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مقدمه

رونــد رو بــه رشــد امیــد بــه زندگــی و رونــد کاهشــی نرخ بــاروری ســبب تغییــر تدریجی ســاختار

جوامعــ بهس��وی س��المندی ش��ده اسـ�ت .از یکس��و ب�رـ اس��اس بررس�یـهای انجامشـ�ده

پیشبین��ی میشــود تــا ســال  2050جمعیــت ســالمندان در جهــان و بهخصــوص در آســیا
و اقیانوسیــه ســه برابـ�ر شــود ،بهطوریکـ�ه از هـ�ر چهـ�ار نفـ�ر یـ�ک نفـ�ر بـ�االی شـ�صت سـ�ال

سنــ خواهــد داشــت 1و از سـ�وی دیگـ�ر بـ�ا توجـ�ه بـ�ه رونـ�د سـ�المندی و کاهـ�ش نـ�رخ بـ�اروری،

ب��ر اس��اس پیشبین��ی س�اـزمان همکــاری و توسـ�عه اقتصــادی 2نســبت شــاغالن بــه جمعیــت
باقیمانــده ،از چه��ار ب��ه یــک در ح�اـل حاضـ�ر ،بــه دو بــه یــک تــا ســال  2050تغییــر خواهــد

کــرد 3.ایــن تغییر ســاختار ســبب برجســته شــدن جایــگاه پدیدۀ ســالمندی در جوامع شــده اســت

و توج��ه ب��ه ابع��اد مختل��ف آن در اولویتهـ�ای امـ�روز دولتمـ�ردان قـ�رار دارد.

اقدام��ات انجامش��ده درباــرۀ تغیی�رـ س��اختاری جامع��ه ب��ه ســمت ســالمندی بــه دو دســتۀ

کل��ی تقس��یم میشـ�وند :نخس��ت ،برنامهری��زی دولتهــا در راســتای ســنگینوزن کــردن
بخــش جــوان جامعــه و اعمــال سیاســتهای حمایتــی و تشــویقی در راســتای افزایــش
1. UNEEPESCAP.ORG
2. OECD
?3. Why is ICT for Ageing Well important
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تع��داد فرزن��دان خانوــار ب��رای حفــظ تعــادل جامعــه و جلوگیــری از ایجــاد جامعــۀ ســالمند در
آین��ده؛ و دوم ،برنامهری��زی دربــارۀ اقدامــات الزم بــرای حمایــت از ســالمندان و اســتفاده از
توانایــی آنــان در راســتای توســعۀ روزافــزون جامعــه .مســائل مربــوط بــه ســالمندان شــامل

جنبهه�اـی مختلفـ�ی نظی��ر نگه��داری از آن��ان ،حمایته�اـی م��ادی و معنـ�وی و بهرهمنــدی
از تجربی��ات آنـ�ان میشــود .در کش��ورهای غیرغربـ�ی ،اغلــب ســالمندان بــا فرزنــدان متأهــل

خــود زندگــی میکننــد کــه ایــن مســئله در چیــن و ژاپــن بســیار برجســته اســت.

1

یک��ی از مباح��ث مه��م مطــرح دربــارۀ ســالمندان در دنیــای امــروز ،انجمنهــای

ساــلمندی هسـ�تند ک�هـ ب��ه یک��ی از ابزاره��ای مؤث��ر و کارب��ردی دولته��ا بــرای برقــراری
ارتبــاط دوســویه بــا ســالمندان (اعمــال سیاسـتهای حمایتــی و بهرهمنــدی از تواناییهــای

آنـ�ان) تبدیـ�ل شـ�ده اسـ�ت.

در آغــاز مؤسســۀ هلپایــج 2انجمنهــای ســالمندی را ایجــاد کردنــد .نخســتین واحــد

انجمنهــای ســالمندی در ســال  1998در کامبــوج بــا هــدف ایجــاد آرامــش برای ســالمندان

باقیمانــده از جنــگ بهوجــود آمــد و پــس از آن ،از منظــر تعــداد و حــوزۀ عملکــرد بهمــرور
زمــان توســعه یافتنــد 3.در مطالعــۀ انجامشــدۀ مؤسســۀ هلپایــج در ســال  ،2016بیــش از

 1هــزار و  700انجمــن ســالمندی در یــازده کشــور آســیایی شناســایی شــدند کــه بــر اســاس
نیازهــای محلــی و شــرایط ملــی آنــان ســاختار و ســازماندهی متفاوتــی دارنــد.

4

در گــزارش حاضــر ،بــا تأکیــد بــر انجمنهــای مذکــور کــه در حــال حاضر برجســتهترین

آن��ان در ای��ران «خانهه�اـی امی��د» اس��ت ب��ه پیشنیازه��ا و اقداماــت الزم ب��رای برقــراری
ارتبــاط دوســویه بــا ســالمندان در راســتای تکریــم جایــگاه آنــان ،حمایــت مــادی و معنــوی
از آنــان و بهرهمنــدی از تجــارب ارزشمندشــان پرداختــه شــده اســت.

 .1برک.1386 ،

2. HelpAge
3. “HelpAge International”. UN Volunteers. Retrieved July 17, 2018
4. “Older People’s Associations: a briefing on their impact, sustainability and replicability”, 2018
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1.سالمندی دلنشین

1

برنامهری��زی دربــارۀ ساــلمندان بس��ته ب��ه فرهنگــ ،زیرســاختها و چالشهــای موجــود در
ه��ر جامع��ه تنــوع نس�بـت ًا گستــردهای دارد .بــا وجــود ایـ�ن وج�هـ مش��ترک ،هم��ۀ سیاسـتهای
ای��ن ح��وزه تهی��ۀ بســتۀ جامعــی اســت کــه پاســخگوی نیازهــای ســالمندان در ابعــاد مختلــف
جس��می ،روحی-روان��ی و اجتماع��ی باش��د .ازجملـ�ه چالشه��ای مذکوــر در جوام��ع ،میتــوان

ب��ه بــازار کار ،هزینههــای پرداخــت حقــوق بازنشســتگی ،هزینههــای بیمــۀ درمــان و نیازهــای
متن��وع س��المندان برــای مراقب��ت اش��اره ک��رد کــه ب��ا توجه ب��ه روند فزاین��دۀ تع��داد س��المندان در
کش��ورها اهمی��ت دوچن��دان یافتــه اســت .بــرای رویارویــی بــا ایــن چالشهــا دولتمــردان بهدنبال
ایج��اد راههای��ی بــرای یادگیــری مســتمر ،افزایــش حفاظــت اجتماعــی ســالمندان ،انعطافپذیری

شــغلی و تغییــر رونــد از بازنشســتگی پیــش از موعــد به بازنشســتگی پــس از موعد ،جلوگیــری از
انزــوای ســالمندان و حمای��ت از س�لامت آن��ان هس�تـند .بســتۀ حمایتی دولتمــردان برای پوشــش
جنبهه��ای مختل��ف مس��ائل و مش��کالت س��المندان را میت��وان «س��المندی دلنش��ین» نامی��د.

ایــن بســته محــدود بــه جنبههــای جســمی و روحــی افــراد نیســت و در قالــب یکــی از اهــداف
دولته��ا عنـ�وان میش��ود .یک�یـ از جنبهه��ای مه��م ایــن بس��تۀ حمایتــی تأمیــن مالــی بــا تأکید
بــر وجــود جریــان درآمــدی بــرای ســالمندان اســت .تأمیــن مالــی از طریــق کمکهــای مالــی

ممکــن اســت نیازهــای ســالمندان را برطــرف ســازد ،امــا در بیشــتر مــوارد آثــار مخــرب معنــوی

نی��ز ب�هـ هم��راه خواه�دـ داش��ت .برخـلاف آن ،ایجــاد ی��ک جری��ان درآم��دی باع��ث میشــود از
یکسـ�و ســالمندان بــا جامعــه ارتبــاط قویتــری داشــته باشــند و از ســوی دیگــر بــا افزایــش

اعتمادبهنف��س احســاس توانمن��دی بـ�ه آنـ�ان کمـ�ک میکنـ�د ،هـ�م از سـ�طح سـلامت بیشـ�تری

برخــوردار باشــند و هــم نقــش مؤثــری در خانــواده و جامعــه ایفــا کننــد؛ همچنین تقویــت روحیۀ
معنـ�وی افـ�راد ،خودخوریهـ�ا و مشـ�کالت روانـ�ی دوران سـ�المندی را برطـ�رف میسـ�ازد.

دربـ�ارۀ دستــیابی ب�هـ س��المندی خــوب ،در ســطح جهــان اقدامــات مختلفــی انجــام شــده
1. Sweet Ageing

 / 4موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

اســت .باــ توجـ�ه ب�هـ اینک�هـ متأس��فانه در ح�اـل حاض��ر در برخــی کش�وـرها ن��گاه مناســبی بــه

س��المندان وج�وـد ن��دارد ،از نخس��تین الزامــات دســتیابی بــه ســالمندی خــوب بررســی جایگاه

س��المندان در جامع��ه و انج��ام اقدام��ات الزم بــرای تکریــم آنــان و تبییــن اهمیــت و فوایــد
حضــور آنــان در جامع��ه اس��ت .در ایـ�ن باــره اگــر یــک دهــه بــه گذشــته بازگردیــم ،ایــن

مس��ئله در بس��یاری از کشــورها مص��داق داش��ته استــ و س�اـلمندان ضم��ن نداشــتن جایگاهی

مناســب در جوام��ع ،رن��ج ناش��ی از اینــ ن��گاه را در کن��ار بیماریه��ا و کمتوانیهــای
جسـ�مانی خـ�ود بـ�ه دوش میکشـ�یدند.

در راســتای حمایــت از ســالمندان و تحقــق ســالمندی خــوب ،بســیاری از کشــورها خدمــات

متنوع��ی بـ�ا هم��کاری بخـ�ش خصوص��ی و دولت��ی ارائـ�ه میکننـ�د ت��ا برنامهه��ای صورتگرفتـ�ه

ثبـ�ات بیش��تری داش��ته باش��ند .برخــی کشــورها ماننــد ژاپــن ســالمندی در محــل را هدفگذاری

ک��رده اس��ت و ب��رای ورود ف ّنــاوری بــه خانهه��ای ساــلمندان برنامهری��زی و سـ�رمایهگذاری

بس��یاری انج��ام دادهان��د .ژاپنیهاــ معتقدن��د دلبسـ�تگی ســالمندان بــه خانههایشــان بــه همــراه
ایج�اـد سیس��تم ارتباطیــ باــ مراقباــن ،شــرایطی را بــرای آنــان فراهــم میکنــد تــا در حیــن

س��المندی احسـ�اس اس�تـقالل و توانمن��دی داش��ته باش��د .همچنیــن توســعۀ کاربردهــای ف ّناوری

بــرای ســالمندان باعــث کاهــش هزینههــای بیمارســتان و خانههــای ســالمندی خواهــد شــد.

بهطورکلــی حضــور ســالمندان در کار و اجتمــاع ،باعــث افزایــش ســامت روان آنــان

خواهــد شــد ،گرچــه ممکــن اســت وجــود تبعیــض در بــازار کار و برخوردهــای نامناســب بــا
آن��ان ،آث��ار مخرب��ی نی��ز داش��ته باش��د .یکــی از معیارهــای مهــم در ســامت روانشــناختی

اف��راد احس��اس ثمربخشیــ آن�اـن اس��ت .ایــن مســئله در کشــوری ماننــد ژاپــن بیشــتر از
منظــر موفقیتهــای شــغلی و کمــک بــه رشــد و افزایــش رفــاه جامعــه و در کشــوری ماننــد
ایــران از منظــر موفقیــت فرزنــدان و پــرورش نســلی پیشــتاز ،خوشاخــاق و ثروتمنــد

در جامع��ه محق��ق میشـ�ود .از اینــرو برنامهریــزی و آمــوزش بــرای تقویــت ارتباطــات
بیننس��لی در خانوادهه��ا و محلههاــ در ای��ران اهمیــت وی��ژهای دارد.
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2.معیارهای سنجش سالمندی دلنشین

در مطالعـ�ات بررسیشـ�ده بـ�رای سـ�نجش وضعیـ�ت خـ�وب سـ�المندان و میـ�زان موفقیـ�ت دولتها

در تحقــق آن ،از شاــخصها و دادههایــی اســتفاده شــده اســت کــه ذکــر آنــان در ایــن گــزارش

جالبتوج��ه خواهـ�د بـ�ود:

1 .1نرخ اشتغال ردههای سنی سالمندان  59تا  55تا  59ساله و  60تا  64ساله؛

2 .2مشــارکت در اجتمــاع :فعالیتهــای داوطلبانــه غیردســتمزدی بــه ســازمانها
(حداق��ل هفت��های ی��ک روز) ،مراقب��ت از فرزندــان و نوههـ�ا و مشــارکت سیاســی؛

3 .3اســتقالل ،زندگــی ســالم و ایمــن :فعالیــت جســمانی ،دسترســی بــه مراقبتهــای
ســامتی و دندانــی ،ترتیبــات زندگــی مســتقل ،نســبت درآمــد خالــص پــس از

کس��ر مالی��ات ،نب��ود ریس��ک ،نب��ود محرومی��ت ش��دید مـ�ادی و آمــوزش مســتمر؛

4 .4ظرفیــت و توانمنــدی محیــط بــرای ســالمندی فعــال و ســالم :امیــد زندگی در ســن
 55ســالگی ،ســهم ســالهای زندگــی ســالم از امیــد زندگــی  55س��الگی ،زندگــی
بهتــر از بع��د روحی-روان��ی ،استــفادۀ افـ�راد  55تــا  74س��اله از ف ّنـ�اوری اطالع��ات و

ارتباطــات 1حداق��ل ی��ک روز در هفتــه ،ارتباط��ات اجتماعـ�ی و دســتیابی تحصیلــی

سالمندان.

1. ICT
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3.فعالیتهای سالمندان

همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،یکــی از مشــکالت ســالمندان وجــود زمینههــای ذهنــی
منفــی نســبت بــه آنــان در جامعــه اســت .نــوآوری اجتماعــی مفهومــی اســت کــه بــر اســاس آن
مقابلــه بــا پیامدهــای ســالمندی برنامهریــزی میشــوند .بهعبــارت دیگــر نــوآوری اجتماعــی
راهحلهــای جدیــدی هســتند کــه همزمــان نیازهــای اجتماعــی را مؤثرتــر از راهحلهــای
فعلــی بــرآورده میکننــد و بــه بهبــود یــا ایجــاد قابلیتهــا و روابــط جدیــد و اســتفاده بهتــر از

داراییهــا و منابــع منجــر میشــوند .فعالیتهــای ســالمندان بــا حمایــت و برنامهریــزی دولتــی
یــا بهصــورت خودجــوش و بــدون حمایــت ســازمانها در راســتای تغییــر ســاختار و نــگاه جامعــه

بــه ســالمندان و بهعبارتــی در راســتای نــوآوری اجتماعــی قــرار دارنــد .برخــی از فعالیتهــای
ســالمندان در کشــورهای مختلــف کــه بهصــورت خودجــوش صــورت گرفتــه و برنامهریــزی

آنــان درونــی هســتند بــه شــرح زیــر هســتند:

1 .1ســالمندان ایرانــی و بســیاری از کشــورهای جهــان بیشــتر زمــان خــود را صــرف
فعالیتهـ�ای منفعالنـ�ه ماننـ�د تماشـ�ای تلویزیـ�ون میکننـ�د.

2 .2دیگــر فعالیــت رایــج میــان ســالمندان بهویــژه در ایــران ،گذرانــدن زمــان بــه
دورهم�یـ ب��ا دوس��تان محل��ی در پارکهاسـ�ت ،درحالیکـ�ه ســازماندهی بــه

ای��ن اجتماع��ات میتوان��د تأثی��رات بس��یار مفی��دی ب��ر اجتم��اع داش��ته باش��د.
متأســفانه اقــدام جــدی و تأثیرگــذاری دربــارۀ آن در ایــران صــورت نگرفتــه اســت.

3 .3در اســپانیا در شــهرهای مختلــف ،شــورای ســالمندان وجــود دارد کــه اعضــای آن
نماینــدگان ســطوح مختلــف مدیریتــی در کشــور و همچنیــن نماینــدگان جامعــه
مدنــی هســتند .هــدف ایــن شــورا توجــه بــه کیفیت زندگــی ســالمندان و مشــارکت
دادن آنهــا در فرآیندهــای تصمیمگیــری در مســائل مختلــف عمومــی اســت.

4 .4در انگلسـ�تان گروهـ�ی متشـ�کل از اعضـ�ای سـ�ازمانها و افـ�رادی کـ�ه در حـ�وزۀ

تحقی��ق ،سیاس��تگذاری و خدماترســانی بــه ســالمندان کار میکننــد ،در ســال
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 2011کمپیــن «پایــان تنهایــی» را بــا هــدف مبــارزه بــا انــزوای ســالمندان و کمک
بــه حفــظ و افزایــش روابــط شــخصی آنــان راهانــدازی کردنــد.

5 .5در ولــز بــا تشــکیل شــورای ســالمندان ،آنهــا را در مدیریــت حــل مســائل محلــی
دخیـ�ل میکننـ�د.

6 .6برنامــۀ مادربــزرگ ایتــام در بلغارســتان ،ویتنــام و آذربایجــان :یــک برنامــه جهانــی
اســت ک��ه بنی��اد جهان��ی ایت��ام مس��تقر در امری�کـا آن را هماهنــگ میکنــد .در
ایــن برنام��ه ،زنـ�ان س�اـلمند ب�هـ مادرب�زـرگ ایتاــم تبدیلــ میشـ�وند و بــه رشــد و
یادگیــری آنــان کمــک میکننــد.

