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مقدمه
رونــد رو بــه رشــد امیــد بــه زندگــی و رونــد کاهشــی نرخ بــاروری ســبب تغییــر تدریجی ســاختار 
ــده  ــی های انجام ش ــاس بررس ــر اس ــو ب ــت. از یک س ــده اس ــالمندی ش ــوی س ـــ به س جوام
ــیا  ــوص در آس ــان و به خص ــالمندان در جه ــت س ــال 2050 جمعی ــا س ــود ت ــی می ش پیش بین
و اقیانوســیه ســه برابــر شــود، به طوری کــه از هــر چهــار نفــر یــک نفــر بــاالی شــصت ســال 
ســن خواهــد داشــت1 و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه رونــد ســالمندی و کاهــش نــرخ بــاروری، 
بــر اســاس پیش بینــی ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی2 نســبت شــاغان بــه جمعیــت 
باقی مانــده، از چهــار بــه یــک در حــال حاضــر، بــه دو بــه یــک تــا ســال 2050 تغییــر خواهــد 
کــرد.3 ایــن تغییر ســاختار ســبب برجســته شــدن جایــگاه پدیدۀ ســالمندی در جوامـ شــده اســت 

و توجــه بــه ابعــاد مختلــف آن در اولویت هــای امــروز دولتمــردان قــرار دارد.
اقدامــات انجام شــده دربــارۀ تغییــر ســاختاری جامعــه بــه ســمت ســالمندی بــه دو دســتۀ 
ــردن  ــا در راســتای ســنگین وزن ک ــزی دولت ه ــی تقســیم می شــوند: نخســت، برنامه ری کل
ــش  ــتای افزای ــویقی در راس ــی و تش ــت های حمایت ــال سیاس ــه و اعم ــوان جامع ــش ج بخ

1. UNEEPESCAP.ORG
2. OECD
3. Why is ICT for Ageing Well important?
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تعــداد فرزنــدان خانــوار بــرای حفــظ تعــادل جامعــه و جلوگیــری از ایجــاد جامعــۀ ســالمند در 
آینــده؛ و دوم، برنامه ریــزی دربــارۀ اقدامــات الزم بــرای حمایــت از ســالمندان و اســتفاده از 
توانایــی آنــان در راســتای توســعۀ روزافــزون جامعــه. مســائل مربــوط بــه ســالمندان شــامل 
جنبه هــای مختلفــی نظیــر نگهــداری از آنــان، حمایت هــای مــادی و معنــوی و بهره منــدی 
از تجربیــات آنــان می شــود. در کشــورهای غیرغربــی، اغلــب ســالمندان بــا فرزنــدان متأهــل 

خــود زندگــی می کننــد کــه ایــن مســئله در چیــن و ژاپــن بســیار برجســته اســت.1
ــای  ــروز، انجمن ه ــای ام ــالمندان در دنی ــارۀ س ــرح درب ــم مط ــث مه ــی از مباح یک
ســالمندی هســتند کــه بــه یکــی از ابزارهــای مؤثــر و کاربــردی دولت هــا بــرای برقــراری 
ارتبــاط دوســویه بــا ســالمندان )اعمــال سیاســت های حمایتــی و بهره منــدی از توانایی هــای 

آنــان( تبدیــل شــده اســت.
در آغــاز مؤسســۀ هلپ ایــج2 انجمن هــای ســالمندی را ایجــاد کردنــد. نخســتین واحــد 
انجمن هــای ســالمندی در ســال 1998 در کامبــوج بــا هــدف ایجــاد آرامــش برای ســالمندان 
باقی مانــده از جنــگ به وجــود آمــد و پــس از آن، از منظــر تعــداد و حــوزۀ عملکــرد به مــرور 
زمــان توســعه یافتنــد.3 در مطالعــۀ انجام شــدۀ مؤسســۀ هلپ ایــج در ســال 2016، بیــش از 
1 هــزار و 700 انجمــن ســالمندی در یــازده کشــور آســیایی شناســایی شــدند کــه بــر اســاس 

نیازهــای محلــی و شــرایط ملــی آنــان ســاختار و ســازمان دهی متفاوتــی دارنــد.4
در گــزارش حاضــر، بــا تأکیــد بــر انجمن هــای مذکــور کــه در حــال حاضر برجســته ترین 
آنــان در ایــران »خانه هــای امیــد« اســت بــه پیش نیازهــا و اقدامــات الزم بــرای برقــراری 
ارتبــاط دوســویه بــا ســالمندان در راســتای تکریــم جایــگاه آنــان، حمایــت مــادی و معنــوی 

از آنــان و بهره منــدی از تجــارب ارزشمندشــان پرداختــه شــده اســت.

1. برک، 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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ــود در  ــای موج ــاخت ها و چالش ه ــگ، زیرس ــه فرهن ــته ب ــالمندان بس ــارۀ س ــزی درب برنامه ری
هــر جامعــه تنــوع نســبتاً گســترده ای دارد. بــا وجــود ایــن وجــه مشــترک، همــۀ سیاســت های 
ایــن حــوزه تهیــۀ بســتۀ جامعــی اســت کــه پاســخگوی نیازهــای ســالمندان در ابعــاد مختلــف 
ــوان  ـ، می ت ــ ــه چالش هــای مذکــور در جوام ــی و اجتماعــی باشــد. ازجمل جســمی، روحی-روان
بــه بــازار کار، هزینه هــای پرداخــت حقــوق بازنشســتگی، هزینه هــای بیمــۀ درمــان و نیازهــای 
متنــوع ســالمندان بــرای مراقبــت اشــاره کــرد کــه بــا توجه بــه روند فزاینــدۀ تعــداد ســالمندان در 
کشــورها اهمیــت دوچنــدان یافتــه اســت. بــرای رویارویــی بــا ایــن چالش هــا دولتمــردان به دنبال 
ایجــاد راه هایــی بــرای یادگیــری مســتمر، افزایــش حفاظــت اجتماعــی ســالمندان، انعطاف پذیری 
شــغلی و تغییــر رونــد از بازنشســتگی پیــش از موعــد به بازنشســتگی پــس از موعد، جلوگیــری از 
انــزوای ســالمندان و حمایــت از ســامت آنــان هســتند. بســتۀ حمایتی دولتمــردان برای پوشــش 
جنبه هــای مختلــف مســائل و مشــکات ســالمندان را می تــوان »ســالمندی دلنشــین« نامیــد. 
ایــن بســته محــدود بــه جنبه هــای جســمی و روحــی افــراد نیســت و در قالــب یکــی از اهــداف 
دولت هــا عنــوان می شــود. یکــی از جنبه هــای مهــم ایــن بســتۀ حمایتــی تأمیــن مالــی بــا تأکید 
بــر وجــود جریــان درآمــدی بــرای ســالمندان اســت. تأمیــن مالــی از طریــق کمک هــای مالــی 
ممکــن اســت نیازهــای ســالمندان را برطــرف ســازد، امــا در بیشــتر مــوارد آثــار مخــرب معنــوی 
نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت. برخــاف آن، ایجــاد یــک جریــان درآمــدی باعــث می شــود از 
یک ســو ســالمندان بــا جامعــه ارتبــاط قوی تــری داشــته باشــند و از ســوی دیگــر بــا افزایــش 
اعتمادبه نفــس احســاس توانمنــدی بــه آنــان کمــک می کنــد، هــم از ســطح ســامت بیشــتری 
برخــوردار باشــند و هــم نقــش مؤثــری در خانــواده و جامعــه ایفــا کننــد؛ همچنین تقویــت روحیۀ 

معنــوی افــراد، خودخوری هــا و مشــکات روانــی دوران ســالمندی را برطــرف می ســازد.
دربــارۀ دســتیابی بــه ســالمندی خــوب، در ســطح جهــان اقدامــات مختلفــی انجــام شــده 

1. Sweet Ageing
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اســت. بــا توجــه بــه اینکــه متأســفانه در حــال حاضــر در برخــی کشــورها نــگاه مناســبی بــه 
ســالمندان وجــود نــدارد، از نخســتین الزامــات دســتیابی بــه ســالمندی خــوب بررســی جایگاه 
ســالمندان در جامعــه و انجــام اقدامــات الزم بــرای تکریــم آنــان و تبییــن اهمیــت و فوایــد 
حضــور آنــان در جامعــه اســت. در ایــن بــاره اگــر یــک دهــه بــه گذشــته بازگردیــم، ایــن 
مســئله در بســیاری از کشــورها مصــداق داشــته اســت و ســالمندان ضمــن نداشــتن جایگاهی 
ــای  ــا و کم توانی ه ــار بیماری ه ــگاه را در کن ــن ن ــی از ای ــج ناش ـــ، رن ــب در جوام مناس

ــه دوش می کشــیدند. جســمانی خــود ب
در راســتای حمایــت از ســالمندان و تحقــق ســالمندی خــوب، بســیاری از کشــورها خدمــات 
متنوعــی بــا همــکاری بخــش خصوصــی و دولتــی ارائــه می کننــد تــا برنامه هــای صورت گرفتــه 
ثبــات بیشــتری داشــته باشــند. برخــی کشــورها ماننــد ژاپــن ســالمندی در محــل را هدف گذاری 
ــرمایه گذاری  ــزی و س ــالمندان برنامه ری ــای س ــه خانه ه ــاوری ب ــرای ورود فّن ــت و ب ــرده اس ک
بســیاری انجــام داده انــد. ژاپنی هــا معتقدنــد دل بســتگی ســالمندان بــه خانه هایشــان بــه همــراه 
ــن  ــا در حی ــد ت ــان فراهــم می کن ــرای آن ــان، شــرایطی را ب ــا مراقب ایجــاد سیســتم ارتباطــی ب
ســالمندی احســاس اســتقال و توانمنــدی داشــته باشــد. همچنیــن توســعۀ کاربردهــای فّناوری 
بــرای ســالمندان باعــث کاهــش هزینه هــای بیمارســتان و خانه هــای ســالمندی خواهــد شــد.

ــان  ــش ســامت روان آن ــاع، باعــث افزای ــالمندان در کار و اجتم ــی حضــور س به طورکل
خواهــد شــد، گرچــه ممکــن اســت وجــود تبعیــض در بــازار کار و برخوردهــای نامناســب بــا 
آنــان، آثــار مخربــی نیــز داشــته باشــد. یکــی از معیارهــای مهــم در ســامت روان شــناختی 
ــن بیشــتر از  ــد ژاپ ــن مســئله در کشــوری مانن ــان اســت. ای ــراد احســاس ثمربخشــی آن اف
منظــر موفقیت هــای شــغلی و کمــک بــه رشــد و افزایــش رفــاه جامعــه و در کشــوری ماننــد 
ــد  ــاق و ثروتمن ــتاز، خوش اخ ــلی پیش ــرورش نس ــدان و پ ــت فرزن ــر موفقی ــران از منظ ای
ــات  ــت ارتباط ــرای تقوی ــوزش ب ــزی و آم ــن رو برنامه ری ــود. از ای ــق می ش ــه محق در جامع

ــژه ای دارد. ــت وی ــران اهمی ــا در ای ــا و محله ه ــلی در خانواده ه بین نس
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معیارهای سنجش سالمندی دلنشین2. 

در مطالعــات بررسی شــده بــرای ســنجش وضعیــت خــوب ســالمندان و میــزان موفقیــت دولت ها 
در تحقــق آن، از شــاخص ها و داده هایــی اســتفاده شــده اســت کــه ذکــر آنــان در ایــن گــزارش 

جالب توجــه خواهــد بــود:
نرخ اشتغال رده های سنی سالمندان 59 تا 55 تا 59 ساله و 60 تا 64 ساله؛. 1
مشــارکت در اجتمــاع: فعالیت هــای داوطلبانــه غیردســتمزدی بــه ســازمان ها . 2

ــی؛ ــارکت سیاس ــا و مش ــدان و نوه ه ــت از فرزن ــک روز(، مراقب ــه ای ی ــل هفت )حداق
اســتقال، زندگــی ســالم و ایمــن: فعالیــت جســمانی، دسترســی بــه مراقبت هــای . 3

ــس از  ــص پ ــد خال ــی مســتقل، نســبت درآم ــات زندگ ــی، ترتیب ســامتی و دندان
کســر مالیــات، نبــود ریســک، نبــود محرومیــت شــدید مــادی و آمــوزش مســتمر؛

ظرفیــت و توانمنــدی محیــط بــرای ســالمندی فعــال و ســالم: امیــد زندگی در ســن . 4
55 ســالگی، ســهم ســال های زندگــی ســالم از امیــد زندگــی 55 ســالگی، زندگــی 
بهتــر از بعــد روحی-روانــی، اســتفادۀ افــراد 55 تــا 74 ســاله از فّنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات1 حداقــل یــک روز در هفتــه، ارتباطــات اجتماعــی و دســتیابی تحصیلــی 

سالمندان.

1.  ICT
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فعالیت های سالمندان3. 

همان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد، یکــی از مشــکات ســالمندان وجــود زمینه هــای ذهنــی 
منفــی نســبت بــه آنــان در جامعــه اســت. نــوآوری اجتماعــی مفهومــی اســت کــه بــر اســاس آن 
ــوآوری اجتماعــی  ــارت دیگــر ن ــزی می شــوند. به عب ــا پیامدهــای ســالمندی برنامه ری ــه ب مقابل
ــای  ــر از راه حل ه ــی را مؤثرت ــای اجتماع ــان نیازه ــه هم زم ــتند ک ــدی هس ــای جدی راه حل ه
فعلــی بــرآورده می کننــد و بــه بهبــود یــا ایجــاد قابلیت هــا و روابــط جدیــد و اســتفاده بهتــر از 
دارایی هــا و منابـــ منجــر می شــوند. فعالیت هــای ســالمندان بــا حمایــت و برنامه ریــزی دولتــی 
یــا به صــورت خودجــوش و بــدون حمایــت ســازمان ها در راســتای تغییــر ســاختار و نــگاه جامعــه 
ــد. برخــی از فعالیت هــای  ــوآوری اجتماعــی قــرار دارن بــه ســالمندان و به عبارتــی در راســتای ن
ــزی  ــه و برنامه ری ــف کــه به صــورت خودجــوش صــورت گرفت ســالمندان در کشــورهای مختل

آنــان درونــی هســتند بــه شــرح زیــر هســتند:
ســالمندان ایرانــی و بســیاری از کشــورهای جهــان بیشــتر زمــان خــود را صــرف . 1

ــد. ــون می کنن ــای تلویزی ــد تماش ــه مانن ــای منفعان فعالیت ه
ــه . 2 ــان ب ــدن زم ــران، گذران ــژه در ای ــالمندان به وی ــان س ــج می ــت رای ــر فعالی دیگ

ــه  ــازمان دهی ب ــه س ــت، درحالی ک ــی در پارک هاس ــتان محل ــا دوس ــی ب دورهم
ــد.  ــته باش ــاع داش ــر اجتم ــدی ب ــیار مفی ــرات بس ــد تأثی ــات می توان ــن اجتماع ای
ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــران ص ــارۀ آن در ای ــذاری درب ــدی و تأثیرگ ــدام ج ــفانه اق متأس

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

دادن آن هــا در فرآیندهــای تصمیم گیــری در مســائل مختلــف عمومــی اســت.
ــوزۀ . 4 ــه در ح ــرادی ک ــازمان ها و اف ــی متشــکل از اعضــای س ــتان گروه در انگلس

ــال  ــد، در س ــالمندان کار می کنن ــه س ــانی ب ــق، سیاســت گذاری و خدمات رس تحقی
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2011 کمپیــن »پایــان تنهایــی« را بــا هــدف مبــارزه بــا انــزوای ســالمندان و کمک 
بــه حفــظ و افزایــش روابــط شــخصی آنــان راه انــدازی کردنــد.

