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چکیده:
یکی از مسائل عمده جمعیتی عموماً در کشورهای جهان مسئله سالخوردگی جمعیت و پیامدهای ناشی از آن است. در حال حاضر 
کشور ایران نیز مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی را تجربه می کند. روند تغییرات جمعیت شناختی و افزایش 
سالمندی در کشور از یک سو و چالش های موجود در نظام بازنشستگی و ارائه خدمات به سالمندان از سوی دیگر، از جمله مسائل 
مهم در مواجه با این پدیده است. این پژوهش با روش کیفی و با رویکرد تحلیلی به دنبال بررسی رویکردهای مواجهه با چالش های 
سالمندی و بازنشستگی از طریق بررسی تجربه های جهانی است. جمع آوری داده ها و اطالعات با بهره گیری از شیوه کتابخانه ای و اسنادی 
حاصل شده است. بررسی تجربه کشورهای ژاپن، ایاالت متحده، سوئد و بریتانیا نشان می دهد در مورد پدیده سالخوردگی جمعیت 
و پیامدهای آن، دولت ها نمی توانند به تنهایی و بدون بکارگیری ظرفیت های محلی، با مسائل و مشکالت جامعه مقابله کنند. اگرچه 
نظام های حمایتی رسمی برای جلوگیری از فقر سالمندان و ارتقای سالمت آن ها ضروری است، مجموعه ای از برنامه ها نیز وجود دارد که 
عمدتاً نهادهای محلی مانند مدارس، مؤسسه های خیریه، شهرداری ها یا کارآفرینان انجام می دهند. ویژگی غالب این اقدامات، بکارگیری 

خالقیت، نوآوری و استفاده از ظرفیت های محلی برای کمک به سالمندان و بازنشستگان است.
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Abstract:
One of the major demographic issues in general in the world is the issue of population aging and its conse-
quences. 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 challeng-
es 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.
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مقدمه- 1
گزارش هـــای آمـــاری ســـازمان ملـــل متحـــد، در حـــال  براســـاس 
ــان،  ــال در جهـ ــر از 60 سـ ــن باالتـ ــراد دارای سـ ــت افـ ــر جمعیـ حاضـ
ــد از  ــادل حـــدود 12 درصـ ــه معـ کـ ــر اســـت  ــون نفـ بیـــش از 900 میلیـ
 2050 ســـال  در  می شـــود  پیش بینـــی  می باشـــد.  جمعیـــت  کل 
کـــه معـــادل 21.5  تعـــداد ایـــن ســـالمندان بـــه 2.1 میلیـــارد نفـــر 
درصـــد از جمعیـــت کل جهـــان خواهـــد بـــود، افزایـــش یابـــد )بلـــوم و 
ـــده  ـــا پدی ـــه ب ک ـــت  ـــده جمعی ـــالمندی فزاین ـــکاران1، 2016: 2(. س هم
کاهـــش نـــرخ بـــاروری همـــراه شـــده اســـت، فشـــار بـــر صندوق هـــای 
ــک  ــت. در یـ ــوده اسـ ــتر نمـ ــان بیشـ ــر جهـ ــتگی را در سراسـ بازنشسـ
کـــه  گونـــه ای  بـــه  بازنشســـتگی  مزایـــای  ارائـــه  ســـالمند  جامعـــه 
بـــرای  چالشـــی  بـــه  باشـــد،  قبولـــی  قابـــل  کفایـــت  ســـطح  دارای 
ــا توجـــه بـــه اینکـــه هـــدف  ــا تبدیـــل شـــده اســـت بـ ایـــن صندوق هـ
کافـــی در دوران  اصلـــی صندوق هـــای بازنشســـتگی تأمیـــن درآمـــد 
جمعیـــت  تغییـــرات  بـــه  مربـــوط  چالـــش  می باشـــد،  ســـالمندی 
ــتگی را  ــای بازنشسـ ــای کالن نظام هـ ــری راهبردهـ ــناختی، بازنگـ شـ
کانـــون توجـــه قـــرار داده اســـت )النـــو و همـــکاران2، 2014: 12(. در 
اجتماعــی،  اقتصــادی-  پدیــده ای  عنــوان  بــه  بازنشســتگی 
کثــر نیــروی  کــه الجــرم در زندگــی شــغلی ا واقعیــت مهمــی اســت 
انســانی اتفــاق می افتــد. ایــن پدیــده دارای ابعــاد و تبعــات مختلــف 
کار  کــه معمــواًل )بــه جــز از  فــردی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت 
ــن و  ــالمندی قری ــده س ــا پدی ــگام( ب ــتگی زودهن ــی و بازنشس افتادگ
همــراه اســت. پدیــده ســالمندی و بــه تبــع آن مقولــه بازنشســتگی، 
نــه تنهــا بــا امنیــت شــغلی و امنیــت از جهــت درآمــد مرتبــط اســت، 
بلکــه ســالمت، شــرایط زیســت انســانی را چــه بــرای بازنشســته و 
چــه بــرای دیگــران متأثــر می ســازد. رســیدن بــه دوران بازنشســتگی 
تدابیــر  بــا  کــه  صورتــی  در  انســان  زندگــی  از  بخشــی  عنــوان  بــه 
اصولــی و برنامه هــای متناســب بــا شــرایط فرهنگــی، اجتماعــی و 
اقتصــادی جامعــه همــراه نباشــد زمینــه نگرانــی و اضطــراب را بــرای 
بازنشســتگان بــه ارمغــان مــی آورد )حاجــی حســینی، 1388: 164(.
ایــران دارای ســاختار جمعیتــی جــوان اســت؛ به طــوری کــه بیش 
از نیمــی از جمعیــت آن را طبــق سرشــماری ســال 1395، افــراد زیــر 
نشــان  سرشــماری ها  نتایــج  مــرور  می دهنــد.  تشــکیل  ســال   30
می دهــد، درصــد جمعیــت بــاالی 65 ســال در ســال 1355 برابــر 
ــال  ــم در س ــن رق ــه ای ک ــالمندی 7.3(  ــبت س ــا نس ــت )ب ــا 3.5 اس ب
1395 بــه 6.1 رســیده و نســبت ســالمندی در همیــن ســال 7.4 
درصــد بــوده اســت )سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن، 1395( 
و ســال 1408 نســبت ســالمندی بــه 12/3 درصــد و ســال 1428 بــه 

