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الگوي خدمات اجتماعي «بانك زمان»؛ ظرفيتها و
پيشزمينههاي اجراي آن در ايران

چکيده
بانك زمان ،روشي برای ارائه و دریافت خدمات اجتماعي ـ حمایتي است كه از زمان
بهعنوان یك واحد اعتباری استفاده ميشود .در این سیستم بانکي اعضا به میزان ساعاتي
كه خدمات ارائه ميدهند؛ اعتبارات زماني دریافت ميكنند و در آینده و به هنگام نیاز
ميتوانند آن را برای دریافت كمك و خدمات از دیگر اعضای بانك هزینه كنند .در این
بانك ،ارزش همه انواع خدمات برابر است و صرفاً ساعت ارائه خدمت سنجیده ميشود.
یك ساعت كار كردن برابر با یك اعتبار زماني یا یك دالر زماني است .خدماتي كه در بانكهای
زمان مبادله ميشوند برحسب دانش و مهارت تخصصي مورد نیاز ،از خدمات ساده تا
پیچیده متغیراند .این خدمات ميتواند از مراوده و دوستي تا مراقبت و پرستاری ،متفاوت
باشد .این سیستم در بسیاری از كشورهای دنیا ازجمله آمریکا ،بریتانیا ،كانادا ،فرانسه،
سوئیس ،استرالیا ،ژاپن و كره جنوبي برای ساخت شبکههای اجتماعي حمایتگر از
گروههای آسیبپذیر و ازكارافتاده مورد استفاده قرار گرفته است .در ایران نیز بهعنوان یك
كشور در حال توسعه و در شرایطي كه ساختار جمعیتي آن در مرحله گذار به سالمندی
قرار دارد و خانواده و دولت برای مراقبت و حمایت كامل از اعضای آسیبپذیر خود با
محدودیتهای اساسي مواجه است؛ رویکرد بانکداری زمان بهعنوان یك راهبرد مکمل
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حمایتي ميتواند مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان اجتماعي قرار گیرد.
در این خصوص ،باید اشاره كرد فرهنگ جامعه متأثر از آموزههای اسالمي و ایراني
همواره مشوق كمك به دیگری و فعالیتهای انساندوستانه بوده است .عالوه بر این ،وجود
سنت «همیاری» با سازوكاری مشابه بانك زمان در میان اقوام و سنتهای ایراني حاكي
از پتانسیل فرهنگي كشور در پیادهسازی این الگو است .البته ،این امر بهمعنای تقلید صرف
و اجرای بيكم و كاست آن در كشور نیست.
بانکداری زمان ،الگویي است كه در بخش غیردولتي و بهصورت محلي و داوطلبانه
شکل گرفته است؛ با وجود این ،در بسیاری از كشورها ،استفاده از این الگو توسط دولت
نیز مورد توجه قرار گرفته است .با این تفاسیر ميتوان سناریوهای متفاوتي برای اجرای
آن در ایران پیشنهاد كرد:
-

سناریوی اول :مسئولیت اجرای این الگو با توجه به ماهیت اجتماعي آن برعهده

سازمانهای مردمنهاد باشد و دولت در این زمینه در راستای وظایف ذاتي خود نظیر
سیاستگذاری ،نظارت ،حمایت و هدایت عمل كند.
-

سناریوی دوم :مؤسسات و نهادهای عمومي غیردولتي مشخصاً شهرداریها با

مشاركت سازمانهای مردمنهاد اجرای این الگو را برعهده گیرند و دولت در این زمینه در
راستای وظایف ذاتي خود عمل كند.
-

سناریوی سوم :دولت مسئولیت اجرای این الگو را بهصورت پایلوت برعهده گیرد

و در ادامه و در صورت موفقیت از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در این زمینه استفاده
شود.
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مقدمه
امروزه در بیشتر كشورهای جهان ،مسائل اقتصادی و اجتماعي مربوط به سالمندان و
افزایش هزینه های خدمات بهداشتي و رفاهي به موازات نیاز به تهیه و تدارک خدمات
اجتماعي برای شمار روزافزون آنان به یك دغدغه فراگیر برای خانوادهها ،دولت و جامعه
تبدیل شده است .بررسي وضعیت جامعه ایران نیز در این بعد بیانگر روند مسئله شدن
پدیده سالمندی طي سالهای آینده است .كشور ما اكنون در مراحل پایاني انتقال جمعیت
خود قرار گرفته است و سطوح باروری و مرگومیر آن در حال نزدیك شدن به یکدیگر
است .فیروزی و میرزایي ( )1391در مقالهای تأكید كردهاند كه در حال حاضر،
سالخوردگان سریعترین نرخ رشد جمعیت را در میان گروههای سني مختلف دارند و در
آیندهای نزدیك بیشترین افزایش جمعیت سالمند در كشورهای در حال توسعه از قبیل
ایران اتفاق خواهد افتاد؛ بهطوریكه طبق نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن ایران،
نسبت جمعیت  60سال و بیشتر از  3/4درصد در سال  1375به  7/27درصد در سال
 1385رسیده است .پیشبیني ميشود این نسبت تا سال  2050به  26درصد برسد؛
بنابراین ،كشور ما یك دوره بسیار فشرده از سالخوردگي جمعیت را پیشرو خواهد داشت.
هم زمان با روند رو به رشد جمعیت سالمند در كشور ،این قشر با مسائل و
دشواریهایي نیز رو به روست؛ ازجمله این مسائل ميتوان به روند رو به كاهش انسجام و
پیوستگي میان نسل سالمند و نسل جوان اشاره كرد ،بهگونهای كه ارتباط و تعامل میان
این دو قشر روزبهروز در حال كمرنگ شدن است .انباشتگي ،تجربه و دانش سالمندان
عاملي برای ارزشمند بودن و مهم جلوه دادن آنها محسوب نميشود .چهبسا دانستنيهای
آنها چیزی كهنه و از مد افتاده تلقي ميشود و ممکن است میزان دانایيهای آنها از نظر
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فرزندان و نوادگانشان كمتر نیز باشد .طول مدت سالمندی ،بهدلیل پیشرفت دانش بشری
در حوزههای بهداشتي و پزشکي از آنچه در گذشته بود ،بیشتر شده و در آینده احتماالً
افزایش بیشتری خواهد یافت .ازاینرو ،سالمندان و سالخوردگان به خدمات و مراقبت
اجتماعي بیشتری احتیاج خواهند داشت .در كنار این مسائل ،تغییرات ساختاری نهاد
خانواده در ایران و حركت آن بهسوی خانواده هستهای با شاخصهایي چون :افزایش فاصله
مکاني میان خویشاوندان ،كاهش تعداد فرزندان و اشتغال زنان سبب شده است امکانات
خانوادهها برای نگهداری از سالمندان ،كودكان و معلوالن در محیط خانواده بهشدت كاهش
یابد .عالوه بر این ،اقتضائات اشتغال تماموقت و افزایش اشتغال زنان در بیرون از خانه
موجب شده است كه اعضای بزرگسال و فعال خانواده زمان محدودتری برای مراقبت از
پدران و مادران سالمند ،كودكان و افراد معلول در اختیار داشته باشند .الزم به ذكر است
كه این مسائل با روند فعلي تغییرات اجتماعي و گذر زمان ،احتماالً ابعاد وسیعتری به
خود خواهد گرفت.
چشمانداز ام کانات رفاهي دولتي نیز با توجه به احتیاج روزافزون جامعه به خدمات
رفاهي و محدودیت فزاینده منابع مالي دولت در این زمینه ،چندان روشن و امیدبخش
نیست .در این خصوص باید اذعان كرد كه در حال حاضر نیز ،دولت بهدلیل نیاز فزاینده
جامعه به خدمات عمومي ،كمبود منابع مالي ،عدم انعطاف سازماني ،استفاده از بوروكراسي
متمركز و بهرهوری پایین ،در انجام تکالیف و فعالیتهای ضروری خود در حوزههای رفاهي
و حمایتي با مشکالت اساسي مواجه است .درنتیجه ،پیر شدن ساختار جمعیتي كشور،
اصالح و تغییر در رویکرد و ساختار نظام رفاهي كشور را برای پاسخگویي به مسائل و
بحرانهای این حوزه طلب ميكند.