در ولــز بــا تشــکیل شــورای ســالمندان، آن هــا را در مدیریــت حــل مســائل محلــی . 5
ــد. ــل می کنن دخی

برنامــۀ مادربــزرگ ایتــام در بلغارســتان، ویتنــام و آذربایجــان: یــک برنامــه جهانــی . 6
ــد. در  ــگ می کن ــکا آن را هماهن ــام مســتقر در امری ــی ایت ــاد جهان ــه بنی اســت ک
ایــن برنامــه، زنــان ســالمند بــه مادربــزرگ ایتــام تبدیــل می شــوند و بــه رشــد و 

ــد. ــان کمــک می کنن ــری آن یادگی
ســالمندان ســوزوکی کانــادا: بنیــاد دیویــد ســوزوکی در کانــادا از داوطلبــان ســالمند . 7

ــرد.  ــک می گی ــت کم ــط زیس ــت از محی ــه حفاظ ــط ب ــای مرتب ــرای فعالیت ه ب
هــدف ایــن برنامــه آگاهی بخشــی دربــارۀ تغییــرات آب و هوایــی و اقلیمــی، مفهــوم 
پایــداری زیســت محیطی، آلودگــی و ســایر موضوعــات مرتبــط بــا محیــط زیســت 
ــا  ــی ی ــد در جلســات گروه ــکاری می توانن ــرای هم ــب ب ــالمندان داوطل اســت. س
ــن منتشــر  ــب خــود را به صــورت آنای ــا مطال ــد ی جلســات مشــورتی حضــور یابن
کننــد. ســالمندان عضــو ایــن گــروه تــاش می کننــد تــا ســایر ســالمندان و جوانــان 

را بــه فعالیــت بــرای حفــظ محیــط زیســت ترغیــب کننــد.1
فعالیت های داوطلبانه در کشورهای جهان:. 8

امریــکا را کشــور داوطلب هــا می خواننــد و انجــام فعالیت هــای داوطلبانــه  ●
ــالمندان  ــز س ــته نی ــای گذش ــت. در دهه ه ــی اس ــنتی قدیم ــور س ــن کش در ای
ــت  ــش جمعی ــا افزای ــد. ب ــش داده ان ــا را افزای ــوع فعالیت ه ــن ن ــی ای امریکای
ــه زندگــی، چگونگــی  ســالمندان، بهبــود وضعیــت ســامت و افزایــش امیــد ب
گــذران عمــر در دوران بازنشســتگی بــه مســئله ای مهــم بــرای ســالمندان تبدیل 
شــده اســت کــه بخشــی از آنــان بــرای پاســخ بــه ایــن مســئله بــه فعالیت هــای 
1. http://www.suzukielders.org.
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ــد. ــه روی آورده ان ــه و خیرخواهان داوطلبان
ــه  ● ــژه ای در جامع ــگاه وی ــی جای ــه غیرانتفاع ــازمان های داوطلبان ــوئد س در س

دارنــد. ســوئد جامعــۀ فعالــی اســت و موانـــ قانونــی چندانــی بــر ســر مشــارکت 
اجتماعــی شــهروندان وجــود نــدارد. در بیــن گروه هــای ســنی فعــال، ســالمندان 

ــد. ــکیل می دهن ــان را تش ــی از داوطلب ــش قابل توجه بخ
در فرانســه یــک برنامــه ملــی بین نســلی بــا عنــوان »بخــوان تــا بتوانــد بخواند«  ●

ــه از  ــن برنام ــی ای ــازمان بان ــۀ س ــود. بودج ــزار می ش ــه برگ به صــورت داوطلبان
بنگاه هــای مختلــف تأمیــن می شــود؛ همچنیــن لیــگ آمــوزش و اتحادیــۀ ملــی 
ــز در اجــرای آن  ــد و وزارت آمــوزش نی ــن برنامــه حمایــت می کن ــواده از ای خان
همــکاری می کنــد. ایــن ایــده اولیــن بــار در دهــۀ 1980 شــکل 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 
ــار در  ایــن کار ایــن اســت کــه هــر فــرد بــاالی پنجــاه ســال حداقــل یــک ب
ــرای  ــی ب ــز محل ــا و مراک ــدارس کتابخانه ه ــه در م ــدت 30 دقیق ــه به م هفت

ــد. ــاب می خوان گــروه کوچکــی از کــودکان کت
در انگلســتان مشــوق های متنوعــی بــرای همــکاری در فعالیت هــای داوطلبانــه  ●

بــرای ســالمندان در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن گروه هــا ســقف ســنی ندارنــد 
ــای  ــوند. گروه ه ــه کار می ش ــوت ب ــان دع ــرای آن ــز ب ــول نی ــان معل و داوطلب
ســالمندی پروژه هایــی در حــوزۀ مســائل فرهنگــی، ســامت، آمــوزش و میــراث 
ــائل  ــرای مس ــواردی ب ــتان م ــر انگلس ــد. در سراس ــام می دهن ــی انج فرهنگ
ــردان و  ــرای م ــپزی ب ــای آش ــی، کلوپ ه ــای بافتن ــی، حلقه ه ــمی و روان جس
ــرای  ــان ب ــی از آن ــال گروه ــرای مث ــود؛ ب ــزار می ش ــص برگ ــای رق کاس ه

خانواده هــای فقیــر دوچرخه هــای بازسازی شــده فراهــم می کننــد.
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ــن در  ● ــی ژاپ ــکاری بین الملل ــس هم ــن آژان ــال در ژاپ ــای فع ــی از نهاده یک
حــوزۀ کمک رســانی بین المللــی اســت. ایــن شــرکت بــرای فعالیت هــای 
ــزام  ــف اع ــورهای مختل ــه کش ــب را ب ــالمند داوطل ــراد س ــی از اف ــود گروه خ
ــا 69 ســاله را  ــان 40 ت ــردان و زن ــس ســاالنه گروهــی از م ــن آژان ــد. ای می کن
ــای  ــرای پروژه ه ــان را ب ــد و آن ــب اســتخدام می کن ــالمندان داوطل ــوان س به عن
ــد. طــی دو  ــزام می کن ــه کشــورهای درحال توســعه اع ــاله ب ــا دوس ــاله ی یک س
ــه  ــب ب ــوان ســالمندان داوطل دهــه گذشــته بیــش از 4 هــزار و 500 نفــر به عن
شــصت کشــور جهــان، عمومــاً در آســیا و امریــکای التیــن، اعــزام شــده اند. ایــن 
مســئله، هــم بــه اشــتغال ســالمندان منجــر می شــود و رضایت شــخصی آنــان را 

ــاند. ــاری می رس ــه ی ــعۀ جامع ــه توس ــم ب ــد و ه ــش می ده افزای
اشتراک مسکن با سالمندان.. 9

صرف غذا با دوستان.. 10
ــن امنیــت محله هــا . 11 ــرای تأمی ــه:1 در اســترالیا ب ــان محل  ســامانۀ ســالمندان نگهب

از ســالمندان ســاکن در منــازل کمــک می گیرنــد و نوعــی تشــکل پلیــس محلــی 
ــه  ــت در آن ب ــا عضوی ــه ب ــورت داوطلبان ــالمندان به ص ــه س ــد ک ــاد کرده ان ایج
ــا صــدور  ــز ب ــه نی ــس محل ــد. پلی ــود می پردازن ــه خ حفاظــت نامحســوس از محل
ــه ایــن شــیوه و  ــد ب ــو خاصــی در محله هایــی کــه ســالمندان کنتــرل می کنن تابل
شــبکۀ نظارتــی آنــان رســمیت بخشــیده اســت. ســالمندان حــق دخالــت در امــور 
را ندارنــد، صرفــاً از محــل زندگــی خــود بــر معابــر نظــارت می کننــد و تحــرکات 
مشــکوک را بــه شــماره تلفــن خاصــی اطــاع می دهنــد کــه پلیــس محلــی بــرای 
آنــان پیش بینــی کــرده اســت. همیــن امــر بــدون هیــچ هزینــه ای باعــث افزایــش 

ــت شــهرک ها شــده اســت. امنی

1. Nighbourwood Watch System
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ســالمندان داوطلــب در مــدارس: در دانمــارک، لتونــی و ســوئد طرحــی بــا عنــوان . 12
ســالمندان داوطلــب در مدرســه اجــرا می شــود کــه بــرای ســالمندان امــکان فعالیت 
داوطلبانــه در مــدارس به عنــوان مربــی و راهنمــا بــرای کمــک بــه معلمــان فراهــم 
شــده اســت. ایــن مســئله ســبب تقویــت ارتبــاط بین نســلی شــده و بــرای دولــت 

یــا مــدارس نیــز هزینــه ای نــدارد.
ــان  ــال در آلم ــرای مث ــود دارد. ب ــف وج ــورهای مختل ــرح در کش ــن ط ــابه ای مش
ــالمندان،  ــرای س ــوان ب ــای ج ــا و مادرخوانده ه ــرح پدرخوانده ه ــده در ط ــعی ش س
ــم  ــود و ه ــم ش ــکار فراه ــان بی ــرای جوان ــه ای ب ــای حرف ــم فرصــت آموزش ه ه

ــود. ــت ش ــلی تقوی ــاط بین نس ــوند و ارتب ــازار کار ش ــدداً وارد ب ــالمندان مج س
ــدارس و  ــتان، م ــای بیمارس ــه در محیط ه ــورت داوطلبان ــا به ص ــن همکاری ه ای

ــد. مراکــز خدمــات عمومــی وجــود دارن
ــده ترین . 13 ــکا از شناخته ش ــه در امری ــپاه تجرب ــه س ــکا: برنام ــه امری ــپاه تجرب  س

ــه  ــژه ای ب ــه وی ــه توج ــت ک ــالمندان اس ــه س ــارکتی و داوطلبان ــای مش فعالیت ه
موضــوع همبســتگی بین نســلی دارد. ایــن برنامــه را بنیــاد بازنشســتگان امریــکا که 
ــاالی  ــن برنامــه، ســالمندان ب ســازمانی غیرانتفاعــی اســت انجــام می دهــد. در ای
پنجــاه ســال به عنــوان مربــی و معلــم بــرای آمــوزش کــودکان دبســتانی بــه کار 
ــه شــکل  ــه ســه شــکل باشــد: 1. ب ــد ب ــوزش می توان ــن آم ــه می شــوند. ای گرفت
فــردی بــه کودکــی خــاص باشــد؛ 2. بــه شــل گروهــی بــه چنــد دانش آمــوز باشــد؛ 
و 3. به عنــوان دســتیار معلــم بــرای یــک کاس انجــام شــود. ســالمندان داوطلــب 
بــرای ایفــای ایــن نقــش برنامــۀ آموزشــی منظــم و مفصلــی را طــی می کننــد. هــر 
داوطلــب در طــول ســال تحصیلــی در هفتــه حــدود 6 تــا 15 ســاعت در مدرســه 
ــراد ســالمند  ــری اف ــدرت رهب ــه و ق ــرای تجرب ــن برنامــه ب ــد. در ای کمــک می کن
ــی  ــدام ارزیاب ــوزان م ــر دانش آم ــه ب ــن برنام ــر ای ــد. تأثی ــی قائل ان ارزش فراوان
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ــی  ــدارس عموم ــه م ــت ک ــین اس ــق فقیرنش ــدف آن مناط ــکان ه ــود و م می ش
پرجمعیتــی دارنــد. در حــال حاضــر در 22 شــهر امریــکا، ســپاه تجربــه بــا بیــش از 
3 هــزار مربــی تربیت شــده در مــدارس ابتدایــی بــه معلمــان در کاس هــای درس 

ــد.1 ــت می کنن ــه را هدای ــای فوق برنام ــد و فعالیت ه ــک می کنن کم
 اتحادیــۀ ملــی ســازمان های شــهروندان ســالمند در آلمــان: ایــن اتحادیــه . 14

ــی  ــطح مل ــالمندان در س ــی س ــارکت اجتماع ــۀ مش ــق تجرب ــای موف از نمونه ه
ــی  ــدود 110 انجمــن مدن ــه ح ــر اســت ک ــازمانی فراگی ــن س ــد. ای به شــمار می آی
ملــی زیــر نظــر آن فعالیــت می کننــد و نماینــدۀ حــدود 13 میلیــون ســالمند اســت. 
اتحادیــه خــود را یــک گــروه البــی بــرای نســل ســالمند می دانــد و از منافـــ ایــن 
ــه  ــد. یکــی از اهــداف ســازمان کمــک ب ــاع می کن گــروه در سیاســت گذاری ها دف
ایجــاد تغییــرات پارادایمــی دربــارۀ ســالمندان اســت کــه بــر ایــن اســاس، ســازمان 
از دانــش تخصصــی، تجربــه و توانایــی ســالمندان دفــاع می کنــد. ســازمان از ســال 
ــا و  ــت و کنفرانس ه ــرده اس ــازمان دهی ک ــان را س ــالمندان آلم ــرۀ س 1987 کنگ
ــارۀ موضوعــات ســن و ســالمندی برگــزار کــرده اســت؛  کارگاه هــای فراوانــی درب
همچنیــن به صــورت منظــم بــرای اعضــای خــود، مجــات، کتــاب و بروشــورهایی 

ــد. ــف ارســال می کن ــارۀ موضوعــات مختل درب

1. www.aarp.org/experience-corps
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اقدامات حمایتی برای سالمندان4. 

4-1. اقدامات آموزشی

ایجاد دانشگاه های دوران سوم برای سالمندان.. 1
ایجاد محل هایی که گروه های همسال تحت آموزش قرار گیرند.. 2
برگــزاری دوره هــای آموزشــی ســبک زندگــی ســامت محور )بــا توجــه بــه حجــم . 3

وســیـ مشــکات ســامتی ســالمندان ایرانــی و تعــدد انــواع بیماری هــای قلبــی و 
عروقــی و عضانــی و در میــان آنــان ایــن دوره هــا اهمیــت خاصــی دارنــد(.

بهره منــدی ســالمندان از دوره هــای مهارت آمــوزی در راســتای افزایــش توانمنــدی . 4
ــردی  ــر ف ــای مادام العم ــامتی، آموزش ه ــوزی، س ــای مهارت آم ــغلی )دوره ه ش
ــض در  ـــ تبعی ــرای رف ــر ب ــری مادام العم ــوب یادگی ــزه( و در چارچ ــاد انگی و ایج

ــان. ــداوم اشــتغال آن ــه ت محیط هــای کاری و کمــک ب
آمــوزش مهارت هــای شــغلی بــه ســالمندان در امریــکا: در راســتای طــرح »اشــتغال . 5

ســالمندان در مشــاغل محلــی« از طریــق برگــزاری ســخنرانی، ســمینار، آمــوزش 
ــاالی 55  ــالمندان ب ــی، س ــگاه های محل ــی و دانش ــای آموزش ــره، برنامه ه تک نف
ــن  ــا ای ــن دوره ه ــد. از شــروط شــرکت در ای ــرار می گیرن ــوزش ق ســال تحــت آم
اســت کــه درآمــد خانــوار ســالمند موردنظــر حداکثــر 25 درصــد بیشــتر از ســطح 
فقــر فــدرال باشــد. پــس از دوره هــای آموزشــی نیــز اولویــت اشــتغال مختــص افراد 
ــتفاده از  ــارت در اس ــراد کم مه ــا، اف ــاالی شــصت ســال، کهنه ســربازان، اقلیت ه ب

زبــان انگلیســی و بومیــان واجــد شــرایط اســت.
ــنایی . 6 ــرای آش ــی ب ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــاوری: برگ ــتفاده از فّن ــوزش اس آم

ــی. ــای ارتباط ــال و فناوری ه ــای دیجیت ــا دنی ــالمندان ب س
ــاالی پنجــاه . 7 ــراد ب ــژه اف ــده:1 مجمــوع کارگاه هــای آموزشــی وی جســت وجوی آین

ســال در امریکاســت.2
1. Explore your Future
2.  http://comingofage.org/explore-your-future
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ــوزش . 8 ــی آم ــه عموم ــال 2009 دبیرخان ــان: از س ــن در یون ــه والدی ــاد مدرس ایج
ــرح  ــن ط ــب ای ــرد، در قال ــاد ک ــان را ایج ــن در یون ــه والدی ــر1 مدرس مادام العم
تاکنــون بیــش از پانصــد کاس آموزشــی مربــوط بــه ســالمندی اجــرا شــده اســت 

ــته اند. ــارکت داش ــان مش ــر در آن ــزار نف ــش از 10 ه و بی
ــۀ . 9 ــر پای ــگاه ها ب ــن دانش ــتان: ای ــی در لهس ــنین طای ــگاه های س ــاد دانش ایج

ــژۀ  ــی وی ــای آموزش ــا و اردوه ــا، دوره ه ــر، کاس ه ــوزش مادام العم ــول آم اص
ــا هــدف آمــوزش و تقویــت  ســالمندان برگــزار می کننــد. همچنیــن در لهســتان ب
ــود. ــرا می ش ــالمندان اج ــرای س ــی ب ــت اجتماع ــی فعالی ــۀ مل ــالمندی، برنام ــط س رواب

ــادای . 10 ــی در گران ــۀ غیرانتفاع ــک اتحادی ــپانیا: ی ــی در اس ــۀ آموزش ــاد مؤسس ایج
اســپانیا کــه فعالیت هــای آن بــر ترویــج ســالمندی مولــد و فعــال متمرکــز اســت 
بــا همــکاری مؤسســه ای کــه چهــار کودکســتان دارد در همــان منطقــه، طرحــی را 
ــه چالــش بکشــد.  ــارۀ کودکســتان را ب ــد کــه تصــورات عمومــی درب اجــرا کرده ان
در ایــن طــرح، در کودکســتان فضایــی چندنســلی ایجــاد شــده اســت و کــودکان 
ــی از  ــن تیم ــد؛ همچنی ــکاری می کنن ــترک هم ــای مش ــالمندان در گروه ه ــا س ب
هنرمنــدان در حــوزۀ موســیقی، عکاســی و نویســندگی در آنجــا فعال انــد و بــا ارائــۀ 

ــود.2 ــر ش ــلی جذاب ت ــکاری میان نس ــای هم ــد فض ــاش می کنن ــی ت ایده های
ــان . 11 ــه می ــده ای خاقان ــا ای ــائوپائولو ب ــه ای در س ــل: مدرس ــان در برزی ــوزش زب آم

ــن  ــرده اســت، ای ــرار ک ــاط برق ــی ارتب ــوزان برزیل ــی و دانش آم ســالمندان امریکای
ــوزش  ــد و هــم ســبب آم ــت تشــویق می کن ــه فعالی مســئله، هــم ســالمندان را ب
بهتــر دانش آمــوزان می شــود. ایــن مدرســه بــرای ســالمندان یــک خانــۀ 
ــق  ــرده و از طری ــم ک ــی الزم را فراه ــاخت اینترنت ــیکاگو، زیرس ــالمندی در ش س
ــوزش  ــان انگلیســی آم ــی زب ــوزان برزیل ــه دانش آم ــری ب ــاط تصوی ــراری ارتب برق

1.  General Secretariat for Lifelong Learning
2.  magicme.co.uk



14  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ــی،  ــالمند امریکای ــا س ــو ب ــن روش در نتیجــۀ گفت وگ ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب می ده
ــد و در  ــت می کن ــی را تقوی ــان انگلیس ــه زب ــود ب ــۀ خ ــی مکالم ــوز برزیل دانش آم
ســمت مقابــل فــرد ســالمند احســاس مفیــد بــودن خواهــد داشــت. از دیگــر مزایای 
ایــن طــرح تقویــت ارتبــاط میــان کشــورها و ایجــاد ارتبــاط میان نســلی و کســب 