7 .7ســالمندان ســوزوکی کانــادا :بنیــاد دیویــد ســوزوکی در کانــادا از داوطلبــان ســالمند
بــرای فعالیتهــای مرتبــط بــه حفاظــت از محیــط زیســت کمــک میگیــرد.

هــدف ایــن برنامــه آگاهیبخشــی دربــارۀ تغییــرات آب و هوایــی و اقلیمــی ،مفهــوم
پایــداری زیسـتمحیطی ،آلودگــی و ســایر موضوعــات مرتبــط بــا محیــط زیســت
اســت .ســالمندان داوطلــب بــرای همــکاری میتواننــد در جلســات گروهــی یــا

جلسـ�ات مش��ورتی حض��ور یابن��د یـ�ا مطالــب خــود را بهصــورت آنالیــن منتشــر
کنن��د .ســالمندان عضـ�و ایــن گ��روه تـلاش میکنن��د تــا س��ایر س��المندان و جوانــان
را بــه فعالیــت بــرای حفــظ محیــط زیســت ترغیــب کننــد.

1

8 .8فعالیتهای داوطلبانه در کشورهای جهان:

● ●امری��کا را کشـ�ور داوطلبهـ�ا میخواننـ�د و انجـ�ام فعالیتهـ�ای داوطلبانـ�ه

در ای�نـ کش��ور س��نتی قدیمــی اس��ت .در دههه��ای گذشــته نی��ز ســالمندان

امریکاییــ ای��ن ن�وـع فعالیتهــا را افزای��ش دادهانــد .بــا افزایـ�ش جمعیــت
ســالمندان ،بهبــود وضعیــت ســامت و افزایــش امیــد بــه زندگــی ،چگونگــی

گــذران عمــر در دوران بازنشســتگی بــه مســئلهای مهــم بــرای ســالمندان تبدیل

شــده اســت کــه بخشــی از آنــان بــرای پاســخ بــه ایــن مســئله بــه فعالیتهــای
1. http://www.suzukielders.org.
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داوطلبان�هـ و خیرخواهان��ه روی آوردهانـ�د.

● ●در ســوئد ســازمانهای داوطلبانــه غیرانتفاعــی جایــگاه ویــژهای در جامعــه
دارنــد .ســوئد جامعــۀ فعالــی اســت و موانــع قانونــی چندانــی بــر ســر مشــارکت
اجتماعــی شــهروندان وجــود نــدارد .در بیــن گروههــای ســنی فعــال ،ســالمندان

بخــش قابلتوجهــی از داوطلبــان را تشــکیل میدهنــد.

● ●در فرانســه یــک برنامــه ملــی بیننســلی بــا عنــوان «بخــوان تــا بتوانــد بخواند»
بهصــورت داوطلبانــه برگــزار میشــود .بودجــۀ ســازمان بانــی ایــن برنامــه از

بنگاههــای مختلــف تأمیــن میشــود؛ همچنیــن لیــگ آمــوزش و اتحادیــۀ ملــی
خانــواده از ایــن برنامــه حمایــت میکنــد و وزارت آمــوزش نیــز در اجــرای آن

همــکاری میکنــد .ایــن ایــده اولیــن بــار در دهــۀ  1980شــکل گرفــت کــه در
آن زمــان ،یــک معلــم از اعضــای ســازمانی محلــی از ســالمندان و بازنشســتگان
خواســت تــا داوطلبانــه در کار کتابخانــه مدرســه بــه وی کمــک کننــد .مبنــای
ایــن کار ایــن اســت کــه هــر فــرد بــاالی پنجــاه ســال حداقــل یــک بــار در

هفتــه بهمــدت  30دقیقــه در مــدارس کتابخانههــا و مراکــز محلــی بــرای
گــروه کوچکــی از کــودکان کتــاب میخوانــد.

● ●در انگلســتان مشــوقهای متنوعــی بــرای همــکاری در فعالیتهــای داوطلبانــه
بــرای ســالمندان در نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن گروههــا ســقف ســنی ندارنــد
و داوطلبــان معلــول نیــز بــرای آنــان دعــوت بــه کار میشــوند .گروههــای

ســالمندی پروژههایــی در حــوزۀ مســائل فرهنگــی ،ســامت ،آمــوزش و میــراث
فرهنگــی انجــام میدهنــد .در سراســر انگلســتان مــواردی بــرای مســائل
جســمی و روانــی ،حلقههــای بافتنــی ،کلوپهــای آشــپزی بــرای مــردان و

کالسهــای رقــص برگــزار میشــود؛ بــرای مثــال گروهــی از آنــان بــرای

خانوادههــای فقیــر دوچرخههــای بازسازیشــده فراهــم میکننــد.
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● ●یکــی از نهادهــای فعــال در ژاپــن آژانــس همــکاری بینالمللــی ژاپــن در
حــوزۀ کمکرســانی بینالمللــی اســت .ایــن شــرکت بــرای فعالیتهــای
خــود گروهــی از افــراد ســالمند داوطلــب را بــه کشــورهای مختلــف اعــزام

میکنــد .ایــن آژانــس ســاالنه گروهــی از مــردان و زنــان  40تــا  69ســاله را
بهعنــوان ســالمندان داوطلــب اســتخدام میکنــد و آنــان را بــرای پروژههــای
یکســاله یــا دوســاله بــه کشــورهای درحالتوســعه اعــزام میکنــد .طــی دو

دهــه گذشــته بیــش از  4هــزار و  500نفــر بهعنــوان ســالمندان داوطلــب بــه
شــصت کشــور جهــان ،عمومـ ًا در آســیا و امریــکای التیــن ،اعــزام شــدهاند .ایــن
مســئله ،هــم بــه اشــتغال ســالمندان منجــر میشــود و رضایت شــخصی آنــان را
افزایــش میدهــد و هــم بــه توســعۀ جامعــه یــاری میرســاند.

9 .9اشتراک مسکن با سالمندان.

1010صرف غذا با دوستان.

 1111ســامانۀ ســالمندان نگهبــان محلــه 1:در اســترالیا بــرای تأمیــن امنیــت محلههــا
از ســالمندان ســاکن در منــازل کمــک میگیرنــد و نوعــی تشــکل پلیــس محلــی
ایجــاد کردهانــد کــه ســالمندان بهصــورت داوطلبانــه بــا عضویــت در آن بــه

حفاظــت نامحســوس از محلــه خــود میپردازنــد .پلیــس محلــه نیــز بــا صــدور

تابلــو خاصــی در محلههایــی کــه ســالمندان کنتــرل میکننــد بــه ایــن شــیوه و
شــبکۀ نظارتــی آنــان رســمیت بخشــیده اســت .ســالمندان حــق دخالــت در امــور
را ندارنــد ،صرف ـ ًا از محــل زندگــی خــود بــر معابــر نظــارت میکننــد و تحــرکات

مشــکوک را بــه شــماره تلفــن خاصــی اطــاع میدهنــد کــه پلیــس محلــی بــرای
آنــان پیشبینــی کــرده اســت .همیــن امــر بــدون هیــچ هزینـهای باعــث افزایــش

امنیــت شــهرکها شــده اســت.

1. Nighbourwood Watch System
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1212ســالمندان داوطلــب در مــدارس :در دانمــارک ،لتونــی و ســوئد طرحــی بــا عنــوان
ســالمندان داوطلــب در مدرســه اجــرا میشــود کــه بــرای ســالمندان امــکان فعالیت

داوطلبانــه در مــدارس بهعنــوان مربــی و راهنمــا بــرای کمــک بــه معلمــان فراهــم
شــده اســت .ایــن مســئله ســبب تقویــت ارتبــاط بیننســلی شــده و بــرای دولــت

یــا مــدارس نیــز هزینـهای نــدارد.

مشــابه ایــن طــرح در کشــورهای مختلــف وجــود دارد .بــرای مثــال در آلمــان

ســعی شــده در طــرح پدرخواندههــا و مادرخواندههــای جــوان بــرای ســالمندان،

هــم فرصــت آموزشهــای حرفــهای بــرای جوانــان بیــکار فراهــم شــود و هــم
ســالمندان مجــدداً وارد بــازار کار شــوند و ارتبــاط بیننســلی تقویــت شــود.

ایــن همکاریهــا بهصــورت داوطلبانــه در محیطهــای بیمارســتان ،مــدارس و
مراکــز خدمــات عمومــی وجــود دارنــد.

 1313ســپاه تجربــه امریــکا :برنامــه ســپاه تجربــه در امریــکا از شناختهشــدهترین
فعالیتهــای مشــارکتی و داوطلبانــه ســالمندان اســت کــه توجــه ویــژهای بــه

موضــوع همبســتگی بیننســلی دارد .ایــن برنامــه را بنیــاد بازنشســتگان امریــکا که
ســازمانی غیرانتفاعــی اســت انجــام میدهــد .در ایــن برنامــه ،ســالمندان بــاالی

پنجــاه ســال بهعنــوان مربــی و معلــم بــرای آمــوزش کــودکان دبســتانی بــه کار

گرفتــه میشــوند .ایــن آمــوزش میتوانــد بــه ســه شــکل باشــد .1 :بــه شــکل
فــردی بــه کودکــی خــاص باشــد؛  .2بــه شــل گروهــی بــه چنــد دانشآمــوز باشــد؛

و  .3بهعنــوان دســتیار معلــم بــرای یــک کالس انجــام شــود .ســالمندان داوطلــب
بــرای ایفــای ایــن نقــش برنامــۀ آموزشــی منظــم و مفصلــی را طــی میکننــد .هــر

داوطلــب در طــول ســال تحصیلــی در هفتــه حــدود  6تــا  15ســاعت در مدرســه
کمــک میکنــد .در ایــن برنامــه بــرای تجربــه و قــدرت رهبــری افــراد ســالمند
ارزش فراوانــی قائلانــد .تأثیــر ایــن برنامــه بــر دانشآمــوزان مــدام ارزیابــی
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میشــود و مــکان هــدف آن مناطــق فقیرنشــین اســت کــه مــدارس عمومــی

پرجمعیتــی دارنــد .در حــال حاضــر در  22شــهر امریــکا ،ســپاه تجربــه بــا بیــش از
 3هــزار مربــی تربیتشــده در مــدارس ابتدایــی بــه معلمــان در کالسهــای درس

کمــک میکننــد و فعالیتهــای فوقبرنامــه را هدایــت میکننــد.

1

 1414اتحادیــۀ ملــی ســازمانهای شــهروندان ســالمند در آلمــان :ایــن اتحادیــه
از نمونههــای موفــق تجربــۀ مشــارکت اجتماعــی ســالمندان در ســطح ملــی
بهشــمار میآیــد .ایــن ســازمانی فراگیــر اســت کــه حــدود  110انجمــن مدنــی

ملــی زیــر نظــر آن فعالیــت میکننــد و نماینــدۀ حــدود  13میلیــون ســالمند اســت.
اتحادیــه خــود را یــک گــروه البــی بــرای نســل ســالمند میدانــد و از منافــع ایــن

گــروه در سیاس ـتگذاریها دفــاع میکنــد .یکــی از اهــداف ســازمان کمــک بــه
ایجــاد تغییــرات پارادایمــی دربــارۀ ســالمندان اســت کــه بــر ایــن اســاس ،ســازمان

از دانــش تخصصــی ،تجربــه و توانایــی ســالمندان دفــاع میکنــد .ســازمان از ســال

 1987کنگــرۀ ســالمندان آلمــان را ســازماندهی کــرده اســت و کنفرانسهــا و
کارگاههــای فراوانــی دربــارۀ موضوعــات ســن و ســالمندی برگــزار کــرده اســت؛

همچنیــن بهصــورت منظــم بــرای اعضــای خــود ،مجــات ،کتــاب و بروشــورهایی
دربــارۀ موضوعــات مختلــف ارســال میکنــد.

1. www.aarp.org/experience-corps
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4.اقدامات حمایتی برای سالمندان
 .1-4اقدامات آموزشی

1 .1ایجاد دانشگاههای دوران سوم برای سالمندان.

2 .2ایجاد محلهایی که گروههای همسال تحت آموزش قرار گیرند.

3 .3برگـ�زاری دورههـ�ای آموزشـ�ی سـ�بک زندگـ�ی سـلامتمحور (بـ�ا توجـ�ه بـ�ه حجـ�م

وس��یع مشــکالت ســامتی ســالمندان ایرانــی و تعــدد انــواع بیماریهــای قلبــی و
عروق��ی و عضالنــی و در میـ�ان آنــان ایــن دورهه��ا اهمی��ت خاص��ی دارن��د).

4 .4بهرهمن��دی س��المندان از دورههـ�ای مهارتآمــوزی در راســتای افزایــش توانمنــدی
شــغلی (دورهه��ای مهارتآموــزی ،س�لامتی ،آموزشه��ای مادامالعمـ�ر فـ�ردی

و ایج��اد انگی��زه) و در چارچــوب یادگیــری مادامالعمــر بــرای رفــع تبعیــض در
محیطهـ�ای کاری و کمــک بــه تــداوم اشــتغال آنــان.

5 .5آمــوزش مهارتهــای شــغلی بــه ســالمندان در امریــکا :در راســتای طــرح «اشــتغال
ســالمندان در مشــاغل محلــی» از طریــق برگــزاری ســخنرانی ،ســمینار ،آمــوزش

تکنفــره ،برنامههــای آموزشــی و دانشــگاههای محلــی ،ســالمندان بــاالی 55

ســال تحــت آمــوزش قــرار میگیرنــد .از شــروط شــرکت در ایــن دورههــا ایــن
اســت کــه درآمــد خانــوار ســالمند موردنظــر حداکثــر  25درصــد بیشــتر از ســطح
فقــر فــدرال باشــد .پــس از دورههــای آموزشــی نیــز اولویــت اشــتغال مختــص افراد

بــاالی شــصت ســال ،کهنهســربازان ،اقلیتهــا ،افــراد کممهــارت در اســتفاده از
زبــان انگلیســی و بومیــان واجــد شــرایط اســت.

6 .6آمــوزش اســتفاده از ف ّنــاوری :برگــزاری کارگاههــای آموزشــی بــرای آشــنایی
ســالمندان بــا دنیــای دیجیتــال و فناوریهــای ارتباطــی.

7 .7جسـ�توجوی آینـ�ده 1:مجمـ�وع کارگاههـ�ای آموزشـ�ی ویـ�ژه افـ�راد بـ�االی پنجـ�اه
ســال در امریکاســت.

2

1. Explore your Future
2. http://comingofage.org/explore-your-future
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8 .8ایجـ�اد مدرسـ�ه والدیــن در یونــان :از ســال  2009دبیرخانــه عمومــی آمــوزش
مادامالعمــر 1مدرســه والدیــن در یونــان را ایجــاد کــرد ،در قالــب ایــن طــرح

تاکن��ون بی��ش از پانصـ�د کالس آموزشــی مرب��وط ب��ه س��المندی اجــرا شــده اســت
و بیــش از  10هـ�زار نفـ�ر در آنـ�ان مشـ�ارکت داشـ�تهاند.

9 .9ایجــاد دانشــگاههای ســنین طالیــی در لهســتان :ایــن دانشــگاهها بــر پایــۀ
اصــول آمــوزش مادامالعمــر ،کالسهــا ،دورههــا و اردوهــای آموزشــی ویــژۀ

ســالمندان برگـ�زار میکننـ�د .همچنیــن در لهس�تـان ب�اـ ه��دف آم�وـزش و تقویــت
روابـ�طسـ�المندی،برنامـ�ۀملـ�ی فعالیـ�تاجتماعـ�یبـ�رایسـ�المنداناجـ�رامیشـ�ود.

1010ایجــاد مؤسســۀ آموزشــی در اســپانیا :یــک اتحادیــۀ غیرانتفاعــی در گرانــادای
اسـ�پانیا کـ�ه فعالیتهـ�ای آن بـ�ر ترویـ�ج سـ�المندی مولـ�د و فعـ�ال متمرکـ�ز اسـ�ت

ب��ا هم��کاری مؤسس��های ک��ه چهــار کودکس��تان دارد در همــان منطقــه ،طرحــی را
اجــرا کردهانــد کــه تصــورات عمومــی دربــارۀ کودکســتان را بــه چالــش بکشــد.
در ایــن طــرح ،در کودکســتان فضایــی چندنســلی ایجــاد شــده اســت و کــودکان

بــا ســالمندان در گروههــای مشــترک همــکاری میکننــد؛ همچنیــن تیمــی از

هنرمندــان در ح��وزۀ موس��یقی ،عکاس��ی و نویس�نـدگی در آنج�اـ فعالانـ�د و بـ�ا ارائـ�ۀ
ایدههای��ی ت�لاش میکنن��د فض��ای همکــاری میاننســلی جذابتــر شــود.

2

1111آم�وـزش زبــان در برزیلــ :مدرس��های در س��ائوپائولو ب��ا ایــدهای خالقانــه میــان
س�اـلمندان امریکایــی و دانشآم�وـزان برزیلــی ارتبــاط برقــرار کــرده اســت ،ایــن
مســئله ،هــم ســالمندان را بــه فعالیــت تشــویق میکنــد و هــم ســبب آمــوزش

بهت��ر دانشآم�وـزان میشــود .ایــن مدرســه بــرای ســالمندان یــک خانــۀ
س��المندی در ش��یکاگو ،زیرســاخت اینترنتــی الزم را فراهــم کــرده و از طریــق
برق�رـاری ارتب��اط تصویــری ب��ه دانشآمــوزان برزیلــی زبــان انگلیســی آمــوزش
1. General Secretariat for Lifelong Learning
2. magicme.co.uk
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میده��د .ب�اـ استــفاده از ای��ن روش در نتیج��ۀ گفتوگــو بــا ســالمند امریکایــی،

دانشآمــوز برزیلــی مکالمــۀ خــود بــه زبــان انگلیســی را تقویــت میکنــد و در
ســمت مقابــل فــرد ســالمند احســاس مفیــد بــودن خواهــد داشــت .از دیگــر مزایای
ای��ن طرــح تقویـ�ت ارتب��اط می��ان کش��ورها و ایج��اد ارتب��اط میاننســلی و کســب

تجربـ�ه و آش��نایی ب��ا فرهنگهــای دیگـ�ر بـ�رای هـ�ر دو فـ�رد اسـ�ت.

