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سیاست گذاری حمایت خانوادگی از سالمندان با رویکرد سناریونویسی 
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چکیده: 4
ــده ای  ــاد پیچی ــالمندان ابع ــت از س ــوع حمای ــه موض ــی ب ــغلی و فرهنگ ــادی، ش ــی، اقتص ــی، خانوادگ ــرات جمعیت تغیی

ــتیم.  ــالمندان هس ــت از س ــرای حمای ــت  هایی ب ــه سیاس ــدد ارائ ــق درص ــن تحقی ــت. در ای ــیده اس بخش
ــا نخبــگان  روش ایــن پژوهــش شــامل چهــار بخــش می باشــد: بخــش اول؛ پیشــران ها از طریــق نظریــات و مصاحبــه ب
اســتخراج گردیــد. بخــش دوم: از تقاطــع دو پیشــران ســناریوها اســتخراج گردیــد. بخــش ســوم: راهبردهــای حمایــت 
ــوزه  ــامل 20 متخصــص ح ــه ش ــد. نمون ــان اســتخراج گردی ــا متخصصــان و ذی نفع ــه ب ــق مصاحب ــالمندان از طری از س
ــزار SPSS16 و  ــرم اف ــا کمــک ن ــارم: سیاســت های اســتخراج شــده ب ــه چه ــع می باشــد. مرحل ــالمندی و 31 ذی نف س
ــدی  ــزار AHP-SOLVER اولویت بن ــرم اف ــا ن ــا روش HAP  و ب ــار ســنجی شــدند و ب ــگان اعتب ــق نخب ــن تواف میانگی

شــدند.
نتایــج نشــان داد: پیشــران های حمایــت از ســالمندان شــامل ؛ »وضعیــت فرهنگــی- اجتماعــی« و »منابــع در اختیــار« 
ــت از ســالمندان  ــن ســناریو ممکــن حمای ــن و بدتری اســت. کــه دو ســناریو حــدی از آنهــا اســتخراج شــده کــه بهتری
ــرای داشــتن  ــار ســنجی آنهــا، در ده زمینــه مطــرح شــد. ب ــت از ســالمندان بعــد از اعتب ــرای حمای اســت. راهبردهــا ب
ــردی، خانوادگــی و اجتماعــی  ــد اســتفاده از ظرفیت هــای ف ــه، نیازمن ــدار و مســتمر از ســالمندان در جامع ــت پای حمای

هســتیم. 

واژگان کلیدی: حمایت از سالمندان، بهترین سناریو، بدترین سناریو، سیاستگذاری

1- استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2- استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)نویسنده مسئول(

3- استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
4- این مقاله مستخرج از رساله دکتری تحت عنوان »نظام راهبردهای حمایت خانواده محور از سالمندان« می باشد.

پژوهشی
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1-مقدمه
ــات بهداشــتی، توســعه   ــاروری، کاهــش رشــد جمعیــت، بهبــود امکان طــی نیــم قــرن اخیــر؛ کاهــش ب
اقتصــادی- اجتماعــی و  افزایــش امیــد زندگــی منجــر بــه بــاال رفتــن متوســط ســن جوامــع شــده اســت. 
ــود )گورونــگ و گیمیــر1،  ــا ســال 2050 بیــش از 16 درصــد از جمعیــت جهــان ســالمند خواهنــد ب ت
2014 : 5(. جمعیــت ایــران نیــز در حــال حاضــر در مرحلــه انتقــال ســاختار ســنی از میان ســالی بــه 
ســال خوردگی اســت؛ بــه طوری کــه تــا ســال 1429 حــدود 33 درصــد جمعیــت کشــور را افــراد بــاالی  
60 ســال تشــکیل خواهنــد داد. )محمــودی، 1395: 172(. تــا ســال 1424 رشــد ســالمندان ایــران از 
میانگیــن جهانــی ســبقت می گیــرد و 5 ســال بعــد از آن از رشــد ســالمندی آســیا هــم بیشــتر خواهــد 

شــد )راشــدی، رضائــی، غریــب، نبــوی، 1392: 351(.
تهــران نیــز بــه عنــوان مرکــز سیاســی، اقتصــادی و اداری کشــور طــی چنــد دهــه اخیــر بــه ســرعت 
رشــد کــرده و درصــد باالیــی از جمعیــت مهاجــر و متنــوع کشــور را در خــود جــای داده اســت. ایــن 
ــد  ــد ش ــه آن خواه ــر ب ــالمندان، منج ــت س ــد جمعی ــع آن رش ــه تب ــت و ب ــد جمعی ــا، رش مهاجرت ه
ــی  ــد. حت ــد ســازگار کنن ــا شــرایط جدی ــد خــود را ب ــی نتوانن ــی؛ ســنتی و دولت کــه نهادهــای حمایت
شــبکه های حمایتــی خانوادگــی نیــز بــه علــت مهاجــرت زیــاد خانواده هــا و گســتردگی شــهر تهــران، 
نمی تواننــد از ســالمندان حمایــت کافــی داشــته باشــند. از طــرف دیگــر؛ ســالخوردگی جمعیــت ایــن 
شــهر ســریع تر از نقــاط دیگــر کشــور می باشــد. بــر ایــن اســاس 13.3 درصــد جمعیــت ســالمند کشــور 
در ایــن شــهر ســاکن هســتند، ایــن در حالــی اســت کــه 60 درصــد ایــن ســالمندان بــه تنهایــی زندگــی 
ــون  ــک میلی ــن مســئله؛  تعــداد جمعیــت ســالمندان  تهــران در ســال 1395 ی ــار ای ــد. در کن می کنن

385 هــزار نفــر بــوده اســت. )ســراج، 1396(. 
ــدم  ــر ع ــران، از طــرف دیگ ــت ته ــرات ســریع جمعی ــک طــرف تغیی ــاال؛ از ی ــرایط ب ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــالمندان  ــه س ــک ب ــرای کم ــت هایی ب ــرای سیاس ــالمندان، اج ــی از س ــای حمایت ــکل گیری نظام ه ش
در حوزه هــای مختلــف الزم بــه نظــر می رســد، تــا امــکان زندگــی ســالمندان بــه صــورت مســتقل در 
ــواده  ــا خان ــه زندگــی ب ــل ســالمندان ب ــادی نشــان از تمای ــه خــود فراهــم شــود. پژوهش  هــای زی خان
ــی  ــی زندگ ــه خــود ســال های پایان ــه در خان ــد ک ــح می دهن ــد و ترجی مخصوصــا فرزندان شــان می ده

1- Gurung & Ghimir
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را ســپری کننــد )ســونیتا و ســودنا1، 2014: 7(. اقامــت ســالمندان در مراکــز شــبانه روزی، باعــث جــدا 
ــرد  ــود. ط ــی می ش ــه آســیب جــدی روحــی و روان ــر ب ــده و منج ــاع ش ــواده و اجتم شــدن وی از خان
ــی ســالمند  ــارت و تنهای ــی، اضطــراب، ایجــاد حــس حق ــه احســاس ناامن ــد ب ــردن ســالمند می  توان ک
شــود. مطالعــات متعــدد از ســالمت و طــول عمــر بیشــتر ســالمندانی حکایــت دارد کــه توســط خانــواده 

ــاالروند، 1387: 58(.  ــاک ری 2 2017: 67، س ــوند )ب ــداری می  ش نگه
ــواده در ایــران وارد می شــود، پشــتیبانی خانواده هــا از  ــر نهــاد خان فشــارهای مختلــف اقتصــادی کــه ب
ســالمندان را سســت خواهــد کــرد. بنابرایــن بایــد سیاســت های حمایــت از ســالمندان خانواده محــور، 
تقویــت گــردد. در کشــورهای در حــال توســعه ماننــد ایــران درآمدزایــی دولتــی بســیار ضعیــف اســت 
ــر  ــل، فق ــن دو عام ــار ای ــد. در کن ــد نکرده ان ــالمندان رش ــده از س ــت کنن ــی حمای ــای عموم و بخش ه
ــار  ــالمندان را دچ ــت از س ــن کشــورها شــبکه های حمای ــم موجــود در ای ــای عظی گســترده و نابرابریه
ــد  ــواده محــور از ســالمندان بای ــه محــور و خان ــت محل ــا زود برنامه هــای حمای ــر ی ــش کــرده و دی چال
در اولویــت سیاســت های ایــن کشــورها باشــد. بایــد دقــت نمــود کــه اشــتغال زنــان روز بــه روز بیشــتر 
می شــود، زندگــی زناشــویی دچــار اختــالل بیشــتری شــده، لــذا حمایــت ســالمندان توســط خانواده هــا 

دچــار مشــکل شــده اســت. )پاالنــی3، 2009: 8( 
لــذا مــا نیــاز بــه سیاســت های خانــواده محــور در زمینــه حمایــت از ســالمندان داریــم، بــه طــوری کــه 
ــودش  ــه خ ــه و خان ــا در محل ــور خانواده ه ــدون حض ــی ب ــال حت ــا فراغ ب ــتقل و ب ــد مس ــالمند بتوان س
ــه طــوری  ــی خان ــه و حت ــت شــهر و محل ــد فضــای شــهری و امنی ــر بای ــد؛ از طــرف دیگ ــی کن زندگ
ــا  ــه خانواده ه ــد، چــرا ک ــری کن ــدم تحــرک ســالمند جلوگی ــی و ع ــه شــدن، تنهای ــه از ایزول باشــد ک
بــه تنهایــی امــکان پاســخگویی بــه ایــن نیازهــا را ندارنــد. لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و وجــود 
ــژه  ــه وی ــه دارد، توج ــی جامع ــا و حت ــالمندان، خانواده ه ــر روی س ــالمندی ب ــده س ــه پدی ــی ک تغییرات
ــائل  ــالمندی و مس ــورد س ــادی در م ــات زی ــد مطالع ــد. هرچن ــر می  رس ــه نظ ــده، الزم ب ــن پدی ــه ای ب
ــا  ــه طراحــی و ی ــه ب ــد ک ــوان دی ــی می  ت ــر تحقیق ــی کمت ــه، ول ــران انجــام گرفت ــه آن در ای ــوط ب مرب
اســتخراج پیشــنهادات راهبــردی خانواده محــور و جامعه محــور حمایــت از ســالمندان پرداختــه باشــد 
کــه خانــواده را در کانــون بحــث قــرار دهــد. لــذا در ایــن تحقیــق دنبــال پاســخ بــه ایــن ســوال هســتیم 
ــن  ــی در بهتری ــت خانواده محــور، از ســالمندان تهران ــت حمای کــه؛ سیاســت های مناســب جهــت تقوی
1- Sunita& Sudna
2- Bakry
3- pallani
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و بدتریــن ســناریو چیســت؟
2-چارچوب مفهومی تحقیق:

بــا گذشــت نیــم قــرن، بــه تدریــج تغییــرات جدیــدی در زمینــه حمایــت از ســالمندان بوجــود آمــده 
اســت؛ یــک رویکــرد جدیــد توجــه بــه فعال ســازی منابــع خانوادگــی و توجــه بــه عوامــل اجتماعــی و 
فرهنگــی در مراقبــت ســالمندان اســت. )هــال ســت1، 2017 :  11-47(. ایــن حمایــت منبعــث از دو 
ــواده و  ــع در اختیــار جامعــه، خان ــف- وضعیــت فرهنگــی- اجتماعــی ب- مناب نیــروی اصلــی اســت: ال

فــرد.
الــف - وضعیــت فرهنگــی- اجتماعــی: بــر اســاس نظریــه لیــن و نظریــه ســاختی- کارکــردی؛ مــدرن 
ــر نگرش هــا و ایده هــا در  ــرات عمیقــی ب شــدن، شهرنشــینی، صنعتــی شــدن و گــذار جمعیتــی، تغیی
ــواده و جامعــه( ایجــاد کــرده اســت. فردگرایــی ناشــی از تغییــرات در  ــرد، خان ســطح خــرد و کالن )ف
درک نظــم ســاختاری و پویایــی خانــواده بســیار مهــم اســت وکارکردهــای خانــواده را دچــار دگردیســی 
کــرده اســت. یکــی از ایــن تغییــرات، حمایــت فــرد و خانــواده از ســالمند اســت. در جامعــه و بالطبــع 
خانــواده، حمایــت از ســالمند متاثــر از نگــرش مثبــت بــه ســالمند، معنویــت، اعتقــاد مذهبــی و میــزان 
ــت  ــرش مثب ــا نگ ــان ب ــه و مراقب ــاس جامع ــن اس ــر ای ــت. ب ــه اس ــای جمع گرایان ــه ارزش ه ــش ب گرای
ــگاه  ــه ن ــدر ارزش هــای جامع ــد. هــر چق ــت از ســالمند دارن ــه حمای ــش بیشــتری ب ــه مراقبــت، گرای ب
مثبتــی بــه ســالمند داشــته باشــد، ســالمند بیشــتر از جانــب خانواده هــا پذیــرش می شــود، خانــواده و 
مراقــب صراحــت بیشــتری در پذیــرش ســالمند دارنــد. ایــن ارزش هــا در زمــان جامعه پذیــری فــرد در 
ــن، 2008: 49-50(. در  ــدی، 1395: 49( و )لی ــت )محم ــر اس ــه متاث ــود و از جامع ــه می ش وی نهادین
واقــع نظریــات ایــن بخــش، حمایــت خانواده هــا از ســالمندان را ناشــی از ارزش هــای حاکــم بــر جامعــه 
ــی از  ــای اجتماع ــه، حمایت ه ــای جمع گرایان ــترش ارزش ه ــورت گس ــه در ص ــد ک ــواده می دانن و خان

