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:چکیده

 در حال حاضر.یکی از مسائل عمده جمعیتی عموما ً در کشورهای جهان مسئله سالخوردگی جمعیت و پیامدهای ناشی از آن است
 روند تغییرات جمعیت شناختی و افزایش.کشور ایران نیز مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی را تجربه میکند

 از جمله مسائل،سالمندی در کشور از یک سو و چالشهای موجود در نظام بازنشستگی و ارائه خدمات به سالمندان از سوی دیگر
 این پژوهش با روش کیفی و با رویکرد تحلیلی به دنبال بررسی رویکردهای مواجهه با چالشهای.مهم در مواجه با این پدیده است

 جمعآوری دادهها و اطالعات با بهرهگیری از شیوه کتابخانهای و اسنادی.سالمندی و بازنشستگی از طریق بررسی تجربههای جهانی است
 سوئد و بریتانیا نشان میدهد در مورد پدیده سالخوردگی جمعیت، ایاالتمتحده، بررسی تجربه کشورهای ژاپن.حاصل شده است

 اگرچه. با مسائل و مشکالت جامعه مقابله کنند، دولتها نمیتوانند به تنهایی و بدون بکارگیری ظرفیتهای محلی،و پیامدهای آن

 مجموعهای از برنامهها نیز وجود دارد که،نظامهای حمایتی رسمی برای جلوگیری از فقر سالمندان و ارتقای سالمت آنها ضروری است
 بکارگیری، ویژگی غالب این اقدامات. شهرداریها یا کارآفرینان انجام میدهند، مؤسسههای خیریه،عمدتا ً نهادهای محلی مانند مدارس
. نوآوری و استفاده از ظرفیتهای محلی برای کمک به سالمندان و بازنشستگان است،خالقیت

 ظرفیتهای محلی، سالمندی،بازنشستگی:واژگان کلیدی
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Approaches to dealing with retirement and old age;
From government policies to local capacities
javad kamali\ Master of Urban Planning, Iran University of Science and Technology

Abstract:

One of the major demographic issues in general in the world is the issue of population aging and its consequences. At present, Iran is also experiencing the stage of transition of the age structure of the population from
youth to old age. The trend of demographic changes and increasing aging in the country on the one hand and
the challenges in the pension system and the provision of services to the elderly on the other hand, are among
the important issues facing this phenomenon. This research seeks to examine the approaches to the challenges of old age and retirement through a qualitative approach and an analytical method by examining global
experiences. Data collection and information was obtained using library and documentary methods. A study
of the experience of Japan, the United States, Sweden and the United Kingdom shows that the phenomenon
of population aging and the consequences of governments can not deal with the problems of society alone
and without using local capacities. Although formal support systems are necessary to prevent poverty for the
elderly and improve their health, there is a set of programs that are mostly carried out by local institutions such
as schools, charities, municipalities or entrepreneurs. The predominant feature of these measures is the use of
creativity, innovation and the use of local capacities to help the elderly and retirees.

Keys word: retirement, old age, local capacities
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براس ــاس گزارشه ــای آم ــاری س ــازمان مل ــل متح ــد ،در ح ــال
حاض ــر جمعی ــت اف ــراد دارای س ــن باال ت ــر از  60س ــال در جه ــان،
بی ــش از  900میلی ــون نف ــر اس ــت ک ــه مع ــادل ح ــدود  12درص ــد از
کل جمعی ــت میباش ــد .پیشبین ــی میش ــود در س ــال 2050
تعـــداد ای ــن س ــالمندان ب ــه  2.1میلی ــارد نف ــر ک ــه مع ــادل 21.5
درص ــد از جمعی ــت کل جه ــان خواه ــد ب ــود ،افزای ــش یاب ــد (بل ــوم و
هم ــکاران .)2 :2016 ،1س ــالمندی فزاین ــده جمعی ــت ک ــه ب ــا پدی ــده
کاه ــش ن ــرخ ب ــاروری هم ــراه ش ــده اس ــت ،فش ــار ب ــر صندوقه ــای
بازنشس ــتگی را در سراس ــر جه ــان بیش ــتر نم ــوده اس ــت .در ی ــک
جامعـــه س ــالمند ارائ ــه مزای ــای بازنشس ــتگی ب ــه گونـ ـهای ک ــه
دارای س ــطح کفای ــت قاب ــل قبول ــی باش ــد ،ب ــه چالش ــی ب ــرای
ای ــن صندوقه ــا تبدی ــل ش ــده اس ــت ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ه ــدف
قه ــای بازنشس ــتگی تأمی ــن درآم ــد کاف ــی در دوران
اصل ــی صندو 
ســـالمندی میباش ــد ،چال ــش مرب ــوط ب ــه تغیی ــرات جمعی ــت
ش ــناختی ،بازنگ ــری راهبرده ــای کالن نظامه ــای بازنشس ــتگی را
در کان ــون توج ــه ق ــرار داده اس ــت (الن ــو و هم ــکاران.)12 :2014 ،2
بازنشســتگی بــه عنــوان پدیــدهای اقتصــادی -اجتماعــی،
واقعیــت مهمــی اســت کــه الجــرم در زندگــی شــغلی ا کثــر نیــروی
انســانی اتفــاق میافتــد .ایــن پدیــده دارای ابعــاد و تبعــات مختلــف
ً
فــردی ،اجتماعــی و اقتصــادی اســت کــه معمــوال (بــه جــز از کار
افتادگــی و بازنشســتگی زودهنــگام) بــا پدیــده ســالمندی قریــن و
همــراه اســت .پدیــده ســالمندی و بــه تبــع آن مقولــه بازنشســتگی،
نــه تنهــا بــا امنیــت شــغلی و امنیــت از جهــت درآمــد مرتبــط اســت،
بلکــه ســامت ،شــرایط زیســت انســانی را چــه بــرای بازنشســته و
یســازد .رســیدن بــه دوران بازنشســتگی
چــه بــرای دیگــران متأثــر م 
بــه عنــوان بخشــی از زندگــی انســان در صورتــی کــه بــا تدابیــر
اصولــی و برنام ههــای متناســب بــا شــرایط فرهنگــی ،اجتماعــی و
اقتصــادی جامعــه همــراه نباشــد زمینــه نگرانــی و اضطــراب را بــرای
بازنشســتگان بــه ارمغــان مـیآورد (حاجــی حســینی.)164 :1388 ،
ایــران دارای ســاختار جمعیتــی جــوان اســت؛ بهطــوری کــه بیش
از نیمــی از جمعیــت آن را طبــق سرشــماری ســال  ،1395افــراد زیــر
 30ســال تشــکیل میدهنــد .مــرور نتایــج سرشــماریها نشــان
میدهــد ،درصــد جمعیــت بــاالی  65ســال در ســال  1355برابــر
بــا  3.5اســت (بــا نســبت ســالمندی  )7.3کــه ایــن رقــم در ســال
 1395بــه  6.1رســیده و نســبت ســالمندی در همیــن ســال 7.4
درصــد بــوده اســت (سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن)1395 ،
و ســال  1408نســبت ســالمندی بــه  12/3درصــد و ســال  1428بــه

