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مقدمه
هوالعززی

سالمندی قطعا فصل سپید زندگیست اما برف سپید هم با تمام زیبایی و برکات
وقتی به شکل بهمن فرو بریزد هولناک خواهد بود .متاسفانه اکثریت پیشکسوتان
عزیز عرصه ی جهاد با کمترین آموزش و آمادگی به پایان خدمت در نیروهای
مسلح می رسند.
خدمتگزاران پیشکسوتان عزیز عرصه ی جهاد در ساتا با بهره گیری از دانش روز
و تجربیات گرانبهای گروه هدف به این نقطه رسیدند که خدمت دیگری به فهرست
بی شمار انجام وظایف خود اضافه کنند و آموزش هایی بسیار الزم را طراحی و
اجرا نمایند.
کتابی که اکنون افتخار مهمانی در چشمان شما را دارد محصول تالش گروهی
بزرگ از دانشمندان و خدمتگزاران است که امیدوارم در پایان به شما کمک کند
کنترل فضای ذهن و نهایتا کنترل زندگی در دستان تان باشد.

دکتر فرشاد نجفی پور

باسمه تعالی
بازنشستگان نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسالمی عضوی فعال و آگاه
برای حفاظت از ارزش ها بوده اند و از این رو حفظ و نگهداری منزلت و
کرامت بازنشستگان نیروهای مسلح به عنوان سرمایه های اجتماعی ،در
واقع مبین حفظ ارزش های انسانی و دینی در جامعه اسالمی ایران است.
از آنجایی که در دیدگاه دینی و انقالبی کارگزاران نظام مقدس جمهوری
اسالمی که منبعث از آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و رهبری
خردمندانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است ،تکریم بازنشسته،
تالش در جهت استیفای حقوق آنان و تامین رفاه و آسایش این عزیزان
تکلیفی است که بر عهده تمامی حوزه های قانون گذاری ،سیاست سازی و
اجرایی قرار دارد ،بدون شک توانمند سازی و مشارکت اجتماعی ،راه وصول
به این اهداف را سهل و هموار می نماید.
لذا سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در راستای خدمات خرسند ساز،
چاپ و نشر کتاب مهارت های زندگی ویژه بازایستادگان را منشا خیر و
برکت دانسته و مصمم هستیم تا با برنامه ریزی هدفمند و بهره گیری از
ظرفیت های علمی و عملی ،گام های موثری را در جهت خواستها و نیازهای
آحاد بازنشستگان عزیز و خانواده محترم ایشان برداریم.

م
نش
رئیس سازمان باز ستگی نیرواهی سلح

سرتیپ دوم پاسدا ر محمدرضا گوردزی
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فصل اول
سالمت روان
حالت توازن بين شخص و دنيای اطراف او ،سازگاری با خود و ديگران و همزيستي بين
واقعيتهای مربوط به فرد و محيطزيست را "سالمت رواني" ميگويند .سالمت رواني
شـامل كليـه صفاتي است كه روانشناسان ،آنها را مالك سالم بودن شخص از نظر
رواني ميدانند ،يعني عـاری بـودن از كشمكش داخلي ،تطبيق كامل ،خودآگاهي،
خودشكوفايي ،تعادل عاطفي ،تسلط بر خـود و توان مقابله با

تنشها1.

نشانههای سالمت رواني عبارتند از :مثبتانديشي ،هدفدار بودن ،بـاور بـه داشـتن
زمينـهای متناسب با ارزشهای خود مانند احساس خوب بودن ،توانايي هماهنگ شدن
و ...

2.

سالمت رواني نيز همانند سالمت جسماني چيزی فراتر از نبودن بيماری يا ساير
مشكالت است .سالمت رواني به عواطف و احوال يعني به احساسات و افكار ما اطالق
مي شود و شـامل آگاهي و پذيرش طيفي گسترده از احساسات در خود و ديگـران،
توانـايي نشـان دادن آنهـا ،مستقل عمل كردن و توانايي كنار آمدن با مشكالت و موانع
استرسزای روزانه است.
لوينسون و همكارانش در سال  1962سالمتي روان را اينگونه تعريف كردهاند« :سالمتي
روان عبارتست از اينكه فرد چه احساسي نسـبت بـه خـود ،دنيـای اطـراف ،محـل
 .1محمدی،رخشنده ( /)1379پرستاری بهداشت جامعه /تهران :نشر ني.

 .2سجادی ،حميرا و صدرالسادات ،سيد جالل ( .)1383شاخصهای سالمت اجتماعي /اطالعات سياسي اقتصادی/
سال نوزدهم /شماره سوم و چهارم.

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

12

زندگي و ديگران دارد ،چگونگي سازش او با درآمد خود و شناخت موقعيت مكاني و
زماني خويشتن».

آشنایی با بیماریهای روحی و روانی سالمندان
رايجترين مسائل بهداشت رواني كه در سالمندان يافت ميشود ،افسردگي و زوال عقلي
است .عقيده گستردهای وجود دارد مبني بر اينكه اين مشكالت ،جزوی طبيعي از فرايند
دوران سالمندی هستند ،اما اين امر شامل تمام سالمندان نميشود .تنها  2۰درصد
سالمندان بيش از  8۵سال و  ۵درصد سالمندان باالی  6۵سال دچار زوال عقلي هستند.
 1۵- 1۰درصد سالمندان باالی  6۵سال نيز دچار افسردگياند .به ياد داشته باشيم كه
اكثر سالمندان تا پايان دوره زندگيشان در وضعيت خوبي از سالمت روان باقي ميمانند.

افسردگی چیست؟
افسردگي وضعيت ناتوانكنندهای است كه در بسياری از كشورها بهعنوان رايجترين
مشكل سالمت روان مطرح ميشود .افسردگي در حالت خفيف ،بهصورت خلق پايين،
خستگي جسماني ،دشواری در انجام وظايف روزمره ،عدم لذت بردن و احساس بيارزشي
خود را بروز ميدهد .افسردگي عمده شامل احساس نااميدی و بيياوری است .در
وضعيت شديد و حاد ،اين مسئله منجر به بروز افكار خودكشي و اقدام به خودكشي
ميشود.

نشانهها و عوامل افسردگی
نشانههای افسردگي شامل بيخوابي و اختالل در خواب ،بياشتهايي ،انرژی پايين ،تمركز
حواس ضعيف ،خلق پايين ،بيقراری ،احساس گناه ،نااميدی و ناتواني در جهت حركت

به سمت عاليق يا لذت بردن از فعاليتهايي است كه فرد قبال از آنها لذت ميبرد.
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عوامل متعددی زمينهساز بروز افسردگياند .برخي از مردم برای بروز افسردگي بنا به
داليل متعدد مستعدتر از ساير مردم هستند .عواملي مثل سوابق خانوادگي و تجربههای
دردناك زندگي گذشته از جمله عوامل سببساز بروز افسردگي به شمار ميآيند .وقايع
خاص زندگي و موقعيت اجتماعي و همينطور مرگ عزيزان و نزديكان ميتوانند
آغازكننده بروز دورههای افسردگي شوند يا حتي منجر به بدتر شدن وضعيت و دشوارتر

كردن بهبودی گردند .اين وقايع شامل بيماریهای جسماني ،تغييرات عمده زندگي

مانند نقلمكان كردن ،مهاجرت ،بازنشستگي ،فقر ،تنهايي ،داغديدگي ،شكست در روابط
بين فردی و مورد آسيب واقع شدن فيزيكي يا حمله و تجاوز جنسي هستند.

افسردگی در اواخر زندگی

اثرات افسردگي به تناسب بر سالمندان بيش از ساير گروههای سني است .اين مساله به

اين دليل است كه سالمند بيش از افراد گروههای سني ديگر در معرض وقايع و
موقعيتهای افسردهزا واقع ميشود .شرايطي مثل بيماریهای جسماني ،ناتوانيهای
فيزيكي ،داغديدگي ،فقر ،تنهايي و انزوا ميتوانند افسردگي را در سالمند ايجاد كنند يا
آن را شدت بخشند.
ممكن است عاليم افسردگي يک فرد سالمند با عاليم ساير بيماریهای او اشتباه گرفته
شود .اين مساله به اين دليل است كه نشانههای افسردگي در اين دوره سني متفاوت از
عاليم افسردگي در سنين جواني ميباشند .عاليم افسردگي در اواخر دوره زندگي مثل
بيقراری و اضطراب ميتوانند با بيماریهای پاركينسون ،آلزايمر ،بيماریهای ناشي از
ضربهها و بيماریهای قلبي يا حتي اثرات جانبي تجويزهای دارويي اشتباه گرفته شوند.
اگر شما فكر ميكنيد افسردگي داريد و پزشکتان تشخيص درست نداده است ،الزم
است در اين خصوص با پزشکتان بهطور دقيق صحبت كنيد و اگر الزم شد با پزشكي
ديگر اين موضوع را در ميان بگذاريد .اگر شما 7۵ساله يا بيش از آن هستيد ،افسردگي
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شما ممكن است منجر به عدم تعادل در سوختوساز ناشي از فقر در تغذيه و خواب
شود .عالوه بر اين ،ممكن است ايمني و مصونيت بدن شما را تحت فشار قرار دهد و
شما را برای ابتال به بيماریهای عفوني مستعدتر كند.

سن شروع افسردگی
اگر چه ممكن است افسردگي در اواخر زندگي شروع شود ،اما اين امر ميتواند در هر
مرحله ديگری از زندگي نيز آغاز شده باشد .اگر شما سالمندی هستيد با سابقه قبلي
افسردگي ،در اين صورت با عوامل سببساز آن بيشتر آشنايي داريد و نسبت به
نشانههای آن آگاهتر هستيد .به همين دليل ممكن است بهترين شيوههای كنترل و
درمان آن را در طي ساليان درازی كه اين بيماری همراهتان بوده است ياد گرفته باشيد.

با اين حال ،راههای ديگری نيز ممكن است وجود داشته باشند كه به تخفيف افسردگي
منجر شوند و شما استفاده از آن شيوهها را جهت كاهش افسردگي مفيد ببينيد.

چطور میتوانید به کاهش افسردگیتان کمک کنید؟
افسردگي برای هيچ شخصي با هر نوع خلقوخويي يک وضعيت رواني طبيعي نيست .با
اين حال ،بسياری از افرادی كه مبتال به اين بيماری هستند ،پس از درمان مناسب
ميتوانند به بهبودی كامل دست يابند .شما نيز بهعنوان يک فرد سالمند به اندازه يک
فرد جوان ميتوانيد به درمان ،پاسخدهنده باشيد ،البته در صورتي كه خواهان درمان
باشيد.
با اين حال ،جنبههايي از مداخالت پزشكي و دارويي وجود دارد كه ممكن است اثرات
مت فاوتي بر شخص سالمند داشته باشد .داروهای ضد افسردگي ميتوانند اثرات جانبي
و عاليم پس از ترك را در سالمند نشان دهند .شما ممكن است اثرات متقابل بين
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داروهای ضد افسردگي و ديگر داروهايي كه جهت درمان ساير بيماریهای جسمانيتان
تجويز شده است را تجربه كنيد .همچنين الزم است بدانيد داروهايي كه جهت
درمانهای جسمانيتان تجويز ميشود ،ميتوانند منجر به بروز افسردگي نيز شوند .اين
داروها عبارتند از :بتابلوكرها ،داروهای ضد فشار خون و برخي از داروهای مربوط به
بيماریهای قلبي ،استروئيدها ،سداتيدها.

مشاوره
گفتگو كردن پيرامون احساسات ،ترسها و افكار منفي بسيار مفيد است و ميتواند اين
احساسات را كنترل كند و در كاهش افسردگي موثر باشد .اگر احساس ميكنيد كه
خيلي ضعيف هستيد ،ممكن است در وهله اول قادر نباشيد كه ارتباط برقرار نماييد.
مشاوره ميتواند بهعنوان تنها روش درمان يا درمان تكميلي در كنار دارو درماني به كار
برده شود .متأسفانه سالمندان مبتال به افسردگي كمتر توسط پزشکشان به مشاور
ارجاع داده ميشوند .الزم است بيماران سالمند از پزشکشان درخواست نمايند كه آنها
را به نزديکترين مشاور يا رواندرمانگر موجود در منطقه مسكونيشان ارجاع دهند.

درمان با شوک الکتریکی
اين درمان بحث برانگيز شامل عبور دادن جريان الكترونيكي از طريق يک يا دو طرف
مغز تحت شرايط بيهوشي است .اگر شما دچار افسردگي شديد هستيد و به ساير
درمانها پاسخ نداده باشيد ECT ،ممكن است برای درمانتان توصيه شود .بهطور
سنتي ECT ،به بيمار افسرده سالمند به دليل اثرات مخرب و مضر داروهای سه حلقهای
ضد افسردگي كه بر سيستم قلب ميگذارد ،داده ميشود .با اين حال ،در حال حاضر
انواع داروهای ضدافسردگي قابل دسترس وجود دارند كه به اندازه شيوههای ديگر
درماني مفيد هستند .بايد به اين نكته توجه داشته باشيد كه استعداهای ذهني خالق
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و هماهنگيهای حركتي ميتوانند تحتتأثير  ECTواقع شوند .عالوه بر اين ،خطر و
ريسک ناشي از بيهوشي بسياری از افراد تحت شوك الكتريكي را مورد تهديد قرار
ميدهد .برای بسياری از سالمندان شوك الكترونيكي ميتواند خطرات جدیتری مانند
مشكالت قلبي و شكستگيها را به همراه داشته باشد.
روشهای درماني تكميلي و درمانهای گياهي ،شيوههای ديگر درماني هستند كه
پارهای از بيماران افسرده جهت بهبود و درمان به كار ميبرند .اين درمانها شامل انواع
ماساژها ،آروموتراپي ،يوگا و هموتراپي ميباشند .گياهدرماني بهطور موفقيتآميزی جهت
درمان افسردگي به كار رفته و مفيد واقع شده است .اگر مايل به درمانهای گياهي
هستيد ،الزم است با پزشکتان مشورت كنيد و اطمينان يابيد كه اثرات متقابلي با ساير
داروهايي كه مصرف ميكنيد ،نداشته باشد.

