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دکتریداهللابوالفتحیممتاز:سالمندی،سونامینیست؛موفقیتاست!
شعاری که امســال برای روز جهانی سالمندان در نظر
گرفته شــده« ،فرصتهای برابر برای همه سنین»
است .آنچه از این شعار میتوان برداشت کرد و باید به
آن توجه کرد ،این است که در فرایندهای برنامهریزی،
سیاســتگذاری و اجرا ،سالمندان نیز در نظر گرفته
شــوند .یعنی اگر قرار اســت امکاناتی توزیع شــود،
سالمندان نیز حق و حقوقی برابر با دیگر اقشار و گروههای
سنی دارند .در حال حاضر حدود 9/3درصد جمعیت ایران
یداهللابوالفتحیممتاز
باالی60سالدارندکهازجهتیبایداینتعدادجمعیترامایهافتخار
استادیارسالمندشناسی دانست .برخالف آنچه تصور میشود ،شمار باالی تعداد سالمندان را
دانشکده علوم بهزیستی و
باید نشان ه موفقیت سیاستهای اقتصادی و اجتماعی توسعهای کشور
توانبخشی
در افزایش سن امید به زندگی دانســت و نه سونامی .استفاده از واژه
سونامی شاید از این جهت باشد که سیاستها و برنامههای حمایتی
و مراقبتی از سالمندان در کشور ما چندان موفقیتآمیز نبود ه است.
این در حالی است که کشورهای دیگر اقدامات زیربنایی و اساسی برای
حمایت و اعطای منزلت و کرامت به سالمندان خود اجرایی کردهاند.
به عبارت بهتر ،در کنار توسعه و پیشرفتی که کشور در زمینه افزایش
سن امید به زندگی بهدست آورده ،باید برای این گروههای سنی هم
برنامهریزی کرد و در عین حــال واقعیتها را هم باید پذیرفت .طبق
برآوردها در سال ،2050شمار سالمندان تنها افزایش خواهد یافت و
همین ما را ملزم میکند که از هماکنون به فکر آینده این گروهها باشیم.
برای مثال ،خانههای سالمندان در کشور را توسعه دهیم .برخالف آنچه
تصور میشود ،اسکان افراد در خانههای سالمندی نشانهای از سستی
ارزشهای فرهنگــی و اجتماعی خانوادهها نیســت ،بلکه در دانش
توسعه کنونی ،وجود خانههای سالمند در هر کشوری ضرورت است تا
به این افراد حق انتخاب داده شود .در کشورهای توسعهیافته ،بهازای
هر20ســالمند ،یک تخت نگهداری وجود دارد و سالمندان همواره

قدرت انتخاب گزینههایی بهتر از خانه را دارند .جالب اســت بدانید
در ایران بهازای هر  311فرد  60ســال به بــاال ،یک تخت وجود دارد.
نکتهای که باید بر آن تاکید کرد این است که اطالعات ما از مشکالت و
چالشهای سالمندان چندان هم کامل نیست .برای مثال ،در کشور ما
بیش از 50درصد سالمندان در خانوادهها آزار و اذیت میبینند ،وضع
معیشت و زندگی اکثر سالمندان مناسب نیست ،اغلب آنها مسکن
ی هستند .همین آمارها ما را
مناسب ندارند و اکثرشان نیز دچار بیمار 
مطمئنمیکندکهبایدفرصتهاوانتخابهایدیگریهمبهسالمندان
داده شود .بنابراین دولت و برنامهریزان برای سیاستگذاری و تدوین
سیاستها در حوزه سالمندی باید به اولویتهای این اقشار توجه کنند.
