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مقدمه
ــوان ــهعن ــدمنظــورهســالمندان1)OPA(ب ــننوشــتاربررســیانجمنهــایچن هــدفای
رهیافتــیجامــعوپایــداربــرایتوســعهجامعــهاســتکــهجمعیــتدرحــالرشــدبــاالی
شــصتســالرانــهتنهــاذینفعانــیمنفعــلنمیدانــدبلکــهآنــانرابــهطــورفعاالنــهبــه

ــد. ــردرزندگــیشــخصیوجوامــعمعرفــیمیکن ــوانعامــانتغیی عن
ــدکشــور ــننوشــتارازبررســیانجمنهــایســالمندیچن شــواهداشــارهشــدهدرای
ــاموضــوعمســئلهپیــری ــامبــردهشــدهاند(ب درشــرقوجنــوبشــرقآســیا)درادامــهن
جمعیــتدرمقایســهبــاســنبینالمللــیکــهتوســطموسســهآکســفوردانجــامشــدهاســت،
دفتــرمنطقــهایمؤسســهجهانــیســامتبرایکشــورهایغــرباقیانــوسآراموموسســه
ــوی ــایآزمایشــیالگ ــرطرحه ــیاث ــدتارزیاب ــهطوالنیم ــیHelpAge،مطالع بینالملل
ــتازســالمنداندراســتانهایTreBenوDuongHai اجتماعمحــورUNFPAکــهمراقب
توســطمرکــزتحقیقــاتوتوســعه)2015(،وارزیابــیپــروژهوتجــاربجمــعآوریشــدهاز
بیــشاز1700انجمــنســالمندیایجــادشــدهدر15ســالگذشــتهدر11کشــورآســیایی،

ــد. ــهدســتآمدهان ب

1. multifunctional older people’s associations
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)OPAs( انجمن های چندمنظوره سالمندان
ــهدو ــدوب ــوددارن ــیاوج ــرآس ــالمنداندرسراس ــهس ــوطب ــازمانهایمرب ــاوس گروهه
دســتهاصلــیتقســیممیشــوند.نخســت،بســیاریازکشــورهادرطــولدهههــایگذشــته
ــامؤسســات ــتی ــتدول دارایپوشــشگســتردهایازموسســاتســالمندیتحــتمدیری
نیمــهدولتــیهســتند.)بــرایمثــالمؤسســهســالمندان1ویتنــام،شــورایشــهروندانارشــد2
ــای ــرفعالیته ــاتب ــنمؤسس ــیای ــزاصل ــن(.تمرک ــالمندانچی ــهس ــدومؤسس تایلن
ــتگان ــطبازنشس ــتمرتوس ــورمس ــهط ــهب ــتک ــالمنداناس ــتگانوس ــیبازنشس اجتماع
دولتــیمدیریــتشــدهوبــاصــرفمنابــعوزمــان،دیگــرانرابــهمشــارکتوامیدارنــد.
ــد ــافدراســیونهاییدارن ــیی ــواًلمؤسســاتیدرســطوحمل ــامعم ــندســتهازانجمنه ای
کــهحتــیگاهــیعایــقســالمندانرابــرایسیاســتگذارانبیــانکردهیــااطمینــانحاصل

ــند. ــودمیرس ــقخ ــهح ــالمندانب ــهس ــدک میکنن
ــعهگرایانه، ــراتتوس ــترشتأثی ــرایگس ــاب ــنگروهه ــیای ــاستوانای ــراس دوم،ب
ــهاســت.انجمنهــایســالمندی ــتانجمــنســالمندیچندمنظــورهگســترشیافت رهیاف
ــا ــیاریازحوزهه ــالمندانرادربس ــهس ــتندک ــورهس ــاتیاجتماعمح ــوره،مؤسس چندمنظ
ــد. ــهتحــرکوامیدارن ــهب ــعهجوامع ــاتوس ــلب ــیشــخصیوتعام ــایزندگ ــرایارتق ب
اگرچــهمــدلســازگاربــازمینههــایخــاصکشــورهایمختلــفمتفــاوتاســتامــاهمــه

ــد: ــردارن ــرحزی ــهش ــترکیب ــتهایمش ــایهس ــالمندیویژگیه ــایس انجمنه
1 ــن. ــد.همچنی ــهکارمیگیرن ــریب ــایرهب ــالمندانرادرنقشه ــهس ــورفعاالن ــهط ب

مالکیــتومشــارکتگســتردهســالمندانمختلــفشــاملزنــانومــرداندرهمــهســطوح
ــراســاسمحرومیــتگروهبنــدیمیشــوندراتضمیــنکــردهو درآمــدیکــهمعمــواًلب

ــد. ــجمیکنن تروی
1. Elderly
2. Senior Citizen’s Council
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2 »چنــدمنظــوره«بــودهوبــهنیازهــایمختلــفســالمنداندراجتمــاعماننــدمعیشــت،.
حمایــتازکاردردورانپــسازاشــتغال،ســامتومراقبتهــایاجتماعــی،ارتباطــات
اجتماعــی،حقــوق،آمادگــیرویارویــیبــاحــوادث،مشــارکتزنان،شــفافیتومشــارکت

ــد. اجتماعــیپاســخمیدهن
3 تأکیــدآنــانبــرمنابــعموجــوددرجامعــهبــهخصــوصتوانایــیســالمندانبــهعنــوان.

عامــلتحــولدرزندگــیوجامعــهاســت.
4 بــهدنبــالتقویــتپیوندهــایافــرادمســنبــادولــتوخدمــاتاجتماعــی1.

درسطحجامعههستند.
ــد ــد)مانن ــکبع ــری ــاب ــهتنه ــورک ــاتاجتماع مح ــول، موسس ــور معم ــه ط ب
ــداز ــدبع ــزمیکنن ــی(تمرک ــوادثاجتماع ــرح ــشخط ــاکاه ــیی ــایاجتماع مراقبته
پایــانمنابــعمالــیبیرونــی،نمیتواننــدپایــدارباشــند.انجمنهــایســالمندیچندمنظــوره
ــکعضــو ــهنیازهــایســالمندان،ی ــوطب ــتســطحوســیعیازفعالیتهــایمرب ــاهدای ب

ــد. ــظمیکنن ــردهوحف ــذبک ــالراج فع
حمایتهــایمعیشــتیودسترســیبــهاعتبارهــایخــردمعمــواًلبــرایاعضــایجدیــد
جذابیــتاولیــهدارنــد.درزمــانعضویــت،اعضــا،ارتباطــاتاجتماعــیرابــهعنــواندلیلــی
ضــروریبــرایادامــهمشارکتشــانمیداننــد.بــرایــناســاس،بــاارتقــایخدمــاتوحمایــت
ازآســیبپذیرترینافــرادوگروههــادرجامعــه،توســطانجمنهــایســالمندی،کارداوطلبانــه

ومشــارکتمدنــیتســهیلمییابــد.
ــراســاسشــرایطهــرکشــورمتفــاوتاســت. ــوعانجمنهــایســالمندیکشــورهاب ن
بــهطــورحرفــهای،انجمنهــایســالمندیدرانــواعفعالیتهایــیکــهدرهــرحــوزهانجــام
میدهنــدوگاهــیبــراســاسخدمــاتدولتهــایمحلــیوســایرحامیــانمتفــاوتهســتند.

