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  چکیده

هاي  باشد، ارزش تهران می 1430ر افق ی براي حمایت از مراقبان دیهدف این تحقیق ارائه راهبردها

ها در  ها، عوامل اصلی باال رفتن توان خانواده حاکم بر جامعه و خانواده و منابع در اختیار خانواده

براي ارائه راهبردها از روش سناریونویسی استفاده شد؛ . حمایت از سالمندان در آینده خواهند بود

ها استخراج گردیدند این راهبردها با  لعات پیشین و مصاحبهسناریوها و راهبردها با استفاده از مطا

نفر از  20نمونه آماري . بندي شدند اولویت HAPکمک تکنیک پرسشنامه اعتباریابی و با روش 

اعتبار پرسشنامه  و متخصصان حوزه سالمندي بودند که با کمک روش گلوله برفی انتخاب شدند

ها با کمک  وتحلیل داده تجزیه. ید شدیمک آلفاي کرونباخ تاپایایی آن با ک. توسط نخبگان تأیید شد

شده جهت حمایت از مراقبان  راهبردهاي مطرح. صورت پذیرفت SPSSو  AHP-SOLVERافزار  نرم

هاي درمانی و  شامل؛ خدمات مالی به مراقب، خدمات بیمه - مستخرج يدر هر چهار سناریو - 

ت آموزشی مورد نیاز مراقب، ارائه فرجه مراقبتی و کمک هاي حمایتی، ارائه خدما حوادث، ارائه بسته

هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی در حمایت از  براي استفاده از ظرفیت. باشد مراقب به مراقب می

گرایانه و منابع در اختیار هاي جمع زیرا که به تقویت ارزش ،سالمندان ارائه این خدمات الزم است

ها را در مراقبت از سالمندان نگه خواهد داشت که برآیند این  وادهخانواده خواهد انجامید و خان

  .خدمات حمایت خانواده محور از سالمند خواهد بود
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  مسئله پژوهش

ی، توسعه قرن اخیر؛ کاهش باروري، کاهش رشد جمعیت، بهبود امکانات بهداشت طی نیم

اجتماعی و افزایش امید به زندگی منجر به باال رفتن متوسط سن جوامع شده  -اقتصادي

 Gurung(درصد از جمعیت جهان سالمند خواهند بود  16بیش از  2050است، تا سال 

& Ghimir, 2014: 5 .(سالی  ایران نیز در حال حاضر در مرحله گذار از جوانی به میان

درصد از کل جمعیت  25حدود  2050و  2040هاي  تا دهه .باشد و سالخوردگی می

 1424تا سال ) 164: 1396میرزایی و همکاران (.ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد

سال بعد از آن از رشد  5گیرد و  رشد سالمندان ایران از میانگین جهانی سبقت می

  ).1392:351،راشدي و همکاران(سالمندي آسیا هم بیشتر خواهد شد 

عنوان مرکز سیاسی، اقتصادي و اداري کشور طی چند دهه اخیر  تهران نیز به

سرعت رشد کرده و درصد باالیی از جمعیت مهاجر و متنوع کشور را در خود  به

تبع آن رشد جمعیت سالمندان،  این مهاجرت، رشد سریع جمعیت و به. داده است جاي

نتی و دولتی نتوانند خود را با شرایط منجر به آن خواهد شد که نهادهاي حمایتی س

هاي حمایتی خانوادگی نیز به علت مهاجرت زیاد  حتی شبکه. جدید سازگار کنند

از  ،توانند از سالمندان حمایت کافی داشته باشند ها و گستردگی شهر تهران نمی خانواده

ر این ب. باشد تر از نقاط دیگر کشور می طرف دیگر سالخوردگی جمعیت این شهر سریع

این در حالی  ،درصد جمعیت سالمند کشور در این شهر ساکن هستند 13,3اساس 

کنند در کنار این مسئله؛ تعداد  تنهایی زندگی می درصد این سالمندان به 60است که 

هزار  و سیصدوهشتاد و پنجمیلیون  یک 1395جمعیت سالمندان تهران در سال 

  ).1396:1سراج،. (نفر بوده است) 1,385,000(

از طرف دیگر و طرف تغییرات سریع جمعیتی تهران  با توجه به شرایط باال؛ ازیک

هاي حمایتی از سالمندان، اجراي راهبردهایی براي کمک به  گیري نظام عدم شکل

الزم به  ،هاي مختلف مورد نیاز مراقبان غیررسمی سالمندان مراقبان سالمندان در حوزه
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هاي زیادي  پژوهش. مندان در خانه خود فراهم شودرسد تا امکان زندگی سال نظر می

د و ترجیح ارد شان نشان از تمایل سالمندان به زندگی با خانواده مخصوصًا فرزندان

 ,sunita & sudna(هاي پایانی زندگی را سپري کنند دهند که در خانه خود سال می

ا شدن وي از روزي باعث جد در صورت اقامت سالمندان در مراکز شبانه). 7 :2014

طرد کردن . شود خانواده و اجتماع شده و منجر به آسیب جدي روحی و روانی می

به احساس ناامنی، اضطراب، ایجاد حس حقارت و تنهایی منجر تواند  سالمند می

مطالعات متعدد از سالمت و طول عمر بیشتر سالمندانی حکایت دارد که . شود سالمند 

 :Bakry, 2017(،)58: 1387ساالروند و عابدي، (شوند توسط خانواده نگهداري می

از طرف دیگر مسئله حمایت از مراقبان سالمندان هر روز ابعاد جدید و . )67

  .گیرد تري به خود می پیچیده

شود پشتیبانی  فشارهاي مختلف اقتصادي که بر نهاد خانواده در ایران وارد می

هاي حمایت از  براین باید سیاستبنا. ها از سالمندان را سست خواهد کرد خانواده

از سالمند  ،تا بتوانند با کمترین بار مراقبتی ،مراقبان خانوادگی سالمندان تقویت گردد

. خود مراقبت کنند و حمایت و مراقبت از سالمند خود را به نهادهاي رسمی واننهند

و  همچنین در کشورهاي جهان سوم مانند ایران درآمدزایی دولتی بسیار ضعیف است

در کنار این دو عامل فقر  ؛اند کننده از سالمندان رشد نکرده هاي عمومی حمایت بخش

هاي حمایت از سالمندان را  گسترده و نابرابرهاي عظیم موجود در این کشورها شبکه

شود، زندگی  روز بیشتر می باید دقت نمود که اشتغال زنان روزبه .دچار چالش کرده

ها دچار مشکل  حمایت سالمندان توسط خانواده وشده  زناشویی دچار اختالل بیشتري

  ).Pallani, 2009: 8(شده است 

ها از سالمندان  هایی که به حمایت خانواده فقدان برنامه -در ایران –مسلم است 

ریزي دقیق و  گذاري و برنامه پرداخته باشد بسیار مشهود است در صورت عدم سیاست

. رو خواهد شد انباشتگی نیازهاي سالمندان روبه هاي آتی با بلندمدت، ایران در سال

هاي  طرح. نماید ها براي تداوم حمایت آنان از سالمندان الزم می حمایت از خانواده
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ها در ایران هنوز طراحی نشده و تحقیقات صورت گرفته  حمایتی از سالمندان و خانواده

ن و کیفیت زندگی در این زمینه بیشتر بر روي عوامل مؤثر بر حمایت از سالمندا

در این تحقیقات رویکرد فرا بخشی به مسائل سالمندان در . دنسالمندان تمرکز دار

در  ، کهشده است هاي حمایتی، اقتصادي، فرهنگی و قوانین در ایران نادیده گرفته حوزه

  .دنکارایی و اثربخشی الزم را ندار ،نتیجه

تابع "در چارچوب را ها  تگذاري کشور موظف است اولوی رو نظام سیاست ازاین

ها و مسائل  ها، برنامه گذاري وضعیت سردرگم در این سیاست ،مشخص کند "هدف

هاي جوان  توان همزمان از اشتغال گروه مثالً نمی. الشعاع قرار داده است سالمندان را تحت

و لزوم تسریع در بازنشستگی سالمندان سخن گفت و در همان حال به فکر بهبود معاش 

کارهاي در چارچوب مصالح  بود مگر آنکه در چارچوب تابع هدف به راهنندان سالم

این فقر ادبیاتی در این زمینه، انواع ). 59: 1389شیرازي خواه، (یافته باشیم  مرتبط دست

هاي بخش خانواده در ایران در مورد سالمندان را با مشکل مواجه کرده  گذاري سیاست

هاي محدودي  هاي مدونی وجود ندارد و سیاست سیاست ریزي هنوز در نظام برنامه. است

ی را دنبال یها اوًال کامًال مشخص نیست چه اهداف و برنامه اند شدهکه در نظر گرفته

و  نداهاي مختلف در مورد سالمندان را مدنظر قرار نداده د و ثانیًا تفکیک حوزهنکن می

این وضعیت . باشند میمختلف هاي  هاي اقتصادي وزارتخانه بیشتر تحت تأثیر سیاست

  .ها گذاشته است هاي آن پیامدهاي نامطلوبی بر وضعیت سالمندان و خانواده

ما نیازمند راهبردهاي خانواده محور در زمینه حمایت از مراقبان هستیم، 

ی یباید راهبردها. که سالمند بتواند مستقل و با فراغ بال در خانواده زندگی کند طوري به

از مراقبان حمایت شود که نتیجه آن حمایت از سالمندان خواهد بود زیرا  د کهنتهیه شو

چنین کاري همچنین . تنهایی امکان پاسخگویی به این نیازها را ندارند ها به که خانواده

کند زیرا که شرایط فردي و  هاي رفاهی کمک شایانی می به آزادي فرد در انتخاب برنامه

محور به علت آنکه هاي خانواده که برنامه ،ي استاجتماعی هر فرد متفاوت از دیگر

  . دنها کمک کن د به بهبود زندگی آننتوان بستر فرهنگی مشابهی با سالمندان دارند می
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تواند  می ،گذاري براي حفظ کردن خانواده در مراقبت بنابراین ورود به سیاست

ایت ملی را ایجاد یک زیرسیستم حمایت و مراقبت، حم. بسیار مهم و ضروري باشد

بررسی با . ها را در مراقبت سالمندان نگه دارد طلبد، حمایتی که بتواند خانواده می

گونه برنامه  در تحقیقات داخلی هیچکه توان گفت  تحقیقات صورت گرفته داخلی می

هاي  مدون و جامعی براي حمایت از سالمندان خانواده محور وجود نداشت و برنامه

پس نیازمند یک . نشده استمربوط به این گروه تدوین هاي رفاهی کشور در بخش

  .باشیم تحقیق جامع در این زمینه می

هاي دیگر کشورها هم چندان  از طرف دیگر، استفاده از نتایج تحقیقات و برنامه

هاست و ممکن است با  چون این نتایج مختص شرایط فرهنگی آن. راهگشا نیست

هاي کشورها  البته منکر استفاده از نتایج و برنامه -خوانی نداشته باشد شرایط ایران هم

توان گفت برنامه کدام کشور و در چه سطحی مناسب است  و دقیقًا نمی -توان بود نمی

با توجه به اهمیت موضوع و وجود تغییراتی که . ریزي براي ایران باشد برنامه يکه مبنا

عه دارد، توجه ویژه به این ها و حتی جام پدیده سالمندي بر روي سالمندان، خانواده

اي دارد زیرا  حمایت از مراقبان در آینده اهمیت بسیار ویژه. رسد پدیده الزم به نظر می

پذیري بیشتري دارند و جمعیت زیادي را در آینده  که این گروه از افراد جامعه آسیب

  . دنشو شامل می

در ایران هرچند مطالعات زیادي در مورد سالمندي و مسائل مربوط به آن 

 يها توان دید که به طراحی یا استخراج پیشنهاد گرفته، ولی کمتر تحقیقی می انجام

در این تحقیق . راهبردي براي حمایت از مراقبان خانوادگی سالمندان پرداخته باشد

هاي و عوامل کلیدي حمایت از مراقبان و  ها هستیم؛ پیشران دنبال پاسخ به این سؤال

ها  کدام هستند؟ سناریوهاي مستخرج از این پیشران 1430فق سالمندان تهران در ا

اند و فضاي این سناریوها چگونه هستند؟ راهبردهاي حمایتی از مراقبان خانوادگی  کدم

  بر اساس هر سناریو چه مواردي هستند؟
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  پیشینه تحقیق

نتایج
نوع 

پژوهش
نام پژوهش محققین

 :عوامل مؤثر بر حمایت خانواده از سالمند

عیت جسمی و روانی سالمند و مراقبان، وض

اقتصادي خانواده، شیوه -وضعیت فرهنگی

زندگی افراد خانواده، نحوه مواجهه افراد با 

سالمندي و وابستگی، باور به سالمند و 

میزان تقاضاهاي مالی و درمانی  ،سالمندي

سالمند و میزان نیاز سالمند به دریافت 

وخوي  مراقبت، فشارهاي فرهنگی خلق

المند و مراقب، دانش و آگاهی سالمند و س

 ،مراقب، حمایت و همکاري دیگر اعضا

وضعیت مالی و اقتصادي خانواده، وضعیت 

هاي  حضور سالمند در اجتماع، شبکه

هاي  اجتماعی سالمند وضعیت حمایت

درمانی، احساس بیگانگی سالمند -بهداشتی

با جامعه، ارجح دانستن مراقبت خانوادگی، 

  .و تعلق در خانوادهوجود عالقه 

رساله 

  دکتري

طراحی مدل مراقبت 

از سالمندان ایران 

  ساکن جامعه

پورهادي 

)1395(  

 :عوامل مؤثر بر حمایت خانواده از سالمند

ي غیرمادي در خانواده و ها ارزشوجود 

پذیري، دوري از  مسئولیت :جامعه مانند

اعتقادات مذهبی، شاغل  و تعلقات دنیوي

مثبت از مراقبت، منزلت و بودن زنان، تجربه 

هاي  جایگاه سالمند در خانواده، حمایت

  .سازمانی

تبیین مفهوم بصیرت   مقاله

خانواده در مراقبت از 

  سالمند

پوالدي و 

همکاران 

)1392(  
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 :عوامل مؤثر بر حمایت خانواده از سالمند

ها، تأهل سالمند،  اي شدن خانواده هسته

با تحصیالت (تحصیالت دانشگاهی 

) روند اهی به سراي سالمندي نمیدانشگ

ي درون ها ارزشرابطه معکوس دارد، 

هاي ارتباطی توسط  خانوادگی، حفظ شبکه

  .سالمند

حمایت اجتماعی   مقاله

سالمندان؛ مقایسه 

سراي سالمندان و 

  خانواده

راشدي و 

همکاران 

)1392(  

 :عوامل مؤثر بر حمایت خانواده از سالمند

المتی اجتماعی، س-ساختار خانوادگی

سالمند، تقید به معنویات، خود مدیریتی 

.سالمند

رساله 

دکتري

تبیین سبک زندگی 

سالمندان و ارائه 

الگوي ارتقاء آن

رحیمی 

)1390(

 :عوامل مؤثر بر حمایت خانواده از سالمند

روز در زمینه  وجود قوانین کارآمد و به

ها در  هاي آن حمایت از سالمندان و خانواده

مراقبت و نگهداري، بیمه  :نندهایی ما زمینه

درمانی، تأمین مسکن، امنیت غذایی، 

هاي عمومی، امور فرهنگی و  آموزش

.رفاهی

رساله 

دکتري

بررسی وضعیت و 

قوانین موجود مربوط 

به سالمندي در ایران

شیرازي 

خواه 

)1389(

 :عوامل مؤثر بر حمایت خانواده از سالمند

وانایی سن سالمند، تعداد فرزندان، میزان ت

جسمی سالمند، تأهل سالمند، توانایی 

اقتصادي سالمند، وضعیت مسکن مراقب، 

  .تأهل فرزندان

نامه  پایان

  ارشد

مطالعه عوامل 

کننده هم  تعیین

سکنایی سالمندان با 

  فرزندان

قبادي 

)1389(  
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 :عوامل مؤثر بر حمایت خانواده از سالمند

