اینکه نقش خانواده ها 
این  از  تلقی شده و حمایت های الزم  اساسی  باید اصل  بازنشستگان،  و  از سالمندان  نگهداری  برای 

خانواده ها انجام شود، پیشنهادهای زیر برای کمک به خانواده ها مطرح می شود:
گسترش خدمات موجود و استفاده از نیروهای داوطلب: تقویت فعالیت های کنونی سازمان   

بهزیستی برای مراقبت بلندمدت از سالمندان نیازمند به کمک در امور روزانه، از جمله مسئولیت های وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. عامل تحول در این خدمات، استفاده از نیروهای داوطلب برای کمک 
به سالمندان و بازنشستگان نیازمند کمک است. بخشی از فعالیت های جاری سالمندان مانند خرید روزانه، 
پرداخت قبض، همراهی تا بانک یا بیمارستان یا حتی مصاحبت با بازنشسته یا سالمند، لزوماً به نیروی 
متخصص و حرفه ای نیاز ندارد. بخشی از این فعالیت ها، می تواند به وسیله افراد داوطلب آموزش دیده که 
صالحیت آن ها تأیید شده باشد، انجام شود. یکی از ظرفیت های مهم، استفاده از توان خود سالمندان و 
بازنشستگان برای کمک به سالمندان نیازمند کمک است. وظیفه نهادهای متولی سالمندان و بازنشستگان، 

فراهم کردن بستر الزم برای هماهنگ شدن نیروهای داوطلب و استفاده از پتانسیل آن هاست. 
جلب    برای  مختلف  کشورهای  در  موفق  تجربه های  از  یکی  زمان:  بانك  ایده  اجرایی کردن 

مشارکت های مردمی در حوزه مراقبت بلندمدت از سالمندان، تأسیس بانک زمان یا بلیت های مراقبت 
است. این بانک ابزاری برای مبادله است که در آن، زمان نقش پول را دارد و برای سازمان دهی افراد و 
سازمان ها حول یک هدف مشخص به کار می رود. به ازای هر ساعت پس انداز هر فرد در بانک از طریق 
کمک یا خدمت به دیگران، آن فرد می تواند همان مقدار زمان را در جای دیگر که نیاز دارد، برداشت 
کند. اهمیت این شیوه از خدمات رسانی، شکل گیری شبکه ای از خدمات اجتماعی به دیگران بر مبنایی 
به غیراز پول و گسترش روحیه فعالیت های نوع دوستانه و تعاملی است؛ البته طراحی این نظام، مستلزم 

شناخت دقیق تر نحوه فعالیت آن ها در کشورهای دیگر و متناسب سازی آن ها با شرایط ایران است.
متشکل کردن بازنشستگان: سیاست گذاری و برنامه ریزی برای سالمندان بدون مشارکت مؤثر خود 
آن ها نخواهد توانست نیازهای واقعی این گروه ناهمگن را تأمین کند. یک راهبرد موفق سالمندشدن 
فعال باید بتواند زمینه های الزم برای درگیر شدن همه ذینفعان ازجمله سالمندان را برای تصمیم گیری، 
طراحی و اجرای برنامه های مختلف فراهم سازد. در حال حاضر مهم ترین تشکل بازنشستگان، کانون های 
بازنشستگی فعال در سراسر کشور است؛ اما این کانون ها بسیار پراکنده عمل می کنند و نقش چندانی در 
دنبال کردن مطالبات صنفی بازنشستگان ندارند. در زمان تدوین این کتاب اقداماتی برای سامان دهی 
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به تشکل های موجود بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری و ایجاد ظرفیت برای کنش جمعی 
در حال انجام بوده است که در صورت موفقیت می تواند گام مناسبی برای افزایش قدرت چانه زنی و 
اثرگذاری آن ها باشد. باید توجه کرد متشکل کردن بازنشستگان بدون تفویض قدرت تصمیم گیری و 
که  است  این  بر  باور  اگر  است.  تزئینی  اقدامی  چانه زنی، صرفاً  برای  کافی  اهرم های  داشت  اختیار  در 
دارایی های صندوق های بازنشستگی، به بازنشستگان و شاغالن پرداخت کننده حق بیمه تعلق دارد، این 
گروه ها باید نقشی تعیین کننده در جهت گیری های کلی این صندوق ها داشته باشند؛ البته نمی توان انتظار 
داشت یک شبه ساختار تصمیم گیری تغییری جدی کند اما به هرحال باید حتی االمکان نقش این نهادهای 