1. Government and services



4        /  مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

همچنیــنانجمنهــایســالمندیبــهصــورتســازمانینیــزمتفــاوتهســتند،بــرای
مثــالدرمدلهــایعضویــت)ماننــدهمــهســالمندانیــاافــراددرســنهایمختلــف(یــا
ــا ــاب ــارگروههــایســالمندیی ــدایجــادظرفیــتوافزایــشاختی ــت)مانن درروشعضوی

ــد(. ــایجدی ــادانجمنه ایج

انجمن های سالمندی چند منظوره بر اساس نیاز جامعه فعالیت های متفاوتی را پیشنهاد می دهند.

ــژه ــرایطوی ــاش ــالمندیمناســبب ــایس ــردانجمنه ــیسوعملک ــیتأس ــکلکل ش
ــود. ــدهمیش ــلدی ــهمقاب ــودارصفح ــوردرنم کش
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چهار مرحله تأسیس انجمن های سالمندی

تصمیمبرایحمایتازتکراروتکثیر
شاملتأمینمالیمطمئنوشناساییواحدهایتکنیکی

واجرایی

تأسیسانجمنسالمندیباظرفیتساختمانیوحمایتهایتکنیکی
معرفیمدلانجمنسالمندیبهاجتماع.1
شناساییوتعلیمراهنما.2
بهکارگیریاعضا.3
برقرارکردنرابطهبااولیاوامورمحلی.4

راهاندازیانجمنسالمندیتوسطاجتماعبانظارتوحمایتمنظم
برقراریجلساتماهانه.1
ــد.2 ــایکاری)مانن ــهکاردرحوزهه ــغولب ــایمش ــاگروهه ــیی ــایفرع ــیسکمیتهه تأس

ــهوســامتی( ــوادثغیرمترقب ــالح معیشــت،کاهــشاحتم
اجرایفعالیتبرطبقمدلتوافقشده.3
آموزشهایتکنیکیوماقاتهاینظارتیتوسطحمایتآژانسهایاجراییوتکنیکی.4

استقال
انجمــنســالمندیازکارخــودحمایــتکــردهوبــابــهکارگیــریاعضــاوراهنماهــا
ــاحمایــت ــراســاسنیــاز،بــهکارخــودادامــهمیدهــد.ایــنرونــدمیتوانــدب ب

فدراســیونانجمنهــایســالمندیاســتحکامیابــد.
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دربعضــیکشــورها،انجمنهــایســالمندیدرســطحبخــش،شهرســتان،اســتان،ایالــت
یــاملــیبــاهــممتحــدمیشــوند.دربرخــیدیگــرازکشــورهاانجمنهــابــهســاختارهای

موجــودمتصــلهســتند.درادامــه،اســتراتژیهایبرخــیازکشــورهامعرفــیمیشــوند:
ــی و . 1 ــور محل ــام ام ــالمندی و انج ــای س ــن انجمن ه ــط بی ــم رواب تحکی

ســازمان های غیردولتــی:درکامبــوج،فدراســیونها،اعضــایانجمنهــایســالمندیخــود
ــد.در ــکمیکنن ــیکم ــورمحل ــاام ــرمایهازاولی ــعآوریس ــرایجم ــاب ــعهطرحه رادرتوس
میانمــار،کمیتههــایشــبکهشهرســتانبــرایاعضــایانجمنهــایســالمندیآموزشهــای

ــود. ــرامیش ــتاناج ــیشهرس ــهتوســطاداراتدولت ــدک ــازماندهیمیکنن تکنیکــیس
رســاندن صــدای )نظــرات( اعضــای انجمن ســالمندان بــه سیاســت گذاران:. 2

درفیلیپیــن،کنفدراســیونانجمنهــایســالمندانفیلیپیــنبخشــیازبودجــهجایگزیــنشــاخه
ســامتابتــکاریاســت،کنسرســیومیبــابیــشاز160محقــقوســازمانهایجامعــهمدنــی
کــهتوســطســازمانهایدیدهبــاناجتماعــیفیلیپیــنگــردهــمآمدهانــدوبــاموفقیتپوشــش
بیمــهســامتکامــلبــرایتمــامســالمندانهــرایالــترابــهادارهســامتتحمیلکردنــد.در

ژانویــه2017ایــنبحــثدرقانــونبــهعنــوانســندتخصیــصکلــی2017امضــاشــد.
ــالمندی . 3 ــای س ــت انجمن ه ــالمندی و تقوی ــای س ــر انجمن ه ــارت ب نظ

ــاهــممتحــد ــدمنظــورهب ــیکــهانجمنهــایســالمندیچن ــامدرحال ــف: درویتن ضعی
نیســتند،بــهســازمانهایگســتردهایدرســطحبخــش،ناحیــهواســتانمتصــلهســتند
کــهشــاملانجمــنســالمندان،اجتمــاعزنــانوبیمــهملــیمیشــودکــهبــرانجمنهــای

ــد. ــارتمیکنن ــالمندینظ س
ــاردرســال2016-2015،کمیتههــای. 4 ــالمندی:درمیانم ــای س ــر انجمن ه تکثی

ــااســتفادهازســرمایههایخــود،زمــانوتخصــصبــرایهماهنــگ شــبکهشهرســتان،ب
ــهطــورمســتقل،ده ــدوایجــادظرفیــتازطریــقآموزشهــا،ب کــردنانجمنهــایجدی

انجمــنجدیــدســالمندیتأســیسکردنــد.
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انجمن های سالمندی و پیشرفت اجتماع
ــادر ــارانجمنه ــاوآث ــیازفعالیته ــاملمثالهای ــدش ــهمیآی ــهدرادام ــیک صفحات
چهــارحــوزهمهــم:امنیــتدرآمــد،ســامتومراقبــت،بحرانهــاومشــارکتاســت.هــر
ــای ــاسنیازه ــراس ــدوب ــنهادمیده ــیراپیش ــایمتفاوت ــالمندیفعالیته ــنس انجم
ــالمندی ــردانجمــنس ــود،رویک ــاتموج ــیودیگــرخدم ــتمحل ــشدول ــه،گنجای جامع
ــی ــاندهندهتوانای ــدهنش ــتآم ــهدس ــجب ــد.نتای ــابمیکن ــانراانتخ ــجدرکشورش رای
ــای ــانیازه ــالمندب ــرادس ــتیاف ــامتوبهزیس ــودس ــرایبهب ــالمندیب ــایس انجمنه
متنــوعاســت.دیگــراثــرمثبــتایــنانجمنهــاایــناســتکــهدولتهــامداخلههایــیدر
ســطحاجتمــاعرابــهعنــوانیــکجــزءکلیــدیسیاســتهایســالمندیدرنظــرمیگیرنــد.