 29/3درصــد خواهــد رســید .طبــق پیشبینیهــا جمعیــت ایــران
در ســال  1428حــدود  17/6درصــد جمعیــت کشــور ،ســالمند
خواهنــد (شــیرعلی و شــهبازی.)192 :1398 ،

نمودار .1روند تغییرات نسبت سالمندی در ایران از سالهای1428-1355

در مواجهــه بــا پدیــده ســالمندی در حــال حاضر نظــام پرداخت
مســتمری بازنشســتگی در ایــران مبتنــی بــر توزیــع اعتبــار اســت و
کــم شــدن نیــروی فعــال شــاغل و رشــد ســالمندان فشــاری را بــر
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری وارد خواهــد کــرد .از ســوی دیگــر
رونــد روبــه رشــد جمعیــت ســالمندان در کشــور توجــه بــه مقولــه
ســامت ایــن گــروه ســنی را بیــش از پیــش آشــکار میکنــد و نیازمنــد
توســعه بیمههــای ســامت در کشــور خواهــد بــود (شــیرعلی و
شــهبازی)192 :1398 ،؛ بنابرایــن رونــد تغییــرات جمعیت شــناختی
و افزایــش پدیــده ســالمندی در کشــور از یــک ســو و چالشهــای
موجــود در نظــام بازنشســتگی و ارائــه خدمــات بــه ســالمندان
از ســوی دیگــر ،نشــان میدهــد راهبردهــا و سیاســتهای
بازنشســتگی در ایــران نیازمنــد تغییــر و اصالحــات اساســی اســت؛
بنابرایــن ایــن مقالــه در تــاش اســت بــا بررســی تجربههــای جهانــی
و مطالعــه مــروری سیاسـتهای بازنشســتگی در برخــی کشــورهای
جهــان ،پیشــنهادهایی بــرای تقویــت ســاختار نظــام بازنشســتگی
و ارتقــاء وضعیــت اجتماعــی -اقتصــادی بازنشســتگان ارائــه دهــد.
بخــش اول مقالــه در قالــب مقدمــه بــه تبییــن موضــوع و دغدغــه
پژوهــش پرداخــت در بخشهــای بعــدی بــه ترتیــب پیشــینه
پژوهــش ،روششناســی ،ادبیــات نظــری ،تجربههــای جهانــی و
جمعبنــدی و نتیجهگیــری بیــان خواهــد شــد.

2-2پیشینه پژوهش
در بخــش پیشــینه پژوهــش بــه طــور اجمالــی ،برخــی از
مطالعــات درزمینـ ٔـه موضــوع پژوهــش و نظــام بازنشســتگی مــورد
بررســی قرارگرفتهانــد کــه در ادامــه بــه روشهــا و نتایــج مطالعــات
مذکــور پرداختــه شــده اســت؛
1- Bloom et.al
2- Lannoo et.al

جدول  :1خالصه از پیشینه پژوهش و نتایج آنها

نویسنده

عنوان تحقیق

نتایج

کریمنژاد و همکاران
()1398

سالمندی جمعیت و
راهبردهای کالن نظام بازنشستگی در
ایران و کشورهای منتخب -مطالعه تطبیقی

کشورهای توسعه یافته از نظام تطابق خودکار در تعیین میزان حق بیمه و مزایای
قابل پرداخت استفاده مینمایند .همچنین کشورهای در حال توسعه افزایش
حداقل سن بازنشستگی ،توسعه سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی،
افزایش حق بیمهها و ارائه خدمات بازنشستگی در قالب یک نظام حمایت
اجتماعی یکپارچه را برنامهریزی و اجرا نمودهاند.