نماینده بازنشستگان باید به طور مشخص تدوین و حتی االمکان قدرت الزم به آن ها تفویض شود.
کمك به اشتغال بازنشستگان: به استناد تحقیقات پیشین می توان گفت حداقل نیمی از بازنشستگان 
مجدداً به بازار کار بازمی گردند. بازنشسته شدن در سنین پایین، نیاز معیشتی و نیازهای غیر درآمدی به کار، 
از جمله عواملی است که سبب می شود فرد به باقی ماندن در بازار کار تمایل داشته باشد. مسئله امروز جامعه 
ایران این است که گروهی محدود از افراد ذی نفوذ پس از بازنشستگی از مناصب ارشد دولتی کماکان به 
اشکال دیگر در مناصب اجرایی و تصمیم گیری اصلی کشور باقی می مانند و امکان رشد و ارتقا را از جمعیت 
جوان کشور در سطوح عالی مدیریتی سلب می کنند. نباید شرایط موجود در خصوص این اقلیت پرقدرت 
را به کل سالمندان و بازنشستگان تسری داد. باید از تصویب قوانینی که بر ضد انحصار مشاغل رده باالی 
مدیریتی در دولت و سایر نهادهای عمومی و وابسته به دولت به یک گروه اقلیت استقبال کرد اما درر عین 
حال باید وضعیت معیشتی اکثریت بازنشستگان و سالمندان و نیاز آن ها به اشتغال را مورد توجه قرار داد. با 
توجه به اینکه مسئله معیشت، یکی از دغدغه های جدی بازنشستگان است، توجه به اشتغال بازنشستگان 
راهی برای بهبود کیفیت زندگی آن هاست. یکی از اقدامات مفید در این بخش، آموزش های شغلی به ویژه 

برای بازنشستگان جوان )دهه 40 و 50 عمر( است. پیشنهادهای دیگر نیز عبارت اند از:
تأسیس مراکز کاریابی بازنشستگان: مراکز کاریابی که می تواند به صورت بانک های اطالعاتی   

دارای مهارتی  بازنشسته  نیروی  استخدام  برای  تقاضا  تا میان  را فراهم می کند  باشد، بستری  آنالین 
خاص با بازنشسته جویای کار ارتباط برقرار شود.

مقابله با سالمندستیزی در محیط های شغلی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صندو ق های   
بازنشستگی کشوری می تواند بخشی از فعالیت های فرهنگی و تبلیغی خود را صرف آگاهی بخشی به 
جامعه در مورد مصادیق سالمندستیزی در محیط کار کنند. در اقدام اساسی تر می توان تدوین قوانین 
مرتبط با اشتغال سالمندان را برای جلوگیری از اجحاف در حق آن ها در محیط کار به عنوان طرحی به 

نهادهای قانون گذاری پیشنهاد کرد.
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ظرفیت  از  استفاده  برای  ارزشمند  اقدامات  از  یکی  داوطلبانه  کار  داوطلبانه:  فعالیت  تقویت 
فرصت  که  داشت  توجه  باید  می رسد.  جامعه  و  بازنشسته  خود  به  آن  منافع  که  است  بازنشستگان 
فعالیت های داوطلبانه در کشور محدود است و زیرساخت های قدرتمندی برای چنین فعالیت هایی وجود 
ندارد. لیکن صندوق های بازنشستگی کشوری یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند نهادهای 
عمومی پیشرو برای تسهیل فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه با استفاده از توان بازنشستگان باشند. 

