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مقدمه

عالیــم نشــانگر ســالمندی تــا چنددهــه پیــش، بیشــتر شــامل مجموعــه ای از نشــانه های 
ــه   ــفید، چان ــای س ــا موه ــد ب ــانی بودن ــالمندان کس ــود. س ــی ب ــم فیزیک ــری و عالئ ظاه
فرورفتــه، بینایــی ضعیــف، پشــت خمیــده و پوســت چروکیــده کــه بــه دشــواری 
ــی  ــن تقویم ــاس س ــر اس ــتر ب ــالمندی را بیش ــر، س ــا در دوران معاص ــد. ام راه می رفتن
ــری خدمــات دوران بازنشســتگی،  ــا فراگی ــه خصــوص ب ــاور عمومــی، ب می شناســند. در ب
ــرگ  ــا م ــود و ت ــاز می ش ــتگی آغ ــا بازنشس ــه ب ــود ک ــته می ش ــی دانس ــالمندی دوران س

ادامــه می یابــد.
ــنامه ای 65  ــی و شناس ــن تقویم ــی س ــت جهان ــازمان بهداش ــزارش س ــاس گ ــر اس ب
ســال، در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته بــه عنــوان ســن پیــری پذیرفتــه شــده اســت، 
ــه  ــری در هم ــف پی ــرای تعری ــن ب ــن س ــی ای ــم غرب ــیاری از مفاهی ــون بس ــا همچ ام
کشــورهای جهــان قابــل تعمیــم نیســت. هرچنــد کــه ایــن تعریــف نســبتًا اختیــاری اســت، 
ــط اســت. در حــال  ــای بازنشســتگی مرتب ــت مزای ــا ســن دریاف ــوارد ب ــا در بســیاری م ام
حاضــر معیــار عــددی اســتاندارد ســازمان ملــل متحــد بــرای ایــن مفهــوم وجــود نــدارد، 
ــه اســت و از آن  ــرای ســالمندی پذیرفت ــر از 60 ســال را ب ــن ســازمان، ســن باالت ــا ای ام
بــرای ارجــاع بــه افــراد مســن اســتفاده می کنــد. جمعیت شناســان نیــز بــر اســاس همیــن 
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ــن حــال، در بســیاری از  ــا ای ــد. ب ــر را تقســیم می کنن ســن گروه هــای ســنی جــوان و پی
کشــورهای پیشــرفته، ســن 65 ســال بــه عنــوان نقطــه جداکننــده افــراد مســن  اســتفاده 
می شــود، کــه اغلــب ســنی اســت کــه افــراد در آن واجــد شــرایط دریافــت مزایــای تأمیــن 
اجتماعــی می شــوند. بنابرایــن تعریــف دقیقــی از ســالمندی وجــود نــدارد و ایــن مفهــوم در 

جوامــع مختلــف دارای معانــی متفــاوت اســت. 
بــه جــز ابهــام در تعریــف، موقعیــت اجتماعــی ســالمندان در جوامــع نیــز بــا 
ــوالت  ــی تح ــز در پ ــالمندان نی ــی س ــت اجتماع ــت. موقعی ــراه اس ــی هم پیچیدگی های
ــادی  ــرام زی ــران از احت ــواًل پی ــنتی معم ــع س ــت. در جوام ــده اس ــون ش ــاختاری دگرگ س
برخــوردار بو دنــد و ریش ســفیدان نفــوذ زیــادی بــر تصمیم هــای جامعــه داشــتند و 
ــت.  ــش می یاف ــن ســن افزای ــاال رفت ــا ب ــردان ب ــان و م ــدار زن ــًا اقت ــم غالب ــواده ه در خان
برعکــس، در جوامــع امــروزی پیــران معمــواًل چــه در خانــواده و چــه در جامعــه بزرگ تــر 
ــب نشــانه  ــگ ســنتی، اغل ــه ســنی ریش ســفید در فرهن ــه طبق ــال ب ــد. انتق ــد اقتدارن فاق
ــروزه  ــا ام ــد. ام ــتند کســب کنن ــردان می توانس ــژه م ــراد و به وی ــه اف ــود ک ــی ب اوج منزلت
ــای  ــروزه بحران ه ــراه دارد. ام ــه هم ــوس ب ــاًل معک ــی کام ــواًل نتایج ــتگی معم بازنشس
ــه،  ــژه آن ک ــع اســت. به وی ــش روی جوام ــالمندی از مســائل جــدی پی بازنشســتگی و س
ــه  ــع ب ــت جوام ــا در جمعی ــبت آن ه ــن نس ــتگان و همچنی ــالمندان و بازنشس ــت س جمعی
ــرفت  ــه پیش ــی -ازجمل ــی، رفاه ــی، اجتماع ــادی، سیاس ــوالت اقتص ــر و تح ــبب تغیی س
ــود  ــاروری، بهب ــطح ب ــش س ــی، کاه ــط زندگ ــالمت محی ــود س ــکی، بهب ــش پزش دان
وضعیــت تغذیــه- رو بــه افزایــش اســت. ایــن وضعیــت در همــه مناطــق جهــان بــه چشــم 
ــده  ــن پدی ــا ای ــر ب ــی زودت ــه کشــورهای صنعت ــه برخــی کشــورها ازجمل می خــورد، گرچ

روبــرو شــده اند. 
بــر اســاس آمــار بانــک جهانــی امیــد بــه زندگــی در جهــان از 52.48 ســال در ســال 
1960 بــه 71.45 ســال در ســال 2014 رســیده اســت. افزایــش امیــد بــه زندگــی در ایــران 
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طــی همیــن دوران از 44.95 بــه 75.39 ســال افزایــش یافتــه اســت. ایــن همــه موجــب 
افزایــش نســبت دوران ســالمندی در کل عمــر انســان ها نســبت بــه گذشــته شــده اســت. 
امــا ســؤال این جاســت کــه آیــا افزایــش »امیــد بــه زندگــی« کیفیــت آن را نیــز افزایــش 

داده اســت.
ــت.  ــراد نیس ــی اف ــت زندگ ــای کیفی ــای ارتق ــه معن ــًا ب ــر لزوم ــول عم ــش ط افزای
امــروزه انــواع گوناگــون بحران هــای دوران بازنشســتگی و ســالمندی شناســایی شــده اند. 
بازنشســتگی به عنــوان یــک تغییــر بنیــادی، ایــن پتانســیل را دارد کــه بــه یــک بحــران 
در زندگــی فــرد بــدل شــود. وقتــی شــخص بازنشســته می شــود، دیگــر نقشــی حرفــه ای 
ــوده  ــان ب ــت فردی ش ــه هوی ــن جنب ــی مهم تری ــن نقش ــراد، چنی ــی اف ــرای برخ ــدارد. ب ن
اســت. در مــوارد بســیاری، هیــچ نقــش جایگزینــی بــرای بازنشســته کــه بــرای خــودش و 
جامعــه ارزشــمند تلقــی شــود وجــود نــدارد. ایــن منجــر بــه از دســت دادن اعتمادبه نفــس 
ــران داغ  ــت، بح ــران هوی ــود. بح ــی در او می ش ــی و بی فایدگ ــاس بیهودگ ــاد احس و ایج
ــی  ــن بحران های ــه مهم تری ــت ازجمل ــران معیش ــی و بح ــران ازخودبیگانگ ــی، بح خوردگ

ــوند. ــتگان ش ــر بازنشس ــتگی گریبان گی ــد در دوران بازنشس ــه می توانن ــتند ک هس
ســالمندی و به ویــژه بازنشســتگی لزومــًا بــه معنــای ازکارافتادگی نیســت. بازنشســتگان 
ــد و  ــی برخوردارن ــای مختلف ــنی از قابلیت ه ــای س ــر گروه ه ــون دیگ ــالمندان همچ و س
ــدی از  ــا و بهره من ــن قابلیت ه ــتفاده از ای ــتلزم اس ــا مس ــی آن ه ــت زندگ ــای کیفی ارتق

احســاس ســودمندی و منزلــت اجتماعــی اســت. 
توجــه بــه ایــن ضرورت هــا ونیــز اهمیــت تأکیــد بــر تفــاوت میــان مفاهیــم 
ــکل گیری  ــه ش ــر ب ــر منج ــای اخی ــی در دهه ه ــالخوردگی و ازکارافتادگ ــتگی، س بازنشس

ــت.   ــده اس ــر«1 ش ــوم عم ــد »دوران س ــوم جدی مفه

1. Third Age
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دوران سوم عمر

اصطــالح دوره ســوم بــرای اولیــن بــار بــا تأســیس دانشــگاه دوره ســوم در تولــوز فرانســه 
در ســال 1973بــه کار رفتــه اســت. هــدف از تأســیس ایــن دانشــگاه جــذب افــراد ســالمند 
ــای  ــگاه ها دوره ه ــیاری دانش ــس بس ــود. ازآن پ ــک ب ــی و آکادمی ــای آموزش در برنامه ه
تحصیلــی جدیــد بــرای ســالمندان ایجــاد کردنــد یــا امــکان تحصیــل آن هــا را در دوره های 
موجــود فراهــم کردنــد. از آغــاز دهــه 1980 در بریتانیــا و ســایر کشــورهای اروپایــی نیــز 
تجربــه مشــابهی تکــرار شــد کــه البتــه دوره هــای آموزشــی در آن هــا لزومــًا منحصــر بــه 