1.  امنیت درآمد
درآمــدناشــیازکار،اغلــببــرایافــرادســالمندبــهخصــوصبــرایکســانیکهدرآمدشــان
متکــیبــرکارفیزیکــیاســتکاهــشمییابــد.تبعیــضســنیبــرایوامهــا،آموزشهــای
ــه ــوطب ــیمرب ــایواقع ــواًلهزینهه ــد.معم ــدهمیکنن ــارافزاین ــغلیوکار،چالشه ش
ســامت،بــارســنگینیرابــهخانــوادهتحمیــلمیکننــد.حمایــتدولتــیازطریــقحقــوق
بازنشســتگیاگرچــههمیشــهآمــادهیــاکافــینیســتامــایکمنبــعمفیــددرآمــددرزندگی
ســالمنداناســت.ســالمندانمعمــواًلترجیــحمیدهنــدازنظــراقتصــادیتولیدکنندهباشــند.

مثال هایی از فعالیت ها
ــه● ــالمندی)livelihoodsAge-friendly(وب ــادورهس ــبب ــتمتناس ــوزشمعیش آم

اطاعــات اشــتراکگذاری
اعتباراتخردبرایمعیشتیاوامهایکمبهرهبرایحمایتازسالمندان●
تشویقاستخدامسالمنداندرمشاغلاجتماعی●
ــالمندیرا● ــایس ــالمندیمزای ــرایطس ــدش ــرادواج ــهاف ــنک ــانازای ــولاطمین حص
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دریافــتمیکننــد.
مشــارکتدرسیاســتگذاریحقــوقبازنشســتگی،عــدمتبعیــضو...ازطریقفدراســیون●

انجمنهــایســالمندی
پرداختیارانهنقدیبههمهسالمنداندارایسنبیشترازسنتوافقشده.●
نظارتغیررسمیازعائمسوءاستفادهمالی●
ایجــادفعالیتهــایکوچــکوگروهــیتولیــدیماننــدگاوداری،برنــجکاری،مغازههــای●

کوچــکو....
حمایــتنقــدیدربرابــرشــوکهایاقتصــادیماننــدمراســمتشــیعجنــازه،هزینههــای●

بهداشــتیو....

آثار

برایسالمندان:
افزایشدرآمد●
ارتقایدسترسیبهاعتبارات●
کاهشکارهایسختفیزیکی●
تنوعمنابعدرآمدی●
کاهشوابستگیبهبستگان●
بهبودعزتنفسورضایتازدستاوردها●
بهبودسامتروحیوجسمیباتوجهبهفعالبودن●

برایجامعهگستردهتر:
دسترسی به وامهایکمبهره ○
افزایشدرآمدخانواربرایکسانیکهباسالمندانزندگیمیکنند.○
درآمدحاصلازخریددادههایمعیشت1توسطسالمندان.○

1. livelihood inputs
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افزایشدرآمدکلیجامعهوقدرتخریدسالمندان○
افزایشدرکسالمندانبامشارکتبهعنوانعضویفعال○
دسترسیمحلیبهبذرباکاهشنرخبهره.○

2. سالمت و مراقبت
ــیســامتیســالمندان ــیاصل ــرهوریدارد.نگران ــربه ــارمهمــیب ســامتنامناســبآث
ــتبلندمــدت ــف،نیازهــایمراقب ــال)NCDs(،ضع ــلانتق ــداز:بیماریهــایغیرقاب عبارتن
وشــرایطســامتروانــیماننــدزوالعقلــیوافســردگی.تمرینــاتخــوبپیــرشــدندر
دورههــایزندگــیمیتوانــدســالمندانراتوانمنــدســازدتــاازســامتخــوبخــودبــرای

ــد. ــذتببرن ــریل ــدتطوالنیت م

مثال هایی از فعالیت ها
جلساتمنظممربوطبهاطاعاتسامت●
آموزشبرایداوطلبانسامت●
اندازهگیریوزن،قندخونوفشارخونتوسطداوطلبانسامت.●
جلساتورزش●
کمکبهبیمارانبرایدسترسیبهبیمه●
بررسیوآموزشبهداشتتوسطکارکنانرسمیبهداشت.●
مراقبــتداوطلبانــهازافــرادســالمندکــهنیازمنــدکمــکدرامــورروزمــرههســتند.ایــن●

ــورفیزیکــیو ــدشــاملمحبــت،آشــپزی،نظافــت،ام ــوعهســتندومیتوان کمکهــامتن
ــند. ــایشــخصیباش مراقبته

ارتباطــاتاجتماعــیازطریــقجلســاتمنظــموجلســاتکمیتههــایفرعــی،داوطلبانــه،●
رویدادهــایفرهنگــیواجتماعی

نظــارتغیــررســمییــارســمیبــرنشــانههایسوءاســتفادههایفیزیکــی،پرخاشهــای●
ــیوعاطفی. روان
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آموزشوتوسعهسایرمهارتهایجدید.●

تأثیرات بر سالمت فیزیکی
برایافرادسالمند:

مزایایپیرشدنسالموفعال○
انتخابسبکزندگیسالمبرایپیشگیریازNCDs،ضعفو....○
تشخیصNCDکهمنجربهنیازبهمدیریتمسألهودرمانمیشود.○
افزایشرفتارهایمتناسبباسامت○
تواناییبهتربرایعملکردفیزیکیوشناختی○
ــه○ ــیب ــلودسترس ــیدرتعام ــراماجتماع ــسواحت ــهنف ــادب ــاساعتم ــشاحس افزای

ــی ــاتاجتماع خدم

برایجامعه:
بهبودروابطبیننسلی●
بهاشتراکگذاریاطاعاتبهداشتیتوسطسالمندانبااعضایخانوادهودوستان●
کاهشنگاهبهسالمندانبهعنوانیکباراضافی●

تأثیرات بر سالمت روحی

ازنظرسالمندان:
شبکههایاجتماعیپشتیبان●
کاهشاحساستنهاییوانزوا●
افزایشاحساساعتمادوارتباطمیانهمسایههادرخصوصموضوعاتمختلف●
توســعهسیاســتهایمراقبــتوســامتازطریــقفدراســیونهایانجمنهــای●

ــی ــطوحمل ــالمندیدرس س
کاهشدرگیریها●
احســاسموفقیتهــایمشــترک،افتخــاروعــزتنفــسازطریــقهمــکاریبــادیگــران●
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درانجمنهــایســالمندی
احساسکاملبودنباکمکبهدیگران●
افزایشاحساسارزشمندبودنبهدلیلیادگیریمهارتهایجدید●