بر اساس این، چند پیشنهاد به صورت زیر مطرح می شود:
مشارکت در مدیریت محله: جلب مشارکت مردمی در اداره محله های شهری از جمله اهداف   

مدیریت شهری در سال های اخیر بوده است. از یک سو مدیران شهری همواره از استقبال نکردن مردم 
برای طرح های مشارکتی صحبت می کند اما از سوی دیگر پتانسیلی به نام بازنشستگان در محالت 
مختلف شهری وجود دارد که استفاده ای از آن نمی شود. تعامل نهادهای متولی بازنشستگان و سالمندان 
با شهرداری ها ممکن است به طراحی سازوکارهای مناسب برای استفاده از بازنشستگان در مدیریت 

محله ها و بهبود شرایط محله مربوط باشد.
مشارکت در تأمین امنیت محله: یکی از تجربه های ذکرشده در جهان، استفاده از بازنشستگان   

غیرقانونی  موارد  بلکه  ندارند،  خاصی  قانونی  اختیار  گروه ها  این  درواقع  است.  محلی  پلیس  به عنوان 
بازنشستگان در چنین طرح هایی  مشاهده شده را به پلیس گزارش می کنند. امکان سنجی به کارگیری 

خصوصاً در محله های پرمسئله شهری، مستلزم رایزنی با پلیس و بررسی جوانب مختلف آن است.
استفاده مؤثر از ظرفیت معلمان بازنشسته: در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت بازنشستگان   

صندوق بازنشستگی کشوری را معلمان تشکیل می دهند. بخشی از این بازنشستگان برای فعالیت های 
داوطلبانه و آموزش افراد نیازمند، آمادگی دارند؛ اما امکانی برای آن ها فراهم نیست. صندوق بازنشستگی 
به  خدمات رسانی  بخش  در  فعال  خیریه  و  عام المنفعه  نهادهای  با  تعامل  طریق  از  می تواند  کشوری 
گروه های نیازمند، شرایط مرتبط ساختن معلمان مشتاق به فعالیت های داوطلبانه با افراد نیازمند کمک 

را فراهم کند.
آمادگی پیش از بازنشستگی: یکی از معضالت کنونی نظام اداری در کشور، آماده نبودن افراد 
برای ورود به دوره بازنشستگی است. این تغییر اساسی در زندگی فرد ممکن است با شوک همراه باشد 
و مشکالت روحی-روانی برای فرد و خانواده وی ایجاد کند. بر این اساس اقدامات زیر پیشنهاد می شود:

می توانند    بازنشستگان  امور  متولی  نهادهای  بازنشستگی:  برای  آمادگی  دوره های  برگزاری 
دوره های مشاوره و آموزش پیش از بازنشستگی را برای اجرا در دستگاه های مختلف تهیه و تدوین 
کنند. محتوای این دوره ها، ایجاد شناخت نسبت به پدیده بازنشستگی، آشنایی با مسائل قانونی و حقوقی 
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مرتبط با بازنشستگی، مشاوره برای برنامه ریزی در دوران بازنشستگی، انتقال تجربه های بازنشستگان 
الزامی کردن گذراندن دوره های مذکور در همه  این بخش،  امثال آن است. گام اساسی در  موفق و 

دستگاه ها برای افراد شاغل در سال های پایانی اشتغال است.
تدوین آیین نامه تشریفات ابالغ حکم بازنشستگی: یکی از اقدامات ضروری که صندوق های   

بازنشستگی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند در آن پیشگام باشد، تدوین یک  رویه محترمانه 
سازمان های  همه  در  فرد  زحمات  از  سپاس  و  قدردانی  با  توأم  افراد،  بازنشستگی  حکم  ابالغ  برای 
وارد  به تدریج  و  پیشنهاد  ادارات مختلف  و  به سازمان ها  این طرح می تواند  است.  دولتی و خصوصی 

فرهنگ سازمانی دستگاه های مختلف شود.
همان طور که گفته شد بخش  حمایت از طرح های خالقانه و محلی در حوزه بازنشستگان: 
مهمی از اقدامات اجتماعی و فرهنگی برای سالمندان و بازنشستگان بر عهده نهادهای محلی و مردمی 
است. در این میان، نقش سازنده ای که نهادهای عمومی و دولتی مانند صندوق های بازنشستگی می تواند 
ایفا کند، برگزاری ساالنه جشنواره هایی است که طرح های خالقانه در کشور، در آنجا به دیگران معرفی 
شود و جایزه دریافت کند. این جشنواره ها هم اقدامی آموزشی برای گسترش این اقدامات و برنامه های 
نوآورانه برای بازنشستگان است و هم امکان یادگیری تجربه های موفق را برای دیگران ممکن می کند.
برای  را  مراکزی  ایران  در  عمومی  دستگاه های  و  نهادها  برخی  نسلی:  بین  خانه های  تأسیس 
مهر  خانه های  تأسیس  نمونه  به عنوان  کرده اند.  احداث  سالمندان  و  بازنشستگان  به  خدمات رسانی 
برای  بازنشستگی کشوری  اقدامات صندوق  از جمله  یازدهم(،  )دولت  امید  و  و دهم(  نهم  دولت  )در 
خدمات رسانی بازنشستگان است. ضمن تأکید بر لزوم افزایش مراکز مشابه- که می تواند کاربری های 
مختلف آموزشی و تفریحی برای بازنشستگان داشته باشد- الزم است به وجه بین نسلی بودن این خانه 
توجه بیشتری شود. یکی از تجربه های موفق جهانی، احداث باشگاه ها و کلوپ هایی است که اگرچه 
با محوریت سالمندان است، امکان حضور افراد از سنین مختلف در آن ها فراهم می شود تا تعامل میان 