____________________________________________________ 5

در پاسخ به چالشهای فوق ،از دهه  1980به بعد ،رویکرد دولتها در بسیاری از
كشورهای دنیا ،به ظرفیت سازمانهای فعال بین حوزه بازار و دولت معطوف شده است
كه با عناویني مانند بخش سوم ،1سازمانهای داوطلبانه ،سازمانهای غیرانتفاعي و
سازمانهای غیردولتي و یا جامعه مدني متشکل و سازماندهي شده ،شناخته ميشوند .در
ذیل این حوزه نیز ،یکي از مهمترین الگوهای سازماني موفق در استفاده از ظرفیتهای
جامعه برای مراقبت و حمایت از اعضای آسیبپذیر خود ،الگوی «بانکداری زمان» 2است.
ازاینرو ،در سالهای اخیر مطالعات زیادی از جانب سیاستگذاران و برنامهریزان اجتماعي
در كشورهای مختلف بهمنظور كشف ساختار و ظرفیت بانكهای زمان صورت پذیرفته
است .گزارش حاضر نیز متأثر از مسائل پیشروی كشور در حوزه اقشار آسیبپذیر ،تالش
دارد با كنکاش در چیستي و ماهیت بانکداری زمان ،تصویری هرچند مختصر از عملکرد،
ظرفیت و چگونگي اجرای این الگوی ارائه خدمات اجتماعي در كشور ارائه كند.
بانك زمان چيست؟
برای توصیف بانك زمان ،ابتدا الزم است به تعریف بخش سوم بپردازیم .بخش سوم،
برچسبي برای توصیف بخشي است كه از بخشهای خصوصي و دولتي جدا بوده و دارای
ماهیتي داوطلبانه و غیرانتفاعي است .بخش سوم ،فاصله میان دولت و بازار را با تشکلي
مردمي پر مي كند و اهدافي را كه نه دولتي و نه انتفاعي است ،دنبال ميكنند .بانكهای
زمان ،شاخهای مهم از خانواده بخش سوم هستند كه چارچوبي جهت ارائه و دریافت
Third Sctor
Time Banking

1.
2.
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خدمات در ازای زمان را فراهم ميسازند (كان .)2004 ،1این سیستم بانکي ،درواقع ،شکل
داوطلبانهای از تبادل خدمات است كه از واحدهای زماني بهعنوان ارز مبادله استفاده
ميكند .هر واحد زماني معادل یك ساعت كار فرد تعیین شده و معموالً بهعنوان یك دالر
زماني( 2در آمریکا) یا یك اعتبار زماني( 3در انگلستان) شناخته ميشود .منطق پایه این
رویکرد بانکي بده ـ بستان و برابری 4است ،به این معني كه فرد به میزان ساعاتي كه
خدمات ارائه ميدهد ،اعتبار زماني كسب ميكند و ميتواند این اعتبارات را در آینده و به
هنگام نیاز برای دریافت خدمت از دیگر اعضای بانك هزینه كند (بردرتن و پلیس:2014 ،5
 .)19عالوه بر این ،زمان هر فرد فارغ از اینکه چه نوع كمك یا خدمتي ارائه كرده است،
به شکلي برابر ارزشگذاری ميشود .بهعبارتي ،مقدار زمان صرف شده توسط اعضا و نه
تخصص و مهارت آنها ،دارای ارزش و مبنای ارزیابي است (گریگوری.)183 :2014 ،6
جدول  1مؤلفههای تشکیلدهنده الگوی بانکداری زمان را به تصویر كشیده است:

Cahn
A Time Dollar
A Time Credit
Reciprocity and Equality
Bretherton and Pleace
Gregory

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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جدول  .1مؤلفههاي تشکيلدهنده بانکداري زمان
 بانك زمان شکل داوطلبانهای از تبادل خدمات و حمایتها در میان افراد یك اجتماع است؛ كه از
زمان بهعنوان پول [و ابزار مبادله] استفاده ميشود.
 در بانك زمان ارزش همه انواع خدمات برابر است و صرفاً ساعت ارائه خدمت سنجیده ميشود.
 یك ساعات كار كردن برابر با یك «اعتبار زماني» یا یك «دالر زماني» است.
 هر فرد ميتواند تصمیم بگیرد چه نوع خدمتي را ارائه دهد و آنچه را دوست دارد دریافت كند.
 هر فرد یك حساب اعتباری دارد كه موجودی آن ،توسط یك كارگزار زمان كنترل ميشود.
 یك نرم افزار كامپیوتری جزئیات هر مبادله را محاسبه و صورتحساب آن را بهطور منظم برای
شركتكنندگان ثبت و صادر ميكند.
 خدمات تنها میان دو نفر تبادل نميشود؛ بلکه میان همه اعضای بانك در یك اجتماع مشخص
تبادل ميشود .ازاینرو ،الزم نیست فرد صرفاً به شخصي كه به وی كمك كرده است ،كمك كند.
 چنانچه فردی از اعتبارات زمان خود استفاده نکند ،ميتواند آن را به هر فرد دیگری اهدا نماید.
Source: Bretherton and Pleace (2014).