شیرعلی و شهبازی
()1398

ارائه خدمات رفاهی به سالمندان در
کشورهای منتخب و درسهایی برای ایران

کشورهای توسعه یافته بر گذار از مراقبت رسمی مؤسسه محور ،به مراقبت رسمی
خانواده محور و جامعهمحور تأ کید دارند .پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر
مراقبت بلندمدت ،مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته در
حد مطلوب است؛ اما در کشورهای در حال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان
پوشش خدمات رفاهی دارند.

بوهل و سورنسون
()2007

Social Security and Labor Market

برای پیشگیری از بروز بحران در نظام بازنشستگی الزم است که خروج کارکنان از
بازار کار به تعویق انداخته شود .به این ترتیب اصطالحاتی همچون افزایش سن
بازنشستگی و اجتناب از اجرای برنامههای مربوط به بازنشستگی پیش از موعد
پیشنهاد میشود.
3- Buhl and Sorensen
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کریــم نــژاد و همــکاران ( ،)1398در مطالع ـهای بــا عنــوان
«ســالمندی جمعیــت و راهبردهــای کالن نظــام بازنشســتگی در
ایــران و کشــورهای منتخــب -مطالعــه تطبیقــی» ،بــا اســتفاده از
روش کتابخان ـهای -اســنادی ،نظــام بازنشســتگی در کشــورهای
اندونــزی ،مالــزی ،ترکیــه ،ســوئد و کانــادا را مطالعــه و اقدامــات آنهــا
بــرای مدیریــت چالــش تغییــرات جمعیــت شــناختی را بررســی و
مقایســه کردنــد .در نهایــت مشــخص شــد کــه کشــورهای توســعه
یافتــه از نظــام تطابــق خــودکار در تعییــن میــزان حــق بیمــه و
مزایــای قابــل پرداخــت اســتفاده مینماینــد .همچنیــن مطالعــات
آنهــا نشــان داد کشــورهای در حــال توســعه افزایــش حداقــل ســن
قهــای بازنشســتگی،
بازنشســتگی ،توســعه ســرمایهگذاری صندو 
افزایــش حــق بیم ههــا و ارائــه خدمــات بازنشســتگی در قالــب یــک
نظــام حمایــت اجتماعــی یکپارچــه را برنامهریــزی و اجــرا نمودهانــد.
در مطالعــه دیگــری شــیرعلی و شــهبازی ( ،)1398در مقالــه «ارائــه
خدمــات رفاهــی به ســالمندان در کشــورهای منتخــب و درسهایی
بــرای ایــران» ،کشــورهای منتخــب ســوئد ،ایــاالت متحــده ،فرانســه،
ژاپــن ،برزیــل ،ترکیــه ،چیــن را در ارائــه خدمــات رفاهی به ســالمندان
بــا تأ کیــد بــر بخــش رســمی (تأمیــن اجتماعــی) مقایســه کردنــد
تــا چالشهــا و وجــوه تمایــز و اشــترا کات سیاس ـتهای رفاهــی
ســالمندان در ایــران و ســایر نظا مهــای رفاهــی را مشــخص کننــد.
آنهــا در ایــن مطالعــه از روش تطبیقــی مبتنــی بــر مقایســه ،بــرای
تهــا اســتفاده کردنــد .نتایــج آنهــا نشــان
فهــم مشــابهتها و تفاو 
داد ،کشــورهای توســعه یافتــه بــر گــذار از مراقبــت رســمی مؤسســه
محــور ،بــه مراقبــت رســمی خانــواده محــور و جامعــه محــور تأ کیــد
دارنــد و در ایــن راســتا اقدامــات عملیاتــی هــم انجــام دادهانــد.