ــود. ــت می ش ــالمندان تقوی س
ب- منابــع در اختیــار: منظــور منابعــی اســت کــه خانــواده در اختیــار دارد تــا از ســالمند خــود مراقبــت 
ــه شــبکه؛ طیــف متنوعــی از  ــل، برتینــی، نظری ــه حائ ــه لیــن، نظری ــر اســاس نظری و حمایــت کنــد؛ ب
ــواده و دوســتان از مراقــب و حمایت هــای حرفــه  ای  ــع را شــامل می  شــود؛ پشــتیبانی اعضــای خان مناب
ــب  ــا و مراق ــرایط خانواده ه ــن ش ــت دارد. همچنی ــن مراقب ــر ای ــادی ب ــر زی ــب تاثی ــالمند و مراق از س
1- Holst
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ــان و تحــوالت  ــی ســالمند و مراقــب، اشــتغال زن ــن حمایــت تاثیــر دارد. وضعیــت مال ــر روی ای هــم ب
جمعیتــی ماننــد تعــداد کــم فرزنــدان، تاخیــر در بچــه  دار شــدن و افزایــش امیــد زندگــی در تضعیــف و 
تقویــت ایــن پدیــده موثــر اســت. در کنــار ایــن شــرایط شــبکه های اجتماعــی ســالمند و مراقــب نیــز 
ــف پشــتیبانی  ــط ناهمگــن و ســطوح مختل ــه رواب ــراد منجــر ب ــن اف ــالت بی ــذار می باشــد؛ تعام تاثیر گ
ــورد  ــای م ــر زمینه ه ــتان( در اکث ــد، بســتگان و دوس ــر رســمی )همســر، فرزن ــای غی می شــود. گروه ه
ــن،  ــذار هســتند )لی ــالمند تاثیر گ ــت از س ــت و حمای ــن مراقب ــت تامی ــب در جه ــالمند و مراق ــاز س نی
2008: 60-65(، )قبــادی، 1389: 29(، )برتینــی،2011: 4(، چــو )2007: 14(. آنچــه مســلم اســت هــر 
چقــدر ســالمندان و مراقبــان از منابــع مــادی بیشــتر، حمایت هــای دیگــر افــراد، شــبکه های اجتماعــی 

قــوی بیشــتری برخــوردار باشــند، بــه همــان نســبت حمایــت خانوادگــی از ســالمند بیشــتر اســت. 
ــه کارگیــری  ــاد می شــود، ســعی در ب تغییــر رویکــردی کــه از آن تحــت عنــوان »پیــری در محــل« ی
ــر داشــتن بعــد  ــه را عــالوه ب ــن رویکــرد خان ــار هــم دارد. ای سیســتم های رســمی و خانوادگــی در کن
ــن  ــه ممک ــا ک ــا آنج ــه ت ــعی دارد ک ــن س ــد. بنابرای ــی می  دان ــی و هویت ــد اجتماع ــی، دارای بع فیزیک
اســت، ســالمند در خانــه ســال های پایانــی زندگــی خــود را بگذرانــد. ایــن رویکــرد طیــف متنوعــی از 
خدمــات را بــرای بهبــود شــرایط زندگــی ســالمند و مراقبــان و اعضــای خانــواده پیشــنهاد می دهــد کــه 
ــی مســتقل و مشــارکت  ــا فعال ســازی زندگ ــی ت ــط زندگ ــات؛ از طراحــی محی ــی از خدم شــامل طیف
ــتاده  ــالمندان فرس ــرای س ــه س ــن ب ــد ممک ــا ح ــالمند ت ــد دارد س ــد و تاکی ــراد می باش ــی اف اجتماع
ــا ســطح توانایــی، در  نشــود. بنابرایــن خدمــات مــورد نیــاز ســالمندان، صــرف نظــر از ســن، درآمــد ی
ــروپ1، 2015 ص  ــد. )ت ــر می کن ــر شــرایط ســالمند، تغیی ــا تغیی ــه ســالمند داده می شــود و ب محــل ب
2(. ســالمند بایــد بتواننــد از حقــوق مشــابه دیگــر افــراد جامعــه برخــوردار باشــد، ایــن حــق را داراســت 
ــورد  ــری در م ــرد، در تصمیم گی ــم بگی ــودش تصمی ــرایط خ ــده و ش ــرای آین ــد، ب ــتقل باش ــه مس ک
ــاط باشــد. )اســپینال2،  ــده مراقبــت در ارتب ــه دهن ــا ســازمان های ارائ مراقبــت خــود شــریک باشــد، ب
2016: 577-575(. فــرد مســن در محــل زندگــی خــود و فرهنــگ و خانــواده خــود ســال های پایانــی 
ــن  ــت ای ــوع سیاس ــن ن ــکل دهنده ای ــر ش ــد. تفک ــپری کن ــت س ــال راح ــت و خی ــا امنی ــی را ب زندگ
ــن سیاســت ها  ــم می باشــد. ای ــی ه ــد اجتماع ــی دارای بع ــد فیزیک ــر بع ــالوه ب ــه ع ــه خان می باشــد ک
شــامل خدمــات متنوعــی اســت کــه نیازهــای ســالمند در محــل را تامیــن کنــد؛ از مهندســی و طراحــی 

1- Throp
2- Aspinal

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

op
ul

at
io

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             5 / 29

http://populationmag.ir/article-1-650-fa.html


220                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 113 و 114

ــات  ــا مشــارکت اجتماعــی ســالمند. خدم ــه زندگــی مســتقل ســالمند، همــراه ب ــا کمــک ب ــا ت خانه ه
مبتنــی بــر خانــه ماننــد؛ خدمــات و فــن آوری ارتباطــی)ICT(، پزشــکی تلــه مدیــا، بخشــی از آنهاســت 
)لوکوویــچ1، 2014: 22-27(. ایــن خدمــات در بخــش حمایــت از ســالمندان شــامل؛ اســتفاده از نیــروی 
کار خانــواده در جهــت حمایــت و مراقبــت از ســالمندان، حمــل و نقــل و برنامه ریــزی محیطــی اســت.
)تــروپ 2015، ص 205(. در ایــن نــگاه، برنامه هایــی نیــز بــرای حمایــت از مراقبــان در نظــر گرفتنــد، 
ــود  ــالمند در نب ــدت از س ــاه م ــای کوت ــی، مراقبت ه ــوزش عاطف ــاوره ای و آم ــای مش ــد: برنامه ه مانن

ــی 2 2012، :20(.  ــب. )جان مراق
ــع  ــه وض ــود ب ــع موج ــیدن از وض ــه در رس ــت ک ــه  ای از رهنمودهاس ــا مجموع ــوع؛ راهبرده در مجم
مطلــوب بــه مــا کمــک می کننــد. راهبردهایــی کــه ســالمندان و خانواده هــا را ترغیــب بــه زندگــی در 
کنــار هــم و حمایــت از یکدیگــر می کنــد و منجــر بــه همبســتگی نســلی می شــود. از طــرف دیگــر بــا 
ترویــج مراقبــت فعــال و اســتقالل ســالمند، مراقــب باعــث می شــود ســالمند در مراقبــت خــود فعــال 
و صاحــب نظــر باشــد و بتوانــد اســتقالل خــود را حفــظ کنــد. همچنیــن مراقــب بتوانــد بــا فراغــت از 
ســالمند در انتخــاب نــوع زندگــی و اســتفاده از وقــت خــود اســتقالل داشــته باشــد. در واقــع بــا ایــن کار 
الگــوی »مراقــب جایگزیــن« و »مراقــب بــه عنــوان مددجــو« کــه در آن مراقــب دارای نیازهــای خــاص 
می باشــد، تقویــت می  شــود، تاثیــر منفــی بــار مراقبتــی بــر ســالمت مراقــب کمتــر می  شــود، والدینــی 
کــه همزمــان کار مراقبــت از ســالمند و فرزنــد را دارنــد- نســل ســاندویچی- حمایــت می شــوند. ایــن 
ــی از  ــف متنوع ــق طی ــود و از طری ــن ش ــت ممک ــع مراقب ــری مناب ــه کارگی ــق ب ــد از طری کار می توان
ــی تحقیــق پاســخ می دهــد. مفاهیــم حســاس  ــه ســوال اصل ــت ب ــت شــود، کــه در نهای ــات تقوی خدم
ــوان  ــه عن ــب ب ــوی مراق ــی، الگ ــار مراقبت ــاندویچی، ب ــال، نســل س ــت فع ــامل؛ مراقب ــن پژوهــش ش ای

ــن و همبســتگی نســلی می باشــد. ــان، الگــوی مراقــب جایگزی مددجــو همزم

3-روش شناسی:
 بــرای ارائــه راهبردهــا و سیاســت  ها، جهــت بــاال بــردن حمایــت از مراقبــان ســالمندان در شــهر تهــران 
ــدا  ــه بعــدی می باشــد؛ ابت ــه مرحل ــه مقدمــه ورود ب ــر صــورت گرفــت. خروجــی هــر مرحل مراحــل زی
ــات اســتخراج گردید)وضعیــت  ــا از ســالمندان از نظری ــت خانواده ه ــر حمای ــر ب ــی موث دو پیشــران اصل

1- lecovich
2- Jany
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ــن  ــده ای ــکیل دهن ــدی تش ــل کلی ــپس عوام ــار(، س ــع در اختی ــت مناب ــی و وضعی ــی- اجتماع فرهنگ
ــق  ــتند، از طری ــر هس ــالمند موث ــی از س ــت خانوادگ ــر حمای ــه ب ــدی( ک ــل کلی ــران ها )16عام پیش
مطالعــات گذشــته و مصاحبــه بــا نخبــگان اســتخراج گردیــد، بــرای هــر پیشــران دو حالــت )منفــی و 
مثبــت( متصــور اســت. بــا تقاطــع دو پیشــران، چهــار ســناریو بــرای افــق 1430 ترســیم شــد. ســپس 
بــرای اســتخراج راهبردهــای مناســب هــر ســناریو، جهــت حمایــت از مراقبــان غیــر رســمی ســالمندان 
ــگان  ــک نخب ــا کم ــا ب ــت راهبرده ــت. در نهای ــورت پذیرف ــان ص ــا متخصص ــه ب ــور، مصاحب خانواده مح

ــده اســت: ــر آم ــر زی ــام کار در تصوی ــدند. مراحــل انج ــدی ش اعتبارســنجی و اولویت بن
 

مرحلــه اول: شناســایی پیشــران ها و تعییــن وضعیــت پیشــران ها: پیشــران ها مجموعــه یــا خوشــه ای 
ــت  ــد. در حقیق ــکل می دهن ــده ش ــه آین ــه ب ــد ک ــط می باش ــد مرتب ــا رون ــه ی ــد مولف ــا چن ــک ی از ی
ــرک،1394: 191(. پیشــران ها  ــک موضــوع هســتند )کشــاورز ت ــر در ی ــل ایجــاد تغیی پیشــران ها عوام
بــا کمــک نظریــات حمایــت )نظریــه شــبکه های اجتماعــی، نظریــه نســل ســاندویچی، نظریــه ســاختی 
ــا  ــه ب ــد( و مصاحب ــا  می باش ــه ارزش ه ــع و نظری ــه مناب ــن- نظری ــه لی ــت، و نظری ــردی حمای -کارک