1

1212ایج��اد دانشــگاه تجربــی نوهه��ا و پدربزرگ-مادربزرگهــا در جمهــوری چــک:
ایــن دانشــگاه در ســال  2004بــا همــکاری دانشــکدۀ ریاضــی و فیزیــک دانشــگاه

چارل��ز تأس�یـس ش��د .نوهه��ای ش��ش ت�اـ دوازده ســال بــه همــراه پدربــزرگ و

مادربـ�زرگ خــود در دورهه�اـی آموزش��ی دانش��گاه ماننــد کشــاورزی ،جنگلــداری،
باستانشناسـ�ی و نگهــداری از حیوانــات ش��رکت میکننـ�د .ازجملــه مزایــای ایــن

ط�رـح تقوی��ت ارتب��اط بیننس��لی در نتیجــۀ انجــام یــک کار گروهــی ،لــذت بــردن

پدربــزرگ و مادربزرگهــا از راهنمــا بــودن و آشــنایی کــودکان بــا موضوعــات
جدی��د و کس��ب تجربههـ�ای بعض�� ًا هیجانانگی��ز هســتند .همچنیـ�ن هـ�ر مــاه
ی��ک س��خنرانی ب��ا محتوــای مرتب��ط ب��ا ش��رکتکنندگان برگـ�زار میشـ�ود.

2

1313آمــوزش بــه ســالمندان در دانشــگاه لوکزامبــورگ :دانشــگاه لوکزامبــورگ 3آمــوزش
در دوران ســالمندی را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت .ایــن دانشــگاه از

ســال  2011چندیــن مــورد از دورههــای آموزشــی خــود را بــرای ســالمندان بــاالی

شــصت ســال برگــزار کــرده اســت و افــراد بهعنــوان مســتمع آزاد در ایــن دورههــا

شـ�رکت کردهانـ�د .تنه��ا هزیـ�نۀ ایــن طــرح پرداخــت حــق عضویــت  50یورویــی
اولیــه اســت و ســالمندان هزینــۀ دیگــری پرداخــت نمیکننــد ،همچنیــن ســالمندان
در ایــن دورههــا تکلیفــی برعهــده ندارنــد و بــا جوانــان نیــز ارتبــاط خوبــی برقــرار

 .3لوکزامبورگ کشور کوچکی در شمال اروپاست.

1. www.cna.com.br/speakingexchange
2. aktivnistari.eu
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میکنن��د .بیشـ�تر س��المندان از ای��ن دورهه��ا راضــی بودهانــد و آنــان را بســیار

مفیـ�د دانسـ�تهاند.

1414ایجاد دانشــگاه دورۀ ســوم در انگلســتان :این دانشــگاه ســازمانی در انگلســتان اســت
و از طریــق برگــزاری دورههــای آموزشــی انگیــزۀ تــاش و فرصــت پیشــرفت در
زندگ�یـ را بــرای س��المندان ایجـ�اد میکنـ�د .شــرکتکنندگان در ایــن دورههــا

بازنشســتگان یــا افــراد در شــرف بازنشســتگی هســتند کــه در محیط جمعــی آموزش

میبینن��د .ای��ن دانش��گاه در محلهــای مختلــف انگلســتان واحدهایــی ایجــاد کــرده

اســت ک��ه هرک��دام نه��اد خیری��های بهحس��اب میآین��د .ادارۀ محله��ای مربوط��ه را

بهط��ور کام��ل افـ�راد داوطل��ب انج��ام میدهنـ�د؛ تعـ�داد اعضـ�ای ایـ�ن واحدهـ�ا از 12

نفــر تــا  2ه�زـار نف��ر نی��ز بهــ ثبــت رسیــده اســت کــه بهطــور متوســط هــر واحــد
 250عضــو دارد؛ نکتــه بااهمیــت ایــن اســت کــه رویکــرد ســازمان یادگیــری اســت و
بـ�رای دورهه��ا گواهـ�ی یـ�ا مـ�درک صـ�ادر نمیشـ�ود.

1

 .2-4اقدامات فرهنگی-اجتماعی

1 .1برگــزاری برنامههایــی دورهمــی ماننــد مــرور آلبــوم عکسهــای قدیمــی در
ســالنهای اجتماعــات.

2 .2اختصــاص بخشــی از خانههــای ســالمندی در محلههــا بــرای ایجــاد نمایشــگاههای
مخصــوص عکسهــای قدیمــی.

3 .3افزایــش حضــور و مشــارکت ســالمندان در جامعــه از طریــق تقویــت شــبکههای
ارتباطــی.

4 .4برگزاری مسابقۀ عکاسی با عنوان تصویر سالمندی در آلمان.

5 .5برنامۀ پیادهروی و برگزاری آن در مقاطع زمانی روزانه ،هفتگی و ماهانه.

 6 .6برنامــۀ ورزش تناسـباندام و اختصــاص فضــای ورزشــی و مربــی بـرای ســالمندان (بــا
1. http://www.u3a.org.uk/u3a-movement.html
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حمایـ�ت مالـ�ی سـ�ازمانهای مربوطـ�ه ماننـ�د وزارتخانههـ�ا یـ�ا سـ�ازمانهای بازنشسـ�تگی).

7 .7برگزاری مسابقات دو ماراتن ویژۀ سالمندان.

8 .8ایج��اد اپلیکیشــن ارتباطی س��المندان :در اســپانیا اپلیکیشــنی بــرای برقــراری ارتباط
میــان ســالمندان ایجــاد شــده و بــا تشــکیل شــبکههای اجتماعــی در محله و شــهر
آنــان را بــا یکدیگــر آشــنا میســازد.

9 .9ایجاــد امکانــات ورزشـ�ی و فض��ای س��بز ب��رای س��المندان در س�وـئد :وظیفــۀ
تهیــۀ کلیــۀ امکانــات ورزشــی و اســتفاده از فضــای ســبز موردنیــاز ســالمندان

در ســوئد برعهــدۀ شهرداریهاســت .بهطورکلــی فضــای ســبز ایــن کشــور
مشــابه ســایر کشــورها در قالــب پارکهــا ایجــاد میشــود ،بــا ایــن تفــاوت کــه

در معمـ�اری پـ�ارک بــه کاربرــی و اس�تـفادۀ آس��ان س��المندان از آن نیـ�ز توجــه

وی�ژـهای میشوــد .ازجمل��ه ویژگیه��ای ایــن پارکه��ا صندلیهــای مخصــوص
ســالمندان ،ســنگفرش خــاص ،فــروش مــواد غذایــی ســالم در نقــاط مختلــف پارک

و بهصــورت گردشــی ،در نظــر گرفتــن محلهایــی بــرای اســتراحت ســالمندان،
تعبیۀــ خدم��ات پزشــکی در پارکه��ا و ایجاــد کتابخانههاــی عمومـ�ی اسـ�ت .ایــن
کتابخانههــا بــا هماهنگــی شــهرداریها کتابهــای مناســب ســنین بــاال را در

اختیـ�ار سـ�المندان قـ�رار میدهنـ�د.

1010برگ��زاری مساــبقات ورزش��ی ویــژۀ ســالمندان در ســوئد :ایــن مســابقات بــا حمایــت
مالـ�ی شــهرداریها و بــا هــدف تقویــت جســمی و روحــی ســالمندان و همچنیــن
تشـ�ویقآنـ�انبـ�هحضـ�وردراجتماعـ�یدربازههـ�ایزمانـ�یمختلـ�فبرگـ�زارمیشـ�وند.

1111توس��عۀ امکان�اـت کتابخان��های در س��وئد :کتابخانههــای ســوئد امکاناتــی را فراهــم
میکننــد ت�اـ س��المندان بتوانن��د بهعن��وان عض��وی فع��ال در فعالیته��ای کتابخانهای
شــامل مطالعــه در ســالن کتابخانــه ،مطالعــه در هــوای آزاد ،امانتگرفتــن کتــاب،

شــرکت در برنامههــای نقــد و بررســی کتابهــا و حتــی کتابــداری و کمــک بــه
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کتابــداران حضــور داشــته باشــند .همچنیــن از ســال  1990امکاناتــی در ایــن کشــور
فراه��م شــده ت��ا ســالمندانی کــه توانایی مراجعــه بــه کتابخانــه را ندارند بتواننــد کتاب
را در منـ�زل تحوی��ل بگیرنــد و پــس از مطالعــه آن را بــه کتابخانــه برگرداننــد .از دیگر

ویژگیهــای مهــم کتابخانههــا در ســوئد ارتبــاط مســتمر آنــان بــا بیمارستانهاســت

در ای��ن ارتب��اط کتابهای�یـ ب��رای س��المندان بیم��ار ارسـ�ال میش��ود و بــرای
س��المندانی کــه امــکان مطالعــۀ عــادی کتــاب را ندارنــد کتابهــای صوتــی ارســال

میش��ود .مشــابه ایــن خدمــات ،عــاوه بــر بیمارســتانها بــه خانههــای ســالمندان

و انجمنهـ�ای سـ�المندی نیـ�ز ارائـ�ه میشـ�ود.

1

1212اقداماتــی دربــارۀ ایجــاد زمینــۀ ذهنــی مثبــت نســبت بــه ســالمندان در جامعــۀ در
آلمــان:

1 .1وزارت امــور خانــواده ،ســالمندان ،زنــان و جوانــان راهبــردی جامــع را اتخــاذ
ک��رده اسـ�ت تــا بهوســیلۀ آن آگاهــی عمومــی را دربــارۀ ســالمندان و زندگــی
آنهـ�ا افزایـ�ش دهـ�د .ایـ�ن راهبـ�رد بهعنـ�وان تصویـ�ر سـ�المندان در جامعـ�ه

گزارشیــ ب�هـ هم��راه داشتــ ک��ه مجل�سـ ف��درال ای��ن کش��ور آم��اده ک��رد و

هــدف آن افزایــش اطالعــات و آگاهــی نماینــدگان و افــکار عمومــی دربــارۀ

وضعیــت کنونــی جامعــه بــود.

2 .2برگــزاری کنفرانــس دربــارۀ تبییــن اهمیــت و جایــگاه ســالمندان در جامعــه بــا
مشـ�ارکت کارشناسـ�ان بینالمللـ�ی.

3 .3راهاندــازی وبساــیتی ب��ا عن��وان تصوی��ر س��المندی بــرای توســعۀ رویکردهــای
مثبــت دولــت بــه ســالمندان.

1313کلوپهـ�ای س��المندان در ژاپ�نـ :کلوپه��ای س��المندان ب��ا ناــم ُرجیــن( 2تلفــظ
اینــ ن��ام در زب��ان ژاپن�یـ رولیِ��ن اســت) نقــش مهمــی در ارتقــای مشــارکت اجتماعــی

 .1سامآرا1385 ،

2. Rojin
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سـ�المندان ژاپنــی دارن��د .ای��ن کلوپهــا ب��رای رویارویی با پدیدۀ ســالخوردگی تأســیس
نشــدهاند و ایــدۀ آنــان از زمانهــای قدیــم در ژاپــن وجــود داشــته اســت .پــس از

جنــگ جهانــی دوم ،ســالمندان بهطــور داوطلبانــه گروههایــی تشــکیل میدادنــد کــه

هــدف آن مقابلــه بــا پیامدهــای جنــگ و تغییــرات نظــام خانوادگــی در ژاپــن بــود .تــا
ســال  2010حــدود  117هــزار کلــوپ ســالمندان در سراســر ژاپــن فعالیــت میکنــد
کــه بیــش از  7میلی��ون نفـ�ر عض��و دارد .در کلوپهــای ســالمندان دو دســته فعالیــت

انجــام میشــود :یکــی از فعالیتهــای اصلــی کلــوپ برگــزاری رویدادهــای اجتماعــی
مختلــف بــرای ارتقــای ســامت و تندرســتی اعضا ماننــد تمرینات ورزشــی پیــادهروی،
رق��ص ،شــنا و برنامههــای ســرگرمی و تفریحــی ماننــد باغبانــی ،شــطرنج و خوانندگی

اســت؛ و بخــش دوم فعالیــت کلوپهــا فراهمکــردن زمینههــا و فرصــت مشــارکت

اعضــا در فعالیتهــای محلــی اســت .اعضــای ایــن کلوپهــا بهعنــوان داوطلــب

بــه مهدکودکهــا ســر میزننــد ،در مراکــز خدمــات اجتماعــی هنــر و صنایعدســتی
درس میدهنــد یــا پــارک و خیابانهــا را تمیــز میکننــد .ایــن کلوپهــا معمــو ًال
برنامــۀ بیمــۀ گروهــی خــاص خــود را دارنــد کــه هرگونــه خســارت یــا صدمۀ ناشــی از
فعالیتهاــی کل��وپ را بـ�رای اعضـ�ا پوشـ�ش میدهـ�د.

1414اقداماتــی دربــارۀ ایجــاد زمینــۀ ذهنــی مثبــت نســبت بــه ســالمندان در جامعــۀ
اتری��ش :برــ اس��اس مطالع��ات و بررس��یهای وزارت کار کشــور اتریــش ســالمندی

در جامعۀــ ای��ن کشــور جایــگاه مثبتــی نداشــته و رســانهها تــا حــد ممکــن از ترویــج
تصاوی��ر ســالمندان خ��ودداری میکردن��د .در ســال  2012کــه ســال ســالمندی فعــال

و همبسـ�تگی بیننس��لی در اروپــا خوانــده شــد ،دولــت اتریــش بــه مبــارزه بــا تصــورات
منفـ�ی نس��بت ب��ه ســالمندان پرداخـ�ت .در ایـ�ن بــاره اقدامــات زیــر صــورت گرفــت:

1 .1ایج��اد پای��گاه داده از عکسه��ای مرتبـ�ط ب��ا س��المندان در وبس��ایت وزارتخانه
و دسترســی خبرنــگاران به آن؛
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2 .2حمایت از رسانهها دربارۀ ترویج تصویر مثبت از سالمندی؛

 3 .3ســاخت فیلمهــای مســتند از زندگــی ســالمندان و نشــان دادن تأثیرگــذاری
مراقبتکننــدگانبــرســالمندانبــرایداشــتنیــکزندگــیمعنــا،ســالموباشــرافت؛

4 .4تولیــد بروشــورهایی بــا محتــوای اخالقــی بــرای بــه چالــش کشــیدن عقایــد
غلــط موجــود در جامعــه نســبت بــه ســالمندان و توزیــع آنــان در جامعــه.

 .3-4اقدامات حوزۀ بهداشت و سالمت

1 .1چکاپ دورهای سالمندان برای شناسایی و پیشگیری از بیماریها.

2 .2برگ��زاری جلس��ات مش��اورۀ غیرمســتقیم بــرای ســالمندان بــرای جلوگیــری از
بیماریهــای روانــی یــا درمــان آنــان در صــورت وجــود.

3 .3کمینهس��ازی هزینههــای درمــان از روشهایــی نظیــر پیشــگیری از بیمــاری،
حمایــت مالــی دولــت و کمــک گرفتــن از پزشــکان داوطلــب.

4 .4حمای��ت اجتماع��ی خانــواده و دول��ت از ســالمندان از طریــق بیمههــای مناســب و
مزایــای مــادی و غیرمــادی.

5 .5حمایتهـ�ای روانشــناختی و اجتماعــی :در یونــان از ســال  2012برنامــهای آغــاز

ش�دـه استــ ک��ه اس��تقالل س��المندان را در خانههایش��ان تأمیـ�ن کنـ�د .بـ�رای ایـ�ن کار
ب��ه آنـ�ان خدمـ�ات خانگـ�ی و حمایتهـ�ای اجتماعـ�ی و روانشـ�ناختی ارائـ�ه میشـ�ود.

6 .6سیاستهای ارتقای سالمت در امریکا:

1

√ √مراقبته��ای بلندم��دت :سیاس��تهای بیمــهای مراقبــت بلندمــدت ،تأمیــن
هزینـ�ۀ خانـ�ۀ سـ�المندان ،ارائـ�ۀ خدمـ�ات اجتماعـ�ی ماننـ�د مراقبتهـ�ای روزانـ�ۀ

بزرگســاالن در خانــه یــا مؤسســات مخصــوص؛

√ √ خدمــات مبتنــی بــر خانــه و جامعــه :مجموع ـهای از خدمــات فــردی ،حمایتــی و
ســامتی را بــه افــراد در خانههایشــان و ســطح جامعــه ارائــه میدهــد تــا ضمــن

 .1شعاعی.1387 ،
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اقامــت در خان��ۀ شــخصی ب��ه ارتق��ای استقاللش��ان نی��ز کمـ�ک ش��ود .برخــی از این
خدمـ�ات عبارتانـ�د از :برنامـ�ۀ خدمـ�ات روزانـ�ه بـ�رای سـ�المندان؛ مدیریـ�ت مـ�وردی؛

سیســتم پاســخ بــه فوریتهــا؛ مالقــات دوســتانه؛ مراقبــت بهداشــتی در منــزل؛

برنامهه��ای غذای��ی؛ مراقب�تـ فرج��های؛ مراکـ�ز س��المندان؛ و خدمـ�ات حملونقـ�ل.