هاي  حمایت خانواده مراقب شامل حمایت

نوي قدردانی و تقدیر، داشتن مادي، مع

ارتباط مثبت بین گیرنده و دهنده مراقبت، 

توان مالی گیرنده و دهنده مراقبت، 

: شامل ها سازمانهاي دولتی و  حمایت

،رفاهی و هاي بهداشتی، مالی حمایت

زن بودن، مذهبی،  :ي فردي شاملها ویژگی

 و اشتغال، صبر، سالمت مراقب، بنیه جسمی

ویژه  شتن مسکن شخصی بهتعهد اخالقی، دا

شخص سالمند، داشتن حقوق و مستمري، 

کمک همسر و سایر (داشتن کمک مراقب 

.)اعضاي خانواده و تعهد مراقبان

رساله 

دکتري

فرایند مراقبت 

خانواده از سالمند 

پذیر آسیب

محمدي 

شاهبالغی 

و 

همکاران 

)1387(

هاي  عدم وجود برنامه مناسب براي خانواده

عوامل فرهنگی مانع اصلی عدم سالمندان و 

ها  آن. ها از سالمندان است مراقبت خانواده

هاي الزم به  کنند که آموزش پیشنهاد می

ها و سالمندان در طی دوره زندگی  خانواده

ها داده شود و زنجیره حمایت بهداشتی  آن

.تکمیل شود

مقاله طرح مراقبت پیشرفته 

براي سالمندان در 

هاي خانگی مراقب

رت استوا

و 

1همکاران

)2011(

براي تسهیل در مراقبت از سالمندان،  

هاي تکمیلی بهداشتی، تصویب قوانین  برنامه

جدید در حمایت از سالمندان، تقویت 

آموزش سالمندان را  و هاي خصوصی بخش

مقاله مراقبت خانوادگی از 

سالمندان در اسلوونی

و راموس

2همکاران

)2009(

                                                  
1. Stowart. F and others
2. Ramovs. J, and other
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دخالت دولت در جهت  و دهد پیشنهاد می

فراهم کردن امکانات و ترغیب خانواده به 

.داند ا مهم میحمایت از سالمندان ر

راهبرد کالن وي نیز همان تقویت 

همبستگی خانوادگی براي حمایت از 

براي تحقق این رویکرد وي . سالمندان است

خدمات : پیشنهادهاي زیر را ارائه داده است

کننده از  هاي مراقبت مالی و فنی به خانواده

ي مدنی و ها سازمانسالمندان، تقویت 

کننده از سالمندان، حمایت  خیریه حمایت

مستقیم و غیرمستقیم از مراقبان در قالب 

.انواع مزایا

مقاله یادداشتی از حمایت 

از سالمندان در 

کشورهاي عرب

1زکریا

)2009(

بر اساس نتایج این تحقیق هم مراقبین و هم 

دهند در خانواده کار  یسالمندان ترجیح م

مراقبت انجام شود، شرایط روحی 

کنندگان بر تمایل و تداوم مراقبت و  مراقبت

 کند پیشنهاد می. حمایت در منزل تأکید دارد

اکثر مراقبان داراي توانایی مراقبت  که چون

پیشرفته یا تخصصی نبودند بنابراین آموزش 

هاي  مراقبان ضرورت دارد، تقویت بخش

کننده به مراقبان در کار  کتکمیلی کم

.داند نیز الزم میرا مراقبت 

مقاله ي ها ویژگی

شناسی مراقب که  روان

کننده قطع  تعیین

مراقبت از سالمند 

.باشد معلول می

اوکاموتو 
2)2007(

بیشتر بر روي راهبردهاي عضو مراقب براي 

یافتن نقطه تعادل به هنگام رویارویی با 

مقاله الگوي مراقبت در 

مواردي که مراقبین 

1شیو

)2000(

                                                  
1. Zakaria. kh
2. Okamoto.k
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 .کید داردنیازهاي مختلف روزمره تأ

ها تعدیل محیط زندگی،  راهبردهاي آن

ها، جلب حمایت  تعدیل برنامه و فعالیت

سایر اعضا در جهت مراقبت، مراقبت از 

جایگزین براي  يجستجو و خود مراقب

وي نشان . دباش میارائه مراقبت خانوادگی 

مراقبان در هنگام شرایط پایدار قادر که داد 

زمانی که به حفظ نقطه تعادل هستند ولی 

مجبور  ،شوند رو می با مسئله جدیدي روبه

.گردند به یافتن نقطه تعادل می

خانوادگی با نیاز 

شغلی مواجه شوند

  

با توجه به جدول باال عوامل مؤثر بر حمایت خانوادگی از سالمندان و مراقبان 

توان به طور اختصار و در قالب زیر  شود که می را شامل می خانوادگی طیف متنوعی

درآمد،  :از قبیل(بندي کرد؛ اکثر این تحقیقات وضعیت اقتصادي خانواده و سالمند  دسته

هاي حاکم بر جامعه و  و وضعیت فرهنگی و ارزش) شغل سالمند و مراقب، مسکن

را ) تعهد اخالقی و حترام به سالمندپذیري افراد، اعتقاد به ا مسئولیت :از قبیل(ها  خانواده

از قبیل (هاي شخصی سالمند  همچنین ویژگی. دانند از عوامل اصلی حمایت می

، میزان عالیق و )وخو، میزان وابستگی جسمی و روحی، تحصیالت، تأهل خلق

هاي سالمند و مراقب  هاي خانواده خاطر بین سالمند و اعضاي خانواده، ویژگی تعلق

)هاي قانونی را عامل اصلی حمایت از سالمند و  و حمایت) خانواده گسترده عد خانوار،ب

  .دانند مراقب می

هاي  باشند که انجام این تحقیق و پژوهش اما این تحقیقات داراي خألهایی می

ها  تحقیقات مورد بررسی بر سالمندان و مسائل آن بیشترمشابه مورد نیاز است؛ در 

                                                                                                                       
1. Shyu Y
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ي درگیر با مراقبت و حمایت از سالمندان؛ مانند ها تأکید شده است و دیگر گروه

کمتر . اند اعضاي خانواده مخصوصًا زنان، شاغالن و افراد در حال تحصیل مغفول مانده

هاي کمک به  ها و راه توان یافت که به مراقبان و نیازهاي آن تحقیقی را در این حوزه می

ي تحقیقات داخلی حمایت از بر رو گانکه نگارند اي ها توجه کرده باشد در بررسی آن

  .مراقبان انجام داده، به مراقبان سالمند توجه بسیار کمی شده است

باشد که در مورد  یکی دیگر از خألهاي این تحقیقات عدم وجود پژوهشی می

عد شوند و ب آینده حمایت سالمندي در زمانی که تعداد سالمندان کشور زیادتر می

هاي  پژوهش. ، بحث کرده باشدکمتر خواهد شدخانوار جهت حمایت از سالمندان 

اي عمل  صورت جزیره اند و به مرتبط این حوزه هرکدام بخشی از مسائل را پوشش داده

در آنها توان دید که  در نتیجه کمتر پژوهشی در زمینه حمایت از سالمندي می ،اند کرده

ندي با دید هاي مهم مرتبط با حوزه سالم اي براي بخش برنامه مدون و یکپارچه

در تعدادي از تحقیقات صورت گرفته در زمینه . پژوهی صورت گرفته باشد آینده

کدام  شده است که این راهبردها هیچ حمایت از مراقبان و سالمندان راهبردهاي تدوین

  .نداتوسط متخصصان اعتبارسنجی نشده

گردیده که  ی ارائهیها در دو تحقیق مورد بررسی در موردحمایت از سالمندان مدل

هاي این  کاستیکه نوعی کمک خواهد کرد  این تحقیق به ند،امورد آزمون قرار نگرفته

هاي  تحقیقات پوشش داده شود و ضرورت آن با توجه به وجود سالمندان زیاد در سال

دهنده جنبه جدید بودن  نوعی نشان این ضرورت به. شود می حسازپیش  پیش رو بیش

ی یها سیاستکه در واقع تحقیق حاضر کمک خواهد کرد  .باشد این پژوهش نیز می

هاي مختلف دیده شود که تا اکنون مغفول مانده است  براي حمایت از مراقبان در حوزه

مراقبان به حمایت از سالمندان ترغیب  ،اجراي این راهبردهاو که در صورت انجام 

  .شد خواهند
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  چارچوب نظري

ت از سالمندان و مراقبان در قالب جدول زیر ها و رویکردهاي مطرح در حمای نظریه

:آمده است

نتیجه کار عوامل مؤثر بر حمایت عنوان نظریات ردیف

منابع در اختیار تغییرات تکنولوژي، تغییرات اقتصادي نظریه نوسازي 1

 –وضعیت فرهنگی 

اجتماعی

هاي قوي اجتماعی، تغییرات فرایندهاي  هنجاري

اجتماعی و خانوادگی

بع در اختیارمنا یابی به منابع کمیاب، تأکید  رقابت در جهت دست

بر منابع و داراي افراد

نظریه تضاد 2

منابع در اختیار هاي غیرمادي افراد مانند فرزندان، میزان  سرمایه

انتقال دارایی پدران به فرزندان

نظریه انتقال 3

 -وضعیت فرهنگی

اجتماعی

نوع فرهنگ حاکم بر جامعه

 -ت فرهنگیوضعی

اجتماعی

هنجارهاي فرهنگی و انتظارات متقابل نظریه 

اي چرخه

4

منابع در اختیار فقر،  :وابستگی سالمند و فرزند به همدیگر مانند

عدم اشتغال تجرد، نبود مسکن

نظریه حائل 5

منابع در اختیار ها از دست رفتن نقش نظریه نقش 6

منابع در اختیار رساند یسود و منفعتی که فرد م نظریه مبادله 7

منابع در اختیار وضعیت مالی خانواده، گذار جمعیتی نظریه لین 8

 -وضعیت فرهنگی

اجتماعی

شهرنشینی، صنعتی شدن، گذار جمعیتی 9

 -وضعیت فرهنگی

اجتماعی

تغییر کارکردهاي خانواده، نوع نگرش به مراقبت -ساختی

کارکردي

10

منابع در اختیار هاي رسمی و غیررسمی شتن شبکهدر اختیار دا نظریه شبکه 11

منابع در اختیار نظریه   کاهش توان والدین

ساندویچی

12  
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هاي خانوادگی در مراقبت و  سازي سیستم فعال  نتیجه نهایی برنامه

ارائه زندگی مستقل، حمایت سالمند توسط 

جامعه پیرامونش، کمک به زندگی سالمند در 

م حقوق مشابه اش، سالمند ه محیط زندگی

  دیگران دارد

رویکرد پیري 

  در محل

13  

  

  

کمک به مراقب در کار مراقبت، تأکید بر مراقبت   زیربناي سیاست

غیررسمی، توجه به عالیق مراقب، مراقب 

نیازهاي خاص خود را دارد، ارائه خدماتی جهت 

روحیه دادن به مراقب، کاهش بار مراقبت بر 

  مراقبان

  

رویکرد به 

  مراقبان

14  

  

با توجه به جدول باال چارچوب نظري ترکیبی از نظریات و رویکردها به مراقبان و 

الزمه حمایت از سالمندان و مراقبان در آینده توجه به سه حوزه مهم  .باشد سالمندان می

اجتماعی جامعه، منابع در اختیار جامعه، رویکردها به  –است؛ وضعیت فرهنگی 

  .سالمندان و مراقبان

مدرن شدن، شهرنشینی، صنعتی شدن و گذار  :اجتماعی -هنگیوضعیت فر -

ها ایجاد کرده است، فردگرایی ناشی از  ها و ایده تغییرات عمیقی بر نگرش ،جمعیتی

تغییرات در درك نظم ساختاري و پویایی خانواده، کارکردهاي خانواده را دچار 

سالمند است، در حمایت فرد و خانواده از  ،یکی از تغییرات. دگردیسی کرده است

جامعه و خانواده، حمایت از سالمند متأثر از نگرش مثبت به سالمند، معنویت، اعتقاد 

بر این اساس جامعه و مراقبان . هاي جمع گرایانه است مذهبی و میزان گرایش به ارزش

هرچقدر . گرایش بیشتري به حمایت از سالمند دارند ،با نگرش مثبت به مراقبت

ها  گاه مثبتی به سالمند داشته باشد سالمند بیشتر از جانب خانوادههاي جامعه ن ارزش

  .خانواده و مراقب صراحت بیشتري در پذیرش سالمند دارند و شود پذیرش می
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منظور منابعی است که خانواده در اختیار دارد تا از سالمند  :منابع در اختیار-

شود؛ پشتیبانی  ل میطیف متنوعی از منابع را شام ، کهخود مراقبت و حمایت کند

اي از سالمند و مراقب تأثیر  هاي حرفه اعضاي خانواده و دوستان از مراقب و حمایت

ها و مراقب هم بر روي این حمایت  همچنین شرایط خانواده ،زیادي بر این مراقبت دارد

تعداد  :وضعیت مالی سالمند و مراقب، اشتغال زنان و تحوالت جمعیتی مانند .تأثیر دارد

دار شدن و افزایش امید به زندگی در تضعیف و تقویت این  فرزندان، تأخیر در بچهکم 

هاي اجتماعی سالمند و مراقب نیز  در کنار این شرایط شبکه. باشند میپدیده مؤثر 

د؛ تعامالت بین افراد منجر به روابط ناهمگن و سطوح مختلف نباش تأثیرگذار می

در اکثر ) همسر، فرزند، بستگان و دوستان(هاي غیررسمی  گروه .شود پشتیبانی می

 ،هاي مورد نیاز سالمند و مراقب در جهت تأمین مراقبت و حمایت از سالمند زمینه

  .تأثیرگذار هستند

هدف باال بردن کیفیت زندگی سالمندان و : رویکردها به سالمند و مراقب-

راه خانواده سالمند در خانه و همباید باشد و تا آنجا که ممکن است  مراقبان می

باشد  ید سالمندان مییاین نوع نگاه هرچند مورد تا. هاي پایانی عمر خود را بگذراند سال

هاي مادي، جسمی و روحی  دهند ولی داراي هزینه و عمده آنها این روش را ترجیح می

در این رویکرد توجه به نیازهاي سالمندان و مراقبان، . باشد براي سالمند و مراقب می

تماع پیرامون سالمند از وي، توجه به عالیق و نیازهاي سالمند و مراقب، حمایت اج

.باشد کاهش بار مراقبتی و استقالل سالمند مطرح می

گیرد بلکه متأثر  حمایت از سالمندان در خأل شکل نمی که توان گفت درمجموع می

هاي حاکم  ترین آنها ارزش که مهم ،باشد از عوامل زیادي در درون و بیرون خانواده می

هاي حاکم بر جامعه و باال  تغییرات ارزش. باشد بر جامعه و منابع در اختیار خانواده می