ــرد اســت.1 ــر دو ف ــرای ه ــر ب ــای دیگ ــا فرهنگ ه ــنایی ب ــه و آش تجرب
ــک: . 12 ــوری چ ــا در جمه ــا و پدربزرگ-مادربزرگ ه ــی نوه ه ــگاه تجرب ــاد دانش ایج

ایــن دانشــگاه در ســال 2004 بــا همــکاری دانشــکدۀ ریاضــی و فیزیــک دانشــگاه 
ــزرگ و  ــراه پدرب ــه هم ــال ب ــا دوازده س ــش ت ــای ش ــد. نوه ه ــیس ش ــز تأس چارل
مادربــزرگ خــود در دوره هــای آموزشــی دانشــگاه ماننــد کشــاورزی، جنگلــداری، 
باستان شناســی و نگهــداری از حیوانــات شــرکت می کننــد. ازجملــه مزایــای ایــن 
طــرح تقویــت ارتبــاط بین نســلی در نتیجــۀ انجــام یــک کار گروهــی، لــذت بــردن 
ــات  ــا موضوع ــودکان ب ــنایی ک ــودن و آش ــا ب ــا از راهنم ــزرگ و مادربزرگ ه پدرب
ــاه  ــر م ــن ه ــتند. همچنی ــز هس ــاً هیجان انگی ــای بعض ــب تجربه ه ــد و کس جدی

ــود.2 ــزار می ش ــرکت کنندگان برگ ــا ش ــط ب ــوای مرتب ــا محت ــخنرانی ب ــک س ی
آمــوزش بــه ســالمندان در دانشــگاه لوکزامبــورگ: دانشــگاه لوکزامبــورگ3 آمــوزش . 13

ــگاه از  ــن دانش ــت. ای ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــالمندی را در دس در دوران س
ســال 2011 چندیــن مــورد از دوره هــای آموزشــی خــود را بــرای ســالمندان بــاالی 
شــصت ســال برگــزار کــرده اســت و افــراد به عنــوان مســتمـ آزاد در ایــن دوره هــا 
شــرکت کرده انــد. تنهــا هزیــنۀ ایــن طــرح پرداخــت حــق عضویــت 50 یورویــی 
اولیــه اســت و ســالمندان هزینــۀ دیگــری پرداخــت نمی کننــد، همچنیــن ســالمندان 
در ایــن دوره هــا تکلیفــی برعهــده ندارنــد و بــا جوانــان نیــز ارتبــاط خوبــی برقــرار 

1.  www.cna.com.br/speakingexchange
2.  aktivnistari.eu

3.  لوکزامبورگ کشور کوچکی در شمال اروپاست.
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ــیار  ــان را بس ــد و آن ــی بوده ان ــا راض ــن دوره ه ــالمندان از ای ــتر س ــد. بیش می کنن
ــته اند. ــد دانس مفی

ایجاد دانشــگاه دورۀ ســوم در انگلســتان: این دانشــگاه ســازمانی در انگلســتان اســت . 14
ــاش و فرصــت پیشــرفت در  ــزۀ ت ــزاری دوره هــای آموزشــی انگی ــق برگ و از طری
ــا  ــن دوره ه ــرکت کنندگان در ای ــد. ش ــاد می کن ــالمندان ایج ــرای س ــی را ب زندگ
بازنشســتگان یــا افــراد در شــرف بازنشســتگی هســتند کــه در محیط جمعــی آموزش 
می بیننــد. ایــن دانشــگاه در محل هــای مختلــف انگلســتان واحدهایــی ایجــاد کــرده 
اســت کــه هرکــدام نهــاد خیریــه ای به حســاب می آینــد. ادارۀ محل هــای مربوطــه را 
به طــور کامــل افــراد داوطلــب انجــام می دهنــد؛ تعــداد اعضــای ایــن واحدهــا از 12 
نفــر تــا 2 هــزار نفــر نیــز بــه ثبــت رســیده اســت کــه به طــور متوســط هــر واحــد 
250 عضــو دارد؛ نکتــه بااهمیــت ایــن اســت کــه رویکــرد ســازمان یادگیــری اســت و 

بــرای دوره هــا گواهــی یــا مــدرک صــادر نمی شــود.1

4-2. اقدامات فرهنگی-اجتماعی

ــی در . 1 ــای قدیم ــوم عکس ه ــرور آلب ــد م ــی مانن ــی دورهم ــزاری برنامه های برگ
ســالن های اجتماعــات.

اختصــاص بخشــی از خانه هــای ســالمندی در محله هــا بــرای ایجــاد نمایشــگاه های . 2
مخصــوص عکس هــای قدیمــی.

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

برگزاری مسابقۀ عکاسی با عنوان تصویر سالمندی در آلمان.. 4
برنامۀ پیاده روی و برگزاری آن در مقاطـ زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه.. 5
برنامــۀ ورزش تناســب اندام و اختصــاص فضــای ورزشــی و مربــی بــرای ســالمندان )بــا . 6

1.  http://www.u3a.org.uk/u3a-movement.html
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حمایــت مالــی ســازمان های مربوطــه ماننــد وزارتخانه هــا یــا ســازمان های بازنشســتگی(.
برگزاری مسابقات دو ماراتن ویژۀ سالمندان.. 7
ایجــاد اپلیکیشــن ارتباطی ســالمندان: در اســپانیا اپلیکیشــنی بــرای برقــراری ارتباط . 8

میــان ســالمندان ایجــاد شــده و بــا تشــکیل شــبکه های اجتماعــی در محله و شــهر 
آنــان را بــا یکدیگــر آشــنا می ســازد.

ــۀ . 9 ــوئد: وظیف ــالمندان در س ــرای س ــبز ب ــای س ــی و فض ــات ورزش ــاد امکان ایج
ــالمندان  ــاز س ــبز موردنی ــای س ــتفاده از فض ــی و اس ــات ورزش ــۀ امکان ــۀ کلی تهی
در ســوئد برعهــدۀ شهرداری هاســت. به طورکلــی فضــای ســبز ایــن کشــور 
ــا ایــن تفــاوت کــه  ــب پارک هــا ایجــاد می شــود، ب مشــابه ســایر کشــورها در قال
ــه  ــز توج ــالمندان از آن نی ــان س ــتفادۀ آس ــری و اس ــه کارب ــارک ب ــاری پ در معم
ــای مخصــوص  ــا صندلی ه ــن پارک ه ــای ای ــه ویژگی ه ــود. ازجمل ــژه ای می ش وی
ســالمندان، ســنگفرش خــاص، فــروش مــواد غذایــی ســالم در نقــاط مختلــف پارک 
ــرای اســتراحت ســالمندان،  ــی ب ــن محل های و به صــورت گردشــی، در نظــر گرفت
تعبیــۀ خدمــات پزشــکی در پارک هــا و ایجــاد کتابخانه هــای عمومــی اســت. ایــن 
ــاال را در  ــنین ب ــب س ــای مناس ــهرداری ها کتاب ه ــی ش ــا هماهنگ ــا ب کتابخانه ه

ــد. ــرار می دهن ــالمندان ق ــار س اختی
برگــزاری مســابقات ورزشــی ویــژۀ ســالمندان در ســوئد: ایــن مســابقات بــا حمایــت . 10

ــن  ــالمندان و همچنی ــت جســمی و روحــی س ــدف تقوی ــا ه ــی شــهرداری ها و ب مال
ــوند. ــزار می ش ــف برگ ــی مختل ــای زمان ــی در بازه ه ــور در اجتماع ــه حض ــان ب ــویق آن تش

ــی را فراهــم . 11 ــه ای در ســوئد: کتابخانه هــای ســوئد امکانات ــات کتابخان توســعۀ امکان
می کننــد تــا ســالمندان بتواننــد به عنــوان عضــوی فعــال در فعالیت هــای کتابخانه ای 
ــاب،  ــن کت ــوای آزاد، امانت گرفت ــه در ه ــه، مطالع ــه در ســالن کتابخان شــامل مطالع
ــه  ــداری و کمــک ب ــی کتاب ــا و حت ــد و بررســی کتاب ه ــای نق شــرکت در برنامه ه
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کتابــداران حضــور داشــته باشــند. همچنیــن از ســال 1990 امکاناتــی در ایــن کشــور 
فراهــم شــده تــا ســالمندانی کــه توانایی مراجعــه بــه کتابخانــه را ندارند بتواننــد کتاب 
را در منــزل تحویــل بگیرنــد و پــس از مطالعــه آن را بــه کتابخانــه برگرداننــد. از دیگر 
ویژگی هــای مهــم کتابخانه هــا در ســوئد ارتبــاط مســتمر آنــان بــا بیمارستان هاســت 
ــرای  ــود و ب ــال می ش ــار ارس ــالمندان بیم ــرای س ــی ب ــاط کتاب های ــن ارتب در ای
ســالمندانی کــه امــکان مطالعــۀ عــادی کتــاب را ندارنــد کتاب هــای صوتــی ارســال 
می شــود. مشــابه ایــن خدمــات، عــاوه بــر بیمارســتان ها بــه خانه هــای ســالمندان 

ــه می شــود.1 ــز ارائ ــالمندی نی ــای س و انجمن ه
اقداماتــی دربــارۀ ایجــاد زمینــۀ ذهنــی مثبــت نســبت بــه ســالمندان در جامعــۀ در . 12

آلمــان:
ـــ را اتخــاذ . 1 ــردی جام ــان راهب ــان و جوان ــالمندان، زن ــواده، س ــور خان وزارت ام

کــرده اســت تــا به وســیلۀ آن آگاهــی عمومــی را دربــارۀ ســالمندان و زندگــی 
ــه  ــالمندان در جامع ــر س ــوان تصوی ــرد به عن ــن راهب ــد. ای ــش ده ــا افزای آن ه
ــه همــراه داشــت کــه مجلــس فــدرال ایــن کشــور آمــاده کــرد و  گزارشــی ب
ــارۀ  ــدگان و افــکار عمومــی درب هــدف آن افزایــش اطاعــات و آگاهــی نماین

ــود. ــه ب ــی جامع وضعیــت کنون
برگــزاری کنفرانــس دربــارۀ تبییــن اهمیــت و جایــگاه ســالمندان در جامعــه بــا . 2

ــی. مشــارکت کارشناســان بین الملل
راه انــدازی وب ســایتی بــا عنــوان تصویــر ســالمندی بــرای توســعۀ رویکردهــای . 3

مثبــت دولــت بــه ســالمندان.
ــظ . 13 ــن2 )تلف ــام ُرجی ــا ن ــالمندان ب ــای س ــن: کلوپ ه ــالمندان در ژاپ ــای س کلوپ ه

ایــن نــام در زبــان ژاپنــی رولیـِـن اســت( نقــش مهمــی در ارتقــای مشــارکت اجتماعــی 

1.  سام آرا، 1385
2.  Rojin
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ســالمندان ژاپنــی دارنــد. ایــن کلوپ هــا بــرای رویارویی با پدیدۀ ســالخوردگی تأســیس 
ــس از  ــت. پ ــته اس ــود داش ــن وج ــم در ژاپ ــای قدی ــان از زمان ه ــدۀ آن ــده اند و ای نش
جنــگ جهانــی دوم، ســالمندان به طــور داوطلبانــه گروه هایــی تشــکیل می دادنــد کــه 
هــدف آن مقابلــه بــا پیامدهــای جنــگ و تغییــرات نظــام خانوادگــی در ژاپــن بــود. تــا 
ســال 2010 حــدود 117 هــزار کلــوپ ســالمندان در سراســر ژاپــن فعالیــت می کنــد 
کــه بیــش از 7 میلیــون نفــر عضــو دارد. در کلوپ هــای ســالمندان دو دســته فعالیــت 
انجــام می شــود: یکــی از فعالیت هــای اصلــی کلــوپ برگــزاری رویدادهــای اجتماعــی 
مختلــف بــرای ارتقــای ســامت و تندرســتی اعضا ماننــد تمرینات ورزشــی پیــاده روی، 
رقــص، شــنا و برنامه هــای ســرگرمی و تفریحــی ماننــد باغبانــی، شــطرنج و خوانندگی 
ــت کلوپ هــا فراهم کــردن زمینه هــا و فرصــت مشــارکت  اســت؛ و بخــش دوم فعالی
ــب  ــوان داوطل ــا به عن ــن کلوپ ه ــای ای ــت. اعض ــی اس ــای محل ــا در فعالیت ه اعض
ـ دســتی  ــه مهدکودک هــا ســر می زننــد، در مراکــز خدمــات اجتماعــی هنــر و صنای ب
ــواًل  ــا معم ــن کلوپ ه ــد. ای ــز می کنن ــا را تمی ــارک و خیابان ه ــا پ ــد ی درس می دهن
برنامــۀ بیمــۀ گروهــی خــاص خــود را دارنــد کــه هرگونــه خســارت یــا صدمۀ ناشــی از 

ــرای اعضــا پوشــش می دهــد. ــوپ را ب فعالیت هــای کل
ــۀ . 14 ــالمندان در جامع ــه س ــت نســبت ب ــی مثب ــۀ ذهن ــارۀ ایجــاد زمین ــی درب اقدامات

ــش ســالمندی  ــات و بررســی های وزارت کار کشــور اتری ــر اســاس مطالع ــش: ب اتری
در جامعــۀ ایــن کشــور جایــگاه مثبتــی نداشــته و رســانه ها تــا حــد ممکــن از ترویــج 
تصاویــر ســالمندان خــودداری می کردنــد. در ســال 2012 کــه ســال ســالمندی فعــال 
و همبســتگی بین نســلی در اروپــا خوانــده شــد، دولــت اتریــش بــه مبــارزه بــا تصــورات 

منفــی نســبت بــه ســالمندان پرداخــت. در ایــن بــاره اقدامــات زیــر صــورت گرفــت:
ایجــاد پایــگاه داده از عکس هــای مرتبــط بــا ســالمندان در وب ســایت وزارتخانه . 1

و دسترســی خبرنــگاران به آن؛
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حمایت از رسانه ها دربارۀ ترویج تصویر مثبت از سالمندی؛. 2
ــذاری . 3 ــان دادن تأثیرگ ــالمندان و نش ــی س ــتند از زندگ ــای مس ــاخت فیلم ه س

ــرافت؛ ــالم و باش ــا، س ــی معن ــک زندگ ــتن ی ــرای داش ــالمندان ب ــر س ــدگان ب مراقبت کنن
تولیــد بروشــورهایی بــا محتــوای اخاقــی بــرای بــه چالــش کشــیدن عقایــد . 4

غلــط موجــود در جامعــه نســبت بــه ســالمندان و توزیـــ آنــان در جامعــه.

4-1.3اقدامات1حوزۀ بهداشت1و1سالمت

چکاپ دوره ای سالمندان برای شناسایی و پیشگیری از بیماری ها.. 1
ــری از . 2 ــرای جلوگی ــالمندان ب ــرای س ــتقیم ب ــاورۀ غیرمس ــات مش ــزاری جلس برگ

ــود. ــورت وج ــان در ص ــان آن ــا درم ــی ی ــای روان بیماری ه
ــاری، . 3 ــگیری از بیم ــر پیش ــی نظی ــان از روش های ــای درم ــازی هزینه ه کمینه س

ــب. ــن از پزشــکان داوطل ــت و کمــک گرفت ــی دول ــت مال حمای
حمایــت اجتماعــی خانــواده و دولــت از ســالمندان از طریــق بیمه هــای مناســب و . 4

مزایــای مــادی و غیرمــادی.
ــاز . 5 ــه ای آغ ــال 2012 برنام ــان از س ــی: در یون ــناختی و اجتماع ــای روان ش حمایت ه

شــده اســت کــه اســتقال ســالمندان را در خانه هایشــان تأمیــن کنــد. بــرای ایــن کار 
بــه آنــان خدمــات خانگــی و حمایت هــای اجتماعــی و روان شــناختی ارائــه می شــود.