7 .7برنامــه مدیکیــد 1در امری��کا :در ای��ن برنام��ه بـ�رای گروهه��ای کمدرآمــد و افــرادی
ک��ه بیم��ۀ پزشـ�کی ندارن��د خدم��ات پزش��کی ارزان ی��ا رای��گان ارائ��ه میش��ود.

درواقـ�ع ایـ�ن برنامـ�ه بیمـ�ۀ سـلامت دولتـ�ی اسـ�ت کـ�ه هزینـ�ۀ خدمـ�ات پزشـ�کی را

دول��ت ،چ��ه در خانــه و چ�هـ در بیمارس��تانها ،پوشــش میده��د .دولــت مرکــزی
دس��تورالعملهای الزم را بــرای برنامــه ارائــه میدهــد ،امــا دســتورالعملهای
محل��ی را ایالتهــا و ب��ا توج��ه بــه ش��رایط آن�اـن تهی��ه و اب�لاغ میکن��د .از ایـنرو
ایــن برنامــه در ســطح کشــور امریــکا تــا حــدی متفــاوت اســت.

8 .8حمایتــ از مراقبته��ای خانگــی در امریـ�کا :در امریــکا از هــر ده نفــر فــرد میانســال
یــک نفــر درگیــر مراقبــت از پــدر یــا مــادر معلــول یــا مبتــا بــه بیمــاری مزمن اســت.

بـ�ا توج��ه بـ�ه اینک��ه تحقیقـ�ات نشــان داده اس��ت اجـ�رای مراقبـ�ت خانگـ�ی ،هـ�م صرفۀ
اقتصـ�ادی دارد و هـ�م شـ�رایط بهتـ�ری بـ�رای سـ�المندان در خانـ�واده ایجـ�اد میکنـ�د،

ای�نـ خانوادهه��ا از انــواع کمکهـ�ای حمایت��ی و پزش��کی دولــت بهرهمن��د میشـ�وند.

2

9 .9مطالعهدرمان��ی در س��وئد :مســئوالن بیمارســتانهای ســوئد در همــکاری بــا
کتابخانهه��ای ای��ن کشــور س��المندان را در گروههـ�ای چهارنفـ�ره تـ�ا پنجنفـ�ره

ق�رـار میدهن��د و کتابـ�ی را ب�رـای مطالع�هـ ب��ه آن��ان میدهنـ�د و پــس از مطالعــه

درب��ارۀ آن کت�اـب ب�هـ بح��ث و تبادلنظـ�ر میپردازنـ�د .ای��ن اق�دـام بــرای تقویــت
اعتمادبهنفـ�س سـ�المندان و همچنیـ�ن تقویـ�ت حافظـ�ۀ آنـ�ان صـ�ورت میگیـ�رد

و بیمارســتانهایی کــه از ایــن برنامــه پیــروی میکننــد جــزو بیمارســتانهای
1. MEDICAID
2. Marks, N.F. (1996).
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موف��ق سـ�وئد شـ�ناخته شـ�دهاند.

1

1010برنامههاــی مراقبتـ�ی در ژاپــن :یکــی از سیاس ـتهای مراقبــت بلندمــدت در ژاپــن،
بیمــۀ مراقبــت بلندمــدت ملــی اســت .هــدف ایــن برنامــه فراهمکــردن خدمــات
نگهــداری و مراقبــت بــرای ســالمندان از طریــق یــک شــیوۀ جدیــد بیمــۀ اجتماعــی

فراگی��ر بــرای هم��ۀ س��المندان بـ�االی  65ساــل اســت .در ایــن برنامــه زمینــۀ قانونــی
تغییــر از یــک نظــام رفاهــی کامـ ً
ا دولتــی بــه یــک نظــام متکثــر شــامل بخشهــای

دولت��ی و خصوصـ�ی تأمیـ�ن خدم��ات اجتماع�یـ فراه��م ش��د .هــدف برنامــۀ بلندمــدت
مراقب��ت در ژاپ��ن ،ارائ��ۀ خدم��ات مراقبت�یـ ب�هـ س��المندان بیم��ار و نیازمن��د مراقب��ت و

ارائـ�ۀ بسـ�تۀ خدماتـ�ی بهداشـ�تی فراگیـ�ر بـ�ه همـ�ه و کاهـ�ش بستریشـ�دنهای

غیرض�رـوری بیمارس��تانی اس�تـ .ای�نـ ط��رح ب��ر پایـ�ۀ چهــار اصــل اســتوار اســت:

1 .1اصـ�ل اول ایــن طــرح امــکان اســتفادۀ ســالمندان از خدمــات مراقبتــی در خانــه
و متناس��ب ب��ا نیازشــان صرفنظــر از درآم�دـ ی��ا وضعیــت خانوادگـ�ی آنهاسـ�ت.

2 .2اصــل دوم ایــن سیســتم ،تلفیــق نظــام رفاهــی موجــود بــرای ســالمندان بــا
خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســت.

 3 .3اصل سوم نیز تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در این طرح است.

4 .4اصــل چهــارم مطرحکــردن مفهــوم مدیریــت مراقبــت بهعنــوان مفهومــی
فراگیــر بــرای پوشــش دادن بــه مجموع ـهای متنــوع از خدمــات اســت.

یــک هــدف مهــم این پــروژه متــوازن کــردن هزینــۀ مراقبــت از ســالمندان و کاهش

ب��ار خانوادههاس��ت .س�اـلمندان نی��ز اینــ ح��ق را دارندــ ک��ه گسـ�ترۀ متنوعـ�ی از

خدم�اـت عمومـ�ی و خصوص��ی را انتخــاب کننــد .ایــن طــرح ،هــم همــۀ افــراد باالی
 65ســال را پوشــش میدهــد و هــم افــراد بیــن  40تــا  64ساــله را ک�هـ بهدلیـ�ل
شــرایط ســامتی ناشــی از افزایــش ســن ناتواناییهــای جســمی دارنــد.

1. Irvall,2002
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1111روباته��ای مراق�بـ ژاپنــی :ژاپــن قصــد دارد تــا پایــان ســال  2020نـ�رخ روباتهـ�ای

وی��ژه را کــه بــرای مراقبــت از ســالمندان طراحــی شــدهاند افزایــش دهــد .ایــن افزایش

باعــث میشــود تــا پایــان ســال مذکــور ،روباتهــا از  80درص��د س�اـلمندان نگهــداری

کنند.

روب�اـت موســوم ب��ه رابیر 1یک��ی از محبوبتریـ�ن روباتهــای پرســتار در ژاپــن
اس�تـ .روبات�یـ ک��ه نهتنه��ا از بیم��اران ع��ادی ،بلک��ه از سـ�المندانی ک��ه تـ�وان

حرک��ت ندارن��د ی��ا ب��رای حرک��ت ب��ه صندل��ی چ��رخدار نیازمندن��د حمای��ت میکند.
در حــال حاضــر ،انوــاع ایـ�ن روبــات در بیمارس��تان ناگویـ�ای ژاپن وجــود دارد ،امـ�ا
بـ�ا توجـ�ه بـ�ه وعــدۀ وزارت بهداشـ�ت ژاپـ�ن احتماــ ًال تعدــاد ایـ�ن نــوع از روبــات نیـ�ز
افزایـ�ش خواهـ�د یافــت.

1212مراقبته�اـی خانگـ�ی در س��وئد :نگه�دـاری از سـ�المندان در منـ�زل تـ�ا حـ�د ممکـ�ن

(حت��ی زمانیــ ک��ه آن��ان نی��از ب�هـ مراقبته��ای بهداش��تی گســترده دارن��د) یکــی از

اص��ول مه��م مراقبت��ی در حــوزۀ س��المندان ای�نـ کش��ور بهشمــار م��یرود .دسترســی
آس��ان ســالمندان ب��ه امکانات جامع�هـ ،تمهیدات��ی در بخش خدم��ات درمانی و پزشـ�کی

مناــزل مناسـ�ب و سیس��تمهای حملونقــل مناس��ب ش��واهدی از ای��ن سیاس��ت کلی را
بهخوبـ�ی نمایـ�ش میدهـ�د .نس��ل گذشـ�تۀ ســالمندان س��وئد پـ�س از جنــگ جهانــی

دوم بـ�ه آسایش�گـاه رفتنــد ،امــا در چن��د دهـ�ۀ اخیـ�ر ایـ�ن کشـ�ور تـلاش کـ�رده اسـ�ت
س��المندان ب��ا خانوــادۀ خــود زندگـ�ی کننـ�د و خدم��ات موردنی��از را دریافـ�ت کننـ�د.

1. Robear
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 .4-4اقدامات حوزۀ مالی

کش��ورهای مختل�فـ درب�اـرۀ تأمی��ن مال��ی س�اـلمندان رویکرده��ای متنوع��ی را پی��شرو گرفتهاند.

در بیش��تر کش��ورها س�اـلمندان حق��وق بازنشس��تگی دارن��د .بــا وجــود ایــن برخــی تفاوتهــا میان

کش��ورهای مختلــف وج��ود دارد .بــرای نمونــه مزایــای ســالمندان در کانــادا حــدود یکســوم
هلن��د اس��ت یــا در ســوئد حق��وق س��المندان ب��ر اس��اس آزمونهاییــ با عن��وان استحقاقســنجی
تنظی��م میشــود .در امریکــا نی��ز ب��ر اســاس آزمونه��ای مش�اـبهی ب��رای س��المندان کمبضاعــت

مزایـ�ای خاصـ�ی در نظرــ گرفت�هـ میشــود؛ همچنی�نـ در همــۀ کش��ورها دولتهــا و ســازمانهای
مربوط��ه بـ�ه زن��ان س��المند توجــه ویــژه کردهانــد.

1 .1ایجاد اشتغالهای کوچکمقیاس و راههای کسب درآمد.

2 .2افزایــش ســن بازنشســتگی یــا لغــو بازنشســتگی اجبــاری در راســتای تــداوم زندگی
شغلی .

3 .3افزایــش ســن قانونــی بازنشســتگی در کشــورهای لهســتان ،دانمــارک ،هلنــد،
ایتالیــا ،اســتونی و اســپانیا صــورت گرفتــه اســت.

4 .4برابرکردن سن بازنشستگی زنان و مردان.

5 .5صــدور مجــوز بــه افــراد بــرای اشــتغال همزمــان بــا دریافــت مســتمری در
کشــورهای آلمــان ،اســتونی ،بلژیــک و ایتالیــا.

6 .6هرگون��ه اقــدام در راســتای کمــک بــه زندگــی ســالمندان در ســوئد از پرداختهــای
مالیاتــی معاف اســت.

7 .7ایج��اد فرصته�اـی ش��غلی اجتماعمحوــر دول��ت ب�رـای س��المندان در کــره جنوبــی:
در ایــن کشــور ،میــان اشــتغال و مراقبــت از ســالمندان پیونــد مناســبی برقــرار شــده
اس��ت .در ای��ن خصــوص دو ن��وع برنام��ه اجـ�را میش��وند :نخســت ،نگهــداری
ساــلمندان از ساــلمندان؛ و دوم ،نگهـ�داری سـ�المندان از کـ�ودکان .در ایـ�ن برنامههـ�ا

دولــت از ســالمندانی کــه نقــش مراقبتکننــده ایفــا میکننــد (از طریــق دریافــت
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حقـ�وق ماهیان��ه) حمای��ت مالـ�ی میکـ�ند .ایــن برنامههــا بــا هــدف ایجــاد درآمــد

و تقویـ�ت مشـ�ارکت سـ�المندان در اجتمـ�اع ،اجـ�را میشـ�وند.

8 .8ایج��اد فرصته��ای ش��غلی اجتماعمح��ور دول��ت امری��کا بــرای ســالمندان :وزارت
کار ایاالتمتح��ده امریــکا بــر اســاس قانــون ســالمندان امریکایــی بانــی برنامـهای
شــد کــه «اشــتغال ســالمندان در مشــاغل محلــی» نــام گرفــت .در ایــن برنامــه

ســالمندان بــاالی  55س��ال کمدرآمدــ ک��ه وضعیتــ ش��غلی مناس��بی ندارن��د در

مراک��ز کاریابیــ محل��ی ،مجموع ـهای از آموزشهــای شــغلی را بــا قیمــت ارزان

دریافــت میکنن��د و پ��س از آن در مشــاغل مختلـ�ف خدماتیــ ،اجتماعـ�ی و محلــی
در مراکزــ عمومـ�ی و غیرانتفاع��ی مش��غول ب�هـ کار میشوــند .ازجملـ�ه محلهایــی

کـ�ه س��المندان در آناــن مشغــول ب��ه کار میشوــند مراکــز خدمــات روزانــه ،مراکــز
ساــلمندان ،آژانسه��ای دولت��ی ،م��دارس ،بیمارستــانها و کتابخانهه��ا هس��تند.

افــرادی کــه در ایــن برنامــه  20ساــعت در هفتـ�ه بهطــور متوســط همــکاری داشــته

باشــند بیش��ترین حداق��ل دس��تمزد ف�دـرال ایالت�یـ ی��ا محلـ�ی را دریافـ�ت خواهنـ�د
کـ�رد.

9 .9کاه��ش هزین��ۀ اس��تفاده از حملونق��ل عموم��ی در ژاپ��ن :دول��ت مل��ی ب��ا همکاری
اتحادی��ۀ اتوبوســرانی توکی��و بــه س��المندان کارت نقرــهای ارائ��ه میده��د .ابتـ�دای

ای��ن طـ�رح تعــداد س��المندان زیـ�اد نبــود ،ام��ا ب��ا رش��د ســریع جمعی��ت آنـ�ان

هزینهه��ای ای��ن ط��رح بهش��دت افزای��ش یافت��ه و امـ�روز ب��ه مشـ�کلی بـ�رای

دولـ�ت تبدیـ�ل شــده اسـ�ت.

1

1010جابهجایـ�ی بـ�ا صرفهجویـ�ی در انرــژی در جامعـ�ۀ در حــال س��المند شــدن اتحادیـ�ۀ
اروپا.

1111کار ب��ا جوان��ان امری��کا :در ای��ن برنام��ه معلم��ان بازنشس��ته داوطل��ب ب��ا اس��تفاده از
1. Yong et al., 2015
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منابع��ی ک��ه انجم��ن مل��ی معلم��ان بازنشس��ته فراه��م میکن��د پروژههای��ی را بـ�رای

کار ب��ا جوان��ان س��ازماندهی میکنن��د .در ای��ن برنام��ه معلمــان بازنشســته در
فعالیتهای��ی چـ�ون تشــکیل ش��وراهای ایمن��ی جوانــان و فعالیتهــای داوطلبانــۀ

مب��ارزه بـ�ا مص��رف مـ�واد مخــدر میــان جوان��ان مش��ارکت میکننـ�د .هــدف تقویــت
ارتباــط بیننســلی اســت.

1

فن��ون تجاــرت و مشاــورۀ بینالملل��ی :در فرانسهــ مؤسس��های غیرانتفاع��ی بــه نــام

ا ِکتــی 2حــدود  3هــزار ساــلمند داوطل��ب را ج��ذب ک��رده اسـ�ت و آنــان را بــرای

مأموریته��ای مختلفــ کمک��ی بــه ساــزمانهای دولتــی بنگاههــای خــرد یــا
کشــورهای درحالتوســعه اعــزام کــرده اســت .داوطلبــان جذبشــده از نظــر
تحصیلــی طیفهــای مختلفــی را دربرمیگیرنــد و مدیــران ســابق شــرکتهای
خصوصــی ،نهادهــای دولتــی ،متخصصــان نهادهــای عمومــی و امثــال آنــان

هس��تند .همچنی��ن ایــن س��المندان در حوزههـ�ای گوناگــون ازجملــه مدیریــت،
بازاریابــی ،فــروش ،تجــارت ،بیمــه ،حســابداری ،منابــع انســانی ،حقــوق ،تحقیــق و

توس��عه و امثـ�ال آن مهارتهــا و تواناییهای��ی دارن��د .اکتــی ایــن افــراد را بــرای
ارائــۀ مشــاوره بــه مؤسس ـهها و ســازمانهای ملــی و بینالمللــی اعــزام میکنــد.
همچنیــن ایــن مؤسســه در حوزههــای اقتصــاد ،علــم ،ف ّنــاوری و فرهنــگ بــا

برخــی از کشــورهای درحالتوســعه همــکاری میکنــد.

1212بودجهریــزی مشــارکتی بــرای ســالمندان در پرتغــال :در ســال  2014شــهرداری
منطقــۀ کوچکــی در شــمال شــرق پرتغــال بــه نــام آلفانــدگا 3کــه جمعیتــی بیــش
از  5هــزار نفــر دارد بــرای ســالمندان باالتــر از شــصت ســال ایــن امــکان را ایجــاد

کــرد کـ�ه بــرای تأمیــن نیازهــای خــود در منطقــه طرحهایــی ارائــه کننــد .ایــن
1. aarp.org
2. Ecti
3. Alfandega da Fe
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منطقــه از ســال  1981حــدود  3هـ�زار نفـ�ر از جمعیـ�ت خـ�ود را از دسـ�ت داده اسـ�ت

و اکنـ�ون نزدی��ک ب��ه یکســوم جمعیــت آن را افــراد بــاالی  65ســال تشــکیل
میدهـ�د .بودجهریــزی مشــارکتی بــرای شــهروندان ســالمند همراســتا بــا بیانیــۀ

دوبلیـ�ن دربـ�ارۀ حکمرانـ�ی محلـ�ی دوسـ�تدار سـ�المند و ارتقای سـ�المند سـ�الم اسـ�ت.