ها در حمایت از  ها منجر به باال رفتن توان خانواده رفتن منابع در اختیار خانواده

یافته  حال استقالل مراقب باال رفته، بار مراقبتی وي کاهش درعین ،سالمندان خواهد شد
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برآیند چنین کاري فعال شدن . ابسته شدن وي در آینده جلوگیري خواهد شدو از و

هاي خانوادگی در حمایت از سالمند، حفظ استقالل سالمند و تقویت رویکرد  سیستم

هاي پایانی زندگی را به  تواند سال پیري در محل خواهد بود که در نتیجه آن سالمند می

هاي دولت در حمایت  و از طرف دیگر هزینه همراه خانواده با کیفیت بهتري سپري کند

کاهش را -درصد جامعه تهران سالمند هستند 25که  -1430از سالمندان در افق 

  خواهد داد 

  

  مدل پژوهش

  
  

  :شود هاي زیر مطرح می با توجه به توضیحات و مدل باال سؤال

 1430و عوامل کلیدي حمایت از مراقبان و سالمندان تهران در افق  ها پیشران-

  کدام هستند؟

اند و فضاي این سناریوها چگونه  ها کدم سناریوهاي مستخرج از این پیشران-

  هستند؟

راهبردهاي حمایتی از مراقبان خانوادگی بر اساس هر سناریو چه مواردي -

  هستند؟
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  شناسی روش

ها، جهت باال بردن حمایت از مراقبان سالمندان در شهر  براي ارائه راهبردها و سیاست

ن مراحل زیر صورت گرفت، خروجی هر مرحله مقدمه ورود به مرحله بعدي تهرا

ها از سالمندان از نظریات  باشد؛ ابتدا دو پیشران اصلی مؤثر بر حمایت خانواده می

، سپس عوامل )اجتماعی و وضعیت منابع در اختیار -وضعیت فرهنگی(استخراج گردید 

که بر حمایت خانوادگی از ) یديعامل کل 16(ها  دهنده این پیشران کلیدي تشکیل

سالمند مؤثر هستند از طریق مطالعات گذشته و مصاحبه با نخبگان استخراج گردید، 

با تقاطع دو پیشران چهار  ،متصور است) منفی و مثبت(براي هر پیشران دو حالت 

ترسیم شد، سپس براي استخراج راهبردهاي مناسب هر سناریو  1430سناریو براي افق 

محور، مصاحبه با متخصصان یت از مراقبان غیررسمی سالمندان خانوادهجهت حما

بندي  در نهایت راهبردها با کمک نخبگان اعتبارسنجی و اولویت. صورت پذیرفت

  :مراحل انجام کار در تصویر زیر آمده است. شدند
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اي  ها مجموعه یا خوشه پیشران: ها و عوامل کلیدي آن شناسایی پیشران :مرحله اول

دهند در حقیقت  باشد که به آینده شکل می از یک یا چند مؤلفه یا روند مرتبط می

). 191: 1394کشاورز ترك،(ها عوامل ایجاد تغییر در یک موضوع هستند  پیشران

هاي اجتماعی، نظریه نسل ساندویچی، نظریه  نظریه شبکه(ها از نظریات حمایت  پیشران

) باشدمی-ها نظریه منابع و نظریه ارزش -کارکردي حمایت، و نظریه لین-ساختی 

توسط نتایج تحقیقات مورد بررسی در بخش مرور سیستماتیک و . استخراج گردیدند

متغیرهاي کلیدي آن در مورد ایران مشخص شدند که  1430مصاحبه با نخبگان در افق 

  :در هر بخش به شرح زیر عمل شد

شده در مجالت  ات چاپتحقیقرا جامعه آماري پژوهش  :مرور سیستماتیک

هاي دانشگاه عالمه طباطبائی و  نامه هاي علمی معتبر، پایان پژوهشی و سایت-علمی

هاي منتشرشده در سایت ایران داك و کتابخانه  نامه دانشکده بهزیستی و توانبخشی، پایان

هاي  مراقبت"در زمینه  1398-1370هاي  د که در طول سالنده ملی تشکیل می

موارد قانونی "و  "هاي خانواده در مراقبت از سالمندان چالش"، "سالمندانخانوادگی از 

ویژگی این تحقیقات شامل . نداگرفتهانجام "کننده از سالمندان و مراقبان حمایت

هاي جامعه  که به مسائل، حل مسائل، پتانسیلاست ی یها مقاالت، تحقیقات و رساله

مقاله با  39که . نداها در ایران پرداخته نوادهایرانی، الگوهاي حمایت از سالمندان و خا

هاي مستخرج از نظریات حوزه  پیشران. ندمورد بررسی قرار گرفت ،ها این ویژگی

سالمندي در زمینه حمایت از سالمندان، با توجه به نتایج این تحقیقات وضعیت آنها در 

  .گردد مورد ایران مشخص می

صان حوزه سالمندي مصاحبه صورت ا متخصبنفر  20در بخش مصاحبه نیز از 

د را نباش فت تا عواملی که بر حمایت خانواده از مراقبان و سالمندان مؤثر میگر

گیري گلوله برفی انتخاب شدند که شامل  افراد نمونه با روش نمونه. کنیم استخراج

  .دانشگاه، کارشناسان و دانشجویان دکتري حوزه سالمندي بودند اداناست
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و  "اجتماعی -وضعیت فرهنگی"اریو نویسی؛ دو پیشران اصلی سن: مرحله دوم

جهت رسیدن  .عامل کلیدي تشکیل شدند استخراج گردید 16که از  "منابع در اختیار"

به سناریوها با در نظر گرفتن وضعیت مطلوب و نامطلوب در هریک از ابعاد به تدوین 

هم وضعیت مطلوب و  -ردتوان گفت که تمام موا طبیعتًا نمی. سناریوها پرداخته شد

. این حاالت منطقاً محتمل است رخ دادنبه طور همزمان اتفاق بیفتد ولی  -نامطلوب

در واقع . ایم براي تدوین سناریوها دو نقطه متقابل یا دو حد نهایی را در نظر گرفته

نهایت نقطه است که هریک از نقاط ممکن است  طورکلی فضاي هر سناریو شامل بی به

در نظر گرفتن حد نهایی این سناریوها به تولید . وقعیت یک سناریو باشددر حکم م

تر در زمینه  گیران را بر تصمیم درستشوند که تصمیم سناریوهاي حدي منجر می

با توجه به اینکه دو پیشران داشتیم . دنکن تر می هاي خانوادگی از سالمندان آماده حمایت

داشتند از تقاطع آنها چهار سناریو استخراج  و هرکدام دو حد نهایی مطلوب و نامطلوب

  .گردید

ارائه راهبردهاي حمایت از مراقبان غیررسمی سالمندان در شهر  :مرحله سوم

جامعه آماري این بخش، . براي ارائه راهبردها مصاحبه با متخصصان انجام گرفت: تهران

هاي  هاساتید و دانشجویان دکتري رشت: شامل(شامل متخصصان حوزه سالمندي 

بخشی و  مددکاري اجتماعی و سالمند شناسی، رفاه اجتماعی دانشگاه بهزیستی و توان

عالمه طباطبائی، اعضاي انجمن پویش همدلی سالمند، دانشگاه دانشکده علوم اجتماعی 

گیري  نفر با روش نمونه 20که است ) کارشناسان بخش اداره سالمندان وزارت بهداشت

ها از تکنیک تحلیل موضوعی  براي تحلیل مصاحبه. اب شدندهدفمند و گلوله برفی انتخ

: مرحله است 5که شامل  ،استفاده شدنیز » شیوه استربرگ«یا تماتیک استفاده شد و از 

  .سنخ شناسی و ها، توسعه تحلیل ها، ترسیم داده ها، درگیري با داده مدیریت داده

از مراقبان غیررسمی  بندي راهبردهاي حمایت اعتبارسنجی و رتبه :مرحله چهارم

در بخش اعتبارسنجی راهبردها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که از مصاحبه : سالمندان
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بر اساس هر سناریو به پانل متخصصان ارائه شد تا مشخص کنند  ندشده بوداستخراج

ها وارد  داده. دنیک از سناریوها بیشترین کاربرد را دار هرکدام از راهبردها در کدام

مؤثر بودن هر راهبرد در هر  ،با در نظر گرفتن میانگین نمرات و شد spssافزار  منر

  .سناریو مشخص گردید

بود،  AHPدر اعتبارسنجی پرسشنامه دوم که براي متخصصان ارسال شد پرسشنامه 

ابعاد حمایت از مراقبان غیررسمی سالمندان بود، از در این پرسشنامه که مستخرج 

. بندي شد صورت زوجی توسط متخصصان رتبه مراقبان نیز بههاي حمایت از  شاخص

تعیین اولویت و نیز ضریب اهمیت ه و شد AHP-SOLVERافزار  ها وارد نرم داده

  .ها مشخص گردید شاخص

  

1اعتبار

منظور  هاي پژوهش توسط محقق به در بخش مصاحبه براي بررسی صحت یافته

از روش  ،ا را درست منعکس کرده استهاي آنه که آیا این پژوهش دیدگاه بررسی این

هاي نهایی در اختیار تعدادي  براي این کار یافته. شده است اعتباریابی مخاطب استفاده

البته با توجه . خود را در مورد آن بیان کنندنظر شوندگان قرار گرفت تا آنها  از مصاحبه

شد و نظر آنها مجدداً که نتایج کار در چندین مرحله به نخبگان برگشت داده می به این

 ،هم "اعتبارسنجی راهبردها"بخش  ،اعتبار .اعتبار اعضا برقرار بود ،گردید دریافت می

شونده مورد ارزیابی قرار گرفت و این  هرچند در هر مرحله توسط افراد مصاحبه

توسط سه نفراز باز هم شده است، سؤاالت کامالً بر اساس نتایج مراحل قبلی طراحی

همچنین از پاسخگویان که از نخبگان . زه سالمندي مورد بررسی قرار گرفتنخبگان حو

ها دارند بیان کنند و  بودند خواسته شد تا اگر نظر اصالحی در مورد هرکدام از شاخص

  .شد این اصالحات اعمال گردد سعی می

                                                  
1. Validity
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  1پایایی

 در بخش مصاحبه براي محاسبه پایایی از روش بازآزمون استفاده شد، سه مصاحبه

هاي صورت گرفته، انتخاب گردید و دوباره توسط محقق کدگذاري  از بین مصاحبه

، بدست 20و تعداد عدم توافق کدها  94کد، تعداد کل توافق کدها  208شدند؛ تعداد 

که این میزان پایایی با توجه به این. باشد درصد می 90برابر  ،پایایی بازآزمون بخش. آمد

  .ید استیباشد قابلیت اعتماد کدگذاري مورد تادرصد می 60کدگذاري بیش از 

  

سطح 

معناداري

درجه 

آزادي

آزمون 

  بارتلت
KMO

آلفاي 

کرونباخ

تعداد 

گویه
مؤلفه/ متغیر

000/0 21 471,24 725. 891. 7 اول يسناریو

000/0 21 417,19 757. 735. 7 دوم يسناریو

000/0 21 579,32 843. 922. 7 سوم يسناریو

000/0 21 316,72 743. 863. 7 چهارم يسناریو

  

نیز با روش آلفاي کرونباخ  "اعتبار سنجی راهبردها"پایایی بخش پرسشنامه

از آنجا که آلفاي  .باشد سؤال در چهار سناریو می 28،تعداد سؤاالت ، کهسنجیده شد

 دهد که این باشد، نشان می می 6/0کرونباخ سؤاالت هر چهار سناریو به تفکیک باالي 

همچنین مقدار . باشد پرسشنامه داراي همسازي درونی و به عبارتی پایایی کافی می

باشد که  می 60/0نیز در هر چهار سناریو باالي ) KMO(الکین  -مایر-شاخص کاریز

همچنین بر اساس آزمون کرویت بارتلت در . باشد دهد نمونه داراي کفایت می نشان می

که نشان از رد فرضیه  ،دنباش درصد می 5تر از هر چهار سناریو داراي معناداري کم

دهنده آن است که همبستگی بین مواد آزمون  که نشان ،باشد صفر و تأیید فرضیه یک می

  .برابر صفر نیست و معنادار است ،در جامعه

                                                  
1. Reliability
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  جدول تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها

گویه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی متغیر

اخت پرد(ارائه خدمات مالی  

مستقیم، تخفیف مالیاتی، دادن حق 

به ) نگهداري والدین به شاغلین

تا چه حد را مراقب در این سناریو 

 4در هر (دانید؟ممکن و مؤثر می

.)سناریو این سؤال تکرار شد

پرداخت مستقیم، 

هاي مالیاتی،  تخفیف

پرداخت حق نگهداري 

به مراقب

پرداخت مستقیمی است 

که توسط نهادها به فـرد  

پذیرد  مراقب صورت می

هـا و   تا بخشی از هزینـه 

ــت   ــدهاي از دسـ درآمـ

.رفته مراقب جبران شود

خدمات 

مالی

دادن تخفیف (ارائه خدمات بیمه 

در این ) بیمه، بیمه کردن مراقب

تا چه حد ممکن و مؤثر را سناریو 

سناریو این سؤال  4در هر (دانید؟می

.)تکرار شد

هاي حوادث،  بیمه

نشستگیهاي باز بیمه

خدماتی است که ریسک 

تا کند  مراقبان را تقبل می

ــار   ــه دچ ــورتی ک در ص

ــوند آن را   ــکلی شـ مشـ

  .جبران نماید

خدمات 

اي بیمه

مرخصی، (هاي حمایتی  ارائه بسته

کاهش ساعات کاري، کوپن خرید 

به مراقب ) خدمت، امکان دورکاري

تا چه حد ممکن و را در این سناریو 

سناریو این  4در هر (دانید؟مؤثر می

.)سؤال تکرار شد

هاي شغلی،  مرخصی

دور کاري، کاهش 

ساعات کار، بن خرید 

خدمت

خدماتی است که مراقب 

به ازاء خدمات ارائه داده 

صورت غیر  به سالمند به

.کند نقدي دریافت می

خدمات 

غیرمالی

در اولویت بودن شاغالن و  

محصالن در گرفتن خدمات در این 

حد ممکن و مؤثر تا چه را سناریو 

سناریو این سؤال  4در هر (دانید؟می

.)تکرار شد

در اولویت بودن 

شاغالن و دانش آموزان 

مراقب در گرفتن 

خدمت

ــه   ــت کـ ــدماتی اسـ خـ

باشد  مختص مراقبانی می

کـه داراي شـرایط ویــژه   

.باشند می

خدمات 

به 

مراقبان 

ویژه

در اختیار قرار دادن پشتیبان و مراقب 

در ) پرستار، مشاور مددکار و(کمکی 

وضعیت اضطراري به مراقب در این 

تا چه حد ممکن و مؤثر را سناریو 

مددکار، پرستار و 

مشاور در مواقع 

ضروري

ــه    ــه ب ــت ک ــی اس مراقب

مراقـــــب اصـــــلی در 

هاي کـه الزم دارد،   زمان

.کند کمک می

خدمات 

کمک 

مراقب
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سناریو این سؤال  4در هر (دانید؟می