سیاست های ارتقای سامت در امریکا:1. 6
ــن  √ ــدت، تأمی ــت بلندم ــه ای مراقب ــت های بیم ــدت: سیاس ــای بلندم مراقبت ه

هزینــۀ خانــۀ ســالمندان، ارائــۀ خدمــات اجتماعــی ماننــد مراقبت هــای روزانــۀ 
ــا مؤسســات مخصــوص؛ ــه ی بزرگســاالن در خان

ــه و جامعــه: مجموعــه ای از خدمــات فــردی، حمایتــی و  √ ــر خان خدمــات مبتنــی ب
ســامتی را بــه افــراد در خانه هایشــان و ســطح جامعــه ارائــه می دهــد تــا ضمــن 

1.  شعاعی، 1387.
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اقامــت در خانــۀ شــخصی بــه ارتقــای استقالشــان نیــز کمــک شــود. برخــی از این 
خدمــات عبارت انــد از: برنامــۀ خدمــات روزانــه بــرای ســالمندان؛ مدیریــت مــوردی؛ 
ــزل؛  ــات دوســتانه؛ مراقبــت بهداشــتی در من ــه فوریت هــا؛ ماق سیســتم پاســخ ب
ــات حمل ونقــل. ــت فرجــه ای؛ مراکــز ســالمندان؛ و خدم ــی؛ مراقب برنامه هــای غذای

برنامــه مدیکیــد1 در امریــکا: در ایــن برنامــه بــرای گروه هــای کم درآمــد و افــرادی . 7
ــود.  ــه می ش ــگان ارائ ــا رای ــات پزشــکی ارزان ی ــد خدم ــۀ پزشــکی ندارن ــه بیم ک
درواقـــ ایــن برنامــه بیمــۀ ســامت دولتــی اســت کــه هزینــۀ خدمــات پزشــکی را 
ــه و چــه در بیمارســتان ها، پوشــش می دهــد. دولــت مرکــزی  دولــت، چــه در خان
ــتورالعمل های  ــا دس ــد، ام ــه می ده ــه ارائ ــرای برنام ــتورالعمل های الزم را ب دس
محلــی را ایالت هــا و بــا توجــه بــه شــرایط آنــان تهیــه و ابــاغ می کنــد. از ایــن رو 

ایــن برنامــه در ســطح کشــور امریــکا تــا حــدی متفــاوت اســت.
حمایــت از مراقبت هــای خانگــی در امریــکا: در امریــکا از هــر ده نفــر فــرد میانســال . 8

یــک نفــر درگیــر مراقبــت از پــدر یــا مــادر معلــول یــا مبتــا بــه بیمــاری مزمن اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه تحقیقــات نشــان داده اســت اجــرای مراقبــت خانگــی، هــم صرفۀ 
ــواده ایجــاد می کنــد،  ــرای ســالمندان در خان اقتصــادی دارد و هــم شــرایط بهتــری ب
ــد می شــوند.2 ــت بهره من ــی و پزشــکی دول ــواع کمک هــای حمایت ــا از ان ــن خانواده ه ای

مطالعه درمانــی در ســوئد: مســئوالن بیمارســتان های ســوئد در همــکاری بــا . 9
ــره  ــا پنج نف ــره ت ــای چهارنف ــالمندان را در گروه ه ــور س ــن کش ــای ای کتابخانه ه
ــان می دهنــد و پــس از مطالعــه  ــه آن ــرای مطالعــه ب قــرار می دهنــد و کتابــی را ب
ــرای تقویــت  ــد. ایــن اقــدام ب ــه بحــث و تبادل نظــر می پردازن ــارۀ آن کتــاب ب درب
ــرد  ــورت می گی ــان ص ــۀ آن ــت حافظ ــن تقوی ــالمندان و همچنی ــس س اعتمادبه نف
ــتان های  ــزو بیمارس ــد ج ــروی می کنن ــه پی ــن برنام ــه از ای ــتان هایی ک و بیمارس

1.  MEDICAID
2.  Marks, N.F. (1996).
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ــده اند.1 ــناخته ش ــوئد ش ــق س موف
برنامه هــای مراقبتــی در ژاپــن: یکــی از سیاســت های مراقبــت بلندمــدت در ژاپــن، . 10

ــات  ــردن خدم ــه فراهم ک ــن برنام ــدف ای ــت. ه ــی اس ــدت مل ــت بلندم ــۀ مراقب بیم
نگهــداری و مراقبــت بــرای ســالمندان از طریــق یــک شــیوۀ جدیــد بیمــۀ اجتماعــی 
فراگیــر بــرای همــۀ ســالمندان بــاالی 65 ســال اســت. در ایــن برنامــه زمینــۀ قانونــی 
تغییــر از یــک نظــام رفاهــی کامــًا دولتــی بــه یــک نظــام متکثــر شــامل بخش هــای 
دولتــی و خصوصــی تأمیــن خدمــات اجتماعــی فراهــم شــد. هــدف برنامــۀ بلندمــدت 
مراقبــت در ژاپــن، ارائــۀ خدمــات مراقبتــی بــه ســالمندان بیمــار و نیازمنــد مراقبــت و 
ــدن های  ــش بستری ش ــه و کاه ــه هم ــر ب ــتی فراگی ــی بهداش ــتۀ خدمات ــۀ بس ارائ

غیرضــروری بیمارســتانی اســت. ایــن طــرح بــر پایــۀ چهــار اصــل اســتوار اســت:
اصــل اول ایــن طــرح امــکان اســتفادۀ ســالمندان از خدمــات مراقبتــی در خانــه . 1

و متناســب بــا نیازشــان صرف نظــر از درآمــد یــا وضعیــت خانوادگــی آن هاســت.
اصــل دوم ایــن سیســتم، تلفیــق نظــام رفاهــی موجــود بــرای ســالمندان بــا . 2

خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســت.
اصل سوم نیز تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در این طرح است.. 3
ــی . 4 ــوان مفهوم ــت به عن ــت مراقب ــوم مدیری ــردن مفه ــارم مطرح ک ــل چه اص

ــه مجموعــه ای متنــوع از خدمــات اســت. ــرای پوشــش دادن ب فراگیــر ب
یــک هــدف مهــم این پــروژه متــوازن کــردن هزینــۀ مراقبــت از ســالمندان و کاهش 
ــی از  ــترۀ متنوع ــه گس ــد ک ــق را دارن ــن ح ــز ای ــالمندان نی ــت. س ــار خانواده هاس ب
خدمــات عمومــی و خصوصــی را انتخــاب کننــد. ایــن طــرح، هــم همــۀ افــراد باالی 
ــل  ــه به دلی ــا 64 ســاله را ک ــن 40 ت ــراد بی ــم اف ــد و ه 65 ســال را پوشــش می ده

شــرایط ســامتی ناشــی از افزایــش ســن ناتوانایی هــای جســمی دارنــد.

1.  Irvall,2002
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روبات هــای مراقــب ژاپنــی: ژاپــن قصــد دارد تــا پایــان ســال 2020 نــرخ روبات هــای . 11
ویــژه را کــه بــرای مراقبــت از ســالمندان طراحــی شــده اند افزایــش دهــد. ایــن افزایش 
باعــث می شــود تــا پایــان ســال مذکــور، روبات هــا از 80 درصــد ســالمندان نگهــداری 

کنند.
ــن  ــتار در ژاپ ــای پرس ــن روبات ه ــی از محبوب تری ــه رابیر1 یک ــوم ب ــات موس روب
ــوان  ــه ت ــالمندانی ک ــه از  س ــادی، بلک ــاران ع ــا از بیم ــه نه تنه ــی ک اســت. روبات
حرکــت ندارنــد یــا بــرای حرکــت بــه صندلــی چــرخ دار نیازمندنــد حمایــت می کند. 
در حــال حاضــر، انــواع ایــن روبــات در بیمارســتان ناگویــای ژاپن وجــود دارد، امــا 
بــا توجــه بــه وعــدۀ وزارت بهداشــت ژاپــن احتمــااًل تعــداد ایــن نــوع از روبــات نیــز 

افزایــش خواهــد یافــت.
ــا حــد ممکــن . 12 ــزل ت مراقبت هــای خانگــی در ســوئد: نگهــداری از ســالمندان در من

ــد( یکــی از  ــه مراقبت هــای بهداشــتی گســترده دارن ــاز ب ــان نی )حتــی زمانــی کــه آن
اصــول مهــم مراقبتــی در حــوزۀ ســالمندان ایــن کشــور به شــمار مــی رود. دسترســی 
آســان ســالمندان بــه امکانات جامعــه،  تمهیداتــی در بخش خدمــات درمانی و پزشــکی 
منــازل مناســب و سیســتم های حمل ونقــل مناســب شــواهدی از ایــن سیاســت کلی را 
به خوبــی نمایــش می دهــد. نســل گذشــتۀ ســالمندان ســوئد پــس از جنــگ جهانــی 
دوم بــه آسایشــگاه رفتنــد، امــا در چنــد دهــۀ اخیــر ایــن کشــور تــاش کــرده اســت 

ســالمندان بــا خانــوادۀ خــود زندگــی کننــد و خدمــات موردنیــاز را دریافــت کننــد.

1.  Robear
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4-4. اقدامات حوزۀ مالی

کشــورهای مختلــف دربــارۀ تأمیــن مالــی ســالمندان رویکردهــای متنوعــی را پیــش رو گرفته اند. 
در بیشــتر کشــورها ســالمندان حقــوق بازنشســتگی دارنــد. بــا وجــود ایــن برخــی تفاوت هــا میان 
ــادا حــدود یک ســوم  ــای ســالمندان در کان ــه مزای ــرای نمون کشــورهای مختلــف وجــود دارد. ب
هلنــد اســت یــا در ســوئد حقــوق ســالمندان بــر اســاس آزمون هایــی با عنــوان استحقاق ســنجی 
تنظیــم می شــود. در امریــکا نیــز بــر اســاس آزمون هــای مشــابهی بــرای ســالمندان کم بضاعــت 
مزایــای خاصــی در نظــر گرفتــه می شــود؛ همچنیــن در همــۀ کشــورها دولت هــا و ســازمان های 

مربوطــه بــه زنــان ســالمند توجــه ویــژه کرده انــد.
ایجاد اشتغال های کوچک مقیاس و راه های کسب درآمد.. 1
افزایــش ســن بازنشســتگی یــا لغــو بازنشســتگی اجبــاری در راســتای تــداوم زندگی . 2

. شغلی
ــد، . 3 ــارک، هلن ــتان، دانم ــورهای لهس ــتگی در کش ــی بازنشس ــن قانون ــش س افزای

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــپانیا ص ــتونی و اس ــا، اس ایتالی
برابرکردن سن بازنشستگی زنان و مردان.. 4
ــتمری در . 5 ــت مس ــا دریاف ــان ب ــتغال هم زم ــرای اش ــراد ب ــه اف ــوز ب ــدور مج ص

ــا. ــک و ایتالی ــتونی، بلژی ــان، اس ــورهای آلم کش
هرگونــه اقــدام در راســتای کمــک بــه زندگــی ســالمندان در ســوئد از پرداخت هــای . 6

مالیاتــی معاف اســت.
ایجــاد فرصت هــای شــغلی اجتماع محــور دولــت بــرای ســالمندان در کــره جنوبــی: . 7

در ایــن کشــور، میــان اشــتغال و مراقبــت از ســالمندان پیونــد مناســبی برقــرار شــده 
ــداری  ــت، نگه ــوند: نخس ــرا می ش ــه اج ــوع برنام ــوص دو ن ــن خص ــت. در ای اس
ســالمندان از ســالمندان؛ و دوم، نگهــداری ســالمندان از کــودکان. در ایــن برنامه هــا 
دولــت از ســالمندانی کــه نقــش مراقبت کننــده ایفــا می کننــد )از طریــق دریافــت 
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حقــوق ماهیانــه( حمایــت مالــی می کــند. ایــن برنامه هــا بــا هــدف ایجــاد درآمــد 
و تقویــت مشــارکت ســالمندان در اجتمــاع، اجــرا می شــوند.

ایجــاد فرصت هــای شــغلی اجتماع محــور دولــت امریــکا بــرای ســالمندان: وزارت . 8
کار ایاالت متحــده امریــکا بــر اســاس قانــون ســالمندان امریکایــی بانــی برنامــه ای 
ــام گرفــت. در ایــن برنامــه  شــد کــه »اشــتغال ســالمندان در مشــاغل محلــی« ن
ــد در  ــت شــغلی مناســبی ندارن ــه وضعی ــد ک ــاالی 55 ســال کم درآم ســالمندان ب
ــا قیمــت ارزان  ــه ای از آموزش هــای شــغلی را ب ــی، مجموع ــی محل ــز کاریاب مراک
دریافــت می کننــد و پــس از آن در مشــاغل مختلــف خدماتــی، اجتماعــی و محلــی 
در مراکــز عمومــی و غیرانتفاعــی مشــغول بــه کار می شــوند. ازجملــه محل هایــی 
کــه ســالمندان در آنــان مشــغول بــه کار می شــوند مراکــز خدمــات روزانــه، مراکــز 
ــتند.  ــا هس ــتان ها و کتابخانه ه ــدارس، بیمارس ــی، م ــای دولت ــالمندان، آژانس ه س
افــرادی کــه در ایــن برنامــه 20 ســاعت در هفتــه به طــور متوســط همــکاری داشــته 
باشــند بیشــترین حداقــل دســتمزد فــدرال ایالتــی یــا محلــی را دریافــت خواهنــد 

کــرد.
کاهــش هزینــۀ اســتفاده از حمل ونقــل عمومــی در ژاپــن: دولــت ملــی بــا همکاری . 9

اتحادیــۀ اتوبوســرانی توکیــو بــه ســالمندان کارت نقــره ای ارائــه می دهــد. ابتــدای 
ــان  ــت آن ــریـ جمعی ــد س ــا رش ــا ب ــود، ام ــاد نب ــالمندان زی ــداد س ــرح تع ــن ط ای
ــرای  ــکلی ب ــه مش ــروز ب ــه و ام ــش یافت ــدت افزای ــرح به ش ــن ط ــای ای هزینه ه

دولــت تبدیــل شــده اســت.1
جابه جایــی بــا صرفه جویــی در انــرژی در جامعــۀ در حــال ســالمند شــدن اتحادیــۀ . 10

اروپا.
کار بــا جوانــان امریــکا: در ایــن برنامــه معلمــان بازنشســته داوطلــب بــا اســتفاده از . 11

1.  Yong et al., 2015
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منابعــی کــه انجمــن ملــی معلمــان بازنشســته فراهــم می کنــد پروژه هایــی را بــرای 
ــته در  ــان بازنشس ــه معلم ــن برنام ــد. در ای ــازمان دهی می کنن ــان س ــا جوان کار ب
فعالیت هایــی چــون تشــکیل شــوراهای ایمنــی جوانــان و فعالیت هــای داوطلبانــۀ 
مبــارزه بــا مصــرف مــواد مخــدر میــان جوانــان مشــارکت می کننــد. هــدف تقویــت 

ــاط بین نســلی اســت.1 ارتب
فنــون تجــارت و مشــاورۀ بین المللــی: در فرانســه مؤسســه ای غیرانتفاعــی بــه نــام   
ــرای  ــان را ب اِکتــی2 حــدود 3 هــزار ســالمند داوطلــب را جــذب کــرده اســت و آن
ــا  ــرد ی ــای خ ــی بنگاه ه ــازمان های دولت ــه س ــی ب ــف کمک ــای مختل مأموریت ه
ــر  ــده از نظ ــان جذب ش ــت. داوطلب ــرده اس ــزام ک ــعه اع ــورهای درحال توس کش
ــرکت های  ــابق ش ــران س ــد و مدی ــی را دربرمی گیرن ــای مختلف ــی طیف ه تحصیل
ــان  ــال آن ــی و امث ــای عموم ــان نهاده ــی، متخصص ــای دولت ــی، نهاده خصوص
ــت،  ــه مدیری ــون ازجمل ــای گوناگ ــالمندان در حوزه ه ــن س ــن ای ــتند. همچنی هس
بازاریابــی، فــروش، تجــارت، بیمــه، حســابداری، منابـــ انســانی، حقــوق، تحقیــق و 
ــرای  ــراد را ب ــن اف ــد. اکتــی ای ــی دارن ــال آن مهارت هــا و توانایی های توســعه و امث
ــه مؤسســه ها و ســازمان های ملــی و بین المللــی اعــزام می کنــد.  ــۀ مشــاوره ب ارائ
ــا  ــگ ب ــاوری و فرهن ــم، فّن ــاد، عل ــای اقتص ــه در حوزه ه ــن مؤسس ــن ای همچنی

ــد. ــکاری می کن ــعه هم ــورهای درحال توس ــی از کش برخ
ــال: در ســال 2014 شــهرداری . 12 ــالمندان در پرتغ ــرای س ــزی مشــارکتی ب بودجه ری

منطقــۀ کوچکــی در شــمال شــرق پرتغــال بــه نــام آلفانــدگا3 کــه جمعیتــی بیــش 
از 5 هــزار نفــر دارد بــرای ســالمندان باالتــر از شــصت ســال ایــن امــکان را ایجــاد 
ــه کننــد. ایــن  ــرای تأمیــن نیازهــای خــود در منطقــه طرح هایــی ارائ کــرد کــه ب

1.  aarp.org
2.  Ecti
3.  Alfandega da Fe
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منطقــه از ســال 1981 حــدود 3 هــزار نفــر از جمعیــت خــود را از دســت داده اســت 
ــاالی 65 ســال تشــکیل  ــراد ب ــت آن را اف ــه یک ســوم جمعی ــک ب ــون نزدی و اکن
ــۀ  ــا بیانی ــرای شــهروندان ســالمند هم راســتا ب می دهــد. بودجه ریــزی مشــارکتی ب
دوبلیــن دربــارۀ حکمرانــی محلــی دوســتدار ســالمند و ارتقای ســالمند ســالم اســت. 
ســالمندان می تواننــد پیشــنهادهای خــود را به صــورت فــردی یــا گروهــی مطــرح 
ــس از  ــد و پ ــی می کنن ــا را بررس ــن طرح ه ــهرداری ای ــات اداری ش ــد، مقام کنن
ــهروندان  ــورای ش ــه ش ــی ب ــرای بررس ــز ب ــان در پایی ــی آن ــنجی اجرای امکان س
ــورا  ــه ش ــه ای ک ــای نوآوران ــرای طرح ه ــهرداری ب ــوند. ش ــال می ش ــالمند ارس س
انتخــاب کنــد 10 هــزار یــورو تخصیــص می دهــد و در برنامــۀ ســاالنۀ شــهرداری 

ــرد.1 ــرار می گی ق
خبرنــگاران ســالمند در امریــکا: کمپانــی ســیگنال هیــل2 یــک وب ســایت خبــری . 13

ــالمندان  ــال در آن س ــراد فع ــۀ اف ــه هم ــت ک ــرده اس ــی ک ــی را اجرای امریکای
هســتند.3 کمپانــی ســیگنال هیــل زیرســاخت ایــن وب ســایت را ایجــاد کرده اســت 
و درآمدهــای آن صــرف پرداخــت حقــوق و دســتمزد بــه ســالمندان و هزینه هــای 