ــود.  ــگاه ها نب دانش
ــی،  ــورهای صنعت ــیاری از کش ــالمندی در بس ــده س ــا پدی ــه ب ــت در مواجه گام نخس
تغییــر تلقــی و نــگاه نســبت بــه ایــن مرحلــه از زندگــی، بــوده اســت. در نتیجــه به جــای 
آن کــه ســالمندی و بازنشســتگی معــادل ازکارافتادگــی و فرســودگی در نظــر گرفتــه شــود، 
ــته  ــردی شایس ــوان ف ــالمند به عن ــه در آن س ــود ک ــته می ش ــی دانس ــه ای از زندگ مرحل
ــیاری  ــه در بس ــی ک ــای قدردان ــت. نظام ه ــا اس ــایر گروه ه ــوی س ــر از س ــرام و تقدی احت
ــالمندان در  ــگاه س ــای جای ــی و ارتق ــر تلق ــن تغیی ــه همی ــه ب ــا توج ــد، ب کشــورها فعال ان
ــروز،  ــد. ام ــی می کنن ــربار معرف ــه س ــر و ن ــد و مؤث ــه بخشــی مفی ــآن را به مثاب ــه، آن جامع
ــی  ــازار کار باق ــه در ب ــد ک ــا دارن ــد و تقاض ــه کارن ــادر ب ــا ق ــی از آن ه ــش قابل توجه بخ
ــان  ــه کارش ــه ب ــود ک ــته می ش ــا خواس ــد از آن ه ــه و پرانرژی ان ــون باتجرب ــد و چ بمانن

ادامــه دهنــد. 
ــار مفاهیــم جدیــدی همچــون  ــده دوره ســوم یکــی از مفاهیمــی اســت کــه در کن ای
ــر  ــالم و... در تغیی ــالمندی س ــق، س ــالمندی موف ــد، س ــالمندی مول ــال، س ــالمندی فع س
گفتمانــی مفهــوم بازنشســتگی مــورد توجــه بــوده و نقــش مهمــی در تغییــر نگــرش بــه 
ســالمندان و بازنشســتگان داشــته اســت. دوره ســوم بــه زمانــی از دوران زندگــی فــرد گفتــه 
ــرای  ــوع ب می شــود کــه پــس از دوران بازنشســتگی، ســالمتی و وجــود فرصت هــای متن
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ــرای  ــش را ب ــای رضایت بخ ــه ای از فعالیت ه ــخصی، مجموع ــداف ش ــردن اه ــال ک دنب
ــد.  ــر می کن ــراد میس اف

ایــن مفهــوم بــه طــور کلــی در محــدوده زمانــی بیــن بازنشســتگی و آغــاز 
محدودیت هــای جســمی، احساســی و شــناختی ناشــی از تحمیــل ســن تعریــف شــده اســت 
ــی بیــن  ــه صــورت تقریب ــا ب ــن کــرد ام ــرای آن تعیی ــوان ســن قطعــی ب و اگرچــه نمی ت
ســنین 65 و 80 ســال در نظــر گرفتــه شــده و گاه می توانــد تــا دو دهــه یــا بیشــتر ادامــه 
ــراد معمــواًل مســئولیت های  ــد. ایــن دوره، بخشــی از دوران بزرگ ســالی اســت کــه اف یاب
حرفــه ای و خانوادگــی کم تــری نســبت بــه پیــش از آن دارنــد و در صورتــی کــه ایــن دوره 
ــراه شــود، فرصت هــای  ــی خــوب هم ــی و ســالمت جســمی و روان ــی کاف ــع مال ــا مناب ب
ــن  ــد. از ای ــد آم ــه دســت خواه ــال ب ــد و کم ــل هدفمن ــرای خودشــکوفایی، تعام ــی ب غن
ــی  ــالی معرف ــی بزرگ س ــال های طالی ــوان س ــه عن ــر را ب ــوم عم ــیاری دوره س رو بس

کرده انــد. 
نتیجــه ایــن تغییــر نگــرش، به کارگیــری رویکردهــای نویــن بــه مســئله ســالمندی و 

زندگــی در دوران بازنشســتگی اســت. 
بــر اســاس ایــن تغییــر نگرش هــا سیاســت ها، خدمــات و ســاختارها از طریــق اصــول 

ذیــل شــرایط تحقــق ســالمندی فعــال را فراهــم میکنــد.
پیش بینی و پاسخ به نیازها و ترجیحات مرتبط با سالمندی؛. 1
احترام به تصمیم ها و سبک زندگی سالمندان؛. 2
حمایت از گروه های آسیب پذیر سالمند؛. 3
افزایــش شــمول اجتماعــی ســالمندان و افزایــش نقــش آنــان در همــه عرصه های . 4

ــی اجتماعی.  زندگ
بــرای جبــران کاهــش نیــروی کار جــوان، رویکــرد ســالمندی فعــال بــه دنبــال کمــک 
ــات آن هــا  ــه و اســتفاده از مهارت هــا و تجربی ــه افزایــش مشــارکت ســالمندان در جامع ب
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ــال اســت. ــوان شــهروندانی فع به عن
ــی از  ــت ناش ــای مثب ــاالن، از پیامده ــده ای از بزرگ س ــداد فزاین ــر تع ــال حاض در ح
ــد.  ــد کــه بخــش عمــده آن هــا در طــول دوره ســوم وجــود دارن افزایــش ســن بهره مندن
ــره  ــت ذخی ــت شــامل ســالمت نســبی و تعامــل اجتماعــی1، ظرفی ــن ویژگی هــای مثب ای
کارکــردی2، دانــش و تخصــص3، ســازگاری و انعطاف پذیــری تطبیقــی4 در زندگــی 

روزمره انــد. 

زمینه های شکل گیری مفهوم دوران سوم

ــاره  ــرای بحــث درب ــزه قــوی ب ــارش انگی ــا آث ــود کــه ب ــن5 از نخســتین کســانی ب نیگارت
ــا ایــن دوره  ــرات نقش هــای مرتبــط ب ــات6 و تغیی ــی حی افزایــش پیچیدگــی در دوره پایان
ــکا و  ــنی در آمری ــای س ــوان »گروه ه ــا عن ــال 1974 ب ــه ای در س ــرد. او در مقال ایجــاد ک
ــال  ــروه  در ح ــه گ ــد ب ــان بای ــه سالمندشناس ــح داد ک ــوان«7  توضی ــالمندان ج ــور س ظه
ظهــوری از افــراد مســن توجــه کننــد )او در آن زمــان ایــن افــراد را تقریبــًا بیــن 55 تــا 75 
تعریــف کــرد(. کســانی کــه نســبتًا ســالم، نســبتًا دارا، نســبتًا آزاد از مســئولیت های ســنتی 
کار و خانــواده و در عیــن حــال جمعیتــی تحصیل کــرده و بــه لحــاظ سیاســی فعــال بودنــد. 
ــه  ــید و توج ــه می اندیش ــر جامع ــان ب ــی تأثیرش ــتگان و چگونگ ــده بازنشس ــاره آین او درب
کارشناســآن را بــه در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه جلــب می کــرد کــه چنیــن گروهــی تــا چــه 
ــی  ــارکت کنندگان اجتماع ــی از مش ــی8، جزئ ــوازات خودتحقق بخش ــه م ــد ب ــد می توانن ح
باشــند. بنــا بــه عقیــده نیگارتــن ایــن دســته از افــراد مســن می توانســتند بــرای نخســتین 
1. relative good health and social engagement 
2. functional reserve capacity
3. knowledge and expertise 
4. adaptive flexibility
5. Neugarten
6. later life
7. Age Groups in American Society and the Rise of the Young-Old
8. self-fulfilled
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ــه  ــات خــود ب ــه خدم ــرای ارائ ــزرگ ب ــاس ب ــدی را در مقی ــی جدی ــار نقش هــای خدمات ب
ــاد  ــه اعتق ــد. ب ــاد کنن ــتقیم ایج ــی مس ــرت مال ــتمزد و اج ــه دس ــه ب ــدون توج ــه ب جامع
ــالمندان  ــروه، س ــن گ ــای ای ــالمندان و ظرفیت ه ــته از س ــن دس ــور ای ــا ظه ــن ب نیگارت
ــه  ــات را ب ــی حی ــاره دوره پایان ــم دارای ســوگیری ســنی درب جــوان ممکــن اســت مفاهی
چالــش بکشــند. او سالمندشناســآن را بــه کار مشــترک بــرای بازتعریــف آن چــه بــه معنــی 
ــن مرزهــای  ــس از نیگارت ــه پ ــک ده ــش از ی ــرد. کمــی بی ســالمندی اســت تشــویق ک

مفهومــی جدیــد بــرای بررســی معنــا و ظرفیــت ســالمندی ارائــه شــد.