یکی از مهمترین نیازهای سالمندان ،برخورداری از مسکن متناسب
با شرایط اجتماعی و اقتصادیشان است ،چراکه خانههای سالمندان
فعلیدرکشور مابهمعنایواقعی،خانه سالمندنیستندواستانداردهای
آنها مربوط به چند دهه قبل اســت .این موضــوع از این لحاظ مهم
است که مطابق برآوردها تا سال ،1420شمار سالمندان تنها و مجرد
بهخصوصسالمندانزن،درکشورماافزایشچشمگیریخواهدداشت
و بر همین اساس باید در رسیدگی به مسائل و نیازهای آنها با برنامه و
استراتژیپیشرفت.مسئلهتعیینکنندهدیگردرکیفیتزندگیدوران
سالمندی ،خانواده است .واقعیت این است که خانوادههای ایرانی دچار
وضعیتی به نام sandwich generationهستند .یعنی اکثر خانوادههای
ایرانی دارای افراد سالمند و کودک بهصورت همزمان هستند و همین
وضع ،فشار زیادی به سرپرستان خانوار وارد میکند .تصور رایج بر این
است که خانوادهها باید از سالمندان حمایت کنند ،اما سوال مهمتر این
است که از خانوادهها تاکنون چقدر حمایت شده است؟ در کشورهای
توسعهیافته ،چنانچه خانوادهای دارای عضوی سالمند باشد ،از پرداخت
تمامی مالیاتها معاف میشود .به همین سیاق باید گفت اگر قرار است
سالمندانتکریمشوند،ایناحترامگذاریبایددرسیاستهایحمایتی
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از خانوارهای دارای عضو ســالمند دیده شود و نه در گفتار .به عبارت
دیگر ،باید تکریم رفتاری نگهداری از ســالمندان در جامعه ما ترویج
داده شود .از وجهی دیگر الزم اســت نظا م بهداشتی و درمانی کشور
به پرورش و آموزش نیروهای متخصص اقدام کنند .تحقیقات نشان
میدهد در کشور ما تنها هشت درصد از دانشجویان تمایل به فعالیت
در حوزه سالمندان دارند .ما باید از االن به فکر تجدیدنظر در رویههای
کنونیمان باشــیم و مشوقها و انگیزههای بیشتری به افراد بدهیم تا
شمار متخصصان نگهداری از سالمندان در کشور بیشتر شود .حوزه
سوم ،مسائل و چالشهای معیشتی سالمندان است که باید برای آن
برنامهریزی کرد .در حال حاضر در بسیاری از کشورها ،افراد در قبال
 15تا  20سال فعالیت اقتصادی (اشتغال ،پرداخت مالیات و )...از نوعی
 public pensionبرخوردار میشوند که در آینده دچار چالشهای مالی
نشوند .یعنی سیاســتگذاریهای حمایتی الزاما وابسته به پرداخت
حقبیمه نیســت ،بلکه دولتها به این نتیجه رسیدهاند ارجگذاری و
تکریم به افرادی که در نوعی کنش اقتصادی مشــارکت داشتهاند ،با
سیاستهای حمایت مالی ممکن میشود ،بنابراین الزم است در کشور
ما نیز سیاستگذاریها معطوف به افزایش کیفیت زندگی سالمندان
شود و نه با دلسوزی و ترح م و واکنش احساسی .ما باید بدانیم اگر افراد
ی و مرارتها را
به دوره سالمندی رســیدهاند ،انواع مختلفی از سخت 
پشتسر گذاشتهاند و شایسته برخورداری از مزایای شایسته و واقعی
هستند .خالصه اینکه تا 30سال آینده قریببهاتفاق جمعیت فعلی
که در سن مشارکت اقتصادی حضور دارند ،وارد دوره سالمندی خود
میشوند .ما اگر نتوانستهایم برای نسل فعلی سالمندان ،برنامهریزی و
سیاستگذاری کنیم ،بهتر است که رویکردمان را از حالت دست روی
دست گذاشتن تغییر دهیم و با قدر دانستن فرصتها ،دورهای درخشان
از زندگی را برای سالمندان آینده رقم بزنیم.

سالمندی،پدیدهایاستفراگیردردنیاوتنهامختص
ایران نیســت .در حقیقت یکی از مصادیقی است
که میتوان به اســتناد آن ،بررسی کرد که چطور
تغییرات کمی ،تغییــرات کیفی را رقم میزند .در
سنتهای اندیشهای چپ چندین سال است بهطور
جدی درباره پیامدهای تحوالتی کمی و تبدیل آنها
بهرخدادهایکیفیمطالعاتوبحثهاییصورتگرفته
است .چه بخواهیم و چه نخواهیم سالمندی ،نوعی سونامی
میکائیل عظیمی
است .این اصطالح از این جهت مهم است که روشن میکند آیا ما
مدیرعاملموسسه
راهبردهایبازنشستگیصبا آمادگی مقابله با تغییرات جمعیتی را داریم یا نه .کافی اســت به
کشور زلزلهخیز ژاپن نگاه کنید .در این کشور روزانه بهطور میانگین
9زمینلرزه  4،5ریشتری رخ میدهد ،اما هیچ تلفات مالی و جانی
در پی ندارد .این خصلت روان و ناخودآگاه اجتماعی است که برای
تغییروتحوالتنامیانتخابمیکندوطبیعتااگربرایاینتغییرات
از پیش آماده نباشد ،از اسامی هشدارآمیز و دارای بار منفی استفاده
میکند .واقعیت این است که ما درباره تحوالت اجتماعی بهطور
معمول منفعل ،بیبرنامه و ناآماده هستیم و به همین دلیل هنگامی
که با تغییرات روبهرو میشویم« ،چوب پدیده را میخوریم اما نان
آن را نمیخوریم» .درباره پدیده سالمندی نیز وضعیت همینگونه
است .سالمندان ما را یاد نظریه داروین میاندازند که طی سالهای
طوالنی از پس انــواع بالیا و مصیبتها و بیماریهــا برآمدهاند.