تأثیرات بر مراقبت های خانگی
ــت● ــر،رضای ــردبهت ــی،عملک ــایخانگ ــدانازمراقبته ــاراتبهرهمن ــاساظه ــراس ب

ــتزندگــیحاصــلشــدهاســت. ــشکیفی بیشــتراززندگــیوافزای
کاهــشخطــراتناشــیازبیتوجهــی،جــرموجنایــت،مشــکاتمالــیورهــاکــردن●

لمندان سا
مراقبــانداوطلــب،اعضــایخانــوادهراقــادرمیســازندتــاســاعاتبیشــتریراصــرفکار●

کــردهودرآمــدخانــوارراتأمیــنکننــد.
مراقبــانخانــوادهازدانــشبیشــتریبرخوردارنــدوبهتریــنروشبــرایمراقبــتازاعضــای●

خوانــواده،کمتریــناســترسوبیشــترینتوانایــیاجتماعــیدرجامعــهرادارنــد
کاهشتنشواختافاتخانوادگی●
تعهدداوطلبانه،روابطوسیستمهایپشتیبانیسنتیراتقویتمیکند.●
ــودندرخصــوصمشــارکت● ــاناحســاسمثبــتب ــهشــده،داوطلب ــراظهــاراتارائ بناب

ــتهاند. ــویداش معن

3. بحران ها
حــوادثطبیعــیماننــدوقایــعآبوهوایــی،زلزلــهوآتشســوزیباعــثتلفــاتدرزندگــی
ومعیشــتمیشــوند.ایــنوقایــعتأثیــراتمهمــیبــراقتصــادســالمندان،ســامتفیزیکی،
اجتماعــی،فرهنگــیومحیطــیآنــانبــهجــامیگذارنــد.ســالمنداندرزمــانوقــوعحوادث
ــهخدمــاتاورژانســینامرئــیهســتند)دیــدهنمیشــوند(. معمــواًلدربرنامهریزیهــاوارائ
بــاایــنوجــود،نقــشمهمــیدرکاهــشریســکحــوادثوکمکرســانیاورژانســیدارنــد.
ــدو ــادهومحافظــتمیکن ــه،ســالمندانراآم ــرجامع ــیب کاهــشریســکحــوادثمبتن
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اثــراتحادثــهراکاهــشمیدهــد.

مثال هایی از فعالیت ها
ایجــادکمیتههــایکاهــشخطــرحادثــه)DDR(بــاهمــکاریجامعــهگســتردهترودر●

ارتبــاطبــاتاشهــایمقامــاتمحلــی
ــیوافزایــشآمادگــیســالمندان● توســعهبرنامههــایDDRکــهشــاملکاهــشنگران

میشــود.
آموزشکمکهایاولیهبرایانجمنهایسالمندیوجامعه●
توسعهنقشههایخطروشناساییمسیرهایامنمراکزتخلیه.●
ســازماندهییــکسیســتماضطــراریبــرایاطمینــانازمراقبــتازســالمندانوافــراد●

ضعیــفدرزمــانحادثــه
راهاندازیسیستمهایهشداردهندهزودهنگام●
بررسیوضعیتآبوهواوهشداربهجامعه●

تأثیرات
کمیتههــایDDRانجمنهــایســالمندی،توســطدولــتشناســاییشــدهوبــا●

فعالیتهــایکاهــشخطــر،درروســتاهاوجوامــعارتبــاطمیگیرنــد.
ــر● ــوادثدرنظ ــراتح ــشخط ــایکاه ــالمندانرادربرنامهه ــشس ــینق ــاتمحل مقام

میگیرنــدومســئولدخالــتدادنســالمنداندربرنامههــایکاهــشخطــراتدرآینــدههســتند.
افزایــشدانــشســالمنداندرخصــوصDDRازطریــقآمــوزشوارتقــایظرفیــتآنان●

قبــل،درزمــانوبعــدازحادثــه
هنــگامرخــدادحادثــه،افــرادمعلــولوســالمندانضعیــف،حمایتهــایمخصوصــیاز●

سیســتمایمنــیاضطــراریدریافــتمیکننــد.
تأثیربایایطبیعیبااستفادهازسیستمهشدارزودهنگامکاهشمییابد.●
ــرات● ــهخط ــتفادهازنقش ــااس ــیب ــایطبیع ــانبای ــددرزم ــهمیتوانن ــایجامع اعض
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ــد. ــداکنن ــیراپی ــایامن مکانه
ســالمندانوجامعــهدانــشکاربــردیکمکهــایاولیــهدرزمــانحادثــهوتصادفــاتیــا●

ــد. ــارادارن مصدومیته
ــای● ــاارتق ــیراب ــاخدمات ــای ــدومزای ــدمشــارکتکنن ــهمیتوانن ــهاعضــایجامع هم

ــد. ــتراکبگذارن ــهاش ــایDDRب برنامهه
سایرگروهها)کودکانومعلولین(ازDDRسودمیبرند.●
همهجوامعمبتنیبراقداماتDDRجوامعخاصهستند.●
ــی،آبو● ــایغذای ــتندونیازه ــیهس ــلدسترس ــهقاب ــزتخلی ــهمراک ــانازاینک اطمین

ــد. ــنمیکنن ــرادراتأمی ــهاف ــکیهم پزش
مشارکتبادولتهایمحلیجهتسیاستگذاریدولتیوبرنامهریزی.●
بودجــه● بنگاههــایجهانــیدرخصــوص بینالمللــیو ازســازمانهای حمایــت

برنامههــایانعطافپذیــریکــهشــاملایــنخدمــاتمیشــوند.

درشرایطاضطراریسالمندانمیتوانندآموزشببینندتا:
به عنوان واسطه های اصلیکهبهاداراتاعتماددارند،عادالنهخدمتکنند. ○
بهارزیابیوضعیتکمککنند.○
برایسالمنداندیگر،حمایتهایروانیواجتماعیایجادکنند.○
بهکارکناناردوگاههایآوارگیکمککنند.○
برتاشهایامدادرسانینظارتکنند.○
ازطریقانجمنهایسالمندیبهبازیابیروحیپایدارافرادکمککنند.○

4. مشارکت
ــرایدولتهــا،نحــوهتوســعهواجــرایسیاســتهایپاســخگوی یــکچالــشعمومــیب
نیازهــایمــردم،بــهویــژهافرادیــبماننــدســالمندان،زنــانوافــرادفقیــرکــهازاشــتغال
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محــرومهســتند،اســت.جمعیــتمشــغولبــهکارمیتوانــداجتمــاعخــودرابهبــودبخشــد،
نیازهــایمشــاهدهشــدهدربازخــورداجرایــیسیاســتهایدولــتوخدمــاترافراهــمکنــد،
تأمیــنحقــوقبــرایافــرادیکــهبیشــتریننیــازبــهآنرادارنــدتضمیــنکنــدومدافــع