ــود. ــایت می ش اداری وب س
کارآفرینــی ســالمندان انگلســتان: طــرح شــاهزاده4 ســازمانی خیریــه در انگلســتان . 14

اســت کــه در ســال 1999 تأســیس شــده اســت. ایــن ســازمان بــه افــراد بــاالی 
پنجــاه ســال کــه بیکارنــد یــا مشــکات شــغلی دارنــد کمــک می کنــد خوداشــتغال 
شــوند. ایــن ســازمان دو فعالیــت اصلــی انجــام می دهــد: نخســت، ارائــۀ آمــوزش و 
خدمــات بــه افــراد بــاالی پنجــاه ســال؛ و دوم، تــاش بــرای تغییر در سیاســت های 

1.  Neary, 2016
2.  The Signal Hill Company
3.  www.seniorcorrespondent.com
4.  The Prince’s Initiative
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عمومــی. ایــن مؤسســه توانســته بــرای ســالمندانی کــه در بــازار کار فرصت شــغلی 
ندارنــد شــرایطی فراهــم کنــد کــه بــرای خودشــان کســب وکار راه انــدازی کننــد. 
آمــوزش افــراد از روش هــای مختلفــی ماننــد منابـــ آنایــن، کارگاه هــا و دوره هــای 
ــه  ــن مؤسس ــرد. ای ــورت می گی ــغلی ص ــاوره های ش ــوری و مش ــی حض آموزش

تاکنــون بانــی هــزاران شــغل جدیــد در انگلســتان بــوده اســت.1
 اشــتغال زیســت محیطی ســالمندان2 در امریــکا: ســالمندانی کــه مهــارت، . 15

تخصــص و تجربــه در انجــام وظایــف مربــوط بــه محیــط زیســت دارنــد بــه آژانس 
ــی  ــی و محل ــدرال، ایالت ــای ف ــایر نهاده ــکا و س ــط زیســت امری حفاظــت از محی
کمــک می کننــد. آژانــس حفاظــت از محیــط زیســت امریــکا ایــن برنامــه را اجــرا 
می کنــد. افــراد ســالمند و بازنشســته بــاالی 55 ســال فرصــت ارتقــای توانایــی و 
گذرانــدن دوره هــای آموزشــی را پیــدا می کننــد و می توانــد وظایــف معنــاداری در 
کمــک بــه محیــط زیســت انجــام دهنــد. ضمــن اینکــه بــه وضعیــت مالــی آن هــا 
نیــز کمــک می شــود. از تخصــص ایــن افــراد در حــوزۀ تأمیــن آب، اطاع رســانی 
ــی آلودگــی هــوا و کمک هــای  ــارۀ مســائل زیســت محیطی، ارزیاب ــه عمــوم درب ب
ــا  ــوند، ام ــتخدام نمی ش ــارکت کننده اس ــراد مش ــود. اف ــه می ش ــک گرفت ــی کم فن
نهادهــای محلــی دســتمزد و مزایــای ویــژه ای بــه آنــان اختصــاص می دهنــد. در 
ــد کــه از  ــی در حــوزۀ ســالمندان فعال ان ــکا شــش نهــاد مل حــال حاضــر، در امری
آژانــس حفاظــت محیــط زیســت امریــکا بــرای یافتــن شــغل بــرای بازنشســتگان 
ــد و از تخصــص ســالمندان در شــهرها بهــره  ــی می گیرن و ســالمندان کمــک مال

می برنــد.3
ــدود . 16 ــی ح ــن مبلغ ــت ژاپ ــن: دول ــالمندان در ژاپ ــی س ــۀ آموزش ــاص بودج اختص

1.  http://www.prime.org.uk
2.  Senior Environmental Employment
3.  https://www.epa.gov
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100 میلیــارد یــن از »بســتۀ اقتصــادی« خــود بــا مبلــغ 2 تریلیــون یــن را صــرف 
افزایــش دســتمزد کارکنــان خانه هــای ســالمندان و آسایشــگاه ها می کــند. باقــی 
بودجــۀ ایــن طــرح بــرای تأمیــن کمک هزینه هــای آموزشــی بــرای کودکســتان و 

ــود.1 ــرده می ش ــه کار ب ــد ب ــای کم درآم ــات خانواده ه تحصی
در جمهــوری چــک دریافــت حقــوق بازنشســتگی به طــور هم زمــان بــا خوداشــتغالی . 17

ممکــن اســت و ایــن مســئله بــرای بســیاری از بازنشســتگان گزینــۀ مناســبی برای 
دوران بازنشســتگی محســوب می شــود. حــدود یک چهــارم مســتمری بگیران ایــن 

کشــور خوداشــتغال اند.
در ایتالیــا، بلژیــک و بریتانیــا نیــز تعــداد افــراد خوداشــتغال پــس از بازنشســتگی رو . 18

بــه افزایــش اســت.
اشــتغال مجــدد ســالمندان در ژاپــن: تخصیــص یارانــه و حمایت هــای مالــی بــرای . 19

ــرای  ــانی ب ــوع آموزشــی و اطاع رس ــای متن ــازمان ها و فعالیت ه ــان و س کارفرمای
ــی  ــه اقدامات ــالمندان ازجمل ــتغال س ــارۀ اش ــی درب ــکار عموم ــه اف آگاهی بخشــی ب
ــد؛  هســتند کــه در راســتای اشــتغال مجــدد ســالمندان در ژاپــن صــورت می گیرن
ــه  ــاوره ب ــات مش ــۀ خدم ــۀ ارائ ــی وظیف ــتغال عموم ــت اش ــر امنی ــن دفات همچنی
ــای  ــاد فرصت ه ــتگی و ایج ــای بازنشس ــام مزای ــی نظ ــارۀ بازبین ــرکت ها )درب ش

اشــتغال بــرای ســالمندان( را برعهــده دارنــد.
اشــتغال موقــت و کوتاه مــدت ســالمندان در ژاپــن: بازنشســتگانی کــه تمایــل دارنــد . 20

در مشــاغل ســبک تری فعــال باشــند.

4-5. سایر حمایت ها

تقویــت فعالیت هــای بین نســلی: در برخــی کشــورها ماننــد کــره، فیلیپیــن، ژاپــن، . 1
هنــد و ســنگاپور دولــت از فعالیت هــای بین نســلی بــا ابتکارهایــی در ایــن زمینــه 

1.  https://www.isna.ir/news/96090401977



سالمندی دلنشین؛ اقدامات حمایتی و ساختار اجرایی آنان در کشورها  / 29

ــه دســته بندی می شــوند: ــار طبق ــا در چه ــن ابتکاره ــد. ای ــت می کن حمای
خدماتــی کــه جوانــان ابــداع می کننــد: ماننــد طــرح حمایــت جوانــان محلــه از  √

ســالمندان همــان محلــه؛
خدماتــی کــه ســالمندان ابــداع می کننــد: ماننــد برنامه هــای داوطلبانــه  √

به عنــوان مربــی جوانــان؛
ــه بین نســلی در ســراهای  √ ــه ای: ماننــد فعالیــت روزان ابتــکارات اجتماعــات محل

ســالمندان؛
ابتــکارات در مکان هــای مشــترک: ماننــد ترکیــب امکانــات بین نســلی در خانــۀ  √

ســالمندان و مهدکــودک بــا هم.
طــرح حمایــت از خانواده هــای دارای ســالمند در ژاپــن: هنگامی کــه بیمــاری، زایمــان . 2

ــد  ــد رخ ده ــت می کن ــود مراقب ــالمند خ ــه از س ــواده ای ک ــرای خان ــه ای ب ــا حادث ی
ــواده مراقبــت کننــد، دولــت ژاپــن  ــواده قــادر نباشــند از ســالمند خان و اعضــای خان
بــا ارســال پرســتار بــه منــزل آن هــا بــرای نگهــداری از ســالمند بــه آن هــا کمــک 
می کنــد، حتــی در صــورت نیــاز به طــور موقــت، ســالمند در مراکــز خــاص نگهــداری 
ـ حســاس، فشــار کاری و روانــی خانــواده کمــی کاهــش یابــد. می شــود تــا در مواقــ

ــی . 3 ــی مدرن ــت ســوئد واحدهــای آپارتمان ــت ســوئد از ســالمندان: دول حمایــت دول
ــه  ــه ای ب ــرای مســتمری بگیران و بازنشســتگان فراهــم کــرده و به صــورت کرای ب
آنــان تحویــل می دهــد. همچنیــن خوابگاه هــای بســیاری بــرای ســالمندان بــاالی 
83 ســال ایجــاد کــرده اســت. اســتفاده از دارو و درمــان بــرای ســالمندان رایــگان 

اســت و مــددکاران خانگــی بســیاری در ایــن کشــور فعال انــد.
افزایــش حداقــل دورۀ پرداخــت حــق بیمــه و تغییــر مزایــای بازنشســتگی زودهنگام . 4

و دیرهنــگام در دانمــارک به طوری کــه شــرایط مالــی ســالمندان بهبــود یابــد.
ــی و . 5 ــت، طراح ــن در مدیری ــا س ــط ب ــائل مرتب ــه مس ــه ب ــن: توج ــت س مدیری
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ســازمان دهی وظایــف شــغلی.
بهینه ســازی محیط هــای کاری: به طوری کــه افــراد فــارغ از ســن احســاس کننــد . 6

در ســازمان خــود نقــش مؤثــری دارنــد و بــرای هــدف واحــدی در تاش هســتند.
توجهات مربوط به سن بازنشستگی:. 7

ســن بازنشســتگی در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت و بــا توجــه بــه کشــور  √
محــل زندگــی، بیــن 50 تــا 65 ســالگی اتفــاق می افتــد. تعییــن ســن مشــخص 
بــرای بازنشســتگی تاریخچــه ای طوالنــی نــدارد و در گذشــته و حتــی در جوامـــ 
امــروز )بــرای شــغل های آزاد( اشــخاص حتــی بــا وجــود ورود بــه دوران ســالمندی 
ــد.  ــه می دهن ــود ادام ــه کار خ ــد ب ــت دارن ــاش و فعالی ــوان ت ــه ت ــی ک ــا زمان ت
درواقـــ بازنشســتگی حقیقــی زمانــی محقــق می شــود کــه فــرد تــوان کارکــردن 
ــی و  ــزی مال ــی و برنامه ری ــرای نظم ده ــال ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــت بده را از دس
ایجــاد اطمینــان از پرداخــت مســتمری از زمــان توســعۀ نظام هــای بازنشســتگی 
اســتانداردهای معینــی بــرای ســن بازنشســتگی در نظــر گرفتــه شــد. با گــذر زمان 
و حرکــت جوامـــ به ســوی ســالمندی در ســال های اخیــر، بســیاری از کشــورها 
ــا حــد امــکان  ــد ت تــاش می کننــد درصورتی کــه افــراد توانایــی کارکــردن دارن
بازنشســتگی خــود را بــه تعویــق بیندازنــد. بــرای نمونــه در اســترالیا، انگلســتان، 
امریــکا و بســیاری از دیگــر کشــورها، درصورتی کــه فــرد بازنشســتگی خــود را بــه 

تعویــق بینــدازد حقــوق و مزایــای بازنشســتگی بیشــتری دریافــت خواهــد کــرد.
در اتحادیــۀ اروپــا مســئلۀ تــداوم زندگــی شــغلی ســالمندان موضــوع بســیار مهمی  √

اســت و اغلــب کشــورها سیاســت هایی بــرای تســهیل آن در نظــر گرفته انــد.
ــا در  √ ــارک و ایتالی ــد، دانم ــد، فنان ــک، اســپانیا، اســتونی، هلن در لهســتان، بلژی

ــادی  ــد زی ــا ح ــتگی ت ــای بازنشس ــد مزای ــش از موع ــتگی پی ــورت بازنشس ص
کاهــش می یابــد.



سالمندی دلنشین؛ اقدامات حمایتی و ساختار اجرایی آنان در کشورها  / 31

در آلمان و فناند بازنشستگی جزئی به طورکلی لغو شده است. √
ــان مالیــات کمتــری  √ ــه اشــتغال از آن ــرای تشــویق ســالمندان ب در انگلســتان ب

ــود. ــه می ش گرفت
ــد ســال  √ ــر اســاس درآم ــای طرح هــای بازنشســتگی تدریجــی ب ــد مزای در هلن

ــان ســالمندان  ــه همیــن دلیــل می پیــش از بازنشســتگی محاســبه می شــد و ب
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 )62 ســال(  √

مزایــای بــدون مالیــات تعلــق می گیــرد.
در فنانــد و ســوئد بــا توجــه بــه افزایــش امیــد بــه زندگــی حقــوق بازنشســتگی  √

زودهنــگام کاهــش پیــدا کــرده اســت. کاهــش ســهم بیمــۀ کارکنــان ســالمند از 
مشــوق های مالــی دیگــر در ایــن کشورهاســت.

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

ــر . 8 ــکا ب ــرای ســالمندان آســیب پذیر در امری تأمیــن خدمــات اجتماعــی ضــروری ب
اســاس قانــون ســالمندی امریکایــی:

تغذیه؛ √
اشتغال؛ √
خدمات در خانه و جامعۀ محلی؛ √
مراقبت کننــدگان خانوادگــی )بودجــۀ اندکــی بــرای کمــک بــه مراقبت کننــدگان  √

خانوادگــی از ســالمندان اختصــاص یافته اســت(؛
خدمات مقابله با سوءاستفاده از سالمندان. √
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پــروژۀ گنــت:1 ایــن پــروژه را شــرکت الکایکســا2 وابســته بــه یــک مؤسســۀ بانکی . 9
در اســپانیا پــروژۀ اجــرا می کنــد کــه در حــوزۀ اجتماعــی فعالیــت می کنــد. هــدف 
ــه  ــک ب ــالمندان، کم ــی س ــت زندگ ــامت و کیفی ــای س ــروژه، ارتق ــرای پ از اج
ــی و  ــه مشــارکت اجتماع ــان، تشــویق ب ــی آن ــای جســمی و روان ــظ توانایی ه حف
تقویــت اســتقال شــخصی آنــان اســت. در اســپانیا 602 ســایت بــرای ایــن پــروژه 
ــه  به عنــوان مرکــز ســالمندان وجــود دارد کــه 67 مــورد از ایــن مراکــز وابســته ب
خــود شــرکت اســت و بقیــه بــه ســایر نهادهــای همــکار مربوط انــد. در مراکــز ایــن 
پــروژه، خدمــات متنوعــی ازجملــه آمــوزش تقویــت ســامت بــه ســالمندان ارائــه 
می شــود و مشــاوره های درمانــی و پزشــکی وجــود دارد. یکــی از مهم تریــن 
ابعــاد ایــن پــروژه پرداختــن بــه فّنــاوری اطاعــات اســت. از ابتــدای فراگیــر شــدن 
ــد.  ــال بپیوندن ــای دیجیت ــه دنی ــاش کــرد ســالمندان ب ــن شــرکت ت ــت، ای اینترن
حــدود 30 هــزار کارگاه آموزشــی برگــزار شــد و حــدود 460 هــزار ســالمند بــا دنیای 

دیجیتــال آشــنا شــدند.
ــه  ــده انجمــن داوطلبان ــه شــکل گیری هف ــاد ب ــن بنی ــا، ای ــن فعالیت ه ــوازات ای به م  
ــرای  ــی اج ــز اصل ــه مراک ــت ک ــرده اس ــک ک ــپانیا کم ــف اس ــق مختل در مناط
ــاد از  ــدی، بنی ــد. در گام بع ــمار می آین ــالمندان به ش ــرای س ــه ب ــای داوطلبان پروژه ه
افــراد آموزش دیــده در حــوزۀ فّنــاوری اطاعــات بــرای انجــام پروژه هــای داوطلبانــه 
اســتفاده می کنــد. در نتیجــه گروهــی از ســالمندان شــکل گرفتنــد کــه وظیفــۀ اصلی 
ــا  ــان ی ــد مهاجــران، زندانی ــای آســیب پذیر مانن ــه گروه ه ــاوری ب ــوزش فّن ــان آم آن
معلــوالن اســت. ایــن برنامــه از یک ســو بــه بهبــود زندگــی افــراد تحــت آمــوزش 

انجامیــد و از ســوی دیگــر بــه انســجام اجتماعــی منجــر شــد.3

1.  Gent (People)
2.  la Caixa
3.  http://goo.gl/BlO29j
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ــتراتژی . 10 ــداف اس ــت اه ــدف تقوی ــا ه ــال 2005 ب ــز:1 در س ــالمندان ول ــورای س ش
ــن اســتراتژی  ــوت2 تأســیس شــد. هــدف ای ــورت تالب ــث پ ــه نی ســالمندان منطق
شــنیده شــدن صــدای ســالمندان بود. شــورای ســالمندان نهــاد دوازده نفرۀ مســتقلی 
متشــکل از افــراد بــاالی پنجــاه ســال اســت کــه از طریــق فرآینــدی عمومــی بــه 
ــای الزم داده  ــدگان آموزش ه ــن نماین ــه ای ــوند. ب ــوب می ش ــمت منص ــن س ای
می شــود تــا نقــش فعالــی در فرآینــد سیاســت گذاری در منطقــه ایفــا کننــد. آن هــا 
ــود  ــکار خ ــای هم ــد و از گروه ه ــو می کنن ــرح گفت وگ ــت های مط ــارۀ سیاس درب
ــی  ــی و مل ــائل محل ــر مس ــان ب ــز آن ــد. تمرک ــک می گیرن ــر کم ــرای تبادل نظ ب
ــر دارد. اعضــای ایــن شــورا هــر ســال دو  ــر زندگــی ســالمندان تأثی اســت کــه ب
ــان در  ــا آن ــد و مســائل ســالمندان را ب ــی برگــزار می کنن ــا مقامــات محل جلســه ب
میــان می گذارنــد و می کوشــند تــا نــگاه ســالمندان را وارد حیطــۀ سیاســت گذاری 