س��المندان میتواننــد پیشــنهادهای خــود را بهصــورت فــردی یــا گروهــی مطــرح

کننــد ،مقامــات اداری شـ�هرداری ای��ن طرحه��ا را بررســی میکننــد و پــس از
امکانس��نجی اجرای��ی آن�اـن در پاییــز ب��رای بررس��ی بــه شــورای شــهروندان

ساــلمند ارس��ال میشـ�وند .ش�هـرداری بـ�رای طرحه��ای نوآوران��های ک��ه شــورا
انتخـ�اب کنـ�د  10ه��زار یــورو تخصی��ص میده��د و در برنامــۀ ســاالنۀ شــهرداری

قـ�رار میگیـ�رد.

1

1313خبرنـ�گاران ساــلمند در امریکــا :کمپانــی ســیگنال هیــل 2یــک وبســایت خبــری
امریکای��ی را اجرای��ی کرــده اس��ت کــه همــۀ افــراد فعــال در آن ســالمندان

هسـ�تند 3.کمپانــی س��یگنال هیلــ زیرس��اخت ای��ن وبساــیت را ایجـ�اد کرده اسـ�ت

و درآمدهــای آن صــرف پرداخــت حقــوق و دســتمزد بــه ســالمندان و هزینههــای
اداری وبســایت میشــود.

1414کارآفرینــی ســالمندان انگلســتان :طــرح شــاهزاده 4ســازمانی خیریــه در انگلســتان
اســت کــه در ســال  1999تأســیس شــده اســت .ایــن ســازمان بــه افــراد بــاالی

پنج��اه س�اـل ک��ه بیکارن��د ی��ا مش��کالت ش��غلی دارن�دـ کم��ک میکن��د خوداشــتغال

ش�وـند .ایــن س�اـزمان دو فعالی��ت اصل��ی انجـ�ام میده��د :نخســت ،ارائــۀ آمــوزش و
خدم��ات ب��ه اف��راد ب��االی پنج��اه س��ال؛ و دوم ،تــاش بــرای تغییر در سیاسـتهای
Neary, 2016
The Signal Hill Company
www.seniorcorrespondent.com
The Prince’s Initiative

1.
2.
3.
4.
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عموم��ی .ای��ن مؤسس��ه توانس��ته ب��رای سـ�المندانی ک��ه در ب��ازار کار فرصت شــغلی
ندارن��د ش��رایطی فراه��م کن��د ک��ه بـ�رای خودشـ�ان کس��بوکار راهاندــازی کنن��د.
آم��وزش افــراد از روشه��ای مختلف�یـ مانن�دـ مناب��ع آنالیـ�ن ،کارگاهه��ا و دورههــای
آموزشــی حض��وری و مش��اورههای ش�غـلی ص��ورت میگیــرد .ایــن مؤسســه
تاکنــون بانــی هــزاران شــغل جدیــد در انگلســتان بــوده اســت.

1

 1515اشــتغال زیســتمحیطی ســالمندان 2در امریــکا :ســالمندانی کــه مهــارت،
تخصــص و تجربــه در انجــام وظایــف مربــوط بــه محیــط زیســت دارنــد بــه آژانس
حفاظــت از محیــط زیســت امریــکا و ســایر نهادهــای فــدرال ،ایالتــی و محلــی

کمــک میکننــد .آژانــس حفاظــت از محیــط زیســت امریــکا ایــن برنامــه را اجــرا

میکنــد .افــراد ســالمند و بازنشســته بــاالی  55ســال فرصــت ارتقــای توانایــی و
گذرانــدن دورههــای آموزشــی را پیــدا میکننــد و میتوانــد وظایــف معنــاداری در

کمــک بــه محیــط زیســت انجــام دهنــد .ضمــن اینکــه بــه وضعیــت مالــی آنهــا
نیــز کمــک میشــود .از تخصــص ایــن افــراد در حــوزۀ تأمیــن آب ،اطالعرســانی
بــه عمــوم دربــارۀ مســائل زیس ـتمحیطی ،ارزیابــی آلودگــی هــوا و کمکهــای

فنــی کمــک گرفتــه میشــود .افــراد مشــارکتکننده اســتخدام نمیشــوند ،امــا
نهادهــای محلــی دســتمزد و مزایــای ویــژهای بــه آنــان اختصــاص میدهنــد .در
حــال حاضــر ،در امریــکا شــش نهــاد ملــی در حــوزۀ ســالمندان فعالانــد کــه از

آژانــس حفاظــت محیــط زیســت امریــکا بــرای یافتــن شــغل بــرای بازنشســتگان
و ســالمندان کمــک مالــی میگیرنــد و از تخصــص ســالمندان در شــهرها بهــره

میبرنــد.

3

1616اختصاــص بودجۀــ آموزش��ی س��المندان در ژاپــن :دولـ�ت ژاپــن مبلغ��ی حــدود
1. http://www.prime.org.uk
2. Senior Environmental Employment
3. https://www.epa.gov
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 100میلیــارد یــن از «بســتۀ اقتصــادی» خــود بــا مبلــغ  2تریلیــون یــن را صــرف
افزای��ش دس��تمزد کارکنــان خانهه��ای سـ�المندان و آسایش��گاهها میکـ�ند .باقــی
بودجــۀ ایــن طــرح بــرای تأمیــن کمکهزینههــای آموزشــی بــرای کودکســتان و

تحصی�لات خانوادههـ�ای کمدرآم��د بـ�هکار بــرده میشـ�ود.

1

1717در جمه��وری چ��ک دریاف��ت حق�وـق بازنشس��تگی بهط��ور همزمــان بــا خوداشــتغالی
ممکـ�ن اس��ت و اینــ مس��ئله بـ�رای بسـ�یاری از بازنشس��تگان گزینــۀ مناســبی برای

دوران بازنشس�تـگی محس��وب میشــود .ح�دـود یکچهاــرم مســتمریبگیران ایــن
کشــور خوداشــتغالاند.

1818در ایتالی��ا ،بلژی��ک و بریتانی��ا نیــز تعــداد افــراد خوداشــتغال پــس از بازنشســتگی رو
بــه افزایــش اســت.

1919اش�تـغال مج��دد ســالمندان در ژاپ��ن :تخصیــص یارانــه و حمایتهــای مالــی بــرای
کارفرمای��ان و س��ازمانها و فعالیتهــای متنــوع آموزشــی و اطالعرســانی بــرای

آگاهیبخشــی ب�هـ اف��کار عموم�یـ درب��ارۀ اش�تـغال س��المندان ازجملــه اقداماتــی
هســتند کــه در راســتای اشــتغال مجــدد ســالمندان در ژاپــن صــورت میگیرنــد؛

همچنیــن دفاتــر امنیــت اشــتغال عمومــی وظیفــۀ ارائــۀ خدمــات مشــاوره بــه
ش��رکتها (دربــارۀ بازبینــی نظــام مزایــای بازنشســتگی و ایجــاد فرصتهــای
اش��تغال ب��رای س��المندان) را برعهـ�ده دارنـ�د.

2020اش��تغال موق��ت و کوتاهم��دت سـ�المندان در ژاپـ�ن :بازنشســتگانی کــه تمایــل دارنــد
در مشــاغل ســبکتری فعــال باشــند.

 .5-4سایر حمایتها

1 .1تقوی��ت فعالیتهـ�ای بیننسـ�لی :در برخــی کشــورها ماننــد کــره ،فیلیپیــن ،ژاپــن،
هندــ و س��نگاپور دولـ�ت از فعالیتهــای بیننســلی بـ�ا ابتکارهایـ�ی در ایـ�ن زمینـ�ه
1. https://www.isna.ir/news/96090401977
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حمای��ت میکنـ�د .ای��ن ابتکارهــا در چه��ار طبق��ه دس��تهبندی میشـ�وند:

√√خدماتیــ ک��ه جوانـ�ان ابــداع میکنن��د :مانن�دـ ط��رح حمای��ت جوانــان محلــه از
ســالمندان همــان محلــه؛

√√خدمات��ی کـ�ه ســالمندان ابدــاع میکننـ�د :ماننــد برنامههــای داوطلبانــه
بهعنــوان مربــی جوانــان؛

√√ابتکــارات اجتماع��ات محل��های :مانن��د فعالی��ت روزان��ه بیننس��لی در ســراهای
ســالمندان؛

√√ابت��کارات در مکانه��ای مشتــرک :مانن��د ترکی��ب امکانــات بیننســلی در خانــۀ
س��المندان و مهدک��ودک ب��ا هم.

2 .2طــرح حمایــت از خانوادههــای دارای ســالمند در ژاپــن :هنگامیکــه بیمــاری ،زایمــان
یــا حادثــهای بــرای خانــوادهای کــه از ســالمند خــود مراقبــت میکنــد رخ دهــد
و اعضــای خانــواده قــادر نباشــند از ســالمند خانــواده مراقبــت کننــد ،دولــت ژاپــن

بــا ارســال پرســتار بــه منــزل آنهــا بــرای نگهــداری از ســالمند بــه آنهــا کمــک

میکنــد ،حتــی در صــورت نیــاز بهطــور موقــت ،ســالمند در مراکــز خــاص نگهــداری
میشــود تــا در مواقــع حســاس ،فشــار کاری و روانــی خانــواده کمــی کاهــش یابــد.

3 .3حمایــت دولــت ســوئد از ســالمندان :دولــت ســوئد واحدهــای آپارتمانــی مدرنــی
بــرای مســتمریبگیران و بازنشســتگان فراهــم کــرده و بهصــورت کرای ـهای بــه

آنــان تحویــل میدهــد .همچنیــن خوابگاههــای بســیاری بــرای ســالمندان بــاالی

 83ســال ایجــاد کــرده اســت .اســتفاده از دارو و درمــان بــرای ســالمندان رایــگان
اســت و مــددکاران خانگــی بســیاری در ایــن کشــور فعالانــد.

4 .4افزایــش حداقــل دورۀ پرداخــت حــق بیمــه و تغییــر مزایــای بازنشســتگی زودهنگام
و دیرهنــگام در دانمــارک بهطوریکــه شــرایط مالــی ســالمندان بهبــود یابــد.

5 .5مدیریــت ســن :توجــه بــه مســائل مرتبــط بــا ســن در مدیریــت ،طراحــی و
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ســازماندهی وظایــف شــغلی.

6 .6بهینهســازی محیطهــای کاری :بهطوریکــه افــراد فــارغ از ســن احســاس کننــد
در ســازمان خــود نقــش مؤثــری دارنــد و بــرای هــدف واحــدی در تالش هســتند.

7 .7توجهات مربوط به سن بازنشستگی:

√√ســن بازنشســتگی در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت و بــا توجــه بــه کشــور
محــل زندگــی ،بیــن  50تــا  65سـ�الگی اتف��اق میافت��د .تعییــن ســن مشــخص

ب��رای بازنشس��تگی تاریخچ�هـای طوالنـ�ی ن��دارد و در گذش��ته و حتـ�ی در جوامــع
امــروز (بــرای شــغلهای آزاد) اشــخاص حتــی بــا وجــود ورود بــه دوران ســالمندی

تاــ زمان��ی ک��ه ت��وان تــاش و فعالی��ت دارن��د ب��ه کار خ��ود ادام��ه میدهن��د.

درواقــع بازنشســتگی حقیقــی زمانــی محقــق میشــود کــه فــرد تــوان کارکــردن
را از دس��ت بده��د .ب��ا ای��ن ح��ال برــای نظمده��ی و برنامهریــزی مالــی و
ایجـ�اد اطمین��ان از پرداخ�تـ مس��تمری از زم��ان توس��عۀ نظامهــای بازنشســتگی

استــانداردهای معین��ی برــای س��ن بازنشس��تگی در نظ��ر گرفت��ه ش��د .با گــذر زمان

و حرکــت جوام��ع بهس��وی س��المندی در س��الهای اخی��ر ،بســیاری از کشــورها

ت�لاش میکنن��د درصورتیک��ه افرــاد توانایـ�ی کارکرــدن دارن��د تــا حــد امــکان

بازنشس��تگی خــود را ب��ه تعویـ�ق بیندازن��د .ب��رای نمون��ه در اســترالیا ،انگلســتان،

امریـ�کا و بس��یاری از دیگــر کش��ورها ،درصورتیکــه فــرد بازنشســتگی خــود را بــه

تعوی��ق بیندــازد حق��وق و مزای��ای بازنشســتگی بیشــتری دریافـ�ت خواهـ�د کـ�رد.

√√در اتحادیۀــ اروپــا مس��ئلۀ تــداوم زندگــی شــغلی ســالمندان موضــوع بســیار مهمی
اسـ�ت و اغلـ�ب کشـ�ورها سیاسـ�تهایی بـ�رای تسـ�هیل آن در نظـ�ر گرفتهانـ�د.

√√در لهس�تـان ،بلژی�کـ ،اس��پانیا ،اس��تونی ،هلن�دـ ،فنالن��د ،دانم��ارک و ایتالیــا در
صــورت بازنشســتگی پیــش از موعــد مزایــای بازنشســتگی تــا حــد زیــادی

کاهـ�ش مییابـ�د.
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√√در آلمان و فنالند بازنشستگی جزئی بهطورکلی لغو شده است.

√√در انگلســتان بــرای تشــویق ســالمندان بــه اشــتغال از آنــان مالیــات کمتــری
گرفتــه میشــود.

√√در هلنــد مزایــای طرحهــای بازنشســتگی تدریجــی بــر اســاس درآمــد ســال
پیــش از بازنشســتگی محاســبه میشــد و بــه همیــن دلیــل میــان ســالمندان
محبــوب نبــود .دولــت هلنــد مبنــای محاســبه حقــوق بازنشســتگی را بــه درآمــد
کل دوران اشــتغال تغییــر داد تــا جذابیــت ایــن طــرح بــرای ســالمندان افزایــش

یابــد.

√√در دانمــارک بــرای هــر دورۀ ســه مــاه کار پــس از ســن بازنشســتگی ( 62ســال)
مزایــای بــدون مالیــات تعلــق میگیــرد.

√√در فنالنــد و ســوئد بــا توجــه بــه افزایــش امیــد بــه زندگــی حقــوق بازنشســتگی
زودهنــگام کاهــش پیــدا کــرده اســت .کاهــش ســهم بیمــۀ کارکنــان ســالمند از

مشــوقهای مالــی دیگــر در ایــن کشورهاســت.

√√در اســپانیا اگــر افــراد بــاالی  65ســال 35 ،ســال ســابقۀ پرداخــت بیمــه داشــته
باشــند ،از پرداخــت حــق بیمــه در دوران اشــتغال معــاف میشــوند.

8 .8تأمیــن خدمــات اجتماعــی ضــروری بــرای ســالمندان آســیبپذیر در امریــکا بــر
اســاس قانــون ســالمندی امریکایــی:
√√تغذیه؛

√√اشتغال؛

√√خدمات در خانه و جامعۀ محلی؛

√√مراقبتکننــدگان خانوادگــی (بودجــۀ اندکــی بــرای کمــک بــه مراقبتکننــدگان
خانوادگــی از ســالمندان اختصــاص یافته اســت)؛

√√خدمات مقابله با سوءاستفاده از سالمندان.
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9 .9پـ�روژۀ گنـ�ت 1:ایــن پــروژه را شــرکت الکایکســا 2وابســته بــه یــک مؤسســۀ بانکی
در اس�پـانیا پرــوژۀ اج�رـا میکن��د ک��ه در ح��وزۀ اجتماعیــ فعالی��ت میکن��د .هــدف
از اج��رای پ��روژه ،ارتقــای ســامت و کیفیــت زندگــی ســالمندان ،کمــک بــه

حف��ظ تواناییه��ای جس��می و روانــی آن��ان ،تشـ�ویق بــه مشــارکت اجتماعــی و
تقویــت اســتقالل شــخصی آنــان اســت .در اســپانیا  602ســایت بــرای ایــن پــروژه
بهعنــوان مرکــز ســالمندان وجــود دارد کــه  67م��ورد از ایــن مراکــز وابســته بــه

خوــد شرــکت اس��ت و بقی��ه ب��ه س��ایر نهاده��ای همکــار مربوطانــد .در مراکــز ایــن
پرــوژه ،خدم��ات متنوعـ�ی ازجملـ�ه آم�وـزش تقوی��ت سلـامت بــه ســالمندان ارائــه
میشــود و مشــاورههای درمانــی و پزشــکی وجــود دارد .یکــی از مهمتریــن
ابعــاد ایــن پــروژه پرداختــن بــه ف ّنــاوری اطالعــات اســت .از ابتــدای فراگیــر شــدن

اینترن�تـ ،ای��ن شــرکت ت�لاش کـ�رد س��المندان بــه دنیــای دیجیتــال بپیوندنــد.

حــدود  30هــزار کارگاه آموزشــی برگــزار شــد و حــدود  460هــزار ســالمند بــا دنیای
ـ

دیجیتــال آشــنا شــدند.

بهموــازات ای��ن فعالیته��ا ،ای�نـ بنی��اد ب��ه ش��کلگیری هفــده انجمــن داوطلبانــه
در مناطــق مختلــف اســپانیا کمــک کــرده اســت کــه مراکــز اصلــی اجــرای

پروژههاــی داوطلبانــه ب��رای س�اـلمندان بهش��مار میآین��د .در گام بع��دی ،بنیــاد از
اف��راد آموزشدی��ده در ح��وزۀ ف ّن��اوری اطالعــات بــرای انجــام پروژههــای داوطلبانــه

اسـ�تفاده میکن��د .در نتیجــه گروهــی از ســالمندان شــکل گرفتنــد کــه وظیفــۀ اصلی

آن��ان آمــوزش ف ّنـ�اوری ب��ه گروههــای آســیبپذیر ماننــد مهاجــران ،زندانیــان یــا

معلـ�والن اسـ�ت .ایـ�ن برنامـ�ه از یکسـ�و بـ�ه بهبـ�ود زندگـ�ی افـ�راد تحـ�ت آمـ�وزش
انجامیـ�د و از ســوی دیگـ�ر ب��ه انسـ�جام اجتماعـ�ی منجــر شــد.