ــد.  نخبــگان حــوزه ســالمندی، اســتخراج گردیدن
ــع در  ــی« و »مناب ــی- اجتماع ــت فرهنگ ــی »وضعی ــران اصل ــی: دو پیش ــناریو نویس ــه دوم: س مرحل
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اختیــار«  کــه از 15 پیشــران تشــکیل شــده اند، در مرحلــه قبلــی اســتخراج گردیــد و جهــت رســیدن 
بــه ســناریوها بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت مطلــوب و نامطلــوب در هــر یــک از ابعــاد بــه تدویــن ســناریو 
پرداختــه شــد. طبیعتــاً نمی  تــوان گفــت کــه تمامــی مــوارد- هــم وضعیــت مطلــوب و نامطلــوب- بــه 
ــن  ــرای تدوی ــذا ب ــا محتمــل اســت. ل ــن حــاالت منطق ــی حــدوث ای ــد، ول ــاق بیفت ــان اتف طــور همزم
ســناریوها، دو نقطــه متقابــل یــا دو حــد نهایــی را در نظــر گرفته  ایــم. در واقــع بــه طــور کلــی فضــای 
ــی نهایــت نقطــه اســت کــه هریــک از نقــاط ممکــن اســت در حکــم موقعیــت  هــر ســناریو شــامل ب
یــک ســناریو باشــد. در نظــر گرفتــن حــد نهایــی ایــن ســناریوها بــه تولیــد ســناریوهای حــدی منجــر 
می شــوند کــه تصمیم گیــران را بــر تصمیــم درســت تــر در زمینــه حمایت  هــای خانوادگــی از 
ــی  ــدام دو حــد نهای ــر ک ــه اینکــه دو پیشــران داشــتیم و ه ــا توجــه ب ــد. ب ــر می کن ســالمندان آماده ت
ــن تحقیــق  ــد کــه در ای ــوب داشــتند، از تقاطــع آنهــا چهــار ســناریو اســتخراج گردی ــوب و نامطل مطل

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق ــران م ــت از ســالمندان ته ــن ســناریو حمای ــن و بدتری مطلوب تری
مرحلــه ســوم: ارائــه راهبردهــای نهایــی حمایــت خانواده محــور از ســالمندان در شــهر تهــران: بــرای 
ارائــه راهبردهــا مصاحبــه بــا ذی نفعــان و متخصصــان انجــام گرفــت. الــف- مصاحبــه بــا متخصصــان و 
ذی نفعــان: جامعــه آمــاري ایــن بخــش، شــامل الــف- متخصصــان حــوزه ســالمندی )شــامل: اســاتید 
و دانشــجویان دکتــری رشــته های مــددکاری اجتماعــی و ســالمند شناســی، رفــاه اجتماعــی دانشــگاه 
ــش  ــن پوی ــای انجم ــی، اعض ــه طباطبائ ــی عالم ــوم اجتماع ــکده عل ــی و دانش ــوان بخش ــتی و ت بهزیس
همدلــی ســالمند، کارشناســان بخــش اداره ســالمندان وزارت بهداشــت( کــه 20 نفــر بودنــد. ب-  جامعــه 
آمــاري بخــش ذی نفعــان شــامل: 31 نفــر بودنــد کــه 15نفــر مراقبــان ســالمندان و 16 نفــر ســالمند 
ــافی  ــاهده  اکتش ــد. مش ــه( بودن ــاکن در جامع ــر س ــالمندان و 8 نف ــرای س ــاکن در س ــر س ــه 8 نف )ک
انجــام شــد و کســانی کــه  بیشــترین امــکان داده یابــی و دســترس پذیری بــرای پژوهشــگر را داشــتند، 
ــن  ــدان تدوی ــه  حضــور در می ــه، برنام ــراد واجــد شــرایط مصاحب ــن اف ــس از تعیی شناســایی شــدند. پ
ــرای  ــی اســتفاده شــد. ب ــه برف ــد و گلول ــه -  هدفمن ــری - در بخــش مصاحب ــه گی ــد. روش نمون گردی
ــه  ــتربرگ« ک ــیوه اس ــیوه »ش ــک و از ش ــا تماتی ــی ی ــل موضوع ــک تحلی ــا از تکنی ــل مصاحبه ه تحلی
ــا،  ــیم داده ه ــا، ترس ــا داده ه ــری 1 ب ــا، درگی ــت داده ه ــد: مدیری ــتفاده ش ــت، اس ــه اس ــامل 5 مرحل ش

توســعه تحلیــل، ســنخ شناســی.
مرحلــه چهــارم: اعتبارســنجی و رتبه بنــدی راهبردهــای حمایــت از ســالمندان: راهبردهــا و 
1- Emerson

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

op
ul

at
io

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             8 / 29

http://populationmag.ir/article-1-650-fa.html


سیاست گذاری حمایت خانوادیگ از ساملندان اب رویکرد سناریونوییس                                                                  223

ــرای متخصصــان -  ــب دو پرسشــنامه ب ــد، در قال ــا بدســت آم ــه در بخــش مصاحبه ه سیاســت هایی ک
کــه در مرحلــه مصاحبــه هــم بــودن - ارســال گردیــد  پرسشــنامه اول تناســب راهبردهــا بــا ســناریوها 
ــدی  ــه بن ــا را رتب ــن راهبرده ــنامهAHP  ای ــنجید و پرسش ــوب( را می س ــده ال و نامطل ــناریو ای )دو س
 AHP ــنامه ــه پرسش ــر ب ــت ها و12 نف ــا و سیاس ــی راهبرده ــنامه ارزیاب ــه پرشس ــر ب ــرد. 14 نف می ک
پاســخ دادنــد. پــس از جمــع آوری پرسشــنامه های برگشــتی، داده هــا وارد نــرم افــزارspss16 شــد. بــا 
در نظــر گرفتــن میانگیــن نمــرات هــر راهبــرد، اهمیــت آن راهبــرد در هــر ســناریو مشــخص گردیــد.
ــود، در ایــن پرسشــنامه کــه  ــرای متخصصــان ارســال شــد، پرسشــنامهAHP  ب پرسشــنامه دوم کــه ب
ــف و شــاخص های هــر حــوزه   ــود، حوزه هــای مختل ــت از ســالمندان ب ــی حمای ــاد اصل مســتخرج از ابع
  AHP-SOLVER نیــز بــه صــورت زوجــی توســط متخصصــان رتبه بنــدی شــد. داده هــا وارد نــرم افــزار

شــد و تعییــن اولویــت و نیــز ضریــب اهمیــت شــاخص ها مشــخص گردیــد.

3-یافته های تحقیق:
جهــت بدســت آوردن ســناریوهای احتمالــی، پیشــران های موثــر بــر حمایــت خانواده هــا از ســالمندان 
شناســائی شــد. پیشــران ها از نظریــات حمایــت )نظریــه شــبکه های اجتماعــی، نظریــه نســل ســاندویچی، 
ــا می باشــد( و  ــه ارزش ه ــع و نظری ــه مناب ــن- نظری ــه لی ــت، و نظری ــردی حمای ــه ســاختی -کارک نظری
ــی  ــای تهران ــت خانواده ه ــناریو حــدی حمای ــد. ســپس دو س ــگان اســتخراج گردیدن ــا نخب ــه ب مصاحب
ــان  ــگان و ذی نفع ــا نخب ــه ب ــه وســیله مصاحب ــد ب ــه بع ــه شــد. در مرحل ــق 1430 در نظــر گرفت در اف
ــن و  ــناریو )ایده ال تری ــن دو س ــر گرفت ــا در نظ ــالمندان( و ب ــای س ــان و خانواده ه ــالمندان، مراقب )س
بدتریــن ســناریو از بیــن 4 ســناریو( راهبردهــا و سیاســت های حمایــت از ســالمندان اســتخراج گردیــد 
و در پایــان ایــن راهبردهــا، توســط پانــل نخبــگان حــوزه ســالمندی – کــه قبــال در مصاحبــه شــرکت 

داشــتند- اعتبارســنجی و رتبــه بنــدی شــد.

پیشران های اصلی موثر بر حمایت خانواده محور از سالمندان:
 

لف- پیشران )نیروی( شماره یک: وضعیت فرهنگی، اجتماعی: 
ــن اســت  ــده ممک ــی می باشــند، در آین ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــا و ویژگی ه ــا، هنجاره منظــور ارزش ه
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ــا  ــد. و شــامل گســتره ای از ارزش هــا و هنجاره ــر کن ــت از ســالمندان را متاث ــد، حمای ــدا کن ــر پی تغیی
اســت: میــزان گســترش ارزش هــای ســنتی، گســترش زندگــی مســتقل، پیوندهــای بین نســلی، تقویــت 
نقش هــای ســنتی خانوادگــی، گســترش ارزش هــای فردگرایانه/جمع گرایانــه، ســبک زندگــی، گســترش 
ــترش  ــادی وگس ــای مادی/غیرم ــدم مالک ه ــئولیت پذیری، تق ــترش مس ــائی، گس ــی و تن آس لذت گرائ

ــد. ــای جدی نگرش ه

ب- پیشران )نیروی( دوم: وضعیت منابع در اختیار: 
ــور  ــد. منظ ــالمندان می باش ــت از س ــه حمای ــران در زمین ــن پیش ــار، مهمتری ــع در اختی ــت مناب وضعی
ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــالمند در صورت ــک س ــه ی ــد ک ــی می باش ــار«؛ منابع ــع در اختی ــت مناب از »وضعی
خانواده محــور مــورد حمایــت قــرار گیــرد، بــه آن نیازمنــد اســت و طیــف متنوعــی از وضعیــت اقتصــادی 
ســالمند و مراقــب تــا شــبکه اجتماعــی و دولتــی حمایت کننــده و حتــی میــزان گســترش ســازمان های 
ــه  مــردم نهــاد، نفــوذ فنــاوری در زندگــی و ســالمت جســمی ســالمند و مراقــب را شــامل می  شــود. ب

وســیله خروجــی ایــن بخــش ســناریوها ترســیم و فضاهــای آنهــا توضیــح داده می شــود.

تبیین سناریو:
هــدف ایــن پژوهــش از تعریــف ســناریوها، دوری از انتخــاب یــک آینــده مرجــح و آرزوی تحقــق یــک 
ــرای  ــب ب ــای مناس ــتراتژیک و راهبرده ــای اس ــه تصمیم  ه ــت ک ــدف آن اس ــت. ه ــل اس ــده محتم آین
همــه آینده هــای ممکــن کــه بــه انــدازه کافــی خردمندانــه اســت، ارائــه شــود. اگــر در تدویــن ســناریوها 
تفکــر جــدی و منظــم صــورت گرفتــه شــده باشــد، آنــگاه مهــم نیســت چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. چــون 

ــل هــر اتفاقــی آمــاده باشــند. سیســتم های حمایــت از ســالمندان می  تواننــد در مقاب
نظــر بــه عــدم قطعیــت در دو بعد»فرهنگــی- اجتماعــی« و »منابــع در اختیــار« و روندهــای متصــور در 

دو حــد مطلــوب و نامطلــوب مــی تــوان دو ســناریو را تدویــن کــرد:

الف- فضای مطلوب ترین سناریو:
جهــت حمایــت از ســالمندان، شــهر تهــران از نظــر ویژگی هــای فرهنگــی و اجتماعــی دارای باالتریــن 
ــه رواج پیــدا کــرده اســت، پیوندهــای میــان نســلی قــوی  مطلوبیــت می باشــد؛ ارزش هــای جمع گرایان
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می باشــد، خانواده هــا و جامعــه بــه ارزش هــای غیرمــادی گرایــش ویــژه دارنــد، نســبت بــه ســالمندان 
ــود در  ــنتی خ ــای س ــه نقش ه ــا ب ــود دارد، خانواده  ه ــاالی وج ــئولیت پذیری ب ــه مس ــراد جامع و اف
نگهــداری از ســالمندان گرایــش دارنــد، خانــواده اهمیــت کانونــی بــرای فــرد و جامعــه دارد، گرایــش بــه 
ــه رواج  ــواده زیــاد اســت، ســبک زندگــی اســالمی و جمع گرایان مشــارکت و همدلــی بیــن اعضــای خان

دارد، بعــد خانــواده باالســت. 
ــالمند و  ــت اقتصــادی س ــا، باالســت: وضعی ــالمندان و خانواده ه ــار، س ــع در اختی ــناریو مناب ــن س در ای
خانــواده در افــق 1430 مطلــوب اســت، مســاحت و نــرخ مســکن در اختیــار خانوارهــای تهرانــی مطلــوب 
اســت، میــزان بیــکاری سرپرســتان و اعضــای خانــواده کاهــش یافتــه اســت، وســایل و زیر ســاخت های 
حمــل و نقــل بهبــود یافتــه و دوســتدار ســالمند اســت. باســوادی جامعــه بیشــتر شــده  اســت، تعــداد 
ســالمندان تهرانــی بــاالی دو میلیــون نفــر اســت، ســالمندان کشــور 29 میلیــون نفــر اســت، ســالمندی 
ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــت(، خدم ــران88 اس ــالمندان ته ــی در س ــبت جنس ــت )نس ــده اس ــه ش زنان
ــالمندان  ــت از س ــرای حمای ــی را ب ــت بودجه های ــت، دول ــده اس ــازی ش ــالمندان مناسب س ــرای س ب
ــش  ــی در بخ ــش خصوص ــت و بخ ــت، دول ــن اس ــان پایی ــرت جوان ــد، مهاج ــرار می ده ــار ق در اختی
ــی  ــاوری در زندگ ــی دارد، فن ــرمایه گذاری باالی ــالمندان س ــی از س ــی -  مراقبت ــای حمایت فناوری ه
ســالمندان رســوخ باالیــی دارد، تعــداد زیــادی از ســالمندان درآمدهــای مســتقل و حقــوق بازنشســتگی 