بانكهای زمان ممکن است بهطور خودجوش یا با حمایت سازمانهای مردمنهاد یا
دولت شکل بگیرند .برخي نیز درون نهادها و سازمانهای ارائهكننده خدمات آموزشي،
بهداشتي و رفاهي شکل گرفتهاند (كارول و بلوتي .)2015 ،1برای مشاركت مردم نیز
هیچگونه محدودیت اساسيای وجود ندارد؛ همه افرادی كه شرایط الزم و فرصت كافي
جهت مشاركت در برنامههای بانك و ارائه خدمات به مشتریان را دارند ميتوانند به عضویت
آن درآیند .با وجود این ،بانك زمان ظرفیت مناسبي است برای اقشار آسیبپذیر و افرادی
كه توان و امکان مشاركت در فعالیتهای اقتصادی جامعه را ندارند ،و با هزینهای كمتر
ميتوانند خدمات اجتماعي مورد نیاز خود را تأمین و تضمین كنند .تعداد اعضای بانك

Carroll and Bellotti

1.
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ميتواند از تعداد كم ( 15تا  20نفر) تا تعداد زیاد ( 2000نفر و بیشتر) متغیر باشد .خدماتي
كه در این بانكها مبادله ميشوند نیز برحسب دانش و مهارت تخصصي مورد نیاز ،از خدمات
ساده تا پیچیده متغیراند .این خدمات ميتواند شامل :مراوده ،دوستي ،نظافت منزل،
تعمیرات خانگي كوچك 1،باغباني ،پرستاری ،مددكاری ،آموزش و غیره باشد .درحقیقت،
بانکداری زمان ،ابزار منعطفي است كه ميتوان آن را متناسب با شرایط گروههای هدف و
خدمات و فعالیتهای مورد نیاز آنها تطبیق داد (ویور و همکاران.)2015 ،2
تاريخچه شکلگيري بانکداري زمان

3

بانك زمان ایدهای است كه ادگار كان ،حقوقدان آمریکایي ،در دهه  1980برای استفاده
از ظرفیت خودمراقبتي اجتماع و تشویق شهروندان بهكار اجتماعي ،مفهومپردازی كرده
است .بدینمنظور ،كان در ابتدا برای پیادهسازی ایده خود و تسهیل تبادل خدمات
اجتماعي برمبنای ساعت و زمان ،از مفهوم اعتبارات خدماتي 4استفاده كرد و نخستین بار
آن را در یکي از برنامههای اجتماعي مؤسسه غیرانتفاعي گریس هیل در سنت

لوئیس5

موسوم به  MOREمورد آزمون قرار داد .شواهد نشان داد كه این الگو در عمل ميتواند
1. Small Household Repairs
2. Weaver and et al.
 .3خاستگاه دقيق مفهوم بانك زمان نامشخص است ،با وجود این شواهد روشنی وجود دارد مبني بر اينكه
نخستين الگوي بانک زمان تحت عنوان بانک کار داوطلبانه ( )VLBتوسط تِرکو ميزوشيما در سال 1973
شهر اوزاکاي ژاپن تأسيس شده است .بانكِ ميزوشيما ،برمبناي اين ايده ساده استوار بود كه به ميزان هر
ساعت كار داوطلبانه براي خدماتدهي به ديگران ،در آينده ميتوان از خدمات ديگران استفاده كرد ،بهويژه
در دوران سالمندي كه احتماال ً فرد نياز بيشتري پيدا ميكند .با وجود اين ،ميراث ميزوشيما در خارج از
مرزهای ژاپن تا سالهای اخير ناشناخته باقی ماند (ويور.)8 :2016 ،
4. Service Credits
5. Grace Hill Settlement House in St. Louis
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تأثیر معناداری در گسترش كیفیت و دامنه فعالیت اعضای شركتكننده در برنامه داشته
باشد .اعتبارات خدماتي بعداً توسط كان به دالرهای زماني تغییر نام یافتند .كان ،همچنین
در راستای توسعه و ترویج الگوی بانکداری زمان و حمایت از این بانكها تأسیس شده در
آمریکا در سال  1995نسبت به تأسیس بانك زمان  TBUSAدر آمریکا همت گمارد .در
پي تالشها و اقدامات كان ،در طول سالهای گذشته بانکداری زمان به شکل فراگیری
در زمینه ارائه خدمات اجتماعي و آموزشي و فعالیتهای مددكارانه نظیر مراقبت از
سالمندان در آمریکا توسعه یافته است .تا جایيكه در سال  ،2018حدود  120بانك زمان
در آمریکا بهصورت كامل در حال فعالیت

بودهاند1.

نخستین پروژه بانك زمان در انگلستان نیز متأثر از الگوی دالر زماني ایاالت متحده
آمریکا ازسوی مارتین سیمون 2در سال  1998در روستای گالسترشر 3با نام «سهام
عادالنه» 4تأسیس شد .این بانك در سال  2000با همکاری بنیاد اقتصاد جدید 5بانك
زمان انگلستان  TBUKرا تشکیل داد  .مأموریت بانك زمان انگلستان نیز مانند بانك
زمان آمریکا توسعه بانکداری زمان در انگلستان و حمایت از تأسیس بانكهای جدید است.
پس از تأسیس این بانك ،رویکرد بانکداری زمان در انگلستان بهطور فزایندهای توسط
مقامات محلي و سایر سازمانها بهعنوان وسیلهای برای كاهش انزوای اجتماعي ،تسهیل
مشاركت اجتماعي و تقویت شبکههای اجتماعي به رسمیت شناخته شده است.
تجربیات بانك زمان در آمریکا و بریتانیا و موفقیت آن در بهرهگیری از ظرفیت
https://timebanks.org, 2018
Martin Simon
Gloucestershire
Fair Shares
New Economics Foundation

1.
2.
3.
4.
5.
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اجتماعات محلي در حمایت و مراقبت از افراد و گروههای آسیبپذیر نظیر سالمندان
موجب شد سایر كشورها نیز استفاده از این الگو را در جهت حل مسائل و آسیبهای
اجتماعي خود مورد توجه قرار دهند .برای مثال ،در حال حاضر بانك زمان بهعنوان بخشي
از پاسخ جامعه به مسئله پیری جمعیت در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است (میلر،1
 .)2008اخیراً نیز دولت سوئیس یك طرح بازنشستگي را در قالب الگوی بانکداری زمان
بهصورت پایلوت مورد آزمون قرار داده است .در این طرح ،جوانان و بزرگساالني كه از
سالمندان مراقبت كنند؛ ميتوانند زمان صرف شده را در بانك ذخیره كرده و زماني كه
سالمند شدند برای دریافت مراقبت آن را هزینه كنند .بانكهای زمان در سایر كشورها
نیز مانند كره جنوبي ،نیوزلند ،تایوان ،سنگال ،آفریقای جنوبي ،دانمارک ،فرانسه ،یونان،
پرتغال ،اسپانیا و غیره در حال گسترش دامنه اعضا و فعالیتهای خود هستند .برخي از
آنها بهصورت محلي و كوچك فعالیت ميكنند و برخي دیگر با ساختاری گسترده و در
سطوح ملي عمل ميكنند.
پايههاي نظري بانکداري زمان
بانکداری زمان برمبنای ایده وجود «اقتصاد غیرانتفاعي» 2و تمایز آن از «اقتصاد