.)تکرار شد

فراغت مراقب از (ه مراقبتی ارائه فرج

در این ) مراقبت بصورت موقت

تا چه حد ممکن و مؤثر را سناریو 

سناریو این سؤال  4در هر (دانید؟می

.)تکرار شد

جایگزین شدن مراقب 

در زمان نیاز مراقب 

اصلی

جایگزین شـدن مراقـب   

ــب   ــط مراق ــلی توس اص

ــدن    ــک ش ــر و منف دیگ

ــت   ــب از مراقبــ مراقــ

ــه ــت   بـ ــورت موقـ صـ

.دباش می

فرجه 

مراقبتی

هاي مورد نیاز مراقب  ارائه آموزش

نحوه حفظ استقالل سالمند، (

هاي ارتباطی، نحوه نگهداري  مهارت

تا چه را در این سناریو ) از سالمند

در هر (دانید؟حد ممکن و مؤثر می

  .)سناریو این سؤال تکرار شد 4

آموزش نحوه نگهداري 

از سالمند، نحوه ارتباط 

حوه حفظ با سالمند، ن

استقالل سالمند

ی اسـت کـه   یهـا  آموزش

مراقب بـراي مراقبـت از   

سالمند و بهبود مراقبـت  

.ها نیازمند است به آن

خدمات 

آموزشی

تعریف نظري و عملیاتی شدند که این متغیرها  ،هفت متغیر ،با توجه به جدول باال 

 28ر در چهار سناریو برآیند این هفت متغی .در چهار سناریو مورد استفاده قرار گرفتند

متغیرهاي این پرسشنامه . سؤال بود که توسط متخصصان حوزه سالمندي پاسخ داده شد

هاي حمایتی و تخفیفی  خدمات مالی مستقیم، خدمات بیمه مراقب، بسته :شامل

 و ، خدمات به مراقبان وِیژه، خدمات کمک مراقب، فرجه مراقبتی)خدمات غیر مالی(

ري و عملیاتی این متغیرها توسط ظهاي ن تعریف. باشد مراقب میهاي مورد نیاز  آموزش

ید نهایی ینخبگان و با تکنیک مصاحبه جمع آوري شد و سپس دوباره به آنها براي تا

  .ارجاع داده شد
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  هاي تحقیق یافته

هاي اجتماعی، نظریه نسل ساندویچی، نظریه  نظریه شبکه(ها از نظریات حمایت  پیشران

) باشدمی-ها نظریه منابع و نظریه ارزش -ي حمایت و نظریه لینکارکرد-ساختی 

عوامل کلیدي آنها توسط نتایج تحقیقات مورد بررسی در بخش و استخراج گردیدند 

سپس بر اساس . مرور سیستماتیک و مصاحبه با نخبگان در مورد ایران مشخص گردید

چهار سناریو بدست آمد  این دو پیشران و در نظر گرفتن دو حالت مطلوب و نامطلوب،

در مرحله بعد مصاحبه صورت گرفت و راهکارهاي حمایت از سالمندان توسط و 

این راهکارها با کمک پرسشنامه بر اساس هر سناریو تناسب . نخبگان مشخص گردید

  .بندي شدند و سپس اولویت هسازي شد

  

  نتایج مصاحبه و مطالعات پیشین

صورت گرفته در زمینه حمایت خانوادگی از  نتایج مصاحبه از نخبگان و مطالعات

  :سالمندي در قالب جدول زیر فشره سازي و خالصه سازي شد

  

)مصاحبه، مرور سیستماتیک(عوامل کلیدي مؤثر بر حمایت خانوادگی سالمندي 

ها مؤلفه زیرطبقات طبقه

مهم بودن وجه سالمند، اعتقاد به دستورات الهی، بصیرت 

سالمند، باورهاي مثبت به  خانواده، نگرش مثبت به

تن سسالمندان، منزلت سالمند در خانواده، ارحج دان

هاي خانوادگی حمایت

هاي سنتی ارزش هاي  ارزش

جمع 

  گرایانه

  

  یا

فردگرایانه

صمیمت بیشتر اعضا خانواده، انسجام اجتماعی خانواده، 

حفظ شبکه اجتماعی، میزان همدلی، مفاهمه و گفتگو در 

فرزندان و سالمندانخانواده، تعامل 

نسلیتقویت پیوند بین

اي یا گسترده،  زندگی مستقل، گسترش خانواده هسته

اهمیت زندگی جمعی، الگوي باروري

سبک زندگی
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ها، اشتغال زنان، روابط  منزلت سالمندان و اشتغال آن

.اعضاي خانواده با هم

هاي سنتی تغییر نقش

مسائل میزان ارجحیت خانواده نسبت به دیگر اهمیت خانواده

ی، تعلقات دنیویی، اعتقادات مذهبی، یآسای، تنیگرالذت

تقید به معنویات

/ هاي مادي  ارزش

غیرمادي

احساس وظیفه به سالمند، تقدیر و تشکر از مراقب، 

هاي درون خانواده، تعهد اخالقی عاطفی بودن، ارزش

پذیري مسئولیت

ازدواج کرده، پذیرش  تقدم فرد، حمایت از سالمند مجدد

هاي جدید مراقبت، نوع نگاه به مراقبت روش

هاي جدید نگرش

درآمد سالمند و خانواده سالمند، حقوق بازنشستگی، 

وضعیت مسکن، اندازه مسکن، امکانات مسکن، شغل 

سالمند و سرپرست، تحصیالت سالمند

اقتصادي  -پایگاه اجتماعی

سالمند و مراقب

میزان منابع 

اردر اختی

وضعیت حمل و نقل مناسب سالمند، تسهیالت رفاهی، 

هاي درمانی و  خدمات بهداشتی و مراقبتی، بیمه

بازنشستگی، وضعیت اقتصادي کشور، درآمدهاي کشور

هاي رسمی حمایت سازمان

اي شدن خانواده،  تعداد فرزندان، مهاجرت فرزندان، هسته

نسبت وابستگی

عد خانوارب

دي سالمند، سالمت جسمانی و روانی استقالل و توانمن

سالمند،  يوخو سالمند، خود مدیریتی سالمند، خلق

آگاهی سالمند، همکاري سالمند در امور خانه

وضعیت جسمانی و روانی 

سالمند

.تر است تأهل سالمندان مرد مهم تأهل و جنسیت سالمند

هاي  ها، اندازه و ترکیب شبکه ی خانوادهیجامیزان جابه

ند، حمایت بستگان از سالمندانسالم

هاي اجتماعی شبکه

توانایی سالمند در استفاده از تکنولوژي، تحصیالت 

سالمند، رسوخ تکنولوژي در زندگی سالمند که ناشی از 

.توان استفاده و گسترش آن در زندگی سالمند است

فنآوري
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انوادگی از دهنده دو پیشران اصلی در حمایت خ تشکیل) مورد 15(این عوامل 

هاي حاکم بر جامعه و خانواده و پیشران دوم  پیشران اول ارزش. باشند سالمندان می

دهنده این دو  تشکیل ،باشد که حجم و ترکیب این عوامل کلیدي منابع در اختیار می

. باشد تهران می 1430کننده میزان حمایت از سالمندان و مراقبان در افق  پیشران تعیین

نسلی قوي باشد و انسجام  هاي سنتی در جامعه نیرومند باشد، پیوند بینزمانی که ارزش

اعضاي خانواده قوي باشد، خانواده گسترده رواج داشته باشد، خانواده ارجحیت داشته 

هاي  پذیري باال باشد، وضعیت اقتصادي خانواده مطلوب باشد، سازمان باشد، مسئولیت

تماعی سالمند قوي باشد و جامعه هاي اج رسمی و غیررسمی حمایت کنند، شبکه

حمایت از سالمند و مراقب بیشتر خواهد  ،هاي مناسب در اختیار قرار دهد تکنولوژي

  .ها در نگهداري از سالمند است که نتیجه آن ترغیب خانواده ،شد

هاي فردگرایانه در جامعه رواج داشته باشد،  از طرف دیگر در صورتی که ارزش

اي گسترش یابد، وضعیت درآمدي و مسکن  شد، خانواده هستهانسجام خانوادگی کم با

ها نامطلوب باشد، نهادهاي رسمی و غیررسمی از سالمند و مراقب حمایت  خانواده

پذیري خانواده و جامعه کم  د، مسئولیتنهاي مادي حاکم بر خانواده باش نکنند، ارزش

هاي مناسب  ناوريهاي حمایتی خویشاوندي و همسایگی ضعیف باشد و ف باشد، شبکه

در چنین حالتی حمایت از سالمند و مراقب در  ،سالمند و مراقب در اختیار نباشد

رود که سالمندان زیادي در آینده توسط  یابد و بیم آن می خانواده و جامعه کاهش می

با توجه به جدول باال متغیرهاي کلیدي در دو پیشران اصلی به شرح . خانواده رها شوند

  :دنباش زیر می

  

  وضعیت فرهنگی، اجتماعی: شماره یک) نیروي(پیشران 

باشند که در آینده  هاي فرهنگی و اجتماعی می ها، هنجارها و ویژگی ارزش ،منظور

شامل  که دنحمایت از مراقبان و سالمندان را متأثر کن و دنممکن است تغییر پیدا کن

هاي سنتی، گسترش  زشمیزان گسترش ار: باشند میها و هنجارها  اي از ارزش گستره
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هاي سنتی خانوادگی، گسترش  نسلی، تقویت نقشزندگی مستقل، پیوندهاي بین

ی، یآسای و تنیگراگرایانه، سبک زندگی، گسترش لذتجمع/هاي فردگرایانه ارزش

  .هاي جدید گسترش نگرش و غیرمادي/هاي مادي پذیري، تقدم مالك گسترش مسئولیت

گفتگو بین سالمندان و  ،ها تقویت شود نسل وند بینزمانی که پی :نسلی پیوند بین-

شود که  بیشتر میهم ، انسجام خانواده و در نتیجه شود اعضاي جوان خانواده بیشتر می

.شود هاي اجتماعی و حمایت می گیري شبکه منجر به شکل

هاي فردگرایانه در سطح جامعه و  گسترش ارزش: هاي فردگرایانه ارزش-

ها و نیازهاي فرد در برابر دیگران خواهد  اهمیت پیدا کردن خواستهها منجر به  خانواده

.شد

د یا دونسلی ند یا گسترده، چند نسلی باشناي باش ها هسته خانواده: سبک زندگی-

تحت تأثیر قرار را ، حمایت اعضاي خانواده از یکدیگر )و والدین/ فقط فرزندان(

.دنده می

مند را یک عضو ضروري در خانواده ی که سالیها در خانواده :پذیرش سالمند-

ند و حتی افرادي را مجبور نک هنجارهاي اجتماعی از این وضعیت حمایت می ،دانند می

  .کنند به حمایت می

هاي سنی که در بخشی از فرهنگ ما وجود دارد باعث  تبعیض :هاي منفی کلیشه-

ند و مسائل اي در جامعه برساخت شو عنوان یک گروه حاشیه شود که سالمندان به می

.ها در جامعه مورد توجه قرار نگیرد آن

 :هاي مادي مانند گسترش ارزش: غیرمادي/ هاي مادي میزان گسترش ارزش-

منجر به آن  ،ی، محوریت فرد، ارحجیت مسائل مادي به دیگر مسائلیآسای، تنیگرالذت

.ر دهندها و آرزوهاي خود را محور قرا نیازها، خواسته ،شود که اعضاي خانواده می

 -توان گفت میزان تغییرات این عوامل کلیدي در این پیشران درمجموع می

تواند حمایت از سالمند و مراقب را تقویت و یا تضعیف کند،  می -دهنده پیشران تشکیل
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هاي افراد خانواده و جامعه در جهت  هاي جامعه، نگرش بدین صورت که اگر ارزش

عنوان عضوي از خانواده و  پذیرش سالمند به حمایت از سالمند، احترام به سالمند،

تواند  باشد، می هاي مختص به خود را دارا می باشد و تفاوت جامعه که داراي حقوقی می

هاي  از طرف دیگر گسترش ارزش. حمایت از مراقب و سالمند را تقویت کنند

ه دانستن، عنوان عضو جدا از خانواد نسلی، سالمند را به فردگرایانه، تضعیف پیوند بین

اي و ارجحیت مسائل  هاي هسته تغییرات شدید کارکردهاي خانواده، گسترش خانواده

تواند حمایت از سالمند را تضعیف کرده و در نتیجه آن  مادي در خانواده و جامعه می

با توجه به عدم قطعیت این . دولت و مراقب در حمایت از سالمند تنها خواهند ماند

تواند سناریوهاي  از این شرایط محتمل است، که خود میعوامل حدوث هرکدام یک 

  .مختلفی را مطرح کند

  

  وضعیت منابع در اختیار: دوم) نیروي(پیشران 

منظور از . باشد ترین پیشران در زمینه حمایت از سالمندان می مهماین پیشران 

ه باشد که یک مراقب و سالمند در صورتی ک ؛ منابعی می"وضعیت منابع در اختیار"

طیف متنوعی از . ندستهبه آن نیازمند  ،دنمحور موردحمایت قرار گیرصورت خانواده به

کننده و حتی  وضعیت اقتصادي سالمند و مراقب تا شبکه اجتماعی و دولتی حمایت

هاي مردم نهاد، نفوذ فناوري در زندگی و سالمت جسمی سالمند  میزان گسترش سازمان

میزان  ،درآمد، ثروت، تصدي و وسعت مسکن، اشتغالمیزان  .شود و مراقب را شامل می

هاي حمل و نقل، تحصیالت، سن ازدواج، رشد جمعیت، درجه  گسترش زیرساخت

عد خانوار، درجه وابستگی جسمی و روانی وابستگی، خدمات بهداشتی و درمانی، ب

سالمند، میزان مهاجرت جوانان، تأهل سالمندان، توانایی سالمند در استفاده از 

به وسیله خروجی این بخش سناریوها ترسیم و فضاهاي  ،کنولوژي و میزان رسوخ آنت

  .شود ها توضیح داده می آن
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اي در این زمینه وضعیت بهتري  در صورتی که خانواده :وضعیت اقتصادي-

.تواند حمایت بیشتري انجام بدهد داشته باشد، می

-دن سن فرزندان و یا کاهش تعداد فرزندان خانواده و پایین بو: عد خانوارب

.شود که خانواده توان حمایت خود را از دست بدهد ها منجر می مهاجرت آن

سالمندان و مراقبانی که از نظر جسمی و روحی  :ي سالمند و مراقبها ویژگی-

سالم هستند و داراي توانایی در انجام کارها هستند و قدرت انعطاف پذیري بیشتري با 

.شوند حمایت میشرایط جدید دارند، بیشتر 

حفظ را ی که ارتباط خود با دیگر اقوام و فرزندان یها خانواده: هاي پشتیبان شبکه-

ها دم خور  ها دارند و بیشتر با آن اي ها و هم محله کنند، روابط خوبی با همسایه می

.شوند بیشتر از جانب این منابع حمایتی پشتیبانی می ،در زمان مشکالت ،هستند

ها باعث شده بخشی از فشارهاي  روزافزون انواع تکنولوژيگسترش  :فنآوري-

ناشی از مراقبت کاهش پیدا کند و افراد بتوانند مستقل از دیگران کارهاي خود را انجام 

.بدهند و کمتر متکی به دیگران باشند

تواند بر روي حمایت از مراقبان و  با توجه به آنچه گفته شد این پیشران می

کننده میزان  تواند تعیین حجم و ترکیب این متغیرها در جامعه می. اردسالمندان تأثیر بگذ