سالمندشناسی و دوران سوم عمر

ــد،  ــد آم ــی پدی ــوزه مطالعات ــک ح ــوان ی ــه عن ــی1 ب ــش سالمندشناس ــه دان ــی ک هنگام
ســالمندان اغلــب بــه عنــوان افــراد نیازمنــد و ضعیــف بــه تصویــر کشــیده می شــدند، بــه 
ــه  ــدف از مطالع ــد، و ه ــداد می ش ــاط قلم ــه زوال و انحط ــه مثاب ــالمندی ب ــی س ــور کل ط
ســالمندی، شناســایی راه حل هایــی بــرای مشــکالت بســیار رودرروی افــراد ســالمند بــود. 
سالمندشناســان ابتــدا چنیــن تصــوری نداشــتند، امــا از همــان ابتــدای راه در کشــورهای 
بســیاری بــا نســبت رو بــه رشــد جمعیتــی مواجــه شــدند کــه انتظــار می رفــت ســال های 
زیــادی از بازنشســتگی ســالم را در پیــش داشــته باشــند. طــی چنــد دهــه گذشــته بهبــود 
ــی  ــت های اجتماع ــب سیاس ــی و تصوی ــتانداردهای زندگ ــش اس ــی، افزای ــت عموم بهداش
ــر  ــالمندی تأثی ــگ س ــر فرهن ــالخورده، در تغیی ــراد س ــای اف ــرار دادن نیازه ــدف ق ــا ه ب
داشــته اســت و سالمندشناســان پیشــبرد برنامه هــای جدیــدی را آغــاز کرده انــد تــا نشــان 
دهنــد دوران ســالمندی نیــز زمانــی بــرای ادامــه رشــد و توســعه اســت. اکثریــت قریــب 
ــادی را انتظــار  ــد ســال های نســبتًا زی ــی، می توانن ــردم در کشــورهای صنعت ــاق م ــه اتف ب
ــدی  ــای ج ــا محدودیت ه ــوز ب ــا هن ــده اند ام ــته ش ــا بازنشس ــه در آن ه ــند ک ــته باش داش
ــوان »دوران ســوم« شــناخته  ــه عن ــد کــه ب ــده جدی ســالمتی مواجــه نشــده اند. ایــن پدی

1. gerontology
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ــط  ــای مرتب ــه فرصت ه ــه بیشــتری ب ــرد توج ــش سالمندشناســی را وادار ک ــود، دان می ش
بــا دوره پایانــی حیــات معطــوف کنــد. بــا توجــه بــه ظهــور دوران ســوم، سالمندشناســان 
رویکردهــای جدیــد بــرای بررســی آن چــه بــه معنــای ســالمندی در جوامــع امــروزی اســت 

ــد.  ــراد مســن اتخــاذ کرده ان ــی اف ــود زندگ و راهکارهــای بهب

نخستین تالش های نظریه پردازی

تجربــه دوره ســوم بــه موضوعــی مهــم در مطالعــات اجتماعــی بــدل شــد، زیــرا حاکــی از 
یــک تغییــر مهــم در تجربــه افــراد در دوران ســالمندی بــود. لزلــت1 در ســال 1991 بــرای 
ــه  ــوم را مرحل ــت دوره س ــرد. لزل ــف ک ــی را توصی ــد زندگ ــن دوره جدی ــار ای ــتین ب نخس
ــتاوردهای  ــردی و دس ــی ف ــه در آن خودتحقق بخش ــت ک ــی می دانس ــدی از زندگ جدی

ــتند. ــات آن هس ــن خصوصی ــخصی مهم تری ش
ــدات و  ــتقل، آزاد از تعه ــالم و مس ــن ترند، س ــه مس ــردم در آن اگرچ ــه م دوره ای ک
ــس از بازنشســتگی،  ــن محــدوده پ ــه طــور خالصــه ای ــدان و اشــتغال اند. ب ــف فرزن وظای
ــن  ــده اســت. ای ــل مشــخص ش ــت و تعام ــوان دوره ای از ســالمت، فعالی ــه عن ــروزه ب ام
تصویــری اســت از دوره ســالمندی کــه در آن فرهنــگ، افــراد را بــه ســوی آرزوهایشــان 
ــا آغــاز دوران چهــارم  هدایــت می کنــد: آینــده ای ســالم، فعــال و مســتقل. دوران ســوم ب
ــا زوال ســالمت و از دســت دادن اســتقالل شــناخته می شــود.  ــان می رســد کــه ب ــه پای ب
ــوده  ــک ب ــی و ایدئولوژی ــرات جمعیت ــی از تغیی ــی ناش ــد زندگ ــه جدی ــن مرحل ــور ای ظه
اســت: زندگــی طوالنی تــر، بهداشــت و ســالمت بهتــر، درجاتــی از تأمیــن مالــی، نگــرش 
ــان  ــادار از زم ــتفاده معن ــاره اس ــر درب ــرش انعطاف پذیرت ــری، و نگ ــورد پی ــر در م مثبت ت

ــش رو.  ــال های پی ــالمند در س ــای س گروه ه
ــه ســوم را  ــر تقســیم بندی ســه گانه دوران عمــر کــه مرحل ــت نقــدی اســت ب کار لزل

زندگــی فــرد را بــی هیــچ تمایــزی »دوران پایانــی حیــات« می انــگارد. 

1. Laslett
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ــی تقســیم می شــود.  ــار دوره اصل ــه چه ــرد ب ــی زندگــی ف ــت به طورکل ــدگاه لزل از دی
ــت. دوره  ــالت اس ــودن و تحصی ــغ ب ــدن، نابال ــر ش ــتگی، جامعه پذی دوره اول، دوره وابس
ــوم را  ــت. دوره س ــداز اس ــد و پس ان ــب درآم ــئولیت، کس ــوغ، مس ــتقالل، بل دوم، دوره اس
ــی و  ــًا دوره چهــارم، دوره وابســتگی، ناتوان وی دوران تکامــل شــخصی می دانســت. نهایت
ــان دیگــر، دوره بازنشســتگی  ــرای محقق مــرگ اســت. در تعاریفــی مشــابه، دوره ســوم ب

فعــال، اوقــات فراغــت فعــال یــا تفریــح و رضایــت از زندگــی اســت. 
لزلــت اســتدالل می کــرد کــه دوران ســوم زمانــی بــرای تحقــق شــخصی و رضایــت 
ــات  ــرای اوق ــی ب ــد و فرصت های ــرک می کنن ــراد کار را ت ــه اف ــل این ک ــه دلی ــت، ب اس
فراغــت دارنــد؛ بــا ایــن وجــود دیدگاه هــای متفــاوت دیگــری نیــز نســبت بــه ایــن دوره 
مطــرح شــده اســت. بســیاری از محققــان نشــان می دهنــد کــه ادامــه کار می توانــد گزینــه 
معنــاداری در دوران ســوم باشــد. تعریــف، ســنجش، درک و تجزیــه و تحلیــل تجــارب در 
ــد.  ــن می کن ــی تعیی ــای سالمندشناس ــدی را در پژوهش ه ــتور کار جدی ــوم، دس دوران س
ــس از بازنشســتگی  ــه پ ــه مرحل ــت در حــال حاضــر در حــال ورود ب نســل انفجــار جمعی
ســالم اند. امــا می تــوان تصــور کــرد تعییــن دقیــق زمــان آغــاز و پایــان دِوره ســوم کامــاًل 
ــا بایــد ســالمت جســمی، اســتقالل عملکــرد، وضعیــت  ــد. آی ــز باقــی می مان چالش برانگی
ــرای شناســایی  ــا ترکیبــی از ایــن عناصــر و دیگــر ویژگی هــا را ب بازنشســتگی، ســن و ی
آغــاز و پایــان دوران ســوم در نظــر گرفــت؟ بــدون شــک ســن تقویمــی کافــی نخواهــد 
بــود. در حالــی کــه چنیــن پرســش های اساســی و مهمــی بــرای پژوهــش بــر روی ایــن 
ــد  ــه جدی ــن مرحل ــوم ای ــه مفه ــم اســت ک ــه مه ــن نکت ــد، درک ای ــود دارن موضــوع وج
زندگــی –دوران ســوم- بخشــی از چشــم انداز و زبــان جدیــد ســالمندی اســت. بــه عنــوان 
مثــال آمــوزش عالــی و تحصیــالت بــاال، بــا آوردن دانشــجویان و یادگیرنــدگان مســن تر 
بــه کالس درس، از جملــه کالس هــای دروس الکترونیــک می توانــد طرحــی ملــی بــرای 
ســرمایه گذاری مجــدد بــر دوران ســوم باشــد. یکــی از ابعــاد مهــم دوران ســوم، ظرفیــت 
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افــراد بــرای ادامــه مشــارکت در جامعــه اســت، هــم از طریــق کار دســتمزدی، داوطلبانــه 
ــع شــخصی(  ــه عنــوان مناب ــی. زمــان و ســالمت )ب و هــم اشــکال دیگــر مشــارکت مدن
ــث  ــرای بح ــی ب ــات اساس ــه الزام ــارکت در جامع ــرای مش ــی ب ــا فرصت های ــراه ب هم

گســترده دربــاره مفهــوم نوظهــور در سالمندشناســی اســت. 
ــا دوره  ــز آن ب ــد1 تمای ــر رولن ــوم از نظ ــرای دوره س ــر ب ــم دیگ ــخصه مه ــک مش ی
چهــارم از جهــت اســتقالل اســت. یعنــی افــراد بــا توانایی هــای فیزیکــی متفــاوت قادرنــد 
ــند و از  ــد باش ــد و مول ــد، مفی ــارکت کنن ــه مش ــد، در جامع ــی کنن ــتقل زندگ ــور مس به ط
ــای  ــن و ویژگی ه ــی از مهم تری ــتقل یک ــی مس ــند. زندگ ــته باش ــت داش ــی رضای زندگ
ــه خــود  ــًا در خان ــراد در دوره ســوم عموم ــت دوران ســالمندی محســوب می شــود. اف مثب
ــز دوره  ــای متمای ــی از ویژگی ه ــد. یک ــال بازنشســتگی فعال ان ــه دنب ــد، ب ــی می کنن زندگ
ــی  ــا زمان ــه ت ــخص، بلک ــن مش ــک س ــه ی ــی آن ن ــتانه نهای ــه آس ــت ک ــن اس ــوم ای س
ــن  ــه خــود را انجــام دهــد و ای ــد زندگــی روزان ــرد به طــور مســتقل می توان ــه ف اســت ک
مســئله نقطــه جدایــی دوره ســوم از دوره چهــارم اســت. تنهــا وابســتگی مشــخص در دوره 
ســوم، دریافــت حقــوق بازنشســتگی اســت کــه ســبب می شــود آن هــا بــه دولــت وابســته 
باشــند. یکــی از مســائل کلیــدی بــرای تحقــق دوره ســوم، تقویــت ســرمایه انســانی اســت. 
ــوم  ــی دوره س ــای اصل ــه ویژگی ه ــق ک ــس تعل ــی، ســالمتی و ح ــت مال ــتقالل، امنی اس
ــادی  ــت ع ــد. در حال ــت ســرمایه انســانی امکان پذیرن ــا تقوی ــا ب محســوب می شــوند، تنه
ســرمایه انســانی بــه آمــوزش، مهارت هــای شــغلی و ســالمتی ارتبــاط دارد. در خصــوص 
ــه ضــروری اســت امــا  ــا کار داوطلبان ــرای اشــتغال ی دوره ســوم، اگرچــه ایــن مؤلفه هــا ب
ــردی و فرصت هــای  ــی چــون اســتقالل ف ــه حوزه های ــر از موضــوع اشــتغال، ب ــد فرات بای