بازار »3

شکل گرفته است .اقتصاد بازار مبتنيبر دارایيهای فیزیکي ،مالي ،كاالیي و فکری مردم
است كه ميتوان آن را برمبنای یك پایه پولي و در بازاری رقابتي معامله كرد .بر این مبنا،

Miller
Core Economy
Market Economy

1.
2.
3.
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افرادی كه مالك و صاحب چنین دارایيهایي هستند؛ فرصت مشاركت در بازار را بهدست
ميآورند و افرادی مانند فقرا ،سالمندان و بيسوادان كه دسترسي به چنین منابع و
مهارتهایي ندارند از مشاركت در بازار محروم ميشوند (ماركانن و بورجس.)6 :2015 ،1
بنابراین ،اقتصاد بازار سازوكاری است كه با آن محرومیت و تمایزات اجتماعي شکل گرفته
و بازتولید ميشوند .در مقابل ،اقتصاد غیرانتفاعي مبتنيبر بخشهای غیرپولي و
اندازهگیری نشده اقتصاد و دربرگیرنده فعالیتهای اقتصادی مهمي چون پرورش كودكان،
خانهداری ،مراقبت از بیماران و سالمندان ،كمك به محرومان ،حمایت از گروههای
آسیبدیده ،حفاظت از محیط زیست و غیره است .جایگاه این اقتصاد نیز خانواده ،محله
و اجتماع است كه به مثابه بازاری برای تعامالت عاطفي و تعهدات اجتماعي و مدني عمل
ميكنند (گودوین.)16 :2018 ،2
اقتصاد غیرانتفاعي تناسب چنداني با اقتصاد بازار ندارد؛ اما به اعتقاد بسیاری از
صاحبنظران ،چنانچه اقتصاد غیرانتفاعي بهگونهای مؤثر و در جهت رفاه انساني كار كند؛
كاالها و خدمات اساسي ،چنانچه تولید در سطح پاییني نیز قرار داشته باشد ،برای بخش
عمدهای از جمعیت تأمین ميشود .چراكه بخش مهمي از فعالیتهای بخش غیرانتفاعي
درگیر عواطف ،تعامالت و تعلقات انساني است .با وجود این ،همزمان با افزایش بهرهبرداری
اقتصاد تجاری از منابع و ظرفیتهای مردمي ،اقتصاد غیرانتفاعي بهشدت تحت فشار قرار
گرفته است .عالوه بر این ،الزامات مراقبت از كودكان ،سالمندان و بیماران نیز در برخي
موارد منابع شخصي خانوادهها و اجتماعات را تا میزان زیادی تحلیل برده است (گودوین،

Markkanen and Burgess
Goodwin

1.
2.
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 .)17 :2018جدول  2به بیان اصول و ارزشهای محوری بانکداری زمان ميپردازد:
جدول  .2اصول و ارزشهاي محوري بانکداري زمان
 در نظر گرفتن افراد بهعنوان یك دارایي :هر فردی چیزی برای ارائه كردن دارد ،و از مشاركت
همه افراد استقبال ميشود.
 باز تعریف كار بهطوریكه دربرگیرنده كار بدون مزد داخل محله و اجتماع باشد :مهارتهای ساده
مفید و برای توسعه اجتماعي پایدار نیاز هستند.
 برابری :مهارتهای همه بهصورت برابر ارزش دارد .صرفنظر از نوع وظیفه و سطح مهارت مورد
نیاز ،یك ساعت زمان گذاردن همیشه برابر با یك اعتبار زماني است.
 عمل متقابل :بانك زمان یك مدل داوطلبانه متقابل است كه به دنبال ایجاد روابط متقابل
اجتماعي به جای وابستگي است.
 احترام :اعضا برای یکدیگر احترام قائلاند و در برابر یکدیگر پاسخگو هستند .بهمنظور شکلگیری
اعتماد متقابل ،تالش ميشود ،رفتارها صحیح ،ارتباطات صادقانه و تقاضا و ارائه خدمات بهموقع باشد.
 اجتماع و سرمایه اجتماعي :بانكهای زمان تالش ميكنند چارچوبي برای توسعه شبکههای
اجتماعي مطمئن و حمایتي فراهم سازند.
Source: Seyfang (2004); Carroll and Bellotti (2015).

به اعتقاد ادگار كان ،مشاركت در تولید 1،راهکاری است كه ميتواند عملکرد اقتصاد
غیرانتفاعي را به سطحي برابر با اقتصاد بازار نزدیك سازد .در الگوی نظری كان ،این مفهوم
سازه و چارچوبي طراحي شده برای تحقق چهار ارزش است:
نخست ،این مفهوم ،نقش حمایت اجتماعي را در پایهریزی هر چیزی در اقتصاد
اساسي ميشمارد و برمبنای آن از مردم ،مفهوم دارایي ميسازد .حتي كساني كه به شکل

Co-production

1.
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غالب از بازار اشتغال تجاری كنارزده شدهاند؛ نظیر سالمندان ،جوانان ،بيسوادان ،ناتوانان
و بیماران را بهعنوان افرادی با ظرفیت مشاركت در نظر ميگیرد (بُیل.)2003 ،1
دوم ،این مفهوم مستلزم این است كه كارهای غیررسمي و بيمزد ،همانند مراقبت و
نگهداری از اعضای ناتوان و سالمند خانواده ،مهم و ارزشمند تلقي شوند.
سوم ،این مفهوم بهمعنای درک این واقعیت است كه خدمات بدون وجود
ارائهكنندگان خدمات و مردم بهعنوان دریافتكنندگان آن نميتواند شکل گیرد.
چهارم ،این مفهوم با ارزشگذاری و سرمایهگذاری در پیوندهای موجود میان
خانوادهها ،اجتماعات و مردم سروكار دارد (كان.)31 :2000 ،
مشاركت در تولید ،اصل جدایيناپذیر رویکرد بانکداری زمان است .این رویکرد مدعي
است محرومیت و انزوای اجتماعي را ميتوان به وسیله مشاركت در تولید و از طریق
بازتعریف كار ،قائل شدن ظرفیت مشاركت برای همه مردم و ارزش قائل شدن برای
شبکههای اجتماعي مرتفع كرد (سِیفَنگ .)71 :2004 ،2در همین چارچوب ،ویژگي بارز
و متمایز بانکداری زمان استفاده از منابع و مهارتهایي است كه قبالً بدون استفاده بوده؛
و ارزشنهادن برای كاری است كه پیش از این بدون پاداش بوده است .با انجام این كار،
بانکداری زمان این باور كه تنها كارِمُزدی و افراد شاغل دارای ارزش و جایگاه هستند را
به چالش كشید .در عوض ،به مشاركت مردم بهویژه بازنشستگان ،سالمندان ،بیکاران و
معلوالن در تبادل خدمات و حمایت متقابل از یکدیگر ارزش بخشید .این امر با استفاده از
اعتبارات زماني بهعنوان پول صورت ميگیرد .در نتیجه ،این رویکرد چارچوبي برای ایجاد