ــده اند. ــی ش ــاد و تخصص ــالمندان زی ــده از س ــت کنن ــاد حمای ــردم نه ــازمان های م ــد، س دارن

ب- فضای بدترین سناریو: 
ــالمندان  ــت از س ــت حمای ــود جه ــت خ ــن حال ــدی در بدتری ــای کلی ــناریو متغیره ــن س ــق ای طب
ــه  ــای فردگرایان ــی؛ ارزش ه ــای فرهنگی-اجتماع ــر ویژگی ه ــران از نظ ــهر ته ــت. ش ــور اس خانواده مح
ــای  ــت، ارزش ه ــه اس ــترش یافت ــواده گس ــالمندان و خان ــتقل س ــی مس ــت، زندگ ــه اس ــترش یافت گس
تهــران هســتند،  غالــب جامعــه  ارزش هــای  و عــدم مســئولیت پذیری  لذت گرایانــه، تن آســایی 
ــد. از  ــام نمی دهن ــالمندان را انج ــت از س ــت و حمای ــد حفاظ ــود مانن ــنتی خ ــای س ــا نقش ه خانواده ه
نظــر منابــع در اختیــار ســالمندان و خانــواده در افــق 1430؛ وضعیــت اقتصــادی و درآمــدی ســالمندان 
در پایین تریــن حــد ممکــن اســت، خدمــات بهداشــتی-درمانی و حمایت هــای دولتــی گســترش 
نیافتــه اســت، فناوری هــای حمایتــی در زندگــی ســالمند و خانواده هــا رســوخ کمــی دارد، بخش هــای 
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ــد. ــت از ســالمند گســترش نیافته ان ــت و حمای ــاد در بخــش مراقب ــردم نه خصوصــی و ســازمان های م

نتایج بخش مصاحبه ها
ــاس  ــر اس ــان(، ب ــان و ذی نفع ــا متخصص ــا )ب ــده از مصاحبه ه ــتخراج ش ــای اس ــش الگوه ــن بخ در ای
ــاری  ــه آم ــد؛ نمون ــی ش ــان نمره ده ــط متخصص ــناریو توس ــر س ــالمندی و ه ــف س ــات مختل موضوع
ایــن تحقیــق در ایــن بخــش اعضــای پانــل نخبــگان بودنــد کــه  انتخــاب آنهــا براســاس دانــش کافــی، 
تخصــص و تجربــه مرتبــط بــا حــوزه ســالمندی بــود و بــا روش نمونه گیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند. 
ــد. در  ــر بودن ــنامه دوم 12نف ــر و پرسش ــخ دادند14نف ــنامه اول پاس ــه پرسش ــه ب ــرادی ک ــداد اف تع
پرسشــنامه اول محورهــا و شــاخص  های هــر موضــوع بــر اســاس هــر ســناریو، نمــره بیــن یــک تــا نــه 
ــود،  توســط نخبــگان تخصیــص داده شــد، هــر چقــدر نمــره یــک شــاخص در یــک ســناریو بیشــتر ب
نشــان از تناســب آن سیاســت در آن ســناریو داشــت و در پرسشــنامه دوم میــزان اولویــت هــر یــک از 

ــد. ــخص گردی ــاد مش ــاخص  های ابع ــک از ش ــر ی ــاد و ه ابع
الــف: سیاســت های ممکــن و موثــر در مطلوب تریــن و بدتریــن ســناریوها براســاس حوزه هــای مختلــف 

موثــر برحمایــت ســالمندان خانــواده محور: 
ــن از  ــن ســناریو: تامی ــی در دوره ســالمندی در مطلوب تری ــت خانوادگ ــای حمای ــن هزینه ه ــرای تامی ب
طریــق مالیات)اضافــه شــدن بنــدی بــه عنــوان مالیــات درمــان و.....( بــا میانگیــن )7.5(، تغییــر قوانیــن 
ــردن  ــاال ب ــا میانگیــن )7.3(، ب بیمــه کــه در آن ســهم مراقبت هــای اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــود ب
ــا  ــا میانگیــن )7.3(، همچنیــن ترویــج بیمه هــای مشــارکتی ب ســن بازنشســتگی و اســتقالل بیمه هــا ب
ــن )7( و  ــا میانگی ــالمندی ب ــدوق ســالمت س ــن و ایجــاد صن ــوان خیری ــن )7.3(، اســتفاده از ت میانگی
ــرای  ــناریو ب ــن س ــد. در بدتری ــالمندی می باش ــای دوره س ــن هزینه  ه ــا ی تامی ــر راهکاره )6.9( از دیگ
تامیــن هزینه هــای دوره ســالمندی: بیمه هــای مشــارکتی بــا میانگیــن )7.9(، کــه در آن تخفیف  هایــی 
ــا میانگیــن )5.6(،  ــات ب ــج شــود، اســتفاده از مالی ــرای گروه هــای خــاص در نظــر گرفتــه شــده تروی ب
کــه در آن بندهایــی بــه عنــوان مالیــات مراقبــت و درمــان در نظــر گرفتــه شــود. همچنیــن می  تــوان 
ــی حمایــت  ــد ول ــرای حمایــت از ســالمندانی کــه مســکن دارن ــا میانگیــن )5.4(، ب ــروت ب از انتقــال ث

ــود. ــتفاده نم ــوند، اس نمی ش
ــن  ــرای تامیــن ای ــن ســناریو ب در بخش»تامیــن بهداشــت و درمــان حــوزه ســالمندی«، در مطلوب تری
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ــای  ــواع بیمه ه ــه شــامل ان ــن)8(؛ ک ــا میانگی ــت اول می باشــد ب ــات بیمــه ای در اولوی ــه خدم ــاز ارائ نی
ــات  ــن)8(، خدم ــا میانگی ــری ب ــگیری و غربالگ ــات پیش ــد. خدم ــه می باش ــی و پای ــی، مراقبت تکمیل
ــا  ــالمندان ب ــوص س ــای مخص ــی و بخش ه ــای مراقبت ــود تیم  ه ــن)7.3(، وج ــا میانگی ــی ب ــوان بخش ت
ــتی و  ــی و بهداش ــات درمان ــن خدم ــالمندان در گرفت ــرای س ــدن ب ــل ش ــت قائ ــن)7.8(، اولوی میانگی
ــه  تضمیــن مراقبت هــای اولیــه توســط دولــت در اولویت هــای بعــدی می باشــد. در بدتریــن ســناریو: ب
ــات  ــا تخفیف ــا ب ــج بیمه ه ــه پیشــنهادی تروی ــده؛ برنام ــت در آین ــا و دول ــع خانواره ــود مناب ــت کمب عل
ویــژه بــه گروه هــای آســیب پذیر بــا میانگیــن)6.1( و در اولویــت بــودن ســالمندان در دریافــت خدمــات 
ــون وســع و داشــتن  ــن ســناریو اســتفاده از آزم ــن)8(، در ای ــا میانگی ــی و بهداشــتی می باشــد ب درمان

ــع محــدود الزم اســت. اطالعــات کامــل ســالمندان در هدفمنــد کــردن مناب
در بخش»تامیــن مســکن حــوزه ســالمندی«: در مطلوب تریــن ســناریو؛ در اختیــار گذاشــتن واحدهــای 
ــه  ــب داده می شــود ک ــالمند و مراق ــه س ــه در آن مســکن هایی ب ــن)7.8( ک ــا میانگی ــالمند-مراقب ب س
مالکیــت آن بــا ســالمند می باشــد و شــرط در اختیارگذاشــتن آن و اســتفاده مراقــب از مســکن، 
ــه  ــن)7.7( ک ــا میانگی ــدت ب ــرمایه گذاری بلندم ــن س ــد. همچنی ــالمند می باش ــب از س ــداری مراق نگه
ــد،  ــت کن ــد کــه در ســالمندی مســکن مناســب دریاف ــه پرداخــت می کن ــرد مبلغــی را ماهیان در آن ف
نیــز از روش  هــای تهیــه مســکن می باشــد. در ایــن ســناریو مســکن های اشــتراکی کــه در آن چندیــن 
ســالمند بــه صــورت اشــتراکی در مســکن یکــی از ســالمندان یــا مســکن در اختیارگذاشــته شــده توســط 
دولــت، تاییــد نشــده اســت. از نظــر داشــتن ویژگی هــای مســکن در ایــن ســناریو می تــوان خانه هــای 
هوشــمند بــا میانگیــن)8(، مناســب ســازی شــده بــرای ســالمندان بــا میانگیــن)7.7(،  بــا امنیــت بــاال 
بــا میانگیــن)7.1(، و مکان یابــی مناســب کــه در آن دسترســی بــه امکانــات مــورد نیــاز را تعبیــه دیــد. 
در ایــن ســناریو بــه علــت امکانــات اقتصــادی بــاال و فعــال بــودن ســالمند، می  تــوان مســکن مناســبی 
را بــرای ســالمندان تهیــه دیــد کــه بتواننــد زندگــی مســتقلی داشــته باشــند. در بدتریــن ســناریو: بــه 
علــت پاییــن بــودن منابــع در اختیــار و فرهنــگ فردگرایانــه، برنامه هــای بخــش مســکن بســیار محــدود 
خواهــد بــود؛ تامیــن مســکن اشــتراکی بــا میانگیــن)7.8( و تخفیفــات مســکن بــا میانگیــن)5.7( کــه 
ــش  ــن بخ ــت در ای ــای دول ــردازد. مکان یابی ه ــودش بپ ــکن خ ــن مس ــه تامی ــاً ب ــد راس ــالمند بتوان س
بســیار حائــز اهمیــت اســت. الزم اســت مکانــی باشــد کــه ســالمند دسترســی مناســب و امنیــت مناســب 
ــات  ــت، داشــتن اطالع ــودن ســرمایه های دول ــت محــدود ب ــه عل ــه ب ــرای زندگــی داشــته باشــد. البت ب
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کامــل ســالمندی جهــت آزمــون وســع الزم اســت.
ــه  ــف بیم ــی دادن تخفی ــه یعن ــات بیم ــناریو خدم ــن س ــان«؛ در مطلوب تری ــه مراقب ــات ب بخش»خدم
ــراد  ــاغالن و اف ــرای ش ــی ب ــته های حمایت ــن بس ــن )7.3( و همچنی ــا میانگی ــب ب ــردن مراق ــه ک و بیم
درحــال تحصیــل بــا میانگیــن )7.5( از اولویــت بیشــتری برخــوردار اســت. همچنیــن در ایــن ســناریو در 
اختیــار دادن پشــتیبان و مراقــب ماننــد؛ پرســتاران، مــددکاران حرفــه ای و مشــاوران بــا میانگیــن )5.6(

کــه می  تواننــد در وضعیت  هــای بحرانــی بــه مراقــب در امــور مربــوط بــه ســالمند و حتــی امــور مربــوط 
بــه مراقــب، بــه وی کمــک کننــد از اهمیــت ویــژه  ای برخــوردار اســت. ایــن افــراد همچنیــن می  تواننــد 
ــدون  ــی ب ــب در زمان های ــد و مراق ــه نماین ــن )7.6( ارائ ــا میانگی ــب ب ــرای مراق ــی ب ــای مراقبت فرجه ه
دغدغــه مســائل ســالمند، بــه امــور شــخصی خــود بپــردازد. در بدتریــن ســناریو؛ قــرار دادن بســته ها و 
تخفیفــات حمایتــی ماننــد کاهــش ســاعات کاری مراقــب، مرخصی هــای بیشــتر بــرای مراقــب و امــکان 
ــال  ــراد در ح ــاغالن و اف ــودن ش ــت ب ــن در اولوی ــن )6.7( همچنی ــا میانگی ــاغالن ب ــرای ش دورکاری ب
ــه  ــب ب ــی و ترغی ــار مراقبت ــش ب ــه کاه ــد ب ــن )6.5( می  توان ــا میانگی ــات ب ــن خدم ــل در گرفت تحصی
مراقبــت شــود. همچنیــن در اختیــار قــرار دادن بــن غــذا و کوپــن خریــد هــم یکــی از راه هــا می باشــد.