هاي  وجود شبکه. باشد 1430هاي تهرانی در افق  حمایت از سالمندان در خانواده

هاي  حمایتی خویشاوندي و همسایه، وضعیت اقتصادي خانواده و سالمند، ویژگی

کننده به  هاي کمک اوريوجود و رسوخ فن و سالمند و مراقب از نظر بدنی و روحی

از . تواند حمایت از سالمند و مراقب را بهبود ببخشد مراقب و سالمند جهت مراقبت می

هاي  ها، ضعف شبکه طرف دیگر عدم وضعیت مناسب اقتصادي سالمند و خانواده

هاي مناسب سالمند و و یژگی هاي محدود  حمایتی، عدم در دسترس بودن فناوري

هر  بنابراین.تواند حمایت از سالمندو مراقب را کاهش دهد می کننده سالمند و مراقب

باید  ،شود اي که براي حمایت از سالمندان و مراقبان در نظر گرفته می سیاست و برنامه
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بتواند در نهایت حمایت خانواده از سالمندان را  تا،منجر به تقویت این دو پیشران باشد

  .ممکن کند

  تبیین سناریو

که با تلفیق ) نامطلوب/مطلوب(ن دو حالت حدي در نظر گرفته شد براي هر پیشرا

این دو پیشران و دو حالت متصور براي هر پیشران، چهار سناریو در مورد آینده 

  :حمایت از مراقبان غیررسمی سالمندان بدست آمد

  

  
  

  اول يفضاي سناریو -الف

جهت  ، کهباشد ن میترین سناریو در حمایت از مراقبان سالمندا مطلوباین سناریو 

هایی فرهنگی و اجتماعی  حمایت از سالمندان و مراقبان شهر تهران از نظر ویژگی
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هاي جمع گرایانه رواج پیدا کرده است،  باشد؛ ارزش داراي باالترین مطلوبیت می

هاي غیرمادي گرایش  ها و جامعه به ارزش باشد، خانواده پیوندهاي میان نسلی قوي می

ی وجود دارد، یپذیري باال ت به سالمندان و افراد جامعه مسئولیتویژه دارند، نسب

هاي سنتی خود در نگهداري از سالمندان گرایش دارد، خانواده اهمیت  خانواده به نقش

کانونی براي فرد و جامعه دارد، گرایش به مشارکت و همدلی بین اعضاي خانواده زیاد 

  .عد خانواده باالستارد، باست، سبک زندگی اسالمی و جمع گرایانه رواج د

وضعیت اقتصادي : ها، باالست در این سناریو منابع در اختیار سالمندان و خانواده

مطلوب است، مساحت و نرخ مسکن در اختیار  1430سالمند و خانواده در افق 

خانوارهاي تهرانی مطلوب است، میزان بیکاري سرپرستان و اعضاي خانواده 

هاي حمل و نقل بهبود یافته و دوستدار سالمند  و زیرساختیافته است، وسایل  کاهش

باسوادي جامعه بیشتر شده است، تعداد سالمندان تهرانی باالي دو میلیون نفر  ،است

نسبت جنسی (میلیون نفر است، سالمندي زنانه شده است  29است، سالمندان کشور 

المندان مناسب سازي ، خدمات بهداشتی و درمانی براي س)است 88در سالمندان تهران 

دهد،  هایی را براي حمایت از سالمندان در اختیار قرار می شده است، دولت بودجه

-هاي حمایتی مهاجرت جوانان پایین است، دولت و بخش خصوصی در بخش فناوري

ی دارد، فناوري در زندگی سالمندان رسوخ یگذاري باال مراقبتی از سالمندان سرمایه

 و زیادي از سالمندان درآمدهاي مستقل و حقوق بازنشستگی دارند ی دارد، تعدادیباال

  .اند کننده از سالمندان زیاد و تخصصی شده هاي مردم نهاد حمایت سازمان

  دوم يفضاي سناریو

در  1430اجتماعی در افق -هاي فرهنگی این سناریو شهر تهران از نظر ویژگیدر 

ها  هاي غالب جامعه و خانواده یانه، ارزشهاي فردگرا ارزش. وضعیت مطلوبی قرار ندارد

خواهد بود، گرایش به زندگی مستقل و جدا از سالمندان بیشتر خواهد بود، پیوندهاي 

ها به فراموشی سپرده شده  هاي سنتی خانواده نسلی بسیار سست خواهد بود، نقش بین

است، الگوي باروري به سوي عدم داشتن فرزند پیش خواهد رفت، گرایش به 
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پذیري  آسایی و عدم مسئولیتگرایانه و آسایش مادي بیشتر است، تنهاي لذت رزشا

هاي مادي بر  ها و سالمندان گسترش زیاد دارد، مالكدر زمینه حمایت از حانواده

سالمندان -ولی از نظر منابع در اختیار  ،ها اولویت دارد هاي غیرمادي نزد خانواده مالك

 يمانند سناریو 1430گی از سالمندان شهر تهران در افق حمایت خانواد -ها  و خانواده

  .اول خواهد بود

  سوم يفضاي سناریو

 1430اجتماعی در افق -هاي فرهنگی در این سناریو شهر تهران از نظر ویژگی

گرایانه و هاي جمع ارزش. اول در وضعیت مطلوبی قرار دارد يمانند سناریو

روحیه  ،ها و جامعه خواهد بود اي خانوادهه کننده از سالمند در کانون ارزش حمایت

سالمندان و  ،اما از نظر منابع در اختیار ،مشارکت حکمفرماست و پذیري مسئولیت

ها در وضعیت مطلوبی نیستند، میزان مساحت مسکن در اختیار سالمند و  خانواده

ل هاي حم خانواده پایین است، میزان بیکاري سرپرستان در حد باالیی است، زیرساخت

ونقل براي سالمندان مناسب نیست، نسبت جمعیت سالمند به جوان بیشتر خواهد بود، 

اي براي حمایت از  خدمات بهداشتی و درمانی گسترش نخواهد یافت، دولت بودجه

در نتیجه و سالمند و مراقب تخصیص نخواهد داد، مهاجرت جوانان زیاد خواهد بود 

میزان رسوخ فناوري در زندگی .کنند صورت تنها زندگی می سالمندان بیشتري به

گذاري بخش دولتی و خصوصی در این زمینه کم  سالمند و مراقب پایین است و سرمایه

هاي مردم نهاد  سالمندان داراي مشکالت درآمدي خواهند بود، سازمان و خواهد بود

  .کننده گسترش قابل توجهی ندارند حمایت

  

  فضاي سناریو چهارم -ب

ممکن آینده حمایت خانوادگی از سالمندان در افق  يین سناریوبدتراین سناریو 

طبق این سناریو متغیرهاي کلیدي در بدترین حالت خود جهت . باشد تهران می 1430

هاي  طبق این سناریو شهر تهران از نظر ویژگی. محور استحمایت از سالمندان خانواده
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ست، زندگی مستقل سالمندان هاي فردگرایانه گسترش یافته ا اجتماعی؛ ارزش-فرهنگی

آسایی و عدم گرایانه، تنهاي لذت و خانواده گسترش یافته است، ارزش

هاي سنتی خود  ها نقش هاي غالب جامعه تهران هستند، خانواده ارزش ،پذیري مسئولیت

از نظر منابع در اختیار . دهند مانند حفاظت و حمایت از سالمندان را انجام نمی

ترین  ؛ وضعیت اقتصادي و درآمدي سالمندان در پایین1430ه در افق سالمندان و خانواد

هاي دولتی گسترش نیافته است،  درمانی و حمایت-حد ممکن است، خدمات بهداشتی

هاي  بخش و ها رسوخ کمی دارد هاي حمایتی در زندگی سالمند و خانواده فناوري

 ،یررسمی سالمندانهاي مردم نهاد در بخش حمایت از مراقبان غ خصوصی و سازمان

  .اند گسترش نیافته

تهران مطرح  1430شده در باال که چهار سناریو در افق  با توجه به مطالب مطرح

محتمل حمایت از  يترین سناریو اول مطلوب يسناریو که توان گفت گردید می

گرایانه هاي جمع در این سناریو ارزش. باشد تهران می 1430سالمندان و مراقبان در افق 

ر خانواده و جامعه گسترش یافته است، افراد جامعه حاضر به از خودگذشتگی جهت د

از قبیل درآمد، (جامعه و خانواده داراي منابع کافی . حمایت از سالمند و مراقب هستند

براي حمایت هستند در نتیجه راهبردهاي تهاجمی مطرح ) فناوري و هاي حمایتی شبکه

ممکن از نظر حمایت از  يچهارم بدترین سناریو ياز طرف دیگر سناریو. د شدنخواه

هاي فردگرایانه  تهران خواهد بود که در این حالت ارزش 1430سالمند و مراقب در افق 

دهند  در درون جامعه و خانواده رواج دارد و افراد نیازهاي خود را در اولویت قرار می

هاي  از قبیل درآمد، شبکه(جامعه و خانواده از منابع بسیار کمی  و تا سالمند و مراقب

در نتیجه راهبردهاي  ،جهت حمایت از سالمند و مراقب برخودارند) اجتماعی، فناوري

  .دوم و سوم در حد میانی این دو سناریو هستند هايسناریو. تدافعی مطرح خواهد شد
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  راهکارهاي حمایت از مراقبان بر اساس مصاحبه با متخصصان

هاي اصلی مراقبت خانوادگی از سالمندان  تونمراقبان خانوادگی از جمله س

تواند تا حد زیادي حمایت و مراقبت از  باشند، ارائه خدمات مناسب به این گروه می می

ها از وابسته شدن مراقبت در آینده  همچنین این حمایت. سالمندان را تضمین کند

این تحقیق این ، نگاه کنند میو از بازتولید وابستگان فردا جلوگیري  کردهجلوگیري 

ها جواب داده شود، با  باشد که باید به آن مراقب هم داراي نیازهاي خاصی میکه است 

. یابد چنین کاري تأثیر منفی بار مراقبتی بر سالمت مراقب تا حدود زیادي کاهش می

تمام این  که میشو نماید؛ البته یادآور می هاي زیر الزم می براي تحقق چنین هدفی برنامه

شود بلکه استفاده از یک نوع خاص از این  به طور همزمان به مراقب داده نمی خدمات

  :عدم امکان استفاده از نوع دیگر را به همراه دارد ،امتیازات

این خدمت شامل پرداخت مستقیمی است که توسط نهادها به  :خدمات مالی-

ته مراقب ها و درآمدهاي از دست رف پذیرد تا بخشی از هزینه فرد مراقب صورت می

جبران شود که فرد رغبت بیشتري به کار مراقبت داشته باشد؛ در نوعی از کار ماهیانه 

کند و سالمند نیز از مراقب  مبلغی در حساب مراقب تا زمانی که از سالمند مراقبت می

هاي مالی  هاي مالیاتی هم نوعی دیگر از حمایت تخفیف. شود رضایت دارد، شارژ می

ی از درآمد دارد و یا در یها هاي مالیاتی در بخش یز مراقب معافیتاست؛ در این روش ن

اندازي شغل، راه :هاي اقتصادي و یا گرفتن مجوزهاي خاص مانند بعضی از فعالیت

یک . شود ی براي وي لحاظ مییها ساخت خانه و یا خرید کاالي خاصی معافیت

عنوان حق والدین  باپیشنهاد دیگر این است که بندي در احکام حقوقی افراد شاغل

شرط این کار حمایت شاغل از سالمند در ، پیش)منديمشابه حق عائله(گنجانده شود 

ها و سالمندان  این خدمات مالی در جهت تقویت منابع در اختیار خانواده. باشد خانه می

باشد که بتوانند حمایت از سالمندان را انجام دهند و تا حدودي نیازهاي خاص  می

ی که دارند یها سالمندان به خاطر وضعیت خاص و ویژگی. ن را پوشش دهندسالمندا

تواند  نیازهاي متمایز از دیگر افراد جامعه دارند که عدم حمایت مالی در این زمینه می

.بار مراقبتی را براي مراقب افزایش دهد
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کنند الزم است  مراقبان شاغل که حق بیمه پرداخت می :اي خدمات بیمه-

مراقبانی که شاغل نیستند توسط دولت و . ها داده شود ی در پرداخت بیمه آنیها تخفیف

هاي حوادث هستند که در  ها عمدتًا بیمه هاي مربوطه بیمه شوند این بیمه سازمان

البته . صورتی که مراقب در حین مراقبت دچار مشکالتی شود، موردحمایت قرار گیرد

راقبان غیر شاغل تخصیص یابد، مقدار هاي بازنشستگی هم به م بصورت محدودي بیمه

دهد، میزان سن و وابستگی سالمند به  این بیمه به میزان خدماتی که مراقب ارائه می

روز در  15تا  10هاي بازنشستگی در حدود  در نظر گرفتن بیمه. شود مراقبت تعیین می

این . شودماه براي مراقبان کمک خواهد کرد که از بازتولید وابستگان فردا جلوگیري 

مورد باید براي افرادي در نظر گرفته شود که در سن کار هستند و به علت شرایط 

اي تقویت کننده منابع در  چنین برنامه. خاص سالمندانشان امکان کار کردن ندارند

باشد و با توجه به رشد سریع جمعیت تهران به طرف  اختیار مراقبان براي مراقبت می

  .باشد تواند رهگشا می ،سالمندي

این نوع خدمات در کشورهاي مختلف بیشتر از خدمات مالی  :خدمات غیرمالی-

از جانب مراقبان مورد استقبال قرار گرفته است؛ مرخصی به مراقبان شاغل یکی از 

تواند تا حدودي از فشار بار مراقبتی بر مراقب بکاهد و باعث  ی است که مییها برنامه

یعنی شاغالن عالوه . حمایت بیشتر از سالمندان شودباال رفتن کیفیت زندگی مراقب و 

هاي  هاي قانونی با توجه به نیاز سالمند به مراقبت روزهاي خاص یا ساعت بر مرخصی

کاهش ساعات کاري؛ در این روش مراقب شاغل . خاصی را به مراقب مرخصی دهند

دمات به به ارائه خ ،تواند به جاي حضور در محل کار خودش ساعاتی از کار را می

هاي  تر باید توسط تیمپیش،البته میزان نیاز سالمند به مراقبت ،سالمند اختصاص دهد

همچنین با توجه به گسترش اینترنت در جامعه و عدم . ید قرار گیردیمتخصص مورد تا

توانند بخشی از وظایف شغلی  مراقبان شاغل می ،نیاز حضور فیزیکی فرد در محل کار

اش  اري انجام دهند و فرد در خانه به انجام وظایف شغلیصورت دورک خود را به
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همچنین بسته به میزان توانایی مالی مراقب و سالمند بهتر است بخشی از . بپردازد

ها باید  هاي غذایی پرداخت شود این بن ی سالمند و مراقب از طریق بنینیازهاي غذا

 .ها را مصرف کند غذایی آن حتماً غیرنقدي باشند و فرد باید حتماً در بخش تهیه مواد

توان براي رفاه مراقب انجام داد دادن کوپن خرید خدمت  میکه ی ییکی دیگر از کارها

هاي مختلف انجام  یعنی سالمند هفتگی یا ماهیانه بتواند خرید خدمتی در زمینه ؛باشد می