Boyle
Seyfang

1.
2.
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و هدایت حمایت متقابل غیررسم ي از طرف و در جهت افرادی كه در غیر این صورت
دسترسي به چنین تعامالتي ندارند را فراهم ميسازد (كارول و بلوتي.)2015 ،
روشهاي بانکداري زمان
همزمان با تکامل بانکداری زمان ،الگوهای متفاوتي از این نوع بانکداری شکل گرفته است
كه ميتوان آنها را در قالب سه رویکرد كلي دستهبندی كرد:
 .1فرد به

فرد1

رویکرد فرد به فرد كه بعضاً رویکرد همسایه به همسایه 2نیز نامیده ميشود ،نخستین و
شناختهشدهترین مدل بانکداری زمان در جهان است كه توسط ادگار كان در دهه 1980
ابداع شد .در این رویکرد ،افراد بخشي از یك مركز بانکي ثابت هستند كه غالباً در یك
سازمان دولتي یا مردمنهاد مستقر شده و یك كارگزار آن را اداره ميكند .در این بانك،
اعضا اعتبارا ت زماني خود را در قالب تعداد ساعت مبادله مي كنند و كارگزار بانك نیز به
این اعتبارات رسیدگي ميكند .هر واحد پولي در این مدل با هدف تبادل بین افراد شکل
ميگیرد؛ و برحسب تعهدی كه ذینفعان به بازپرداخت آن دارند به گردش درميآید .به
ادعای مارتین سیمون ،مدیر اجرایي بانك زمان و پیشگام رویکرد فرد به فرد در انگلستان،
این رویکرد زنجیرهای از بده و بستان را میان اعضای موجود و اعضای جدید بهوجود
ميآورد .اعضایي كه كمبود اعتبار دارند باید تشویق به مشاركت و انجام كار شوند تا اعتبار
بیشتری كسب كنند و در مقابل اعضایي كه اعتبار دارند باید تشویق به هزینه شوند تا به
)The Person-to-Person (P2P
Neighbor-to-Neighbour

1.
2.
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این شکل گردش اعتبارات زماني افزایش یابد .همچنین ،سازمان برای هزینهكردن
اعتبارات نیز گزینههای خدماتي متنوعي به مردم ارائه ميدهد (اسمیت.)2004 ،1
 .2فرد به

سازمان2

در رویکرد فرد به سازمان ،افراد ميتوانند با مشاركت در برنامهها و اهداف یك سازمان یا
اجتماع ،چه در بخش دولتي و چه غیر دولتي (سازمانهای اجتماعي و داوطلبانه) اعتبارات
زماني كسب كنند .در اینجا ،سازمان خودش بانك است و برابر با زمان و تالشي كه در
راستای اهدافش گذاشته شده است ،اعتبار زماني اختصاص ميدهد .پیشگام این رویکرد
بانك زمان  SPICEدر كشور ولز است .این بانك در قالب رویکرد فرد به سازمان مدل 6
مرحلهای ساده را توسعه داده است كه بهنوبه خود موجب گسترش «شهروندی فعال» 3در
ولز شده

است4.

در رویکرد فرد به سازمان ،اعتبارات زماني بیشتر از چیزی است كه فقط میان افراد
مبادله شود ،درواقع ،در این رویکرد ،اعتبار زماني ،یك ارز گردشي مکمل است كه ميتواند
بخش وسیعي از مردم و سازمانها را درگیر كند .همچنین ،این رویکرد ،برخالف رویکرد
فرد به فرد كه تنوعي از خدمات میان افراد مبادله ميشود؛ در راستای ارائه یك نوع از
خدمات عمومي با هزینهای كمتر عمل ميكند (باركر.)2010 ،5

1. Smith
)2. Person-to-Agency (P2A
3. Active Citizenship
4.http://www.youngwales.com/wicc_eng_HOW_WICC%27s%20development%20

methodology.htm
5. Barker
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 .3سازمان به سازمان

1

بانکداری زمان ابزاری است كه ميتواند تبادل میان سازمانها را بهمثابه تبادل میان افراد
تسهیل كند .تعداد اندكي از سازمانها هستند كه بهطور كامل از ظرفیت كاركنان و
دارایيهایي كه در اختیارشان قرار دارد ،استفاده ميكنند .این رویکرد ،ميتواند شرایطي
را فراهم سازد كه سازمانها بتوانند از این ظرفیتهای مازاد یکدیگر ،در راستای اهداف و
مأموریتهای سازماني خود استفاده كنند.
منافع و مزایای رویکرد سازمان به سازمان زیاد است .برای نمونه ،عالوه بر دسترسي
به منابع و دارایيهای انساني و فیزیکي ،این رویکرد كاركنان را از دانش ،مهارت و خدمات
گسترده و به اشتراک گذاشته شده توسط سایر سازمانها بهرهمند ميسازد .عالوه بر این،
این نوع رویکرد برای هدایت خدمات بهگونهای جامع و هماهنگ ،بهویژه در زمینه مراقبت
اجتماعي ،بهداشت روان و خدمات كودكان ،جایي كه سازمانهای دولتي و حتي
سازمانهای مردمنهاد نیز در ارائه خدمات و به اشتراک گذاردن دانش در مراكز مداخلهشان
ناموفق بودهاند ،بسیار مناسب است (سیمون و بُیل.)17 :2014 ،2
مزاياي بانکداري زمان
مطالعات صورت گرفته (بُیلي2003 ،؛ سِیفَنگ2002 ،؛ روزنبرگ2011 ،؛ كارُل و بلوتي،
 ،2015وِیوِر )2016 ،حاكي از آن است كه بانكهای زمان با تشویق مردم به تقسیم و
تسهیم زمان و مهارت خود با اطرافیان و اجتماعشان ،ميتوانند مزایای متنوعي برای دولت،
)Agency- to-Agency (A2A
Simon and Boyle