ــون  ــه ترتیــب الزم اســت، قان ــن ســناریو ب ــن حــوزه ســالمندی«؛ در مطلوب تری بخــش« اصــالح قوانی
یکپارچــه ســازی مراقبــت و درمــان بــا میانگیــن)8.3(، اصــالح قوانیــن بیمــه بــا میانگیــن)8.2(، تصویــب 
ــالمندآزاری،  ــری از س ــن جلوگی ــب قوانی ــن)8(، تصوی ــا میانگی ــره ب ــی روزم ــت از زندگ ــن حمای قوانی
تصویــب قوانیــن بــرای مســکن اســتاندارد ســالمندی صــورت پذیــرد. در بدتریــن ســناریو؛ نتایــج مشــابه 
بهتریــن ســناریو اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه تصویــب قوانیــن بــرای مســکن اســتاندارد ســالمندی تاییــد 
ــن عــدم تاییــد  ــودن هزینه هــای ایجــاد چنیــن مســکن هایی می باشــد. ای ــاال ب نشــده، کــه علــت آن ب
ناشــی از عــدم مطلوبیــت نمی باشــد، بلکــه ناشــی از »عــدم وجــود منابــع در اختیــار« در ایــن ســناریو 

می باشــد.
ــن ســناریو سیاســت ها  ــن و بدتری ــالمندی«؛ در مطلوب  تری در بخــش« آموزشــی و فرهنگــی حــوزه س
ــا میانگیــن  ــد بیــن نســلی ب ــا میانگیــن )7(، پیون ــر ارزش هــای مثبــت ســالمندی ب مشــابه هســتند؛ ب
)7.9( و نحــوه حفــظ اســتقالل ســالمند بــا وجــود فضــای مثبــت ایــن ســناریو تاکیــد شــود، همچنیــن 
نحــوه نگهــداری و برخــورد بــا ســالمندان بــا میانگیــن )7(، آموزش هــای پیــش بازنشســتگی بــا میانگیــن 
ــا  ــا اطرافیــان ب ــاز ســالمندان ماننــد کنتــرل خشــم، برخــورد ب )6.1( و آمــوزش مهارت هــای مــورد نی
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میانگیــن )5.2(،  تاکیــد می  شــود.
در بخش»تامیــن امنیــت حــوزه ســالمندی«؛ در مطلوب تریــن ســناریو، دو بعــد امنیــت، یعنــی امنیــت 
در شــهر و محلــه بــا میانگیــن)7.7( و مکان یابــی مناســب مســکن ســالمند بــا میانگیــن)4.5( از اهمیــت 
باالیــی برخــوردار اســت. در بدتریــن ســناریو: مکان یابــی محــل ســکونت ســالمندان بــا میانگیــن )6.9( 

و آمــوزش بــا میانگیــن )6.8( ممکــن و موثــر می باشــد.
ــن  ــالمندی«؛ در مطلوب تری ــوزه س ــاد ح ــردم نه ــازمان های م ــت از س ــت های حمای در بخش»سیاس
ــه  ــت می باشــد، ک ــن)7.2( در اولوی ــا میانگی ــازمان ها ب ــن س ــه ای ــت ب ــای دول ــه کمک ه ــناریو برنام س
ــا  ــار آنه ــات الزم را در اختی ــت امکان ــت دول ــد؛ الزم اس ــر کن ــازمان ها را اثربخش ت ــن س ــد ای می توان
ــالمندی  ــت گذاری س ــای سیاس ــد. در حوزه ه ــری کن ــه کارگی ــا را ب ــص آنه ــاس تخص ــرار داده، براس ق
ــناریو  ــن س ــد. در بدتری ــدی می باش ــت بع ــن)7.1( در اولوی ــا میانگی ــد، ب ــتفاده کن ــا اس از مشــاوره آنه
ــرای  ــی ب ــت اســت، تســهیل گری اجتماعــی، ایجــاد انجمن های ــان در اولوی ــوزش ســالمندان و مراقب آم
افــراد دارای مســائل مشــابه و کمک هــای دولتــی بــه ایــن ســازمان ها مــورد تاکیــد توســط متخصصــان 

ــد. ــوزه می باش ــن ح ای
ــهری و  ــای ش ــازی فض ــب س ــناریو، مناس ــن س ــالمند«؛ در مطلوب تری ــتدار س ــهر دوس در بخش»ش
ــد باشــد،  ــاده روهــای مناســب ســالمندان بای ــا )7.9( می باشــد. در چنیــن شــهری پی حمــل و نقــل ب
ــان در آن مشــخص شــده اســت، تخفیف  هــای حمــل و  مســیر مخصــوص حرکــت ســالمندان و نابینای
نقــل، تفکیــک ســنی متــرو و اتوبوس  هــا در نظرگرفتــه شــده اســت، در چنیــن شــهری ســرای روزانــه 
ســالمندان بــا امکانــات فعالیت  هــای فکــری و بدنــی، ســرگرمی، خدمــات ســرپایی پزشــکی، دادن وعــده 
غذایــی گــرم بــرای ســالمند مهیــا می باشــد. در بدتریــن ســناریو، می  تــوان بــر بهبــود ســرای ســالمندان 
تاکیــد نمــود. در شــهر تهــران بــا داشــتن 370 کانــون فرهنگــی در 22 منطقــه تهــران، می  تــوان ســرای 

روزانــه ســالمندان را بــا حضــور تیم  هــای مــددکاری، مشــاوره و پرســتاری ایجــاد کــرد.
در بخش»کمــک ســالمندان بــه یکدیگــر«: در مطلوب تریــن ســناریو، ســالمندان می  تواننــد بــه بهبــود 
ارتباطــات اجتماعــی ماننــد تشــکیل شــبکه های خانوادگــی و محلــی و عضویــت در موسســات ســالمندی 
ــک  ــا کم ــالمندان ب ــر س ــادی دیگ ــود اقتص ــه بهب ــد ب ــن می  توانن ــد، همچنی ــک کنن ــر کم ــه یکدیگ ب
مهارت هــا و بــه کارگیــری آنهــا کمــک کننــد. در بدتریــن ســناریو، مشــارکت دادن ســالمندان در امــور 
ــه کمک هــای  ــه ســالمت آنهــا لطمــه  ای وارد نکنــد، ارائ ــه طــوری کــه ب اقتصــادی و غیــر اقتصــادی ب
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ــور  ــام ام ــک در انج ــر، کم ــه یکدیگ ــاوره ب ــا و مش ــوزش مهارت ه ــد آم ــر مانن ــه یکدیگ ــه ب داوطلبان
روزمــره )ماننــد تعمیــر وســایل خانــه و ....( بــه همدیگــر. همچنیــن ســالمندان می تواننــد بــا تشــکیل 
شــبکه های خانوادگــی و محلــی و عضویــت در موسســات محلــی بــه بهبــود ارتباطــات اجتماعــی کمــک 
ــم  ــرای ه ــی ب ــدگان خوب ــتیبانان و حمایت کنن ــا، پش ــر گروه ه ــب و دیگ ــود مراق ــان نب ــد و در زم کنن

باشــند.
ب- رتبه بندی حوزه های مختلف و سیاست های هر زیر مجموعه:

در ایــن بخــش متخصصــان، حوزه  هــای مختلــف و زیــر مجموعه  هــای هــر حــوزه - از نظــر میــزان تاثیــر 
بــر حمایــت از ســالمندان بــدون توجــه بــه فضــای هــر ســناریو- را باهــم مقایســه کردنــد. نتایج به شــرح 
ذیــل می  باشــد: در حــوزه تامیــن هزینه هــای ســالمندی کــه مهمتریــن حــوزه در حمایــت از ســالمندان 
ــتگی  ــای بازنشس ــد؛ بیمه ه ــی مانن ــت راهبردهای ــد، الزم اس ــان می باش ــر متخصص ــور از نظ خانواده مح
و دیــدن بنــدی در مالیات هــا بــه عنــوان مالیــات مراقبــت اجتماعــی در افــق 1430 در اولویــت باشــد. 
ــد متخصصــان می باشــد، الزم  ــان کــه دومیــن حــوزه از نظــر اهمیــت از دی در حــوزه بهداشــت و درم
ــای  ــالمندی و برنامه ه ــی دوره س ــی و تکمیل ــای درمان ــترش بیمه ه ــد گس ــی مانن ــت راهبردهای اس
پیشــگیری در اولویــت باشــد. در حــوزه تامیــن مســکن، الزم اســت راهبردهایــی ماننــد؛ ســرمایه گذاری 
ــکن  ــری مس ــان پی ــرد در زم ــد و ف ــادرت ورزی ــخصی مب ــرمایه گذاری  های ش ــق س ــدت از طری بلندم
مناســب ســالمندی دریافــت نمایــد. در حــوزه تشــویق مراقبــان بــه مراقبــت از ســالمندان، راهبردهایــی 
ماننــد؛ ارائــه خدمــات مالــی و کمــک مراقــب در اولویــت باشــد. در حــوزه قوانیــن، جهــت حمایــت از 
ســالمندان و مراقبــان الزم اســت راهبردهایــی ماننــد؛ تغییــر قوانیــن بیمه ها)درمانــی و بازنشســتگی( و 
یکپارچگــی مراقبــت و درمــان در اولویــت باشــد. در حــوزه آمــوزش؛ تقویــت پیوندهــای بیــن نســلی و 
حــذف کلیشــه های منفــی در مــورد ســالمندان، اولویــت بیشــتری دارد. راهبردهــای امینــت ســالمندان 
ــاد،  ــردم نه ــازمان های م ــوزه س ــتری دارد. در ح ــت بیش ــادی اولوی ــت اقتص ــهر و امنی ــه - ش در محل
ــده  ــن پدی ــف ای ــای مختل ــی در حوزه ه ــورت تخصص ــه ص ــا و ب ــالمندان و خانواده ه ــوزش دادن س آم
الزم اســت، ورود کننــد. یکــی از نیازهــای ســالمندان بــرای حضــور در جامعــه وجــود شــهر دوســتدار 
ســالمند می باشــد، بــرای تحقــق چنیــن امــری راهبردهایــی ماننــد؛ مناســب ســازی فضــای شــهری و 
حمــل و نقــل عمومــی  بــرای ســالمندان و ایجــاد ســرای روزانــه ســالمندان از اولویــت برخــوردار اســت. 
در نهایــت بــرای کمــک گرفتــن از توانایــی دیگــر ســالمندان در جهــت حمایــت از ســالمندان، اســتفاده 
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از فعالیت هــای داوطلبانــه دیگــر ســالمندان و کمــک بــه داشــتن ارتباطــات اجتماعــی ســالمندان هــم 
اولویــت دارد.

 

4- بحث و نتیجه گیری:
در نیــم قــرن اخیــر بــه علــت توســعه اقتصــادی و اجتماعــی، گســترش امکانــات بهداشــتی، بســیاری 
ــن  ــی ای ــئله اصل ــه مس ــده را ب ــن پدی ــه ای ــد. آنچ ــت کرده ان ــالمندی حرک ــمت س ــه س ــع ب از جوام
ــا و  ــم می باشــد، پیش بینی ه ــن قشــر عظی ــت ای ــاه و امنی ــت از رف ــرده اســت حمای ــل ک ــع تبدی جوام
ــران هــم  ــد. ای ــر از ســالمند شــدن بیشــتر جمعیــت جهــان می دهن ــاری جمعیــت خب برآوردهــای آم
از ایــن قضیــه مســتثنی نیســت؛ میانگیــن رشــد ســالمندی در ایــران و بــه طبــع آن تهــران تــا ســال 
ــه ایــن پدیــده توجــه  1424 از میانگیــن رشــد جهانــی پیشــی خواهــد گرفــت. بنابرایــن الزم اســت ب
ویــژه  ای شــود تــا از غافلگیــری در آینــده در مــورد ایــن پدیــده جلوگیــری شــود. در ایــن تحقیــق بــه 
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دنبــال ارائــه راهبردهــا و سیاســت های بــرای بــاال بــردن حمایــت از ســالمندان در حوزه هــای مختلــف 
ــق 1430 هســتیم. در اف