مشــارکت اجتماعــی نیــز تســری یابــد. 
ــرمایه انســانی در  ــت س ــم تقوی ــای مه ــوزش یکــی از مؤلفه ه ــد  آم ــاد رولن ــه اعتق ب
دوره ســوم اســت و می توانــد نقــش مهمــی در افزایــش کیفیــت زندگــی ســالمندان داشــته 
1. Rowland 
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باشــد. آمــوزش امــکان افزایــش آگاهــی افــراد از فرصت هــای موجــود را بــرای مشــارکت 
اجتماعــی فراهــم کــرده، همچنیــن توانمنــدی آن هــا بــرای تصمیم گیــری بهتــر در مــورد 
ــالوه،  ــد. به ع ــر می کن ــخصی را امکان پذی ــداف ش ــی و اه ــائل مال ــی، مس ــبک زندگ س
ــای  ــی از مؤلفه ه ــه یک ــالمندان دارد ک ــالمت س ــش س ــم در افزای ــهمی مه ــوزش س آم
ــرای  ــن مراکــز متعــددی ب ــه در ژاپ ــوان نمون مهــم در اســتقالل فــردی آن هاســت. به عن
ارائــه خدمــات آموزشــی بــه ســالمندان در شــهرها و روســتاها وجــود دارد و وزارت آمــوزش 
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــه می ده ــالمندان یاران ــه س ــز، ب ــن مراک ــای ای ــتفاده از برنامه ه ــرای اس ب
ــرای ســالمندان  ــی رفاهــی ب برنامه هــای آموزشــی، بســیاری از شــهرداری ها مراکــز محل
دارنــد کــه هدفشــان ارائــه خدمــات تفریحــی و آموزشــی بــه آن هــا اســت. تعــدادی مراکــز 
ــرای جمــع شــدن ســالمندان  ــی ب ــال اســت کــه فضای ــه هــم فع رفاهــی در ســطح محل
ــه  ــد ک ــام دارن ــز Rohjin Ikoino le ن ــن مراک ــت. ای ــی اس ــای تفریح ــام فعالیت ه و انج
می تــوان آن را »خانــه اســتراحت و آرامــش بــرای ســالمندان« ترجمــه کــرد. یکــی دیگــر 
ــرای تأســیس و اداره کلوپ هــای ســالمندان  ــی ب ــه دولت ــن، یاران از برنامه هــای مهــم ژاپ

اســت. 
ــت ســالمتی  ــر را از جه ــوم عم ــردن دوره س ــپری ک ــال س ــت در ح رو و کان1 جمعی
ــه  ــق را تجرب ــدن موف ــه سالمندش ــرادی ک ــد؛ اف ــیم می کن ــراد تقس ــته از اف ــه دس ــه س ب
ــا حــدی  ــه می کننــد و بقیــه کــه ت می کننــد، افــرادی کــه سالمندشــدن متعــارف را تجرب
ــه  ــتند ک ــانی هس ــروه اول کس ــد. گ ــه می کنن ــاری را تجرب ــا بیم ــوأم ب ــدن ت سالمندش
ــیاری  ــد. بس ــی کنن ــتقل زندگ ــد مس ــی می توانن ــه راحت ــد و ب ــاری ندارن ــا بیم ــی ی ناتوان
ــش  ــا افزای ــط ب ــای مرتب ــوز بیماری ه ــه هن ــدن ک ــه سالمندش ــال های اولی ــراد در س از اف
ــن  ــد، در ای ــا نیامده ان ــراغ آن ه ــاینده س ــای فرس ــن و بیماری ه ــای مزم ــن، بیماری ه س
ــدن  ــالمند ش ــی س ــق یعن ــدن موف ــالمند ش ــر س ــارت دقیق ت ــه عب ــد. ب ــرار دارن ــروه ق گ
بــدون آن کــه فــرد نتایــج معمــول ســالمندی را تجربــه کنــد و بســیاری تا ســن 75 ســالگی 
1. Rowe JW, Kahn RL
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ــد افزایــش  می تواننــد در ایــن وضعیــت بماننــد. هــدف سیاســت گذاری های اجتماعــی بای
تعــداد ایــن گــروه باشــد. گــروه دوم افــراد 75 تــا 84 ســاله هســتند کــه دچــار پیامدهــای 
ناشــی از بیماری هــای مرتبــط بــا ســن شــده اند یــا ســالمندان کم ســن تر کــه بــه ســبب 
ــا  ــار بیماری ه ــان دچ ــبک زندگی ش ــا س ــی ی ــای ارث ــی، فاکتوره ــای اجتماع محرومیت ه
و ناتوانی هــای مرتبــط بــا ســالمندی هســتند. دوره ســوم عــالوه بــر دو گــروه بــاال شــامل 
ــای  ــا ناتوانی ه ــد ام ــظ کرده ان ــود را حف ــتقالل خ ــه اس ــود ک ــم می ش ــومی ه ــروه س گ
خفیفــی ماننــد آرتــروز یــا کــم شــنوایی دارنــد. مرحلــه سالمندشــدن تــوأم بــا بیمــاری یــک 
مرحلــه انتقالــی بــه دوره چهــارم اســت کــه در آن افــراد دچــار یــک ناتوانــی عملکــردی 
شــدید هســتند و بــه کمــک یــا مراقبــت دیگــران نیــاز دارنــد. رولنــد معتقــد اســت کــه 
ــا بیمــاری و داللت هــای منفــی آن برخــالف  ــوأم ب ــه سالمندشــدن ت مطــرح شــدن مقول
ایــن ایــده اصلــی دوره ســوم اســت کــه رضایــت از زندگــی و خوشــبختی، حتــی علیرغــم 
ــراد  ــد اف ــه ســاکس1 می گوی ــر اســت. همان طــور ک ــز امکان پذی بیماری هــای جســمی نی
ــن  ــای مزم ــا بیماری ه ــه ب ــی ک ــًا آن های ــمی خصوص ــکالت جس ــا مش ــی ب ــالمند حت س
ــظ  ــود را حف ــتقالل خ ــد، اس ــق می دهن ــرایط وف ــا ش ــود را ب ــواًل خ ــتند معم ــر هس درگی
ــس از  ــد. پ ــف می کنن ــش توصی ــم رضایت بخ ــآن را ه ــت سالمتی ش ــد و وضعی می کنن
ــی شــدید جســمی  ــی آن ناتوان دوره ســوم، دوره چهــارم آغــاز می شــود کــه ویژگــی اصل
ــه نــدرت  ــه دوره چهــارم در ســنین زیــر 80 ســالگی ب ــه مراقبــت اســت. ورود ب ــاز ب و نی
اتفــاق می افتــد و همــه ســالمندان ایــن دوره را مگــر در دوره کوتــاه قبــل از مــرگ تجربــه 

نمی کننــد. 

دوران سوم و پارادایم جدید برای سالمندشناسی

ــه بررســی  اواخــر دهــه 1980 و اوایــل دهــه 1990 محققــان و سیاســت گذاران شــروع ب
ــاب  ــد. کت ــالم کردن ــتگی س ــی بازنشس ــک دوره طوالن ــی ی ــردی و اجتماع ــای ف پیامده

1. Sax
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لزلــت، بــا عنــوان »نقشــه تــازه ای بــرای زندگــی: ظهــور دوران ســوم«، مفهوم دوران ســوم 
را عمومــی کــرد و آن را راهــی بــرای توصیــف گــروه جدیــدی از افــراد مســن دانســت کــه 
ــرای حضــور  ــه فــردی ب ــه دلیــل وضعیــت ســالمت و اشتغال شــان ظرفیــت منحصــر ب ب
ــی ســالمندان  ــرای نســل های قبل ــه ب ــد، آن هــم در مســیرهایی ک ــه دارن ــال در جامع فع