1- Bloom et.al
2- Lannoo et.al

29/3 درصــد خواهــد رســید. طبــق پیش بینی هــا جمعیــت ایــران 
ســالمند   ، کشــور جمعیــت  درصــد   17/6 حــدود   1428 ســال  در 

خواهنــد )شــیرعلی و شــهبازی، 1398: 192(.

نمودار1. روند تغییرات نسبت سالمندی در ایران از سال های 1428-1355

 در مواجهــه بــا پدیــده ســالمندی در حــال حاضر نظــام پرداخت 
ــر توزیــع اعتبــار اســت و  مســتمری بازنشســتگی در ایــران مبتنــی ب
کــم شــدن نیــروی فعــال شــاغل و رشــد ســالمندان فشــاری را بــر 
کــرد. از ســوی دیگــر  کشــوری وارد خواهــد  صنــدوق بازنشســتگی 
رونــد روبــه رشــد جمعیــت ســالمندان در کشــور توجــه بــه مقولــه 
گــروه ســنی را بیــش از پیــش آشــکار می کنــد و نیازمنــد  ســالمت ایــن 
و  )شــیرعلی  بــود  خواهــد  کشــور  در  ســالمت  بیمه هــای  توســعه 
شــهبازی، 1398: 192(؛ بنابرایــن رونــد تغییــرات جمعیت شــناختی 
کشــور از یــک ســو و چالش هــای  و افزایــش پدیــده ســالمندی در 
ســالمندان  بــه  خدمــات  ارائــه  و  بازنشســتگی  نظــام  در  موجــود 
سیاســت های  و  راهبردهــا  می دهــد  نشــان   ، دیگــر ســوی  از 
بازنشســتگی در ایــران نیازمنــد تغییــر و اصالحــات اساســی اســت؛ 
بنابرایــن ایــن مقالــه در تــالش اســت بــا بررســی تجربه هــای جهانــی 
و مطالعــه مــروری سیاســت های بازنشســتگی در برخــی کشــورهای 
جهــان، پیشــنهاد هایی بــرای تقویــت ســاختار نظــام بازنشســتگی 
و ارتقــاء وضعیــت اجتماعــی- اقتصــادی بازنشســتگان ارائــه دهــد. 
ــه تبییــن موضــوع و دغدغــه  ــه در قالــب مقدمــه ب بخــش اول مقال
پیشــینه  ترتیــب  بــه  بعــدی  بخش هــای  در  پرداخــت  پژوهــش 
و  جهانــی  تجربه هــای  نظــری،  ادبیــات  روش شناســی،  پژوهــش، 

جمع بنــدی و نتیجه گیــری بیــان خواهــد شــد.

پیشینه پژوهش- 2
از  برخــی  اجمالــی،  طــور  بــه  پژوهــش  پیشــینه  بخــش  در 
مطالعــات درزمینــٔه موضــوع پژوهــش و نظــام بازنشســتگی مــورد 
ــات  ــج مطالع ــا و نتای ــه روش ه ــه ب ــه در ادام ک ــد  ــی قرارگرفته ان بررس