ــاندرقبــالسیاســتگذارانملــیباشــد. منافــعآن

مثال هایی از فعالیت ها
جلســاتمنظــمماهیانــهوجلســاتکمیتههــایفرعــی،باشــگاههایورزشــیوفعالیتهــای●

دیگــردرطــولماه.
تماسهایاجتماعیبرایافرادمریض،مراقبتهایاجتماعیمنظمبرایمعلوالن.●
حلمسائلدرسطحجامعه.●
اشتراکاطاعاتمربوطبهحقوق.●
فرصتهایداوطلبانه●
ارتبــاطبــامقامــاتمحلــیبــرایآمــوزشودسترســیبــهبودجــهتخصیــصیافتــهبرای●

توســعهجوامــعمحلی.
ــای● ــردآوریگروهه ــالمندیدرگ ــایس ــاانجمنه ــیب ــیونهایمل ــارکتفدراس مش

ــی. ــادرسیاســتگذاریمل ــالصــدایآنه ــالمندوانتق س
همــکاریبــامقامــاتمحلــیبــرایبهبــودبهــرهوریابتــکاراتمدیریــتدولتــی)ماننــد●

DDR،بررســیهایســامتوحقــوقبازنشســتگی(

ترویجعضویتسالمندانومدیریتآنان.●

آثار
افزایشآگاهیواستفادهازحقوقیمانندحقوقبازنشستگیوبیمههایسامت●
تقویتروابطمیانگروههاودولت●
کاراییبیشتراجرایسیاستهاوبرنامههادرسطحجامعه●
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تصمیماتسیاستیساختاریافته.●

برایسالمندان:
افزایشاعتماددرارتباطبامقاماتمحلی○
افزایشدانشدرخصوصفرآینددولتهایمحلی○
احساسافزایشخوداتکاییمالی،هدفمندیواحترام○
برنامههایکاربردیآموزشمهارتهایجدیدودرآمدی○
ارتقایسامتروحی)بهخصوصبرایبیمارانآلزایمریوافسردهها(○
تقویــتاعتمــادبــهنفــسزنــانســالمندبــرایصحبــتدرجلســاتوبــهاشــتراکگذاری○

نظراتشان.
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معیارهای موفقیت و پایداری
بررســیانجــامشــدهتوســطموسســهآکســفوردبــررویپیــریجمعیــتنشــاندهندهســه

معیــاراصلــیموفقیــتبــرایانجمنهــایســالمندیاســت:
مدیریــت قــویازطریــقســرمایهگذاریاولیــهدرظرفیــتســاختوحمایتهــای
فنــیبــهدســتآمــدهاســت.همچنیــنهــرمــدلانجمــنســالمندیبایــدچگونگــیانتقال

مهارتهــایمدیریتــیدرزمــانتغییــرمدیــرانرانیــزدرنظــربگیــرد.
ــای ــیازفعالیته ــدناش ــهدرآم ــواردنتیج ــترم ــهدربیش ــدارک ــیپای ــن مال تأمی
ــد ــتتولی ــادظرفی ــتارتآپهاوایج ــیاس ــنمال ــهدرتأمی ــرمایهگذاریاولی ــدیوس تولی
ــهصــورتداخلــی ــهطــورکلــیب ــیب ــامپایــداریمال ــهدســتمیآیــد.درویتن اســت،ب
تأمیــنمیشــود.دربرخــیمــواردماننــدچیــننیــزقراردادهــایتأمیــنمالــیمنظمــیبــا

ــدهاند. ــادش ــیایج ــایمحل دولته
اعضــای فعــال بخشــیازادارهانجمنهــایســالمندیایهســتندکــهدارایمعامــات
مالــیشــفافیبــودهوپاســخگویاعضاســت.ایــنگونــهانجمنهامعمــواًلشــاملکمیتههای

فرعــی،دواطلــبودســتورالعملهاییبــرایخدمــاتانجمــنســالمندیمیباشــند.
ــهمذکــورشناســاییشــدهاند،شــامل برخــیازدیگــرعوامــلموفقیــتکــهدرمطالع

مــواردزیــراســت:
ــای● ــایانجمنه ــی،تاشه ــیخارج ــعمال ــیمناب ــیوبرخ ــتمحل ــتدول حمای

ســالمندیراتقویــتمیکنــد.
برخــیازفعالیتهــایانجمنهــایســالمندیازجملــهحمایتهــایاجتماعــی●

ــای ــایانجمنه ــد(.مدله ــتدارن ــد)اهمی ــدهایتأثیرگذارن ــورفزاین ــهط ــانب داوطلب
ــر ــاندرنظ ــیداوطلب ــاییوجایگزین ــتخدام،شناس ــرایاس ــیراب ــدراههای ــالمندیبای س
بگیرنــد.دربرخــیازباشــگاههانیمــیازاعضــایآنــان،وقــتخــودراداوطلبانــهدراختیــار
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ــد. ــراردادهان ــنامــرق ای
ــه● ــتک ــیاس ــیازراههای ــوانیک ــهعن ــالمندیب ــایس ــیونانجمنه ــادفدراس ایج

انجمنهــایســالمندیمیتواننــدحمایــتدائمــیداشــتهوقــدرتنظــارتداشــتهباشــند.
انجمنهــایســالمندیموفــقهمــوارهدارایمشــارکتفعاالنــهاعضــایخــودهســتند
وفعالیتهــایارزشــمندیرابــهطــورگســتردهودرسراســردامنــهاعضــاوجوامــعخــود

ــد. ــتمیکنن هدای
ــتقل ــرایمس ــتاج ــه،دارایقابلی ــدازدوراناولی ــداربع ــالمندیپای ــایس انجمنه

ــتند. ــنهس ــارجازانجم ــدونورودیخ ــاب فعالیته
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توصیه های سیاستی: تکثیر بزرگ مقیاس
بــرایانجمنهــایســالمندیچنــدمنظــورهایــنامــکانوجــودداردکــهبخشــیازیــکبرنامه
ملــیاقــدامیــااســتراتژیپیــریباشــند.تأثیــرمداخــاتدولتــی،)ماننــدتغییــرجهــتنظــام
ســامتوخدمــاتاجتماعــیبــرایپاســخگوییبهتــربــهنیــازســالمندانکــهبازنشســتگی
ــازمانهای ــاس ــهب ــیک ــاختهایDDR(،زمان ــعهزیرس ــاتوس ــردهی ــادک ــیراایج اجتماع
اجتماعمحــورمبتنــیبــرمراقبتهــایاجتماعــیداوطلبــی،معیشــتوDDRاجتمــاعمحــور،