ــد. ــری کنن و تصمیم گی
تشــویق مشــارکت مدنــی ســالمندان در هلنــد: یــک ســازمان مردم نهــاد هلنــدی . 11

بــه نــام ماویــس3 بــرای 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.
ســفیران تغییــر4 رومانــی: ایــن گــروه را بنیــاد پرنــس مارگاریتــا در رومانــی شــکل . 12

ــا تنهایــی  ــارزه ب ــه ســالمندان، مب ــر افزایــش آگاهــی نســبت ب داد و اهدافــی نظی
آنــان، تشــویق ســالمندان بــه مشــارکت در جامعــه، تقویــت فعالیت هــا و تبــادالت 

ــد.5 ــال می کن ــلی را دنب بین نس

1.  http://www.nptolderpersonscouncil.org.uk
2.  Neath Port Talbot Older Persons’ Council
3.  MOVISIE
4.  Volunteers - Ambassadors of Change
5.  http://www.fpmr.ro/index.php?page=aproape
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مرکــز خدمــات محلــی لوشــان چیــن:1 ایــن مرکــز در ســال 1992 بــا اســتفاده از . 13
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 
ارائــه می شــود. در ایــن مرکــز، امــکان برقــراری ارتبــاط خــوب میــان ســالمندان 
و جوانــان فراهــم شــده اســت. خدمــات مرکــز در حوزه هــای ورزشــی، فرهنگــی و 
هنــری به صــورت متنــوع ارائــه می شــوند. مدیریــت مرکــز 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 
ــراد ســالمند  ــن مرکــز ارزان اســت و امــکان مشــارکت اف ــات ای وجــود دارد. خدم
ــای  ــی از برنامه ه ــد. یک ــم می کن ــلی را فراه ــتگی های بین نس ــت همبس و تقوی
ــش  ــودکان ش ــه ک ــت ک ــتانی اس ــای تابس ــز کمپ ه ــن مرک ــلی در ای بین نس
ــزاری  ــت و برگ ــالمند مدیری ــراد س ــد و اف ــرکت می کنن ــال در آن ش ــازده س ــا ی ت

کاس هــای آمــوزش و تفریحــی را برعهــده دارنــد.2
ــالمندان، . 14 ــواده، س ــور خان ــال 2006 وزارت ام ــان: در س ــلی آلم ــای چندنس خانه ه

زنــان و جوانــان آلمــان برنامــۀ تأســیس خانه هــای چندنســلی را آغــاز کــرد و تــا 
ســال 2011 حــدود 450 خانــه در آلمــان تأســیس شــد. برنامــۀ دوم ایــن خانه هــا 
از ســال 2012 آغــاز شــد و تــا 2014 ادامــه داشــت. ایــن خانه هــا مراکــزی محلــی 
ــد و  ــات می کنن ــم ماق ــا ه ــف ب ــل های مختل ــراد از نس ــه در آن اف ــتند ک هس
ــرای فعالیت هــای  ــد. ایــن مرکــز خدمــات ارزان قیمــت ب ــا یکدیگــر تعامــل دارن ب
ــد.  ــه می کن ــداری ارائ ــه و نگه ــت، تغذی ــد، نظاف ــد خری ــالمندان مانن ــه س روزان
ــه  ــک ب ــه از کم ــد ک ــم می کنن ــا فراه ــن خانه ه ــه ای ای ــات را کادر حرف خدم

1.  Luoshan Community Service Centre
2.  http://www.socialinnovationexchange.org
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افــراد داوطلــب ســود می برنــد. مؤلفــۀ مرکــزی در ایــن خانه هــا مشــارکت مدنــی 
فعــال و فعالیت هــای داوطلبانــه و تمرکــز اصلــی آنــان ســالمندی فعــال و تقویــت 

ــت. ــلی اس ــتگی بین نس همبس
خدمات مراقبتی بلندمدت:. 15

ــوزۀ  √ ــق در ح ــورهای موف ــی از کش ــوان یک ــوئد به عن ــی س ــۀ جهان در جامع
ــاه  ــی بلندمــدت شــناخته شــده اســت. در ســوئد مســئولیت رف ــات مراقبت خدم

ــده اســت: ــی تقســیم ش ــه حکمران ــه الی ــن س ــالمند بی ــراد س اف
ــی را از  ● ــوط اصل ــت ها و خط ــت سیاس ــان و دول ــی، پارلم ــطح مل در س

طریــق قانون گــذاری مشــخص می کننــد.
در ســطح محلــی، شــوراهای منطقــه )21 شــورا( مســئول ارائــۀ خدمــات  ●

درمانــی و بهداشــتی هســتند.
و در ســطح محلــی نیــز شــهرداری ها )290 شــهرداری( از نظــر قانونــی  ●

مســئول تأمیــن نیازهــای خدمــات اجتماعــی، پرســتاری و مســکن افــراد 
ســالمند هســتند.

شــوراهای منطقــه و شــهرداری ها در برابــر دولــت مرکــزی، اختیــار و اســتقال 
ــود دارد و  ــردم وج ــب م ــوراهای منتخ ــطح ش ــر دو س ــد. در ه ــیاری دارن بس
ــه و  ــوراهای منطق ــد. ش ــا را دارن ــن هزینه ه ــرای تأمی ــات ب ـــ مالی ــق وض ح
شــهرداری ها حــق دارنــد در چارچــوب اختیــارات قانونــی خــاص خــود در ارائــۀ 
ــۀ  ــد. هزین ــال کنن ــود را اعم ــاص خ ــای خ ــالمندان اولویت ه ــه س ــات ب خدم
ــرد  ــود. ف ــن می ش ــات تأمی ــل از مالی ــور کام ــاً به ط ــالمندان تقریب ــت از س مراقب

ــردازد. ــا را می پ ــد از هزینه ه ــدود 5 درص ــوالً ح ــالمند معم س
مطابــق قانــون خدمــات اجتماعــی ســوئد شــهرداری ها موظف انــد شــرایط زیــر  √

را بــرای ســالمندان تأمیــن کننــد:
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بتوانــد یــک زندگــی فعــال داشــته باشــد و بــر جامعــه و زندگــی روزمــره خــود . 1
ــد. تأثیرگذار باش

بتواند امنیت و استقال خود را در فرآیند پیر شدن حفظ کند.. 2
با احترام با او رفتار شود.. 3
به خدمات باکیفیت دسترسی داشته باشد.. 4
در ایتالیــا و اتریــش خدمــات مراقبــت بلندمــدت رســمی بــرای افراد واجد شــرایط  √

از طریــق پرداخــت کمک هزینــه نقــدی بــه آن هــا صــورت می گیــرد. در هــر دو 
ــد خدمــات از  ــرای خری ــغ را ب ــن مبل ــد ای ــده می توانن ــراد دریافت کنن کشــور، اف
بخــش خصوصــی اســتفاده کننــد. نظــام پرداخــت کمک هزینــه نقــدی ســبب 
ــه بخــش  شــده میــزان مراقبــت غیررســمی خانوادگــی کاهــش و وابســتگی ب

خصوصــی افزایــش یابــد.
مجتمـ مسکونی مراقبت ویژۀ سونالی گاردنز1 بریتانیا: √

ــکا  ــا و امری ــالمندان در اروپ ــب س ــکونی مناس ــای مس ــاخت مجموعه ه ــه س ب  
ــونالی  ــان س ــدۀ آن ــای شناخته ش ــی از نمونه ه ــود. یک ــژه ای می ش ــه وی توج
ــالمندان  ــاز س ــب نی ــف مناس ــای مختل ــه از جنبه ه ــت ک ــدن اس ــز در لن گاردن
ــان  ــه، 32 آپارتم ــه طبق ــه س ــن مجموع ــت. ای ــده اس ــی ش ــیایی طراح آس
یک خوابــه و هشــت آپارتمــان دوخوابــه دارد کــه همــۀ طبقــات آن بــا آسانســور 
بــه هــم دسترســی دارنــد. همــۀ واحدهــا کلیــۀ امکانــات زندگــی مســتقل شــامل 
آشــپزخانه و حمــام را دارنــد؛ همچنیــن در هــر مجموعــه واحــد مراقبتــی وجــود 
ــان در  ــا آن ــاط ب ــرای ارتب ــد و ب ــی دائمــاً حضــور دارن دارد کــه در آنجــا کارکنان
ــرای  ــد ب ــاکنان می توانن ــت. س ــده اس ــب ش ــدار نص ــگ هش ــان زن ــر آپارتم ه
فعالیت هــای روزانــه ماننــد شســتن ظــرف و لبــاس و همچنیــن دربــارۀ نحــوۀ 

1.  Extra Care Sheltered Housing, Sonali Gardens
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مصــرف دارو، مراجعــه بــه بانــک یــا پزشــک از مراقبــان کمــک دریافــت کننــد، 
ــز وجــود دارد. ــاق میهمــان نی ــادت و ات در محوطــۀ عمومــی، آرایشــگاه، محــل عب

جامعۀ بازنشستگی مراقبت مداوم1 امریکا: √
در امریــکا بــرای آن دســته از ســالمندانی کــه اغلــب کارهــای شخصی شــان را   
ــود  ــاخته می ش ــی س ــکونی خاص ــای مس ـ ه ــد مجتم ــام می دهن ــان انج خودش
کــه می تواننــد در آنجــا برخــی از کمک هــای خانگــی را دریافــت کننــد، 
ــم  ــان فراه ــرای آن ــز ب ــی نی ــات اجتماع ــت و ارتباط ــت فعالی ــن فرص همچنی
ــیر  ــق گرمس ــتر در مناط ــنی دارد و بیش ــرایط س ــا ش ـ ه ــن مجتم ــود. ای می ش
ــی  ــت مال ــان ســالمندانی هســتند کــه وضعی ــد و هــدف آن ــکا وجــود دارن امری
ــد. به طــور متوســط هــر جامعــۀ بازنشســتگی مراقبــت مــداوم در  مناســبی دارن
امریــکا، 330 واحــد دارد کــه 231 واحــد مســتقل، 34 تخــت نیازمنــد کمــک و 

ــد.2 ــه ای نیازمندن ــه پرســتار حرف 70 تخــت ب
ــرداری از  √ ــر بهره ب ــدل ب ــن م ــره:3 ای ــوری ک ــی در جمه ــت خانگ ــدل مراقب م

ــده اســت. ــز ش ــی متمرک ــدون پرداخت ــی ب ــان اجتماع داوطلب
ــه را  ○ ــی داوطلبان ــت خانگ ــۀ مراقب ــره برنام ــج ک ــد هلپ ای ــال 1987، واح در س

ــی  ــطح مل ــه را در س ــن برنام ــره ای ــت ک ــرد. دول ــرا ک به صــورت آزمایشــی اج
گســترش داد و در ســال 1989 آن را بــه قانــون رفــاه ســالمندان مبــدل ســاخت. 
در ســال 1998، برنامــۀ پیشــرفت و توســعه ملــل متحــد4 ایــن برنامــه را یــک 
ــا همــکاری 1 هــزار و 180  ــد. در ســال 2011، ایــن برنامــه ب ــروژۀ ملــی خوان پ
ســازمان مردم نهــاد در کــره در حــال پیاده ســازی بــود، حــدود 40 هــزار ســالمند 
ــرد. ــی می ک ــن مال ــت آن را تأمی ــود و دول ــرار داده ب ــش ق ــت پوش ــیب پذیر را تح آس

1.  Continuing Care Retirement Communities
2.  http://goo.gl/j5Im3f
3.  Home care for older people
4. UNDP
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برنامــۀ مراقبــت خانگــی کــره از مــدل همــکاری میــان ســازمان های  ○
ــا و  ــه، خانواده ه ــان جامع ــا، داوطلب ــده، وزارتخانه ه ــاد پایه گذاری ش مردم نه
ســالمندان بــرای فراهــم کــردن پایه هــای مراقبــت خانگــی بــرای ســالمندان 

اســتفاده کــرد.
ــت  ○ ــان مراقب ــوردی و داوطلب ــت م ــئول مدیری ــاد مس ــازمان های مردم نه س

ــوط  ــد خط ــود می توان ــوذ خ ــتفاده از نف ــا اس ــت ب ــتند، دول ــالمندان هس از س
ــد و  ــم کن ــی فراه ـــ مال ــد، مناب ــد، سیاســت گذاری کن ــن کن ــا را تعیی راهنم
بــر عملکــرد نظــارت و ارزیابــی داشــته باشــد؛ بنابرایــن، ســازمان مردم نهــاد 
ــد. ــل ده ــت تحوی ــه دول ــی را ب ــد گزارش های ــروژه بای ــر اجــرای پ عــاوه ب

زمانــی کــه ســازمان مردم نهــاد جدیــدی ایجــاد شــود، دولــت از او حمایــت  ○
مالــی و فنــی می کنــد و ســایر ســازمان ها بــا همــکاری و اشــتراک تجربیــات 

بــه او یــاد می دهنــد کــه چگونــه مــدل مراقبــت خانگــی را اجــرا کنــد.
صنــدوق همــکاری جمهــوری کره-آســیا پــروژۀ مراقبــت خانگی از ســالمندان  ○

در کشــورهای آســیایی را بــر پایــۀ موفقیــت پــروژۀ کــره تأمیــن مالــی کــرد. 
مؤسســۀ بین المللــی هلپ ایــج بــا همــکاری واحــد کــره ایــن پــروژه را هدایــت 
ــت  ــیایی را تح ــور آس ــه ده کش ــت ک ــاز داش ــه ف ــه س ــن برنام ــرد. ای می ک
ــج  ــا هلپ ای ــه کشــور ب ــده در ن ــای برگزارکنن ــی داد. بنگاه ه ــرار م پوشــش ق
کــره همــکاری کردنــد تــا مــدل مراقبــت خانگــی کــره را پیاده ســازی کننــد. 
ســنگاپور نیــز کــه یــک اســتراتژی ملــی دربــارۀ مراقبــت خانگــی داشــت بــه 

ظرفیت ســازی 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 شــده اند کــه ممکــن اســت برخــی اطاعــات نظیر ســن 

و موقعیــت شــغلی داوطلبــان یــا ســالمندان مفیــد باشــد.
پیشــگیری از خشــونت های خانگــی:1 در ایــن پــروژه کــه صنــدوق جمعیــت ســازمان . 16

ملــل متحــد2 آن را تأمیــن مالــی کــرد، پیشــگیری و مبارزه با خشــونت خانگــی، کنترل 
نابرابــری جنســیتی در هنــگام تولــد و ســامت ســالمندان هدف گذاری شــدند.

در هــای دونــگ و بن تــری مــدل کلــوپ تعاملــی خودمراقبتــی3 به طــور آزمایشــی 
بــا هــدف مراقبــت از ســالمندان و ارتقــای نقــش آنــان در جامعــه اجــرا شــد.

مــدل باشــگاه های خودیــاری بین نســلی4  بــا هشــت گــروه فعالیــت هم زمــان و منظــم 
بــه نتایــج انگیزه بخشــی دســت یافــت، ایــن هشــت گــروه به شــرح زیر هســتند:

ــی، . 1 ــای ورزش ــد، برنامه ه ــای ســامت: اعضــا تســت ســامت می دهن فعالیت ه
جلســات فصلــی ســامتی و برنامه ریــزی دارنــد و بیشــتر آنــان بــه اهــداف خــود 

ــد. ــت یافته ان دس
ــج . 2 ــد برن ــاورزی )مانن ــتی کش ــای معیش ــا گروه ه ــدزا: کلوپ ه ــای درآم فعالیت ه

و گنــدم(، دام پــروری )ماننــد گوســفند، اردک، خــوک( و کســب وکارهای کوچــک 
ایجــاد کرده انــد و حداقــل دو گــروه در هــر کلــوپ ایجــاد شــده اســت. اشــتراک 
ــد در  ــش درآم ــای افزای ــوع مدل ه ــا موض ــی ب ــای مطالعات ــات و توره تجربی
جلســات کلوپ هــا رخ می دهــد. 141 وام در هــای دونــگ و 351 وام در بن تــری 
از محــل منابـــ چرخشــی کلوپ هــا 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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ــات و . 3 ــه جلس ــی دارد ک ــی فرهنگ ــوپ گروه ــر کل ــی: ه ــای فرهنگ فعالیت ه
برنامه هــای ســاالنه را اجــرا می کنــد.