اســت؛ شــده  پرداختــه  مذکــور 
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عنــوان  بــا  مطالعــه ای  در   ،)1398( همــکاران  و  نــژاد  کریــم 
در  بازنشســتگی  نظــام  کالن  راهبردهــای  و  »ســالمندی جمعیــت 
از  بــا اســتفاده  کشــورهای منتخــب- مطالعــه تطبیقــی«،  ایــران و 
کشــورهای  در  بازنشســتگی  نظــام  اســنادی،  کتابخانــه ای-  روش 
اندونــزی، مالــزی، ترکیــه، ســوئد و کانــادا را مطالعــه و اقدامــات آن هــا 
و  بررســی  را  تغییــرات جمعیــت شــناختی  بــرای مدیریــت چالــش 
کشــورهای توســعه  کــه  کردنــد. در نهایــت مشــخص شــد  مقایســه 
و  بیمــه  حــق  میــزان  تعییــن  در  خــودکار  تطابــق  نظــام  از  یافتــه 
ــای قابــل پرداخــت اســتفاده می نماینــد. همچنیــن مطالعــات  مزای
آن هــا نشــان داد کشــورهای در حــال توســعه افزایــش حداقــل ســن 
بازنشســتگی،  صندوق هــای  ســرمایه گذاری  توســعه  بازنشســتگی، 
ــب یــک  ــه خدمــات بازنشســتگی در قال افزایــش حــق بیمه هــا و ارائ
نظــام حمایــت اجتماعــی یکپارچــه را برنامه ریــزی و اجــرا نموده انــد.
در مطالعــه دیگــری شــیرعلی و شــهبازی )1398(، در مقالــه »ارائــه 
خدمــات رفاهــی به ســالمندان در کشــورهای منتخــب و درس هایی 
بــرای ایــران«، کشــورهای منتخــب ســوئد، ایــاالت متحــده، فرانســه، 
ژاپــن، برزیــل، ترکیــه، چیــن را در ارائــه خدمــات رفاهی به ســالمندان 
کردنــد  مقایســه  اجتماعــی(  )تأمیــن  رســمی  بخــش  بــر  کیــد  تأ بــا 
رفاهــی  سیاســت های  کات  اشــترا و  تمایــز  وجــوه  و  چالش هــا  تــا 
ــد.  کنن ــخص  ــی را مش ــای رفاه ــایر نظام ه ــران و س ــالمندان در ای س
ــرای  ــر مقایســه، ب آن هــا در ایــن مطالعــه از روش تطبیقــی مبتنــی ب
کردنــد. نتایــج آن هــا نشــان  فهــم مشــابهت ها و تفاوت هــا اســتفاده 
گــذار از مراقبــت رســمی مؤسســه  داد، کشــورهای توســعه یافتــه بــر 
کیــد  ــواده محــور و جامعــه محــور تأ ، بــه مراقبــت رســمی خان محــور
انجــام داده انــد.  هــم  اقدامــات عملیاتــی  راســتا  ایــن  در  و  دارنــد 

3- Buhl and Sorensen

بلندمــدت،  مراقبــت  نظیــر  اجتماعــی  رفــاه  خدمــات  پوشــش 
مراقبــت از ســالمندان در منــزل در کشــورهای توســعه یافتــه مــورد 
مطالعــه در حــد مطلــوب اســت؛ امــا در کشــورهای در حــال توســعه 
دارنــد.  رفاهــی  خدمــات  پوشــش  ســالمندان  از  ناچیــزی  بخــش 
پوشــش معیشــتی )مســتمری پایــه و مســتمری بیمه شــدگان( در 
کشــورهای توســعه یافتــٔه ســوئد، ژاپــن، فرانســه، ایــاالت متحــده در 
حــد گســترده ای ارائــه می شــود. در حالــی کــه در کشــورهای در حــال 
توســعه و کمتــر توســعه یافتــه بخشــی از ســالمندان شــهری و بخــش 
ناچیــزی از ســالمندان روســتایی مســتمری بازنشســتگی می گیرنــد.
ضمــن  تطبیقــی،  مطالعــه ای  در  سورنســون3)2007(  و  بوهــل 
نظــام  اصالحــات  و  جمعیــت  ســالمندی  وضعیــت  مقایســه 
چــک،  جمهــوری  کانــادا،  کشــورهای  بــا  دانمــارک  بازنشســتگی 
آلمــان، لهســتان و تونــس نتیجــه گرفتنــد کــه بــرای پیشــگیری از بــروز 
کارکنــان از بــازار  کــه خــروج  بحــران در نظــام بازنشســتگی الزم اســت 
کار بــه تعویــق انداختــه شــود. بــه ایــن ترتیــب اصطالحاتــی همچــون 
افزایــش ســن بازنشســتگی و اجتنــاب از اجــرای برنامه هــای مربــوط 

کردنــد. بــه بازنشســتگی پیــش از موعــد را پیشــنهاد 
بررسـی پیشـینه پژوهـش )کـه خالصـه آن در قالـب جـدول 1 ارائـه 
شـده اسـت( نشـان می دهد اغلب پژوهش ها در این زمینه، بر روی 
کرده انـد  کیـد  تأ بازنشسـتگی  نظـام  رسـمی  و  قانونـی  سـازوکارهای 
و بـه نوآوری هـای اجتماعـی و سیاسـت های محلـی در مواجهـه بـا 
کافـی نداشـته اند. بنابرایـن  پدیـده سـالمندی و بازنشسـتگی توجـه 
ایـن پژوهـش بـا بررسـی تجربه هـای جهانـی در ایـن حـوزه بـه دنبـال 
در  فرهنگـی  اجتماعـی-  محلـی  اقدامـات  و  سیاسـت ها  کاوی  وا

تعدیـل مسـئله بازنشسـتگی و سـالمندی اسـت.