هاي مختلف  از گروهرا دهد و بخشی از وظایف که خودش مسئول انجام آن است 

هاي خاص براي مراقبت از سالمند در زمان عدم  اري کند؛ مانند استفاده از گروهخرید

.حضور خودش

مراقبان در هنگام انجام کارها تحت فشارهاي شدید هستند و  :کمک مراقب-

ها در توان مراقب  باشد و انجام آن بسیاري از خدمات مورد نیاز سالمند تخصصی می

باشند به سالمند و  ها می که متخصص این زمینهالزم است که توسط کسانی  ، پسنیست

صورت مستمر براي مراقب عوارض  حتی مراقب ارائه شود، گاهی هم ارائه خدمات به

براي این کار الزم است . دهد شدیدي دارد و زندگی فرد را تحت تأثیر منفی قرار می

خدمات تکمیلی توسط مددکار محلی و خدمات تخصصی توسط متخصصان سالمند 

همچنین گاهی الزم است که مراقب به . ه سالمند در مواقع اضطراري ارائه شودب

شود باید  کارهاي فردي خودش بپردازد یا به علت کار مراقب دچار خستگی می

تواند یکی دیگر  این مراقب می .مراقبانی باشند که بتوانند جایگزین مراقب اصلی شوند

ط تأمین شود، چنین حالتی همان فرجه از اعضاي خانواده و یا توسط نهادهاي مربو

صورت موقت در سراي  باشد البته گاهی مراقب باید بتواند سالمند را به مراقبتی می

ها الزم است که شاغالن  در ارائه این برنامه. سالمندان قرار دهد این زمان محدود است

سراي  370که در تهران با توجه به این. و افراد درحال تحصیل در اولویت قرار بگیرند

که در  کرد،به سراي روزانه سالمند تبدیل  را آنها ،توان با تجهیز می ،دارد دمحله وجو

.شود آنجا خدمات تغذیه، بهداشتی و آموزشی مورد نیار داده می
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هاي نگهداري از  مهارت -الف  :خدمات آموزشی مورد نیاز مراقبان غیررسمی-

فت سالمند و چگونگی تأمین بهداشت فردي به مراقبان باید آموزش نحوه نظا: سالمند

نحوه تأمین نیازهاي روزمره سالمندي که خود که همچنین الزم است  .سالمند را یاد داد

توانایی این کار را ندارد به وي آموزش داده شود، تعدادي از سالمندان داراي شرایط 

الزم است  هستند... خاصی هستند از جمله آلزایمر دارند یا دچار شکستگی لگن و

آموزش داده شود تا فرد بتواند بخش  ،هاي کار هاي نحوه نگهداري و حساسیت آموزش

: آموزش نحوه حفظ استقالل سالمند -ب. زیادي از نیازهاي وي را پاسخگو باشد

اي داشته باشند باید بتوانند استقالل خود را  سالمندان براي آن که زندگی کمتر وابسته

شود و این کار هم توسط  ز این کار توسط مراقبان ممکن میبخش زیادي ا. حفظ کنند

که شود، باید به مراقب آموزش داد تا زمانی  ها فراهم می آشنایی مراقب با این ویژگی

کمک نطلبیده الزم نیست به کمک وي برود باید اجازه بدهند که سالمند تا سالمند 

ر این راه توسط دیگران زمانی که دوست دارد بصورت مستقل زندگی کند و نباید د

تواند منجر به درماندگی  کمک کردن بیش از اندازه به سالمند می. مانعی ایجاد شود

: هاي ارتباطی و رفتاري مناسب با سالمند آموزش مهارت -ج. دشوآموخته شده در فرد ب

مراقبان در مراقبت از سالمندان دچار انواع فشارهاي اقتصادي، جسمی، روانی و کاري 

ها داده شود که بتواند در چنین مواقعی  ی به آنیها آموزشکه الزم است و وند ش می

آوري اجتماعی بیشتري در برخورد با مسائل د و تابنخشونت خود را کنترل کن

هاي سالمندان و دوره سالمندي  د، باید به مراقبان ویژگینپراسترس و جدید داشته باش

ها منجر به رفتار منطقی فرد با این  ن ویژگیآموزش داده شود، واقف بودن مراقب به ای

ی که سالمندان و مراقبان در تهران از هم دیگر یها یکی از گالیه. شود نوع رفتارها می

ها کمک خواهد کرد که  این برنامه. باشد داشتند عدم درك شدن از جانب دیگري می

ر واقع تقویت پیشران ها د توجه به این مؤلفه. ها کاهش یابد ها در خانواده این اصطکاك

مایت خانوادگی از حباشد که منجر به ارتقا  می -"اجتماعی -وضعیت فرهنگی"-اول 

  .سالمندان در تهران خواهد شد



  

  

  

  

69     ...نظام راهبردهاي حمایت از مراقبان خانوادگی 

خدمات حمایتی از مراقبان سالمندان-2جدول 

  ها مؤلفه  طبقات

  پرداخت مستقیم مبلغی به مراقب  خدمات مالی

  تخفیفات مالیاتی

  مورد شاغلینگنجاندن حق والدین در 

  تخفیف بیمه  اي خدمات بیمه

  بیمه کردن مراقبان

  مرخصی به شاغلین  خدمات غیرمالی

  کاهش ساعات کاري

  کوپن خرید خدمت

  ییهاي غذا بن

  امکان دورکاري مراقب شاغل

  خدمات تکمیلی توسط مددکار محلی  کمک مراقب

  کمک گرفتن از دیگران در ساعات خاصی از شبانه روز

  شی به مراقب و سالمندخدمات توانبخ

  خدمات تخصصی از پزشکان و پرستاران

  هاي حمایتی مراقبان تشکیل شبکه

  فرجه مراقبتی

هاي  آموزش

  مورد نیاز مراقب

  هاي نگهداري از سالمند مهارت

  آموزش نحوه حفظ استقالل سالمند

  هاي ارتباطی و رفتاري مهارت

  

براي حمایت از که ان گفت تو با توجه به مصاحبه صورت گرفته از متخصصان می

سالمندان الزم است خدماتی به مراقبان ارائه شود که آنها را ترغیب به حمایت کند، 

این خدمات . کیفیت زندگی سالمند را بهبود ببخشد و بار مراقبتی مراقب را کاهش دهد

هاي مستقیم  هاي مختلف ارائه شود؛ خدمات مالی که شامل پرداخت تواند در حوزه می

هاي  شامل بیمه شدن مراقب و تخفیفکه اي  باشد، خدمات بیمه صورت نقدي میو ب
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ها و کاهش ساعات کاري و  باشد، خدمات غیرمالی که شامل انواع مرخصی اي می بیمه

باشد، خدمات کمک مراقب که در زمان نبود مراقب اصلی ارائه خواهد  دور کاري می

خدمات آموزشی که  و ی کندمراقب بتواند به کارهاي روزمره رسیدگ تاشد 

باید دقت . شود هاي مختلف به وي ارائه می هاي مورد نیاز مراقب در زمینه آموزش

داشت که تمام این خدمات همزمان به یک مراقب ارائه نخواهد شد و داراي سقف 

برآیند این خدمات به تقویت دو پیشران اصلی حمایت از . باشد مشخص در خدمت می

ها و جامعه را در جهت  خانواده ،نجر خواهد شد که در نتیجه آنمراقب و سالمند م

همچنین تمام این خدمات در تمام . حمایت از سالمند تقویت و ترغیب خواهد کرد

بخش بعدي ممکن و مؤثر بودن هرکدام از راهبردها  ، درسناریوها ممکن و مؤثر نیست

  .آمده است

  

  مراقبان هاي حمایت از شاخصبندي و اعتبار سنجی رتبه

خدمات به مراقبان: الگوي نهایی هر سناریو در بخش -3جدول 

سناریو

4ي

سناریو

3ي

سناریو

2ي

سناریو

1ي

خدمات به مراقبان غیررسمی  نتایج

71,4 64,3 21,4 پرداخت مستقیم، تخفیف (خدمات مالی   پایین  35,7

مالیاتی، دادن حق نگهداري والدین به 

)شاغلین

  متوسط  42,9  35,7  28,6  14,3

  باال  21,4  42,8  7,1  14,3

میانگی  1,9  7  2,2  2

  ن

71,5 50 14,3 14,3 پایین دادن تخفیف بیمه، بیمه کردن (خدمات بیمه 

  متوسط  35,7  42,9  35,7  21,4)مراقب

  باال  50  42,9  14,3  7,1

میانگی  7,3  7,4  2,4  2

  ن



  

  

  

  

71     ...نظام راهبردهاي حمایت از مراقبان خانوادگی 

سناریو

4ي

سناریو

3ي

سناریو

2ي

سناریو

1ي

خدمات به مراقبان غیررسمی  نتایج

21,4 21,4 7,1 14,2 پایین اهش ساعات مرخصی، ک(هاي حمایتی  بسته

کاري، بن غذا، کوپن خرید خدمت، امکان 

)دورکاري

  متوسط  21,4  35,7  28,6  42,8

  باال  64,4  57,2  50  35,8

میانگی  7,5  7,7  7,4  6,7

  ن

14,2 14,2 7,1 14,4 پایین در اولویت بودن شاغالن و محصالن در 

  متوسط  42,8  50  50  50گرفتن خدمات

  باال  42,8  42,9  35,8  35,8

میانگی  7  7,2  7  6,5

  ن

42,9 57,1 21,4 14,2 پایین در اختیار قرار دادن پشتیبان و مراقب 

در ) مددکار و پرستار، مشاور(کمکی 

وضعیت اضطراري

  متوسط  21,4  42,8  35,7  35,7

  باال  64,4  35,8  7,2  21,4

میانگی  5,1  6,7  2,3  2,6

  ن

50 42,8 7,1 14,3 پایین ت مراقب از مراقبت فراغ(فرجه مراقبتی 

  متوسط  28,6  28,6  28,6  42,9)بصورت موقت

  باال  56,1  64,3  28,6  7,1

میانگی  7,6  7,7  2,7  2,5

  ن

نحوه (هاي مورد نیاز مراقب  ارائه آموزش  پایین  14,1  14,3  14,2  21,3

هاي ارتباطی،  حفظ استقالل سالمند، مهارت

  )نحوه نگهداري از سالمند

  متوسط  35,7  57,2  21,4  35,7

  باال  50  28,5  64,4  42,9

میانگی  5,6  5,7  7,1  7,3
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سناریو

4ي

سناریو

3ي

سناریو

2ي

سناریو

1ي

خدمات به مراقبان غیررسمی  نتایج

  ن

  

ابتدا میزان اولویت هرکدام از  ،باشد ترین بخش کار می در این مرحله که مهم

سپس نتایج تطبیق . راهبردهاي حمایت از مراقبان نسب به همدیگر مشخص شد

در واقع . پذیرفت راهکارهاي مستخرج از مصاحبه با هر سناریو توسط نخبگان صورت

شود توسط  تهران سعی می 1430در بخش تطبیق راهکارها بر اساس هر سناریو در افق 

نخبگان مشخص شود که هرکدام از راهکارهاي کمک به مراقبان غیررسمی در هر یک 

تواند صورت بگیرد و در صورت  تا چه حد می) سناریوها(افتد ها که اتفاق می از آینده

  :ایم با این مقدمه به شرح دو جدول زیر پرداخته. باشد حدي مؤثر می ممکن بودن تا چه

اول خدمات بیمه یعنی دادن تخفیف بیمه و بیمه کردن مراقب با  يدر سناریو

هاي حمایتی براي شاغالن و افراد درحال تحصیل با  و همچنین بسته) 7,3(میانگین 

 .توسط نخبگان وجود دارد بیشترین توافق بر ممکن و مؤثر بودن آن) 7,5(میانگین 

دادن پشتییان و مراقب مانند پرستاران، مددکاران قرار همچنین در این سناریو در اختیار 

هاي بحرانی به مراقب در  توانند در وضعیت که می) 5,6(اي و مشاوران با میانگین  حرفه

 امور مربوط به سالمند و حتی امور مربوط به مراقب به وي کمک کنند از اهمیت

هاي مراقبتی براي مراقبت با  توانند فرجه این افراد همچنین می. اي برخوردار است ویژه

هاي بدون دغدغه مسائل سالمند به امور  مراقب در زمان تاارائه نمایند ) 7,6(میانگین 

هاي مورد نیاز مراقب در این سناریو با میانگین  ارائه آموزش. شخصی خود بپردازد

وان گفت در این سناریو به علت باال بودن منابع در اختیار و ت می. باشد می) 5,6(

هاي حمایت از سالمند ممکن  تمام برنامه ،هاي جامعه از سالمند و مراقب حمایت ارزش

  .و مؤثر است



  

  

  

  

73     ...نظام راهبردهاي حمایت از مراقبان خانوادگی 

هاي مطرح توان گفت در تمام برنامه در این سناریو بر اساس جدول توصیفی می

ها را در این  حد متوسط و زیاد این برنامه درصد پاسخگویان در 85،شده براي مراقبان

ها را  درصد پاسخگویان در حد کم این برنامه 15دانند و تنها  سناریو ممکن و مؤثر می

دانند ارائه  اي که پاسخگویان آن را مؤثر و مفید نمی تنها برنامه. دانند مؤثر و ممکن می

در حد کم و را این برنامه  درصد پاسخگویان 78,6باشد که  خدمات مالی به مراقبان می

علت عدم مؤثر بودن، باال بودن وضعیت اقتصادي . دانند متوسط مؤثر و مفید می

 1430هاي جامعه از سالمندان در این سناریو در افق  ها و حمایت ارزش خانواده

هم  ندبر روي کشورهاي اسکاندیناوي انجام داد گانکه نویسند اي در بررسی .باشد می

در این کشورها نیز بیشتر مراقبان از خدمات مالی که بطوري  ،شود أیید میاین نتیجه ت

  دادند هاي دیگر را ترجیح می کردند و بیشتر برنامه مستقیم استقبال نمی

، دادن فرجه مراقبتی به )7,7(هاي حمایتی با میانگین  بسته ،دوم يدر سناریو

) 7,4(و خدمات بیمه با میانگین ) 7(، خدمات مالی با میانگین )7,7(مراقب با میانگین 

و در اولویت قرار دادن شاغالن مراقب و افراد در حال تحصیل در گرفتن خدمات با 

در این سناریو امکان  ،ممکن و مؤثر است) 5,7(و آموزش مراقبان با ) 7,2(میانگین 

ا بیش ه باشد که همه برنامه ی مییها ممکن و مؤثر است و تنها سناریو ارائه تمام برنامه

دانند و کمتر از  درصد پاسخگویان در حد متوسط و زیاد آنها را ممکن و مؤثر می 85از 

باال بودن وضعیت . دانند ممکن و مؤثر میرا ها  درصد پاسخگویان در حد کم آن 15

کند که براي  هاي جامعه از سالمندان ایجاب می ها و حمایت کم ارزش اقتصادي خانواده

امکان ارائه آن  کههاي متنوع ارائه شود  از سالمندان، برنامهمراقبت  بهها  ترغیب خانواده

درصد  64,4باالترین استقبال را دارد بطوري که  "ه مراقبتیجفر"برنامه . نیز وجود دارد

نسبت به  "خدمات مالی"برنامه . دانند پاسخگویان در حد زیاد آن را ممکن و مؤثر می

درصد در حد کم از نظر  21,4دارد و با  ترین حد قرار دیگر خدمات در پایین

  .باشد پاسخگویان ممکن و مؤثر می
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هاي محدودي  برنامه ،سوم و چهارم به علت کاهش منابع در اختیار هايدر سناریو 