1.
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مردم و جامعه به همراه داشته باشند .برخي از این مزایا عبارتند از:
 .1مزاياي اقتصادي
بانکداری زمان ،روشي كمهزینه و مناسب برای جلب مشاركت فعال و پایدار گروههای
محروم و آسیبپذیر جامعه در حمایت از خود است .بانکداری زمان با ابداع سیستم
اعتبارات زماني ،ظرفیتي برای گروهها و اقشار آسیبپذیر و نیازمند جامعه ایجاد ميكند
كه بدون استفاده از پول ،نیازهای خدماتي خود را بهصورت متقابل تأمین كنند .همچنین،
استفاده از اعتبارات زماني و ماهیت دوطرفه فعالیتهای بانکداری زمان برای
مشاركتكنندگان امکان ذخیره منابع مالي را فراهم ميكند (سیفنگ .)264 :2003 ،عالوه
بر این ،بانکداری زمان كمك ميكند اعضا تجارب كاری تازهای كسب كنند و مهارتهای
خود را ارتقا بخشند كه این امر ميتواند در بهبود عملکرد آنها در فضای كسبوكار یا
یافتن شغل جدید نیز مؤثر باشد.
همچنین ،بانکداری زمان با استفاده از ظرفیت خود مراقبتي اجتماع و حمایت متقابل
اعضا آن از یکدیگر ميتواند نقش مهمي در كاهش هزینههای خدمات عمومي دولت ایفا
كند .بهویژه در جوامعي كه سیستمهای رفاهي دولت تحت فشار هستند؛ بانكهای زمان
ظرفیت بالقوهای برای كاهش هزینههای رفاهي دولت دارند و ميتوانند بهعنوان
سیستمهای جایگزین یا مکمل تأمین رفاه كه وابستگي چنداني به دولت ندارند بهكار
گرفته شوند (وِیوِر.)13 :2016 ،
 .2مزاياي بهداشتي و رفاهي
بانکداری زمان ظرفیت زیادی برای بهبود كیفیت زندگي و رفاه افراد جامعه بهویژه
گروههای ازكارافتاده و سالمند دارد .گسترش ارتباطات میاننسلي و دروننسلي ،یادگیری
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و افزایش مهارت ها ،دسترسي آسان به خدمات بهداشتي ،كاهش بستری شدن ،كمك به
استقالل و خودكفایي بیشتر برای سالمندان و احساس تنهایي كمتر ،از مزایای قابل توجه
بانکداری زمان برای این گروه است .عالوه بر این ،افرادی كه در این بانكها مشاركت دارند
احساس قدرت و اعتمادبهنفس بیشتری ميكنند؛ چراكه معتقدند خدمت مفیدی برای
ارائه كردن دارند و مي توانند به یکدیگر كمك كنند .درنتیجه احساس شادی و رضایت
بیشتری از زندگي در اجتماعشان دارند (كان و گری2005 ،1؛ كالوم2007 ،2؛ السکر،3
2001؛ روزنبرگ.)2011 ،4
 .3مزاياي اجتماعي
بانکداری زمان روش مؤثری برای آشنایي با افراد جدید ،كاهش انزوای اجتماعي ،افزایش
مشاركت اجتماعي ،تقویت شبکههای اجتماعي و درنهایت توسعه سرمایه اجتماعي است
(یوآنا .)174 :2018 ،5بسیاری از این منافع ناشي از ماهیت متقابل 6فعالیتهای بانك
زمان و اصل راهنمای آن در پنداشت مردم بهعنوان دارایي است .این رویکرد مدعي است
همه مردم ،حتي آنهایي كه بهعنوان قشر محروم و آسیبپذیر شناخته ميشوند؛ توانایي
ارائه خدمات ارزشمندی برای مشاركت دارند .به نوعي ،در رویکرد بانکداری زمان ،وقت و
زمان همه افراد به یك میزان ارزشمند است (لتچر و پرالو .)2 :2009 ،7بانکداری زمان
یك خیابان دوطرفه یا یك توافق متقابل است كه اختالف قدرت میان مردم را به حداقل
Cahn and Gray
Collom
Lasker
Rosenberg
Yuana
Reciprocal Nature
Letcher and Perlow
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ميرساند .این رویکرد بر این فرض استوار است كه بده ـ بستان شیوهای ساده و اساسي
برای ایجاد اعتماد میان مردم است و مردم نیز بهجای اینکه با نقص و كاستي تعریف شوند
همه بهعنوان دارایي در نظر گرفته ميشوند .بهویژه برای افراد و اجتماعاتي كه به حاشیه
رانده شدهاند و در این فرایند ظرفیتهای آنها تحتالشعاع مشکالت و نیازهای آنها قرار
گرفته است ،اهمیت بسزایي دارد (پاول و دالتون .)93 :2003 ،1زیرا ،آنهایي كه از لحاظ
اجتماعي ازكارافتاده تلقي ميشوند تبدیل به تولیدكننده خدمات مفید ميشوند و در
تبادل با یکدیگر ميتوانند نیازهای متقابل یکدیگر را برطرف سازند .بدینترتیب ،ارائهكننده
و دریافتكننده خدمات ،شبکهای از تبادل را برمبنای اعتماد متقابل در اجتماع ميسازند.

ظرفيتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور در پذيرش بانکداري زمان
الگوی بانکداری زمان برحسب آنچه كه در بخشهای پیشین توصیف شد ،بهویژه با
مالحظه مسئله سالمندی پیشروی كشور ،الگویي مناسب و كمهزینه بهنظر ميرسد؛ اما،
كاربست این الگو و دستیابي به كاركردهای مطلوب آن كار چندان سادهای نیست .زیرا،
كارایي و اثربخشي بانك زمان به جایگاه آن در نظام اجتماعي و ارتباط با اجزا و عناصر آن
بستگي دارد .این بدین معناست كه بستر اجتماعي تا چه حد ظرفیت پذیرش این الگوی
بانکداری را دارد ،موجودیت آن را قبول مي كند و در جهت تقویت و گسترش آن اجازه
فعالیت صادر ميكند .بنابراین نميتوان بدون توجه به ظرفیتهای نظام اجتماعي و
چالشهای موجود ،نسبت به پذیرش این الگو و اجرای آن در كشور اقدام كرد .بر این
Powell and Dalton

1.
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اساس ،در این بخش از گزارش ظرفیتهای اجتماعي و فرهنگي كشور در پذیرش بانکداری
زمان و در بخش بعد ،چالشهای پیشروی آن مورد بررسي قرار گرفته است.
درخصوص ظرفیتهای فرهنگي و اجتماعي باید اذعان كرد كه فرهنگ یاریگری
ازجمله عناصر مشاركتي است كه در فرهنگ ایراني قدمتي بسیار دارد .در این میان
آموزههای اسالمي نیز در تعمیق این روحیه مؤثر بودهاند .تعلیمات اسالمي بهطوركلي و
آیات قرآن بهطور خاص ،مکرراً ارزش تعاون و همکاری را تأیید ميكند .تعاون در كارهای
نیك یك دستور الهي است كه در قرآن كریم صادر شده است .افزون بر آیات قرآن كریم
هم د ر سخنان و هم در رفتار پیامبر (ص) و ائمه (ع) اهمیت نظری و كاربرد عملي آن
بهوضوح دیده مي شود .پیامبر اسالم (ص) سخن مشهوری در این زمینه دارند كه غالب
نویسندگان اسالمي آن را یاد كردهاند« :مؤمنان را از نظر عشق ،كمك و محبت متقابل
چون یك بدن واحد خواهي یافت كه اگر قسمتي از آن در رنج باشد تمام بدن به بيقراری
و تب دچار ميشود» (فرهادی.)467 :1397 ،1
فراواني كاربرد واژگان فارسي و عربي مترادف و متباین واژه همکاری در زندگي
ایرانیان نیز ،جایگاه و اهمیت همکاری را در جامعه و فرهنگ ایراني نشان ميدهد .واژگاني
همچون :دستگیری ،مدد ،مددكاری ،امداد ،یاری ،یاوری ،یارمندی ،یاریگری ،پشتي،
پشتیباني ،همکاری ،انبازی ،حصهداری ،عون ،معاونت ،تعاون ،معاضدت ،مظاهرت ،معونت،
مشاركت و انفاق و غیره .به این واژگان صدها واژه محلي غالباً ثبت ناشده ،در گویشهای