جدول 1: خالصه از پیشینه پژوهش و نتایج آن ها

نتایجعنوان تحقیقنویسنده

کریم نژاد و همکاران 
)1398(

سالمندی جمعیت و
کالن نظام بازنشستگی در   راهبردهای 

کشورهای منتخب- مطالعه تطبیقی ایران و 

کشورهای توسعه یافته از نظام تطابق خودکار در تعیین میزان حق بیمه و مزایای 
افزایش  توسعه  حال  در  کشورهای  همچنین  می نمایند.  استفاده  پرداخت  قابل 
بازنشستگی،  صندوق های  گذاری  سرمایه  توسعه  بازنشستگی،  سن  حداقل 
حمایت  نظام  یک  قالب  در  بازنشستگی  خدمات  ارائه  و  بیمه ها  حق  افزایش 

اجتماعی یکپارچه را برنامه ریزی و اجرا نموده اند.

شیرعلی و شهبازی 
)1398(

ارائه خدمات رفاهی به سالمندان در 
کشورهای منتخب و درس هایی برای ایران

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

پوشش خدمات رفاهی دارند.

بوهل و سورنسون 
)2007(Social Security and Labor Market

کارکنان از  که خروج  برای پیشگیری از بروز بحران در نظام بازنشستگی الزم است 
کار به تعویق انداخته شود. به این ترتیب اصطالحاتی همچون افزایش سن  بازار 
بازنشستگی و اجتناب از اجرای برنامه های مربوط به بازنشستگی پیش از موعد 

پیشنهاد می شود.
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روش شناسی پژوهش- 3
روش  بـر  آن  سـؤال های  بـه  پاسـخ  و  پژوهـش  اهـداف  تعقیـب 
کیفـی و ماهیـت تفسـیری اسـتوار اسـت. به منظور تقویـت پایه های 
نظـری و تدقیـق چارچـوب مفهومـی ابتـدا ادبیـات نظـری پژوهـش 
و تجـارب جهانـی مـورد بحـث و مداقـه قـرار می گیرد. شـیوه  مطالعه 
سیاسـت های  و  اصلـی  رویکردهـای  اسـتخراج  بـرای  مصداق هـا 
بـا  تجـارب  مطالعـه  اسـت.  کشـورها  سـایر  در  بازنشسـتگی  نظـام 
اسـتفاده از بررسـی مقاالت و مطالعات کتابخانه ای حاصل خواهد 
شـد. بـا صورت بنـدی رویکردهـا و سیاسـت های نظـام بازنشسـتگی 
در کشـورهای مـورد مطالعـه، آموخته هـای حاصـل از آن بـه عنـوان 
یـک راهنمـا می توانـد بـرای تعدیـل چالش هـا و افزایـش فرصت هـا 
بـا توجـه بـه رونـد افزایشـی جمعیـت  ایـران  در نظـام بازنشسـتگی 

گیـرد. سـالمندان مـورد توجـه قـرار 

ادبیات نظری- 4
مسئله سالمندی و بازنشستگی در جهان   4   4

و  فنــاوری  و  بهداشــتی  تحــوالت  دنبــال  بــه  کــه  کشــورهایی 
کاهــش  تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی، افزایــش امیــد بــه زندگــی و 
بــا پدیــده سالمندشــدن  امــروزه  کرده انــد،  را تجربــه  بــاوری  نــرخ 
ســرعت  و  کنونــی  وضعیــت  اینکــه  بــا  هســتند.  مواجــه  جمعیــت 
رونــد سالمندشــدن جمعیــت در مناطــق مختلــف جهــان متفــاوت 
اســت؛ امــا جمعیــت اغلــب نقــاط دنیــا در یــک مســیر مشــابه بــه 
اصفهانــی،  نصــر  و  )عمــادی  مــی رود  پیــش  ســالخوردگی  ســمت 
و  زندگــی  بــه  امیــد  افزایــش  زادوولــد،  نــرخ  کاهــش   .)73  :1397
همچنین زوال الگوهای خانواده گســترده و هســته ای ســبب شــده 
جــدی  چالش هایــی  بــا  کشــورها  ایــن  در  سیاســت گذاران  اســت 
کار و افزایــش تعــداد بازنشســتگان  کاهــش نیــروی  مواجــه باشــند. 
، ضــرورت تشــویق ســالمندان  کار و درنتیجــه خــأ جــدی در بــازار 
ــالمندان  ــداری از س ــئله نگه ــه، مس ــر در جامع ــارکت فعال ت ــه مش ب
بــا توجــه بــه سســت شــدن بنیــان ســنتی خانــواده و نهایتــًا تأمیــن 
مالــی مســتمری بازنشســتگان، بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد آن هــا، 
از جملــه مــواردی اســت کــه اغلــب کشــورهای صنعتــی بــا آن دســت 
و پنجــه نــرم می کننــد )دلینــگ4،  2005: 4(. یکــی از مســائل مهمــی 
کــه سالمندشــدن جمعیــت را در برابــر سیاســت گذاران کشــورها قــرار 
ــرای آن هاســت.  می دهــد، نحــوه تأمیــن حمایت هــای اجتماعــی ب
از همیــن رو پــس از مباحــث نظــری بــه بررســی تجربه هــای جهانــی 
و سیاســت های نظــام بازنشســتگی آن هــا در مواجهــه بــا پدیــده 

ســالمند شــدن می پردازیــم.