گروه های مختلف سنی برقرار باشد.

نهادها، ظرفیت ها و محدودیت ها در ایران
در این بخش تالش شد تا با استفاده از تجربه های جهانی و تحلیل وضعیت کنونی بازنشستگان در 
ایران، فهرستی از مهم ترین سیاست های کلی و اقدامات عملی در سطوح مختلف حاکمیتی، مدیریتی و 
فنی معرفی شود. بدیهی است چگونگی اجرایی شدن هریک از این پیشنهادها، مستلزم تحقیقی مجزا 
برای تحلیل دقیق شیوه های طراحی و اجرایی شدن آن هاست. بر اساس این تحقیقات می توان وظایف 
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و مسئولیت های دستگاه های مختلف را از طریق تحلیل نهادی و حقوقی تعیین و دستورالعمل مشخص 
برای اجرایی شدن هریک بیان کرد؛ اما با توجه به آنچه تاکنون گفته شد و شناخت کلی از نظام قانونی 
و اجرایی کشور، در جدول زیر دستگاه های مسئول، ظرفیت های موجود در کشور برای اجرایی شدن 
و موانع و محدودیت های پیش روی هر یک از اقدامات ذکر شده در باال را به طور مختصر و مقدماتی 

مطرح می شود.
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جدول 5-1 فهرست اقدامات پیشنهادی در سطح اقدامات حاکمیتی

اقدام 

پیشنهادی
متولیان اصلیاهداف

مهم ترین وظایف و 

مسئولیت های نهادهای متولی

ظرفیت های 

موجود
محدودیت ها

ی  ز سا د نها
مؤثر در حوزه 
سالمندان و 
بازنشستگان

تمرکز در نظام سیاست گذاری 
حوزه  در  برنامه ریزی کالن  و 

سالمندان و بازنشستگان
قدرتمند  نهاد  یک  تشکیل 

اجرایی برای هماهنگی
برنامه های اجرایی  اقدامات و   

دستگاه های مختلف

قوه مجریه
مجلس شورای

 اسالمی
شورای سالمندان 

کشور

مطالعات و تدوین کلیات تشکیل 
نهاد اجرایی

در  مذکور  نهاد  جایگاه  تعیین 
ساختار اجرایی کشور

تصویب شرح وظایف و
 مسئولیت های نهاد جدید

شورای ملی 
سالمندان کشور

نبودن  اولویت  در 
سالمندان  موضوع 
در  بازنشستگان  و 
سیاست گذاری و 

برنامه های 
اصلی حاکمیت

تدوین حقوق 
سالمندان و
 بازنشستگان

و  سالمندان  جایگاه  تعیین 
بازنشستگان در نظام اجتماعی 

کشور در اسناد فرادستی
به  کردن  توجه  قانونی  الزام 
بازنشستگان و سالمندان در تمامی  
سیاست گذاری ها،  قانون گذاری ها 

و اقدامات اجرایی
مبارزه و مقابله با سالمندستیزی 

و سالمند آزاری

قوه مجریه
شورای  مجلس 

اسالمی
قوه قضاییه

تشخیص  مجمع 
مصلحت نظام

شورای سالمندان 
کشور

تعیین سیاست ها و خط مشی های 
سالمندان  بخش  در  کشور  کلی 
شفاف سازی  و  بازنشستگان  و 
تکالیف و مسئولیت های حاکمیت 