 .1مطالب اين بخش از گزارش ،از كتاب انسانشناسي ياريگري ( )1397اثر دكتر مرتضي فرهادي برگرفته
شده است .وي استاد مردمشناسي دانشگاه عالمه طباطبائي است و در طول نيم قرن كار و پژوهش
ميداني خود تالش داشته سنتهاي فرهنگي موجود در حوزه ياريگري را از چهار گوشه كشور گردآوري
کرده و مکتوب كند.
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مختلف ایراني را ميتوان افزود (همان.)460 :
عالوه بر این ،بهنظر ميرسد بانك زمان گونهای از «همیاری» است كه در سنت و
فرهنگ اقوام ایراني امری رایج و ریشهدار است .همیاری در مقایسه با «دگریاری» كه
نوعي [كمك و] بخشش بالعوض بهشمار ميآید ،نوعي مبادله است و فرق آن با مبادلههای
معمولي امروزین ،یکي وجه تأخیری آن است كه ممکن است این تأخیر تا چندین سال
هم به طول بیانجامد .وجه دیگر اینکه مبادالت غالباً مركب ،دوستانه و چند منظورهاند و
همچون مبادالت پولي امروزین سودمحور نیستند .به دیگر سخن ميتوان گفت كه تفاوت
دگریاری و همیاری تفاوت بخشش با نوعي معاوضه و مبادله است .این مبادله و معاوضه
ميتواند در زمینه های نیروی كار ،ابزار ،مواد و مصالح ،اطالعات و عواطف و احترامات
صورت پذیرد .البته ،در همیاریهای سنتي این موارد اغلب با یکدیگر آمیختهاند و همیاری
خالص و منحصر به یك موضوع كمتر به چشم ميخورد .همیاری درواقع یك نوع مبادله
نیرو و ابزار كار همراه با مبادله احترام و حسننیت و دوستي و همکاری با اعتماد فراوان
است و در بسیاری از مواقع با مبادله اطالعات و مبادله مسائل عاطفي و رواني دیگر نیز
همراه است و با عواملي همچون گریز از تنهایي و یکنواختي كار و یکنواختي جامعه سنتي،
تقویت ميشده است (همان .)342 -375 :1397 ،جدول  3ویژگيهای مهم همیاری در
فرهنگ و سنتهای ایراني را به تصویر كشیده است:
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جدول  .3ويژگيهاي مهم همياري در فرهنگ و سنتهاي ايراني
 بردار كنش همیاری افقي است (غالباً بین همپایگان اتفاق ميافتد).
 بردار كنش همیاری دوسویه است (انتظار كمك متقابل وجود دارد).
 نتایج كار با تأخیر و بهطور ناهمزمان به اعضای گروه باز ميگردد.
 یاریدهنده و یاریگیرنده همدیگر را ميشناسند.
 برخالف دگریاری كه نوعي بخشش است ،همیاری نوعي مبادله است.
 بر خالف دگریاری دارای نظم و استمرار خاصي است كه از نظم جغرافیایي و تولیدی (اقتصادی)
و اجتماعي پیروی ميكند.
 همیاری هدفهای عیني ،حیاتي و روزمره را تعقیب ميكند.
 مبادله در همیاری ،بيواسطه ،پایاپای و تأخیری و مركب (چندمنظوره) است.
مأخذ :فرهادی.353 :1397 ،

بارزترین شکل یاریگریهای سنتي ایران با محور اصلي همیاری را ميتوان در
اجتماعات سنتي و در حوزههای كشاورزی و دامداری دید .در عصر حاضر ،با گسترش
روابط پولي و گذر از كشاورزی و دامداری معیشتي و گسترش راههای ارتباطي ،گروههای
همیار روز به روز در جوامع سنتي و ازجمله در ایران رو به زوال نهادهاند ،گرچه بقایای آن
هنوز نیز نه تنها در جوامع سنتي و در بین روستاییان و عشایر مقیم شهر ،بلکه در مراكز
صنعتي نیز به شکلهایي به چشم ميخورد .بقایای گروههای همیار در جامعه امروزی
بهصورت برخي كمكهای دارای عوض در گروههای كوچك همچون گروههای دوستان و
جرگهها و در برخي مراسم همچون مبادله هدایا به مناسبتهای گوناگون دیده ميشود.
افزون بر آن در بیمارستانها ،كارخانهها و در كارها و تخصصهای نظیر آن و در مؤسسات
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و سازمانهای دولتي و خصوصي ،و در كارهایي نظیر پرستاری ،نگهباني این مبادالت
تأخیری و جبراني اتفاق ميافتد (همان.)375 -376 :1397 ،
زمينههاي اجراي بانکداري زمان
الگوی بانکداری زمان برحسب آنچه كه در بخشهای پیشین توصیف شد ،بهویژه با
مالحظه پتانسیل فرهنگي كشور در زمینه «همیاری» و مسئله سالمندی پیشرو ،الگویي
جذاب و كمهزینه مينمایاند؛ اما ،به این نکته باید توجه داشت كه اجرای این الگو و
دستیابي به كاركردهای مطلوب آن نیازمند یکسری پیش زمینههاست .تأسیس بانك زمان
بدون رعایت الزامات آن ،مانع از اثربخشي این رویکرد و در مواردی سبب مشکلآفریني
آن برای افراد تحت پوشش ميشود .بر این اساس ،در ادامه مهمترین الزامات اجرای
بانکداری زمان بیان و معرفي شده است:
 .1نظارت بر عملکرد اعضا
در الگوی بانکداری زمان ،بهدلیل محدود نبودن پذیرش اعضا ،پراكندگي و فاصله مکاني
محل خدمت اعضا ،حضور اعضای خدمتدهنده در محیط زندگي مشتریان و آسیبپذیر
بودن بخش كثیری از اعضای خدمتگیرنده ،نظارت بر حُسن رفتار و عملکرد مناسب
اعضای بانك امری ضروری و گریزناپذیر است.
 .2امنيت اطالعات
بانکداری زمان ،یك سیستم مبادله تأخیری است و اعضا صرفاً با اعتبارات زماني ثبت شده
در سیستم بانك ،ميتوانند از خدمات آن در آینده بهرهمند شوند .لذا ،بروز خطا یا تخلف
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در ثبت اعتبارات زماني یا مخدوش شدن آن در طول زمان ،ميتواند در اصل