4- Doling
www.programm-altersbilder.de :کنید به 5- برای اطالعات بیشتر مراجعه 

تغییر انگاره های ذهنی نسبت به سالمندان   4   4
ـــات  ـــا خصوصی ـــن ب ـــی همگ گروه ـــه  ک ـــالمندان  ـــی از س ـــور ذهن تص
پیونـــد  اصلـــی  موانـــع  از  یکـــی  هســـتند  منفـــی  اغلـــب  و  مشـــابه 
خـــوردن آن هـــا بـــا جامعـــه و سالمندشـــدن فعـــال اســـت. بـــه همیـــن 
ـــف  ـــورهای مختل ـــی در کش ـــات فرهنگ ـــه ای از اقدام ـــبب، مجموع س
کـــه هـــدف اصلـــی آن هـــا، تغییـــر نگـــرش  کـــرد  را می تـــوان مشـــاهده 
ــارکت  ــی مشـ ــع ذهنـ ــردن موانـ ــان بـ ــالمندی و از میـ ــه سـ ــه بـ جامعـ
در  تغییـــر  اســـت  بدیهـــی  اســـت.  جامعـــه  در  ســـالمندان  فعـــال 
انگاره هـــای ذهنـــی، تنهـــا مربـــوط بـــه مدیـــران و سیاســـت گذاران 
در ســـطح ملـــی نمی شـــود و بـــه تحـــول در نگـــرش آحـــاد جامعـــه 
ــی در ســـطح  ــای فراوانـ ــل تالش هـ ــن دلیـ ــه همیـ ــد اســـت؛ بـ نیازمنـ
جهانـــی بـــه منظـــور تأثیـــر بـــر فرهنـــگ عمومـــی جامعـــه آغـــاز شـــده 
فیلـــم،  همچـــون  هنـــری  محصـــوالت  انـــواع  از  اســـتفاده  اســـت. 
حـــال  در  و  صنعتـــی  کشـــورهای  از  بســـیاری  در  عکـــس  رمـــان، 
توســـعه گســـترش فراوانـــی یافتـــه اســـت. مثـــاًل در آلمـــان وزارت امـــور 
خانـــواده، وب ســـایتی را بـــا عنـــوان »تصویـــر ســـالمندی، رویکـــرد 
جدیـــد، فرصت هـــای جدیـــد« راه انـــدازی و فعالیت هـــای وزارتخانـــه 
کـــرد. یـــک مســـابقه  را در ارتبـــاط بـــا ایـــن راهبـــرد اطـــالع رســـانی 
جملـــه  از  هـــم  ســـالمندی  تصویـــر  مـــورد  در  عکاســـی  عمومـــی 
کـــه بـــرای تغییـــر نگـــرش جامعـــه بـــه ســـالمندان  برنامه هایـــی بـــود 

برگـــزار شـــد5 )عمـــادی و نصـــر اصفهانـــی، 1397: 77(.

تجربه هــای جهانــی در حــوزه نوآوری هــای اجتماعــی - 5
و اقدامــات محلــی

نهادهــای  تــوان  از  اســتفاده  و  اجتماعــی  نــوآوری  بکارگیــری 
سیاســت گذاری  ضــروری  مؤلفه هــای  از  محلــی،  و  مردمــی 
اجتماعــی در جهــان پیچیــده امــروز اســت. بــدون بکارگیــری ایــن 
حیطه هــای  در  تنهایــی  بــه  نمی تواننــد  دولت هــا  ظرفیت هــا، 
ــه  ــا مســائل و مشــکالت جامعــه مقابل مختلــف زندگــی اجتماعــی ب
و  جمعیــت  ســالخوردگی  پدیــده  مــورد  در  مســئله  ایــن  کننــد. 
گرچــه نظام هــای حمایتــی و  پیامدهــای آن نیــز صــادق اســت. ا
بیمــه ای ملــی بــرای جلوگیــری از فقــر ســالمندان و ارتقــای ســالمت 
جامعــه  در  ســالمندان  کامــل  مشــارکت  اســت،  ضــروری  آن هــا 
مســتلزم نقــش فعال تــر نهادهــا و ســازمان های محلــی اســت. در 
کالن  کــه در ســطح  نتیجــه، افــزون بــر اقدامــات و سیاســت هایی 
و ملــی بــرای بهبــود وضعیــت زندگــی ســالمندان و بازنشســتگان 
کــه  دارد  وجــود  نیــز  برنامه هــا  از  مجموعــه ای  می شــود،  انجــام 
عمدتــًا نهادهــای محلــی ماننــد مــدارس، مؤسســه های خیریــه، 
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گــی غالــب ایــن  کارآفرینــان انجــام می دهنــد. ویژ شــهرداری ها یــا 
اقدامــات، بکارگیــری خالقیــت، نــوآوری و اســتفاده از ظرفیت هــای 
محلــی بــرای کمــک بــه ســالمندان و بازنشســتگان اســت )عمــادی 
بــه برخــی  115(. در ادامــه ایــن بخــش  و نصــر اصفهانــی، 1397: 
کــه بــه عنــوان یــک نــوآوری اجتماعــی نیــز  از چنیــن تجربه هایــی 