سالمندان به تعبیری مخازن تجربه هستند که متاسفانه ما کمتر
از عواید و اثرات مثبت آن ،بهره میگیریم .در علم جدید مدیریت،
حوزهای به نام مدیریت دانش شــکل گرفته که تمام تاکید آن بر

بهرهگیری از دانش ضمنی و نهفته در ذهن و روان افراد است .نتایج
مطالعات بسیاری که در این زمینه انجام شده ،نشان داده سازمانها
و نهادهایی قادرند گوی سبقت را از بقیه بربایند که قادر باشند دانش
ضمنیرااستخراجکنند.کافیاستبهدوصندوقبیمهگراجتماعی
بزرگ کشور نگاه کنید که چندین دهه است فعالیت میکنند ،اما
چقدر از انبان و ذخیره تجربهای که در این حوزه شکل گرفته ،بهره
جســتهایم؟ واقعیت این است که نظام تصمیمگیری در کشور ما
عادت ندارد از قبل خود را برای مواجهه با پدیدهها تجهیز کند و امور
عمومی را ســامان دهد .همیشه در کشور ما این طور بوده که بالیا
بر سرمان آوار شدهاند و بعد «کاسه چهکنم دستمان» میگیریم.
سازمان اجتماعی جوامع این طور است که افراد سه دوره زندگی
(کودکی ،اشتغال و بازنشستگی) را از سر میگذرانند ،اما با تحوالتی
که در ســالهای اخیر رخ داده ،دورهای جدید به نام سالمندی یا
پیری بهوجود آمده است.
این دوره ،افراد توان کار دارند ،اما چون بازنشسته هستند ،از بازار
اشتغال خارج شدهاند .به همین دلیل است که گفته میشود باید
میان بازنشســتگی و پیری تفاوت قائل شد .به این دلیل که کسی
که بازنشسته میشــود ،الزاما همان کسی نیست که باید تیمار و
مراقبت شود .اصطالحی در مطالعات جامعهشناختی وجود دارد
به نام داغدیدگی اجتماعی .در کشور ما تلقی عمومی بر این است
که بازنشستگی مترادف است با عصا ،کیسه دارو و کمری خمیده.
در چنین شــرایطی طبیعی اســت تصورات و برداشتهای افراد
سالمند با واقعیت وجودیشان همساز نخواهد شد و به تعبیری فرد
بازنشسته خودش را ول میکند .این طرز تلقی در ادامه ،انواعی از
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دکتر میکائیل عظیمی :کاسه چهکنم سالمندی!
مشکالت اجتماعی را در پی خواهد داشت که مقابله و کنترل آن
نیز چندان آسان نیســت .مطالعات بسیاری انجام شد ه که رابطه
میان خأل ارتباطی بازنشســتگان و بیماریهای جسمی و روحی
را معنادار میکند .واقعیت تلخ این است که ما در جامعهای بهسر
توگو نگذاشته است .نکته دیگر
میبریم که چنین مباحثی را به گف 
این است که فیزیولوژی و طبیعت بدن بهگونهای است که بهمرور
توان خود را از دست میدهد .بنابراین افراد زمانی که وارد این مرحله
میشوند ،نیازمند سطحی از خدمات و حمایتها خواهند بود .سوال
اساسی این است که جامعه (اعم از افراد ،دولت و حاکمیت) چطور
میتوانند این تغییرات را سامان دهند؟ در روشهای سنتی گذشته
تصور میشد این وظیفه برعهده فرزندان و خانواده است ،اما امروزه
سیاستگذاری برای این اقشار ،پیچیدهتر و مهمتر شده است .ما
باید روشن کنیم که چطور به سالمندان خدمات دهیم ،ساماندهی
اجتماعی اعم از تامین مالی ،همکاری و تعامل نهادهای حمایتگر،
نوع سیاستگذاری و تخصیص منابع در حوزه سالمندی ،ارتباطات
اجتماعی سالمندان و ...چگونه باشد .ما در این زمینهها یا اساسا فکر
نکردهایم یا کم فکر کردهایم .از این بابت روز جهانی سالمند ،روزی
است که دوباره ما را ترغیب میکند که بنشینیم و درباره سالمندان
توگوی ملی بیننسلی و فراگیر
فکر و مسائلشان فکر کنیم .ما به گف 
درحوزهسالمندینیازداریمتابهایناجماعبرسیمکهچطورمسائل
و چالشهای دوره سالمندی را ساماندهی کنیم .اگر درستتر فکر
کنیم ،روز جهانی سالمند تنها مختص افراد موسپید نیست ،بلکه
تمام اقشار و گروهها و بهعبارتی موسیاهان را هم دربرمیگیرد و ما
ت یابیم.