اقدامات پیشگیرانه
اگر چه هنوز هم درك كاملي از افسردگي نداريم ،با اين وجود ميتوانيم گامهايي را
جهت كاهش خطر افزايش افسردگي برداريم .توجه به سالمت جسمي ،عاطفي ،هيجاني
و اجتماعي احتماال در باال بردن خلقمان ،افزايش عزتنفسمان و پرورش حس اينكه
ما ميتوانيم بهطور معنيداری با جهان ارتباط برقرار و در آن زندگي كنيم ،مؤثر واقع
ميشوند .اين موارد ،بهترين شيوههای مقابله با افسردگي و گامهای كوچكي هستند كه
ميتواند بهبودی و درمان افسردگي را به همراه داشته باشند.
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زوال عقلی
زوال عقلي به گروهي از بيماریها اطالق ميشود كه بر عملكردهای طبيعي مغز اثر
ميگذارد .اين اثر منجر به كاهش تواناييهای ذهني ،حافظه ،تفكر ،حل مسئله ،توجه و
ادراك ميشود.

چه عواملی باعث بروز این بیماری میشود؟
بيماری آلزايمر متداول ترين بيماری ناشي از زوال عقلي است .اين بيماری يک بيماری
پيشرونده ،با تخريبهای برگشتناپذير نرونهای مغزی است .محققين معتقدند كه
شروع اين بيماری به تركيبي از عوامل مانند سالمندی ،سبک زندگي ،وراثت و مسائل
ژنتيكي برميگردد و دليل مشخصي برای آن وجود ندارد .برخي از بيماریهای زوال
عقلي كه كمتر متداولاند به دليل فقدان و كمبود اكسيژن در مغز ،جراحات و صدمات
مغزی ،فشار به مغز (ناشي از تومورها ،هيدروسفالي) ،بيماریهای عصبشناختي مثل
پاركينسون ،نقص و كمبود ويتامين يا مصرف درازمدت نوشابههای الكلي هستند.

عالیم و نشانههای زوال عقلی چیست؟
با توجه به مراحل بيماری ،عاليم زوال عقلي متفاوتاند .در مراحل اوليه ،تشخيص زوال
عقلي دشوار است .در اين مرحله ،شخص تغييرات كوچكي در عملكرد زندگي روزانهاش
تجربه ميكند و دچار اختالالت در تمركز حواس ،تصميمگيری و حافظه كوتاهمدت
ميشود .در مراحل مياني ،شخص بيشتر دچار گمگشتگي ،بهت و فراموشي بهويژه در
نام افراد و وقايع اخير ميشود .به همين دليل ،فرد ممكن است به سهولت برانگيخته،
خشمگين و پرخاشگر شود .در مراحل آخر ،شخص در يادآوری صورت افراد و اشياء
مأنوس ناتوان است .اين افراد قادر به بيان و فهميدن خودشان يا آنچه به آنها گفته شده
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است ،نيستند .همچنين ،نميتوانند بهداشت شخصي خود را رعايت كنند و به دليل
مشكالت شديد حركتي ممكن است نيازمند به صندلي چرخدار شوند.

چگونه میتوان به کاهش زوال عقلی کمک کرد؟
ماهيت برگشت ناپذير بيماری زوال عقلي باعث شده كه اين بيماری از بسياری از
بيماریهای روانشناختي ديگر ،متمايز و متفاوت شود .توقف و برگشتپذيری در اين
بيماری وجود ندارد ،هرچند موارد استثناء نيز ديده شده است .مثل زوال عقلي ناشي از
كمبود ويتامينها كه ميتواند با رفع كمبود ويتامين مربوطه درمان شود يا زوال عقلي
ناشي از ضربه به سر كه ميتواند با عمل جراحي برطرف گردد.
داروهای ضد زوال عقلي ،مانند آریسپت و رمينيوان جهت كاهش عاليم و نشانهها

تجويز ميشود ،اما اين داروها ،درمان كنندههای قطعي نيستند.

درمان ژنتيكي كه شامل فرانشاندن بافتهای طراحي شده ژنتيكي درون مغز بيماران
مبتال به آلزايمر ميباشد ،نشان داده است كه روند پيشرفت بيماری را كند ميكند.
مكملهای مربوط به ويتامين  Bاثرات مشابهي روی برخي از بيماران داشته است.
پرتودرماني ،موسيقي ،ماساژ ،آروموتراپي و تحريكات چند حسي نيز در كاهش بيقراری
و پرخاشگری همراه با بيماری موثر بوده است.

چگونه میتوان از زوال عقلی پیشگیری کرد؟
اگرچه هيچ روش پيشگيرانهای برای زوال عقلي وجود ندارد ،اما شواهد توصيه ميكنند
كه تغييرات ساده در سبک زندگي ميتواند در كاهش آسيبپذيری نسبت به اين
بيماری ،كمکكننده باشند .اين تغييرات شامل دنبال كردن رژيم غذايي سالم و
بهداشتي ،كنار گذاشتن دخانيات و پرهيز از مصرف افراطي نوشابههای الكلي ،ورزش
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منظم و استفاده از مكملهايي هستند كه چرخه و جريان خون را در مغز بهبود
ميبخشند .البته ،اين مكملها بايد توسط پزشک تجويز شوند .فعال نگه داشتن مغز و
ذهن با انجام فعاليتهايي مثل حل معما و جدول كلمات نيز ميتوانند مفيد و مؤثر
واقع شوند.

آلزایمر
آلزايمر با از دست دادن حافظه كوتاهمدت ،فراموش كردن آدرسها و اسمها آغاز ميشود
و كمكم تا آنجا پيش مي رود كه فرد حتي راه بازگشت به خانه را فراموش ميكند .در
سال « 19۰6آلويس آلزايمرا» ،پزشک آلماني پس از  2۰سال تحقيق توانست تعريفي
علم ي از اين بيماری ارائه دهد .اين بيماری برای قدرداني از يک عمر تحقيقات اين
پزشک ،آلزايمر ناميده شد .آلزايمر كه به «بيماری پيری» معروف است ،چيزی بيشتر
از يک فراموشي ساده به حساب ميآيد .بيماری آلزايمر  2تا  ۵درصد اشخاص سالمند
را دربرميگيرد و گاهي هم به اشخاص جوانتر حمله ميكند.
يكي از نشانه های اصلي بيماری آلزايمر ،ناتواني در تحكيم يک يادگيری تازه ،مثل
يادآوری آدرس تازه و دشواری در جهتيابي است .البته ،در اين بيماری خاطرات دور
معموال كمتر آسيب ميبينند.

علت بیماری آلزایمر
با باال رفتن سن و پير شدن سلولها ،ترشح ماده شيميايي سروتونين كاهش پيدا ميكند
و ارتباط بين سلولي و انتقال اطالعات دچار مشكل ميشود .اين مشكل بيشتر از همه
در بخش حافظه و خاطرات ،خود را نشان ميدهد .خاطرهها تركيبي هستند از يادآوری

ديدهها و شنيدهها و احساسات كه برای يادآوری آنها مغز نياز به برقراری يک ارتباط
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پيچيده سلولي بين همه بخشها دارد .به همين علت ،با باال رفتن سن و كم شدن ترشح
سروتونين در مغز ،خاطرهها كمرنگ يا فراموش ميشوند.
اين بيماری هميشه به علت پير شدن سلولها نيست .سكته مغزی كه باعث از دست
رفتن بخشي از سلولهای مغز ميشود يا شوك عاطفي پس از دست دادن عزيزان نيز
ميتوانند خطر ابتال به آلزايمر را افزايش دهند .تحقيقات محققان دانشگاه كاليفرنيای
جنوبي نشان ميدهد بيماری آلزايمر يک بيماری ژنتيكي است .محققان اين دانشگاه با
انجام آزمايش روی هزار و  2۰۰مورد دوقلو اعالم كردند كه  71درصد از موارد ابتال به
بيماری آلزايمر به داليل ژنتيكي است .تحقيقات نشان دادهاند كه بيماری آلزايمر اول
به داليل ژنتيكي بروز ميكند و در درجه بعد نوبت به عوامل محيطي ميرسد.

نشانههای بیماری آلزایمر
در بيشتر موارد ،بيماری آلزايمر در اشخاص سالمند و در فاصله زماني  8تا  2۰سال
رشد ميكند .قرباني اين بيماری ،ابتدا افت حافظه پيدا ميكند و اغلب گم شدن حتي
در خانه خود بيمار نيز پيش ميآيد .به مرور زمان ،بيمار جهتيابي خود را به شدت از
دست ميدهد ،اشخاص و حتي اعضای خانواده خود را نميشناسد ،هيجانهای كودكانه
نشان ميدهد و از عهده نظافت خود و لباس پوشيدن برنميآيد.

پیشگیری ،مقدم بر درمان
همه ما ،پير و جوان ميتوانيم يک دفترچه يادداشت و يک مداد در جيب خود يا در
كنار تلفن داشته باشيم و پيامهای خود را خيلي راحت در آن بنويسيم .ما حتي ميتوانيم

يک تقويم به همراه داشته باشيم و كارهای روزمره را در آن بنويسيم .اشخاصي كه از

افت حافظه رنج ميبرند ،ميتوانند روی روزهايي كه سپری ميشود خط بكشند .آنها
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مي توانند از داروهايي استفاده كنند كه مقدار آنها برای هر روز از هفته و ماه مشخص
شده است .برقراری نظم روزانه و كمک گرفتن از وسايل كمک حافظه ميتواند بسياری
از سالمنداني كه توانايي تشكيل خاطرات تازه ندارند را از دشواریهای حاد نجات دهد.

درمان آلزایمر
اگر يكي از اعضای خانواده دچار اين بيماری است ،محيط خانه را طوری تغيير دهيد
كه فرد بيمار دچار آسيب بدني نشود .اگر مراقبت از يكي از اعضای خانواده كه دچار
اين بيماری است را برعهده داريد ،از ديگران درخواست كمک كنيد تا بتوانيد به خود
استراحت دهيد .از اينكه نياز به استراحت و فراغت داريد ،احساس گناه نكنيد ،حتي اگر
بيمار از اين مسئله احساس رضايت نداشته باشد .اگر گروه حمايتي برای خانواده بيماران
آلزايمر وجود دارد به آن بپيونديد و اگر وجود ندارد ،در ايجاد آن تالش كنيد .افراد
مراقبتكننده از بيمار ميتوانند برخي از مشكالت بيمار را با اجرای بعضي كارها كاهش
دهند .برای بيماراني كه مشكل در حافظه دارند ،شايد يادآوری مكرر كمکكننده باشد.
يک گفتگوی صميمانه مختصر و در عين حال قوی هم ميتواند بيمار آشفته را آرام
كند.
خيلي از داروهايي كه برای مشكالت ديگر مصرف ميشوند ،ميتوانند باعث گيجي يا
خوابآلودگي شوند .اين داروها را بايد در حد امكان قطع كرد .در حال حاضر ،داروهای
زياد ديگری مورد بررسي قرار دارند كه بعضي از آنها برای كنترل عاليم آشفتگي مفيد
هستند .داروهای جديدی كه با نسخه پزشک تجويز ميشوند ،ممكن است پيشرفت
بيماری را در بعضي از بيماران به تأخير اندازد.
مصرف خشكبار بهخصوص فندق به تقويت حافظه كمک ميكند .فندق دارای سروتونين
است و مصرف آن باعث افزايش ترشح اين ماده شيميايي مخصوص در مغز ميشود.
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آیا بیماری آلزایمر ،ارثی است؟
سن باال ،سابقه خانوادگي و زن بودن ،مهمترين عوامل خطرساز برای آلزايمر هستند.
در كشورهای غربي ،خطر تجربي آلزايمر در سرتاسر عمر ۵ ،درصد است .اگر بيماران،
خويشاوند درجه اولي داشته باشند كه آلزايمر در او پس از  6۵سالگي بروز كرده باشد،
خطر نسبي ابتالی آنها  3تا  6برابر افزايش پيدا ميكند .اگر بيماران ،خواهر يا برادری
مبتال به آلزايمر پيش از  6۰سالگي و نيز يک والد مبتال داشته باشند ،خطر نسبي آنها
 7تا  9برابر ميشود .داشتن زندگي فعال ،شركت در برنامههای جمعي ،گوش كردن به
اخبار و از همه مهمتر ياد گرفتن چيزهای جديد مثل يک زبان جديد ،مغز را فعال نگاه
ميدارد.

اسکیزوفرنی

اسكيزوفرني ميتواند در سنين باال شروع شده يا در سنين پايينتر شروع شود و تا
سنين پيری ادامه پيدا كند .هر چند موارد اسكيزوفرني كه اولين بار پس از  6۵سالگي
شناخته شود ،نادر است.
در دوران سالمندی نشانهها معموال نسبت به بيماران جوانتر دچار اختالل كمتری
هستند .بيماراني كه سوابق اين بيماری را از دوران جواني دارند ،نيازمند ادامه
مراقبتهای تخصصي و تعديل آن برحسب شرايط هستند .علل بروز بيماری اسكيزوفرني
در سالمندان ،همان عوامل مربوط به بيماران جوان است ،ولي وجود شواهد دال بر
سابقه داشتن شخصيت شكاك ،جدايي از اجتماع و شنوايي از اهميت زيادی برخوردار

است .حدود  2۰درصد از مبتاليان به اسكيزوفرني تا  6۵سالگي عاليم فعال بيمار را
نشان نميدهد 8۰ .درصد آنها درجاتي از تخريب شناختي را ظاهر ميسازند.
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درمان اسکیزوفرنی
معيارهای تشخيص اسكيزوفرني در پيری همان معيارهای مورد استفاده برای بيماران
جوانتر است .درمان اين اختالل در دوران كهولت نيز مانند درمان در سنين پايينتر
ميباشد و سالمندان نسبت به جوانترها در برابر داروها واكنش بهتری نشان ميدهند.
برای جلوگيری از انزوای بيمار گاهي حضور روزانه در بيمارستانها الزامي است كه بدين
ترتيب امكان نظارت دقيقتر بر بيمار و جلوگيری از عود بيماری نيز فراهم ميآيد.
افسردگي درمان نشده در سالمندان معموال دورهای طوالني داشته و گاهي تا سالها
طول ميكشد .اگر درمان صورت گيرد ،بيمار به ميزان قابل مالحظهای در عرض چند
ماه بهبود پيدا ميكند .اما حدود  1۵درصد از اين بيماران بهطور كامل خوب نميشوند

و حتي درمان هم در مورد آنها كارساز نيست .پيگيری درازمدت بيماران بهبوديافته

نشان ميدهد كه عود اين بيماری شايع است.