شــناخته می شــوند بــه طــور اجمالــی می پردازیــم؛

آموزش سالمندان و بزرگ ساالن؛ ژاپن   4   5
طــرح  از  بخشــی  ژاپــن  در  بزرگ ســاالن  و  ســالمندان  آمــوزش 
سیاســت  کــه  می شــود  محســوب  مادام العمــر  یادگیــری  گیــر  فرا
کشــور در دو دهــه اخیــر بــوده اســت. بــر اســاس ایــن  کلــی ایــن 
و  فنــاوری  عصــر  در  فــرد  هــر  بــرای  فعــال  نقــش  ایفــای  رویکــرد، 
وی  آموزشــی  دوران  تــداوم  مســتلزم  جهانــی،  شــتابان  تحــوالت 
ســال  از  کــه  کلــی  سیاســت  ایــن  اســت.  عمــر  دوره  سرتاســر  در 
کــه همــه  کیــد دارد  2006 اجرایــی شــد، بــر ایــن اصــل بنیــادی تأ
کــه دوران آمــوزش را  شــهروندان، بایــد ایــن امــکان را داشــته باشــند 
در سرتاســر حیــات خــود در همــه شــرایط و مکان هــا ادامــه دهنــد 

6- MEXT

ــرایط  ــود ش ــوزش در بهب ــن آم ــه ای ــد از نتیج ــه بتوانن ــر اینک و مهم ت
و  آمــوزش، فرهنــگ، ورزش  وزارت  کننــد.  اســتفاده  زندگــی خــود 
گروهــی از  علــم و فنــاوری در ژاپــن6 ایــن برنامــه را اجــرا می کنــد و 
نهادهــای محلــی نیــز در اجــرای ایــن طــرح بــه آن کمــک می کننــد. 
بســیاری  طــرح،  ایــن  در  شــده  اجــرا  برنامه هــای  چارچــوب  در 
از  مختلــف  گروه هــای  بــرای  آموزشــی  دوره هــای  دانشــگاه ها،  از 
کــه بــه ســن بازنشســتگی نزدیــک می شــوند،  جملــه افــراد ســالمند 
ایــن دوره هــا، معمــواًل در مکان هــای عمومــی و  برگــزار می کننــد. 
محلــی ارائــه می شــوند و همــه افــراد می تواننــد در آن هــا شــرکت 
هــم  و  شــخصی  آموزش هــای  هــم  برنامه هــا،  ایــن  هــدف  کننــد. 
آموزش هــای شــغلی بــرای آغــاز دوره ای جدیــد در زندگــی اســت. 
نکتــه مهــم در برگــزاری ایــن جلســات و دوره هــای آموزشــی ایــن 
گروه هــای ســنی  کــه بــر اســاس ارزیابی هــای انجــام شــده  اســت 
بــاالی 60 ســال، تقویــت ارتباط هــای شــخصی بــا دیگــران، یافتــن 
دوســتان جدیــد و داشــتن زندگــی بامعنــا در دوران پیــری، از جملــه 
کــه افــراد بــه عنــوان انگیــزه خــود بــرای شــرکت در  مــواردی اســت 

کرده انــد )مکــس، 2009(. ایــن دوره هــا اعــالم 

)https://news.cgtn.com/news( 2020 تصویر 1. آموزش گوشی هوشمند به سالمندان در چین سال
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)https://www.blueridge.edu( تصویر 2. آموزش مادام العمر سالمندان