در دســترس نبــود. 
ــک  ــه ی ــل ب ــوم تبدی ــن مفه ــوم، ای ــوص دوران س ــت در خص ــات لزل ــس از تألیف پ
ــه کار  ــی ب ــگاهی و علم ــات دانش ــته ها و تألیف ــط در نوش ــه فق ــد و ن ــی ش ــده جمع پدی
ــی  ــال در طــول دوره پایان ــل فع ــک تعام ــوان ی ــه عن ــی ب ــات عموم ــت، بلکــه در ادبی رف
ــه  ــی ک ــف راه های ــرای توصی ــی، ب ــانه های عموم ــد. رس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــات ب حی
ــی  ــند، کتاب های ــته باش ــارکت داش ــر مش ــی هدفمندت ــد در زندگ ــومی ها می توانن دوره س
ــه  ــرکت ها ب ــا و ش ــایت ها، کتاب ه ــی از وب س ــواع مختلف ــد. ان ــه کرده ان ــازار عرض ــه ب ب
ارائــه اطالعــات بــرای افــراد ســالمی کــه در مراحــل پایانــی زندگــی حرفــه ای  و مراحــل 
ــالح دوران  ــه اصط ــد ک ــن باورن ــر ای ــد و ب ــتند، پرداخته ان ــان هس ــی بازنشستگی ش ابتدای
ــون  ــات همچ ــی حی ــه دوره پایان ــوط ب ــر مرب ــات دیگ ــری از اصطالح ــن بهت ــوم طنی س
ــه  ــوط ب ــات مرب ــه موضوع ــگاهی ک ــی و دانش ــات علم ــالمند دارد. ادبی ــا س ــر ی بزرگ ت
ــزان از  ــه می ــا چ ــومی ها ت ــد دوران س ــان داده ان ــد نش ــف می کنن ــوم را توصی دوران س
ــای  ــل در نقش ه ــات و تعام ــی حی ــدن در دوره پایان ــی مان ــد باق ــرای مول ــی ب فرصت های
ــاال  ــر ســنتی از ســن ب ــا شــواهد بســیار تصاوی ــا ب ــد. آن ه اجتماعــی ارزشــمند برخوردارن
ــد.  ــد، رد می کنن ــر می کش ــه تصوی ــی و زوال ب ــتی، تنهای ــف و سس ــه آن را دوره ضع ک
ادبیــات مرتبــط بــا دوران ســوم، درکــی مثبت تــر و پرنشــاط از دوره پایانــی حیــات را بــه 
تصویــر کشــیده اســت. رابطــه و نســبت فزاینــده موضوعــات و مســائل ســالمندی مرتبــط 
ــد  ــان می ده ــالم و...( نش ــری س ــد، پی ــری مول ــال، پی ــری فع ــد پی ــوم )مانن ــا دوران س ب
کــه یــک تغییــر پارادایــم در جریــان اســت. ایــن تغییــر پارادایــم بــه مســیری نظــر دارد 
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ــا،  ــرای معن ــالمندان ب ــه س ــه چگون ــن ک ــردازی شــده اســت و ای ــالمندی مفهوم پ ــه س ک
ــوم  ــه دوران س ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــره می کنن ــان مذاک ــدف و ارزش در زندگی ش ه
ــالمندی  ــدی از س ــوع جدی ــه ن ــه مثاب ــود ب ــرده ب ــی ک ــن پیش بین ــه نیگارت ــه ک همان گون
ــاد بیــن  ــی زی ــه زمان ــه فاصل ــا توجــه ب ــد ب ــم جدی ــن پارادای تعریــف می شــود. اگرچــه ای
خــروج از نیــروی کار و شــروع معلولیــت و ازکارافتادگــی آغــاز شــد، امــا پدیــده دوران ســوم 
مفهــوم پیچیــده ای اســت کــه بــه شــیوه های مختلــف توصیــف شــده اســت. بــه عنــوان 
ــه  ــه مشــارکت در جامع ــای ادام ــا فرصت ه ــده ب ــی مشــخص ش ــال »فضــای اجتماع مث
مصرفــی«، یــک ســاخت اجتماعــی، یــک ایدئولــوژی، یــک طبقــه اجتماعــی، یــک مرحلــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــه مقوله های ــی از جمل ــوزه فرهنگ ــک ح ــنی، و ی ــک دوره س ــی، ی از زندگ
دوران ســوم از نــگاه پژوهشــگران و صاحب نظــران ترســیم شــده اســت. ایــن توصیفــات 
ــوان  ــدازه نمی ت ــه ان ــا چ ــه ت ــد، و این ک ــان می ده ــوم را نش ــودن دوران س ــدی ب چندبع
ــرای درک  ــف ب ــف تعاری ــواع مختل ــع ان ــود. در واق ــازی ش ــف ساده س ــد در تعری و نبای
ــش  ــوزه دان ــد را در ح ــم جدی ــن پارادای ــا ای ــه آن ه ــمندند و هم ــده ارزش ــن پدی ــا از ای م
سالمندشناســی مفهوم ســازی می کننــد. امــا فــارغ از اســتفاده از تعاریــف خــاص، بایــد بــه 
دوران ســوم بــه عنــوان دوره ای از بازنشســتگی ســالم توجــه ویــژه داشــت. مفهــوم دوران 
ــتر  ــن و بس ــراد آن را در مت ــه اف ــود ک ــف ش ــروژه ای توصی ــوان پ ــه عن ــد ب ــوم می توان س
ــرات اجتماعــی دانســت  ــواع تغیی ــوان آن را  حاصــل ان ــا می ت ــد، ی ــف می کنن ــه تعری جامع
ــر  ــد ب ــه می توان ــی ک ــا مفهوم ــد، ی ــف می کنن ــد تعری ــی جدی ــدان فرهنگ ــک می ــه ی ک
اســاس انتقــال زندگــی و موقعیت هــای جایــگاه و منزلــت بــه صــورت کمــی اندازه گیــری 
شــود. رونــد درک پدیــده دوران ســوم همچنــان ادامــه دارد و بایــد در خصــوص فرضیــات 
دربــاره آن چــه دوران ســومی بــودن را معنــا می کنــد، محتــاط باشــیم. دوران ســوم ممکــن 
ــه  ــوز ب ــن هن ــی پیــش رو باشــد و بنابرای ــرات جمعیت ــًا یــک شــاخص از تغیی اســت صرف

طــور کامــل قابــل شناســایی نیســت. 
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دانشگاه دوره سوم

ــاد  ــوزش و ایج ــدف آم ــه ه ــت ک ــی اس ــش بین الملل ــک جنب ــوم1 ی ــگاه دوران س دانش
انگیــزه بــرای اعضــای عمدتــًا بازنشســته جامعــه و جمعیــت در حــال ســپری کــردن دوره 
ــا عالمــت اختصــاری U3A شــناخته می شــوند.  ســوم عمــر را دنبــال می کنــد و اغلــب ب
هیــچ مــدل پذیرفتــه شــده عمومــی بــرای U3A وجــود نــدارد. مفهــوم اصلــی آن در 
ــل توجهــی  ــه طــور قاب ــوان یــک فعالیــت دانشــگاهی آزاد و پاره وقــت، ب ــه عن فرانســه ب
ــن  ــراد در س ــیاری از اف ــی بس ــور آمادگ ــن کش ــت. در ای ــرده اس ــر ک ــتان تغیی در انگلس
ــر  ــده و ب ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــه ب ــک در جامع ــارکت و کم ــرای مش ــتگی ب بازنشس
ــت.  ــده اس ــد ش ــنتی تأکی ــگاه های س ــا دانش ــمی ب ــاط رس ــدون ارتب ــا ب ــارکت آن ه مش
ــه  ــی ک ــد، در حال ــال کرده ان ــدل را دنب ــن م ــی زبان ای ــورهای انگلیس ــیاری از کش بس

ــد.  ــوی بوده ان ــدل فرانس ــه روی م ــًا دنبال ــاره ای عمدت ــای ق ــورهای اروپ کش
ــل ســنی  ــوط نیســت و حداق ــک ســن خــاص مرب ــه ی ــواًل ب ــت در U3A معم عضوی
بــرای آن در نظــر گرفتــه نمی شــود، بلکــه شــامل یــک دوره از زندگــی فــرد )دوره ســوم( 
اســت کــه پــس از اتمــام اشــتغال تمام وقــت و مســئولیت های پــدری و مــادری فــرد در 

ــود.  ــاز می ش ــر او آغ دوران دوم عم
U3A بــرای نخســتین بــار در ســال 1973 در دانشــکده علــوم اجتماعــی تولــوز فرانســه 

توســط پروفســور پیــر واالس آغــاز بــه کار کــرده اســت. در فرانســه هــر گــروه دانشــگاهی 
ــا یــک دانشــگاه محلــی مرتبــط اســت. ایــن مــدل دانشــگاهی در  ــًا ب دوران ســوم عمدت

ــا اســتفاده می شــود.  ــاره اروپ ــژه در ق بســیاری از کشــورهای دیگــر به وی
ــق دوره هــای  ــام یــک ســازمان اســت کــه از طری ــا دانشــگاه دوره ســوم ن در بریتانی
آموزشــی فرصــت تغییــر و بهبــود زندگــی را در اختیــار افــراد قــرار می دهد. شــرکت کنندگان 
ــی  ــه در محیط ــتند ک ــتگی هس ــرف بازنشس ــا در ش ــته ی ــراد بازنشس ــا اف ــن دوره ه در ای
ــدرک نیســت بلکــه  ــت م ــی کــه هــدف آن دریاف ــد. آموزش های ــوزش می بینن ــی آم جمع
1. University of the Third Age
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ــی  ــا واحدهــای محل ــن ســازمان در سرتاســر بریتانی ــذِت دانســتن و اکتشــاف اســت. ای ل
ــب  ــراد داوطل ــه محســوب می شــوند و به طــور کامــل توســط اف دارد کــه نهادهــای خیری
اداره می شــوند. در هــر یــک از واحدهــای محلــی از دانــش، مهــارت و تخصــص اعضــای 
محلــی بــرای ســازمان دهی فعالیت هــا اســتفاده می شــود. مربیــان در عیــن اینکــه 
ــط  ــور متوس ــی به ط ــد محل ــر واح ــتند. ه ــم هس ــده ه ــود یادگیرن ــد خ ــوزش می دهن آم
حــدود 250 عضــو دارد امــا واحــدی بــه کوچکــی 12 نفــر و بــه بزرگــی 2000 نفــر هــم 
ــی  ــای آموزش ــوم فرصت ه ــگاه دوره س ــا، دانش ــای اعض ــالل فعالیت ه ــود دارد. در خ وج
ــان، موســیقی، تاریــخ، فلســفه، صنایع دســتی، عکاســی و  در حوزه هــای مختلــف هنــر، زب
ماننــد آن را هــم فراهــم می کنــد. رویکــرد کلــی ایــن ســازمان، یادگیــری بــه قصــد تفریــح 