تقابل1

(دریافت خدمات متناسب با آنچه ارائه شده است) اخالل ایجاد كند.
 .3تأمين منابع مالي پايدار
اگرچه بانکداری زمان ،برحسب یك منطق غیرپولي تنظیم و صورتبندی شده است ،اما
تأمین فضای كالبدی ،تجهیزات و نیروی اداری جهت استقرار و فعالیت بانك ،ضرورت
دسترسي به منابع مالي را اجتنابناپذیر ميسازد .ازاینرو ،تأمین منابع مالي پایدار و مکفي
جهت تداوم فعالیت بانك زمان الزم و ضروری است .مشکالت مالي ميتواند بهعنوان یك
چالش اساسي ،عملکرد بانكهای زمان را با محدودیت مواجه سازد .كما اینکه در بسیاری
از كشورها بهدلیل كمبود منابع مالي ،فعالیت بعضي از بانكهای زمان متوقف شده است.
 .4ثبات و پايداري
در سیستم بانکداری زمان ،اعضا به میزان ساعاتي كه خدمات ارائه ميدهند ،اعتبارات
زماني دریافت ميكنند و در آینده و به هنگام نیاز ميتوانند این اعتبارات برای دریافت
خدمات از بانك ،هزینه كنند .ازاینرو ،الزمه تأسیس بانك زمان در هر جامعهای از یكسو،
ثبات و استمرار خدمات آن و از سویدیگر اعتماد و امنیت خاطر اعضا نسبت به توانایي
بانك در انجام تعهدات در بلندمدت است.
 .5اعتمادسازي
بانکداری زمان ،رویکردی مبتني بر اصل اعتماد است .سادهترین عبارت درباره اعتماد این
است كه تصور و پنداشتي مبنيبر این امر در جامعه وجود داشته باشد كه «دیگران،

Reciprocity
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سودمند هستند و برای من فایدهای دارند» 1.طبیعي است كه این دیگران طیف وسیع و
گستردهای از سطح خرد تا كالن را ميتواند شامل شود .سطوح خردتر اعتماد را ميتوان
اعتماد درونگروهي (اعضای خانواده ،دوستان و آشنایان) و سطوح كالنتر آن را اعتماد
عمومي نامید .در شرایط موجود كشور ،اعتماد درونگروهي در سطح مطلوبتری نسبت
به اعتماد عمومي قرارد دارد 2.این امر ،زمینه را برای اجرای بانکداری زمان در اجتماعات
كوچك محلي و سنتي هموار ميكند؛ اما اجرای كارآمد آن در جوامع شهری مستلزم
تقویت اعتماد عمومي در میان شهروندان است.
 .6اجتماع محوري
بانکداری زمان مبتنيبر رویکرد اجتماعمحور و پهنه فعالیت آن غالباً فضاهای همسایگي
و سطوح محلي است .به واسطه این رویکرد ،افراد معموالً به شکل غیررسمي و برحسب
همجواری ،شناخت و صمیمیت جهت حمایت متقابل از یکدیگر برانگیخته ميشوند.
ازاینرو ،غالباً مشاهده ميشود بانكهای زمان در محدودههای جغرافیایي كوچك و با
تعداد اعضای محدودی فعالیت ميكنند .این الزام باید در مکانیابي ،تعیین محدوده
جغرافیایي فعالیت بانك و میزان عضوگیری آن مورد توجه واقع شود.

 . 1غالمرضا غفاري ،ميزگرد بررسي اعتماد اجتماعي و پيامدهاي اقتصادي و سياسي آن ،سازمان خبرگزاري
جمهوري اسالمي (ايرنا).
 . 2سازمان امور اجتماعي كشور ،گزارش سرمايه اجتماعي.1398 ،
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جمعبندي و پيشنهادها
بانك زمان بهعنوان ابتکاری اجتماعي برای استفاده از ظرفیتهای جامعه در مراقبت از
اعضای سالمند ،معلول و آسیبپذیر خود در بسیاری از كشورهای دنیا مورد استفاده قرار
گرفته است .در ایران نیز ،با توجه به مسئله سالمندی پیشروی كشور و محدودیت منابع
مالي و امکانات دولت و خانوادهها در حمایت و مراقبت كامل از اعضای سالمند و آسیبپذیر
خود ،بهرهگیری از این الگو ميتواند مورد توجه نخبگان و برنامهریزان اجتماعي در كشور
قرار گیرد .در این خصوص ،طبق بررسي صورت گرفته در این گزارش ،پتانسیل فرهنگي
كشور در زمینه یاریگری و وجود سنت همیاری با سازوكاری شبیه به بانکداری زمان،
ظرفیتهای چشمگیری هستند كه ميتواند در اخذ و كاربست این الگو متناسب با بافت
اجتماعي و فرهنگي جامعه ایران مؤثر واقع شوند .عالوه بر این ،طبق مطالعه بهعمل آمده،
بانکداری زمان ،الگویي است كه بهطور غالب در بخش غیردولتي و بهصورت محلي و
داوطلبانه شکلگرفته و توسعه یافته است؛ با وجود این ،در بسیاری از كشورها ،استفاده از
این الگو توسط دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است .با این تفاسیر و با توجه به الزامات
اجرای این الگو ،ميتوان سناریوهای متفاوتي جهت اجرای آن پیشنهاد كرد:
 سناريوي اول :مسئولیت اجرای این الگو با توجه به ماهیت اجتماعي آن برعهدهسازمانهای مردمنهاد باشد و دولت در این زمینه در راستای وظایف ذاتي خود نظیر
سیاستگذاری ،نظارت ،حمایت و هدایت عمل كند.
 سناريوي دوم :مؤسسات و نهادهای عمومي غیردولتي مشخصاً شهرداریها بامشاركت سازمانهای مردمنهاد اجرای این الگو را برعهده گیرند و دولت در این زمینه در

____________________________________________________ 27

راستای وظایف ذاتي خود عمل كند.
 سناريوي سوم :دولت مسئولیت اجرای این الگو را بهصورت پایلوت برعهده گیرد ودر ادامه و در صورت موفقیت از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در این زمینه استفاده شود.
همانطور كه در ابتدای گزارش اشاره شد ،هدف از این گزارش صرفاً معرفي اجمالي
الگوی بانکداری زمان و بیان ظرفیتها و پیشنیازهای اجرای آن در كشور بود .بدون
تردید ،اخذ این الگو و اجرای هریك از سناریوهای پیشنهادی ،نیازمند مطالعات علمي و
كارشناسي دقیق و گستردهتری است .ازاینرو ،توصیه ميشود مجامع علمي و دانشگاهي
كشور ،با عنایت به مسئله سالمندی پیشرو ،بررسي و ارزیابي  .1مشخصات و محتوای
الگوی بانکداری زمان .2 ،ساختارهای حقوقي ،مدیریتي و مالي مناسب برای پیادهسازی
آن در ایران و  .3چالشهای اجرایي آن متناسب با اقتضائات اجتماعي و فرهنگي كشور را
در فهرست اولویتهای پژوهشي خود قرار دهند.
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