حمایــت خانوادگــی از ســالمندان در آینــده، ناشــی از دو عامــل اصلــی اســت؛ منابــع در اختیــار، وضعیــت 
فرهنگــی و اجتماعــی.  ایــن دو عامــل می تواننــد بــه عنــوان پیشــران های اصلــی حمایــت خانواده هــای 
تهرانــی از ســالمندان تاثیــرات مثبــت یــا منفــی بــر نــوع و میــزان حمایــت بگذارنــد. بنابرایــن زمانــی 
ــنتی،  ــای س ــه ارزش  ه ــش ب ــری، گرای ــتگی، مســئولیت پذی ــود گذش ــگ از خ ــه  ای فرهن ــه در جامع ک
ــاال بــودن درآمــد  پیوندهــای بیــن نســلی قــوی، گســترش ارزش  هــای جمــع گرایانــه و غیــر مــادی، ب
خانــواده و ســالمند، اشــتغال بــاال، گســترش زیرســاختهای حمــل و نقــل عمومــی، میــزان هزینــه کــرد 
ــت  ــی  رود حمای ــار م ــد، انتظ ــتر باش ــی بیش ــی - مراقبت ــات حمایت ــالمندی، خدم ــش س ــت در بخ دول
خانواده هــا از ســالمند تقویــت شــود و خانــواده بــه عنــوان حامــی ســالمند در خانــواده و جامعــه عمــل 
ــه  ــه جامع ــی ب ــت ســرمایه اجتماع ــا و تقوی ــب کاهــش هزینه ه ــا در قال ــن حمایت  ه ــج ای ــرده و نتای ک
ــد.  ــت کن ــی حرک ــکوفایی و یکپارچگ ــت ش ــه در جه ــد جامع ــک می کن ــذا کم ــد. ل ــت می  نمای برگش
ــه و  ــد بیــن نســلی سســت شــود، ارزش هــای فردگرایان ــا اگــر در جامعــه ارزش هــای ســنتی و پیون ام
ــترش  ــایی گس ــی و تن آس ــد لذت گرای ــی مانن ــد، ارزش های ــدا کن ــته  ای رواج پی ــواده هس ــوی خان الگ
یابــد، مســئولیت پذیری افــراد جامعــه کاهــش یابــد، وضعیــت اقتصــادی جامعــه ماننــد درآمــد، ثــروت، 
اشــتغال نــزول کنــد، زیرســاخت های مناســب شــهری بــرای ســالمند موجــود نباشــد، دولت  هــا منابــع 
ــم  ــت فراه ــوزش و بهداش ــا، آم ــتفاده از تکنولوژی ه ــالمندان و اس ــت س ــرای حمای ــی ب ــه  ای کاف هزین
ــالمندانی در  ــور س ــاهد حض ــد و ش ــالمندان را وانهن ــت از س ــا حمای ــی رود خانواده ه ــار م ــد؛ انتظ نکنن
جامعــه باشــیم کــه از حمایــت خانوادگــی محــروم هســتند، در چنیــن حالتــی ســرمایه اجتماعــی در 

ــد. ــش می  یاب ــالمندان افزای ــت از س ــرای حمای ــه ب ــای جامع ــد و هزینه ه ــش می  یاب ــه کاه جامع
ــی از  ــای تهران ــت خانواده ه ــرای حمای ــی ب ــده مرجــح و قطع ــک آین ــوان ی آنچــه مســلم اســت، نمی ت
ــی  ــل م ــک از عوام ــذاری هری ــزان تاثیرگ ــب و می ــه ترکی ــت. بلک ــق1430 در نظرگرف ســالمندان در اف
ــای مناســب  ــتراتژیک و راهبرده ــای اس ــد تصمیم ه ــذا بای ــد. ل ــذار باش ــت تاثیرگ ــن حمای ــد در ای توان
ــناریو در  ــرای دو س ــب ب ــای مناس ــود. راهبرده ــه ش ــر گرفت ــن درنظ ــای ممک ــه آیتم  ه ــاس هم براس
ــاره آنهــا صــرف نظــر می کنیــم. ــه و تحلیــل پژوهــش عنــوان شــده اســت و از بیــان دوب بخــش تجزی
ــن  ــت ای ــرای تقوی ــد ب ــران بای ــالمندان در ته ــواده از س ــت خان ــن حمای ــناریوهای ممک ــاس س براس
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ــد. ــی باش ــی و اجتماع ــرایط اقتصادی-فرهنگ ــب ش ــه در قال ــود ک ــرح ش ــی مط ــا راهبردهای حمایت  ه
ــی در 3  ــت راهبردهای ــا الزم اس ــاط قوت-فرصت ه ــا و نق ــا- محدودیته ــن  ضعف  ه ــر گرفت ــا در نظ ب
زمینــه مطــرح گــردد کــه بتوانــد حمایــت خانوادگــی را تقویــت کنــد و یــا حداقــل آن را حفــظ کنــد.
اولیــن زمینــه؛ حمایــت از مراقبــان می باشــد. بایــد خدماتــی بــه آنهــا ارائــه شــود کــه هــم حمایت هــای 
ــود.  ــری ش ــده جلوگی ــته آین ــه وابس ــراد ب ــن اف ــدن ای ــل ش ــم از تبدی ــد و ه ــداوم یاب ــد ت ــا بتوان آنه
ــه  ــغلی و ارائ ــای ش ــد مرخصی ه ــغلی مانن ــای ش ــادی، حمایت  ه ــای م ــد حمایت  ه ــی مانن راهبردهای
ــب در  ــی مراق ــای جایگزین ــی و حمایت ه ــای آموزش ــاعتی، حمایت ه ــری س ــا انعطاف پذی ــغل هایی ب ش

ــای بیمــه  ای.  ــی و حمایت ه ــب اصل ــود مراق ــان نب زم
دومیــن زمینــه؛ حمایــت از ســالمندان می باشــد. می  توانــد حمایــت درمانــی - بهداشــتی، حمایت هــای 
خدماتــی بــرای داشــتن زندگــی مســتقل ماننــد؛ ارائــه فناوری هــای مناســب، آموزش هــای ســالمندی، 
ــا تجهیــزات مناســب ســالمند، ارائــه حمــل و نقل  هــای مناســب جهــت  برنامه هــای مســکن مناســب ب

کمــک بــه حضــور ســالمند در جامعــه، مناســب ســازی معابــر و ســاخت و ســازهای شــهری باشــد.
ــه  ــد. ب ــان می باش ــالمندان و مراقب ــای س ــن هزینه ه ــرای تامی ــی ب ــتن برنامه های ــه؛ داش ــومین زمین س
طــوری کــه ایــن درآمدهــا، هزینه هــای ایــن دوره را پوشــش دهــد و بتــوان بــه عنــوان منبــع پایــداری 

ــورت داد. ــزی ص روی آن برنامه ری
در کنــار ایــن 3 زمینــه اصلــی، توجــه بــه تقویــت نقــش جامعــه و مخصوصــا ســازمان های مــردم نهــاد 
بــرای کمــک گرفتــن از پتانســیل ایــن منبــع بــرای حمایــت از ســالمندان و خانواده هــای آنهــا، نبایــد 
ــک سیســتم  ــد ی ــا نیازمن ــاری، م ــام آم ــودن نظ ــف ب ــه ضعی ــا توجــه ب ــر ب ــود. از طــرف دیگ ــل ب غاف
یکپارچــه اطالعــات ســالمندان در کشــور می باشــیم، کــه اطالعــات اصلــی ســالمندان و مراقبــان آنهــا 
را در اختیــار برنامه ریــزان و نهادهــای خدماتــی قــرار دهــد، کــه بتواننــد دقیــق تــر، هدفمندتــر و کــم 

هزینــه تــر و ســریع تــر خدمــات موردنیــاز ســالمند و مراقــب را ارائــه نماینــد. 
ــران  ــالمندان ته ــی از س ــت خانوادگ ــی از حمای ــناریوهای مختلف ــده، س ــاال آم ــه در ب ــه ک ــر آن چ بناب
ــر اســاس هــر کــدام، ســناریوها، راهبردهــا و سیاســت هایی مطــرح  ــذا ب ــق 1430 وجــود دارد. ل در اف

ــت؛ ــاوت اس ــا متف ــن راهبرده ــف ای ــای مختل ــه در حوزه ه ــد، ک گردی
ــت  ــه عنــوان ســناریو تهاجمــی شــناخته می  شــود. وضعیــت خاتواده هــا و دول مطلوب تریــن ســناریو؛ ب
از نظــر اقتصــادی و منابــع مناســب اســت. خانواده هــا امــکان بــرآوردن منابــع مــورد نیــاز ســالمندان و 
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مراقبــان را دارنــد، امــکان در اختیــار قــراردادن فناوری هــای مــورد نیــاز وجــود دارد و اکثــر ســالمندان 
ــه رواج دارد  ــای جمع گرایان ــم ارزش ه ــه ه ــا و جامع ــتند. در خانواده ه ــتقل هس ــای مس دارای درآمده
ــئولیت پذیر  ــا مس ــه آنه ــبت ب ــد و نس ــژه دارن ــه وی ــود توج ــنتی خ ــای س ــه نقش  ه ــا ب و خانواده ه
هســتند. در ایــن ســناریو در واقــع نقــاط قــوت و فرصت هــا در حــد باالیــی می باشــد و نقــاط ضعــف و 
تهدیدهــا درحــد پایینــی می باشــد. لــذا الزم اســت بــه بهبــود هرچــه بیشــتر کیفیــت زندگــی ســالمند 
ــدار اندیشــه شــود، از  ــای پای ــع هزینه ه ــن کاری الزم اســت، مناب ــرای چنی ــب توجــه داشــت. ب و مراق
ــتدار  ــل دوس ــل و نق ــهرها و حم ــود، ش ــود جســته ش ــاد س ــردم نه ــازمان های تخصصــی و م ــوان س ت
ــه فعالیت  هــای فراغتــی ســالمند توجــه ویــژه شــود، فناوری هــای مناســب گســترش  ســالمند شــود، ب
ــی  ــای کمک ــود، برنامه ه ــوزش داده ش ــا آم ــالمندان و خانواده ه ــه س ــا ب ــتفاده از آنه ــوه اس ــد و نح یاب
ــان  ــود، مراقب ــم ش ــالمند فراه ــرای س ــی مســتقل ب ــکان زندگ ــود، ام ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــه مراقب ب
شــاغل مــورد توجــه ویــژه قــرار گیرنــد، پیوندهــای بیــن نســلی تقویــت شــود و احتــرام بــه ســالمندان 
ــالمندان  ــای بهداشــتی از س ــای فرهنگــی و آموزشــی شــود و مراقبت ه ــی کاره ــای اصل جــزء برنامه ه

تخصصــی شــود.
در ایــن ســناریو در افــق 1430 تهــران الزم اســت؛ جهــت پایــداری درآمدهــای مــورد نیــاز ســالمندی 
مالیــات و بیمه هــای دوره ســالمندی در اولویــت باشــد؛ اضافــه شــدن بنــدی بــه عنــوان مالیــات درمــان 
ــهم  ــه الزم اســت، س ــف ارزش، در بخــش بیم ــتانه ک ــا آس ــالک ب ــر ارث از ام ــات ب ــن مالی ــا گرفت و ی
مراقبت هــای اجتماعــی در بیمه هــا گنجانــده شــود و درصــدی از درآمــد بــه آن تخصیــص یابــد. بــرای 
ــد، دولــت تخفیف  هــای ویــژه ای درنظــر  گروه هــای خاصــی کــه توانایــی الزم در پرداخــت بیمــه ندارن

بگیــرد.
ــت.  ــت اس ــگیری در اولوی ــه و پیش ــات بیم ــناریو؛ خدم ــن س ــان در ای ــت و درم ــن بهداش ــرای تامی ب
خدمــات بیمــه  ای پایــه و تکمیلــی و مراقبتــی مشــارکتی و غیرمشــارکتی) دولــت پرداخــت کننــده افــراد 
فقیــر اســت( گســترش یابــد. تمامــی افــراد تحــت پوشــش ایــن بیمه هــا باشــند، خدمــات پیشــگیری 
و غربالگــری بــه صــورت دوره ای بــرای تمامــی ســالمندان از یــک ســن خــاص در نظــر گرفتــه شــود، 
وســایل مــورد نیــاز ســالمندان از قبیــل ســمعک، ویلچــر، تخــت خــواب مخصــوص و... بــا تاییــد پزشــک 
ــه  ــر گرفت ــالمندان در نظ ــوص س ــای مخص ــی و بخش ه ــای مراقبت ــود، تیم ه ــرار داده ش ــار ق در اختی
ــل  ــه قب ــراد جامع ــا مشــارکت اف ــدت ب ــه ســرمایه گذاری بلندم ــه مســکن الزم اســت ب شــود. در زمین
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ــه شــرط حمایــت از ســالمند، مســکن مناســب  ــدون مســکن ب از پیــری در اولویــت باشــد. مراقبــان ب
ســالمند در اختیــار قــرار داده شــود، در واقــع مســکن بــه ســالمند تعلــق می گیــرد و مراقــب در قبــال 
ارائــه خدمــات بــه ســالمند و زندگــی بــا ســالمند امــکان اســتفاده از مســکن را دارد، کســانی کــه قصــد 
تامیــن مســکن شــخصی یــا مناســب ســازی مســکن و یــا رهــن دارنــد؛ تخفیفــات ویــژه از قبیــل زمیــن 
رایــگان و وام کــم بهــره و.... داده شــود. مشــاوره های رایــگان بــرای مناســب ســازی ایــن قبیــل خانه هــا 
ــور،  ــل ن ــا از قبی ــود. خانه ه ــازی ش ــالمند، هوشمندس ــتر س ــتقالل بیش ــرای اس ــا ب ــود. خانه ه داده ش