در قبال این بخش از جامعه
حقوق  سند  تصویب  و  تهیه 
همراه  سالمندان  و  بازنشستگان 
الزام  برای  اجرایی  ضمانت  با 
دستگاه ها و نهادهای اجرایی به آن
تدوین قوانین منسجم در بخش 
سالمند آزاری و سالمندستیزی

قانون   29 اصل 
اساسی

پیش نویس سند
 ملی سالمندان 

کشور

روشن نبودن حقوق 
قانونی و شهروندی 
اقشار مختلف جامعه

تقویت و 
گسترش نظام 
رفاه و تأمین
 اجتماعی

سالمندان  حداکثری  پوشش 
تحت نظام بازنشستگی

ارتقای کیفیت خدمات بیمه ای
حقوق پایه برای سالمندان

قوه مجریه
مجلس 

شورای اسالمی

هدف گذاری زمانمند و واقع بینانه 
برای بهبود پوشش و کیفیت
 خدمات نظام تأمین اجتماعی

بررسی و اجرای شیوه های اصالح 
و تقویت نظام تأمین اجتماعی

پایداری طرح شهید رجایی مشکالت 
صندوق های  مالی 

بازنشستگی
فشار بار

صندوق های  مالی 
بازنشستگی بر بودجه 

عمومی کشور

بازنگری
و  سیاست ها   
قوانین اشتغال 
و بازنشستگی

بازنگری در تعریف بازنشستگی 
اصالحات  و  مرتبط  قوانین  و 
از خروج  جلوگیری  پارامتریک 

اجباری افراد از بازار کار
با  کار  محیط  متناسب سازی 

توان سالمندان

قوه مجریه
مجلس 

شورای اسالمی

مطالعات کارشناسی برای بازنگری 
و  بازنشستگی  مقررات  و  قوانین 
اشتغال و انطباق آن با واقعیت های 
موجود تصویب قوانین الزم برای 
تغییرات تدریجی قوانین و مقررات 

در طول زمان
به رسمیت شناختن اشتغال مجدد 
و  قوانین  تدوین  و  بازنشستگان 

مقررات برای ساماندهی آن

اشتغال  به  تمایل 
زیادی  بخش  در 

از بازنشستگان
کارفرمایان  تمایل 
به استفاده از توانایی 

بازنشستگان

نرخ باالی بیکاری 
جوانان

رکود اقتصادی
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جدول 5-2 فهرست اقدامات پیشنهادی در سطح اقدامات مدیریتی