اختالالت هذیانی
اختالالت هذياني معموال بين سنين  4۰تا  ۵۰سالگي اتفاق ميافتد ،اما ممكن است در
سنين باالتر نيز ديده شود .هذيان انواع مختلف دارد ،اما شايعترين نوع آن ماهيت گزند
و آسيب دارد ،بهطوریكه ،بيمار فكر ميكند تحت تعقيب است ،جاسوسياش را ميكنند
و او را مسموم ميسازند .بيماران مبتال به اختالل هذياني ممكن است نسبت به
آزاردهندههای خيالي خود خشونت و واكنش نشان دهند .اين افراد ،گاهي خود را در
اتاق زنداني كرده و زندگي محدودی را ميگذرانند .مطالعه روی افراد  6۵سال به باال

نشان داده كه  4درصد آنها از اين افكار رنج ميبرند.

اختالالت هذياني بر اثر استرس جسمي و رواني در افراد آسيبپذير ديده ميشود و
ممكن است د ر نتيجه مرگ نزديكان ،بازنشستگي ،وضع مادی ناخوشايند ،بيماریهای
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ناتوانكننده و عمل جراحي و همچنين ،كاهش ديد و شنوايي ظاهر شوند .هذيانها
ممكن است با ساير اختالالت مثل آلزايمر ،الكليسم ،اسكيزوفرني ،افسردگي و غيره
همراه شوند .امكان دارد عاليم هذياني نشانه زودرس تومور مغز باشد .نوع دير آغازی از
اختالالت هذياني« ،پارافرني» ناميده ميشود .برخي محققان معتقدند كه پارافرني نوعي
از اسكيزوفرني است كه پس از  6۰سالگي ظاهر ميشود .بيماران مبتال به پارافرني اغلب
زن هستند و به تنهايي زندگي ميكنند.

درمان اختالالت هذیانی
برای درمان هذيان و پارافرني ايجاد يک رابطه اطمينانبخش با درمانكنندههايي كه
تهديدگر يا قضاوتكننده نيستند ،بسيار مهم است .در صورت امكان ،نارسايي بينايي يا
شنوايي بايد درمان شوند .نقلمكان يا تغيير محل سكونت نيز ممكن است در موارد
خفيف تا حدودی مؤثر باشد ،اما بهطور كلي ،هرگونه بهبودی موقت يا گذرا خواهد بود.
برای بهبود اين اختالالت ،با تجويز پزشک ميتوان از داروهای خوراكي مثل تری
فلوپرازين يا تيوريدازين يا داروهای تزريقي استفاده كرد .اين بيماری رابطه تنگاتنگي با
دارودرماني دارد و بايد دارودرماني توسط خانواده بهشدت پيگيری شود.

اختالالت مصرف الکل و سایر موادمخدر
گرچه مصرف زياد الكل با افزايش سن كاهش پيدا ميكند ،ولي همچنان در افراد مسن
معضلي مهم محسوب ميشود .مصرف بيش از حد الكل در سنين پيری ناشي از تنهايي،
بيحوصلگي ،كسالت و احساس بدبختي است .افراد سالمندی كه وابستگي به الكل
دارند ،معموال سابقه افراط در مصرف الكل دارند كه از جواني يا ميانسالي شروع شده
است .اين افراد معموال از نظر جسمي بيمار هستند ،بهويژه بيماریهای كبدی در آنها
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شايع است .همچنين ،اكثرا از همسر خود جدا شدهاند يا همسرشان مرده است يا
مردهايي هستند كه ازدواج نكردهاند.
برای درمان و ترك مصرف الكل و موادمخدر راه روانشناختي مؤثری وجود ندارد و فرد
بايد خودش به پزشک مراجعه كند تا با مشورت و راهنمايي پزشک و خواست خودش
اقدام به قطع مصرف نمايد .همچنين ،ميتوان داروهای جايگزين برای ترك را تجويز
نمود.

چه کارهایی به حفظ حافظه در دوران سالمندی کمک میکند؟


در درجه اول از سوال كردن و گفتن اينكه موضوعي را فراموش كردهايد،



از يادداشت كردن ،مشخص كردن كارها روی تقويم و هر چيز ديگری كه به



تغذيه مناسب برای حفظ قدرت حافظه الزامي است .برای اين كار قند ،چربي



حفظ توجه موقع يادگيری مطالب جديد باعث بهبود حافظه و يادگيری

نترسيد و خجالت نكشيد ،انتظار نداشته باشيد كه همه چيز را به ياد آوريد.

حافظه كمک ميكند ،استفاده كنيد.

و نمک كمي مصرف كنيد ،ولي مصرف ميوه و سبزیهای تازه را بيشتر نماييد.

ميشود .پس در اين موقعيتها سعي كنيد محركهای اضافي محيط را حذف
كرده و روی موضوع متمركز شويد.


اختصاص دادن زمان بيشتر برای يادگيری ،به خاطر سپردن و به يادآوردن
آن را تسهيل ميكند.



چيزهايي كه هميشه از آنها استفاده ميكنيد ،مثل عينک يا كليد را در يک

جای مشخص بگذاريد.
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هر روز به اخبار راديو يا تلويزيون گوش دهيد .سعي كنيد هر روز يک مطلب



در جمع دوستان يا خانواده ،خاطرات گذشته را تعريف كنيد .ميتوانيد آلبوم



يک دفترچه يادداشت در كنار تلفن بگذاريد .هر بار كه كسي تلفن ميزند،

جديد ياد بگيريد .كتاب يا روزنامه مطالعه كنيد.

عكس های قديمي را برای يادآوری نام افراد و خاطرات گذشته نگاه كنيد.

اگر پيغامي دارد يا كاری از شما ميخواهد ،بالفاصه يادداشت كنيد .اين كار

كمک ميكند كه پيامهای تلفني را فراموش نكنيد.

عالیم خطر
عاليمي كه در ادامه ميآيند ،اجزاء طبيعي سالمندی نيستند و ممكن است وجود يک
بيماری را نشان دهند .پس بهتر است با پزشک يا مشاور مشورت شود.


خلق افسرده و غمگين كه بيشتر از دو هفته طول بكشد؛



افكار تكرارشونده راجع به مرگ يا خودكشي (افكار خودكشي نيازمند مراجعه



از دست دادن عالقه و لذت به چيزها يا افرادی كه قبال حس مثبتي ايجاد

فوری به پزشک يا روانپزشک است)؛
ميكردند؛


احساس خستگي غيرعادی ،بيحالي و بيانرژی بودن؛



تحريکپذيری و جر و بحث مكرر يا پرخاشگری؛



از دست دادن يا افزايش اشتها و تغيير وزن بارز؛



تغيير وضعيت خواب مثل بيخوابي در ابتدا يا انتهای شب يا خوابيدن بيشتر
از حد معمول؛



احساس بيارزشي يا احساس گناه بيمورد ،نااميدی يا احساس بيكسي.
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راهکارهایی برای کاهش استرس سالمندان
بسياری از سالمندان و بازنشستهها در روزهای اول بازنشستگي احساس رهايي ،آرامش
و راحتي نسبي دارند .بعضيها گمان ميكنند كه بازنشسته شدن مصادف است با از كار
افتادگي و پايان كار و تالش و بهنوعي احساس بيهودگي و بيفايده بودن و در نهايت
افسردگي را تجربه ميكنند .اين باور وقتي تشديد ميشود كه حقوق بازنشستگي
جوابگوی هزينههای روزمره زندگي و نيازهای معقول و ضروری فرزندان نبوده و فرد
بازنشسته نيز به هر دليلي از جمله نداشتن سرمايه كافي ،تخصص و حرفه و عدم آشنايي
با شغلهای آزاد ،توانايي باال بردن درآمد خود و ايجاد توازن نسبي ميان هزينهها و
درآمد را نداشته باشد.
گرچه توقع زياد اعضای خانواده بازنشسته نيز ميتواند در افزايش استرس آنان بسيار
مؤثر باشد .البته ،بايد گفت يكي ديگر از داليل استرس ،نداشتن يک برنامه منظم و
متناسب با اوضاع و احوال و توانايي جسمي و روحي بازنشستگان برای پر كردن اوقات
فراغت است .فشارهای روحي فرد بازنشسته ارتباط به دوران قبل از بازنشستگي ،هنگام
و پس از بازنشستگي دارد.

راهکارهای قبل از بازنشستگی
 .1بازنشستگي را بپذيريد.
 .2حرفه مناسبي برای بعد از بازنشستگي انتخاب كنيد.
 .3هيچگاه از يادگيری دست نكشيد.
 .4از همين االن به دنبال سرگرمي و كار ذوقي مورد عالقه خود باشيد.
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 .۵مشكالت خود را با ديگران در ميان بگذاريد.

راهکارهای هنگام و پس از بازنشستگی
 .1زندگي خود را تغيير دهيد.
 .2خيلي در كارها عجله نكنيد.
 .3تالش كنيد تا تنها نباشيد.
 .4ورزش ،نرمش و راهپيمايي را در برنامه خود بگنجانيد.
 .۵بهصورت پارهوقت كار كنيد.
 .6به مسافرت برويد.
 .7از امكانات محلي خود برای انتقال تجربه به ديگران بهره گيريد.
 .8به بهانههای مختلف با همدورهایهای خود ارتباط بر قرار كنيد.
 .9شغلي را انتخاب كنيد كه دوست داريد؛ اين شغل ميتواند همان شغل قبلتان باشد
يا يک شغل جديد .اگر همان شغل قبلي خودتان را انتخاب ميكنيد در انجام دادن آن
در همان مكان يا سازمان پافشاری نكنيد و به ياد داشته باشيد كه تغيير محيط كار
ميتواند در روحيه شما مؤثر باشد.
 .1۰با دوستان و همدورهایهای خود يک كار جمعي كوچک انتخاب كنيد .خيلي به
فكر كارهای بزرگ نباشيد .در دنيای امروز ،تأكيد زيادی روی تجارتهای كوچک است،
پس به تجارتهايي كه حتي در اتاق كوچكي از خانه قابل اجراست ،بپردازيد .دنبال
كارهايي باشيد كه استرس ورشكست شدن ،پول زياد خواستن و ساير استرس كارهای
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بزرگ را نداشته باشد .توصيه مي شود به كارهايي روی آوريد كه حالت كارگاهي داشته
باشد و دوستان دور هم باشند ،با همديگر صحبت كنند ،درددل كنند ،خاطره تعريف
كنند و خالصه با هم بخندند و كار كنند.
 .11بدون تجويز پزشک متخصص هر دارويي را مصرف نكنيد .بعضي از داروها فشار
خون را باال ميبرند و بعضي ديگر ،فشار روحي و استرس را بيشتر ميكنند .سعي كنيد
به جای داروهايي كه عوارض شديد برای شما دارند به راههای غيردرماني روی بياوريد.
 .12با افرای كه شاد ،سرحال ،پويا و سرزنده هستند ،نشست و برخاست كنيد .بهجای
معاشرت با آدم های نااميد ،افسرده ،ورشكسته ،غمگين و بدبين كه انسان را از ادامه
زندگي پشيمان ميكنند ،با افرادی رفتوآمد كنيد كه سرحال ،خندهرو ،شاد ،اميدوار و
سرزنده هستند و زندگي را سخت نميگيرند.
 .13زياد بخوانيد و بنويسيد .يكي از راههای كاهش استرس ،مطالعه و خواندن است؛
آنهم خواندني كه از روی لذت باشد .خيليها در سنين بازنشستگي فرصت ميكنند
رمانهای طوالني ،كتابهای تاريخي و تازههای علمي بخوانند و حتي دانش جديدی را
ياد بگيرند و از آن لذت ببرند .خيليها شروع به نوشتن ميكنند و خاطرات زندگي خود،
تجربيات علمي و كاری و خالصه هر چيزی كه قابل نوشتن باشد را روی كاغذ ميآورند.
 .14سعي كنيد خودتان باشيد ،چون همه افراد مثل هم نيستند .روشي كه برای يک
بازنشسته ،خوب جواب ميدهد ،ممكن است برای ديگری مفيد نباشد و حتي مضر هم
واقع شود .بنابراين ،سعي نكنيد از ديگران تقليد كنيد؛ بلكه راه خود را بيابيد.
 .1۵به جای تغيير شغل ،شغل قبلي را ادامه دهيد .خيلي از افراد به هيچوجه نميتوانند
بپذيرند كه قرار است بازنشسته شوند و حتي قبول نميكنند كه بايد دست از كار بكشند.
اگر چنين روحيه ای در بعضي از افراد وجود داشته باشد ،اصراری به بازنشستگي آنها
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نيست .اين افراد ميتوانند شكل شغل خود را عوض كنند .برای مثال ،فرد ورزشكاری
كه معروف ،پركار و حتي قهرمان بوده است ،ميتواند يک مربي ،مشاور و راهنمای خوب
برای جوانان باشد .او با اين كار كمي از سرعت فعاليت خود ميكاهد ،ولي با شغل قبلي
خود در ارتباط است و با عشق و عالقه ،به انتقال تجارب خود به نسل آينده ميپردازد.
در بعضي از شغلها از افراد بازنشسته در سمت مشاور ،مربي علمي برای نيروهای تازه
استخدام شده و يا مديران تازهوارد استفاده ميكنند و با اين كار از هزينه آزمايش و

خطا كردن جلوگيری مينمايند .در بعضي از كشورها كارشناسان و مقامات مملكتي با
تجربه را به حال خود نميگذارند و از آنها در امور سياسي ،اقتصادی ،آموزشي و علمي
استفاده ميكنند.
 .16اگر ميتوانيد ،مكان زندگي خود را عوض كنيد .بعضي افراد به ناچار و به داليل
كاری ،اقتصادی ،علمي و غيره در شهرهای شلوغ پرجمعيت و آلوده كار ميكنند ،ولي
پس از بازنشستگي نيازی به ادامه اين كار ديده نميشود .بعضي از مشاغل نيازی به
حضور در شهرهای آلوده ندارد ،پس چه اصراری به ماندن در آن داريد؟ خيلي به خود
تلقين نكنيد كه همه چيز ما در اين شهر است .باور كنيد كه پس از مدتي به مكان

جديد عادت ميكنيد ،بهويژه اگر ديگر عوامل استرسزا ،آلوده و تشديدكننده بيماری

در مكان جديد وجود نداشته باشد .خيلي از افراد با جابهجايي در زندگي خود تغيير و
تحول ايجاد ميكنند و از همه مهمتر اينكه كلي از استرسهای بيمورد را از خود دور
ميكنند.
 .17به مناسبتهای مختلف به ديدار دوستان برويد.
 .18عوامل استرسزای خودتان را شناسايي كنيد .يكي از راههای كاهنده استرس،
شناسايي عواملي است كه باعث استرس شما ميشوند .بعضيها واقعا نميدانند چه
چيزهايي باعث استرس آنها مي شود تا با آن مقابله كنند ،پس قلم برداريد و آن عوامل
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را بنويسيد ،يا از همسر ،دوستان و حتي فرزندان و در مواردی از پزشک و مشاور كمک
بگيريد .وقتي از اين عوامل فهرست تهيه كرديد ،آنها را برحسب اينكه كداميک بيشترين
تأثير را دارند و اينكه چه تأثيری ميگذارند مرتب كنيد و حتي در صورت امكان ميزان
تأثير آنها را قيد كنيد ،سپس به دنبال راهحل برای برطرف كردن آنها باشيد .حتما برای
يافتن راهحلهای مناسب مشورت كنيد.
 .19خواب كافي داشته باشيد .نداشتن خواب كافي ميتواند استرس را افزايش دهد و
حتي قدرت مقابله با استرس را نيز كم كند .بدون در نظر گرفتن سن ،اكثر سالمندان
به حدود  8ساعت خواب شبانه نياز دارند .البته ،در بعضي مواقع استرس باعث ميشود
بيدار بمانيد كه خود اين امر وضع را بدتر ميكند.
برای حل مشكل بيخوابي چند توصيه ميشود:


قبل از خواب دوش بگيريد.