رنــگ، راههــای ورودی و.... استانداردســازی شــوند.
ــه مراقبــان غیرشــاغل داده شــود. مراقبــان  ــرای حمایــت از مراقبــان الزم اســت؛ خدمــات بیمــه  ای ب ب
ــم  ــا فراه ــرای آنه ــکان دورکاری ب ــاعات کاری و ام ــش س ــی، کاه ــد مرخص ــی مانن ــاغل حمایت های ش
ــی  ــه مراقبت ــان و فرج ــه مراقب ــی ب ــاوره های تخصص ــت، دادن مش ــد خدم ــن خری ــن کوپ ــود. گرفت ش
بــرای مراقبــان از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. مراقبــان در حــال تحصیــل بایــد در اولویــت گرفتــن 
ایــن خدمــات باشــند . بــرای پیشــبرد ایــن راهبردهــا و سیاســت ها الزم اســت، تغییراتــی در قوانیــن ایــن 
حوزه هــا صــورت پذیــرد ؛ از جملــه مســکن های ســالمندی بایــد دارای اســتانداردهای ویــژه ســالمندی 
باشــند کــه توســط شــهرداری ها و نظــام مهندســی مــورد تاییــد قــرار گیــرد. قوانیــن بیمه هــا تغییــرات 
اساســی داشــته باشــد. مثــال: خدمــات غیــر بیمارســتانی را هــم پوشــش دهــد، افــرادی کــه قصــد بیمــه 
ــه خدمــات  ــوع بیمه هــا را انتخــاب کننــد و تبعیض هــای ســنی در ارائ ــد، بتواننــد راحــت ن شــدن دارن
و اســتخدام حــذف شــود و قوانیــن جهــت حمایــت از ســالمندان در اســتفاده از خدمــات تصویــب شــود.
در ایــن ســناریو همچنــان بایــد ارزش هــای جمع گرایانــه و احتــرام بــه ســالمند تقویــت شــود، 
برنامه هــای فرهنگــی توســط رســانه های عمومــی بــه ترویــج مثبــت بــودن ســن بــاال بپردازنــد. جامعــه 
ــه طــرف حمایــت از ایــن گروه هــا ســوق  ــا ویژگی هــای دوره ســالمندی آشــنا کننــد، خیریــن را ب را ب
ــه  ــا از جمل ــر گروه ه ــورد دیگ ــوه برخ ــف و نح ــای مختل ــا گروه ه ــالمندان ب ــورد س ــوه برخ ــد، نح دهن
ــا را  ــن ارزش ه ــگاه ای ــدارس و دانش ــی م ــوای درس ــود، محت ــوزش داده ش ــالمند آم ــا س ــا ب خانواده ه
تقویــت کنــد، دوره هــای پیــش بازنشســتگی و نحــوه اســتفاده از تــوان، انــرژی و اوقــات فراغــت بایــد بــه 
ســالمند آمــوزش داده شــود و ســالمند را بــرای بازنشســتگی پیــش از بازنشســتگی آمــاده کننــد. ایــن 
ــردم  ــای م ــط نهاده ــا توس ــت و ی ــن خدم ــای ضم ــی دوره ه ــگاه ها ط ــط دانش ــد توس ــا می  توان دوره ه

نهــاد بــه ســالمندان آمــوزش داده شــود.
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نهادهــای مــردم نهــاد بایــد توســط دولــت حمایــت شــوند، امکانــات و فضــا بــرای فعالیــت ایــن نهادهــا 
فراهــم شــود و در سیاســت گذاری ها بــه عنــوان یــک نهــاد مشــورتی بــه کار گرفتــه شــوند تــا بتواننــد 

بصــورت تخصصــی بــه هریــک از مســائل ســالمندان وارد شــوند.
جهــت داشــتن زندگــی مســتقل ســالمند؛ گســترش شــهر دوســتدار ســالمند در ایــن ســناریو ممکــن 
اســت. لــذا الزم اســت فضاهــای شــهری از قبیــل خیابان هــا، پیــاده روهــا و سیســتم  های حمــل و نقــل 
بــرای ســالمندان مناســب ســازی شــود. الزم اســت تخفیف هــای ویــژه ای جهــت حمــل و نقل ســالمندان 
ــرویس های  ــط، س ــف بلی ــد؛ تخفی ــوند. مانن ــب ش ــاع راغ ــور در اجتم ــه حض ــا ب ــه آنه ــود ک داده ش
مخصــوص ســالمندان جهــت حضــور در مراکــز خریــد و مراکــز درمانــی، بــاال بــردن خوانایــی محیطــی، 
بــاال بــردن تنوع  هــای کاربــری مخصوصــا در مناطــق حاشــیه  ای تهــران جهــت حضــور حداکثــری اقشــار 
ــرای  ــالمندان و ایجــاد س ــت س ــردن امنی ــت باالب ــچ و خــم جه ــای پرپی ــاماندهی کوچه ه ــف، س مختل
روزانــه ســالمندی در تمامــی مناطــق تهــران کــه ســالمند بــا ده دقیقــه پیــاده روی امــکان حضــور در 
ــکان ارتباطــات و  ــی و ام ــای محل ــالمندان در تصمیم گیری ه ــا را داشــته باشــد. مشــارکت دادن س آنه
پشــتیبانی ســالمندان از همدیگــر، بــه تشــکیل شــبکه های محلــی و حمایتــی بــه اســتقالل ســالمندان 

کمــک خواهــد کــرد.
ــا  ــت خانواده ه ــود، وضعی ــاد می  ش ــی از آن ی ــناریو تدافع ــوان س ــت عن ــه تح ــناریو، ک ــن س در بدتری
ــا  ــتان خانواده ه ــکاری سرپرس ــت، بی ــب نیس ــار مناس ــع در اختی ــادی و مناب ــر اقتص ــت از نظ و دول
باالســت، ســالمندان اکثــرا هیچگونــه منبــع درآمــدی ثابتــی ندارنــد، اکثریــت مســکن مناســبی ندارنــد، 
ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــت، خدم ــرده اس ــدا نک ــترش پی ــی گس ــل عموم ــل و نق ــاختهای حم زیرس
گســترش نیافتــه اســت، میــزان رســوخ فنــاوری در زندگــی ســالمند و مراقــب پاییــن اســت، از نظــر 
فرهنگــی ارزش هــای فردگرایانــه حاکــم اســت، گرایــش بــه زندگــی مســتقل از ســالمند باالســت، عــدم 
ــا نقش هــای  ــی دارد و خانواده ه ــال ســالمندان گســترش روزافزون ــا در قب ــری خانواده ه مســئولیت پذی
ــه از  ــت ک ــی الزم اس ــن فضای ــپرده  اند. در چنی ــی س ــه فراموش ــالمندان را ب ــت از س ــنتی در حمای س
نقــاط قــوت و فرصت هــا در جهــت رفــع نقــاط ضعــف و تهدیدهــا اســتفاده کــرد، کــه این هــا در غالــب 
ــت . ــتفاده اس ــل اس ــف قاب ــای مختل ــان در حوزه ه ــالمندان و مراقب ــت از س ــرای حمای ــت هایی ب سیاس

ــه  ــه طــوری ک ــرد، ب ــای مشــارکتی اســتفاده ک ــج بیمه ه ــوان از تروی ــا، می  ت ــن هزینه ه در حــوزه تامی
تخفیــف در پرداخــت بــرای گروه هــای خــاص و بــاال بــردن کــف ســن شــروع بیمــه می تــوان اســتفاده 
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ــن  ــود و س ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــی بای ــای اجتماع ــوان مراقبت ه ــت عن ــا تح ــدی در بیمه ه ــرد. بن ک
ــه جــای بازنشســتگی اســتفاده کــرد،  بازنشســتگی را بایــد افزایــش داد. واژه هایــی ماننــد درماندگــی ب
افــراد را نبایــد مجبــور بــه بازنشســتگی کــرد، بخشــی از مالیات هــا بــه مالیــات مراقبت هــای اجتماعــی 
اختصــاص یابــد، افــرادی کــه توانمنــد هســتند بــا پرداخــت بخشــی از دارائی هــای خــود ماننــد خانــه 

ــت را داشــته باشــند. ــا حقــوق بازنشســتگی حمایت هــای دول ی
ــه  ــژه ب ــف وی ــارکتی )باتخفی ــارکتی و غیرمش ــای مش ــج بیمه ه ــان تروی ــت و درم ــش بهداش در بخ
ــد  ــوند، می توان ــت ش ــر بازنشس ــراد دیرت ــه اف ــن بازنشســتگی ک ــردن س ــناور ک ــاص(، ش ــای خ گروه ه
هزینه هــای ایــن دوره را پوشــش دهــد، ترویــج عضویــت در بیمه هــای درمانــی می  توانــد در  بهداشــت 
ــرای  ــدن ب ــل ش ــت قائ ــارکتی(، اولوی ــوع مشارکتی/غیرمش ــد )از ن ــده باش ــک کنن ــم کم ــان ه و درم
ــادی از  ــدود زی ــا ح ــد ت ــتی از ســن خاصــی می  توان ــی و بهداش ــات درمان ــن خدم ــالمندان در گرفت س

ــدازد. ــق بیان ــه تعوی ــالمندان را ب ــی س کارافتادگ
در زمینــه مســکن الزم اســت؛ ســرمایه گذاری بلندمــدت بــرای گروه هــای شــاغل و برخــوردار در اولویــت 
ــن  ــد، در ای ــا را می  طلب ــه مشــارکت همســایه ها و فامیل ه باشــد، اســتفاده از مســکن های اشــتراکی ک
ســناریو می  توانــد راه گشــا باشــد. اســتفاده از تخفیفــات زمیــن و وام هــای ارزان بــه ســالمند و مراقــب 
می توانــد آنهــا را در مشــارکت در بدســت آوردن مســکن مــورد نیــاز یــاری نمایــد. مکان یابــی مناســب 
ــد،  ــز خری ــه مراک ــک ب ــای نزدی ــت دارد مســکن در جاه ــه اولوی ــالمندان ک مســکن های مخصــوص س
بیمارســتان ها و... باشــد و همچنیــن دارای امنیــت کافــی بــرای ســالمندان باشــد. هوشمندســازی ایــن 
مســکن ها بــه علــت تــوان پاییــن مالــی خانــواده و دولــت تقریبــا ممکــن نیســت. ولــی در ســاخت آنهــا 

می  تــوان اســتانداردهای مــورد نیــاز ســالمندی لحــاظ کــرد.
در ایــن ســناریو حداقــل کمــک ممکــن را می  تــوان بــرای مراقبــان انجــام داد؛ بایــد مراقبــان شــاغل، در 
حــال تحصیــل و ســالمند در گرفتــن خدمــات در اولویــت قــرار گیــرد. خدماتــی ماننــد مرخصــی، کاهش 
ــد خدمــت و غــذا در  ســاعات کاری، امــکان دورکاری مراقــب شــاغل، دادن کوپن هــای غیرنقــدی خری
دســتور کار قــرار گیــرد. از مراقبــان غیرشــاغل حمایت هــای بیمــه  ای و مشــاوره  ای صــورت پذیــرد. در 
ــات مســکن، بهداشــت،  ــه خدم ــت در ارائ ــوان کمــک دول ــودن ت ــن ب ــه پایی ــا توجــه ب ــن ســناریو ب ای
ــی از  ــات کاف ــتن اطالع ــه آن داش ــیم. الزم ــیع می باش ــون وس ــد آزم ــب و.... نیازمن ــه مراق ــات ب خدم

ــروت ســالمند می باشــد. ــدی و ث ــع درآم مناب
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ــا صــورت  ــن حوزه ه ــن ای ــی در قوانی ــا و سیاســت ها الزم اســت؛ تغییرات ــن راهبرده ــرای پیشــبرد ای ب
پذیــرد ؛ از جملــه مســکن های ســالمندی بایــد دارای اســتانداردهای ویــژه ســالمندی باشــند کــه توســط 
ــرات اساســی داشــته  ــا تغیی ــن بیمه ه ــرد. قوانی ــرار گی ــد ق ــورد تایی شــهرداری  ها و نظــام مهندســی م
باشــد. مثــال: خدمــات غیــر بیمارســتانی را هــم پوشــش دهــد، افــرادی کــه قصــد بیمــه شــدن دارنــد، 
ــتخدام  ــات و اس ــه خدم ــنی در ارائ ــای س ــد و تبعیض ه ــاب کنن ــا را انتخ ــوع بیمه ه ــت ن ــد راح بتوانن