7- Plan, So, Study & Act tool

زندگی آن طور که خودم دوست دارم؛ بریتانیا و سوئد   4   5
ارزان  پـــروژه ای  دارم«  دوســـت  خـــودم  کـــه  طـــور  آن  »زندگـــی 
قیمـــت آموزشـــی و مشـــاوره ای بـــرای توانمندســـازی شـــهروندان 
کـــه در ســـوئد )بـــا نـــام شـــور زندگـــی( و بریتانیـــا اجـــرا می شـــود.  اســـت 
ـــت آن در  ـــبب موفقی ـــه س ـــد و ب ـــرا ش ـــوئد اج ـــدا در س ـــرح، ابت ـــن ط ای
گرفـــت. ایـــن پـــروژه بـــرای ســـالمندان  بریتانیـــا هـــم مـــورد توجـــه قـــرار 
ـــود  ـــی خ ـــت در زندگ ـــی مثب ـــا تغییرات ـــد ت ـــم می کن ـــکان را فراه ـــن ام ای
کـــه ابتـــدا ببینـــد فـــرد  کننـــد. اســـاس ایـــن طـــرح ایـــن اســـت  ایجـــاد 
گرفتـــن  کنـــد و ســـپس بـــا در نظـــر  دوســـت دارد چگونـــه زندگـــی 
شـــرایط فعلـــی زندگـــی و نارضایتی هـــای فـــرد، راه هایـــی بـــرای پـــر 
ــدا  ــوب پیـ ــع مطلـ ــود و وضـ ــع موجـ ــان وضـ ــکاف میـ ــن شـ ــردن ایـ کـ
کـــه در جلســـه اول  کار بـــه ایـــن طریـــق اســـت  کنـــد. شـــیوه انجـــام ایـــن 
ـــده و  ـــؤال ش ـــش س کامی های ـــارات و نا ـــق، انتظ ـــورد عالی ـــرد در م از ف
کننـــد  از آن هـــا خواســـته می شـــود تـــا جلســـه بعـــدی بـــه ایـــن فکـــر 
کاهـــش شـــکاف میـــان  کوچکـــی می تواننـــد بـــرای  کـــه چـــه قـــدم 
ــا  ــد. بـ ــد« بردارنـ ــد باشـ ــت دارنـ ــه دوسـ ــت« و »آن چـ ــه هسـ »آن چـ
ایـــن شـــیوه، ایـــن طـــرح توانمنـــد شـــدن شـــهروندان را امکان پذیـــر 
می کنـــد و آن هـــا می تواننـــد مســـئولیت تغییـــر را خـــود بـــر عهـــده 
را  زندگی شـــان  وضعیـــت  بهبـــود  بـــرای  الزم  اقدامـــات  و  بگیرنـــد 
کـــه بـــه واســـطه آن افـــراد  کننـــد. در ایـــن میـــان، ابـــزاری  شناســـایی 
  PDSA7 می دارنـــد،  بـــر  تغییـــر  بـــرای  را  کوچـــک  گام هـــای  ایـــن 
کار در یـــک حلقـــه کوچـــک چندنفـــره  خوانـــده می شـــود. بـــرای ایـــن 

آمـــوزش دیـــده  یـــک مربـــی  بـــه چهـــره،  از طریـــق روابـــط چهـــره 
ـــا شـــرکت کنندگان در مـــورد شـــیوه های بهبـــود وضعیـــت  داوطلـــب ب
ــر عهـــده  ــه بـ ــارت ایـــن برنامـ گرچـــه طراحـــی و نظـ بحـــث می کنـــد. ا
افـــراد متخصـــص و آمـــوزش دیـــده اســـت، امـــا خـــود افـــراد ســـالمند 
کننـــده جلســـات هســـتند. در الگـــوی ســـوئدی ایـــن طـــرح  هدایـــت 
چارچـــوب توانمندســـازی بـــر اســـاس چهـــار محـــور اصلـــی زیـــر شـــکل 
می گیـــرد:؛ 1. امنیـــت در خانـــه، 2. شـــبکه های اجتماعـــی، 3. غـــذا 
ــی، 1397: 73(. ــر اصفهانـ ــادی و نصـ ــرک )عمـ ــیدنی، 4. تحـ و نوشـ
ـــان  ـــن پارلم ـــالمندان همچنی ـــی س ـــات اجتماع ـــتای خدم در راس
کلـــی زیـــر را بـــه عنـــوان زیربنـــای سیاســـت های  ســـوئد اهـــداف 

ــت؛ ــه اسـ گرفتـ ــر  ــالمندان در نظـ سـ
ســالمندان بایــد قــادر باشــند، در هــر ســنی حضــور فعــال   

کننــد و در تصمیم گیری هایــی  خــود در جامعــه را احســاس 
ــق  ــد، ح ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــره آن ه ــی روزم ــه زندگ ک

اظهــار نظــر و تأثیرگــذاری داشــته باشــند.
کاماًل تأمین شود   کنار حفظ استقالل  امنیت آن ها در 
کامــل ایــن اشــخاص، خدمــات    گرفتــن احتــرام    بــا در نظــر 

اجتماعــی و بهداشــتی مناســب بــرای آن هــا فراهــم شــود.
بـه    آسـان  دسترسـی  امکانـات  دارد  وظیفـه  سـوئد  دولـت 

و  مناسـب  نقـل  و  حمـل  خدمـات  مناسـب،  منـزل  جامعـه، 
همچنیـن خدمـات کمـک در منـزل را بـه صـورت کامـل بـرای 
.)91  :1385 آقایـی،  امیـن  و  آرام  )سـام  نمایـد  فراهـم  سـالمندان 
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خبرنگاران سالمند؛ ایاالت متحده   5   5
که تمامی افراد  خبرنگاران سالمند یک وب سایت خبری8  است 
فعال در آن سالمند هستند. کمپانی سیگنال هیل9، این برنامه را با 
هدف شنیده شدن صدای سالمندان و مطرح شدن وقایع از منظر 
این وب سایت، مسائل  برنامه های  در  کرده است.  ایجاد  گروه  این 
مرتبط با سالمندان بیشتر از سایر منابع خبری برجسته می شود و 
گزارشگران سالمند، از اقصی نقاط جهان برای دیگران اطالع رسانی 
می کنند. نکته مهم در این وب سایت این است که هدف گردانندگان، 
که برای همه سنین مفید بوده و بیش  کردن رسانه ای است  فراهم 