ــی و . 4 ــًا بامعن ــا کام ــرای اعض ــت ب ــن فعالی ــی: ای ــت خانگ ــای مراقب فعالیت ه
انســانی جــا افتــاده اســت. کلوپ هــا در عــرض دو ســال در ایــن حــوزه بــه اهــداف 
ــب در  ــگ و 33 داوطل ــب در هــای دون ــد. 46 داوطل پنج ســالۀ خــود دســت یافتن

ــد. ــت می کنن ــالمند مراقب ــب از 64 و 84 س ــه ترتی ــه ب ــد ک ــری فعال ان بن ت
فعالیت های اجتماع محور و خودمراقبتی.. 5
ــاره انجــام . 6 فعالیت هــای افزایــش منابـــ کلــوپ: فعالیت هــای متنوعــی در ایــن ب

می شــود. به طورکلــی دولــت محلــی از کلوپ هــا حمایــت می کننــد. پــول 
ــل می شــود  ــوپ منتق ـــ چرخشــی کل ــه مناب ــگ ب ــای دون ــده در ه به دســت آم
درحالی کــه در بن تــری ایــن پــول مســتقیماً بــرای افــراد نیازمنــد هزینــه 
ــوپ،  ــردش کل ـــ در گ ــود از مناب ــت س ـــ دریاف ــش مناب ــای افزای ــود. راه ه می ش
دریافــت حــق عضویــت از اعضــا، فعالیت هــای درآمــدزای اعضــا ماننــد دوخــت 
ــی اســت. ـ محل ــ ــش مناب ــان و افزای ــرورش گیاه ــری، کاشــت و پ دســتمال گردگی

فعالیت های عاقه مندانه.. 7
فعالیت های مربوط به افزایش دانش و آگاهی.. 8

ساختار اجرایی اقدامات حمایتی از سالمندان5. 

برنامه هــا و اقدامــات حمایتــی تعیین شــده برای ســالمندان بــه ســاختار اجرایی و اداری مشــخصی 
نیــاز دارنــد تــا بــا بیشــترین کارایــی ممکــن محقــق شــوند و بــه اهــداف خود دســت یابند. شــاید 
بتــوان یکــی از نقــاط اصلــی ضعــف ســازمان ها را کــه بــه ناکارآمــدی سیاســت های حمایتــی 
از ســالمندان منجــر می شــود نبــود تبیینــی شــفاف از ســازمان اجرایــی اقدامــات و تقســیم بندی 
میان نهــادی امــور دانســت. از یک ســو هریــک از ســازمان های کشــور اقداماتــی بــرای حمایــت 
ــی و  ــازمان های عموم ــی از س ــر برخ ــوی دیگ ــد، از س ــرا درمی آورن ــه اج ــود ب ــالمندان خ از س
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ــر  ـــ دیگ ــد و در ضل ــام می دهن ــالمندان انج ــت از س ــرای حمای ــی را ب ــادی برنامه های میان نه
ســازمان های متولــی تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی سیاســت ها و برنامه هــای خــاص خــود 

ــد. ــال می کنن را دنب
بی شــک تبییــن جایــگاه نهادهــای کشــور، اعــم از اســتانداری و شــهرداری ها، 
وزارتخانه هــا و ســازمان ها و صندوق هــای متولــی امــور بازنشســتگی و ســالمندان و 
همچنیــن ســازمان های دولتــی و خصوصــی کشــور کــه نیروهــای آنان به ســن بازنشســتگی 
ــش و  ــازی نق ــار شفاف س ــد، در کن ــرار گرفته ان ــه ق ــالمندان جامع ــقۀ س ــیده اند و در طب رس
میــزان تأثیرگــذاری دولــت و مجلــس می توانــد بــه برنامه ریــزی بهینــه در امــور ســالمندان 
ــی  ــا حــذف موازی کاری هــا کارای در راســتای تحقــق ســالمندی دلنشــین منجــر شــود و ب

ــان را افزایــش دهــد. اقدامــات و تأثیرگــذاری آن
ــوع  ــادی، ن ــک میان نه ــنی از تفکی ــدی روش ـ بن ــفانه جم ــده متأس ــات انجام ش در مطالع
همــکاری و میــزان مشــارکت نهادهــای مختلــف ماننــد شــهرداری ها، ســازمان ها و صندوق های 
ــت از ســالمندان، تشــکیل و  ــارۀ حمای ــف درب ــا و ســازمان های مختل بازنشســتگی، وزارتخانه ه
ــده  ــوی انجام ش ــه در گفت وگ ــرای نمون ــد. ب ــت نیام ــالمندی به دس ــای س ــتمرار انجمن ه اس
ــۀ  ــک خان ــاخت ی ــرای س ــه ب ــور برداشــت شــده ک ــس، این ط ــاکنان لس آنجل ــا یکــی از س ب
ســالمندی، نخســت شــهرداری زمیــن مشــخصی را از محــل منابـــ خــود بــه آن اختصــاص داده 
اســت، دولــت احــداث ســاختمان را تأمیــن مالــی کــرده اســت و برخــی تجهیــزات از محــل منابـ 
خیریه هــا تهیــه شــده و فضاســازی ســاختمان و گل کاری بیــرون بــا مالیــات مــردم محــل تأمین 
مالــی شــده اســت. آن طــور کــه به نظــر می رســد پــس از احــداث، مدیریــت خانه هــای ســالمندی 
برعهــدۀ شــورای مدیریــت اســت کــه بــا رأی گیری میــان ســالمندان عضــو آن تعیین می شــوند. 
شــورای مذکــور در ارتبــاط مســتقیم بــا شــهرداری و ســازمان های بازنشســتگی اســت، امــا نحوۀ 
پاســخگویی آنــان الزامــات و محدودیت هــای قانونــی و میــزان قــدرت قانونــی آنــان در انجــام 

اقدامــات مربــوط بــه ســالمندان برایمــان روشــن نشــد.
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در ادامــه ایــن فصــل اطاعــات به دســت آمــده دربــارۀ ســاختار اجرایــی، مالــی و حقوقــی 
ــای  ــی از انجمن ه ــی برخ ــه معرف ــده ب ــای آین ــد و در بخش ه ــر می شون ــازمان ها ذک س
ــا وجــود ایــن همان طــور کــه گفتــه  ســالمندی در کشــورهای مختلــف پرداختــه می شــود. ب
شــد بیشــتر ایــن انجمن هــا و خانه هــای ســالمندی بــه معرفــی فعالیت هــای خــود پرداخته انــد 
و ســاختار مالــی و حقوقــی آنــان بــا جســت وجوی اینترنتــی به طــور کامــل مشــخص نشــد.

بــر اســاس مطالعــات انجام شــده، آن طــور کــه به نظــر می رســد، سیاســت گذاری کان امــور 
ســالمندان برعهــدۀ دولت هاســت. ایــن امــر در ژاپــن برعهــدۀ وزارت ســامت، رفاه و کار گذاشــته 
شــده اســت، در امریــکا برعهــدۀ وزارت ســامت و خدمات انســانی امریــکا، در انگلســتان برعهدۀ 

وزارت ســامت و در کــره جنوبــی نیــز وزارت ســامت و رفــاه متولی آن اســت.1

5-1. ساختار سازمانی حمایت از سالمندان

ــوئد  ــالمندان3، در س ــور س ــر ام ــکا دفت ــالمندان2، در امری ــاه س ــامت و رف ــر س ــن دفت در ژاپ
ــی  ــره جنوب ــالمندان و در ک ــژۀ س ــی وی ــات طــب مل شــهرداری ها، در انگلســتان شــبکۀ خدم
بخــش ســامت و رفــاه ســالمندان وابســته بــه وزارت بهداشــت و درمــان4 از بانیــان اصلــی توجه 
بــه ســالمندان در جامعــه هســتند. در ایــن کشــورها برنامه ریــزی در ســطح ملــی متمرکــز بــوده، 
امــا در ســطح منطقــه ای و اســتانی به صــورت غیرمتمرکــز صــورت می گیــرد. همان طــور کــه 
اشــاره شــد در برخــی کشــورها، ســالمندان از خدمــات ارزان قیمــت یــا به کلــی رایــگان بهره منــد 
می شــوند. بخشــی از ایــن خدمــات کــه بعضــاً بــا حمایــت و پیگیــری خانه هــای ســالمندی بــه 

مرحلــه اجــرا رســیده اســت بــه شــرح زیــر تأمیــن مالــی می شــود:
ــی  √ ــت و در برخ ــگان اس ــالمندان رای ــرای س ــاوره درمانی ب ــات مش ــن خدم در ژاپ

مــوارد، تنهــا درصــد کمــی از هزینــه از آنــان دریافــت می شــود و هزینــۀ پرداختــی 

1.  سایت وزارتخانه ها در فهرست منابـ ذکر شده است.
2.  Social security in japan
3.  www.medicare.org
4.  www.mohw.go.kr
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ــود. ــن می ش ــدت تأمی ــت بلندم ــۀ مراقب ــا و بیم ــت از محــل مالیات ه دول
در ســوئد پرداخــت حق الزحمــه پزشــکان بــرای ســالمندان به درآمد ســالمند بســتگی  √

دارد و باقی مانــدۀ پرداخــت از محــل مالیــات مســتقیم حــق بیمــه تأمیــن می شــود.
در انگلســتان پرســتاری و خدمــات پزشــکی بــرای ســالمندان رایگان اســت و در صورت  √

اقامــت در مراکــز ســالمندی بخشــی از هزینــۀ مرکــز از آنــان دریافــت می شــود. ایــن 
هزینه هــا از محــل بودجــۀ عمومــی نظــام ســامت ملــی ژاپــن تأمیــن می شــوند.

ــامت  √ ــای س ــالمندان و معاینه ه ــه از س ــای روزان ــز مراقبت ه ــی نی ــره جنوب در ک
بــرای آنــان رایــگان اســت و از محــل مالیــات و حــق بیمه هــای پرداختــی تأمیــن 

ــود. ــی می ش مال

5-2. تقسیم بندی خدمات سالمندان در امریکا

تقسیم بندی و سطوح خدمات سالمندان در امریکا1 به شرح زیر است:
خدمــات مبتنــی بــر جامعــه: مرکــز مراقبــت روزانــۀ بزرگســاالن، مدیریــت مالــی، . 1

ــرخ. ــذا روی چ ــال و غ نقل وانتق
مراقبــت بهداشــتی در منــزل: مراقبــت پرســتاری حرفــه ای، خدمــات منــزل و کمک . 2

بهداشــتی، تعمیــر منــزل و تجهیزات پزشــکی.
آپارتمان های خصوصی با آشپزخانه و سرویس بهداشتی مخصوص.. 3
ــد . 4 ــی کنن ــی زندگ ــد به تنهای ــه نمی توانن ــرادی ک ــرای اف ــای دســته جمعی ب خانه ه

و بــه خانــۀ ســالمندان هــم نیــاز ندارنــد.
ــن . 5 ــژه ای ــای وی ـ ه ــخصی در مجتم ــان ش ــکونت در آپارتم ــی و س ــی حمایت زندگ

ــوند. ـــ می ش ــم جم ــوردن دور ه ــذا خ ــرای غ ــه ب ــراد ک اف
ــات . 6 ــرد، خدم ــاز ف ــات نی ــه درج ــه ب ــۀ بازنشســتگان ک ــت مســتمر در جامع مراقب

دریافــت می کنــد.

1.  شعاعی، 1387.



44  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ــه . 7 ــادر ب ــه ق ــا جامع ــه ی ــی در خان ــه به تنهای ــرادی ک ــرای اف ــالمندان ب ــرای س س
زندگــی نیســتند.1

5-3. سطوح نظارتی و اجرایی در سوئد
در زمینۀ خدمات اجتماعی سالمندان سه سطح مختلف نظارتی و اجرایی وجود دارد:2

دولــت ســوئد و پارلمــان، اهــداف سیاســت های اجتماعــی ســالمندان را از طریــق  √
ــۀ قوانیــن و تعییــن بودجــۀ الزم معیــن می کنــد. ارائ

ــی و  √ ــتی و داروی ــای بهداش ــدارک مراقبت ه ــه و ت ــۀ تهی ــی، وظیف ــن محل انجم
ــد. ــده دارن ــالمندان را برعه ــداری س ــات نگه ــۀ خدم ــن ارائ همچنی

واحــد فعــال در شــهرداری ها،  وظیفــۀ ارائــۀ خدمــات مراقبتی، بهداشــتی، پرســتاری،  √
حمل ونقــل و مســکن را برعهــده دارنــد.

شــهرداری ها و انجمن هــای محلــی ســطح گســترده ای از اســتقال )خودمختــاری  √
ــی از  ــن تمرکززدای ــد. چنی ــی دارن ــتانداردهای بین الملل ــه اس ــبت ب ــبی( را نس نس
مســئولیت ها ســبب شــده اســت شــرایط زندگــی ســالمندان، مشــکات آن هــا و 
نتایــج سیاســت های قبلــی، کامــًا در ارائــۀ قوانیــن جدیــد یــا تعدیــل سیاســت های 

پیشــین در نظــر گرفتــه شــوند.
ــدۀ  √ ــوئد برعه ــالمندی در س ــات س ــۀ خدم ــرل ارائ ــت گذاری و کنت ــۀ سیاس وظیف

پنــج ســازمان بازنشســتگی ملــی ایــن کشــور اســت کــه شــعبه هایی در نزدیکــی 
ــد. ــان دارن ــا آن ــی ب ــاط تنگاتنگ ــد و ارتب ــهرداری ها دارن ش

ــهرداری ها  √ ــال 1999، ش ــالمندان در س ــی س ــت های اجتماع ــاس سیاس ــر اس ب
مجــری ارائــۀ خدمــات بهداشــتی و مراقبتــی بــه ســالمندان هســتند، به طوری کــه 
ایــن خدمــات در منــزل آنــان ارائــه می شــود، حتــی اگــر ایــن کار هزینــۀ گزافــی 
ــال  ــاالی 65 س ــالمندان ب ــرای س ــت ب ــۀ دول ــا هزین ــد. ب ــل کن ــت تحمی ــر دول ب

1.  Types of long-term care.
2.  سام آرا، 1385.
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ــه  ــکی ب ــای پزش ــام مراقبت ه ــرای انج ــکی ب ــروی پزش ــار نی ــک ب ــه ای ی هفت
ــه  ــدن ب ــرای بســتری ش ــرد ب ــاز ف ــود و در صــورت نی ــتاده می ش منزلشــان فرس

ــود. ــزام می ش ــتان اع بیمارس
همچنیــن شــهرداری های ســوئد وظیفــۀ ایجــاد امکانــات حمل ونقــل و رفت وآمــد  √

ســالمندان را برعهــده دارنــد و تســهیاتی فراهــم می کننــد تــا تاکســی و وســایل 
ــا همــان قیمــت وســایل نقلیــۀ عمومــی اســتفاده  نقلیــۀ مخصــوص ســالمندان ب
شــوند. ســالمندان بــرای اســتفاده از ایــن خدمــات بــرای ســفرهای داخــل منطقــه و 

ــد. ــت دارن بین شــهری محدودی

5-4. انجمن های سالمندی در چین

در چیــن به طورکلــی دولــت انجمن هــای ســالمندی را ایجــاد می کنــد. بــر اســاس آمــار ســال 
2010، بیــش از 400 هــزار انجمــن ســالمندی در چیــن فعــال بــوده اســت و حــدود 44 میلیــون 

نفــر را تحــت پوشــش قــرار داده بودنــد.1

5-1.5ساختار1هزینه1ای1مؤسسۀ هلپ1ایج

ــر هزینــه کــرده  ـــ خــود را در ســرفصل های زی مؤسســۀ هلپ ایــج در ســال 2016-2017 مناب
اســت:
ارتقای امنیت و سامت: 47 درصد؛ √
شنیده شدن صدای سالمندان: 17 درصد؛ √
ایجاد امنیت درآمدی: 17 درصد؛ √
توسعۀ محل های سامت و مراقبت: 17 درصد؛ √
تقویت نت ورک: 2 درصد. √

1.  Emily Ying Yang Chan (2017).
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انجمن ها و خانه های سالمندی در سایر کشورها6. 

)ASA( 6- .1مؤسسۀ سالمندی اجتماعی امریکا

ــی ایجــاد شــد. ایــن  ــوان انجمــن جامعه شناســی غرب ــا عن ایــن مؤسســه در ســال 1954 ب
ــا هــدف مشــترک؛ یعنــی حمایــت از تعهــد  انجمــن خــود را اجتماعــی از افــراد مختلــف ب
ــی  ــت زندگ ــد کیفی ــه می خواهن ــد ک ــی می کن ــانی معرف ــارت کس ــش و مه ــش دان و افزای
ســالمندان و خانواده هــای آنــان را بهبــود ببخشــند. عضویــت در ایــن انجمــن از رشــته های 
ــرد.  ــی، اجتماعــی و اقتصــادی صــورت می گی ــف جســمانی، روان ــاد مختل ــف و در ابع مختل
اعضــای ایــن مؤسســه مربیــان، مدیــران، سیاســت گذاران، دانشــجویان و محققــان هســتند. 
ــه  ــت ب ــود و عضوی ــت می ش ــاالنه دریاف ــت س ــق عضوی ــن ح ــت در انجم ــرای عضوی ب
ــه در سان فرانسیســکو  ــی مؤسس ــگاه اصل ــت. پای ــن اس ــی ممک ــردی و جمع دو صــورت ف
ــای آموزشــی مؤسســه  ــاب آســتین اســت. فعالیت ه ــدۀ ب ایجــاد شــده و ریاســت آن برعه
کنفرانس هــای مربــوط بــه ســالمندی، ســمینارهای اینترنتــی خانگــی، انتشــارات، برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی آشــنایی بــا ســالمندان1 و ویدئوهــای آموزشــی اســت. موضوعــات ایــن 
فعالیت هــا مباحــث اقتصــادی، ســرمایه گذاری های شــراکتی، ســالمندی در اجتمــاع، 

ــت. ــالمندان اس ــمی س ــی و جس ــامت روح ــالمندی و س ــای س مراقبت ه

6-1.2مؤسسهAARP21 )امریکا(

ایــن مؤسســه بزرگ تریــن ســازمان ســالمندان امریکایــی نامیــده می شــود و بیــش از نیمــی 
از 34 میلیــون عضــو مؤسســه بــاالی 50 ســال دارنــد کــه هنــوز شــاغل اند. ایــن ســازمان 
بــر مســائل بهداشــت و ســامت ســالمندان، امنیــت اقتصــادی و اشــتغال آنــان متمرکز شــده 
اســت و خدمــات مختلفــی در ایــن حوزه هــا ارائــه می دهــد. بــرای نمونــه یــک پایــگاه داده 

1.  gerontology
2.  http://www.aarp.com/
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آنایــن بــا عنــوان اگایــن1 ایجــاد کــرده کــه خاصــۀ تفصیلــی نشــریات ســالمندی را در 
اختیــار ســالمندان قــرار می دهــد. 