اقدام 

پیشنهادی
اهداف

متولیان

 اصلی

اهم وظایف و 

مسئولیت های

 نهادهای

متولی

ظرفیت های 

موجود

محدودیت ها 

و موانع

تغییر ذهنیت 

مدیران درباره 

سالمندان

تقویت ذهنیت

 ثروت محور درباره 

بازنشستگان و سالمندان

رفع موانع ذهنی

 مشارکت کامل 

بازنشستگان  و  سالمندان 

در جامعه

قوه مجریه

ی  ق ها و صند

بازنشستگی

بررسی شیوه های 

گفتمان سازی 

ثروت محور در مورد 

سالمندان، بازنشستگان

 و تقویت آن ها

توجه به مسئله

دوره های  در  سالمندان   

آموزش های  و  مدیریتی 

ضمن خدمت

دوره های 

آموزش مدیران

دستگاه های  در   

مختلف

منفی  عقاید  و  باورها 

و  سالمندان  مورد  در 

بازنشستگان

حکمرانی  اصالح 

ی  ق ها و صند

بازنشستگی

جدا شدن صندوق ها 

از مدیریت سیاسی و 

جلوگیری از تصمیمات

سیاسی مبارزه با فساد در

 مدیریت صندوق ها و 

شرکت های وابسته

سیاست گذاری 

مبنای  بر  تصمیم گیری  و 

و  بیمه  پذیرفته شده  اصول 

اکچوئری

قوه مجریه

مجلس شورای

 اسالمی

قوه قضاییه

ی  ه ها ستگا د

نظارتی

بررسی و به کارگیری

 شیوه های ایجاد

 استقالل مدیریت

 در صندوق های 

بازنشستگی

افزایش  و  فساد  با  مبارزه 

شفافیت اقتصادی

توجه به

مشکالت مالی

صندوق ها در

 برنامه توسعه

 ششم

فساد سیستمی و 

ساختاری

تمایل دولت ها به در 

اختیار داشتن

 منابع صندوق های

 بازنشستگی به ویژه 

تأمین اجتماعی

میان  گسترده  تفاوت 

خدمات صندوق های

 بازنشستگی مختلف

تقویت مدیریت 

بین بخشی و

 پرهیز از مدیریت 

جزیره ای

هماهنگی و همکاری میان 

نهادها

هم افزایی توان فکری

 و اجرایی دستگاه های

 مختلف برای بهبود وضعی 

زندگی بازنشستگان

و سالمندان

قوه مجریه

ی  ق ها و صند

بازنشستگی

و  شهر  شورای 

شهرداری

سازمان 

بهزیستی

کمیته امداد 

امام خمینی

تقویت و تسهیل

 تفاهم نامه های بین 

بخشی در حوزه 

بازنشستگان

شناسایی  در  فعال تر  نقش 

ارتباط  ایجاد  و  ظرفیت ها 

حوزه  در  دستگاه ها  میان 

بازنشستگان

تفاهم نامه ها و

همکاری های 

موفق 

بین بخشی

مدل  شدن  نهادینه 

مدیریت جزیره ای 

در کشور

نبود نهاد 

مؤثر هماهنگ کننده
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جدول 5-3 فهرست اقدامات پیشنهادی در سطح اقدامات فنی 1

متولیان اصلیاهدافاقدام پیشنهادی
اهم وظایف و
مسئولیت های

 نهادهای متولی

ظرفیت های 
محدودیت هاموجود

سالمندان  آموزش 
و بازنشستگان

ویژگی های  با  آشنایی 
دوره بازنشستگی

تغییر نگرش درباره دوره 
یک  به مثابه  بازنشستگی 

فرصت
آمادگی شغلی برای
 دوران بازنشستگی

تسهیل مشارکت اجتماعی 
از طریق یادگیری

جدید  زندگی  ضروریات   
ازجمله فن آوری اطالعات 

و ارتباطات

وزارت کار و
 رفاه اجتماعی

وزارت آموزش وپرورش
و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

فناوری
وزارت بهداشت

 و آموزش پزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی

بررسی و تدوین 
دوره های آموزشی

موردنیاز بازنشستگان
فراهم 

کردن زیرساخت
برگزاری 

دوره های آموزشی 
در دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزشی

واحدهای آموزشی
 گسترده 

در سرتاسر کشور
ظرفیت های خالی 
عالی  آموزش  نظام 
مختلف  مناطق  در 

کشور

بی  توجهی به 
آموزش سالمندان

 و بازنشستگان در 
کشور

ی  ز سب سا متنا
محیط، کاال 

و خدمات

اصل  گرفتن  قرار  مبنا 
»دوست دار سنین 

در  بودن«  مختلف 
طراحی شهری

متناسب 
ساختن محیط 
کالبدی شهرها و

توان  با   خدمات شهری 
بازنشستگان

توسعه و به کارگیری
 فناوری های یاری رسان 

به سالمندان

شورای شهر و شهرداری
وزارت کار و رفاه اجتماعی
صندوق های بازنشستگی

تدوین قوانین 
و مقررات مرتبط 

با سالمندان در بخش 
مسکن، فضای شهری 
و خدمات عمومی الزام 

مدیریت شهری
 به متناسب سازی

 محیط ها
و خدمات شهری

هدایت
سرمایه گذاری 

شرکت های تابعه 
صندوق ها به 

سمت فناوری های 
مناسب

برای سالمندان

موجود  تجربه های 
در متناسب سازی

 محیط های شهری
ظرفیت 

شرکت های
 وابسته به 
صندوق های 
بازنشستگی

ضعف عمومی
 زیرساخت ها

 و خدمات شهری

تغییر نگرش 
و  انگاره های ذهنی

آموزش 
و آگاهی بخشی عمومی 

در مورد مصادیق
 سالمندستیزی
 و سالمندآزاری

مقابله با عقاید قالبی و
بازنمایی های رسانه ای

 منفی

وزارت کار و رفاه اجتماعی
صندوق های بازنشستگی

صداوسیما
رسانه های دولتی

و  تولیدات  از  حمایت 
کاالهای فرهنگی
مناسب ترویج

ثروت محور  گفتمان 
در مورد بازنشستگان 

و سالمندان
راه اندازی و حمایت از 
کمپین های ملی مقابله 
با سالمندستیزی رصد

بازنمایی های منفی و 
برای  بخشی  آگاهی 

مقابله با آن ها

برنامه های تلویزیونی 
در  آموزشی  و 

صداوسیما
نوشتاری  رسانه های 
و تصویری متعدد 

دولتی

سطح 
آگاهی عمومی 

پایین درباره
 سالمندستیزی
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جدول 5-۴ فهرست اقدامات پیشنهادی در سطح اقدامات فنی 2