3

)1. Gent (People
2. la Caixa
3. http://goo.gl/BlO29j
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1010شـ�ورای سـ�المندان ولـ�ز 1:در ســال  2005بــا هــدف تقویــت اهــداف اســتراتژی
ســالمندان منطقــه نیــث پــورت تالبــوت 2تأســیس شــد .هــدف ایــن اســتراتژی

ش��نیده شــدن ص�دـای س��المندان بود .ش��ورای س�اـلمندان نهـ�اد دوازدهنفرۀ مسـ�تقلی

متش�کـل از اف��راد ب��االی پنج��اه س��ال اســت ک��ه از طریـ�ق فرآینــدی عمومــی بــه

ایـ�ن س��مت منصــوب میش��وند .ب��ه ای�نـ نماین��دگان آموزشهــای الزم داده
میشـ�ود تـ�ا نقـ�ش فعالـ�ی در فرآینـ�د سیاسـ�تگذاری در منطقـ�ه ایفـ�ا کننـ�د .آنهـ�ا

دربــارۀ سیاس�تـهای مط��رح گفتوگوــ میکنن��د و از گروههــای همــکار خــود

برــای تبادلنظـ�ر کم�کـ میگیرنـ�د .تمرکــز آنــان بــر مســائل محلــی و ملــی

اس�تـ ک��ه ب��ر زندگ��ی سـ�المندان تأثی�رـ دارد .اعضــای ایــن شــورا هــر ســال دو
جلس��ه ب��ا مقام��ات محل��ی برگـ�زار میکننـ�د و مسـ�ائل سـ�المندان را بـ�ا آنـ�ان در
می��ان میگذارن��د و میکوش��ند ت��ا ن��گاه س��المندان را وارد حیط��ۀ سیاسـ�تگذاری

و تصمیمگیــری کننــد.

1111تشــویق مشــارکت مدنــی ســالمندان در هلنــد :یــک ســازمان مردمنهــاد هلنــدی
بــه نــام ماویــس 3بــرای تشــویق ســالمندان بــه مشــارکت مدنــی راهنمایــی عملــی
را طراحــی کــرده اســت .تمرکــز ایــن راهنمــا بــر چگونگــی اســتفاده از اســتعدادها،

دانــش و تجربــۀ افــراد ســالمند اســت.

1212ســفیران تغییــر 4رومانــی :ایــن گــروه را بنیــاد پرنــس مارگاریتــا در رومانــی شــکل
داد و اهدافــی نظیــر افزایــش آگاهــی نســبت بــه ســالمندان ،مبــارزه بــا تنهایــی

آنــان ،تشــویق ســالمندان بــه مشــارکت در جامعــه ،تقویــت فعالیتهــا و تبــادالت

بیننســلی را دنبــال میکنــد.

5
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1313مرکــز خدمــات محلــی لوشــان چیــن 1:ایــن مرکــز در ســال  1992بــا اســتفاده از
یــک ســاختمان عمومــی رهاشــده در منطقــۀ لوشــان بــا همــکاری دولــت چیــن

تشــکیل شــد و در حــال حاضــر یــک خانــۀ گروهــی آزاد بــرای ســالمندان در چیــن
اســت کــه در آن دو گونــه خدمــات مختلــف بــه جوانــان و ســالمندان در کنــار هــم
ارائ�هـ میش��ود .در اینــ مرک��ز ،امــکان برقــراری ارتبــاط خــوب میــان ســالمندان

و جوانــان فراهـ�م ش�دـه اس��ت .خدمــات مرکزــ در حوزهه��ای ورزشــی ،فرهنگــی و

هن��ری بهص��ورت متن��وع ارائــه میشوــند .مدیریــت مرکـ�ز برعهــدۀ مــردم محلــی

اســت و چهــار مرکــز خدمــات شــامل مرکــز خدمــات بــه ســالمندان ،مرکــز خدمات
بــه جوانــان ،خــط تلفنــی ویــژۀ امــدادی و مرکــز خدمــات آمــوزش محلــی در آن

وجوــد دارد .خدمــات ای�نـ مرک�زـ ارزان اس��ت و امــکان مشــارکت افــراد ســالمند
و تقوی��ت همبس��تگیهای بیننسـ�لی را فراه��م میکن��د .یک�یـ از برنامههـ�ای

بیننســلی در ایــن مرکــز کمپهــای تابســتانی اســت کــه کــودکان شــش
تــا یــازده ســال در آن شــرکت میکننــد و افــراد ســالمند مدیریــت و برگــزاری

کالسهـ�ای آمـ�وزش و تفریحـ�ی را برعهـ�ده دارنـ�د.

2

1414خانههـ�ای چندنس��لی آلمـ�ان :در ســال  2006وزارت امــور خانــواده ،ســالمندان،
زنــان و جوانــان آلمــان برنامــۀ تأســیس خانههــای چندنســلی را آغــاز کــرد و تــا

ســال  2011حــدود  450خانــه در آلمــان تأســیس شــد .برنامــۀ دوم ایــن خانههــا
از ســال  2012آغــاز شــد و تــا  2014ادامــه داشــت .ایــن خانههــا مراکــزی محلــی

هس��تند ک��ه در آن اف��راد از نس��لهای مختل�فـ ب�اـ ه��م مالق��ات میکنن��د و
بــا یکدیگــر تعامــل دارنــد .ایــن مرکــز خدمــات ارزانقیمــت بــرای فعالیتهــای

روزان��ه س��المندان مانن��د خری��د ،نظاف��ت ،تغذی��ه و نگه��داری ارائ��ه میکن��د.

خدمــات را کادر حرفــهای ایــن خانههــا فراهــم میکننــد کــه از کمــک بــه
1. Luoshan Community Service Centre
2. http://www.socialinnovationexchange.org
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افــراد داوطلـ�ب ســود میبرنـ�د .مؤلفــۀ مرکــزی در ایــن خانههــا مشــارکت مدنــی

فعـ�ال و فعالیتهاــی داوطلبانـ�ه و تمرکــز اصلــی آنــان ســالمندی فعــال و تقویــت

همبس��تگی بیننســلی اســت.

1515خدمات مراقبتی بلندمدت:

√√در جامعــۀ جهانــی ســوئد بهعنــوان یکــی از کشــورهای موفــق در حــوزۀ
خدمــات مراقبتــی بلندمــدت شــناخته شــده اســت .در ســوئد مســئولیت رفــاه
افــراد ســالمند بیــن ســه الیــه حکمرانــی تقســیم شــده اســت:

● ●در ســطح ملــی ،پارلمــان و دولــت سیاســتها و خطــوط اصلــی را از
طری��ق قانونگذــاری مش��خص میکننــد.

● ●در ســطح محلــی ،شــوراهای منطقــه ( 21ش�وـرا) مســئول ارائــۀ خدمــات
درمانــی و بهداشــتی هســتند.

● ●و در س��طح محل��ی نی��ز ش��هرداریها ( 290شــهرداری) از نظــر قانونــی
مســئول تأمیــن نیازهــای خدمــات اجتماعــی ،پرســتاری و مســکن افــراد

ساــلمند هسـ�تند.

شـ�وراهای منطقـ�ه و شـ�هرداریها در برابـ�ر دولـ�ت مرکـ�زی ،اختیـ�ار و اسـ�تقالل

بس�یـاری دارن��د .در هرــ دو سـ�طح ش��وراهای منتخ��ب مرــدم وج��ود دارد و

ح��ق وض�عـ مالی��ات بـ�رای تأمی��ن هزینهه��ا را دارن��د .شــوراهای منطقــه و
شــهرداریها حــق دارنــد در چارچــوب اختیــارات قانونــی خــاص خــود در ارائــۀ

خدماــت ب��ه ساــلمندان اولویتهــای خـ�اص خـ�ود را اعمـ�ال کننـ�د .هزینـ�ۀ
مراقب��ت از سـ�المندان تقریبـ� ًا بهطــور کام��ل از مالیاــت تأمیــن میشـ�ود .فــرد
ال حــدود  5درصـ�د از هزینههـ�ا را میپـ�ردازد.
س�اـلمند معم��و ً

√√مطابــق قان��ون خدم��ات اجتماع��ی ســوئد ش��هرداریها موظفانــد شــرایط زیــر
را بــرای ســالمندان تأمیــن کننــد:
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1.1بتوانــد یــک زندگــی فعــال داشــته باشــد و بــر جامعــه و زندگــی روزمــره خــود
تأثیرگذار باشــد.

2.2بتواند امنیت و استقالل خود را در فرآیند پیر شدن حفظ کند.
3.3با احترام با او رفتار شود.

4.4به خدمات باکیفیت دسترسی داشته باشد.

√√در ایتالیــا و اتریــش خدمــات مراقبــت بلندمــدت رســمی بــرای افراد واجد شــرایط
از طری��ق پرداخـ�ت کمکهزینـ�ه نقدــی بــه آنه��ا ص��ورت میگی��رد .در هــر دو
کش��ور ،اف��راد دریافتکنن��ده میتوانن��د ایــن مبلــغ را بــرای خریــد خدمــات از
بخــش خصوص��ی اســتفاده کننــد .نظــام پرداخــت کمکهزینــه نقــدی ســبب

شــده میــزان مراقبــت غیررســمی خانوادگــی کاهــش و وابســتگی بــه بخــش

خصوصــی افزایــش یابــد.

√√مجتمع مسکونی مراقبت ویژۀ سونالی گاردنز 1بریتانیا:

بـ�ه سـ�اخت مجموعههـ�ای مسـ�کونی مناسـ�ب سـ�المندان در اروپـ�ا و امریـ�کا

توجـ�ه ویـ�ژهای میش��ود .یکـ�ی از نمونهه��ای شناختهشــدۀ آنــان ســونالی

گاردنــز در لنــدن اســت کــه از جنبههــای مختلــف مناســب نیــاز ســالمندان
آس�یـایی طراح��ی ش��ده اس��ت .ایــن مجموع��ه س��ه طبقـ�ه 32 ،آپارتمــان

یکخواب�هـ و هشتــ آپارتمــان دوخواب��ه دارد کــه همــۀ طبقــات آن بــا آسانســور
ب��ه هـ�م دسترسـ�ی دارن��د .هم��ۀ واحده��ا کلی��ۀ امکانــات زندگــی مســتقل شــامل

آشپــزخانه و حم��ام را دارن�دـ؛ همچنی��ن در هــر مجموعــه واحــد مراقبتــی وجــود
دارد کـ�ه در آنج��ا کارکنان��ی دائم�� ًا حض��ور دارن��د و بــرای ارتبــاط بــا آنــان در
هــر آپارتمــان زنــگ هشــدار نصــب شــده اســت .ســاکنان میتواننــد بــرای

فعالیته�اـی روزانهــ مانن��د شسـ�تن ظــرف و لبـ�اس و همچنیــن دربــارۀ نحــوۀ
1. Extra Care Sheltered Housing, Sonali Gardens
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مص��رف دارو ،مراجعـ�ه بهــ بان��ک ی��ا پزش��ک از مراقبــان کمــک دریافــت کننــد،

در محوط��ۀ عموم��ی ،آرایش��گاه ،محلــ عب��ادت و ات��اق میهم��ان نیــز وجــود دارد.

√√جامعۀ بازنشستگی مراقبت مداوم 1امریکا:

در امری�کـا ب��رای آن دس��ته از س��المندانی ک��ه اغل��ب کاره��ای شخصیش��ان را

خودشاــن انج��ام میدهن��د مجتمعهــای مســکونی خاصــی ســاخته میشــود
ک��ه میتوانن��د در آنج��ا برخ��ی از کمکه��ای خانگیــ را دریافــت کننــد،
همچنیـ�ن فرصـ�ت فعالیــت و ارتباطــات اجتماعــی نیــز بــرای آنــان فراهــم

میشـ�ود .ایـ�ن مجتمعه��ا شـ�رایط سـ�نی دارد و بیشــتر در مناطــق گرمســیر

امریــکا وجوــد دارنـ�د و هــدف آنــان ســالمندانی هســتند کــه وضعیــت مالــی
مناســبی دارنــد .بهطــور متوســط هــر جامعــۀ بازنشســتگی مراقبــت مــداوم در
امریـ�کا 330 ،واحــد دارد کــه  231واحــد مســتقل 34 ،تخــت نیازمنــد کمــک و

 70تخــت ب��ه پرس��تار حرف�هـای نیازمندنــد.

2

√√مـ�دل مراقبـ�ت خانگـ�ی در جمهـ�وری کـ�ره 3:ایــن مــدل بــر بهرهبــرداری از
داوطلبــان اجتماعــی بــدون پرداختــی متمرکــز شــده اســت.

○ ○ در ســال  ،1987واحــد هلپایجــ ک��ره برنام��ۀ مراقب��ت خانگ��ی داوطلبان��ه را
بهص��ورت آزمایشـ�ی اجـ�را کــرد .دولـ�ت کرــه ایــن برنامــه را در ســطح ملــی

گســترش داد و در ســال  1989آن را بــه قانــون رفــاه ســالمندان مبــدل ســاخت.

در ســال  ،1998برنامــۀ پیش�رـفت و توسعــه ملــل متحــد 4ایــن برنامــه را یــک
پــروژۀ ملــی خوانــد .در ســال  ،2011ایــن برنامــه بــا همــکاری  1ه��زار و 180

ســازمان مردمنهــاد در کــره در حــال پیادهســازی بــود ،حــدود  40هــزار ســالمند

آسیــبپذیر را تح��ت پوش��ش ق��رار داده بوــد و دولـ�ت آن را تأمیـ�ن مالـ�ی میکـ�رد.
1. Continuing Care Retirement Communities
2. http://goo.gl/j5Im3f
3. Home care for older people
4. UNDP
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○ ○برنامـ�ۀ مراقبـ�ت خانگـ�ی کـ�ره از مـ�دل همـ�کاری میـ�ان سـ�ازمانهای

مردمنه��اد پایهگذاریش��ده ،وزارتخانههــا ،داوطلبــان جامعــه ،خانوادههــا و
ســالمندان بــرای فراهــم کــردن پایههــای مراقبــت خانگــی بــرای ســالمندان

اســتفاده کــرد.

○ ○س��ازمانهای مردمنهــاد مســئول مدیریــت مــوردی و داوطلبــان مراقبــت
از ســالمندان هســتند ،دولــت بــا اســتفاده از نفــوذ خــود میتوانــد خطــوط

راهنمــا را تعییــن کنــد ،سیاســتگذاری کنــد ،منابــع مالــی فراهــم کنــد و

ب�رـ عملک�رـد نظ��ارت و ارزیابـ�ی داش��ته باشـ�د؛ بنابرایــن ،ســازمان مردمنهــاد
عــاوه بــر اجــرای پــروژه بایــد گزارشهایــی را بــه دولــت تحویــل دهــد.

○ ○زمان��ی کـ�ه ســازمان مردمنهــاد جدیــدی ایجــاد شــود ،دولــت از او حمایــت
مال�یـ و فنیــ میکن��د و س��ایر س��ازمانها ب��ا همکــاری و اشــتراک تجربیــات

بــه او یــاد میدهنــد کــه چگونــه مــدل مراقبــت خانگــی را اجــرا کنــد.

○ ○صنــدوق همــکاری جمهــوری کره-آســیا پــروژۀ مراقبــت خانگی از ســالمندان
در کش��ورهای آســیایی را بــر پای�ۀـ موفقیــت پــروژۀ ک��ره تأمیــن مالــی کــرد.
مؤسس�ۀـ بینالملل��ی هلپایــج ب�اـ همکــاری واح��د کــره ای��ن پ��روژه را هدایــت
میکــرد .ای��ن برنامــه س��ه فــاز داشـ�ت کــه ده کشــور آســیایی را تحــت

پوشـ�ش قــرار م��یداد .بنگاههــای برگزارکنن��ده در نـ�ه کشـ�ور ب��ا هلپایــج
کــره همــکاری کردنــد تــا مــدل مراقبــت خانگــی کــره را پیادهســازی کننــد.

س��نگاپور نیـ�ز کـ�ه یــک اس��تراتژی ملیــ درب��ارۀ مراقب�تـ خانگیــ داشـ�ت بــه
ظرفیتســازی ســایرین در دیگــر کشــورهای آســیایی کمــک کــرد.

○ ○سیاســت مراقبــت خانگــی پیــش از ایــن در تایلنــد و ســنگاپور وجــود داشــته
اســت .کامبــوج ،اندونــزی ،فیلیپیــن و مالــزی اصــول مراقبــت خانگــی خــود را
ارتقــا دادنــد و در ویتنــام و میانمــار ایــن مــوارد ایجــاد شــدند.
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○ ○در انتهــای ایــن گــزارش ،کشــورهای کامبــوج ،اندونــزی ،میانمــار ،فیلیپیــن،
تایلنــد و ویتنــام ذکــر شــدهاند کــه ممکــن اســت برخــی اطالعــات نظیر ســن

و موقعیــت شــغلی داوطلبــان یــا ســالمندان مفیــد باشــد.

1616پیشـ�گیری از خشـ�ونتهای خانگـ�ی 1:در اینــ پ��روژه ک��ه صن��دوق جمعی��ت سـ�ازمان
ملــل متحــد 2آن را تأمی��ن مالـ�ی ک��رد ،پیش��گیری و مبارزه با خشـ�ونت خانگـ�ی ،کنترل
نابرابــری جنس��یتی در هنگــام تولـ�د و سـلامت س��المندان هدفگذاری شــدند.