6-1.3مدیریت1سالمندیAOA(1(2 )امریکا(3

ــور  ــعۀ ام ــزی و توس ــه برنامه ری ــه ب ــت ک ــدرال اس ــس ف ــک آژان ــالمندی ی ــت س مدیری
ســالمندان و ارائــۀ خدمــات بــه آنــان و مراقبانشــان می پــردازد. ایــن آژانــس به دنبــال توســعۀ 
سیاســت گذاری ها در راســتای حمایــت از ســالمندان و ارائــۀ خدمــات مؤثــر بــه آنــان اســت و از 
طریــق شــبکۀ ملــی ســالمندان در ســازمان های منطقــه ای، ایالتــی، قبیلــه ای و بومــی فعالیــت 
می کنــد. خدمــات آژانــس عبارت انــد از مراکــز مراقبــت از ســالمندان؛ مراقبــان؛ و داوطلبــان.

6-1.4مؤسسه1اتحاد1بازنشستگان1امریکا4

ــا همــکاری برخــی  ــا هــدف حمایــت از حقــوق بازنشســتگان امریکایــی ب ایــن مؤسســه ب
ــت.5 ــده اس ــیس ش ــی تأس ــای اجتماع ــری و گروه ه ــای کارگ اتحادیه ه

6-1.5مؤسسۀ1بنیاد1اولویت1تنظیم1مقررات1مسائل1بازنشستگی6 )امریکا(

بنیــاد اولویــت تنظیــم مقــررات مســائل بازنشســتگی نهــادی غیرانتفاعــی اســت که در ســال 
1991 در واشــنگتن تأســیس شــده اســت. مأموریــت ایــن بنیــاد کمــک بــه افــراد ســالمند 
بــرای ســاختن آینــده ای ســالم تر و داشــتن امنیــت مالــی اســت. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع 
ایــن بنیــاد مبتنــی بــر تحقیقاتــی کــه انجــام داده اســت، برنامه هــای آموزشــی مختلفــی را 
تنظیــم کــرده اســت و بــرای پاســخ گویی بــه نیازهــای ســالمندان آنــان را اجرایــی می ســازد.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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1)JNA(16-1.6انجمن1پرستاری1ژاپن

انجمــن پرســتاری ژاپــن در ســال 1946 بــرای پرســتاران و دســتیاران پزشــکی ایجــاد شــد 
کــه مجــوز از وزارت بهداشــت داشــتند. ایــن انجمــن ســازمانی ملــی اســت کــه بــا همــکاری 
ــه ای  ــوز حرف ــه مج ــکانی ک ــتاران و پزش ــد. پرس ــت می کن ــتاری فعالی ــن پرس 47 انجم
ــاط  ــن ارتب ــن انجم ــد. ای ــن می پیوندن ــتاری ژاپ ــن پرس ــه انجم ــه ب ــور داوطلبان ــد به ط دارن
مســتقیمی بــا سیاســت های ســالمندی نــدارد و از طریــق ارائــۀ خدمــات مراقبتــی و درمانــی 

ــد می خــورد. ــا ایــن مبحــث پیون ــه ســالمندان ب ب

6-1.7مرکز1سالمندشناسی1آلمان2

ایــن مرکــز مؤسســه ای تحقیقاتــی در زمینــۀ اجتماعــی و رفتــاری اســت. هــدف ایــن مؤسســه 
ــان و انتشــار دانــش به دســت آمــده در  ـ آوری و افزایــش داده هــا، پــردازش و ارزیابــی آن جمــ
حــوزۀ روش هــای ســالمندی خــوب اســت. از ایــن دانــش برای مشــاورۀ مســتقل علمــی دربارۀ 
چالش هــای جمعیتــی و ســامتی ســالمندان بــرای جوامـــ اســتفاده می شــود. ایــن مؤسســۀ 
را وزارت امــور خانــواده و شــهروندان آلمــان تأمیــن مالــی می کــند، همچنیــن از محــل انجــام 

طرح هــای تحقیقاتــی بــرای ســایر مؤسســات منابعــی را بــرای خــود فراهــم مــی آورد.3

6-1.8انجمن1دپارتاتیشه14آلمان

ایــن انجمــن بــا قدمتــی در حــدود یکصــد ســال در اســتان بایــرن قــرار دارد و به ادعــای مدیران 
آن همــواره نقــش فعالــی در تحــوالت اجتماعــی داشــته اســت. انجمــن شــبکۀ گســترده ای 
ــودک،  ــه مهدک ــی ازجمل ــای مختلف ــت و در جنبه ه ــرده اس ــاد ک ــه ایج ــردم منطق ــان م می
اجتمــاع زنــان و نگهــداری از ســالمندان فعالیــت می کنــد. در حــال حاضــر انجمــن در حــال 
ــزرگ  ــازمان کوچــک و ب ــش از هشــتصد س ــا بی ــی اســت و ب ــت به صــورت غیرانتفاع فعالی

1.  https://www.nurse.or.jp
2.  The German Centre of Gerontology
3.  https://www.dza.de
4.  Der Paritätische
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ــا  ــای اعض ــن از کمک ه ــای انجم ــاط دارد. هزینه ه ــی ارتب ــف اجتماع ــای مختل در عرصه ه
ــای  ــن، درآمده ــی انجم ـــ مال ــر مناب ــود. دیگ ــن می ش ــت تأمی ــروژه ای دول ــای پ و بودجه ه
شــرکت در التاری هــا، مبالــغ دریافتــی از شــرکت های دولتــی )ســهم خیریــه و عام المنفعــه( 
و درآمدهــای فــروش محصــوالت و خدمــات گروه هــای مختلــف عضــو انجمــن اســت. بــرای 
نمونــه کــودکان بــا اجــرای برنامه هــای تابســتانی کارواش، گروه هــای زنــان بــا انجــام کارهای 
ــه  ــا نگهــداری از کــودکان، مشــاوره ب ــا مشــاوره ها و ســالمندان ب ـ دســتی ت مختلــف از صنای

ــی انجمــن کمــک می کننــد. ـــ مال ــه تأمیــن مناب ســازمان ها ب

6-1.9انجمن1ملی1سازمان1های1شهروندی1آلمان1

باگســو کــه در ســال 1989 تأســیس شــده اســت یــک ســازمان شــهروندی ارشــد در آلمــان 
ــش از  ــود دارد و بی ــۀ خ ــی را در زیرمجموع ــال مل ــن فع ــش از 110 انجم ــه بی ــت ک اس
ــه  ــن انجمــن در ســال 1998 ب ــراد مســن آلمــان را پوشــش می دهــد. ای ــون از اف 13 میلی
شــورای اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل پیوســته و در کمیســیون های مختلــف اروپــا و 
جهــان حضــور دارد. باگســو خــود را یــک گــروه البــی بــرای نســل های قدیمــی می دانــد 
و می کوشــد از منافـــ ســالمندان در سیاســت ها، شــرایط اقتصــادی و جامعــه حمایــت کنــد 
ــن  ــای ای ــه فعالیت ه ــد. ازجمل ــر بگیرن ــالمندان را در نظ ــای س ــر نیازه ــل های دیگ ــا نس ت
انجمــن انتشــار و توزیـــ کتاب هــا و بروشــورهای مختلــف اســت. همچنیــن کنفرانس هــا و 

کارگاه هــای متعــددی در حــوزۀ مســائل ســالمندی برگــزار می کنــد.

1.  www.bagso.de
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6-0 .1انجمن1دوستان1فدراسیون1بین1المللی1سالمندی1)ژاپن(1

ایــن انجمــن ســازمان غیرانتفاعــی مســتقلی اســت کــه بــا همــکاری فدراســیون بین المللــی 
ســالمندی و برخــی از ســازمان های مردم نهــاد در حــوزۀ چالش هــای جمعیــت و ســالمندی 
فعالیــت می کنــد و در شــهرهای مختلــف ژاپــن شــعبه دارد. ایــن انجمــن مواجهــۀ منطقــی 
ــری  ــتفاده، نابراب ــنی، سوءاس ــض س ــا تبعی ــارزه ب ــالمندی و مب ــی از س ــکات ناش ــا مش ب
ــه  ــن انجمــن اطمینان بخشــی ب ــژادی و شــرایط اقتصــادی اســت. هــدف ای جنســیتی و ن
ــان حفــظ  ــت آن ــی داشــته باشــند، شــأن و منزل ــا زندگــی ســالم و فعال ســالمندان اســت ت
شــود و حــق طبیعــی آنــان؛ یعنــی، مشــارکت در جامعــه به صــورت بنیادیــن رعایــت شــود. 
همچنیــن انجمــن بــا ایجــاد پروژه هایــی بــرای ســالمندان آنــان را بــه مشــارکت در جامعــه 
ــی و خارجــی  ــارۀ مســائل داخل ــش آگاهــی عمومــی درب ــال افزای ــد و به دنب تشــویق می کن
ــزاری  ــی و برگ ــن انجمــن شــرکت در کنفرانس هــای بین الملل ــات ای اســت. از دیگــر اقدام
کارگاه هــای مخصــوص ســالمندی اســت. عضویــت در ایــن انجمــن بــه دو صــورت کامــل 
و حمایتــی بــرای دو گــروه حقیقــی و حقوقــی انجــام می گیــرد. از اعضــای حقیقــی بــرای 
ــن  ــزار ی ــی 2 ه ــو حام ــوان عض ــت به عن ــرای عضوی ــن و ب ــزار ی ــل 5 ه ــت کام عضوی
ــت کامــل 20  ــا ســازمان ها عضوی ــی ی ــرای اعضــای حقوق ــن ب دریافــت می شــود. همچنی
هــزار و عضویــت حمایتــی 10 هــزار یــن هزینــه خواهــد داشــت. در عضویــت کامــل افــراد 
ــد،  ــود می پردازن ــای خ ــای و برنامه ه ــای فعالیت ه ــه ارتق ــد و ب ــن را پذیرفته ان ــد انجم قواع
امــا در عضویــت حمایتــی افــراد بــا پذیرفتــن قواعــد انجمــن تنهــا از حمایــت آن برخــوردار 

می شــوند. 

1.  Friends of IFA Japan (FOIFA)
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6-  .1سازمان1استخدام1سالمندان،1افراد1کم1توان1و1افراد1جویای1شغل1در1ژاپن1

ــای شــغل در  ــراد جوی ــوان و اف ــراد کم ت ــالمندان، اف ــازمان اســتخدام س در ســال 1971، س
ــد  ــال بع ــه س ــن س ــن انجم ــد. ای ــاد ش ــوالن ایج ــتخدام معل ــن اس ــوان انجم ــن به عن ژاپ
ــی  ــا تغییرات ــته ب ــال های گذش ــول س ــد و در ط ــناخته ش ــی ش ــن مل ــک انجم ــوان ی به عن
ــال ســه هــدف  ــه فعالیــت خــود ادامــه داده اســت. ایــن انجمــن به دنب ــام و ســاختار ب در ن
کلــی اســت: حمایــت شــغلی از ســالمندان بــا ارائــۀ خدمــات مشــاوره از ســالمندان مشــاور 
ــالمندان و  ــتغال س ــای ســطح اش ــرای ارتق ــت ب ــی از دول ـــ مال ــن مناب استخدام شــده، تأمی
ــراد  ــغلی از اف ــت ش ــر؛ حمای ــتغال مادام العم ــق اش ــتای تحق ــی در راس ــای تبلیغات فعالیت ه
ــی، حمایت هــای مشــاوره ای و فعالیت هــای آموزشــی؛  ــا پرداخــت کمک هــای مال معلــول ب
ــراد،  ــغلی اف ــت ش ــت امنی ــرای تقوی ــه ای ب ــوزش حرف ــا آم ــانی ب ـــ انس ــت از مناب و حمای

ــان. ــت از کارفرمای ــرای شــاغان، مشــاوره و حمای ــه ای ب آمــوزش حرف

6-12. انجمن ملی دفاع از سالمندان پرتغال

ــاع از ســالمندان و  ــرای دف ــی اعضــای دادســتانی ب ــام انجمــن مل ــه ن ــی ب ــال انجمن در پرتغ
معلــوالن وجــود دارد.2 ایــن انجمــن بــرای حمایــت از منافـــ ســالمندان و معلــوالن ایجاد شــده 
ــه احتــرام مطلــق و ارزش هــای سیاســی و حقوقــی،  ــوان ب ــه اهــداف آن می ت اســت و ازجمل
دفــاع از حقــوق ســالمندان و معلــوالن، تحکیــم ارتباطــات میــان اعضا، ســازمان ها و اشــخاص 
بــا هــدف دســتیابی به حقــوق ســالمندی، ایجــاد توســعه و نگهــداری اوراق قرضۀ مشــارکتی و 
حمایــت متقابــل و همبســتگی اعضــا و ســازمان ها در جهــت حمایــت از ســالمندان و معلــوالن، 
مطالعــۀ اســتانداردهای بین المللــی در حــوزۀ ســالمندی و معلولیــت و کمــک به بهبــود عملکرد 
ــالمندی و  ــاص س ــای خ ــد خبرنامه ه ــا تولی ــی ب ــی اجتماع ــات حقوق ــار مطالع ــا، انتش نهاده

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)





53 

فهرست منابع
- UNEEPESCAP.ORG
- Why is ICT for Ageing Well important?
- “HelpAge International”. UN Volunteers. Retrieved July 17, 2018
- “Older People’s Associations: a briefing on their impact, sustainability 
and replicability”. HelpAge International. 2016. Retrieved July 17, 2018
- http://www.suzukielders.org
- www.aarp.org/experience-corps
- http://comingofage.org/explore-your-future
- General Secretariat for Lifelong Learning
- magicme.co.uk
- www.cna.com.br/speakingexchange
- aktivnistari.eu
- http://www.u3a.org.uk/u3a-movement.html
- Marks, N.F. (1996). Caregiving across the lifespan. National Prevalence 
& Predictors, Journal of Family Relations, 45, 27-36. 31.
- Nichols, L.S., & Junk, V.W. (1997). The Sandwich generation. Depen-
dency, Proximity, & task assistance needs of parent. Journal of Family & 
Economic Issues.
- Irvall,2002
- Yong,Vanessa, Minagawa, Yuka, and Yasuhiko Saito (2015) Policy and 
Program Measures for Successful Aging in Japan, In Sheung-Tak Cheng 
• Iris Chi • Helene H. Fung, Lydia W. Li, Jean Woo, Successful Aging, 
London: Springe
- aarp.org
- Neary, Dave; Walker, Alan; Zaidi, Asghar (2016) major report synthe-
sising knowledge on active ageing in Europe,Mopact
- www.seniorcorrespondent.com
- http://www.prime.org.uk
- https://www.epa.gov/careers/senior-environmental-employment-see-program



  54

- https://www.isna.ir/news/96090401977
- Gent (People)
- http://goo.gl/BlO29j
- http://www.nptolderpersonscouncil.org.uk
- http://www.fpmr.ro/index.php?page=aproape
- http://www.socialinnovationexchange.org/categories/read/lu-
oshan-community-service-centre-shanghai-china
- http://goo.gl/j5Im3f
- Home care for older people, Supported by ROK-ASEAN Cooperation 
Fund, The experience of ASEAN countries
- Assessment of UNFPA’s piloted community-based model on care for 
older people in BEN TRE AND HAI DUONG Province
- www.medicare.org
- www.mohw.go.kr
- www.medicare.gov/longtermcare/statistic/typesoverview.asp
- Emily Ying Yang Chan (2017). Building Bottom-up Health and Disas-
ter Risk Reduction Programmes. Oxford University Press. p. 260. Re-
trieved July 17, 2018.
- http://www.aarp.com/
- https://www.acl.gov/
- https://www.nurse.or.jp
- https://www.dza.de
- https://retiredamericans.org
- http://www.spry.org/



55 

بــرک، ای، لــورا، روان شناســی رشــد )از نوجوانــی تــا پایــان زندگــی(، جلــد دوم، ترجمــه، یحیــی - 
ســید محمــدی، تهــران: ارســباران، 1386.

ــرای ســالمندان در -  ــاز، )1385(؛ »سیاســت های اجتماعــی ب ــی، مهرن ســام آرا، عــزت اهلل، امین آقای
ژاپــن و ســوئد و الگــوی مناســب بــرای ســالمندان ایــران«، ســالمند )مجلــه ســالمندی ایــران(؛ ســال 

اول، شــماره دوم، زمســتان 1385.
ــده -  ــالمندی در ایاالت متح ــی س ــات مراقبت ــد، )1387(؛ »خدم ــی، وحی ــه، نجات ــعاعی، فاطم ش

ــار 1387. ــم، به ــماره هفت ــوم، ش ــال س ــالمند، س ــران«، س ــه ای ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ــکا ب امری
 -/https://www.mhlw.go.jp/english :سایت وزارت سامت، رفاه و کار ژاپن
 -http://www.hhs.gov :سایت وزارت سامت و خدمات انسانی امریکا
سایت وزارت سامت انگلستان:- 

- https//:www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-
and-social-care

 -www.mohw.go.kr/eng :سایت وزارت سامت کره