اقدام 
پیشنهادی

متولیان اصلیاهداف
اهم وظایف 

ومسئولیت های نهادهای 
متولی

ی  فیت ها ظر
موجود

محدودیت ها

توجه به 
مسئله 

مراقبت بلندمدت

استقالل  اصل  به  توجه 
و  سالمندان  زندگی  در 

بازنشستگان کاهش 
هزینه های درمانی از
 طریق جلوگیری از
 حوادث تقویت روابط
اجتماعی در سطح

 محلی و جلوگیری از
 انزوای سالمندان

وزارت کار و رفاه
 اجتماعی وزارت

 بهداشت و آموزش 
پزشکی سازمان 

امداد  کمیته  بهزیستی 
امام خمینی

و  قانونی  بستر  کردن  فراهم 
مراقبت  خدمات  برای  نهادی 
و  عمومی  بخش  بلندمدت 

جلب مشارکت مردمی
ساخت، توسعه و تجهیز مراکز 
به  خانگی  و  روزانه  خدمات 

سالمندان
نهادهای  ظرفیت  از  استفاده 
بخش  در  سمن ها  و  مدنی 

خدمات رسانی به سالمندان
خانواده ها  از  مالی  حمایت 
برای نگهداری از سالمندان

بانک  تأسیس  امکان سنجی 
زمان در کشور

سازمان  تجربه 
بهزیستی و 

کمیته امداد در 
ارائه خدمات 

مراقبت بلندمدت

نبود 
یرساخت های  ز
مناسب جلب 
مشارکت های 
مردمی در 

کاهش مسائل 
اجتماعی

توجه به اوقات فراغت
 بازنشستگان

کمک به افزایش تحرک 
و  از رخوت  و جلوگیری 
و  سالمندان  در  خمودی 

بازنشستگان
سالمت  حفظ  به  کمک 

جسمی از طریق
 فعالیت های ورزشی
فراهم کردن امکان 
شکل گیری روابط 

اجتماعی میان سالمندان 
و سایر گروه ها

شورای شهر و 
شهرداری

وزارت کار و رفاه 
اجتماعی

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی
وزارت ورزش و

 جوانان

اختصاص یارانه در بخش 
فرهنگ برای استفاده 
سالمندان هماهنگی بین
 نهادها برای استفاده از