ــتمیشــود. ــبشــود؛تقوی ترکی
انجمنهــایســالمندیدرمــواردیکــهپایــهایباشــند،تأثیراتــیبــرجوامــعدارنــد،امــااز
منظــرچشــمانداز،تنهــاتکثیــربــزرگمقیــاسمیتوانــدایــنانجمنهــارابــهاثرگــذاریبــر
اقتصــادملــی،ارتقــایوضعیــتســامتجمعیــتوآمادگــیملــیبــرایحــوادث،تبدیــلکنــد.
چنیــنتکثیــربــزرگمقیاســیبــهحمایــتدولــتدرتمــامســطوحنیــازدارد،شــایدفنــییا
مشــارکتاجتماعــیازســویاعضــایجامعــهوســازمانهایبینالمللــی.عوامــلکلیــدیکــه
ممکــناســتتصمیمگیــریبــرایتکثیــرانجمنهــایســالمندیراتحــتتأثیــرقــراردهــد
بــاتــوانمالــیدسترســیبــهجزئیــاتراهنمــایاســتانداردشــدهبــرایرهیافــتانجمنهــای

ســالمندیوشــواهدموفــق،درمــواردمتعــددیدرداخــلکشــوروجــوددارنــد.
بحــثتأمیــنمالــیرامیتــوانازنــگاهســرمایهگذارینگریســت.تأســیسانجمنهــای
ســالمندیبــهطــورعمــدهبــرایپرداخــتهزینههــایظرفیتســازیاولیــه،کمکهــایفنیو
نظــارت،همــراهبــاتأمیــنمالــیاســتارتآپهادرفعالیتهــایتولیــدی،نیازمنــدســرمایهگذاری

مالــیمحــدودوکوتاهمــدتاســت.
بــازدهایــنســرمایهگذاریباالســت.همــانطــورکــهانجمنهــایســالمندیمیتواننــد
ــهطــورکامــلمســتقلشــوندو ــت(،ب ــاســهســالتحــتحمای ــه)دوت ــدازدوراناولی بع
ــرایحــوادثرادرجوامــع ــوعدرآمــدیوآمادگــیب ــدافزایــشوتن ــایبلندمــدتمانن مزای
خــودپشــتیبانیکننــد.اینهــامزایــایقابــلتوجیهــیهســتند،بــهویــژهدرشــرایطیکــه
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شــاهدافزایــشســریعدرنســبتســالمندیدربســیاریازکشــورهاهســتیم.مداخــاتدر
ســطحجامعــهنســبتاًکــمهزینــههســتندومیتوانــدبخشــیازراهحــلهمــراهبــامداخــات
دولتــیبــرایپیــریجمعیــتومرتبــطبــاچالشهایــیماننــدتأمیــنمراقبتهــایبلندمــدت

ازســالمندان،امنیــتدرآمــدی،ســامتورفــاهومشــارکتآنــانباشــد.
بســیاریازدولتهــارهیافــتانجمنهــایســالمندیراازطریــقسیاســتهای
مناســبوبرنامهریــزیازطریــقفعالیــتانجمنهــایســالمندیدربرنامههــایعملیاتــی

ــد. ــاذکردهان ــتیاتخ ــایسیاس وچارچوبه

چهار عامل کلیدی فرآیند تکثیر انجمن های سالمندی

توسعه/تقویت مدل:
آزمایــش و هدایــت تحقیقــات و ارتقــای تنــوع مدل هــای توســعه انجمن هــای ســالمندی
درکشــوربــرایحصــولمؤثرتریــنوکارآتریــنمــدلمناســبدرتمــامســطوحبــهشــدتبــه

مقاماتمحلــیودولتمــردانارتبــاطدارد.

ت مدل
/تقوی

توسعه

راده سیاسی
ت ا

ساخ

تکرار و تأمین مالی

استانداردسازی
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استانداردسازی:
براســاسشــواهدگــردآوریشــده،اســنادوتوافــقبــریــکمــدلاســتاندارداگــردرســطح
ــری ــرویکاردرپی ــدنی ــورهمانن ــدمنظ ــازارچن ــکب ــقی ــد،ازطری ــنباش ــیممک مل
امکانپذیــراســت.مــدلبایــدکیفیــتتحویــلمزایــابــاهزینــهپاییــنراتضمیــنکنــدو

ــد. ــنکن ــاراتضمی ــامستندســازیآســانوکتابچههــایراهنم ــیتکــرارب کارای

ساخت اراده سیاسی:
بــهاشــتراکگذاریدرسهــاوشــیوههایخــوبازمدلهــایتوســعهانجمنهــای
ســالمندیکــهبــهطــورگســتردهدرکشــورونواحــیآنبــرایافزایــشآگاهــیازمــدلو

ــرایجامعــه مزایــایآنب

تکرار و تأمین مالی:
شناســاییشــرکابــرایفراهمســازیآمــوزشوحمایتهــایتکنیکــی،تکــرارسیاســتهاو

تأمیــنمالــی،وتوســعهبرنامههــایعملیاتــیتکــرار.
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ویتنام نمونه ای از تکرار
در ویتنــام مــدل انجمن هــای ســالمندی، مــدل کلوپ هــای بیــن نســلی  ●

ــتان از 63  ــا در 12 اس ــن کلوب ه ــورد از ای ــش از 100 م ــار)ISHC( اســت. بی خودی
ــده اند  ــاد ش ــازمان ها ایج ــارکت س ــا مش ــاً ب ــه عمدت ــود دارد ک ــور وج ــتان کش اس
)بــرای مثــال اتحادیــه زنــان ویتنــام، جبهــه ســرزمین مــادری و انجمــن ســالمندان 
ویتنــام(؛ همچنیــن وزارت کار، معلــوالن و امــور اجتماعــی بــا کمک هــای فنــی بــه 

طــور کلــی توســط HelpAge ویتنــام ایجــاد شــده اســت.
در ســال های2006-7نخســتینکلوب هــای مذکــور از طریــق مشــورت بــا  ●

ــای  ــرای فعالیت ه ــه و ب ــعه یافت ــی توس ــی آزمایش ــدل ابتدای ــک م ــالمندان و ی س
مربــوط بــه نیازهــای اعــام شــده ســالمندان از جملــه درآمــد، ســامت و مشــارکت 
ــتاندارد و  ــی اس ــتین دوره آموزش ــال 2007 نخس ــدند. در س ــاد ش ــی ایج اجتماع
ســازمان یافتهکتابچه هــای راهنمــا برگــزار شــد. هــر دو مــورد یعنــی خــود مــدل و 
کتابچــه راهنمــای اســتاندارد بــه طــور مســتمر ارتقــا یافتــه و تقویــت شــدند و تکرار 

ــد. ــا طیــف گســترده ای از بازیگــران تســهیل کردن ایــن فعالیــت را ب
ــاد  ● از ســال 2008 بســیاری از ذینفعــان از مــدل بازدیــد کــرده و در خصــوص آن ی

گرفتنــد، شــامل گروهــی از نماینــدگان دولت بــا تمرکز بــر MOLISA و وزارت بهداشــت 
در ســطوح محلــی، اســتانی و ملــی، کمیتــه ملــی پیــری و اعضــای شــورای ملــی.