نزديک زمان خواب ،از خوردن غذاهای سنگين ،قهوه و چای پرهيز كنيد.



قبل از زمان خواب مطالعه كنيد.



اتاق خواب را طوری تغيير دهيد كه نور و سر و صدا كمتر شما را اذيت كند.



اگر مشكل حل نشد از پزشک يا متخصص كمک بخواهيد.

 .2۰از روشهای آرامشسازی كمال بهره را ببريد .روشهای آرامشسازی و مديتيشن

به خوبي در برابر افسردگي عمل ميكند .ميتوانيد اين راهها را به راحتي ياد بگيريد و
در مواردی كه دچار استرس شديد هستيد به كار ببريد .برخي از افراد ،ورزش يوگا و
بعضي ديگر ماساژ درماني را توصيه ميكنند .مهم اين است كه روشي را برای آرامش

خود بهكار بگيريد.
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 .21خوشبين باشيد .تحقيقات نشان داده است كه آدمهای خوشبين ،زندگي
طوالنيتری دارند .زندگي سخت است ،ولي با بدبيني هيچ چيز درست نميشود و تازه
استرس شما افزايش مييابد .آدمهای بدبين زودتر از موعد ميميرند .از طرف ديگر،
تحقيقات نشان داده است كه آدمهای شاد زندگي سالمتری دارند و بهتر با مشكالت
كنار ميآيند .آدمهای خوشبين و دارای نگرش مثبت ،سرزندهتر و دارای آرامش رواني
بيشتری بوده و با درد بيشتر كنار ميآيند .اصطالحا آستانه تحمل درد آنها باالست.

 .22بر لبانتان لبخند داشته باشيد .تحقيقات ثابت كردهاند كه در هر حالتي و در هر
شرايطي بايد خنده را جدی گرفت .خنده نه تنها در كاهش فشارهای روحي مؤثر است
بلكه در كم كردن عوارض بيماریهای جسمي نيز نقش دارد .خنده و شوخ طبعي جريان
خون را بهبود ميبخشد ،سيستم عصبي را تحريک ميكند ،باعث تقويت سيستم ايمني
بدن ميشود و در نهايت قلب را تقويت ميكند .پس بخنديد.
 .23دركنار عزيزانتان زندگي كنيد .يكي از بهترين روشهای ممكن در پيشگيری و
برطرف كردن اختالالت دوران سالمندی ،زندگي كردن آنها در كنار خانواده است .اين
موضوع ثابت شده كه سالمنداني كه در كنار خانواده يعني فرزندان و نوادگان خود و در
محيطي سرشار از محبت و صميمت ،زندگي ميكنند ،كمتر دچار اختالالت رواني از
جمله افسردگي و اضطراب ميشوند و از تندرستي و سالمت بهتری نسبت به هم سن
و سالهای خود برخوردارند .زندگي در كنار خانواده يعني فرزندان و نوادگان باعث
مي شود سالمندان احساس كنند كه اطرافيانشان افرادی قدرشناس هستند و اين موضوع
سبب مي شود تا به سالمندان احساس شور و شوق و بزرگ خانواده بودن دست دهد.
سالمندان در چنين موقعيتي احساس ميكنند كه هنوز افرادی سودمند و كارآمد برای
خانواده و جامعه محسوب ميشوند و ديگران برای رفع مشكالت و تصميمگيریهای
خود و بهطور كلي ،در شرايط پيچيده به تجارب آنان نياز دارند.
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 .24فعاليت جنسي رضايتبخش در سالمندی طبيعي است .فعاليت جنسي در هر سني
بخشي غريزی و خودكار از رفتار انساني است .در بسياری از مردان و زنان ،فعاليت
جنسي با افزايش سن كاهش مييابد .اين روند معموال تدريجي است و از ميانسالي آغاز
ميشود .عوامل فره نگي و اجتماعي در تغييرات جنسي سالمندان بيش از تغييرات
روانشناختي ناشي از پيری نقش دارد .مهمترين عوامل مؤثر در ميزان فعاليت جنسي

در سن باال عبارت است از بقاء و سالمتي همسر ،سالمتي خود فرد و ميزان فعاليت
جنسي در گذشته .استرس ،افسردگي ،اضطراب ،تعارضهای زناشويي و بيماریهای
جسمي عوارض برخي از داروهای فشار خون و قلبي با كاركرد جنسي افراد ممكن است
تداخل داشته باشد .برای سالمندان ،فعاليت جنسي رضايتبخش كامل امكانپذير است،
اما بسياری از سالمندان براساس باور غلط عامه ،اين فعاليتها را با افزايش سن كنار
ميگذارند .روش زندگي سالم ،رژيم غذايي مناسب ،ورزش منظم و عادات بهداشتي
درست مؤثرترين راهها برای كاهش خطر بيماریهای مزمن و نياز پيدا كردن به
داروهايي هستند كه ممكن است فعاليت جنسي را در سالمندان مختل كند.
 .2۵از عاليم افسردگي و اضطراب آگاه باشيد .اگر بهتازگي احساس تغيير خلق ،كاهش

انرژی ،كاهش لذت بردن از فعاليتهای روزمره ،احساس گناه ،حس بيارزشي ،ميل به
تنهايي ،دلشوره و اضطراب ،كاهش خواب و اشتها ،كاهش وزن و شكايات متعدد

جسماني داشتهايد ،حتما همراه با يكي از اعضای خانواده به متخصص روانپزشكي
مراجعه كنيد.
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فصل دوم
سالمت جسمانی
مهم نيست چند سال داريد .كافي است از همين لحظه بيشتر مراقب سالمتي خودتان
باشيد تا در سالهای بعد ،از زندگي سالمتر و با نشاطتری برخوردار شويد .پيری به
معنای بازنشستگي ،پدر يا مادر بزرگ شدن يا رسيدن به يک سن خاص سالمندی
نيست ،بلكه پيری يک فرايند مادامالعمر است .افرادی كه شانس رسيدن به سن
سالمندی را پيدا ميكنند ،كساني هستند كه با موفقيت مراحل مختلف زندگي را پشت
سر گذاشتهاند.
پيری موفق ،متضمن چندين عامل است كه اكثر آنها تحت كنترل ما قرار دارد ،يعني
نوع نگرش ما به مقوله پيری ،فعاليتها ،مراقبتهای بهداشتي و روابط بين فردی .اگرچه
جسم ما پير ميشود اما ذهنمان تا هر زمان كه اراده كنيم ،جوان خواهد ماند .اگر اميد
به داشتن عمری طوالني ،سرشار از شادابي ،خوش طبعي و روابط اجتماعي محكم داشته
باشيد ،آن هنگام است كه اين طرح ذهني تا مدت زيادی آينده شما را رقم خواهد زد.

اهمیت و فواید ورزش در سالمت سالمندان
تحقيقات تازه پزشكي نشان داده است كه پيری زودرس با كمتحركي تسريع ميشود.
خمودگي بدن ناشي از عدم تحرك مهمترين عامل در ايجاد پيری زودرس است .لذا
يكي از مهمترين روشهای آهسته كردن آهنگ سالخوردگي ،ورزش است .هدف از
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ورزش ،ايجاد سازگاری در افراد مسن ،افزايش دوران تحرك و فعال بودن بهويژه در زنان
سالمند و نيز افزايش سالهای مؤثر و مولد عمر است3.
وقتي سن شما باال ميرود ،داشتن يک سبک زندگي فعال از هر زمان ديگری برای شما
مهمتر است .ورزش منظم ميتواند به تقويت انرژی ،حفظ استقالل و مديريت عالئم
بيماری يا درد كمک كند .ورزش حتي ميتواند روند پير شدن بدن شما را به تأخير
بياندازد! ورزش نه تنها برای جسم شما ،بلكه برای ذهن ،خلقوخو و حافظه نيز خوب
است .با باال رفتن سن ،حفظ سالمت عمومي بدن و اينكه سالمندان دچار بيماری و
احساس نااميدی نشوند ،به نوعي يک چالش محسوب ميشود .اما ورزش ميتواند مانع
اين احساسات شود و شما را از بزرگترين چالش و نگراني در مورد آسيبهای مختف
دور كند4.

نقش ورزش بر کنترل وزن در سالمندان
ورزش به حفظ يا كاهش وزن سالمندان كمک ميكند .همانطور كه متابوليسم بهطور
طبيعي با افزايش سن كاهش مييابد ،كنترل وزن مناسب مقداری مشكل ميشود.
ورزش به افزايش سوختوساز بدن كمک ميكند و باعث افزايش توده عضالني ميشود
و همچنين به سوزاندن كالری بيشتر كمک ميكند .هنگامي كه بدن شما به يک وزن
سالم ميرسد ،سالمت بدن نيز بهبود خواهد يافت.

 .3حلبچي ،فرزين .عسگری خانقاه ،مهران . 138۰ .ورزش و درمان بيماریها.

 .4برگرفته از كتاب «راهنمای بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندی» جلد  ،1تغذيه و تمرينات بدني ،ص 13
و .14
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آیا ورزش برای سالمندان بیخطر است؟
هدف اصلي از انجـام ورزش در افراد سالمند ،درمان مـشكالت پزشـكي و بهبـود
ظرفيـت عملـي و بالطبع بهبود كيفيت زندگي ايـن افراد اسـت .بايد دانست كـه ورزش
بـرای اكثـر سالمندان بـاالی  6۵سال بدون خطـر است .حتي سالمنداني كه از
بيماریهای قلبـي ،فـشارخون ،قنـد ،آرتريت و درد مفاصل رنـج ميبرند نيز ميتوانند
بدون هيچ خطری ورزش كنند .حتي ورزش در بهبود بسياری از اين بيماریها نيز مؤثر
است.

مزایای ورزش در بهداشت و سالمت روان سالمندان
كيفيت خواب برای سالمتي شما مهم است .ورزش باعث ميشود شما خواب راحتتری
داشته باشيد ،زود خوابتا ن ببرد و يک خواب عميق را تجربه كنيد .همچنين ،ورزش
باعث افزايش اعتمادبهنفس شما شده و خلقوخویتان را بهتر ميكند .مزيت ديگر
ورزش ،ترشح هورمون اندورفين است كه به شما كمک ميكند احساس بهتری داشته
باشيد و همچنين ،احساس اندوه يا افسردگي را كاهش ميدهد.
ورزش برای مغز نيز خوب است .از مزايای ورزش ،عملكرد منظم مغز است و به فعال
نگه داشتن مغز كمک ميكند .همين مساله ميتواند موجب جلوگيری از مشكل از
دست دادن حافظه و كاهش عملكرد ادراكي و زوال عقل شود.

چرا تغذیه در دوران سالمندی اهمیت دارد؟
توجه به تغذيه در اين دوران به دليل تغيير نيازهای تغذيه اهميت دارد .رعايت اصول
تغذيه صحيح در سنين ميانسالي و سالمندی سبب ميشود فرد سالهای عمر خود را
با سالمت و نشاط و راحتي بيشتری طي نمايد و كمتر در معرض بيماریهای شايع
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مانند فشار خون باال ،چربي خون باال ،ديابت و پوكي استخوان قرار بگيرد .عادات غذايي
مطلوب و تغذيه صحيح در پيشگيری از اين بيماریها مؤثر است .در نتيجه ،سالمنداني
كه اصول تغذيه صحيح را رعايت ميكنند كمتر در معرض خطر ابتال به انواع بيماریها
قرار ميگيرند و اين خود منجر به بهبود كيفيت زندگي آنها خواهد شد.

نیازهای تغذیهای سالمندان
انرژی
با افزايش سن به علت تغييرات متابوليسم ،فعاليت بدني و كاهش بافت ماهيچهای نياز
به انرژی كاهش پيدا ميكند .بهطوریكه ،نيازهای انرژی در افراد سالمند زن حدود
 14۰۰تا  2۰۰۰كيلوكالری و برای سالمندان مرد حدود  16۰۰تا  24۰۰كيلوكالری
است.
ورزش منظم ميتواند موجب بهبود و توان فرد برای فعاليت بدني و افزايش و حفظ
توانايي او برای فعاليتهای روزانه شود .پيادهروی منظم ،ظرفيت تنفس را افزايش داده
و موجب كاهش احساس خستگي ،افزايش هوشياری و كارآيي و نيز استحكام
استخوانها ميشود .كاهش انرژی دريافتي نسبت به سنين ميانسالي برای پيشگيری از
افزايش وزن الزامي است .ولي اگر مصرف انرژی در نتيجه ناتوانيها به مقدار زيادی
كاهش پيدا كند ،منجر به تشديد ضعف و محدوديت بيشتر برای انجام فعاليتهای بدني
و ديگر فعاليتهای روزانه ميشود.