پوشــش خدمــات رفــاه اجتماعــی نظیــر مراقبــت بلندمــدت،
مراقبــت از ســالمندان در منــزل در کشــورهای توســعه یافتــه مــورد
مطالعــه در حــد مطلــوب اســت؛ امــا در کشــورهای در حــال توســعه
بخــش ناچیــزی از ســالمندان پوشــش خدمــات رفاهــی دارنــد.
پوشــش معیشــتی (مســتمری پایــه و مســتمری بیمهشــدگان) در
کشــورهای توســعه یافتـ ٔـە ســوئد ،ژاپــن ،فرانســه ،ایــاالت متحــده در
یشــود .در حالــی کــه در کشــورهای در حــال
حــد گســتردهای ارائــه م 
توســعه و کمتــر توســعه یافتــه بخشــی از ســالمندان شــهری و بخــش
ناچیــزی از ســالمندان روســتایی مســتمری بازنشســتگی میگیرنــد.
بوهــل و سورنســون )2007(3در مطالع ـهای تطبیقــی ،ضمــن
مقایســه وضعیــت ســالمندی جمعیــت و اصالحــات نظــام
بازنشســتگی دانمــارک بــا کشــورهای کانــادا ،جمهــوری چــک،
آلمــان ،لهســتان و تونــس نتیجــه گرفتنــد کــه بــرای پیشــگیری از بــروز
بحــران در نظــام بازنشســتگی الزم اســت کــه خــروج کارکنــان از بــازار
کار بــه تعویــق انداختــه شــود .بــه ایــن ترتیــب اصطالحاتــی همچــون
افزایــش ســن بازنشســتگی و اجتنــاب از اجــرای برنامههــای مربــوط
بــه بازنشســتگی پیــش از موعــد را پیشــنهاد کردنــد.
بررسـی پیشـینه پژوهـش ( کـه خالصـه آن در قالـب جـدول  1ارائـه
شـده اسـت) نشـان میدهد اغلب پژوهشها در این زمینه ،بر روی
سـازوکارهای قانونـی و رسـمی نظـام بازنشسـتگی تأ کیـد کردهانـد
یهـای اجتماعـی و سیاسـتهای محلـی در مواجهـه بـا
و بـه نوآور 
پدیـده سـالمندی و بازنشسـتگی توجـه کافـی نداشـتهاند .بنابرایـن
ایـن پژوهـش بـا بررسـی تجربههـای جهانـی در ایـن حـوزه بـه دنبـال
وا کاوی سیاسـتها و اقدامـات محلـی اجتماعـی -فرهنگـی در
تعدیـل مسـئله بازنشسـتگی و سـالمندی اسـت.
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3-3روششناسی پژوهش
تعقیـب اهـداف پژوهـش و پاسـخ بـه سـؤالهای آن بـر روش
کیفـی و ماهیـت تفسـیری اسـتوار اسـت .بهمنظور تقویـت پایههای
نظـری و تدقیـق چارچـوب مفهومـی ابتـدا ادبیـات نظـری پژوهـش
و تجـارب جهانـی مـورد بحـث و مداقـه قـرار میگیرد .شـیوه مطالعه
مصداقهـا بـرای اسـتخراج رویکردهـای اصلـی و سیاسـتهای
نظـام بازنشسـتگی در سـایر کشـورها اسـت .مطالعـه تجـارب بـا
اسـتفاده از بررسـی مقاالت و مطالعات کتابخانهای حاصل خواهد
شـد .بـا صورتبنـدی رویکردهـا و سیاسـتهای نظـام بازنشسـتگی
در کشـورهای مـورد مطالعـه ،آموختههـای حاصـل از آن بـه عنـوان
یـک راهنمـا میتوانـد بـرای تعدیـل چالشهـا و افزایـش فرصتهـا
در نظـام بازنشسـتگی ایـران بـا توجـه بـه رونـد افزایشـی جمعیـت
سـالمندان مـورد توجـه قـرار گیـرد.
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4 -44 -4مسئله سالمندی و بازنشستگی در جهان
کشــورهایی کــه بــه دنبــال تحــوالت بهداشــتی و فنــاوری و
تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی ،افزایــش امیــد بــه زندگــی و کاهــش
نــرخ بــاوری را تجربــه کردهانــد ،امــروزه بــا پدیــده سالمندشــدن
جمعیــت مواجــه هســتند .بــا اینکــه وضعیــت کنونــی و ســرعت
رونــد سالمندشــدن جمعیــت در مناطــق مختلــف جهــان متفــاوت
اســت؛ امــا جمعیــت اغلــب نقــاط دنیــا در یــک مســیر مشــابه بــه
ســمت ســالخوردگی پیــش م ـیرود (عمــادی و نصــر اصفهانــی،
 .)73 :1397کاهــش نــرخ زادوولــد ،افزایــش امیــد بــه زندگــی و
همچنین زوال الگوهای خانواده گســترده و هســتهای ســبب شــده
اســت سیاس ـتگذاران در ایــن کشــورها بــا چالشهایــی جــدی
مواجــه باشــند .کاهــش نیــروی کار و افزایــش تعــداد بازنشســتگان
و درنتیجــه خــأ جــدی در بــازار کار ،ضــرورت تشــویق ســالمندان
لتــر در جامعــه ،مســئله نگهــداری از ســالمندان
بــه مشــارکت فعا 
ً
بــا توجــه بــه سســت شــدن بنیــان ســنتی خانــواده و نهایتــا تأمیــن
نهــا،
مالــی مســتمری بازنشســتگان ،بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد آ 
از جملــه مــواردی اســت کــه اغلــب کشــورهای صنعتــی بــا آن دســت
و پنجــه نــرم میکننــد (دلینــگ .)4 :2005 ،4یکــی از مســائل مهمــی
کــه سالمندشــدن جمعیــت را در برابــر سیاسـتگذاران کشــورها قــرار
میدهــد ،نحــوه تأمیــن حمایتهــای اجتماعــی بــرای آنهاســت.
از همیــن رو پــس از مباحــث نظــری بــه بررســی تجربههــای جهانــی
و سیاس ـتهای نظــام بازنشســتگی آنهــا در مواجهــه بــا پدیــده
ســالمند شــدن میپردازیــم.