8- www.seniorcorrespondent.com
9- The Signal Hill Company, LLC

از آنکه به شکاف و تضاد توجه کند به دنبال روشنگری امور از منظر 
عقل و خرد باشد. این وب سایت همواره تالش می کند تا مشارکت 
ک گذاشتن تجربیات زندگی خود جلب  افراد سالمند را برای به اشترا
کند و از این طریق به بهبود وضعیت زندگی این جمعیت کمک کند 

)عمادی و نصر اصفهانی، 1397: 73(.
آموزه هـــا  بـــا بررســـی و بازخوانـــی تجربه هـــای جهانـــی، برخـــی 
کـــه  می کنیـــم  اســـتخراج  ایـــران  کشـــور  در  بهره گیـــری  جهـــت  را 
می توانـــد در مدیریـــت پدیـــده بازنشســـتگی و ســـالمندی مـــورد 

گیـــرد؛ توجـــه قـــرار 

جدول 2: آموزه هایی از تجربه های جهانی

آموزه هاتجربه

ژاپن
آموزش مادام العمر سالمندان و بزرگ ساالن )آموزش شخصی و شغلی( و بهره گیری از بتوانند نتایج آموزش در بهبود شرایط زندگی	 
گرفتن نقش فعال برای هر فرد در عصر فناوری و تحوالت شتابان جهانی	  در نظر 
استفاده از ظرفیت نهادهای محلی در مدیریت سالمندان	 
برگزاری رویدادهای سالمندان در مکان های عمومی و امکان شرکت برای همه افراد	 

بریتانیا و سوئد
بهره گیری از پروژه های ارزان قیمت آموزشی و مشاوره ای برای توانمندسازی شهروندان	 
کاهش شکاف میان »آن چه هست« و »آن چه دوست دارند باشد« توسط خود افراد   	  بهبود وضعیت زندگی افراد با 

)باال بردن مسئولیت پذیری(

گذاشتن تجربیات زندگی	 ایاالت متحده ک  مشارکت افراد سالمند در امور اجتماعی برای به اشترا
کاهش جداسازی سالمندان از سایر افراد جامعه با نقش فعال آن ها در امور مختلف	 

جمع بندی و نتیجه گیری- 6
پدیــده  بــا  شــدن  مواجــه  جهانــی  تجربه هــای  مقالــه  ایــن  در 
ســالمندی و بازنشســتگی را بــه طــور اجمالــی مــورد بررســی قــرار 
کشــور ایــران،  گرفــت. بــا توجــه بــه رونــد افزایــش ایــن پدیــده در 
بکارگیــری  بــرای  جهانــی  تجربه هــای  آموخته هــای  از  بهره گیــری 
راهگشــا  امــری  می توانــد  کشــور  اجتماعــی  و  فرهنگــی  بســتر  در 
کــه تشــریک مســاعی  کشــور باشــد  و فعــال در نظــام بازنشســتگی 
همــه نهادهــای رســمی و نهادهــای داوطلــب و NGO هــا را طلــب 
می کنــد. در همیــن راســتا برخــی مهم تریــن آموخته هــای تجــارب 
کــه می توانــد در قالــب بومی ســازی در کشــور مــورد توجــه  جهانــی 

گیرنــد در زیــر آمــده اســت؛ قــرار 
تغییر انگاره های ذهنی نسبت به سالمندان؛ جلوگیری از   

عدم تبعیض و فرهنگ سازی در نحوه نگرش به سالمندان 

با بهره گیری از برنامه ها و سیاست های فرهنگی و اجتماعی، 
موانع  بردن  میان  از  و  سالمندی  به  جامعه  نگرش  تغییر 

ذهنی مشارکت سالمندان در امور جامعه.
آمــوزش ســالمندان؛ آمــوزش شــخصی و شــغلی ســالمندان   

ــاوری و  ــر فن ــرد در عص ــر ف ــرای ه ــال ب ــش فع ــای نق ــرای ایف ب
ــی. تحــوالت شــتابان جهان

ایجـاد    جهـت  توانمندسـازی  سـالمندان؛  توانمندسـازی 
وضـع  میـان  شـکاف  پرکـردن  و  زندگـی  در  مثبـت  تغییراتـی 

آن هـا نارضایتـی  کاهـش  و  مطلوب شـان  وضـع  و  موجـود 
ک    مشـارکت فعـال افـراد سـالمند در امور جامعه؛ به اشـترا

وضعیـت  بهبـود  و  سـالمندان  زندگـی  تجربیـات  گذاشـتن 
گروه هـای  زندگـی ایـن جمعیـت بـا مشـترکت فعـال آن هـا در 

مختلـف شـغلی 
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