در هــای دونــگ و بنتــری مــدل کلــوپ تعاملــی خودمراقبتــی 3بهطــور آزمایشــی
بــا هــدف مراقبــت از ســالمندان و ارتقــای نقــش آنــان در جامعــه اجــرا شــد.

مــدل باشــگاههای خودیــاری بیننســلی 4بــا هشــت گــروه فعالیــت همزمــان و منظــم

بــه نتایــج انگیزهبخشــی دســت یافــت ،ایــن هشــت گــروه به شــرح زیر هســتند:

1 .1فعالیتهـ�ای س�لامت :اعضــا تس��ت س�لامت میدهنـ�د ،برنامههــای ورزشــی،
جلساــت فصلـ�ی سلـامتی و برنامهریــزی دارنــد و بیشــتر آنــان بــه اهــداف خــود
دسـ�ت یافتهانـ�د.

2 .2فعالیتهاــی درآم��دزا :کلوپهـ�ا گروهه�اـی معیشــتی کش��اورزی (ماننــد برنــج
و گنـ�دم) ،دامپ�رـوری (مانن��د گوســفند ،اردک ،خوــک) و کسـ�بوکارهای کوچـ�ک

ایجــاد کردهانــد و حداقــل دو گــروه در هــر کلــوپ ایجــاد شــده اســت .اشــتراک

تجربیــات و تورهــای مطالعاتــی بــا موضــوع مدلهــای افزایــش درآمــد در

جلس��ات کلوپه��ا رخ میده��د 141 .وام در هــای دونــگ و  351وام در بنتــری
از محــل منابــع چرخشــی کلوپهــا بــه اعضــا داده شــد تــا بتواننــد درآمــد فــردی
و خانوادگــی خــود را افزایــش دهنــد.

1. Assessment of UNFPA’s piloted community-based model on care for older

people in BEN TRE AND HAI DUONG Province
2. UNFPA
3. Intergeneration self-help club
)4. Intergenerational self-help clubs (ISHC
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3 .3فعالیته�اـی فرهنگ�یـ :ه��ر کل��وپ گروهــی فرهنگــی دارد کــه جلســات و
برنامههـ�ای سـ�االنه را اجـ�را میکنـ�د.

4 .4فعالیتهــای مراقبــت خانگــی :ایــن فعالیــت بــرای اعضــا کامــ ً
ا بامعنــی و
انســانی جــا افتــاده اســت .کلوپهــا در عــرض دو ســال در ایــن حــوزه بــه اهــداف

پنجســالۀ خــود دســت یافتنــد 46 .داوطلــب در هــای دونــگ و  33داوطلــب در
بنت��ری فعالانــد کــه بــه ترتیــب از  64و  84سـ�المند مراقبـ�ت میکننـ�د.

5 .5فعالیتهای اجتماعمحور و خودمراقبتی.

6 .6فعالیته�اـی افزای��ش مناب��ع کل��وپ :فعالیته��ای متنوع��ی در ای��ن بــاره انجــام
میشـ�ود .بهطورکل��ی دول�تـ محلیــ از کلوپه��ا حمای�تـ میکنن��د .پــول
بهدس��ت آمـ�ده در هـ�ای دونـ�گ بـ�ه منابـ�ع چرخشـ�ی کلـ�وپ منتقـ�ل میشـ�ود
درحالیکــه در بنتــری ایــن پــول مســتقیم ًا بــرای افــراد نیازمنــد هزینــه

میش��ود .راههـ�ای افزای��ش مناب��ع دریافــت ســود از منابــع در گــردش کلــوپ،
دریافــت حــق عضویــت از اعضــا ،فعالیتهــای درآمــدزای اعضــا ماننــد دوخــت

دس��تمال گردگی��ری ،کاشـ�ت و پــرورش گیاه�اـن و افزایـ�ش منابـ�ع محلـ�ی اسـ�ت.

7 .7فعالیتهای عالقهمندانه.

8 .8فعالیتهای مربوط به افزایش دانش و آگاهی.
5.ساختار اجرایی اقدامات حمایتی از سالمندان

برنامههــا و اقدامــات حمایتــی تعیینشــده برای ســالمندان بــه ســاختار اجرایی و اداری مشــخصی
نی��از دارن��د ت��ا ب��ا بیشــترین کارای��ی ممکـ�ن محق��ق شـ�وند و بــه اهــداف خود دســت یابند .شــاید
بت�وـان یک��ی از نق��اط اصلـ�ی ضع��ف س��ازمانها را ک��ه بـ�ه ناکارآمــدی سیاس ـتهای حمایتــی

از س��المندان منج�رـ میش��ود نب��ود تبیینــی شــفاف از ســازمان اجرایــی اقدامــات و تقســیمبندی
میاننه��ادی ام��ور دانس��ت .از یکسـ�و هری�کـ از ســازمانهای کشــور اقداماتــی بــرای حمایــت

از ســالمندان خــود بــه اجــرا درمیآورنــد ،از ســوی دیگــر برخــی از ســازمانهای عمومــی و
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میاننه��ادی برنامههای�یـ را ب��رای حمای��ت از س��المندان انج��ام میدهنـ�د و در ضلــع دیگــر

س��ازمانهای متول�یـ تأمی��ن اجتماع��ی و بازنشسـ�تگی سیاستــها و برنامههــای خــاص خــود
را دنبـ�ال میکننـ�د.

بیشــک تبییــن جایــگاه نهادهــای کشــور ،اعــم از اســتانداری و شــهرداریها،

وزارتخانهه��ا و س��ازمانها و صندوقهــای متولــی امــور بازنشســتگی و ســالمندان و
همچنیــن ســازمانهای دولتــی و خصوصــی کشــور کــه نیروهــای آنان به ســن بازنشســتگی
رسـ�یدهاند و در طب��قۀ ســالمندان جامعــه قــرار گرفتهانــد ،در کنــار شفافســازی نقــش و
میــزان تأثیرگــذاری دولــت و مجلــس میتوانــد بــه برنامهریــزی بهینــه در امــور ســالمندان

در راستــای تحق��ق س��المندی دلنشــین منج��ر ش��ود و ب��ا ح��ذف موازیکاریهـ�ا کارایــی
اقدامــات و تأثیرگــذاری آنــان را افزایــش دهــد.

در مطالع�اـت انجامش�دـه متأس��فانه جمعبنـ�دی روشــنی از تفکیــک میاننهــادی ،نــوع

هم��کاری و می��زان مشـ�ارکت نهاده��ای مختلــف مانن��د شهــرداریها ،س��ازمانها و صندوقهای
بازنشســتگی ،وزارتخانهه��ا و ســازمانهای مختلــف دربــارۀ حمایــت از ســالمندان ،تشــکیل و

اســتمرار انجمنهـ�ای س��المندی بهدس�تـ نیام��د .بــرای نمونــه در گفتوگـ�وی انجامشــده
ب��ا یک��ی از س��اکنان لسآنجلــس ،اینطــور برداشــت شــده کــه بــرای ســاخت یــک خانــۀ

ســالمندی ،نخســت شــهرداری زمیــن مشــخصی را از محــل منابــع خــود بــه آن اختصــاص داده
اســت ،دولــت اح��داث س��اختمان را تأمیــن مال��ی کرــده اس��ت و برخــی تجهیــزات از محــل منابع
خیریهه��ا تهی��ه ش��ده و فضاساــزی س�اـختمان و گلکاری بی��رون ب��ا مالیــات مــردم محــل تأمین
مالــی شدــه اس��ت .آنط��ور کهــ بهنظ��ر میرس��د پــس از اح��داث ،مدیریــت خانههــای ســالمندی

برعه��دۀ ش��ورای مدیری��ت اس��ت ک��ه ب��ا رأیگیری می��ان س��المندان عض��و آن تعیین میش��وند.
شــورای مذکــور در ارتبــاط مســتقیم بــا شــهرداری و ســازمانهای بازنشســتگی اســت ،امــا نحوۀ
پاس��خگویی آنـ�ان الزامــات و محدودیتهــای قانونــی و میــزان قــدرت قانونــی آنــان در انجــام
اقدامــات مربــوط بــه ســالمندان برایمــان روشــن نشــد.
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در ادام��ه ای��ن فصـ�ل اطالعـ�ات بهدسـ�ت آمــده دربــارۀ ســاختار اجرایــی ،مالــی و حقوقــی

ســازمانها ذکرــ میشونــد و در بخشهــای آینــده بــه معرفــی برخــی از انجمنهــای

ساــلمندی در کشــورهای مختل��ف پرداختهــ میشــود .بـ�ا وجـ�ود ایـ�ن همانط��ور کـ�ه گفتــه
شـ�د بیش�تـر ای��ن انجمنهـ�ا و خانههــای ســالمندی بــه معرفــی فعالیتهــای خــود پرداختهانــد

و س��اختار مال��ی و حقوقـ�ی آنـ�ان بـ�ا جس��توجوی اینترنتیــ بهطوــر کامـ�ل مشــخص نشــد.

ب��ر اس��اس مطالع��ات انجامشــده ،آنط��ور کهــ بهنظ��ر میرسـ�د ،سیاسـتگذاری کالن امــور

س��المندان برعهـ�دۀ دولتهاســت .ایــن امــر در ژاپــن برعهــدۀ وزارت ســامت ،رفاه و کار گذاشــته

ش��ده اس��ت ،در امری��کا برعه��دۀ وزارت سـلامت و خدمات انسـ�انی امریـ�کا ،در انگلسـ�تان برعهدۀ
وزارت س�لامت و در ک��ره جنوب��ی نی��ز وزارت س�لامت و رفــاه متولی آن اســت.

1

 .1-5ساختار سازمانی حمایت از سالمندان

در ژاپــن دفتــر ســامت و رفــاه ســالمندان ،2در امریــکا دفتــر امــور ســالمندان ،3در ســوئد

شهــرداریها ،در انگلس�تـان شبــکۀ خدم��ات ط��ب مل��ی وی�ژـۀ س��المندان و در کــره جنوبــی
بخــش ســامت و رفــاه ســالمندان وابســته بــه وزارت بهداشــت و درمــان 4از بانیــان اصلــی توجه

ب��ه سـ�المندان در جامع��ه هسـ�تند .در ایـ�ن کشـ�ورها برنامهریـ�زی در سـ�طح ملـ�ی متمرکـ�ز بـ�وده،

امــا در س��طح منطق��های و اس��تانی بهص�وـرت غیرمتمرکـ�ز ص��ورت میگیرــد .همانطــور کــه

اش��اره ش��د در برخ��ی کش��ورها ،س��المندان از خدم�اـت ارزانقیم�تـ ی��ا بهکل��ی رایگــان بهرهمنــد
میشوــند .بخشــی از ایــن خدمــات کــه بعضـ ًا بــا حمایــت و پیگیــری خانههــای ســالمندی بــه
مرحلــه اجــرا رســیده اســت بــه شــرح زیــر تأمیــن مالــی میشــود:

√ √در ژاپ��ن خدم��ات مش��اورهدرمانی برــای س�اـلمندان رایگــان اسـ�ت و در برخــی
م��وارد ،تنه��ا درص��د کم�یـ از هزین��ه از آن��ان دریاف��ت میشــود و هزینــۀ پرداختــی

 .1سایت وزارتخانهها در فهرست منابع ذکر شده است.

2. Social security in japan
3. www.medicare.org
4. www.mohw.go.kr
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دولـ�ت از محـ�ل مالیاتهـ�ا و بیمـ�ۀ مراقبـ�ت بلندمـ�دت تأمیـ�ن میشـ�ود.

√ √در ســوئد پرداخــت حقالزحمــه پزشــکان بــرای ســالمندان به درآمد ســالمند بســتگی
دارد و باقیمانـ�دۀ پرداخ��ت از محـ�ل مالیـ�ات مسـ�تقیم حـ�ق بیمـ�ه تأمیـ�ن میشـ�ود.

√ √در انگلس��تان پرستــاری و خدم��ات پزش�کـی ب��رای س��المندان رایگان اس��ت و در صورت
اقام��ت در مراک��ز س��المندی بخش��ی از هزینـ�ۀ مرکزــ از آن�اـن دریافــت میشــود .ایــن

هزینههـ�ا از محـ�ل بودجـ�ۀ عمومـ�ی نظـ�ام سـلامت ملـ�ی ژاپـ�ن تأمیـ�ن میشـ�وند.

√ √در کــره جنوبــی نیــز مراقبتهــای روزانــه از ســالمندان و معاینههــای ســامت
ب��رای آن��ان رایـ�گان اسـ�ت و از محــل مالیــات و حــق بیمههــای پرداختــی تأمیــن
مالـ�ی میشـ�ود.

 .2-5تقسیمبندی خدمات سالمندان در امریکا

تقسیمبندی و سطوح خدمات سالمندان در امریکا 1به شرح زیر است:

1 .1خدمــات مبتنــی ب��ر جامع��ه :مرک��ز مراقبــت روزان��ۀ بزرگســاالن ،مدیریــت مالــی،
نقلوانتقـ�ال و غـ�ذا روی چـ�رخ.

2 .2مراقبــت بهداشــتی در منــزل :مراقبــت پرســتاری حرفـهای ،خدمــات منــزل و کمک
بهداش��تی ،تعمی��ر منـ�زل و تجهیزات پزشـ�کی.

3 .3آپارتمانهای خصوصی با آشپزخانه و سرویس بهداشتی مخصوص.

4 .4خانههــای دسـ�تهجمعی برــای اف��رادی ک��ه نمیتواننـ�د بهتنهایــی زندگــی کننــد
و ب��ه خانـ�ۀ ســالمندان هـ�م نیــاز ندارنــد.

5 .5زندگ�یـ حمایت��ی و س�کـونت در آپارتم��ان ش�خـصی در مجتمعهــای ویــژه ایــن
افـ�راد ک��ه بـ�رای غ��ذا خــوردن دور هـ�م جمـ�ع میشـ�وند.

6 .6مراقب��ت مس��تمر در جامع�ۀـ بازنشس��تگان ک��ه ب��ه درج��ات نیـ�از فــرد ،خدمــات
دریافـ�ت میکنـ�د.

 .1شعاعی.1387 ،

 / 44موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

7 .7ســرای س��المندان بــرای افــرادی کــه بهتنهایــی در خانــه یــا جامعــه قــادر بــه
زندگــی نیســتند.

1

 .3-5سطوح نظارتی و اجرایی در سوئد

در زمینۀ خدمات اجتماعی سالمندان سه سطح مختلف نظارتی و اجرایی وجود دارد:

2

√ √دولـ�ت سوــئد و پارلماــن ،اهدــاف سیاس��تهای اجتماعـ�ی س��المندان را از طریـ�ق
ارائـ�ۀ قوانیـ�ن و تعییـ�ن بودج��ۀ الزم معیـ�ن میکنـ�د.

√ √انجمنــ محل��ی ،وظیف��ۀ تهی��ه و تــدارک مراقبته��ای بهداش��تی و داروی��ی و
همچنی��ن ارائـ�ۀ خدمــات نگهــداری ســالمندان را برعهــده دارنــد.

√ √واحــد فعــال در شــهرداریها ،وظیفــۀ ارائــۀ خدمــات مراقبتی ،بهداشــتی ،پرســتاری،
حملونقـ�ل و مســکن را برعهــده دارنــد.

√ √ش��هرداریها و انجمنه��ای محل��ی س��طح گستــردهای از اســتقالل (خودمختـ�اری

نس��بی) را نس��بت ب��ه اس��تانداردهای بینالملل��ی دارن��د .چنی��ن تمرکززدایــی از

مس��ئولیتها ســبب ش��ده اس��ت شــرایط زندگ��ی س�اـلمندان ،مشـ�کالت آنه��ا و
نتای��ج سیاسـ�تهای قبلـ�ی ،کاملـ ً
ا در ارائ��ۀ قوانی��ن جدی��د ی��ا تعدی��ل سیاسـ�تهای

پیشــین در نظــر گرفتــه شــوند.

√ √وظیف��ۀ سیاســتگذاری و کنتــرل ارائــۀ خدمــات ســالمندی در ســوئد برعهــدۀ
پنــج ســازمان بازنشســتگی ملــی ایــن کشــور اســت کــه شــعبههایی در نزدیکــی
شــهرداریها دارنــد و ارتبــاط تنگاتنگــی بــا آنــان دارنــد.

√ √بــر اســاس سیاســتهای اجتماعــی ســالمندان در ســال  ،1999شــهرداریها
مج�رـی ارائ��ۀ خدم��ات بهداشـ�تی و مراقبت��ی ب��ه س��المندان هس�تـند ،بهطوریکــه
ای��ن خدماــت در من��زل آنــان ارائـ�ه میشـ�ود ،حت��ی اگ��ر ای��ن کار هزینـ�ۀ گزافـ�ی

بــر دولــت تحمیــل کنــد .بــا هزینــۀ دولــت بــرای ســالمندان بــاالی  65ســال
 .2سامآرا.1385 ،

1. Types of long-term care.
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هفتــهای یــک بــار نیــروی پزشــکی بــرای انجــام مراقبتهــای پزشــکی بــه
منزلشــان فرســتاده میشــود و در صــورت نیــاز فــرد بــرای بســتری شــدن بــه

بیمارسـ�تان اعـ�زام میشـ�ود.