4 -44 -4تغییر انگارههای ذهنی نسبت به سالمندان
تص ــور ذهن ــی از س ــالمندان ک ــه گروه ــی همگ ــن ب ــا خصوصی ــات
مش ــابه و اغل ــب منف ــی هس ــتند یک ــی از موانـــع اصلـــی پیونـــد
خــوردن آنهــا بــا جامعــه و سالمندشــدن فعــال اســت .بــه همیــن
س ــبب ،مجموع ـهای از اقدام ــات فرهنگ ــی در کش ــورهای مختل ــف
یت ــوان مش ــاهده ک ــرد ک ــه ه ــدف اصل ــی آنه ــا ،تغیی ــر نگ ــرش
را م 
جامع ــه ب ــه س ــالمندی و از می ــان ب ــردن موان ــع ذهن ــی مش ــارکت
فع ــال ســـالمندان در جامع ــه اس ــت .بدیه ــی اســـت تغییـــر در
انگارهه ــای ذهن ــی ،تنه ــا مرب ــوط ب ــه مدی ــران و سیاسـ ـتگذاران
در س ــطح مل ــی نمیش ــود و ب ــه تح ــول در نگ ــرش آح ــاد جامع ــه
شه ــای فراوان ــی در س ــطح
نیازمن ــد اس ــت؛ ب ــه همی ــن دلی ــل تال 
جهان ــی ب ــه منظ ــور تأثی ــر ب ــر فرهن ــگ عموم ــی جامع ــه آغ ــاز ش ــده
اس ــت .اس ــتفاده از ان ــواع محص ــوالت هن ــری همچـــون فیلـــم،
رم ــان ،عک ــس در بس ــیاری از کش ــورهای صنعتـــی و در حـــال
ً
توس ــعه گس ــترش فراوان ــی یافت ــه اس ــت .مث ــا در آلم ــان وزارت ام ــور
خان ــواده ،وب س ــایتی را ب ــا عن ــوان «تصوی ــر س ــالمندی ،رویک ــرد
تهــای جدیــد» راهانــدازی و فعالیتهــای وزارتخانــه
جدیــد ،فرص 
را در ارتب ــاط ب ــا ای ــن راهب ــرد اط ــاع رس ــانی کـــرد .یـــک مســـابقه
عموم ــی عکاس ــی در م ــورد تصوی ــر س ــالمندی هـــم از جملـــه
برنامههای ــی ب ــود ک ــه ب ــرای تغیی ــر نگ ــرش جامع ــه ب ــه س ــالمندان
برگ ــزار ش ــد( 5عم ــادی و نص ــر اصفهان ــی.)77 :1397 ،

5-5تجربههــای جهانــی در حــوزه نوآوریهــای اجتماعــی
و اقدامــات محلــی
بکارگیــری نــوآوری اجتماعــی و اســتفاده از تــوان نهادهــای
مردمــی و محلــی ،از مؤلفههــای ضــروری سیاســتگذاری
اجتماعــی در جهــان پیچیــده امــروز اســت .بــدون بکارگیــری ایــن
تهــا نمیتواننــد بــه تنهایــی در حیطههــای
تهــا ،دول 
ظرفی 
مختلــف زندگــی اجتماعــی بــا مســائل و مشــکالت جامعــه مقابلــه
کننــد .ایــن مســئله در مــورد پدیــده ســالخوردگی جمعیــت و
پیامدهــای آن نیــز صــادق اســت .ا گرچــه نظامهــای حمایتــی و
بیمـهای ملــی بــرای جلوگیــری از فقــر ســالمندان و ارتقــای ســامت
آنهــا ضــروری اســت ،مشــارکت کامــل ســالمندان در جامعــه
مســتلزم نقــش فعالتــر نهادهــا و ســازمانهای محلــی اســت .در
نتیجــه ،افــزون بــر اقدامــات و سیاس ـتهایی کــه در ســطح کالن
و ملــی بــرای بهبــود وضعیــت زندگــی ســالمندان و بازنشســتگان
یشــود ،مجموع ـهای از برنام ههــا نیــز وجــود دارد کــه
انجــام م 
ً
عمدتــا نهادهــای محلــی ماننــد مــدارس ،مؤسســههای خیریــه،
4- Doling

 -5برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید بهwww.programm-altersbilder.de :