ها و تخفیفات  قرار دادن بسته. براي حمایت از مراقبان و کاهش بار مراقبتی وجود دارد

هاي بیشتر براي مراقب و امکان  مرخصی حمایتی مانند کاهش ساعات کاري مراقب،

همچنین در اولویت بودن شاغالن و ) 6,7(و ) 7,4(دورکاري براي شاغالن با میانگین 

به منجر تواند  می) 6,5(و ) 7(افراد در حال تحصیل در گرفتن خدمات با میانگین 

و کوپن همچنین در اختیار قرار دادن بن غذا . کاهش بار مراقبتی و ترغیب مراقب شود

همچنین در این دو سناریو نیاز به آموزش مراقبان . باشد ها می خرید هم یکی از راه

ولی در اختیار . باشد می) 7,3(و ) 7,1(دیگر است که به ترتیب  يبیشتر از دو سناریو

. قرار دادن پشتیبان، ارائه فرجه مراقبتی، خدمات مالی و بیمه به مراقبان ممکن نیست

در این . یوها جامعه از نظر منابع در اختیار در وضعیت مناسبی نیستچون در این سنار

توان براي این حمایت از مراقبان در نظر گرفت تقریباً  ی که مییها دو سناریو برنامه

درصد در حد متوسط و زیاد  78ارائه بسته حمایتی در هر دو سناریو با . باشند مشابه می

در اولویت بودن شاغالن و . مکن و مؤثر استاز نظر پاسخگویان در این سناریوها م

درصد در حد متوسط و زیاد در این  85,8دانش آموزان مراقب در هر دو سناریو با 

 يو در سناریو 85,8سوم با  يآموزش مراقبان در سناریو ،سناریوها ممکن و مؤثر است

. باشد یدرصد در حد متوسط و زیاد در این سناریوها ممکن و مؤثر م 78,6چهارم با 

) 71,4(و ) 64,3(ها در سناریوهاي سوم و چهارم به ترتیب؛ خدمات مالی  دیگر برنامه

، فرجه )42,9(و ) 57,1(درصد، کمک مراقب ) 71,5(و ) 50(درصد، خدمات بیمه 

درصد، در حد کم از دید پاسخگویان در این سناریوها ممکن و ) 50(و ) 42,8(مراقبتی 

  .دنباش مؤثر می

  

یزان اولویت میان خدمات ارائه شده به مراقبانم -4جدول 

نام گزینه وزن

خدمات مالی به مراقب 0,381901
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هاي حمایتی و تخفیفات ویژه بسته 0,263686

هاي مورد نیاز مراقب آموزش 0,166057

کمک مراقب و فرجه مراقبتی 0,141965

0,04639  خدمات بیمه

  

اولویت اول از نظر متخصصان براي ) 38,1(خدمات مالی با  باالبر اساس جدول 

در پرداخت مستقیم مالی این امکان براي مراقب وجود دارد که  .باشد دارا میرا مراقبان 

خود بتواند براي نیازهایش تصمیم مستقل بگیرد و انتخاب کند که با پرداختی که به وي 

یفات ویژه و تخف .پذیرد کدام یک از نیازهایش را در اولویت قرار دهد صورت می

بن غذا، کوپن خرید خدمت، مرخصی و کاهش ساعات اداري  :هاي حمایتی مانند بسته

درصد این کار در واقع فشار ناشی از  26,3براي شاغالن مراقب و امکان دور کاري با 

دهد و از طرف دیگر این  مراقبت در بخش اقتصادي را تا حدود زیادي پوشش می

بخشی از فشارهاي شغلی که ناشی از هم پوشائی که کمک را به مراقب خواهد کرد 

 16,6با  تهاي مورد نیاز مراقب ارائه آموزش .شغل و مراقبت است کاهش پیدا کند

ی براي یها درصد در واقع مراقب غیر از فشارهاي اقتصادي و شغلی نیازمند آموزش

هاي  وزشباشد که از دریچه آم کمک کردن به سالمند و بهبود کیفیت زندگی خود می

ی که یها درصد مراقب در زمان 14,1مورد نیازش میسر است، خدمات کمک مراقب با 

عنوان یک انسان  نیازهاي خودش بهبه دور شود و  تنیازمند آن است که از فضاي مراقب

هاي بعدي  در اولویت) 4,6(اي با  خدمات بیمه .توجه کند نیازمند این نوع کمک است

رود به  باشد که بیم آن می از بیشتر مناسب مراقبان غیر شاغل میدر واقع این نی. باشد می

خود به وابستگان فردا تبدیل  ،علت فشارهاي ناشی از مراقب و عدم حمایت در آینده

  .شوند

  

  گیريبحث و نتیجه
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قرن اخیر به علت توسعه اقتصادي و اجتماعی، گسترش امکانات بهداشتی،  در نیم

ها و برآوردهاي آماري  پیش بینی. مندي حرکت کردندبسیاري از جوامع به سمت سال

ایران هم از این قضیه . دهند خبر از سالمند شدن بیشتر جمعیت جهان می ،جمعیت

از  1424مستثنی نیست؛ میانگین رشد سالمندي در ایران و به طبع آن تهران تا سال 

یده توجه بنابراین الزم است به این پد. میانگین رشد جهانی پیشی خواهد گرفت

در این تحقیق . اي شود تا از غافلگیري در آینده در مورد این پدیده جلوگیري شود ویژه

ی براي حمایت از مراقبان غیررسمی سالمند در افق یها به دنبال ارائه راهبردها و سیاست

  .هستیم 1430

د براي آن که بتوان زندگی با کیفیتی براي سالمندان و مراقبان در آینده متصور بو

یکی از این گروهها مراقبان غیررسمی . هاي مدونی در نظر گرفت برنامهکه الزم است 

شوند و  صورت آگاهانه یا حتی ناآگاهانه درگیر کار مراقبت از سالمند می باشند که به می

شود  هاي الزم منجر به رها کردن کار مراقبت می گاهی فشارهاي مراقبت و عدم حمایت

ممکن است اثرات سوء بر جسم، روان و حتی آینده  ،مراقبت یا در صورت ادامه کار

باشد که باید  ی مییمراقب هم مثل سالمند داراي نیازها. تعدادي از مراقبان داشته باشد

حمایتی براي مراقبان در آینده در نظر گرفته  يها باید برنامه پس .به آنها پاسخ داده شود

از آن جا که . دگی این افراد را بهبود ببخشدشود که بتواند تا حدودي رفاه و کیفیت زن

باشد ارائه برنامه ثابت براي آینده تهران  حمایت از مراقبان تحت تأثیر عوامل مختلفی می

توان براي  اصلی می ياین محدودیت چهار سناریوبه زیاد کارآمد نیست، با توجه  1430

ک از آنها نوع راهبردها، آینده حمایت از مراقبان و سالمندان متصور بود که در هر ی

در ادامه فضاي هر سناریو و  ،ها و میزان امکانات در اختیار متفاوت است سیاست

  :هاي هر سناریو آمده است سیاست

هاي جمع گرایانه رواج پیدا  باشد؛ ارزش ترین سناریو می مطلوب: اول يسناریو

د، وضعیت نباش میکرده است، جامعه و خانواده به حمایت از سالمند و مراقب واقف 

مطلوب است، مساحت و نرخ مسکن در  1430اقتصادي سالمند و خانواده در افق 
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اختیار خانوارهاي تهرانی مطلوب است، میزان بیکاري سرپرستان و اعضاي خانواده کم 

. هاي حمل و نقل بهبود یافته و شهر دوستدار سالمند است است، وسایل و زیرساخت

هاي حمایت از سالمندان را  توان اکثر برنامه میو جمی است در این فضا راهبردها تها

ها در این سناریو مناسب است  پیاده کرد، با توجه به اینکه وضعیت اقتصادي خانواده

عنوان  ها سهمی را به باید بر روي مزایاي غیرنقدي بیشتر تمرکز کرد؛ باید در بخش بیمه

هاي  مراقب را پوشش دهد، مراقبتهاي  هزینه ددر نظر گرفت که بتوان "حق مراقب"

، ...)ی سنجی، دندان پزشکی، ویمانند بینا(اولیه از مراقب و سالمند در خانه به عمل آید 

شناسی به  هاي حقوقی و روان مشاورانی باید در اختیار مراقب قرار گیرد که در زمینه

باشند که  د، مراقبان شاغل داراي مرخصی ویژه مراقبتنوي در مراحل بحرانی کمک کن

روز باشد، بخش مراقبت و درمان باید بصورت یکپارچه شوند که  3تواند در ماه  می

نقطه از  370د، در تهران در ند خألهاي ممکن در مراقبت و درمان را پوشش دهنبتوان

سراي روزانه "توان خدمات  می) به علت وجود سراي محله در این محالت(شهر 

تواند از سالمندش مراقبت کند  ی که مراقب به دلیلی نمیارائه کرد تا در زمان "سالمند

هاي غذایی گرم و معاینه  دادن وعده. در طول روز سالمند را در این مکان قرار دهد

الزم است به تعدادي از سالمندان که در . شود ها توصیه می توسط پزشکان در این مکان

ود و خدمات تماس ساعاتی از روز تنها هستند از طرف گروه ویژه رسیدگی ش

در اختیار قرار دادن براي . اضطراري و خدمات بازدید و همراهی ارائه نمود

الزم است، فرجه مراقبتی به مراقب داد که  ،ی براي انجام کارهاي روزانهیها سرویس

در عوض از  ،زمانی را بدون دغدغه و نگرانی حمایت و سالمت سالمندش باشد

هاي مورد نیاز فرد مراقب  انواع آموزش. گزین استفاده کردعنوان جای مراقبان پشتیبان به

با وجود آن که در این سناریو امکانات اقتصادي جامعه مناسب . به وي ارائه کردباید را 

باشد ولی الزم است  است و جامعه از نظر فرهنگی براي حمایت از سالمند مهیا می

هاي حمل و نقل  ه از سرویسمثالً استفاد. براي هر خدمتی سقف در نظر گرفته شود

روز  5رایگان در هفته بیش از دوبار نباشد، و یا مرخصی براي فرد شاغل نباید بیش از 
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آزمون "از طرف دیگر باید در ارائه تعدادي از خدمات به مراقب و سالمند . در ماه باشد

همچنین باید درخواست فرد و سطح وابستگی فرد به . در نظر گرفته شود "وسع

  .ان مبناي ارائه خدمات قرار گیرددیگر

اجتماعی -هاي فرهنگی این سناریو شهر تهران از نظر ویژگیدر : دوم يسناریو

هاي سنتی  هاي فردگرایانه، نقش ارزش. در وضعیت مطلوبی قرار ندارد 1430در افق 

به فراموشی سپرده است، الگوي باروري به سوي عدم داشتن فرزند پیش را ها  خانواده

آسایی گرایانه و آسایش مادي بیشتر است، تنهاي لذت هد رفت، گرایش به ارزشخوا

 ،پذیري در زمینه حمایت از حانواده ها و سالمندان گسترش زیاد دارد و عدم مسئولیت

ولی جامعه و  ،ها اولویت دارد هاي غیرمادي نزد خانواده هاي مادي بر مالك مالك

ی یدر این حالت الزم است راهبردها. است خانواده از نظر وضعیت اقتصادي مطلوب

هاي مستقیم باید درمجموع  مانند حمایت مالی از مراقبان در اولویت باشد؛ این پرداخت

  . کمتر از حداقل حقوق ماهیانه در هر سال باشد و بر اساس آزمون وسع پرداخت شود

ه کبا توجه به عدم همراهی جامعه براي مراقبت در این سناریو الزم است 

هاي مستقل براي زندگی سالمند و مراقب در نظر گرفته شود که براي سالمند  خانه

هاي حمایتی براي مراقبان خاص در نظر گرفته شود؛  بسته. مناسب سازي شده باشد

 3دادن مرخصی ویژه به مراقبان شاغل مانند مرخصی ساعتی در طول روز و مرخصی 

ري براي تعدادي از آنها فراهم شود، مراقبان روز در ماه براي فرد شاغل و امکان دورکا

دث شوند تا در صورتی اصورت رایگان بیمه بازنشستگی و حو غیرشاغل بهتر است به

اي شدند حمایت شوند و در آینده جز وابستگان فردا  در زمان مراقبت دچار مسئلهکه 

هاي  تهاي خرید کاال در حد نیازهاي روزمره و کار همچنین الزم است بن. نشوند

  . تخفیف حمل و نقل در اختیار آنها قرار گیرد

فرجه مراقبتی و کمک مراقب در نظر گرفته شود؛ براي هر مراقب یک پشتیبان در 

نظر گرفته شود که بتواند در زمانی که مراقب اصلی نیازمند کمک است به وي کمک 

ندان بتوانند ي محله در تهران تجهیز شوند تا سالمهاهمچنین الزم است که سرا. کند
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صورت روزانه به آن مراجعه کنند و در آنجا غذاي رایگان و خدمات پزشکی دریافت  به

مراقب باید بتواند بخشی از وقتش را به خودش اختصاص دهد که به نیازهاي . کنند

باید . در فرجه مراقبتی این وضعیت باید براي وي فراهم شود ،ش برسدا اصلی

ی یها از را به مراقبان ارائه نمود؛ الزم است مراقبان آموزشهاي آموزشی مورد نی برنامه

مانند نحوه کنترل خشم در زمان فشار مراقبتی، نحوه کمک به سالمند با شرایط خاص، 

. دنهاي روانی و جسمی سالمند را یاد بگیر نحوه رفتار با سالمندان و شناسایی ویژگی

باشد و مراقبان بنا  ممکن و مؤثر می ،حمایتی از مراقب يها در این سناریو تمام برنامه

در این سناریو هم . توانند خدمات خاصی را انتخاب کنند ی که دارند مییبه نوع نیازها

هر . سالمند باشدتواند مالك ارائه خدمات به مراقب و درجه وابستگی سالمند می

 ،قبانخدمتی باید سقف مشخصی داشته باشد و الزم است جهت استقالل سالمند از مرا

  .شهر دوستدار سالمند نیز مورد توجه باشد

اجتماعی -هاي فرهنگی در این سناریو شهر تهران از نظر ویژگی: سوم يسناریو 

هاي جمع  ارزش. اول در وضعیت مطلوبی قرار دارد يمانند سناریو 1430در افق 

 و اهد بودها و جامعه خو هاي خانواده کننده از سالمند در کانون ارزش گرایانه و حمایت

سالمندان  ،اما از نظر منابع در اختیار. مشارکت حکمفرماست و پذیري روحیه مسئولیت

ها در وضعیت مطلوبی نیستند، میزان بیکاري سرپرستان در حد باالیی است،  و خانواده

اي براي  دولت بودجه و هاي حمل ونقل مناسب براي سالمندان نیست زیرساخت

با توجه به این فضا الزم است جهت . خصیص نخواهد دادحمایت از سالمند و مراقب ت

در حال /ی مانند مراقبان شاغلیتشویق مراقبان به مراقبت و کاهش بار مراقبتی راهبردها

ها قرار گیرد که بتواند در  ی در اختیار آنیتحصیل در اولویت قرار گیرند؛ مشاورها

زم است به آنها مشاوره دهد، شناسی در مواقعی که ال هاي حقوقی، پزشکی و روان زمینه

هاي کاري به شاغالن  یا کاهش ساعت) روز در ماه 3(هاي ساعتی و روزانه  مرخصی

  . این گروه در استفاده از کمک مراقب در اولویت قرار گیرند و ارائه نماید
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هاي  از نظر ویژگی 1430که در این سناریو شهر تهران در سال  با توجه به این