اســت و هیــچ ارزیابــی یــا مدرکــی بــرای دوره هــا وجــود نــدارد.
ــیاری از کشــورها در  ــون، بس ــا کن ــوم ت ــتین دانشــگاه دوره س ــیس نخس ــان تأس از زم
سراســر دنیــا، بــر اســاس زمینه هــای فرهنگــی خــود اقــدام به تشــکیل چنیــن دانشــگاه هایی 
کرده انــد. در ایــران هــم در ســال های اخیــر اقداماتــی در ایــن راســتا صــورت گرفتــه اســت. 
نخســتین U3A در ایــران در ســال 1391 در زیرمجموعــه معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی زاهــدان راه انــدازی شــد و در ســال جــاری دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان در 

حــال آغــاز همیــن مســیر اســت. 
ــا  ــی ب ــوم ایران ــگاه دوره س ــه دانش ــه نمون ــه در مقایس ــب توج ــکات جال ــی از ن یک
ــوای دوره هــای آموزشــی آن هاســت. دوره هــای  ــی، در محت دانشــگاه های معمــول بین الملل
معمــول دانشــگاه های دوران ســوم در دنیــا هنــر، مطالعــات کالســیک، گفتگــو، کامپیوتــر، 
صنایــع دســتی، مناظــره، نمایــش، تاریــخ، زبــان، ادبیــات، موســیقی، علــوم، علــم اجتماعــی 
و فلســفه و هنــر اســت کــه اغلــب در حوزه هــای دانــش علــوم انســانی تعریــف می شــوند، 
امــا توجــه اصلــی دانشــگاه نســل ســوم در ایــران معطــوف بــه مباحــث بهداشــت و ســالمت 

ــرای تندرســتی اســت.  ــالش ب ــه و ت ــر بیماری هــا و ورزش و تغذی ــی در براب و خودمراقبت



دوران سوم عمر؛ بحران بازنشستگی یا سال های طالیی زندگی  / 17

تجربیات موفق جهانی در حوزه سالمندان در دوران سوم عمر 

ــود و  ــیوه های بهب ــی ش ــوع »بررس ــا موض ــود ب ــش خ ــادی در پژوه ــین عم محمدحس
اصــالح سیاســت گذاری اجتماعی-فرهنگــی در حمایــت از بازنشســتگان« مجموعــه 
گســترده ای از فعالیت هــا و تجربیــات موفــق را در کشــورهای مختلــف در حــوزه ســالمندان 
و بازنشســتگان ارائــه کــرده و بــر دالیــل و شــواهد تجربــی انگاره هــای نویــن نگــرش بــه 

ســالمندان و بازنشســتگان تأکیــد کــرده اســت. 
ــًا  ــمرده اند، لزوم ــه در آن برش ــی ک ــواهد تجرب ــش و ش ــن پژوه ــد ای ــه تأکی اگرچ
معطــوف بــه دوران ســوم عمــر نیســت، امــا از آن جــا کــه بــر رویکردهــای جدیــد مباحــث 
ــد  ــی، می توانن ــق جهان ــات موف ــن تجربی ــته، ای ــد داش ــتگی تأکی ــالمندی و بازنشس س
ــالمندان  ــتگان و س ــوزه بازنشس ــزی در ح ــت گذاری و برنامه ری ــرای سیاس ــی را ب ایده های
در کشــور ارائــه دهنــد. برخــی مؤلفه هــای اصلــی مجموعــه اقداماتــی کــه در ایــن طــرح 

ــد: ــه شــرح زیران برشــمرده شــده، ب
1- تغییــر انگاره هــای ذهنــی: یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــا در سیاســت گذاری 
اجتماعی-فرهنگــی بــرای بازنشســتگان و به طــور عــام ســالمندان، فعالیت هــای 
آموزشــی و فرهنگــی بــرای تغییــر انگاره هــای ذهنــی نســبت بــه ایــن دو مقولــه اســت. 
ــالمندی  ــه دوره س ــبت ب ــنتی نس ــای س ــد ذهنیت ه ــالش کرده ان ــورها ت ــی کش برخ
ــی از  ــیله یک ــد و بدین وس ــر دهن ــی را تغیی ــتگی و مصرف کنندگ ــوان دوره وابس به عن
مهم تریــن موانــع مشــارکت اجتماعــی کامــل شــهروندان ســالمند در حیــات روزمــره را 
ــف اطالع رســانی و رســانه های جمعــی  ــد. اســتفاده از ابزارهــای مختل ــان بردارن از می
ــی از بازنشســتگان و  ــر منف ــردن تصاوی ــان ب ــی و از می ــای آگاهــی عموم ــرای ارتق ب
ــروه  ــن گ ــه ای ــور ب ــروت مح ــای ث ــا نگرش ه ــردن آن ب ــن ک ــالمندان و جایگزی س
ــی انجــام  ــی و هــم در ســطح محل ــی اســت کــه هــم در ســطح مل ــه اقدامات از جمل
ــرات  ــا تغیی ــط ب ــن بخش هــای مرتب ــه مهم تری ــر فرهنگــی ازجمل ــن تغیی می شــود. ای
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ــت گذاری و  ــد سیاس ــوده و نیازمن ــالمندان ب ــتگان و س ــوزه بازنشس ــی در ح پارادایم
ــت.  ــی اس ــر فرهنگ ــزی فراگی برنامه ری

ــتغال و بازنشســتگی: موضــوع مشــارکت اقتصــادی  ــوزه اش 2- سیاســت گذاری در ح
ــن  ــا ای ــط ب ــات مرتب ــن موضوع ــه بحث برانگیزتری ــالمندان از جمل ــتگان و س بازنشس
گــروه اســت. از یک ســو گروهــی معتقدنــد ســالمندان باید از حقــوق کافی بازنشســتگی 
برخــوردار باشــند و بــدون نیــاز بــه درآمــد حاصــل از کار از دوران بازنشســتگی خــود 
لــذت ببرنــد. از ایــن منظــر هرگونــه تــالش بــرای بــاال بــردن ســن بازنشســتگی یــا 
ــه معنــای بهره کشــی  ــرای ســالمندان ب ــداوم اشــتغال ب سیاســت های تشــویق کننده ت
از ایــن گــروه و ظلــم بــه آن هاســت. از ســوی دیگــر، گروهــی بــر ایــن باورنــد کــه 
شــغل و کار بخــش مهمــی از احســاس هویــت افــراد اســت و محــروم کــردن افــراد از 
حــق اشــتغال نوعــی اجحــاف و تبعیــض علیــه ســالمندان اســت. از منظــر ایــن گــروه، 
بازنشســتگی اجبــاری افــراد بــه معنــای نادیــده گرفتــن تجربــه و تخصــص آن هاســت 
ــی را  ــس بیهودگ ــوده و ح ــراد ب ــرای اف ــری ب ــی جبران ناپذی ــه روح ــه ضرب و درنتیج
در آن هــا تقویــت می کنــد. داوری در ایــن مناقشــه آســان نیســت امــا حــق انتخــاب 
)واقعــی( بــرای بازنشســته شــدن یــا چگونــه بازنشســته شــدن راه حــل میانــه بــه نظــر 
ــن  ــوان و همچنی ــروی کار ج ــش نی ــت و کاه ــالخوردگی جمعی ــه س ــد. البت می رس
ــا، خصوصــًا در  ــا دولت ه ــای بازنشســتگی ســبب شــده ت ــی صندوق ه مشــکالت مال
ــردن ســن بازنشســتگی و سیاســت های  ــه ســمت باالب کشــورهای صنعتــی، اغلــب ب
بازدارنــده از بازنشســتگی پیــش از موعــد حرکــت کننــد. بــه همیــن ســبب اســت کــه 
معمــواًل بخــش زیــادی از مباحــث سیاســت گذاری در حــوزه ســالمندان و بازنشســتگان 

ــرای ایــن گــروه مرتبــط اســت. ــه سیاســت های اشــتغال ب ب
ــه نگهــداری بلندمــدت: افزایــش ســالخوردگی جمعیــت پدیــده ای اســت  3- توجــه ب
کــه بــه دنبــال خــود پیامدهــای مختلفــی ازجملــه در بخــش ســالمت و درمــان دارد. 
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ــن  ــو و همچنی ــی از یک س ــات درمان ــای خدم ــده ارتق ــن پدی ــا ای ــه ب ــرای مواجه ب
ــن  ــود. در ای ــرا می ش ــف اج ــورهای مختل ــر در کش ــوی دیگ ــه ای از س ــات بیم خدم
رویکــرد تمرکــز اصلــی بــرای ارائــه خدمــات بــه افــراد در لحظــات بحرانــی نیــاز بــه 
خدمــات درمانــی اســت. در برابــر ایــن رویکــرد، رویکــرد نگهــداری بلندمــدت بیشــتر 
ــژه  ــمی به وی ــات جس ــکالت و صدم ــش مش ــت کاه ــه جه ــات روزان ــه خدم ــر ارائ ب
ــت  ــزل جه ــتاری در من ــات پرس ــت. خدم ــالمندان اس ــالخورده س ــش س ــرای بخ ب
حفــظ اســتقالل افــراد و مانــدن طوالنی تــر در خانــه بــه جــای رفتــن بــه خانه هــای 
ــه  ــگیری از جمل ــق پیش ــان از طری ــای درم ــش هزینه ه ــن کاه ــالمندان و همچنی س
ــط  ــات توس ــن خدم ــف ای ــرد اســت. در کشــورهای مختل ــن رویک ــی ای ــداف اصل اه
ــد  ــا بای ــه می شــود. ام ــان ارائ ــه متقاضی ــا اشــکال گوناگــون ب ــف و ب نهادهــای مختل
توجــه داشــت کــه ارائــه ایــن خدمــات بــه معنــای نادیــده گرفتــن ســهم خانواده هــا 
ــهم  ــان س ــی می ــا توازن ــود ت ــالش می ش ــت و ت ــالمند نیس ــراد س ــداری از اف در نگه