شــهرداریها یــا کارآفرینــان انجــام میدهنــد .ویژ گــی غالــب ایــن
تهــای
اقدامــات ،بکارگیــری خالقیــت ،نــوآوری و اســتفاده از ظرفی 
محلــی بــرای کمــک بــه ســالمندان و بازنشســتگان اســت (عمــادی
و نصــر اصفهانــی .)115 :1397 ،در ادامــه ایــن بخــش بــه برخــی
از چنیــن تجربههایــی کــه بــه عنــوان یــک نــوآوری اجتماعــی نیــز
شــناخته میشــوند بــه طــور اجمالــی میپردازیــم؛
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5 -55 -5آموزش سالمندان و بزرگساالن؛ ژاپن
آمــوزش ســالمندان و بزرگســاالن در ژاپــن بخشــی از طــرح
فرا گیــر یادگیــری مادامالعمــر محســوب میشــود کــه سیاســت
کلــی ایــن کشــور در دو دهــه اخیــر بــوده اســت .بــر اســاس ایــن
رویکــرد ،ایفــای نقــش فعــال بــرای هــر فــرد در عصــر فنــاوری و
تحــوالت شــتابان جهانــی ،مســتلزم تــداوم دوران آموزشــی وی
در سرتاســر دوره عمــر اســت .ایــن سیاســت کلــی کــه از ســال
 2006اجرایــی شــد ،بــر ایــن اصــل بنیــادی تأ کیــد دارد کــه همــه
شــهروندان ،بایــد ایــن امــکان را داشــته باشــند کــه دوران آمــوزش را
نهــا ادامــه دهنــد
در سرتاســر حیــات خــود در همــه شــرایط و مکا 

و مهمتــر اینکــه بتواننــد از نتیجــه ایــن آمــوزش در بهبــود شــرایط
زندگــی خــود اســتفاده کننــد .وزارت آمــوزش ،فرهنــگ ،ورزش و
علــم و فنــاوری در ژاپــن 6ایــن برنامــه را اجــرا میکنــد و گروهــی از
نهادهــای محلــی نیــز در اجــرای ایــن طــرح بــه آن کمــک میکننــد.
در چارچــوب برنامههــای اجــرا شــده در ایــن طــرح ،بســیاری
از دانشــگاهها ،دور ههــای آموزشــی بــرای گرو ههــای مختلــف از
جملــه افــراد ســالمند کــه بــه ســن بازنشســتگی نزدیــک میشــوند،
ً
برگــزار میکننــد .ایــن دور ههــا ،معمــوال در مکانهــای عمومــی و
محلــی ارائــه میشــوند و همــه افــراد میتواننــد در آنهــا شــرکت
شهــای شــخصی و هــم
کننــد .هــدف ایــن برنامههــا ،هــم آموز 
آموزشهــای شــغلی بــرای آغــاز دورهای جدیــد در زندگــی اســت.
نکتــه مهــم در برگــزاری ایــن جلســات و دور ههــای آموزشــی ایــن
اســت کــه بــر اســاس ارزیابیهــای انجــام شــده گروههــای ســنی
طهــای شــخصی بــا دیگــران ،یافتــن
بــاالی  60ســال ،تقویــت ارتبا 
دوســتان جدیــد و داشــتن زندگــی بامعنــا در دوران پیــری ،از جملــه
مــواردی اســت کــه افــراد بــه عنــوان انگیــزه خــود بــرای شــرکت در
ایــن دورههــا اعــام کردهانــد (مکــس.)2009 ،
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5 -55 -5زندگی آن طور که خودم دوست دارم؛ بریتانیا و سوئد
«زندگ ــی آن ط ــور ک ــه خ ــودم دوس ــت دارم» پ ــروژهای ارزان
قیمـــت آموزش ــی و مش ــاورهای ب ــرای توانمندس ــازی ش ــهروندان
یشــود.
اســت کــه در ســوئد (بــا نــام شــور زندگــی) و بریتانیــا اجــرا م 
ای ــن ط ــرح ،ابت ــدا در س ــوئد اج ــرا ش ــد و ب ــه س ــبب موفقی ــت آن در
بریتانیــا هــم مــورد توجــه قــرار گرفــت .ایــن پــروژه بــرای ســالمندان
ای ــن ام ــکان را فراه ــم میکن ــد ت ــا تغییرات ــی مثب ــت در زندگ ــی خ ــود
ایج ــاد کنن ــد .اس ــاس ای ــن ط ــرح ای ــن اس ــت ک ــه ابت ــدا ببین ــد ف ــرد
دوســـت دارد چگون ــه زندگ ــی کن ــد و س ــپس ب ــا در نظ ــر گرفت ــن
ش ــرایط فعل ــی زندگ ــی و نارضایتیه ــای ف ــرد ،راههای ــی ب ــرای پ ــر
ک ــردن ای ــن ش ــکاف می ــان وض ــع موج ــود و وض ــع مطل ــوب پی ــدا
کنــد .شــیوه انجــام ایــن کار بــه ایــن طریــق اســت کــه در جلســه اول
از ف ــرد در م ــورد عالی ــق ،انتظ ــارات و نا کامیهای ــش س ــؤال ش ــده و
از آنه ــا خواس ــته میش ــود ت ــا جلس ــه بع ــدی ب ــه ای ــن فک ــر کنن ــد
کـــه چ ــه ق ــدم کوچک ــی میتوانن ــد ب ــرای کاه ــش ش ــکاف می ــان
«آن چ ــه هس ــت» و «آن چ ــه دوس ــت دارن ــد باش ــد» بردارن ــد .ب ــا
ای ــن ش ــیوه ،ای ــن ط ــرح توانمن ــد ش ــدن ش ــهروندان را امکانپذی ــر
نه ــا میتوانن ــد مس ــئولیت تغیی ــر را خ ــود ب ــر عه ــده
میکنـــد و آ 
یش ــان را
بگیرنـــد و اقدام ــات الزم ب ــرای بهب ــود وضعی ــت زندگ 
شناس ــایی کنن ــد .در ای ــن می ــان ،اب ــزاری ک ــه ب ــه واس ــطه آن اف ــراد
ایـــن گا مه ــای کوچ ــک را ب ــرای تغیی ــر ب ــر میدارن ــدPDSA7 ،
یشــود .بــرای ایــن کار در یــک حلقــه کوچــک چندنفــره
خوانــده م 