ــارکتی  ● ــه مش ــر ب ــداری آن منج ــرات و پای ــواهد تأثی ــدل و ش ــتراک گذاری م اش
ــرای  ــت سیاســی ب ــی و تقوی ــع مال ــداد شــرکای تجــاری و مناب ــا رشــد تع همــراه ب
ــال 2013  ــد. در س ــد ش ــی خواه ــطح مل ــتان ها و س ــب در اس ــت های مناس سیاس
اســتان HoaThanh یــک برنامــه اولیــه بــرای ایجــاد 200 کلــوب مشــابه تصویــب کــرد 
و تــا بــه امــروز 8 اســتان دیگــر نیــز بــه دنبــال آن می باشــند.هــدفازتأســیسایــن
کلوب هــا یــا مدل هــای مشــابه آن در حداقــل 50 درصــد از جوامــع تــا ســال 2020، 
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شــامل برنامه هــای عملیاتــی 2020-2012 در خصــوص پیــری و در 2016 پیشــنهاد 
ــن  ــرای انجم ــه ای ب ــا بودج ــت وزیر ب ــط نخس ــی توس ــابه مل ــای مش ــاد کلوب ه ایج
ســالمندان بــرای  ســازمان دهی آمــوزش حــدود 3200 کلــوب جدیــد بــود. مشــارکت 
و همــکاری بســیاری از ذینفعــان و حمایــت دولــت عوامــل کلیــدی تاش بــرای تکثیر 

کلوب هــا در سراســر کشــور هســتند.
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سالمندان در حال توسعه: موردی برای سرمایه گذاری در سیاست
بــهکارگیــریســالمنداندرتضمیــنتندرســتیشــخصیوگســترشتوســعهجامعــهمهمتــراز

هــرمســئلهایاســت.زیــرا:
جمعیــتدرحــالپیــرشــدناســت:افزایــشســریعســنجمعیــتبــهطــورکامــلدر.1

حــالتغییــرســاختارجمعیتــیهــرکشــوریاســت.تــاســال2050،ازهــرپنــجنفــردر
آســیایــکنفــربــاالی60ســالخواهــدبــود.درکشــورهاییماننــدتایلنــدوویتنــامایــن
نســبتیــکبــهســهخواهــدبــود.ســریعترینرشــدگــروهســنیبــرایافــرادبــاالی
80ســالاســت.پیــداکــردنراههایــیبــرایتضمیــنفعالیــت،ســامت،بهــرهوریو

اشــتغالســالمندانتوســطهــرجامعــهایامــریضــروریاســت.
ســالمندان، منبــع هســتند: ســالمندان معمــوالً منابــع کم مصرفــی بــرای . 2

ــا  ــوده و ب جوامعشــان هســتند. اکثــر ســالمندان در وضعیــت ســامتی خوبــی ب
ــه مهاجــرت  ــر ب ــد هســتند. ســالمندان کمت ــدون پرداخــت، مول ــا ب پرداخــت ی

تمایــل دارنــد و اعضــای باثبات تــری در جامعــه محســوب می شــوند.
ســامت نامناســب و وابســتگی، حتمــی نیســت: بخــش عمــده ای از مســائلی کــه . 3

بــا پیــری همــراه هســتند، ماننــد ضعــف فیزیکــی، ســامت ضعیــف و وابســتگی 
اقتصــادی بــه دیگــران بخــش ضــروری یــا طبیعــی از دوران میان ســالی نیســت. 
بلکــه شــواهد نشــان می دهــد کــه رژیــم غذایــی مناســب، ورزش کافــی، 
ــد در بلندمــدت اشــخاص  ارتباطــات اجتماعــی و فعالیت هــای شــناختیمی توان
را در ســامت بهتــری نگــه دارد، ســرعت رخــداد حــوادث را کاهــش دهــد و حتی 
بــا کاهــش انحــراف جســمی و روحــی بــه آن هــا امــکان مشــارکت اقتصــادی و 

اجتماعــی می دهــد.
ســطح مداخــات جامعــه تأثیرگــذار اســت: ســرمایه گذاری در ارتقــای ســامت . 4

ــی  ــای داوطلب ــویق زمینه ه ــدی و تش ــای درآم ــش فرصت ه ــگیری، افزای و پیش
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باعــث می شــودســالمندان خودبســنده ای)بی نیــاز از دیگــران(، وضعیــت 
ســامتی بهتــری داشــته و از طریــق مشــارکت داوطلبانــه و مدنــی، تعامــل فعــال 

بــا جامعــه برقــرار کننــد.

چارچوب های مدیریتی و توصیه هایی برای انجمن های سالمندی
ــهرهیافتهــای ــازب ــلوســایربازیگــران،نی ــهســازمانمل دولتهــا،ســازمانهایوابســتهب
فعــالواجتماعمحــوربــرایدســتیابیبــهتوســعهپایــداررادرککردهانــد.عــاوهبــرآنپیــری
جمعیــتبــهطــورفزاینــدهایدردســتورکارسیاســتهایدولتهــایملــیقــراردارد.همچنیــن
برخــیازکشــورهاانجمنهــایســالمندیرابــهعنــوانرهیافتــیبرایتکثیــرملیدرنظــردارند
وتقریبــاًهمــهکشــورهاسیاســتهایمرتبــطبــاپیــریجمعیــتدارنــدکــهبهطــورخاصــیاز
طریــقاقدامــاتوتأثیــرانجمنهــایســالمندانتقویــتخواهنــدشــد.شــماریازچارچوبهای

سیاســتیوتوصیههــایبرجســتهانجمنهــایســالمندیبــهشــرحزیــراســت:
ــورداز17 ــلدر9م ــدحداق ــالمندیمیتوانن ــایس ــدار:انجمنه ــعهپای ــدافتوس اه
هــدفتوســعهپایــدارســازمانملــلمشــارکتداشــتهباشــندکــهاثــرآنافزایــشدرآمــدو
ســامت،تضمیــنآمــوزشدرطــولزندگــی،کاهــشنابرابریهــا،آمادگــیجوامــعبــرای
کاهــشحــوادثنامترقبــه،افزایــشمشــارکتســالمندانزنومــرد،تقویــتپاســخگوییو

مشــارکتفعــالتوســطمقامــاتمحلــیاســت.
بیانیــه2012بانکــوکدرآســیاواقیانــوسآرام،عملکــردبرنامــهبینالمللــیمادریــددر
خصــوصاقدامــاتپیــریجمعیــتشــاملچندیــنتوصیــهبــرایکشــورهایعضوســازمان

ملــلاســت:
حمایــتازتشــکیلانجمنهــایســالمندیبــهمنظــورفراهمســازیســازوکاراجتماعــی●

موثــربــرایتقویتصــدایســالمندان.
بهبودحضورنمایندگانجامعهسالمنددربرنامهریزیواجرایسیاستها.●
توســعهسیاســتهاییبــرایبــرآوردنتقاضــایفزاینــدهحمایــتازســالمندان،بــاتأکیــد●
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خــاصبــرمراقبتهــایخانگــیواجتماعــیجهــتارتقــایپوشــشوکیفیــتمراقبتهــا
درشــرایطعــادیوغیرعــادی.