ــود. ــرار ش ــانی برق ــی در خدمات رس ــای عموم ــهم نهاده ــواده و س خان
ــت گذاری و  ــی در سیاس ــائل اصل ــی از مس ــلی: یک ــن نس ــتگی بی ــت همبس 4- تقوی
برنامه ریــزی بــرای ســالمندان توجــه بــه اصــل همبســتگی بیــن نســلی اســت. ایــن 
بــدان معناســت کــه هرگونــه اقــدام بــرای ســالمندان و بازنشســتگان نبایــد بــه جدایــی 
ــن  ــه تضــاد بی ــًا ب ــا احیان ــده و ی ــه منجــر ش ــای جامع ــایر بخش ه ــروه از س ــن گ ای
ــرای ســالمندان  ــت بســیاری از اقدامــات موفــق ب نســلی منجــر شــود. درواقــع خصل
ــد و  ــره می برن ــع آن به ــنی از مناف ــای س ــه گروه ه ــت هم ــه درنهای ــت ک ــن اس ای
ــال در  ــوان  مث ــه  عن ــوند؛ ب ــر نمی ش ــنی منج ــای س ــی گروه ه ــقاق و جدای ــه انش ب
بحــث از موانــع و مشــکالت موجــود در شــهرها بــرای زندگــی ســالمندان، ایــده شــهر 
ــا  ــن اســت کــه ب ــن طــرح ای ــی ای ــده اصل ــی شــده اســت. ای دوســتدار ســنین معرف
ــه  ــهر ازجمل ــف ش ــای مختل ــود در بخش ه ــای موج ــیاری از محدودیت ه ــع بس رف
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مســکن و حمل ونقــل، شــرایط زندگــی بــرای همــه افــراد ازجملــه ســالمندان بهبــود 
ــالمندان  ــان س ــل می ــکان تعام ــه ام ــت ک ــی اس ــر اقدامات ــه دیگ ــد. نکت ــدا می کن پی
ــکان  ــرده و ام ــم ک ــی فراه ــای گروه ــب فعالیت ه ــدی را در قال ــل های بع ــا نس ب
ــده  ــرح ش ــات مط ــب تجربی ــد. در اغل ــم می کن ــا را فراه ــل گروه ه ــری متقاب بهره گی
ــنی در  ــای س ــه گروه ه ــارکت هم ــکان مش ــنی و ام ــی س ــی گزین ــاب از جدای اجتن

ــت. ــده اس ــه ش ــی پذیرفت ــرد کل ــک رویک ــوان ی ــا به عن ــا برنامه ه ــات ی تأسیس
ــالمندان و  ــی س ــارکت اجتماع ــهیل مش ــال: تس ــی فع ــارکت اجتماع ــهیل مش 5- تس
ــف  ــورهای مختل ــات در کش ــن اقدام ــی از مهم تری ــا یک ــزوای آن ه ــری از ان جلوگی
بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی ســالمندان و بازنشســتگان اســت. بــرای ایــن کار از میان 
بــردن موانــع و محدودیت هــا بــرای تــردد و دسترســی بــه خدمــات و امکانــات از جملــه 
ــوان در  ــات را می ت ــن تجربی ــق ای ــای موف ــد. نمونه ه ــمار می آی ــی بش ــات اصل اقدام
تســهیل اســتفاده ســالمندان از خدمــات فــن آوری بــا متناسب ســازی آن هــا بــا نیــاز و 
توانایی هــای ســالمندان مثــاًل در اســتفاده از رایانــه، اینترنــت یــا تلفــن همــراه اســت. 
ــهری  ــات ش ــات و خدم ــه امکان ــی ب ــل و دسترس ــکن، حمل ونق ــازی مس متناسب س
ــالمندان و  ــزوای س ــینی و ان ــری از خانه نش ــرای جلوگی ــی ب ــات اساس ــر اقدام از دیگ

ــد. ــه حســاب می آی بازنشســتگان ب
ــارکت  ــکان مش ــردن ام ــم ک ــر فراه ــالوه ب ــه: ع ــای داوطلبان ــت فعالیت ه 6- تقوی
ــالمندان و  ــه س ــه و عام المنفع ــای داوطلبان ــارکت در فعالیت ه ــکان مش ــادی، ام اقتص
بازنشســتگان از مهم تریــن برنامه هــای اجتماعــی در ســطوح مختلــف ملــی و محلــی 
اســت. فعالیت هــای داوطلبانــه ایــن امــکان  را فراهــم می کنــد تــا افــراد خــأ ناشــی 
ــان  ــه زندگی ش ــش ب ــا بخ ــی معن ــا فعالیت ــت دادن کار را ب ــتگی و از دس از بازنشس
ــای  ــرای فعالیت ه ــتگان ب ــش بازنشس ــارت و دان ــت، مه ــتفاده از ظرفی ــد. اس ــر کنن پ
داوطلبانــه تــا حــد زیــادی بــه فراهــم بــودن زمینــه ایــن دســت فعالیت هــا در جوامــع 
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ــت و  ــد اس ــه قدرتمن ــای داوطلبان ــنت فعالیت ه ــه س ــورهایی ک ــتگی دارد؛ در کش بس
ــتر  ــا بیش ــن فعالیت ه ــتگان در ای ــری بازنشس ــکان به کارگی ــینه تاریخــی دارد، ام پیش
ــه  اســت. از ســوی دیگــر در کشــورهایی کــه ســاختار سیاســی فعالیت هــای داوطلبان
ــتگان در  ــری بازنشس ــت، به کارگی ــف اس ــی ضعی ــه مدن ــد و جامع ــدود می کنن را مح
ــتگان در  ــت بازنشس ــتفاده از ظرفی ــت. اس ــدی روبروس ــع ج ــا موان ــا ب ــن فعالیت ه ای
ــاد  ــازمان های مردم نه ــتفاده از س ــا اس ــورها ب ــی کش ــه در برخ ــای داوطلبان فعالیت ه
صــورت می گیــرد امــا در برخــی کشــورها ماننــد آمریــکا نهــاد ملــی فــدرال نیــز بــرای 

ــود دارد. ــی وج ــروی اجتماع ــن نی ــازمان دهی ای س
7- ضــرورت آمــوزش مادام العمــر: یکــی از ایده هــای بســیار مهــم در تغییــر نگــرش 
بــه بازنشســتگی و ســالمندی و همچنیــن توانمندســازی ســالمندان توجــه بــه آمــوزش 
ایــن گــروه اســت. در رویکــرد ســنتی، زندگــی فــرد در طــول دوره حیــات بــه ســه دوره 
آمــوزش، کار و بازنشســتگی تقســیم می شــود. برخــالف ایــن رویکــرد، در تلقی هــای 
جدیــد آمــوزش منحصــر بــه دوره کودکــی و جوانــی نبــوده و افــراد در طــول حیــات 
ــوزش  ــکان آم ــردن ام ــم ک ــه فراه ــوند. درنتیج ــور می ش ــه آن تص ــد ب ــود نیازمن خ
ــن  ــدف ای ــد. ه ــرح می ش ــهروندی مط ــق ش ــک ح ــوان ی ــنین به عن ــه س ــرای هم ب
آموزش هــا می توانــد غنــای شــخصی یــا مهارت آمــوزی بــرای فعالیــت شــغلی باشــد. 
در بحــث از آمــوزش یکــی از موضوعــات مهمــی کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، 
ــه ایــن  ــرای ورود ب ــرای آماده ســازی آن هــا ب آمــوزش افــراد پیــش از بازنشســتگی ب
ــه  ــبت ب ــنتی نس ــای س ــد نگرش ه ــا می توان ــن آموزش ه ــت. ای ــی اس دوره از زندگ
ایــن دوره را تغییــر داده و افــراد را بــرای ورود بــه دوره ای مولــد در زندگــی آمــاده کنــد. 
8- تدویــن حقــوق و قوانیــن مرتبــط با ســالمندان: یکــی از اقدامــات مهــم در تجربیات 
جهانــی تدویــن حقــوق و قوانیــن مرتبط بــا ســالمندان  بازنشســتگان اســت. یک هدف 
ــف  ــای مختل ــا در بخش ه ــه آن ه ــض علی ــردن تبعی ــان ب ــن از می ــن قوانی ــم ای مه
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ــر سوءاســتفاده ها و بدرفتاری هــا اســت.  ــات اجتماعــی و حفاظــت از آن هــا در براب حی
ــع در  ــردن موان ــان ب تســهیل مشــارکت اجتماعــی ســالمندان و بازنشســتگان و از می
برابــر مشــارکت کامــل افــراد از جملــه دیگــر اهــداف ایــن قوانیــن اســت. مجموعــه ای 
ــرای ســالمندان یکــی از پیش شــرط های  مــدون از قوانیــن و حقــوق تعریــف شــده ب

الزم بــرای تضمیــن عدالــت و ارتقــای کیفیــت زندگــی آن هــا بشــمار می آیــد.  
ــزی در  ــت گذاری و برنامه ری ــه سیاس ــی: اگرچ ــای اجتماع ــه نوآوری ه ــه ب 8- توج
ــد  ــا نبای ــالمندان ضــروری اســت ام ــی س ــت زندگ ــای کیفی ــرای ارتق ــی ب ســطح مل
اهمیــت نوآوری هــای اجتماعــی در ســطح خــرد و محلــی را نادیــده گرفــت. مجموعــه 
متنوعــی از اقدامــات بــرای ســالمندان مطــرح شــده اند کــه عمدتًا توســط ســازمان های 
ــود  ــه خ ــروه در منطق ــن گ ــی ای ــرایط زندگ ــود ش ــرای بهب ــی ب ــاد و مردم مردم نه
ــازی  ــد متناسب س ــی می توان ــات محل ــن اقدام ــق چنی ــای موف ــده اند. نمونه ه اجراش
شــده و در ســایر مناطــق تکــرار شــود. اهمیــت سیاســت گذاری در ســطح کالن هــم 
ــای  ــرای طرح ه ــرای اج ــی ب ــای مردم ــور ظرفیت ه ــد و تبل ــرای رش ــازی ب زمینه س