از طری ــق رواب ــط چه ــره ب ــه چه ــره ،ی ــک مربـــی آمـــوزش دیـــده
داوطل ــب ب ــا ش ــرکتکنندگان در م ــورد ش ــیوههای بهب ــود وضعی ــت
بح ــث میکن ــد .ا گرچ ــه طراح ــی و نظ ــارت ای ــن برنام ــه ب ــر عه ــده
اف ــراد متخص ــص و آم ــوزش دی ــده اس ــت ،ام ــا خ ــود اف ــراد س ــالمند
هدای ــت کنن ــده جلس ــات هس ــتند .در الگ ــوی س ــوئدی ای ــن ط ــرح
چارچــوب توانمندســازی بــر اســاس چهــار محــور اصلــی زیــر شــکل
میگی ــرد:؛  .1امنی ــت در خان ــه .2 ،ش ــبکههای اجتماع ــی .3 ،غ ــذا
و نوش ــیدنی .4 ،تح ــرک (عم ــادی و نص ــر اصفهان ــی.)73 :1397 ،
در راس ــتای خدم ــات اجتماع ــی س ــالمندان همچنی ــن پارلم ــان
س ــوئد اه ــداف کل ــی زی ــر را ب ــه عن ــوان زیربنـــای سیاســـتهای
س ــالمندان در نظ ــر گرفت ــه اس ــت؛
•ســالمندان بایــد قــادر باشــند ،در هــر ســنی حضــور فعــال
خــود در جامعــه را احســاس کننــد و در تصمیمگیریهایــی
نهــا را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،حــق
کــه زندگــی روزمــره آ 
اظهــار نظــر و تأثیرگــذاری داشــته باشــند.
ً
•امنیت آنها در کنار حفظ استقالل کامال تأمین شود
• بــا در نظــر گرفتــن احتــرام کامــل ایــن اشــخاص ،خدمــات
اجتماعــی و بهداشــتی مناســب بــرای آنهــا فراهــم شــود.
•دولـت سـوئد وظیفـه دارد امکانـات دسترسـی آسـان بـه
جامعـه ،منـزل مناسـب ،خدمـات حمـل و نقـل مناسـب و
همچنیـن خدمـات کمـک در منـزل را بـه صـورت کامـل بـرای
سـالمندان فراهـم نمایـد (سـام آرام و امیـن آقایـی.)91 :1385 ،
7- Plan, So, Study & Act tool

5 - 55 -5خبرنگاران سالمند؛ ایاالت متحده
خبرنگاران سالمند یک وبسایت خبری 8است که تمامی افراد
فعال در آن سالمند هستند .کمپانی سیگنال هیل ،9این برنامه را با
هدف شنیده شدن صدای سالمندان و مطرح شدن وقایع از منظر
این گروه ایجاد کرده است .در برنامههای این وبسایت ،مسائل
مرتبط با سالمندان بیشتر از سایر منابع خبری برجسته میشود و
گزارشگران سالمند ،از اقصی نقاط جهان برای دیگران اطالعرسانی
میکنند .نکته مهم در این وبسایت این است که هدف گردانندگان،
فراهم کردن رسانهای است که برای همه سنین مفید بوده و بیش
از آنکه به شکاف و تضاد توجه کند به دنبال روشنگری امور از منظر
عقل و خرد باشد .این وبسایت همواره تالش میکند تا مشارکت
افراد سالمند را برای به اشترا ک گذاشتن تجربیات زندگی خود جلب
کند و از این طریق به بهبود وضعیت زندگی این جمعیت کمک کند
(عمادی و نصر اصفهانی.)73 :1397 ،

تصویر  .3خبرنگاران سالمند در ژاپن
()https://www.gettyimages.dk
ب ــا بررس ــی و بازخوان ــی تجرب هه ــای جهان ــی ،برخـــی آموزههـــا
را جه ــت بهرهگی ــری در کش ــور ای ــران اس ــتخراج میکنیـــم کـــه
میتوان ــد در مدیری ــت پدی ــده بازنشس ــتگی و س ــالمندی مـــورد
توج ــه ق ــرار گی ــرد؛