پروتئین
متابوليسم پروتئين در ط ول حيات فرد همواره در بدن ادامه دارد .هر چند با افزايش
سن ،رشد بدن متوقف ميشود .ولي بايد پروتئين كافي مصرف شود .همچنين ،مواد
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انرژیزای غير پروتئيني بايد به مقدار كافي دريافت شوند تا از پروتئين مصرفي در حفظ
توده پروتئيني بدن به نحو بهتری استفاده شود .توصيه ميشود  12تا  2۰درصد از
انرژی دريافتي روزانه از پروتئينها تأمين شود و همچنين  ۵۰درصد تا  6۰درصد كل
انرژی روزانه از كربوهيدراتها تأمين گردد.

چربیها
كاهش و كنترل چربي و انرژی دريافتي در دوران سالمندی ميتواند منجر به كاهش
دريافت اسيدچرب ضروری اسيدلينولئيک شود .ضمن آن كه تأكيد بر محدوديت مصرف
موادغذايي سرخشده وجود دارد ،ولي مصرف يک قاشق سوپخوری روغنهای گياهي
يا معادل آن به منظور تأمين اسيد لينولئيک و ويتامين  Eضروری است .توصيه ميشود
 2۵تا  3۰درصد انرژی كل مورد نياز از طريق چربيها تأمين شود.

تأمین ویتامینها
ظاهرا باال رفتن سن تأثيری در ميزان نياز و جذب ويتامينها ندارد و كمبود ويتامينها
در افراد سالمند به علت دريافت ناكافي آنهاست كه با بهبود رژيم غذايي اين كمبودها
برطرف ميشود.

ویتامینهای محلول در چربی
ذخاير كبدی ويتامين  Aو توانايي برداشت آن در افراد سالمند با افراد جوان تفاوتي
ندارد و مقادير توصيه شده اين ويتامين 8۰۰ ،ميكروگرم برای زنان و  1۰۰ميكروگرم
برای مردان است .برای سالمنداني كه در غذاهای آنها منابع غذايي غني از ويتامين
 Dوجود ندارد ،مصرف كمکهای اين ويتامين به ميزان روزانه  ۵ميكروگرم توصيه
ميشود.
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ویتامینهای محلول در آب
تيامين ،ريبوفالوين و نياسين از جمله ويتامينهايي هستند كه در متابوليسم انرژی
دخالت دارند و ميزان نياز به آنها بستگي به ميزان دريافت انرژی دارد .چون در افراد
سالمند دريافت انرژی محدود ميشود پس نياز به اين ويتامينها هم كم ميشود ،اما
كمبود اين ويتامينها معموال ناشي از كمبود مصرف آنها پايينتر از ميزان نياز است.
به طوری كه كمبود ريبوفالوين در افرادی كه مواد لبني كمتری مصرف ميكنند ،ديده
ميشود.
ویتامین C
متابوليسم اسيداسكوربيک در زنان و مردان سالمند به علت نسبت بيشتر توده بدون
چربي مردان متفاوت است ،اما بهطور كلي زنان و مردان سالمند بايد روزانه حدود 6۰
ميليگرم ويتامين  Cمصرف كنند .بهترين منابع غذايي اين ويتامين انواع مركبات،
سبزیها ،گوجه فرنگي ،هندوانه و فلفل دلمهای است .پختن سبزیها به مدت طوالني
و يا در معرض هوا و نور قرار گرفتن سبزیهای خردشده باعث از بين رفتن ويتامين C
موجود در آنها ميشود.
يكي از مشكالت شايع دوران سالمندی ،كمبود ويتامين  B6در اين افراد است .مصرف
كمتر گوشت قرمز ،مرغ و ماهي به دليل مشكالت جويدن يا فقر مالي و درآمد پايين
ميتواند بر ميزان ويتامين  B6تأثير بگذارد .اين ويتامين نسبت به حرارت حساس است
و ممكن است بهويژه در مورد سالمندان ،مصرف طوالنيمدت موادغذايي پخته و عدم
مصرف موادغذايي تازه منجر به كمبود اين ويتامين شود.
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ویتامین B12

در بعضي از افراد سالمند جذب ويتامين  B12مختل ميشود ،چون وجود فاكتور داخلي
در شيره معده برای جذب اين ويتامين ضروری است .كمبود فاكتور داخلي ميتواند
سبب كمبود اين ويتامين شود .كاهش جذب ويتامين  B12ميتواند در اثر عوامل
مختلفي مثل گاستروكتومي ،فقدان اسيدكلريدريک معده ،التهاب مزمن معده و كاهش
ترشحات معده ايجاد شود .همچنين مصرف كم گوشت قرمز ،ماهي و طيور در سالمندان
به دليل محدوديت درآمد يا مشكالت جويدن غذا ،ممكن است علت كمبود اين ويتامين
باشد .متاسفانه افراد سالمند معموال كمبود مصرف محصوالت گوشتي را با افزايش
مصرف شير و پنير جبران نميكنند.

مواد معدنی
در افراد مسن به دليل تغييرات دستگاه گوارش ،جذب آهن كمتر ميشود و همچنين
مصرف آنتي اسيدهايي كه موجب افزايش  PHمعده ميشوند و برخي از داروها مانند
كلسترآمين نيز منجر به كاهش ميزان جذب آهن در بدن خواهد شد.
به دليل قطع عادت ماهيانه زنان در سنين سالمندی ميزان نياز مردان و زنان سالمند
به آهن يكسان است و توصيه ميشود روزانـه  1۰ميليگرم آهن مصرف كنند .با افزايش
سن ،ميزان جذب كلسيم كاهش مييابد كه ميتواند ناشي از كمبود ويتامين  Dيا
مشكالت گوارشي باشد .در زنان ،به دنبال يائسگي و قطع ترشح استروژن ،حساسيت
استخوانها به  PHزياد شده و آزادسازی كلسيم از استخوانها تسريع ميشود كه در
نتيجه باعث كاهش ترشح هورمون پاراتيروئيد خواهد شد .چنانچه اين روند ادامه يابد،
چگالي و استحكام استخوانها كمتر شده و زمينه برای شكستگيهای پيدرپي فراهم
ميشود .برای حفظ سالمت استخوانها مصرف روزانه  8۰۰ميليگرم كلسيم برای مردان
و زنان توصيه ميشود.
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کربوهیدرات
در سالمندی نيز مانند تمام سنين ،مقدار كربوهيدرات مصرفي روزانه بايد حدود 4۵
درصد تا  6۵درصد از كل انرژی بدن را تأمين كند .مصرف فيبر روزانه به مقدار  2۰تا
 3۵گرم توصيه ميشود .مصرف كربوهيدراتهای پيچيده مانند مواد نشاستهای مفيدتر
از قندهای ساده است .كربوهيدراتهای پيچيده عالوه بر تأمين انرژی ،دارای خواص زير
هستند:
-

حاوی مقادير قابل توجهي فيبر غذايي هستند كه در سالمت انسان اثرات
مهمي دارد.

-

حاوی فيتوكميكالها هستند كه ضد سرطاناند.

-

-

حاوی مقادير مناسبي پروتئين گياهي ،ويتامينها و امالح ميباشند.

به علت آنكه در معده توقف بيشتری نسبت به مواد قندی دارند ،ارزش سيری
آنها خيلي بيشتر از مواد قندی است.

چون قند آنها به تدريج وارد خون ميشود ،برای افراد ديابتي بسيار مناسبتر
از مواد قندی هستند.

توصیههای غذایی برای سالمندان

 .1رژيم غذايي سالمندان بايد حاوی موادغذايي غني از ويتامينها و امالح ،بهويژه
كلسيم باشد.

 .2با توجه به مشكل يبوست در اكثر سالمندان ،مصرف كافي مايعات و مواد
پرفيبر مانند نان كامل گندم و ميوههايي مثل گالبي رسيده ،آلو و زردآلو
اهميت دارد.

 .3در سالمنداني كه جويدن غذا برای آنها مشكل است ،مصرف غذاهای نرم
مثل انواع پوره ،گوشتهای نرم ،سوپها ،آشهايي كه حبوبات زياد ندارند و
آبميوه توصيه ميشود.

41

42

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

 .4برخي از سالمندان ممكن است مبتال به فشارخون باشند .در اينگونه موارد،
رژيم غذايي كم سديم و در صورت نياز ،كاهش وزن پيشنهاد ميشود.
 .۵سالمندان بايد به مسئله تداخل داروها با غذا توجه داشته باشند.

 .6برای جلوگيری از مشكالت عاطفي و احساسي سالمندان بهتر است به عادت
های غذايي آنها احترام گذاشته شود و هرگونه تغييری با ماليمت و ايجاد
روابط دوستانه به وجود بيايد.

 .7توجه شود كه نحوه سرو غذا برای سالمندان جالب و موردپسند باشد .غذا
به صورت رنگي و جذاب چيده شود و از دوستان و آشنايان آنها برای غذا
خوردن در كنار يكديگر دعوت شود.
 .8تعداد وعدههای غذا بايد زياد (حداقل روزی  ۵وعده) و مقدار غذا در هر وعده
كم باشد.

 .9چای و قهوه غليظ نبايد مصرف شود و استفاده از آنها نيز بايد پس از ساعت
 6بعدازظهر محدود شود .شبها و پس از صرف شام نبايد از چای و قهوه
استفاده شود زيرا موجب بيداری فرد خواهد شد .البته ،در صورت كمخوابي،
خوردن يک ليوان شير قبل از خواب توصيه ميشود.

 .1۰قد ،وزن ،محدوديتهای رژيم ،تمايالت فردی و موجود بودن غذا در محل
بايد در نظر باشد.
 .11از مصرف الكل و كشيدن سيگار بايد اجتناب كرد.
 .12مصرف تخممرغ به  3عدد در هفته محدود شود.

 .13از مصرف ادويه ،غذاهای چرب و سرخشده ،سس مايونز ،سبزیهای نفاخ مثل
كلم و گلكلم بايد پرهيز نمود.

 .14در تجويز رژيمهای غذايي بايد موجود بودن موادغذايي در محل مورد توجه
قرار گيرد و در صورت موجود نبودن موادغذايي مورد نياز از جانشينهای آنها
استفاده شود.
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 .1۵مصرف ماهي به علت داشتن چربي مفيد امگا  ،3سبب كاهش خطر ابتال به
بيماریهای قلبي ميشود .توصيه ميشود حداقل  2بار در هفته ماهي مصرف
شود .برای بهبود طعم ماهي ميتوان سبزیهای معطر و آبليمو به آن اضافه
كرد.

 .16مصرف زرده تخممرغ محدود شود ،زيرا حاوی مقادير زيادی كلسترول است.
يک عدد زرده تخممرغ حاوی حدود  21۰ميليگرم كلسترول است .بهتر است
بيشتر از  4الي  ۵تخممرغ در هفته چه به تنهايي و چه داخل كوكو و ساير
غذاها مصرف نشود .چنانچه سطح چربي خون باالست يا فرد سالمند مبتال
به به فشار خون باال يا چاقي ميباشد ،حداكثر  3عدد تخممرغ در هفته
مصرف نمايد.
 .17در ساالد به جای سس های چرب ،از كمي روغن زيتون با آبليمو يا سركه و
سبزیهای معطر استفاده شود .همچنين ،ميتوان ماست را جايگزين سس
مايونز در ساالد كرد.

 .18مصرف غذاهای سرخكرده كاهش يابد و ترجيحا غذاها بهصورت بخارپز،
كبابشده يا تنوری تهيه شود .در صورت لزوم ،از روغن مايع مخصوص
سرخكردني به جای روغنهای جامد و مايع معمولي استفاده شود.

 .19به جای روغنهای جامد ،كره ،مارگارين و چربيهای حيواني از روغنهای
مايع مثل روغن زيتون ،روغن آفتابگردان و روغن ذرت استفاده شود.

 .2۰قرار گرفتن در معرض نور آفتاب به مدت نيم ساعت در روز و استفاده از
لباسهای رنگ روشن برای تامين ويتامين  Dالزم توصيه ميشود.
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جایگاه آب در تغذیه سالمندان
نوشيدن آب و مايعات يكي از فعاليتهای مطبوع بشر است كه براساس آن نيازهای
حياتي آدمي رفع ميشود .در طول سالمندی تغييرات مهمي در عملكرد اندامهايي كه
در تعادل مايعات بدن نقش مهمي بازی ميكنند ،پديد ميآيد .اين تغييرات عبارتند از:






كاهش وزن كليهها

كاهش خونرساني به كليهها

كاهش توانايي كنترل نمکهای بدن

كاهش قدرت غليظسازی ادرار
كاهش حس تشنگي

تغييرات باال سبب كاهش توانايي بدن سالمندان در حفظ تعادل مايعات ميشود،
بهطوری كه فرد سالمند با سرعت زيادی در معرض خطر كاهش حجم مايعات بدن قرار
ميگيرد .بهطور كلي ،سالمندان بيشتر از جوانان در معرض خطر كمآبي قرار دارند.
بنابراين ،كاهش مصرف نمک در برنامه غذايي روزانه برای كاهش فشار خون و احتباس
آب در بدن و نوشيدن مايعات آبرسان و استفاده مكرر از آب در طول روز برای جبران
موارد باال پيشنهاد ميشود.

بیماریهای شایع در دوران سالمندی
سیستم ایمنی
با افزايش سن ،تغييرات مختلفي در سيستم ايمني ايجاد ميشود .غـده تيموس در
مدياستن قدامي پشت قسمت فوقاني جناغ است .اين غـده در تـوليد سـلولهای
لنفوسيت دخالت دارد و بعد از بلوغ تحليل ميرود .به نحوی كه در سنين پيری چيزی
از اين غده باقي نمانـده و بافت همبند جايگزين آن شـده اسـت .بـا تحليل و كوچـک
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شـدن تيموس ،نقص پيشروندهايي در ايمني سلولي ايجاد ميشود كـه بـه علت كاهش
در تعداد كل سـلولهای لنفوسـيت استعداد سالمندان برای عفونتها زياد شـده و
گـرايش بـه اينكه عفونتها شديد و برقآسا شوند ،وجود دارد.
ميزان بـروز بدخيميها به علت درگيری سيستم ايمني در تخريب سـلولهای غير
طبيعي افزايش مييابد .در سنين باال با ضعيف شدن سيستم ايمني ،بيماریهای نهفته
قبلي مثل سل ممكن است دوباره فعال شوند .ميزان بروز بيمارهای خودايمني نيز در
سالمندی افزايش مييابد كه نشانه اختالل در پروسههای ايمني مختلف ميباشد.