باید به این نگرش دس 
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بایدروشن
کنیمکهچطور
بهسالمندان
خدماتدهیم،
ساماندهی
اجتماعیاعم
از تامین مالی،
همکاریو
تعاملنهادهای
حمایتگر،نوع
سیاستگذاری
وتخصیص
منابع در حوزه
سالمندی،
ارتباطات
اجتماعی
سالمندان و...
چگونهباشد.
بایدبهمسائل
سالمندان فکر
کنیم

ادامه از صفحه 8

 : ...سالمت ،نیازهای پایه و اولیه ،امنیت
فیزیکیوحمایتاجتماعی .درمیاناین
نیازها که همگی هم مهم و حیاتیاند،
حمایتاجتماعیدرسطحکالنبراساس
برنامههای رفاهی بسیار کلیدی است.
حمایت اجتماعی باعث میشــود فرد
بهلحاظ روانی احســاس بهتری داشته
باشد و حتی آالم جسمانی را بهتر تحمل
کند .حمایت اجتماعی مانند یک سپر
میتواند از استرسهای دوران سالمندی
جلوگیری کند .حمایت عاطفی بیش از
حمایت مادی با کیفیت زندگی سالمند
ارتباط دارد .گذشــته از این ،حلقههای
مفقودهای هــم در سیاســتگذاری
و برنامهریزی برای اقشــار ســالمند و
حمایت اجتماعی موثــر از آنها دیده
میشود که میتوان آن را در سه دسته
تقســیمبندی کرد .مهمترین موضوع،
حفاظت اجتماعی و در اصل امنیت مالی
سالمندان است که جز کرامت انسانی و
حداقلهای استاندارد زندگی سالمندان
است .امنیت مالی ،حفاظی در برابر فقر و
انزوای اجتماعی سالمندان است .بیش از
45کشورتوسعهیافتهو20کشوردرحال
توسعه در دنیا حدود 90درصد پوشش
همگانــی حقوق بازنشســتگی دارند.
براســاس گزارش « ،»ILOایران حدود
27درصد پوشش حقوق بازنشستگی
دارد.پسنیازاستدرخصوصطرحهای
مشارکتی و غیرمشــارکتی ،پرداخت
حقوق بازنشستگی و پوشش همگانی
آن در ایران برنامهریزی شود.
حلقه مفقوده دوم ،سیاستگذاری توجه
به آسیبپذیرترین ســالمندان است،
یعنی زنان سالمند ،ســالمندان تنها،
ســالمندان فقیر و سالمندان روستایی
که نیازمنــد امنیت مالــی و فیزیکی
هستند .باید به این نکته توجه کرد که
در تمام کشورها اولویت سیاستگذاری
در حیطه رفــاه اجتماعی ابتدا توجه به
آســیبپذیرترین گروههای اجتماعی
برای کاهش نابرابریهــای اجتماعی
است .همان گروههایی که نیازمند بسته
حمایتیویژههستند.
حلقه مفقوده ســوم ،سیاستگذاری،
قراردادن یک رویکرد سیاســتگذاری
مانند سالمندی موفق یا سالمندی فعال
یا ســالمندی خوب بهعنوان چراغ راه
برای رسیدن به یک برنامهریزی جامع
اســت .در این دیدگاه برای رسیدن به
سالمندی خوب ،توجه به چندبُعدی و
فرایندیبودن سالمندی مهم است .در
این رویکرد در کنار سالمت جسمانی به
شادکامی و سالمت اجتماعی و معنوی
سالمندان نیز توجه میشود و از طرف
دیگر برنامهریزی از دوران میانســالی
انجام میشود تا بار هزینههای درمانی
در دوران سالمندی کاهش یابد و شاهد
سالمندی خوبی در جامعه باشیم.
در همین حــال ،نقشآفرینــان رفاه
ســالمندان نیز در سه سطح مطرحاند؛
ســطح خرد ،میانی و کالن .در ســطح
خرد ،خود سالمندان قرار میگیرند که
نقشآفرینان اصلی تغییر زندگی خود و
خارجشدن از تنهایی و ورود به اجتماع
هستند .در ســطح میانی ،خانوادهها و
افراد جامعه قرار میگیرند که نیاز است
انســجام بیننســلی را افزایش و تضاد
و شــکاف بیننســلی را کاهش دهند.
همچنین افراد جامعــه باید از تبعیض
سنی دوری کرده و از حضور سالمندان
در جامعه حمایت کنند و تالش شــود،
تصویری مثبت از سالمندی اشاعه داده
شود .در ســطح کالن ،سیاستگذاران
دولتیقرارمیگیرندکهمهمترینرسالت
آنها ،فراهمســازی شرایط مشارکت و
حضور اجتماعی سالمندان در جامعه و
پیشگیری از انزوای آنان با ارتقای امنیت
اقتصادیشــان و مناسبسازی فضای
فیزیکیمحیطاست.