جدول  :2آموزههایی از تجربههای جهانی

تجربه

بریتانیا و سوئد
ایاالت متحده

•آموزش مادامالعمر سالمندان و بزرگساالن (آموزش شخصی و شغلی) و بهرهگیری از بتوانند نتایج آموزش در بهبود شرایط زندگی
•در نظر گرفتن نقش فعال برای هر فرد در عصر فناوری و تحوالت شتابان جهانی
•استفاده از ظرفیت نهادهای محلی در مدیریت سالمندان
•برگزاری رویدادهای سالمندان در مکانهای عمومی و امکان شرکت برای همه افراد
•بهرهگیری از پروژههای ارزان قیمت آموزشی و مشاورهای برای توانمندسازی شهروندان
•بهبود وضعیت زندگی افراد با کاهش شکاف میان «آن چه هست» و «آن چه دوست دارند باشد» توسط خود افراد
(باال بردن مسئولیتپذیری)
•مشارکت افراد سالمند در امور اجتماعی برای به اشترا ک گذاشتن تجربیات زندگی
•کاهش جداسازی سالمندان از سایر افراد جامعه با نقش فعال آنها در امور مختلف

6-6جمعبندی و نتیجهگیری
در ایــن مقالــه تجربههــای جهانــی مواجــه شــدن بــا پدیــده
ســالمندی و بازنشســتگی را بــه طــور اجمالــی مــورد بررســی قــرار
گرفــت .بــا توجــه بــه رونــد افزایــش ایــن پدیــده در کشــور ایــران،
بهرهگیــری از آموختههــای تجربههــای جهانــی بــرای بکارگیــری
در بســتر فرهنگــی و اجتماعــی کشــور میتوانــد امــری راهگشــا
و فعــال در نظــام بازنشســتگی کشــور باشــد کــه تشــریک مســاعی
همــه نهادهــای رســمی و نهادهــای داوطلــب و  NGOهــا را طلــب
میکنــد .در همیــن راســتا برخــی مهمتریــن آموخت ههــای تجــارب
جهانــی کــه میتوانــد در قالــب بومیســازی در کشــور مــورد توجــه
قــرار گیرنــد در زیــر آمــده اســت؛
•تغییر انگارههای ذهنی نسبت به سالمندان؛ جلوگیری از
عدم تبعیض و فرهنگ سازی در نحوه نگرش به سالمندان

با بهرهگیری از برنامهها و سیاستهای فرهنگی و اجتماعی،
تغییر نگرش جامعه به سالمندی و از میان بردن موانع
ذهنی مشارکت سالمندان در امور جامعه.
•آمــوزش ســالمندان؛ آمــوزش شــخصی و شــغلی ســالمندان
بــرای ایفــای نقــش فعــال بــرای هــر فــرد در عصــر فنــاوری و
تحــوالت شــتابان جهانــی.
•توانمندسـازی سـالمندان؛ توانمندسـازی جهـت ایجـاد
تغییراتـی مثبـت در زندگـی و پرکـردن شـکاف میـان وضـع
موجـود و وضـع مطلوبشـان و کاهـش نارضایتـی آنهـا
•مشـارکت فعـال افـراد سـالمند در امور جامعه؛ به اشـترا ک
گذاشـتن تجربیـات زندگـی سـالمندان و بهبـود وضعیـت
زندگـی ایـن جمعیـت بـا مشـترکت فعـال آنهـا در گروههـای
شـغلی مختلـف
8- www.seniorcorrespondent.com
9- The Signal Hill Company, LLC
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1.1حاجــی حســینی ،بهــاره ( ،)1388مطالعــه تطبیقــی مســائل
اجتماعــی و رفاهــی بازنشســتگان نیــروی انتظامــی ،فصلنامــه
علمــی -پژوهشــی انتظــام اجتماعــی ،ســال اول ،شــماره اول.
2.2ســام آرام ،عــزت اهلل و امیــن آقایــی ،مهرنــاز (،)1385
سیاس ـتهای اجتماعــی بــرای ســالمندان در ژاپــن و ســوئد
و الگــوی مناســب بــرای ســالمندان ایــران ،مجلــه ســالمندی
ایــران ،ســال اول ،شــماره دوم ،زمســتان .1385
3.3شــیرعلی ،ابراهیــم و شــهبازی ،مهــدی ( ،)1398ارائــه
خدمــات رفاهــی بــه ســالمندان در کشــورهای منتخــب و
درسهایــی بــرای ایــران ،فصلنامــه تأمیــن اجتماعــی ،ســال
چهاردهــم ،شــماره چهــارم ،پاییــز .1398
4.4عمــادی ،محمــد حســین و نصــر اصفهانــی ،آرش (،)1397
بازاندیشــی در راهبردهــای نظــام بازنشســتگی ،انتشــارات
روزنــه ،بــه ســفارش مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا،
چــاپ اول.1397 ،
منــژاد ،شــهرام؛ نجــف بیگــی ،رضــا؛ دانــش فــرد،
5.5کری 
کرمالــه و عالــم تبریــز ،اکبــر ( ،)1398ســالمندی جمعیــت و
راهبردهــای کالن نظــام بازنشســتگی در ایــران و کشــورهای
منتخــب -مطالعــه تطبیقــی ،فصلنامــه علمــی -پژوهشــی
علــوم اجتماعــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شوشــتر ،ســال
ســیزدهم ،شــماره ســوم ،پیاپــی ( ،)46پاییــز .1398
6.6نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1395 ،
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