دستگاه قلبی عروقی
يكي از قابل توجهترين تغييراتي كه در سيستم قلبي عروقي ايجـاد ميشود ،افزايش
فشار خون سيستوليک و دياستوليک اسـت .اين موضوع ناشي از كاهش ظرفيت عروق
خوني و افزايش مقاومت محيطـي در مقابل جريان خون ميباشد .به نظر ميرسد اين
تغييرات بـهطور عمده ناشي از پروسههای بيماری و نه بخـشي از سـالخوردگي طبيعي
باشند .بارورسپتورها كه گيرنده های فـشار هـستند در قوس كئورت و بخـشي از
سـرخرگهای كاروتيد بـه نـام سـينوس كاروتيد قرار دارند .اين گيرندهها تغـييرات
فـشار خـون را تشخيص داده و پاسخهای مناسب قلبي عروقي را برای تنظيم فـشار
خون ايجاد مي كنند .به هنگام افت ناگهاني فشار خون رفلكسهای اين بارورسپتورها
در حفظ جريان خون در ارگانهای حياتي مثـل مغز اهميت دارند.
متاسفانه با پير شدن ،اين رفلكسها افت ميكنند .وقتي يک فـرد سالمند ناگهان از
وضعيت خوابيده به ايستاده بلند ميشود ،افـت زيادی در فشار خون سيستوليک ايجاد
خواهد شد .وقتي افت فشار خون بيشتر از  2۰ميليمتر جيوه باشد ،مهم اسـت و "افت
فشار خون وضعيتي" ناميده مي شود .كم رسـيدن خـون بـه سيستم عصبي مركزی
ميتواند منجر به عالئمي مثل افتادن ،گيجي و ضعف شود .تخمين زده ميشود كه تـا
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 3۰درصـد از افـراد  6۵-7۵ساله و  ۵۰درصد سالمندان باالی  7۵سال از اين مشكل
رنج ميبرند.

دستگاه گوارش
يبوست شكايت شايع سالمندان است .اين مشكل اغلـب چنـدين علـت دارد ،اما ممكن
است تا حدی ناشي از اين حقيقت باشـد كه زمـان عبور مواد از كولون با افزايش سن
افـزايش پيدا ميكند .ساير عوامل بهويژه رژيم غذايي نقـش عمدهتری در بسياری از
موارد يبوست دارند.
در حركات دودی مری قدرت انقباض كم ميشود .بـهطـور معمول اين موضوع مشكالت
باليني ايجاد نميكند .تنها هنگـامي كـه بيماری ديگری اضافه شود ،حركت مری تأثير
ميگيرد .با افزايش سن ،تعداد سـلولهای پاريتال معده كم ميشـوند .اين سلولها
مسئول توليد اسيد معده هـستند .بنـابراين ،ترشـح اسـيد معده كاهش مييابد .اما در
شرايط غير بيماری اين موضوع عالئم باليني اندكي دارد.

کبد
اين ارگان حياتي مسئول متابوليسم بـسياری از مـواد انـدوژن مثل بيليروبين يا مواد
اگزوژن مثل تركيبات دارويي ميباشد .كبد همچنين بسياری از مواد حياتي مورد نياز
بدن مثـل كلبـومين را توليد ميكند .با پير شدن ،سايز كبد كـوچکتر ميشود .وزن
كبد در  ۵۰سالگي  2.۵درصد وزن بدن و در سن  9۰سالگي  1.6درصد وزن بدن را به
خود اختصاص مي دهد .همراه با اين كم شدن وزن كبد ،كاهش تدريجي در جريان
خون كبدی هم ايجـاد ميشود و ظرفيت كبد پير برای بازسازی خودش كـاهش
مييابـد .از سوی ديگر ،كـاهش در فعاليت آنزيمهای ميكروزومي كه نقش مهمي در
متابوليسم دارنـد نيز وجود دارد.
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بنابراين ،در سالمندی داروهايي كه بايد از كبد عبور كـرده و در آنجا متابوليزه شوند و
ميزان پاك شدن آن ها از پالسما كاهش يافته و نيمه عمر پالسمايي آنها افزايش مييابد.
با افزايش سن ميزان بروز عوارض جانبي داروها كه احتماال به دليل طوالني شدن زمان
در معرض بودن است ،ديده ميشود.

دستگاه ادراری
يک كاهش مداوم در عملكرد كليوی با افزايش سن ايجاد ميشود ،بهطوریكه ،اندازه
كليههـا ،جريان خـون ،ميزان فيلتراسـيون گلـومرولي و تعداد نفرونها كم شده و
فيبروز در بقيه بافـت كليه ايجاد ميشود .از دست دادن نفرونها روی تغليظ ادرار اثر
ميگذارد .به دليل ساير تغييرات ،ظرفيت رقيق كردن ادرار نيز كاهش مييابد.
بـرای كليههای پير بهطور فزاينده ای نگهداری سديم در زمان نياز و ترشح آب آزاد،
وقتي كه مايع اضافي در بـدن وجود دارد ،سـخت است .اين مشكل بهويژه در زمان
بيماری يا ساير استرسها آشكار ميشود .به علت ظرفيت محدود كليهها در تنظـيم آب
بدن ،سالمندان بسيار مستعد كمآبي ،زيادی مايعـات و اخـتالل الكتروليتي مثل
هيپوناترمي هستند.
با افزايش سن ،تغييراتي در مثانه ايجاد ميشود و ظرفيت مثانـه بهتدريج كاهش مييابد.
بنابراين مثانه ،كمـتر از حجـم حـداكثر خود ميتواند ادرار را نگه دارد و بسيار مستعد
انقباضهای ناپايدار ميشود .اگر اين انقباضها به اندازه كافي قوی باشند به بياختياری
ادرار منجر خواهند شد.

دستگاه اسکلتی عضالنی
قدرت عضالني در دومين و سومين دهه های زندگي به حداكثر رسيده و بعد از آن به
تدريج كم ميشود .اين كاهش بـهطـور عمده به علت كم شدن توده عضالني و
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جايگزيني آن با بافت همبنـدی است .اگرچه توده عضالني با افزايش سن كم ميشود،
اما اين كـاهش با يک رژيم مناسب غذايي و تمرينات ورزشي بـهطـور چشمگيری تعديل
خواهد شد.
وضعيت تغذيهای بسياری از افراد سالمند به داليل مختلف ،مثل محدوديت اقتصادی يا
بياشتهايي ،كمتر از حد معمول است و اين حالت همراه با عدم فعاليت فيزيكي ميتواند
منجر به كاهش بافت عضالني شود .افرادی كه به علت نوع شغل خود ،عضالت قوی
دارند نسبت بـه افـرادی كه معموال نشسته هستند ،بهتر ميتوانند در سنين پيری توده
عـضالني خود را حفظ كنند .از دست دادن قدرت عضالني تا سن  6۰سالگي تدريجي
است و بعد از آن شدت كاهش پيدا ميكند.
ميتوان سرعت تحليل عـضالت را بــه مقـدار زيادی با انجـام ورزشهای مقاومتي كنـد
كرد .با اين تمرينات افراد ميتوانند بـرای سالها در سطح باالتری از قدرت بمانند و اگر
قبال زندگي نشسته داشتهاند از تحليل عضالت پيشگيری كرده و حتي مقداری از بافت
عضالني تحليل رفته خود را جايگزين كنند .عالوه بر اين ،افراد پيری كـه تحـت تمرينات
منظم مقاومتي هستند ،معموال گزارش ميكنند كه قدرت و نشاط آنها افزايش يافته
است.
هرچه پير ميشويم تركيب بدنمان نيز تغيير ميكند .درصدی از وزن بدن كه از چربي
تشكيل شده افـزايش مي يابـد ،اما قسمتي از بدن كه از عضله و استخوان تشكيل شده،
كاهش پيدا مي كند .اين بافت چربي جديد به شكل خاصي توزيع شده است و عمدتا
در نواحي مركزی بدن مانند امنتوم ،اطـراف كليهها و ارگانهای مركزی مثل كبد جمع
ميشود .افزايش وزن در تنه و كاهش بافت چربي زير پوستي در دست و پاها ديده
ميشود.

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

در مردان اين افـزايش وزن در اطراف شكم بسيار قابل توجه اسـت ،در حالي كه در
زنـان در مرحله اول در ناحيه لگن ايجاد ميشود .قامت فرد نيز با سالمندی تغيير
ميكند .بعـد از  4۰سـالگي بـهطور متوسط در هر دهه ،حدود يک سانتيمتر از ميزان
قد كاهش مي يابد .هر چند اين كاهش در برخي افراد بسيار مشخصتر خواهـد بود.
كاهش قد ناشي از صاف شدن قوس پـا ،افـزايش قـوس سـتون مهره و كاهش واقعي
طول ستون مهره به علت خشكي ديسکهای بـين مهرهای است.
خود جسم مهره نيز به علت شكستگيهای ناشـي از پوكي استخوان كوتاه ميشود.
پوكي استخوان وضعيتي است كه بسياری از زنان يائسه و برخـي از مردان سالمند را
مبتال ميكند .در زنان ،شروع عالئم يائـسگي بـا كاهش مشخص در هورمونهايي مثل
استروژن همراه است .اين كـاهش اسـتروژن باعث تحليل استخوانها ميشود كه در ۵
سال اول بعـد از يائسگي بسيار مشخص است .به دنبال اين تحليل واقعي در محتوای
استخوان ،استخوانها ضعيف و شكننده شده و با فشار كمتری نسبت به گذشته
ميشكنند .بنابراين ،در قسمتهای حساس مثل سـتون مهـره ،مـچ دست و گردن
فمور ،با فشارهای معمول و در حد قبـل ،شكـستگي ايجاد ميشود.
زنان به داليل متعددی بيشتر از مردان دچار پـوكي اسـتخوان ميشوند .در زنان ،ميزان
حداكثر بافت اسـتخواني كـه در اوايل بزرگسالي حاصل ميشود كمتر از مردان است،
اما زنان بيشتر عمر ميكنند و فرصت بيشتری برای ضعيف شدن استخوانها دارند .در
جوامع غربي يكي از منابع اصلي كلسيم ،لبنيات است .از آنجا كـه اغلب معتقدند كه
مصرف لبنيات خانمها را چاق ميكند ،احتمال اينكه خانمها لبنيات كمتری مصرف
كنند بيشتر خواهد بود و اين موضوع ،باعث افزايش احتمال پوكي استخوان ميشود.
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دستگاه عصبی
تخمين زده ميشود كه روزانه پنجاه تا صـد هـزار نـرون (سـلول عـصبي) از بين ميرود.
با افزايش سن ،اين كـاهش نرونها بهصورت تغييرات ماآروسكوپيک در مغز ،خود را
نشان ميدهـد .بـه اين ترتيب كه بافت مغـز جمـع شـده و شـيارهای آن عميق ميشود.
فضاهای ارتباطي مركزی در مغز كه "بطن" ناميده ميشـوند ،وسيعتر خواهند شد،
بهنحوی كه كمبود بافت مغزی را جبران ميكنند .اين تغييرات وابسته به سن در مغز
با انواع راديوگرافي از جمله سيتياسكن يا امآرآی قابل تشخيص است.
عالوه بـر اين ،از سن  2۰تا  7۰سالگي جريان خـون مغـزی حـدود  2۰درصـد كاهش
پيدا ميكند .نتيجه چنين تغييراتي اين است كه به نظر ميرسد سيستم اعـصاب
مركـزی افـراد سالمند اطالعات را با سرعت كمتری نسبت به جـوانترها پردازش
ميكند .افراد سالمند در فعاليتهای شناختي كندتر هستند و در مواردی كه اين
فعاليتها پيچيدهتر ميشـوند اين كندی افزايش مييابد .بهطوریكه ،سالمندان در
مراحل تفكر ،انعطافپذيری كمتری دارند .آنها ظرفيت كمتری برای شكل دادن به
مفاهيم جديد دارند و توانايي انتـزاع مفاهيم در آنها كاهش يافته است .بنابراين،
سالمندان نسبت بـه جوانان كمتر قادرند كه محيطهای جديد و چالشهای شناختي را
جذب و درك كنند .عليرغم همه اين مسايل ،برخي از سالمندان بهطرز تعجبآوری
ميتوانند تواناييهای خـود را نشان دهند .با سالمندی طبيعي حافظه كمي كاهش پيدا
ميكند ،اما دقيقا تأثيری روی عملكرد روزانه نـدارد .افـراد ميتواننـد توانايي ذهني
خود را تا سنين پيری حفظ كنند .تنها هنگـامي كه بيماریهايي مثل آلزايمر يا سكته
مغزی اضافه شود ،اختالل شناختي قابل توجهي ايجاد خواهد شد.
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نتیجه
بايد به اين نكته اشاره كرد كه مراحل فيزيولوژيک سالمندی نسبتا خوشخـيم اسـت.
درست است كه تغييراتي در عادات و ظاهر فيزيكي بدن ايجاد ميشود كه يک فرد پـير
را از جوان متمايز ميكند ،اما با وجود اين ظواهر خارجي ،در شرايط استراحت ،عملكرد
بدن يک فرد سالمند كه فقط در پروسه سالمندی فيزيولوژيک قـرار گرفتـه باشد مشابه
بدن افراد جوان است .تنها وقتي فرد سالمند تحت استرسهايي مثل بيماری يا ورزش
قـرار بگيرد ،تفاوتها آشكار مي شوند .پيری در بسياری از دسـتگاههای بدن ذخاير
فيزيولوژيک را كم مي كند ،اما به هرحال مداخله پـيری پاتولوژيک است كه بر سالمت
فرد پير اثر ميگذارد و ميتواند بهطور مشخص موجب ناتواني شود.

تشخیص و پیشگیری
راههايي برای تشخيص زودهنگام بيماریهای مربوط به سالمندان وجود دارد كه در
ادامه به آنها اشاره ميشود.