√ √همچنی��ن ش��هرداریهای س��وئد وظیفـ�ۀ ایج��اد امکان��ات حملونقـ�ل و رفتوآمــد
سـ�المندان را برعهـ�ده دارنـ�د و تسـ�هیالتی فراهـ�م میکننـ�د تـ�ا تاکسـ�ی و وسـ�ایل

نقلی��ۀ مخص��وص س��المندان باــ هم��ان قیم��ت وسـ�ایل نقلی��ۀ عمومــی اســتفاده

شــوند .ســالمندان بــرای اســتفاده از ایــن خدمــات بــرای ســفرهای داخــل منطقــه و

بینشــهری محدودیــت دارنــد.
 .4-5انجمنهای سالمندی در چین

در چی��ن بهطورکل��ی دول��ت انجمنهـ�ای ســالمندی را ایج�اـد میکن��د .بــر اســاس آمــار ســال
 ،2010بیــش از  400هــزار انجم��ن ســالمندی در چیــن فعــال بــوده اســت و حــدود  44میلیــون
نفــر را تحــت پوشــش قــرار داده بودنــد.

1

 .5-5ساختار هزینهای مؤسسۀ هلپایج

مؤسس��ۀ هلپایــج در ســال  2017-2016مناب��ع خــود را در ســرفصلهای زیــر هزینــه کــرده
اســت:

√ √ارتقای امنیت و سالمت 47 :درصد؛

√ √شنیده شدن صدای سالمندان 17 :درصد؛
√ √ایجاد امنیت درآمدی 17 :درصد؛

√ √توسعۀ محلهای سالمت و مراقبت 17 :درصد؛
√ √تقویت نتورک 2 :درصد.

1. Emily Ying Yang Chan (2017).
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6.انجمنها و خانههای سالمندی در سایر کشورها
 .1-6مؤسسۀ سالمندی اجتماعی امریکا ()ASA

ایــن مؤسســه در ســال  1954بــا عنــوان انجمــن جامعهشناســی غربــی ایجــاد شــد .ایــن
انجمــن خــود را اجتماعــی از افــراد مختلــف بــا هــدف مشــترک؛ یعنــی حمایــت از تعهــد

و افزایــش دانــش و مهــارت کســانی معرفــی میکنــد کــه میخواهنــد کیفیــت زندگــی
ســالمندان و خانوادههــای آنــان را بهبــود ببخشــند .عضویــت در ایــن انجمــن از رشــتههای
مختلــف و در ابعــاد مختلــف جســمانی ،روانــی ،اجتماعــی و اقتصــادی صــورت میگیــرد.
اعضــای ایــن مؤسســه مربیــان ،مدیــران ،سیاسـتگذاران ،دانشــجویان و محققــان هســتند.
بــرای عضویــت در انجمــن حــق عضویــت ســاالنه دریافــت میشــود و عضویــت بــه

دو صــورت فــردی و جمعــی ممکــن اســت .پایــگاه اصلــی مؤسســه در سانفرانسیســکو
ایجــاد شــده و ریاســت آن برعهــدۀ بــاب آســتین اســت .فعالیتهــای آموزشــی مؤسســه

کنفرانسهــای مربــوط بــه ســالمندی ،ســمینارهای اینترنتــی خانگــی ،انتشــارات ،برگــزاری
دورههــای آموزشــی آشــنایی بــا ســالمندان 1و ویدئوهــای آموزشــی اســت .موضوعــات ایــن
فعالیتهــا مباحــث اقتصــادی ،ســرمایهگذاریهای شــراکتی ،ســالمندی در اجتمــاع،

مراقبتهــای ســالمندی و ســامت روحــی و جســمی ســالمندان اســت.
 .2-6مؤسسه ( AARP2امریکا)

ای��ن مؤسسـ�ه بزرگتری��ن س��ازمان س��المندان امریکای��ی نامیـ�ده میشــود و بیــش از نیمــی
از  34میلیــون عضــو مؤسســه بــاالی  50س��ال دارن��د ک�هـ هن��وز ش�اـغلاند .ایــن ســازمان

بــر مســائل بهداشــت و ســامت ســالمندان ،امنیــت اقتصــادی و اشــتغال آنــان متمرکز شــده
اس�تـ و خدماــت مختلفــی در ای��ن حوزهه�اـ ارائهــ میده��د .ب��رای نمون��ه یــک پایــگاه داده

1. gerontology
2. http://www.aarp.com/
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آنالیــن بــا عنــوان اگالیــن 1ایجــاد کــرده کــه خالصــۀ تفصیلــی نشــریات ســالمندی را در

اختی��ار س��المندان ق��رار میده��د.

 .3-6مدیریت سالمندی (( 2)AOAامریکا)

3

مدیریــت ســالمندی یــک آژانــس فــدرال اســت کــه بــه برنامهریــزی و توســعۀ امــور

ســالمندان و ارائـ�ۀ خدماــت ب��ه آنــان و مراقبانش��ان میپ�رـدازد .ایـ�ن آژانـ�س بهدنبــال توســعۀ

سیاس�تـگذاریها در راس��تای حمایــت از ســالمندان و ارائــۀ خدمــات مؤثــر بــه آنــان اســت و از

طری��ق ش��بکۀ مل��ی ســالمندان در س��ازمانهای منطقـهای ،ایالتــی ،قبیلـهای و بومــی فعالیــت
میکن��د .خدم��ات آژانـ�س عبارتانــد از مراکــز مراقبــت از ســالمندان؛ مراقبــان؛ و داوطلبــان.

 .4-6مؤسسه اتحاد بازنشستگان امریکا

4

ایــن مؤسســه بــا هــدف حمایــت از حقــوق بازنشســتگان امریکایــی بــا همــکاری برخــی

اتحادیههــای کارگــری و گروههــای اجتماعــی تأســیس شــده اســت.

5

 .5-6مؤسسۀ بنیاد اولویت تنظیم مقررات مسائل بازنشستگی( 6امریکا)

بنی��اد اولوی��ت تنظی��م مق��ررات مساــئل بازنشســتگی نهــادی غیرانتفاعــی اســت که در ســال

 1991در واش��نگتن تأسیــس ش�دـه اس�تـ .مأموری�تـ ای��ن بنی��اد کمــک بــه افــراد ســالمند
برــای ساــختن آینـ�دهای س��المتر و داشتــن امنی��ت مال��ی اسـ�ت .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع

ایــن بنیــاد مبتنــی بــر تحقیقاتــی کــه انجــام داده اســت ،برنامههــای آموزشــی مختلفــی را

تنظی��م کـ�رده اس��ت و ب��رای پاس��خگویی بـ�ه نیازهـ�ای سـ�المندان آنـ�ان را اجرایـ�ی میسـ�ازد.

7

1. Agline
2. The Administration on Aging
3. https://www.acl.gov/
4. Alliance for Retired Americans
5. https://retiredamericans.org/
6. The SPRY (Setting Priorities for Retirement Years) Foundation
7. http://www.spry.org/
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 .6-6انجمن پرستاری ژاپن ()JNA

1

انجم��ن پرســتاری ژاپ��ن در ســال  1946ب��رای پرس��تاران و دس��تیاران پزشــکی ایجــاد شـ�د

کـ�ه مجـ�وز از وزارت بهداش��ت داش��تند .ای��ن انجم��ن ســازمانی ملــی اســت کــه بــا همــکاری

 47انجم�نـ پرس��تاری فعالی��ت میکن��د .پرس��تاران و پزشـ�کانی ک��ه مجــوز حرفــهای
دارن��د بهطوــر داوطلبان��ه بــه انجم��ن پرس��تاری ژاپ��ن میپیوندن��د .ایــن انجمــن ارتبــاط
مس��تقیمی بــا سیاسـ�تهای ساــلمندی ن�دـارد و از طریــق ارائــۀ خدمــات مراقبتــی و درمانــی

بـ�ه سـ�المندان بـ�ا ایـ�ن مبحـ�ث پیونـ�د میخـ�ورد.
 .7-6مرکز سالمندشناسی آلمان

2

ای��ن مرکـ�ز مؤسسـ�های تحقیقاتــی در زمینــۀ اجتماعــی و رفتــاری اســت .هــدف ایــن مؤسســه

جم��عآوری و افزایـ�ش دادهه��ا ،پ��ردازش و ارزیاب��ی آنــان و انتش��ار دان��ش بهدس��ت آمــده در

ح��وزۀ روشهـ�ای سـ�المندی خـ�وب اسـ�ت .از ایـ�ن دانـ�ش برای مشـ�اورۀ مسـ�تقل علمـ�ی دربارۀ
چالشهاــی جمعیتـ�ی و س�لامتی س��المندان بــرای جوام�عـ اس��تفاده میشــود .ایـ�ن مؤسسـ�ۀ

را وزارت ام��ور خان��واده و ش��هروندان آلمـ�ان تأمینــ مالیــ میک��ند ،همچنیــن از محــل انجــام

طرحهـ�ای تحقیقاتـ�ی بـ�رای سـ�ایر مؤسسـ�ات منابعـ�ی را بـ�رای خـ�ود فراهـ�م مـ�یآورد.

3

 .8-6انجمن دپارتاتیشه 4آلمان

ای��ن انجم��ن ب��ا قدمتیــ در ح��دود یکصــد ســال در اســتان بایــرن قــرار دارد و بهادعــای مدیران

آن هم��واره نق��ش فعال��ی در تحـ�والت اجتماعیــ داش��ته استــ .انجمــن ش��بکۀ گســتردهای

می��ان م��ردم منطقهــ ایج�اـد ک��رده اس��ت و در جنبهه��ای مختلف��ی ازجمل��ه مهدکــودک،

اجتم��اع زناــن و نگهــداری از س��المندان فعالیـ�ت میکن��د .در حــال حاضــر انجمــن در حــال
فعالی��ت بهص�وـرت غیرانتفاع�یـ اس��ت و ب��ا بیشــ از هشـ�تصد ســازمان کوچــک و بــزرگ
https://www.nurse.or.jp
The German Centre of Gerontology
https://www.dza.de

Der Paritätische

1.
2.
3.
4.
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در عرصهه��ای مختل��ف اجتماع��ی ارتب��اط دارد .هزینههــای انجمــن از کمکهــای اعضــا
و بودجههــای پــروژهای دولــت تأمیــن میشــود .دیگــر منابــع مالــی انجمــن ،درآمدهــای
شــرکت در التاریهــا ،مبالــغ دریافتــی از شــرکتهای دولتــی (ســهم خیریــه و عامالمنفعــه)

و درآمدهــای ف��روش محص��والت و خدم��ات گروههــای مختلـ�ف عضـ�و انجم��ن اس��ت .بــرای
نمونــه کــودکان بــا اجــرای برنامههــای تابســتانی کارواش ،گروههــای زنــان بــا انجــام کارهای

مختلــف از صنایعدســتی تــا مشــاورهها و ســالمندان بــا نگهــداری از کــودکان ،مشــاوره بــه

س��ازمانها بـ�ه تأمیـ�ن منابـ�ع مالـ�ی انجمـ�ن کمـ�ک میکننـ�د.
 .9-6انجمن ملی سازمانهای شهروندی آلمان

1

باگس��و کــه در ســال  1989تأسیــس ش��ده اس��ت یــک ســازمان شــهروندی ارشــد در آلمــان
اســت کــه بیــش از  110انجمــن فعــال ملــی را در زیرمجموعــۀ خــود دارد و بیــش از

 13میلی��ون از افرــاد مسنــ آلم�اـن را پوشـ�ش میده��د .ایــن انجمــن در ســال  1998بــه

ش��ورای اقتص��ادی و اجتماع��ی ســازمان مل��ل پیوس��ته و در کمیســیونهای مختلــف اروپــا و

جه��ان حض��ور دارد .باگســو خــود را یــک گــروه البــی بــرای نس ـلهای قدیمــی میدانــد

و میکوشـ�د از منافــع ســالمندان در سیاس ـتها ،شــرایط اقتصــادی و جامعــه حمایــت کنــد
تــا نســلهای دیگــر نیازهــای ســالمندان را در نظــر بگیرنــد .ازجملــه فعالیتهــای ایــن
انجمــن انتشــار و توزیــع کتابهــا و بروشــورهای مختلــف اســت .همچنیــن کنفرانسهــا و
کارگاههــای متعــددی در حــوزۀ مســائل ســالمندی برگــزار میکنــد.

1. www.bagso.de
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 .10-6انجمن دوستان فدراسیون بینالمللی سالمندی (ژاپن)

1

ای��ن انجمـ�ن ســازمان غیرانتفاعــی مســتقلی اســت کــه بــا همــکاری فدراســیون بینالمللــی
س��المندی و برخ��ی از س�اـزمانهای مردمنه��اد در ح��وزۀ چالشهــای جمعیــت و ســالمندی
فعالیــت میکنـ�د و در ش��هرهای مختل��ف ژاپ��ن ش��عبه دارد .ایـ�ن انجمــن مواجهـ�ۀ منطقــی

بــا مشــکالت ناشــی از ســالمندی و مبــارزه بــا تبعیــض ســنی ،سوءاســتفاده ،نابرابــری

جنس��یتی و ن�ژـادی و ش��رایط اقتصاــدی اســت .هـ�دف ایـ�ن انجمـ�ن اطمینانبخشـ�ی بـ�ه

س��المندان اس��ت تـ�ا زندگــی ســالم و فعالــی داشــته باشــند ،شــأن و منزلــت آنــان حفــظ
ش��ود و ح��ق طبیعــی آن�اـن؛ یعن��ی ،مشــارکت در جامعــه بهصــورت بنیادیــن رعایــت شــود.

همچنیــن انجمــن بــا ایجــاد پروژههایــی بــرای ســالمندان آنــان را بــه مشــارکت در جامعــه
تشــویق میکنــد و بهدنبــال افزایــش آگاهــی عمومــی دربــارۀ مســائل داخلــی و خارجــی

اس��ت .از دیگ��ر اقدام�اـت ای��ن انجم��ن شــرکت در کنفرانسهــای بینالمللــی و برگــزاری
کارگاههاــی مخصوــص س��المندی اســت .عضویــت در ایــن انجمــن بــه دو صــورت کامــل
و حمایت��ی ب��رای دو گــروه حقیقــی و حقوق�یـ انج��ام میگیـ�رد .از اعضــای حقیقــی بــرای

عضویــت کامــل  5هزــار یــن و بــرای عضویــت بهعنــوان عضــو حامــی  2هزــار یــن

دریافــت میشــود .همچنیــن بــرای اعضــای حقوقــی یــا ســازمانها عضویــت کامــل 20

هزــار و عضویــت حمایتــی  10هـ�زار یـ�ن هزینـ�ه خواه��د داش��ت .در عضوی��ت کام��ل افــراد
قواع��د انجم��ن را پذیرفتهانـ�د و بــه ارتقــای فعالیتهــای و برنامههــای خــود میپردازنــد،

ام�اـ در عضویـ�ت حمایت��ی اف�رـاد ب��ا پذیرفت��ن قواعــد انجمــن تنهــا از حمایــت آن برخــوردار
میشــوند.

)1. Friends of IFA Japan (FOIFA
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 .11-6سازمان استخدام سالمندان ،افراد کمتوان و افراد جویای شغل در ژاپن

1

در ســال  ،1971س��ازمان اس��تخدام س��المندان ،افــراد کمتــوان و افــراد جویــای شــغل در

ژاپــن بهعن��وان انجمـ�ن اســتخدام معل�وـالن ایج��اد شـ�د .ایــن انجمــن ســه ســال بعــد
بهعنــوان یــک انجمــن ملــی شــناخته شــد و در طــول ســالهای گذشــته بــا تغییراتــی
در نــام و ســاختار بــه فعالیــت خــود ادامــه داده اســت .ایــن انجمــن بهدنبــال ســه هــدف

کل��ی اس��ت :حمایــت شــغلی از ســالمندان بــا ارائــۀ خدمــات مشــاوره از ســالمندان مشــاور
استخدامشــده ،تأمیــن منابــع مالــی از دولــت بــرای ارتقــای ســطح اشــتغال ســالمندان و
فعالیتهــای تبلیغاتــی در راســتای تحقــق اشــتغال مادامالعمــر؛ حمایــت شــغلی از افــراد

معل��ول بــا پرداخ��ت کمکه��ای مالیــ ،حمایتهـ�ای مش��اورهای و فعالیتهــای آموزشــی؛
و حمای��ت از مناب��ع انس��انی باــ آمــوزش حرفـ�های بــرای تقویــت امنیــت شــغلی افــراد،
آمــوزش حرف ـهای بــرای شــاغالن ،مشــاوره و حمایــت از کارفرمایــان.

 .12-6انجمن ملی دفاع از سالمندان پرتغال

در پرتغ��ال انجمنــی بــه نــام انجمــن ملــی اعضــای دادســتانی بــرای دفــاع از ســالمندان و

معلـ�والن وجـ�ود دارد 2.ایــن انجمــن بــرای حمایــت از منافــع ســالمندان و معلــوالن ایجاد شــده
اســت و ازجملــه اهــداف آن میتــوان بــه احتــرام مطلــق و ارزشهــای سیاســی و حقوقــی،

دف��اع از حق��وق ســالمندان و معل��والن ،تحکی��م ارتباط��ات میــان اعضا ،ســازمانها و اشــخاص
بــا هــدف دســتیابی به حقــوق ســالمندی ،ایجــاد توســعه و نگهــداری اوراق قرضۀ مشــارکتی و

حمایــت متقابــل و همبســتگی اعضــا و ســازمانها در جهــت حمایــت از ســالمندان و معلــوالن،
مطالعــۀ اســتانداردهای بینالمللــی در حــوزۀ ســالمندی و معلولیــت و کمــک به بهبــود عملکرد

نهادهــا ،انتشــار مطالعــات حقوقــی اجتماعــی بــا تولیــد خبرنامههــای خــاص ســالمندی و
حمایــت مالــی از ســالمندان بــا پرداخــت مزایــا و ســهام اشــاره کــرد.

1. Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers
2. Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa Dos Direitos dos
Idosos e Pessoas com Deficiência (AMPID) (National Association of Members of the
)Public Prosecutor’s Defense of the Rights of the Elderly and Persons with Disabilities
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