 زیرساخت های شهری جهت 
برنامه های تفریحی

تفریحی  برنامه های  برگزاری 
مناسب برای بازنشستگان

طراحی و اجرای سازوکارهای 
مناسب برای تشویق
 برنامه های تفریحی 

گروه محور

زیرساخت ها و 
امکانات تفریحی 

موجود در 
شهرها

متشکل کردن 
بازنشستگان

توانمندسازی و تقویت 
قدرت چانه زنی 

سالمندان و بازنشستگان 
به عنوان یک گروه 
ذی نفع اثرگذاری 

بازنشستگان به عنوان 
ذی نفعان اصلی در
 سیاست گذاری و

 برنامه های صندوق های
 بازنشستگی

وزارت کار و رفاه 
اجتماعی

صندوق بازنشستگی

تجمیع کانون های
 بازنشستگی

افزایش نقش تشکل ها در 
سیاست گذاری و تصمیم گیری

کانون های
 متکثر

 بازنشستگی در 
سرتاسر کشور

نهادینه نبودن 
مشارکت 
تشکل ها و 
نهادهای 
مردمی

 در فرایند
تصمیم گیری
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اقدام 

پیشنهادی
اهداف

متولیان 

اصلی

اهم وظایف 

ومسئولیت های 

نهادهای متولی

ظرفیت های

 موجود
محدودیت ها

تسهیل اشتغال 

بازنشستگان

در  سنی  تبعیض  با  مقابله 

محیط کار

کمک به بازنشستگان 

برای پیدا کردن مشاغل 

مناسب

وزارت کار و 

رفاه اجتماعی

ی  ق ها و صند

بازنشستگی

ایجاد مراکز کاریابی برای

 سالمندان

افزایش دوره های 

آموزش شغلی و 

راه اندازی کسب وکار

اعطای حمایت های

 مالی و اعتباری برای 

کارآفرینان بازنشسته

تمایل به اشتغال

 بازنشستگان

استقبال کارفرمایان از 

نیروی کار بازنشسته

نرخ باالی بیکاری 

جوانان و اولویت

 اشتغال جوانان

تقویت فعالیت 

داوطلبانه

استفاده از ظرفیت 

بازنشستگان در امور 

خیریه و داوطلبانه

استفاده از ظرفیت 

بازنشستگان در بهبود

 شرایط زندگی محالت، 

گروه های ضعیف و سایر 

سالمندان

جلوگیری از انزوا و طرد 

بازنشستگان

وزارت کار و 

رفاه اجتماعی

صندوق های

 بازنشستگی

و  شهر  شورای 

شهرداری

وزارت

موزش وپرورش

سازمان

بهزیستی،

 کمیته امداد

 امام خمینی

امکان سنجی تشکیل 

نهادهای ملی فعالیت 

داوطلبانه برای بازنشستگان

شناسایی زمینه های همکاری 

انعقاد تفاهم نامه برای استفاده 

از ظرفیت بازنشستگان در 

بخش های مختلف

شناسایی زمینه های استفاده

 از ظرفیت تخصصی

 بازنشستگان برای کمک به 

گروه های محروم

تقویت فعالیت سمن ها و 

نهادهای مردمی

تجربه های موجود 

فعالیت های داوطلبانه

 بازنشستگان؛ مثالً 

در وزارت آموزش و 

پروش

نبود سنت قدرتمند

 فعالیت نهادهای

 مردمی

الزامی شدن

 آموزش پیش از 

بازنشستگی

کاهش شوک ناشی از 

بازنشستگی

فراهم کردن زمینه 

استفاده بهینه از دوره 

بازنشستگی

وزارت کار و 

رفاه اجتماعی

شورای  مجلس 

اسالمی

صندوق های

 بازنشستگی

تصویب قانونی الزام 

گذراندن دوره های آمادگی

 بازنشستگی

تدوین دوره های آموزشی

 و برگزاری در دستگاه های

 مختلف

دوره های ضمن

 خدمت در دستگاه ها 

و ادارات دولتی

دشواری الزام

 دوره ها به

 شرکت ها 

و مؤسسات

 غیردولتی و بخش

 خصوصی

جدول  5-5 فهرست اقدامات پیشنهادی در سطح اقدامات فنی 3
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اقدام 

پیشنهادی
متولیان اصلیاهداف

اهم وظایف و 

مسئولیت های نهادهای

 متولی

ظرفیت های

 موجود
محدودیت ها

حمایت از

طرح های

 خالقانه و محلی

تقویت برنامه ها و اقدامات

 محلی و خالقانه در سطح

 کشور به نفع بازنشستگان

تمرکز زدایی از اقدامات 

و برنامه های اجتماعی

 فرهنگی و به کارگیری 

ظرفیت های محلی

معرفی تجربه های 

بازنشستگان موفق

وزارت کار و رفاه 

اجتماعی

صندوق های 

بازنشستگی

برگزاری جشنواره های ملی و 

تقدیر از طرح های برتر

کم هزینه بودن

 و امکان اجرای 

ساالنه آن به وسیله 

صندوق های 

بازنشستگی

خطر تبدیل شدن 

به برنامه های 

نمایشی

تأسیس 

خانه های بین 

نسلی

تقویت ارتباطات بین 

نسلی

تقویت روابط اجتماعی

 و مقابله با انزوای 

بازنشستگان و سالمندان

صندوق  

بازنشستگی 

کشوری

شورای شهر و

 شهرداری

ارتباط  ایده  ترغیب  و  ترویج 

بین نسلی

تغییر الگوی ساخت 

خانه های بازنشستگان

خانه های مهر و 

امید

زیرساخت های 

محدود
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