ــت و گســترش آن هــا محســوب می شــود.  ــه تقوی ــه و هــم کمــک ب خالقان

دوران سوم عمر در ایران 

ــی  ــعه یافته، مبتن ــورهای توس ــوم در کش ــگاه دوره س ــون دانش ــی همچ ــرای برنامه های اج
ــر برخــی زمینه هــای مــادی اســت کــه شــاید بتــوان گفــت در ایــران بــه طــور کامــل  ب
ــه »خودتحقق بخشــی«  ــاز ب ــرآوردن نی ــن برنامه هــا، ب ــب ای ــد. هــدف اغل تحقــق نیافته ان
ســالمندان اســت. احســاس نیــاز ســالمندان بــه خودتحقق بخشــی در درجــه اول مســتلزم 
ــن  ــرای چنی ــن رو اج ــت. از همی ــادی اس ــادی و اقتص ــت م ــان از امنی ــورداری آن برخ
ــا  ــه در آن ه ــت ک ــر اس ــوب امکان پذی ــو مطل ــه نح ــی ب ــتر در جوامع ــی بیش برنامه های
ــالمندان  ــتگان و س ــه بازنشس ــی هم ــای رفاه ــن نیازه ــه تأمی ــد ب ــاه« متعه ــت رف »دول
ــات و  ــر و اقدام ــوم عم ــوم دوره س ــه مفه ــت ک ــرایطی اس ــن ش ــًا در چنی ــد. اساس باش
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ــود.  ــادار می ش ــر و معن ــی توجیه پذی ــطح مل ــه آن در س ــوط ب ــت گذاری های مرب سیاس
ــان  ــام- در چن ــور ع ــه ط ــی -ب ــتگان ایران ــی بازنشس ــت رفاه ــد وضعی ــر می رس ــه نظ ب
ســطحی نیســت کــه تکــرار تجربه هــای دولت هــای رفــاه غربــی در کشــور، بــدون هیــچ 
جــرح و تعدیلــی، چنــدان ثمربخــش باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه نســبت قابــل توجهــی 
ــه  ــد و ب ــرار دارن ــتمری بگیر ق ــتگان مس ــره ی بازنشس ــارج از دای ــی خ ــالمندان ایران از س
دلیــل فقــدان حمایت هــای اجتماعــی، آن چنــان کــه در دولت هــای رفــاه مرســوم اســت، 

ــوند. ــد ش ــوم بهره من ــه دوران س ــب تجرب ــد از مواه نمی توانن
ــا  ــران ب ــی ای ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــادی، تفاوت ه ــای اقتص ــر ویژگی ه ــالوه ب ع
ــاالن  ــی را از همس ــتگان ایران ــالمندان و بازنشس ــت س ــز، وضعی ــی نی ــورهای اروپای کش
ــه اشــاره شــد کــه یکــی از  ــن نکت ــه ای ــر ب ــز ســاخته اســت. پیش ت اروپایــی خــود متمای
ــدان  ــه دوران ســوم، فراغــت از مســئولیت های خانوادگــی و فرزن فاکتورهــای مهــم تجرب
ــران،  ــوان گفــت تفاوت هــای اجتماعــی و فرهنگــی در ای ــا شــاید بت دانســته می شــود؛ ام
شــرایط متفاوتــی را بــرای ســالمندان و بازنشســتگان ایجــاد کــرده اســت؛ پیونــد و تعامــل 
ــن  ــئولیت های والدی ــا مس ــده ت ــبب ش ــران، س ــاوندی در ای ــی و خویش ــترده   خانوادگ گس
ــا  ــواده ی پــدری، همچنــان ت ــدان، حتــی پــس از اســتقالل آن هــا از خان ــه فرزن نســبت ب
حــد زیــادی پابرجــا بمانــد و ســالمندان ایرانــی ناگزیــر باشــند ســال های دوران ســوم عمــر 

خــود را نیــز صــرف رســیدگی بــه امــور خانوادگــی نماینــد. 

جمع بندی

ــادی و  ــرات اقتص ــر تغیی ــت تأثی ــری تح ــالمندی و پی ــف س ــر تعری ــال های اخی در س
ــی  ــه ســن تقویم ــف معطــوف ب ــه تعاری ــناختی ب ــًا زیست ش ــده ای صرف ــی، از پدی اجتماع
ــژه در کشــورهای دارای  ــه وی و شناســنامه ای تغییــر جهــت داده اســت کــه ایــن ســن، ب
دولــت رفــاه، ســنی اســت کــه افــراد در آن واجــد شــرایط دریافــت مســتمری بازنشســتگی 
می شــوند. از طرفــی تغییــرات جمعیتــی ناشــی از تحــوالت در حوزه هــای مختلــف باعــث 



24  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ــت  ــم نســبت جمعی ــد و ه ــی کنن ــری را زندگ ــالمندان هــم ســال های طوالنی ت شــده س
بیشــتری را در جوامــع بــه خــود اختصــاص دهنــد. ایــن فرایندهــا ســبب شــده اســت کــه 
ســالمندان در دوران معاصــر بــه یکــی از نیروهــای اجتماعــی و سیاســی اثرگــذار در جوامــع 

تبدیــل شــوند. 
ــاظ  ــه لح ــدن ب ــول و زوال ب ــی از اف ــالمندی دوران ــه س ــته، ک ــالف گذش ــر خ ب
ــالمت  ــالمندان از س ــیاری از س ــر بس ــال حاض ــد، در ح ــته می ش ــناختی دانس زیست ش
ــه  ــبت ب ــرش نس ــرد و نگ ــر رویک ــب تغیی ــی موج ــن تحوالت ــد. چنی ــبی برخوردارن نس
ــت.  ــده اس ــعه یافته ش ــورهای توس ــیاری از کش ــالمندی در بس ــتگی و س ــوم بازنشس مفه
دانــش سالمندشناســی در ابتــدای پیدایــش بــر ایــده مطالعــه و کنتــرل مســائل ســالمندان 
ــران  ــا صاحب نظ ــز داشــت؛ ام ــه تمرک ــاده در جامع ــف و از کارافت ــراد ضعی ــوان اف ــه عن ب
ــوری از  ــال ظه ــروه در ح ــه گ ــه ب ــه ضــرورت توج ــدای راه، ب ــان ابت ــوزه، از هم ــن ح ای
ــه  ــد. توج ــی بردن ــواده پ ــنتی کار و خان ــئولیت های س ــالم، دارا و آزاد از مس ــالمندان س س
ــی  ــای ازکارافتادگ ــه معن ــًا ب ــژه بازنشســتگی لزوم ــالمندی و به وی ــه س ــه ک ــن نکت ــه ای ب
نیســت، باعــث ایجــاد تغییــر در دیدگاه هــای قائــل بــه ســه مرحلــه ای بــودن دوران عمــر 
ــا جــدا  و شــکل گیری دوران چهــار مرحلــه ای شــد. در ایــن دیــدگاه، دوران ســوم عمــر ب
شــدن از مرحلــه آخــر، دورانــی از خودشــکوفایی، خودتحقق بخشــی و تکامــل شــخصی در 
نظــر گرفتــه می شــود. بــرای ایــن دوره نمی تــوان ســن مشــخصی تعییــن کــرد، امــا بــه 
طــور تقریبــی محــدوده زمانــی بیــن بازنشســتگی و ازکارافتادگــی ناشــی از تحمیــل ســن را 
در برمی گیــرد. دوره ســوم عمــر، در واقــع شــامل دورانــی اســت کــه افــراد، بــا برخــورداری 
ــد  ــه ای و خانوادگــی، می توانن ــی از مســئولیت های حرف ــاه نســبی و رهای از ســالمت و رف
ــن رو  ــند؛ و از همی ــود باش ــرای خ ــش ب ــای رضایت بخ ــه ای از فعالیت ه ــل مجموع عام

ــته اند.  ــی دانس ــی زندگ ــال های طالی ــن دوران  را س ــی ای ــه برخ ــت ک اس
البتــه همان طــور کــه پیــش از ایــن نیــز ذکــر شــد بایــد در نظــر داشــت اســتفاده از 



دوران سوم عمر؛ بحران بازنشستگی یا سال های طالیی زندگی  / 25

چنیــن تجربیاتــی در کشــورهایی ماننــد ایــران کــه از سیســتم رفاهــی مبتنــی بــر حمایــت 
اجتماعــی و ارائــه خدمــات بــه ســالمندان برخــوردار نیســت، نیازمنــد مالحظــات بیشــتری 
اســت. در ایــران بــه دلیــل مســائل و مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی پیچیــده، ســالمندی 
و بازنشســتگی بــه زعــم کارشناســان بــا بحران هــای گوناگــون همــراه اســت کــه عــالوه 
ــتمری  ــاع از مس ــورت انتف ــی در ص ــون، حت ــادی گوناگ ــکالت اقتص ــائل و مش ــر مس ب
ــاس  ــس و احس ــه نف ــاد ب ــت دادن اعتم ــا از دس ــا را ب ــًا آن ه ــی، بعض ــتگی مکف بازنشس

ــد.  ــرو می کن ــودن روب ــربار ب ــاس س ــی و احس ــی و بی فایدگ بیهودگ
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