آزمونهای غربالگری در سالمندان
با انجام آزمونهای غربالگری ما قادر خواهيم بود بيماری را خيلي زودتر تشخيص دهيم،
يعني قبل از اينكه عالئم و نشانههای آن آشكار شوند .در اين صورت ،درمان بيماریها
هم آسانتر خواهد بود.
آزمايشهای دورهای و نياز به انجام آنها براساس سن ،جنس ،سابقه خانوادگي
بيماریها ،عوامل خطر و ...تعيين ميشود .گران بودن تستها نكته ديگری است كه در
درخواست غربالگری از سوی پزشكان بايد مدنظر قرار گيرد.
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چکآپ
چک آپ نقش مهمي در پيشگيری از بيماریها ايفا ميكند .بعضي از بيماریها ،اگرچه
قابل پيشگيری نيستند اما مي توان با تشخيص به موقع قبل از استقرار كامل بيماری و
بروز عوارض جدی ،آنها را درمان كرد .برای مثال ،افزايش قند و چربي خون در بسياری
از موارد در ابتدا بدون عالمت است .تستهای پاپ اسمير يا تست سرطان دهانه رحم
برای تشخيص زودرس بعضي از سرطانهای شايع همين نقش را بازی ميكند.
اگر در طول دهههای بيست ،سي و چهل سالگي از سالمتي برخوردار هستيد ،تنها هر
چهار يا پنج سال يکبار چكاپ عمومي نياز داريد .اين در حالي است كه در حدود پنجاه
سالگي بايد سالي يکبار چكاپ و معاينه شويد .اين كار برای پيگيری مسائلي است كه
همزمان با باال رفتن سن پيش ميآيد.
يک چكاپ كامل از وضعيت سالمتي شما ،شامل معاينه فيزيكي كامل بدن ،آزمايش
خون ،قند خون ،اوره خون ،اسيد اوريک ،كراتينين سرم ،كلسترول سرم ،چربي خون
HDLو  LDLو آزمايش ادرار و مدفوع است.

سایر تستها و بررسیهای الزم
در اين مبحث به صورت پراكنده نكات بسيار مهمي در رابطه با سالمت سالمندی بيان
ميشود.

تست بیماریابی سرطان روده بزرگ
از سن  ۵۰سالگي به بعد حتما اين تست را بهطور مرتب انجام دهيد .بيش از  9۰درصد
مبتاليان به سرطان روده بزرگ ،اگر بيماریشان در مراحل اوليه كشف شود ،بهطور
كامل بهبود پيدا ميكنند .بررسي آندوسكوپي يک شيوه معمول برای شناسايي سرطان

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

روده بزرگ است كه هر  ۵تا  1۰سال يکبار انجام ميشود .انجام آزمايش مدفوع و
بررسي خون مخفي در مدفوع هم بهصورت ساالنه مهم است.

واکسیناسیون
در ذيل اين عنوان ميتوان بهطور خالصه به انجام موارد زير اشاره نمود.
-

واكسن آنفلوآنزا از سن  ۵۰سالگي به بعد سالي يک مرتبه

-

واكسن سينهپهلو يکبار در سن  6۵سالگي

-

-

واكسن كزاز – ديفتری هر  1۰سال يکبار

واكسن هپاتيت

B

سالمتی لثه و دهان
حداقل  2بار در روز مسواك بزنيد و روزانه از نخ دندان استفاده كنيد .هر  6ماه يکبار
نيز برای چكاپ به دندانپزشک مراجعه نماييد.

سنجش تراکم استخوان
بهتر است خانمها از سن  6۰سالگي شروع به بررسي سنجش تراكم استخوان كنند .در
مورد آقايان نيز بهتر است از سن  7۰سالگي اين كار انجام شود.

رادیوگرافی
در اين بخش از چكاپهای دوره ای پزشكي ،تصاويری از بخشهای مختلف بدن تهيه
شده و برای بررسي احتمال وجود بيماریها و ناهنجاریها در بافتهای سخت
(استخوانها) و بافتهای نرم (دستگاه گوارش ،مغز و  )...مورد استفاده قرار ميگيرند.
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اکو کاردیوگرافی نوار قلبی و نوار مغزی
اكو كارديوگرافي و نوار قلبي برای تشخيص بيماریهای قلبي و عروقي كاربرد زيادی
دارد .از نوار مغزی نيز برای تشخيص مرگ مغزی ،بررسي وجود و محل تومورهای
مغزی ،آسيبهای مغزی و تشخيص و ارزيابي سكته مغزی در چكاپهای پزشكي
استفاده ميشود.

تست شنوایی
مراجعه  1۰سال يکبار ميتواند در پيشگيری از بروز مشكالت شنوايي كمک كند .پس
از  ۵۰سالگي اين مراجعه بايد هر  3سال يکبار باشد.

تست سرطان پروستات
مردان ،هر سال يکبار معاينه پروستات و آزمايش مخصوص پروستات (پي .اس .آ) را
انجام دهند.

پاپ اسمیر
زناني كه از لحاظ جنسي فعال بوده و سنشان باالتر از  21سال ميباشد بايد هر يک تا
دو سال يکبار اين تست را برای تشخيص زودهنگام سرطان دهانه رحم انجام دهند .از
 3۰سالگي به بعد در صورتي كه  3آزمايش متوالي قبلي منفي باشد و سابقه بيماری
مشكوكي هم وجود نداشته باشد ،ميتوان اين تست را هر  3سال يکبار انجام داد .انجام
اين تست در سنين باالی  6۵سال الزامي نيست.
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ماموگرافی
بهتر است زنان  2۰تا  39ساله هر  2سال يکبار و زنان باالی  4۰سال ،سالي يکبار
سينههای خود را برای تشخيص زودهنگام سرطان سينه مورد آزمايش قرار دهند.

چه زمانی نزد دکتر برویم؟
 .1درد قفسه سینه
بسياری از افراد بهويژه سالمندان وقتي درد قفسه سينه دارند ،تصور ميكنند دچار
سوءهاضمه شدهاند ،در حالي كه اين مساله ميتواند از نشانههای مهم حمله قلبي باشد.

 .2ناتوانی جنسی
توان جنسي ،وضعيت جسمي و دارويي بسياری از بيماران را مشخص ميكند .گاه بروز
اختالالتي در فعاليتهای جنسي ميتواند از عالئم اوليه بيماریهايي مانند ديابت،
مشكالت مربوط به تيروئيد ،افسردگي و وجود تومورها و بيماریهای قلبي باشد.

 .3تغییر در عادتهای خواب
زندگي پر مشغله كنوني ،مشكالت روحي و رواني بسيار وخيم ،استرس ،مصرف بيش از
حد الكل و كافئين سبب تغيير در عادتهای خواب افراد مسن ميشود .با اين وجود،
گاهي اين اختالالت نشاندهنده بيماریهای تنفسي ،ديابت يا بيماریهای كليوی
هستند.
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 .4عکسالعمل نسبت به دارو
ناراحتيهايي مانند سردرد ،حالت تهوع ،احساس گيجي ،جوش و خارشهای پوستي و
مشكالت تنفسي ميتواند عكسالعمل افراد مسن نسبت به داروها باشد .اگر شما رژيم
دارويي خاصي را آغاز كردهايد و شاهد نشانههای غيرطبيعي در بدن خود هستيد ،هر
چه سريعتر به پزشک مراجعه كنيد.

 .5تغییر در عادتهای دفع
تغيير در عادات های دفع افراد مهم است .اختالالت عصبي مانند اضطراب ،افسردگي و
بيماری وسواس ميتواند از داليل اين حالت باشد ،ولي گاهي پای بيماری خطرناكي
مانند سرطان روده نيز ميتواند در ميان باشد.

 .6تغییر در پوست
مشاهده هرگونه تومور يا تغيير رنگ شكل و اندازه خالهای گوشتي و كک و مک موجود
در پوست اهميت دارد .بهتر است هر سال يکبار يک معاينه كامل پوستي از سوی
پزشک انجام شود.

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

57

فصل سوم
تاب آوری اجتماعی
وقوع بحرانهای اقتصادی ،سياسي ،زيست محيطي و باليای طبيعي در بيست سال اخير
در جهان و اثرات آن بر زندگي اجتماعي بشر ،موضوع مقاومسازی جامعه در برابر اين
بحرانها را مطرح كرده است .متخصصان و انديشمندان اجتماعي به دنبال دستيابي به
راههايي بودند كه از طريق آن بتوانند جامعه را توانمند كنند تا آسيبهای كمتری به
آن وارد شود .مفهوم تابآوری اجتماعي۵به دنبال همين موضوع است.
در كشور ما نيز لزوم توانمندسازی جامعه مدني ،خانوادهها و افراد در برابر بحرانهای
جهاني و ملي مانند بيماریهای همهگير ،بحران اقتصادی ،تورم ،فشارهای روحي رواني،
زلزله و باليای طبيعي احساس ميشود .اين فصل كتاب به مفهوم تابآوری اجتماعي و
راههای بهره گيری از آن در زندگي پرداخته است تا از طريق آن كيفيت زندگي باالتری
را ترسيم كند.

تابآوری اجتماعی چیست؟
امروزه در كشور خودمان و بهطور كلي در دنيا با سرعت باالی تغييرات در همه
عرصههای زندگي روبهرو هستيم .تطبيق با اين شرايط و عدم آسيبپذيری از آنها
ضروری است .اين تغييرات سريع همراه با مزايای خود ،ميتوانند منجر به وقوع اختالل
و بحران در زندگي عادی شوند .تابآوری اجتماعي را ميتوان ظرفيت تبديل و تحول،
تطبيق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعي ناميد.

5
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وقوع مشكالت و بحرانهای فردی ،خانوادگي و اجتماعي باعث ميشود كه فرد يا جامعه
از شرايط عادی خود خارج شود و در مسيری قرار گيرد كه نسبت به گذشته ،سطح
پايينتری از كيفيت را دارد .تابآوری اجتماعي مجموعه شرايطي است كه كمک
ميكند تا فرد يا جامعه در سريعترين زمان ممكن به شرايط قبل از وقوع بحران برگردد.
فقر ،تورم افسارگسيخته ،بيكاریهای گسترده ،محروميتهای اقتصادی و افزايش
سرسامآور هزينههای زندگي از جمله پيامدهای بحرانهای مالي اخير است كه هر يک
ميتواند عاملي باشد كه فرد را به سمت بحرانهای اجتماعي همچون روابط ناسالم،
بزهكاری و خشونت سوق بدهد .مفاهيم مقاومت كردن ،انعطافپذيری ،تحمل كردن،
صبر و تطبيق يافتن ،با تابآوری ارتباط مستقيم دارد و به دنبال مفهوم نهايي يعني
تغيير است.

تابآوری خانواده ،با محور زنان
تابآوری و توان افزايي زنان و خانواده اهميت زيادی دارد .زنان در كنار همه ظرفيتها
و ويژگي های خود ،دو موقعيت اساسي در جوامع دارند .اول آنكه ،كارگزاران اصلي
خانواده هستند و دوم آنكه ،عمده قربانيان باليا و بحرانها در كنار كودكان و سالمندان
به شمار ميروند.
بنابراين ،اگر ما در خانواده مادران تابآور و توانافزا داشته باشيم ميتوانيم از طريق آنها
به خانوادهای تابآور برسيم كه انعطافپذير است و در برابر مشكالت فرو نميريزد .از
اين منظر زنان توانمند هستند كه كارگزار خانوادهاند و بايد اقدام به توانافزايي آنها كرد.
زنان خود دارای تواناييهای بسياری هستند و نيازی به توانمند شدن ندارند بلكه نياز
به توانافزايي و تسهيل زمينههای فعاليت دارند .بنابراين ،واژه توانافزايي در اين رابطه،
مناسبتر است .مردان نيز همراه با نقشهای اصلي نانآوری ،پدری ،همسری و غيره
ميتوانند زمينهساز قوام خانواده و تربيت فرزندان و تابآوری باشند.
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مفاهیم اساسی تابآوری اجتماعی
پنج مفهوم اصلي در تابآوری اجتماعي عبارتاند از ترسها و استرسها،
آسيبپذيریها ،ظرفيتها ،ريسکها و شوكها .همه ما در طول زندگي با ترسها،
استرسها ،ريسکها و شوكهای مختلفي روبهرو بودهايم .مواردی مانند استرس ابتال به
كرونا يا وقوع زلزله شديد در تهران ،ترس از پيری و از پا افتادگي ،ترس از شكست
اقتصادی ،ترس از تربيت درست فرزندان ،ترس از اعتياد و  ...از اين دست هستند.
البته ،بايد توجه داشت كه تابآوری ،استرس را كم يا محو نميكند؛ بلكه به افراد اين
قدرت را مي دهد تا با مشكالت زندگي مقابله و مواجهه سالم داشته باشند .در مباحث
مديريتي و رفتار سازماني نيز بحث تابآوری بهعنوان يک فرآيند مورد توجه قرار گرفت.
بهطوری كه تابآوری را يک راهبرد مديريت ريسک و زير عنوان مديريت بحران قرار
دادهاند.
ترس و استرس ،ناشي از تصورات و فشارهای روحي و رواني است كه بسياری از آنها از
واقعيتها منشا ميگيرد .بهطور مثال ،بيماری كوويد  19يک سال است كه وجود دارد.
ترس و استرس اينكه ما و خانوادهمان به اين بيماری مبتال شويم همراه ما بوده و
مرگوميرهای گسترده هم در اثر اين بيماری اتفاق افتاده است.
به دنبال ترس ها ،ريسک وجود دارد .ريسک يعني خطرپذيری ،به ميزاني كه شما در
معرض وقوع حادثه ،آسيب يا بحران قرار داريد .اگر شما هنگام خروج از منزل ماسک
نزنيد ،احتمال خطر و احتمال ابتال به ويروس را افزايش دادهايد و در واقع ،ريسک را
باال بردهايد .اما مرحله نهايي شوك است .شوك در سطحي باالتر اتفاق ميافتد و زماني
است كه بحران ،آسيب يا حادثه اتفاق افتاده است .بسياری از شوكها بدون اطالع قبلي
و ريسک يا ترس اتفاق ميافتند .مثال در جريان زلزله بم ،در كمتر از يک دقيقه نزديک
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به چهل هزار نفر فوت كردند .پس از وقوع زلزله ،بسياری از خانوادهها در شوك اين
اتفاق و از دست دادن عزيزانشان بودند.