ــرای● ــیب ــشخصوص ــدبخ ــورمانن ــیواجتماعمح ــازمانهایغیرانتفاع ــویقس تش
ــامشــارکت ــوزش،ب ــتازســالمندانوآم ــاتمراقب ــدارکخدم ــاینقشــیمهــمدرت ایف

ــی. ــدگاندولت نماین
ــاتمشــارکتیســالمنداندر● ــتازاقدام ــرایحمای ــجشــرایطمحیطــیب ایجــادوتروی

ــقســرمایهگذاریدرطراحــیمســکن،ســاختمانهایعمومــی، ــهازطری اجتمــاع،ازجمل
ــی. ــاختهایمحل ــیوزیرس ــایعموم مکانه

ــالرســانههای● ــقمشــارکتفع ــریوســالمندانازطری ــتازپی ــریمثب ــجتصوی تروی
ــا ــالمندانب ــتس ــارکتهایمثب ــاییمش ــاملشناس ــالمندان،ش ــراتس ــیونظ جمع

خانودههایشــانوجامعــه.

اعالمیه ASEAN در خصوص پیری )نشست کواالالمپور(:
توانمندســازیســالمنداندرASEANبــهعنــوانیکــیازدهاقــداممشــخصبــرایتشــویق
ــای ــاملکلوبه ــازیش ــریازشبکهس ــکلهایدیگ ــاش ــالمندیی ــایس ــعهانجمنه توس
ســالمندیوشــبکههایداوطلبانــهدرهــرکشــورعضــوASEANاســت؛وایــنمهمبــاتقویت
ظرفیــتومطــرحکــردنآنــاندرقالبهــایچنــدبخشــیازگفتوگــوبــادولــتدرخصــوص

مســائلپیــریبــهانجــاممیرســد.

استراتژی عمومی سازمان بهداشت جهانی و برنامه عملیاتی آنها برای پیری و 
سالمت )2016(:

ایــناســتراتژیبیــانمیداردکــه»ســرمایهگذاریرویســالمندانازطریقگروههــایاجتماعی،
ســازمانهایســالمندیوگروههــایخودیــار،میتوانــدمشــارکتســالمندانراتســهیلکننــد.
زمانــیکــهایــنســازمانهابــهطــورمناســبیتوســعهیافتــهوتأمیــنمالــیشــوند،میتواننــد



26        /  مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ــال ــرایمث ــد.ب ــاکنن ــیایف ــایاورژانس ــاملموقعیته ــات،ش ــهخدم ــیدرارائ ــشمهم نق
شناســاییســالمنداندرمعــرضانــزواوتنهایــی،ارائــهاطاعات،حمایــتهمــکارومراقبتهای
بلندمــدتوتضمیــنایــنکــهســالمندانفرصــتســازندگیمســتمروحفــظمهارتهــایمورد
نیازشــاندرهدایــتوایجــادتغییــردرجهــانبــابهرهمنــدیازآنــانرادارنــد«.ایــناســتراتژی
همچنیــنازکشــورهایعضــومیخواهــد»مداخــاتاجتماعمحــوربــرایجلوگیــریازکاهش
عملکــردووابســتگیمراقبتــی«راانجــامدادهونیــازبــهسیســتمهایمراقبتــیدربلندمــدتکه
بــهمــردماجــازهمیدهــدبــاوجــودپیــرشــدندرجامعــهوشــبکههایاجتماعــیباقــیبماننــد

رابهرســمیتبشناســند.
ــه ــیبرنام ــداماصل ــاراق ــارکتدرچه ــتمش ــنظرفی ــالمندیهمچنی ــایس انجمنه
ســازمانبهداشــتجهانــیدرمنطقــهغــرباقیانــوسآرام،درخصــوصپیــریوســامت
ــن ــاتبی ــقاقدام ــاســالمندانازطری ــتمحیطهــایمتناســبب ــژهتقوی ــهوی ــد.ب رادارن
بخشــی،بهبــودشــرایطبــرایپیــرشــدنســالموجلوگیــریازکاهــشفعالیتوبیمــاریدر
میــانســالمندان؛تغییــرروشسیســتمهایســامتبــرایپاســخبــهنیازهــایســالمندان

وتقویــتشــواهدمبتنــیبــرپیــریوســامت.

چارچوب سندایی )Sendai Framework( برای کاهش ریسک حوادث 2015-2030
ــه ــدک ــتدارن ــهوحکم ــش،تجرب ــالهادان ــالمندانس ــه»س ــیداردک ــانم ــوردبی ــنم ای
ــی ــددرطراح ــتندوبای ــوادثهس ــرایکاهــشریســکح ــمندیب ــیارارزش ــایبس داراییه
ــه( ــوعحادث ــلازوق ــگام)قب ــقهشــدارهایزودهن سیاســتها،برنامههــاوســازوکارهاازطری
مشــارکتداشــتهباشــند«ودرایــنچارچــوبرویکــردپیشــگیرانهمبتنــیبــرمــردمدرمدیریت
ــدکــهســازمانهایاجتماعمحــورهمــکاری ــدمیکن بحرانهــامهــماســت.همچنیــنتأکی
میــانمــردمدرهمــهســنیندرســطوحمحلــیدرشــرایطاورژانســیراافزایــشمیدهــد.
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بانک جهانی در گزارش »طوالنی و خوشبخت زندگی کن«
پیــریدرآســیایشــرقیواقیانــوسآراممهــماســت.زیــرانــهتنهــاتجــاربمثبتارزشــمندی
رابــرایســالمندانفراهــممیکنــدبلکــهدرشــرایطیکــهشــاهدرشــدســالمندانهســتیم،
پایدارتــرازســایرعوامــلاســت«.ایــننکتــهمویــدآناســتکــهســالمنداندرآســیاواقیانــوس
آراماغلــببعــداز65ســالگیبــهصــورتتمــاموقــتمشــغولبــهکارهســتند.همچنیــنبیان
میکنــدکــه»توجــهبســیاراندکیبهپیشــگیری،تشــخیصزودهنــگام،رفتــاروکنترلشــرایط

ــود«. ــامتدادهمیش س

)UNDP( برنامه توسعه سازمان ملل متحد
»ترویــجیــکتغییــردرنگــرشبــهســالمندانازتلقــیازایشــانبــهعنــواندریافتکنندگانــی
منفعــلبــهکارگزارانــیفعــالبــرایتغییــرشــرایطزندگــیخــودســالمندانوافــرادیکهبــاآنها

ــد. ــهمیکن ــد«راتوصی زندگــیمیکنن
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