حــذف شــود. قوانیــن جهــت حمایــت از ســالمندان در اســتفاده از خدمــات تصویــب شــود.
ــالمندان، الزم  ــارکت س ــگ مش ــج فرهن ــان؛ تروی ــالمندان و مراقب ــد س ــودن درآم ــن ب ــت پایی ــه عل ب
ــا حمایــت دیگــر  ــه ســالمندان آموزش هــا و مهارت هایــی داده شــود کــه بتواننــد ب اســت کــه در آن ب
ســالمندان درآمــدی بــرای رفــع نیازهــای اقتصــادی آنهــا داشــته باشــند. ایــن فعالیت هــا نبایــد بــرای 

ســالمتی ســالمند ضــرر داشــته باشــد.
در ایــن ســناریو همچنــان بایــد ارزش هــای جمع گرایانــه و احتــرام بــه ســالمند تقویــت شــود، 
برنامه هــای فرهنگــی توســط رســانه های عمومــی بــه ترویــج مثبــت بــودن ســن بــاال بپردازنــد و جامعــه 
ــف و  ــای مختل ــا گروه ه ــالمندان ب ــورد س ــوه برخ ــد، نح ــنا کنن ــالمندی آش ــای دوره س ــا ویژگی ه را ب
ــا ســالمند آمــوزش داده شــود، محتــوای درســی  نحــوه برخــورد دیگــر گروه هــا از جملــه خانواده هــا ب
مــدارس و دانشــگاه ایــن ارزش هــا را تقویــت کنــد، دوره هــای پیــش بازنشســتگی و نحــوه اســتفاده از 
تــوان، انــرژی و اوقــات فراغــت بایــد بــه ســالمند آمــوزش داده شــود. ســالمند را بــرای بازنشســتگی پیش 
از بازنشســتگی آمــاده کننــد. ایــن دوره هــا می  توانــد توســط دانشــگاه ها طــی دوره هــای ضمــن خدمــت 

و یــا توســط نهادهــای مــردم نهــاد بــه ســالمندان آمــوزش داده شــود.
ــات و  نهادهــای مــردم نهــاد بایــد توســط دولــت حمایــت شــوند. از جملــه؛ در اختیــار گذاشــتن امکان
ــه عنــوان یــک نهــاد مشــورتی  ــرای فعالیــت ایــن نهادهــا فراهــم شــود. در سیاســت گذاری  ها ب فضــا ب
بــه کار گرفتــه شــوند و بصــورت تخصصــی بــه هریــک از مســائل ســالمندان وارد شــوند. تســهیل گری 
اجتماعــی را ارتقــا بخشــند. بــه هــم ســکنایی ســالمندان تنهــا، تقویــت پیونــد بیــن نســلی بپردازنــد. بــه 
اوقــات فراغــت ســالمندان غنــا ببخشــند. بــا ســاختن محتواهــای آموزشــی بــه آگاهــی دهــی موضوعــات 
ســالمندی بــه جامعــه کمــک کننــد. جهــت بهبــود رفــاه ســالمندان ایجاد ســرای روزانــه ســالمندان الزم 
اســت کــه دسترســی بــه آنهــا بــرای ســالمندان راحــت باشــد. به طوری کــه  ســالمندان پیــاده بتواننــد 
در کمتــر از ده دقیقــه بــه آن دسترســی داشــته باشــند. در ایــن ســرای ســالمندان بایــد فعالیت  هــای 
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فکــری و بدنــی مناســب ســالمند ارائــه شــود، خدمــات ســرپایی پزشــکی، دادن وعده هــای غذایــی گــرم 
صــورت پذیــرد. وجــود ایــن ســراها در تمامــی مناطــق 22گانــه تهــران الزم اســت. بایــد مناطــق جنوبــی 
و حاشــیه  ای در اولویــت قــرار گیــرد کــه بتواننــد ســالمندان را در ارتبــاط بــا یکدیگــر نگــه دارد. ارائــه 
حمایت هــای دولتــی بــه ســالمندان بــرای ایجــاد اشــتغال و کســب درآمــد، آمــوزش مهارت هــای مــورد 
نیــاز آنهــا، کمــک بــه بهبــود اقتصــاد ســالمندی )ماننــد وام، مشــاوره مالــی، صندوق هــای حمایــت از 

ســالمندی( الزم اســت.
ــت ظرفیت  هــای  ــه تقوی ــد ب ــان بای ــت از مراقب آن چــه مســلم اســت در مراقبــت از ســالمندان و حمای
ــط  ــالمندان توس ــت از س ــه حمای ــوان ب ــا بت ــت، ت ــژه داش ــه وی ــی توج ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ف
ــه هــر کــدام  خانواده هــا و جامعــه در افــق1430 تهــران اســتمرار و اســتحکام بخشــید. عــدم توجــه ب

ــد.  ــور می انجام ــه مح ــور و جامع ــواده مح ــای خان ــش حمایت  ه ــه کاه ــا ب ــن ظرفیت ه ــک از ای ی
در راهبردهــای مطــرح شــده، تامیــن هزینــه مهمتریــن فاکتــور می باشــد و مهمتریــن روش تامیــن ایــن 
ــا  ــم اجــرای دیگــر راهبرده ــل مه ــی عام ــات مال ــت خدم ــا می باشــد. تقوی ــات و بیمه ه ــا، مالی هزینه ه
می باشــد. نتایــج تحقیــق زکریــا )2009( مویــد ایــن نتایــج می باشــد. در ایــن راهبردهــا و سیاســت ها 
ــه  ــان ب ــان مطــرح می باشــد. در بخــش مراقب ــان و ســالمندان بطــور همزم ــه مراقب همچنیــن توجــه ب
پرداخــت مزایایــی مســتقیم و غیــر مســتقیم و اعتبــارات بازنشســتگی کــه بــه نوعــی کمــک بــه الگــو 
مراقبــان بــه عنــوان مددجــو اســت. هــدف از ایــن برنامه هــا توجــه بــه فعــال ســازی منابــع خانوادگــی و 
توجــه بــه عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه بــر حمایــت روانــی، معنــوی و اجتماعــی از مراقبــان 
اســت. چنیــن برنامه هایــی مویــد نظریــات )Halst,2017( ،)twigg1994( و )Thorpe,2015(  و 

ــج  کار محمــدی شــاهبالغی 1387می باشــد. نتای
سیاســت ها و راهبردهــا در بخــش قوانیــن، بیشــتر در پوشــش فراگیــر بیمه هــا تاکیــد دارد. همچنیــن 
تصویــب قوانینــی جدیــد در حمایــت از ســالمندان و مراقبــان، بــا نتایــج شــیرازی خــواه 1389 و رامــوس 

2009 همخوانــی دارد.
راهبردهــای مطــرح شــده در بخــش آموزشــی و فرهنگی، تقویــت کننــده هنجارهای فرهنگــی و انتظارات 
 )lang&mehtak2009( ــات ــد نظری ــل و مطــرح کننــده مــدل چرخــه مراقبتــی اســت کــه موی متقاب
می باشــد. هــدف ایــن مــدل، تقویــت پیوندهــای بیــن نســلی و ارزش هــای مشــترک اســت کــه می توانــد 
ــد نتایــج کار)شــیو200( و  ــواده در جهــت مراقبــت باشــد و موی ــه اســتفاده از نیــروی کار خان منجــر ب
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ــد  ــر خواه ــوزش میس ــیر آم ــا از مس ــت ها و راهبرده ــن سیاس ــرای ای ــد. اج ــوس2009( می باش )رام
شــد. اکثــر محققــان بخــش ســالمندی از جملــه )شــیو2000( و )اوکاموتــو و همــکاران2007( آمــوزش 
ــن  ــد، ای ــی می  دانن ــادل در زندگ ــظ تع ــه حف ــده ب ــک کنن ــلی و کم ــن نس ــتگی بی ــل همبس را عام
ــه را  ــالمندان و جامع ــرای س ــوزش ب ــه آم ــد، بلک ــان نمی دانن ــه مراقب ــر ب ــا منحص ــا را تنه آموزش ه
ــوزش  ــا، آم ــه و خانواده ه ــوان جامع ــر اســتفاده از ت ــه عــالوه ب ــد. هــدف آن اســت ک هــم الزم می  دانن
می  توانــد بــه ترویــج زندگــی مســتقل ســالمندان کمــک کنــد و ســالمندان تــا زمانــی کــه ممکــن اســت 

در خانــه و محلــه خــود زندگــی کننــد. 
ــی  ــای خانوادگ ــالمندی و حمایت ه ــاز س ــورد نی ــات م ــودن امکان ــم ب ــار فراه ــوزش در کن ــع آم در واق
ــی  ــا و بارمراقبت ــش هزینه ه ــه، کاه ــالمند در محل ــدگاری س ــالمند، مان ــتقالل س ــه اس ــی ب و اجتماع
می انجامــد. طراحــی فیزیکــی خانه هــا هــم تقویــت ایــن دیــدگاه اســت؛ خانــه عــالوه بــر بعــد فیزیکــی 
ــواده و هــم محله ای هــا احســاس  ــار خان ــا زندگــی در کن ــرد ســالمند ب دارای بعــد اجتماعــی اســت. ف
ــش  ــای وی را پوش ــی از نیازه ــده بخش ــرح ش ــای مط ــدام از برنامه ه ــر ک ــتری دارد. ه ــش بیش آرام
ــرای سیاســت های  ــر اج ــالوه ب ــری در محــل« ع ــدگاه »پی ــداری و گســترش دی ــه پای ــد. الزم می  دهن
ــرای  ــران ب ــد دیگ ــابه ای مانن ــوق مش ــا حق ــه آنه ــد، ک ــزان می باش ــدگاه در برنامه ری ــر دی ــاال، تغیی ب
ــا  ــا و مخصوص ــه م ــی از جامع ــی و کلیشــه ای در بخــش عظیم ــت منف ــوند. ذهنی ــل ش ــالمندان قائ س
ادارات مــا تبعیــض زیــادی در حــق ســالمندان بــه بــار آورده اســت. ایــن نــگاه حتــی در رشــته علــوم 
اجتماعــی هــم وجــود دارد؛ ســالمندان را بــه عنــوان یــک گــروه حاشــیه  ای چنــدان مــورد توجــه قــرار 
ــه عنــوان یــک مســئله  ــذا الزم اســت، مســئله ســالمندان و تبعیض هــا در حــق آنهــا ب ــداده اســت. ل ن

برســاخت شــود.
ــی  ــون بهمن ــه روز همچ ــرایط روز ب ــن ش ــد، ای ــدن می باش ــال پیرش ــران در ح ــه ای ــان جامع در پای
ــالمند  ــت س ــد جمعی ــدود 30 درص ــال 1430، ح ــا س ــد. ت ــدن می باش ــال نزدیکترش ــهمگین در ح س
ــار  ــه آن فش ــرد. نتیج ــد ب ــاال خواه ــا را ب ــت نســبت وابســتگی در خانواده ه ــن جمعی ــد. ای ــد ش خواه
ــه  ــئله ب ــن مس ــرای ای ــب ب ــت گذاری مناس ــه سیاس ــه ب ــدم توج ــود. ع ــد ب ــواده خواه ــر خان ــتر ب بیش

ــد. ــد انجامی ــالمند خواه ــی از س ــت خانوادگ ــایش حمای فرس
در نظــر گرفتــن بدتریــن ســناریوها بــرای برنامه ریــزان ایــن کمــک را خواهــد کــرد کــه؛ از غافل گیــری 
بیشــتر جلوگیــری شــود. چنانچــه زمینه هــای بــاال مدنظــر قــرار بگیــرد، کمــک خواهــد کــرد، ســالمندان 
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و مراقبــان زندگــی باکیفیت تــری داشــته باشــند.  نتیجــه آن بــه جامعــه برگشــت خواهــد کــرد. پنجــره 
ــت  ــذا الزم اس ــد، ل ــد مان ــاز نخواه ــادی ب ــان زی ــت، زم ــال اس ــور فع ــون در کش ــه اکن ــی ک جمعیت
ــم  ــن ه ــرد. ای ــورت پذی ــت ص ــن جمعی ــوان ای ــه از ت ــتفاده بهین ــرای اس ــبی ب ــت گذاری مناس سیاس
ــه  ــران می باشــد. ب ــه محیــط و بســترهای مناســب اجتماعــی – فرهنگــی جامعــه ای مســتلزم توجــه ب
ــت ســاخت  ــا جه ــوان از پتانســیل های آنه ــد بت ــوان، بای ــت گســترده و ج ــن جمعی ــرس از ای ــای ت ج
ــال نگــه داشــتن جمعیــت ســالمند و اســتفاده  ــا فع ــار آن ب ــر اســتفاده نمــود. در کن اقتصــاد کارآمدت
ــک  ــی از آن ی ــرد. حت ــت ک ــده مدیری ــالمند را در آین ــی س ــک جمعیت ــوان پی ــا، می  ت ــات آنه از تجربی

فرصــت ســاخت.
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