ها از سالمندان حمایت  جامعه و خانوادهو در وضعیت مناسبی است  اجتماعی -فرهنگی

هاي خویشاوندي در جهت حمایت از مراقب و  ها و شبکه توان از همسایه کنند می می

به این صورت که با فراهم آوردن امکان حمل و نقل این افراد در  ،سالمند سود جست

وجود دارد از توان ...) تحصیل و به علت بیماري، اشتغال،(زمانی که خأل مراقب اصلی 

همچنین با تقویت . ها و خویشاوندان در جهت حمایت از سالمند استفاده کرد همسایه

ها در جهت رفع بخشی از نیازهاي  توان از توان اقتصادي آن نسلی می پیوند بین

د هاي تخفیف؛ با توجه به پایین بودن درآم ارائه بسته. سالمندان و مراقب استفاده کرد

  . هاي غذا به آنها ضرروي است خانوار ارائه کوپن

هاي  همچنین براي حمل و نقل آنها براي امور مربوط به مراقبت الزم است بلیت

در . هاي اینترنتی در نظر گرفته شود یا با تخفیف از تاکسی ،دار یا استفاده رایگانتخفیف

ارائه کرد تا در زمانی  "نینیمه مسکو"توان خدمات  منطقه از شهرداري می 22تهران در 

روز سالمند  3تواند از سالمندش مراقبت کند به مدت حداکثر  که مراقب به دلیلی نمی

هاي غذایی گرم و معاینه توسط پزشکان در این  دادن وعده. را در این مکان قرار دهد

  .شود ها توصیه می مکان

ا هستند از طرف گروه الزم است به تعدادي از سالمندان که در ساعاتی از روز تنه

. ویژه رسیدگی شود و خدمات تماس اضطراري و خدمات بازدید و همراهی ارائه نمود

هاي مورد نیاز فرد مراقب را به وي ارائه کرد؛ الزم است  الزم است که انواع آموزش

هاي مانند نحوه کنترل خشم در زمان فشار مراقبتی، نحوه کمک به  مراقبان آموزش

هاي روانی و  یط خاص، نحوه رفتار با سالمندان و شناسایی ویژگیسالمند با شرا

با توجه به آن که در این سناریو امکانات اقتصادي جامعه . جسمی سالمند را یاد بگیرند

مثالً استفاده از  ،مناسب نیست، الزم است براي هر خدمتی سقف در نظر گرفته شود

وبار نباشد، یا مرخصی براي فرد هاي حمل و نقل رایگان در هفته بیش از د سرویس

از طرف دیگر باید در ارائه تمام خدمات به . روز در ماه باشد 5شاغل نباید بیش از 
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همچنین باید درخواست فرد و . در نظر گرفته شود "آزمون وسع"مراقب و سالمند 

افراد بر اساس نظر . سطح وابستگی فرد به دیگران مبناي ارائه خدمات قرار گیرد

و هر گروه خدمات بندي شوند ان سطح وابستگی آنها مشخص و دستهمتخصص

  .دندریافت کنرا خود به مخصوص 

طبق این سناریو در . باشد ممکن می يبدترین سناریواین سناریو : چهارم يسناریو

آسایی گرایانه، تنهاي لذت هاي فردگرایانه گسترش یافته است، ارزش شهر تهران ارزش

هاي سنتی  ها نقش هاي غالب جامعه تهران هستند، خانواده ي ارزشپذیر و عدم مسئولیت

وضعیت اقتصادي و  ،دهند خود مانند حفاظت و حمایت از سالمندان را انجام نمی

درمانی و -ترین حد ممکن است، خدمات بهداشتی درآمدي سالمندان در پایین

مردم نهاد  هاي هاي خصوصی و سازمان هاي دولتی گسترش نیافته است، بخش حمایت

در این حالت . اند در بخش حمایت از مراقبان غیررسمی سالمندان گسترش نیافته

جهت تشویق . باشد راهبردهاي محدودي براي حمایت از مراقبان در دسترس می

در حال /ی مانند مراقبان شاغلیمراقبان به مراقبت و کاهش بار مراقبتی الزم راهبردها

ها قرار گیرد که بتواند در  ی در اختیار آنیمشاورهاتحصیل در اولویت قرار گیرند؛ 

شناسی در مواقعی که الزم است به آنها مشاوره دهد،  هاي حقوقی، پزشکی و روان زمینه

به شاغالن را هاي کاري  یا کاهش ساعت) روز در ماه 3(هاي ساعتی و روزانه  مرخصی

  . یت قرار گیرنداین گروه در استفاده از کمک مراقب در اولو و ارائه نماید

هاي غذا  هاي تخفیف؛ با توجه به پایین بودن درآمد خانوار ارائه کوپن ارائه بسته

همچنین براي حمل و نقل آنها براي امور مربوط به مراقبت الزم . به آنها ضرروي است

هاي اینترنتی در  یا با تخفیف از تاکسی ،دار یا استفاده رایگانهاي تخفیف است بلیت

 "نیمه مسکونی"توان خدمات  منطقه از شهرداري می 22در تهران در . ه شودنظر گرفت

تواند از سالمندش مراقبت کند و شبکه  ارائه کرد تا در زمانی که مراقب به دلیلی نمی

روز سالمند را در این مکان قرار  3کند به مدت حداکثر  خویشاوندي هم حمایت نمی

ها توصیه  ه توسط پزشکان در این مکانهاي غذایی گرم و معاین دادن وعده. دهد



  

  

  

1399، تابستان 43شماره ، سال یازدهم، ه اجتماعیریزي رفاه و توسع برنامهعلمی فصلنامه      82

ها از سالمندان و  در کنار این کار با توجه به عدم حمایت خانوادگی و همسایه. شود می

به علت وجود سراي محله در (نقطه از شهر  370مراقبان الزم است که در تهران در 

ب به دلیلی ارائه کرد تا در زمانی که مراق "سراي روزانه سالمند"خدمات ) این محالت

تواند از سالمندش مراقبت کند در طول روز سالمند را در این مکان قرار دهد و  نمی

هاي غذایی  مانند وعده -بجز اقامت شبانه سالمند دادن -"نیمه مسکونی"تمام خدمات 

  . ها انجام شود گرم و معاینه توسط پزشکان در این مکان

نترل خشم در زمان فشار مراقبتی، ی مانند نحوه کیها الزم است مراقبان آموزش

هاي  نحوه کمک به سالمند با شرایط خاص، نحوه رفتار با سالمندان و شناسایی ویژگی

با توجه به آن که در این سناریو امکانات . روانی و جسمی سالمند را یاد بگیرند

اقتصادي جامعه مناسب نیست، ارائه خدمات مالی و بیمه کردن مراقب به علت باال 

عالوه بر اینکه باید سقف . ها و ضعیف بودن اقتصاد، تقریبًا ممکن نیست دن هزینهبو

مشخصی براي حمایت از مراقبان در نظر گرفته شود، باید آزمون وسع نیز در نظر گرفته 

براي تحقق . تنها سالمندان و مراقبان نیازمند از چنین مزایایی برخوردار باشند تا شود

عات یکپارچه سالمندان و مراقبان در تهران هستیم و الزم است چنین امري نیازمند اطال

مددکار محله در محالت تهران در نظر گرفته شود که بتواند بخشی از اطالعات الزم که 

  .هاي ارائه شده را بهینه تخصیص دهد و بتواند کمک ردهآوري کرا جمع

 ،قب ممکن نیستآنچه مسلم است در این سناریوها ارائه تمام این خدمات به مرا

ها مراقب با توجه به نوع نیازش  کند، در این برنامه چون هزینه زیادي را طلب می

همچنین . کند که با شرایطش همخوانی داشته باشد تعدادي از خدمات را انتخاب می

از سوي دیگر جهت جلوگیري از . دنباش هاي مشخص می ها داراي سقف این برنامه

که هاي دقیق و منسجم نیازمند آن هستیم  دمات و ارائه برنامهسوء استفاده احتمالی از خ

در اختیار داشته  1430نظام جامع اطالعات یکپارچه سالمندان و مراقبان را در افق 

  .باشیم
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در نظر گرفتن بدترین سناریوها براي برنامه ریزان این کمک را خواهد کرد که از 

هاي باال مدنظر قرار بگیرد کمک  گیري بیشتر جلوگیري شود و چنانچه زمینهغافل

تري داشته باشند که نتیجه آن به  خواهد کرد که سالمندان و مراقبان زندگی باکیفیت

پنجره جمعیتی که اکنون در کشور فعال است زمان زیادي باز . جامعه برخواهد گشت

الزم است سیاستگذاري مناسبی براي استفاده بهینه از توان این  پسنخواهد ماند، 

 –این هم مستلزم توجه به محیط و بسترهاي مناسب اجتماعی . معیت صورت پذیردج

به جاي ترس از این جمعیت گسترده و جوان، باید بتوان . باشد فرهنگی جامعه ایران می

در کنار آن با فعال نگه . هاي آنها جهت ساخت اقتصاد کارآمدتر استفاده نمود از پتانسیل

توان پیک جمعیتی سالمند را در  اده از تجربیات آنها میداشتن جمعیت سالمندي و استف

  .آینده مدیریت کرد

  تحقیق هايپیشنهاد

طی چند دهه اخیر که عنوان مرکز سیاسی، اقتصادي و اداري کشور است  تهران به

سرعت رشد کرده و درصد باالیی از جمعیت مهاجر و متنوع کشور را در خود  به

 ،تبع آن رشد جمعیت سالمندان سریع جمعیت و به این مهاجرت، رشد. داده است جاي

منجر به آن شده است که نهادهاي حمایتی سنتی و دولتی نتوانند خود را با شرایط 

هاي حمایتی خانوادگی نیز به علت مهاجرت زیاد  حتی شبکه. جدید وفق دهند

از  .دها و گستردگی شهر تهران نتواند از سالمندان حمایت کافی داشته باشن خانواده

تر از نقاط دیگر کشور اتفاق می  سریعکه طرف دیگر سالخوردگی جمعیت این شهر 

تواند ناشی از مهاجرپذیري و باال بودن استاندارهاي بهداشتی این شهر نسبت به  افتد می

  . سایر نقاط کشور باشد

کنند در کنار  تنهایی زندگی می درصد این سالمندان به 60این در حالی است که 

به  1395مسئله؛ حجم جمعیت سالمندان تهران بسیار باالست به طوري که در سال این 

نفر رسیده است که بیشترین تعداد ) 1,385,000(هزار  و سیصدوهشتادوپنجمیلیون  یک

سیر تحول مراقبت و ). 1: 1396سراج، (سالمندان کشور را در خود جاي داده است 
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ده است؛ در گذشته اخالق عمومی جامعه حمایت از سالمندان دچار تغییرات سریعی ش

هاي جامعه این امر را  کرد که از سالمند حمایت شود، شکل خانواده و ارزش ایجاب می

داد و با اعتقادات و وضعیت اجتماعی و اقتصادي جامعه  ممکن و مورد تأکید قرار می

ه جایی مجبور به جاب ها خانواده ،با گسترش صنعتی شدن و شهرنشینی. سازگاري داشت

اي تغییر شکل پیدا  ها از گسترده به هسته و مهاجرت شدند که در نتیجه آن، خانواده

کردند، محیط فیزیکی و اجتماعی شهرهاي بزرگ منجر به تضعیف فزاینده روابط 

هاي  گري شبکهخویشاوندي شده، ارتباطات سنتی دچار گسست شده و حمایت

ند به مراقبت، حق انتخاب چندانی در اجتماعی تضعیف شده در نتیجه سالمند نیازم

  . گرفتن خدمات ندارد

هاي  هاي گسترده به خانواده سیر تغییرات حمایت و مراقبت از سالمندان از خانواده

ها از  توان گفت خانواده با این وجود نمی. اي و مؤسسات حرکت کرده است هسته

تهرانی مقیم خانه از  اند، بیشترین حمایت از سالمندان حمایت سالمندان دست کشیده

حتی سالمندان مقیم . باشد جانب اعضاي خانواده مخصوصًا همسر و سپس فرزندان می

راشدي، (کنند  سراي سالمندان هم بیشترین حمایت را از جانب خانواده دریافت می

جهت بهبود وضعیت سالمندان و مراقبان در شهر تهران عالوه بر ). 353: 1392

ها و  برنامهکه الزم است  ،ر سناریوهاي مختلف آینده تهرانشده د راهبردهاي مطرح

:دنهاي زیر ارائه شو پژوهش

تر خدمات به سالمندان و مراقبان وجود نظام  اولین قدم براي ارائه بهتر و مطلوب -

در این نظام یکپارچه الزم است . باشد یکپارچه اطالعات سالمندان و مراقبان می

بیل میزان ثروت و درآمد، وضعیت مسکن، وضعیت وضعیت اقتصادي سالمند از ق

سالمت و میزان وابستگی سالمند طی بررسی کارشناسان در این سیستم گنجانده شود، 

  .ی الزم را نداردیاي اثربخشی و کارا بدون چنین اطالعاتی هر گونه برنامه

که د؛ نباش در حال حاضر متولی امور سالمندان چندین سازمان و ارگان می -

ها، سازمان بهزیستی و  وزارت بهداشت و درمان، وزارت رفاه، شهرداري: از رتندعبا
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بخشی از سالمندان و  ،اي مستقل هرکدام مانند جزیره ، که)ره(کمیته امداد امام خمینی 

الزم است سازمان مستقلی متولی امور سالمندان . دهند ها را پوشش می مشکالت آن

درآینده نیازمند یک سازمان تخصصی در این  پوشش این حجم عظیم سالمند. گردد

.باشد زمینه می

چنین . هاي پیشنهادي است یکپارچگی مراقبت و درمان یکی دیگر از برنامه -

ها خواهد شد، تجربه کشورهاي مختلف حکایت  کاري منجر به یک کاسه شدن برنامه

به طور هاي بخش بهداشت و درمان  از موفقیت این طرح دارد، در نتیجه هزینه

.یابد گیري کاهش میچشم

پذیر در بخش حمایت از سالمندان، مراقبان هستند که  یکی از گروههاي آسیب -

الزم است مددکاران مخصوصًا در . توانند یاري دهنده آنها باشند مددکاران اجتماعی می

زمینه حمایت از مراقبان شاغل، مراقبان در حال تحصیل و چگونگی کمک به آنها در 

  .ورود پیدا کنند ،تحصیل و مراقبت/ نه تعادل میان کارزمی

یکی از نیازهاي مراقبان و سالمندان نیازهاي آموزشی است که در این زمینه خأل  -

ها نسبت به تولید محتواي آموزشی مناسب این گروهکه الزم است  و زیادي وجود دارد

.شودهاي مورد نیاز آنها اقدام  در زمینه

پژوهشگران به بررسی رابطه ساختارهاي خانواده با نحوه که د شو پیشنهاد می -

.ه با پدیده سالمندي، بپردازندهمواج

عنوان کردن سیاستها با . باشد گذاري در ایران متأثر از امر سیاسی می سیاست -

الزم  پس. تواند تضمین کننده موفقیت آن باشد وجود مطلوب بودن و مؤثر بودن، نمی

گذاري توسط پژوهشگران  عنوان یک مسئله مستقل در سیاست بهامر سیاسی که است 

  .مورد بررسی قرار گیرد
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