انواع آسیبهای اجتماعی و تابآوری
در زمينه آسيبپذيری و آسيبهای اجتماعي نيز ميتوان به موارد زيادی مانند اعتياد،
فساد ،فقر ،مشكالت افتصادی ،بيكاری ،كودكان كار ،زبالهگردی ،طالق ،خشونت خانگي
عليه زنان ،كودكان و سالمندان ،فحشا ،روابط خارج از ازدواج ،خيانت و غيره اشاره كرد.
برخي معتقدند كه فضای مجازی هم جزو آسيبهای اجتماعي محسوب ميشود .اين
در حالي است كه فضای مجازی ظرفيت مناسب بسياری از فعاليتهاست ،اما نحوه
استفاده از آن ميتواند منجر به آسيب شود ،اما اين فضا فينفسه آسيب نيست.
در شرايطي كه فشارهای اقتصادی بر زندگي افراد غالب باشد ،ساير حوزهها نيز متاثر
ميشود .در اين وضعيت كه ميزان آسيبهای اجتماعي افزايش يافته است همه بايد در
راستای حفظ سالمت فردی و خانوادگي در برابر اين آسيبها تالش كنند .همه افراد با
هر سطح تحصيلي ،اقتصادی ،فرهنگي و اجتماعي در معرض آسيبهای اجتماعي قرار
دارند .بهطور مثال ،در حوزه اعتياد ميتوان گفت هيچكدام از معتادين متجاهر يا افراد
كارتنخواب از بدو تولد اين چنين نبودند .در سال  1399در شهر تهران قريب به 1۵
هزار متعاد متجاهر وجود داشت كه  6درصد اين افراد ،زن بودند .در كل كشور ،قريب
به  2ميليون و  8۰۰هزار معتاد شناسايي شده و حدود  1ميليون و  4۰۰هزار معتاد
شناسايينشده ،برآورد شده است.

شرايط خانوادگي ،تحصيالت ،آموزش ،فقر و وضعيت مالي همگي بر اعتياد اين افراد
تاثير داشته است .فردی كه بيكار ميشود احتمال حركت به سمت اعتياد را بيشتر دارد
يا فردی كه معتاد شده است احتمال اينكه كارش را از دست دهد ،بيشتر است .نرخ
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 1۰درصدی بيكاری و افزايش آن بعد از كرونا نيز به تشديد شرايط نامطلوب دامن زده
است .اين آسيبها به هم پيوسته هستند و ميتوانند علت آسيب ديگری باشند.
ما در تابآوری اجتماعي دنبال اين هستيم كه ظرفيتهای مثبت و منفي خود و خانواده
را بشناسيم ،شناخت بهتری از موقعيت خود پيدا كنيم ،بدانيم كه كجا هستيم و چه
ميخواهيم ،بر ترسها ،استرسها و ريسکها غلبه كنيم و اگر درگير شوك يا بحران
شديم چطور آن را مديريت كنيم .ما بايد بتوانيم مسائل را حل كنيم .از كوچکترين
موضوعات كه برای ما دشوار است تا سختترين مسائل فردی و خانوادگي را بايد مديريت
كنيم .تابآوری ظرفيت و توانايي مديريت اين مسائل است.

آیا شما تابآور هستید؟
برای اين كه بتوانيد شناخت درستي درباره ويژگيها و ميزان تابآوری خود به دست
آوريد ،بهتر است سواالت زير را روی يک كاغذ بنويسيد و به آنها پاسخ دهيد .تفاوتي
ندارد كه شما بازنشسته هستيد يا شاغل ،جوان هستيد يا ميانسال .مهم اين است كه
بدانيد در چه موقعيتي قرار داريد.
-

-

-

-

-

-

چه تواناييهايي داريد؟

چه كارهايي ميتوانيد انجام دهيد؟
چه رفتارهای مثبتي داريد؟

كدام رفتارهايتان را نميپسنديد؟
نقاط ضعف شما چيست؟

آيا ظرفيتها يا تواناييهايي داريد كه بتوانيد در مواقع بحراني از آنها استفاده
كنيد؟

زماني كه بحران ،شوك يا باليا رخ ميدهد ،سطح عادی زندگي (روحي ،رواني ،اجتماعي
جسمي و )...دچار اختالل و افت ميشود .اگر تابآوری وجود نداشته باشد ،احتمال
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اينكه مسير به سطحي پايينتر برود ،زياد است يعني شرايط بسيار بدتر از گذشته اتفاق

افتد.

مثال وقتي خانوادهای به طور ناگهاني پدر خود را از دست دهد ،يک شوك و بحران در
خانواده رخ ميدهد .بعد از آن هم مجموعهای از مشكالت روحي و رواني ،اقتصادی و
فرهنگي برای اعضای خانواده ايجاد ميشود .در اين شرايط ،وجود تابآوری باعث
مي شود كه شرايط بدتر نشود و به مرور اتفاقات بهتری بيافتد .حفظ وضع موجود و
جلوگيری از بدتر شدن آن اهميت مييابد.
استرسها ،ريسکها و شوكها نقشهای متفاوتي دارند .يک شوك هرچند ممكن است
منفي باشد و اثرا ت مخرب زيادی داشته باشد ،اما اگر مديريت و كنترل شود و شما
مهارت اداره كردن آن را داشته باشيد ،حتما ميتواند شرايط بهتری را نسبت به گذشته
ايجاد كند.

سایر نهادها و تابآوری جامعه
اين نكته را هم به خاطر داشته باشيد كه تمام ابعاد تابآوری در جامعه و داشتن شرايط
بهتر اجتماعي ،اقتصادی و غيره مربوط به شهروندان نيست و سطح حاكميتي نيز بايد
اين تابآوری را ايجاد كند .در واقع ،دولت بايد زمينههای تابآوری را فراهم كند و
تسهيلگر باشد .با اين حال ،ما شهروندان نميتوانيم منتظر دولتها بمانيم .هر مشكل
كوچک يا بزرگي كه برای يک فرد يا خانواده ايجاد شود ،نزديکترين كمکكنندهها
همان اعضای خانواده هستند .پس هر چه تالش برای مهارتافزايي بيشتر باشد،
شهروندان بيشتری در محلهها ،شهرها و بهطور كلي ،در كشور دارای مهارت ميشوند و
آن وقت ميتوان به دنبال جامعه مطلوب بود.
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ظرفیتهای الزم برای تقویت تابآوری
برای تقويت تابآوری  3ظرفيت زير بايد ايجاد شود:
 .1جذب

 .2انطباق
 .3تغيير

هر چه تصميمات شما آگاهانهتر باشد ،امكان موفقيتها بيشتر و امكان شكستها كمتر

است .يک بوكسور را در نظر بگيريد كه در حال مسابقه است و حريف مداوم به صورت
او مشت ميزند .او برای اينكه به صورتش مشت نخورد ،دستانش را مقابل صورت گرفته
است .مشت به دستان او ميخورد اما صورتش آسيب نميبينيد.

اين همان ظرفيت جذب است ،يعني شما برای اينكه به مسابقه زندگي ادامه دهيد،
مشتها را تحمل ميكنيد و ضربهها را ميگيريد ،اما هنوز توان حمله نداريد .شما برای
مقابله با مشكالت و بحرانها بايد آماده شويد ،ضربهها را جذب كنيد ،مشكالت را
بپذيريد و ريسکها را كم كنيد.
خانواده ای را در نظر بگيريد كه در شرايط اقتصادی متوسط رو به باال زندگي ميكند و
كمبودی ندارد .پدر خانواده به هر دليلي ورشكسته ميشود و مشكالت مالي استمرار
مييابد .اكنون مادر خانواده كه بهعنوان مادر و همسر خانهداری كرده است و در رفاه
نسبي بوده ،بايد كار كند و درآمد كسب نمايد .اين زن تخصصي هم ندارد و در چند كار
اقدام ميكند ،اما موفق نميشود .شرايط نامطلوب هم همچنان ادامه دارد و فشارهای
مختلف روحي ،رواني و اقتصادی همچنان پابرجاست .فرض كنيد اين خانم توان صحبت
كردن خوبي دارد يا آشپزی را خوب بلد است يا در فضای مجازی و  ...فعال بوده و نحوه
استفاده از آن را بلد است .آيا ميتواند به راهاندازی كسب وكار فكر كند؟ آيا ميتواند به
بازاريابي تلفني فكر كند و دنبال آن برود؟ يا اينكه صفحات مجازی را اداره كند و درآمد
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داشته باشد؟ او در مرحله جذب بايد بگردد و ببيند چه تواناييهايي دارد و آيا ميتواند
تغييری در وضعيت زندگي ايجاد كند كه كمتر ضربه بخورد يا خير؟
تاب آوری فقط مربوط به مواقع بحراني نميشود .بخشي از تابآوری يعني شما خودتان
را بشناسيد ،مهارتهايتان را تقويت كنيد ،فرد موثری باشيد و بتوانيد فرزندان موثری
تربيت كنيد.
مرحله جذب ،مرحله ثبات و استفاده از ظرفيتهای موجودتان است .در اين مرحله،
شما بايد همه سرمايهها و تواناييهای موجود خود را بررسي كنيد و ببينيد چه
سرمايههايي داريد كه ميتواند در مواقع لزوم به كار شما بيايد .اين سرمايهها شامل
سرمايههای اقتصادی ،اجتماعي ،اقوام همراه ،دوستان خوب ،مهارتها و تواناييها و غيره
ميشود .در كنار اين سرمايهها ،مشكالت و آسيبهای موجود را بررسي كنيد و ببينيد
كداميک از اين مشكالت در اولويت حل كردن ،قرار دارند.
مرحله دوم ،تطبيق است .وقتي شما موارد فوق را شناختيد و جمعبندی كرديد ،حاال
بايد ببينيد سرمايههای آينده شما چيست؟ چه كساني ميتوانند به شما كمک كنند؟
چه كار ميخواهيد انجام دهيد و برنامهتان چيست؟ از داشتههای گذشتهتان برای آينده
چطور استفاده كنيد؟ ممكن است كه حتي نتوانيد از آنها استفاده كنيد اما اينكه اين
ظرفيتها را بشناسيد ،مهم است.
ظرفيت بعدی ،تغيير است .اكنون شما با توجه به سرمايههايتان ،نقاط قوت و ضعفي كه
ميشناسيد و برنامهای كه داريد ،ميخواهيد اقدام كنيد و تغييراتي بهوجود آوريد .شما
ميخواهيد برای زندگيتان يا حل آسيب و مديريت بحران مدنظر ،تغييرات را ايجاد
كنيد و در نهايت يک سيستم جديد داريد كه ديگر شبيه گذشته نيست .در اينجا
موضوع توانايي و مهارت مطرح ميشود و حتي اگر تغييری ايجاد نشود ،مسير جديدی

باز شده است.

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

تابآوری و مهارتهای دهگانه زندگی
در زمينه تابآوری كسب مهارتهای دهگانه زندگي ،بسيار كمکكننده خواهد بود .اين
مهارتها به شرح زير هستند:

 .1خودآگاهی
خودآگاهي به معنای توانايي شناخت و آگاهي از خصوصيات ،نقاط ضعف و قدرت،
خواستهها ،ترس و انزجار است .رشد خودآگاهي به فرد كمک ميكند تا دريابد تحت
استرس قرار دارد يا خير .اين ويژگي ،معموال پيششرط ضروری روابط اجتماعي و روابط
بين فردی مؤثر و همدالنه است.

 .2همدلی
همدلي يعني اينكه فرد بتواند زندگي ديگران را حتي زماني كه خودش در آن شرايط
قرار ندارد ،درك كند .همدلي به فرد كمک ميكند تا بتواند انسانهای ديگر را حتي
وقتي با آنها متفاوت است بپذيرد و به آنها احترام گذارد .همدلي ،روابط اجتماعي را
بهبود ميبخشد و به ايجاد رفتارهای حمايتكننده و پذيرنده ،نسبت به انسانهای ديگر
منجر ميشود.

 .3ارتباط مؤثر
اين توانايي به فرد كمک ميكند تا بتواند بهصورت كالمي و غيركالمي و مناسب با
فرهنگ ،جامعه و موقعيت ،خود را بيان كند .بدين معني كه فرد بتواند نظرها ،عقايد،
خواستهها ،نيازها و هيجانهای خود را ابراز و به هنگام نياز بتواند از ديگران درخواست
كمک و راهنمايي نمايد .مهارت تقاضای كمک و راهنمايي از ديگران در مواقع ضروری،
از عوامل مهم يک رابطه سالم است.
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 .4روابط بین فردی
اين توانايي به ايجاد روابط بين فردی مثبت و مؤثر فرد با انسانهای ديگر كمک ميكند.
يكي از اين موارد ،توانايي ايجاد روابط دوستانه است كه در سالمت رواني و اجتماعي و
روابط گرم خانوادگي ،بهعنوان يک منبع مهم روابط اجتماعي سالم نقش بسيار مهمي
دارد.

 .5تصمیمگیری
اين توانايي به فرد كمک ميكند تا به نحو مؤثرتری در مورد مسائل تصميمگيری نمايد.
اگر كودكان و نوجوانان بتوانند فعاالنه در مورد اعمالشان تصميمگيری كنند ،جوانب
مختلف انتخاب را بررسي و پيامد هر انتخاب را ارزيابي كنند ،مسلما در سطوح باالتر
بهداشت رواني قرار خواهند گرفت.

 .6توانایی حل مسأله
اين توانايي فرد را قادر ميسازد تا بهطور مؤثرتری مسائل زندگي را حل نمايد .مسائل
مهم زندگي چنانچه حل نشده باقي بمانند ،استرس رواني ايجاد ميكنند كه به فشار
جسمي منجر ميشود.

 .7تفکر خالق
اين نوع تفكر هم به حل مسأله و هم به تصميمگيریهای مناسب كمک ميكند .با
استفاده از اين نوع تفكر ،راهحلهای مختلف مسأله و پيامدهای هر يک از آنها بررسي
ميشوند .اين مهارت ،فرد را قادر مي سازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقيم خود
دريابد و حتي زماني كه مشكلي وجود ندارد و تصميمگيری خاصي مطرح نيست ،با
سازگاری و انعطاف بيشتر به زندگي روزمره بپردازد.
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 .8تفکر انتقادی
تفكر انتقادی ،توانايي تحليل اطالعات و تجارب است .آموزش اين مهارتها ،نوجوانان
را قادر ميسازد تا در برخورد با ارزشها ،فشار گروه و رسانههای گروهي مقاومت كنند
و از آسيبهای ناشي از آن در امان بمانند.

 .9توانایی مقابله با هیجان
اين توانايي فرد را قادر ميسازد تا هيجانها را در خود و ديگران تشخيص دهد ،نحوه
تأثير هيجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واكنش مناسبي به هيجانهای مختلف نشان
دهد .اگر با حاالت هيجاني ،مثل غم و خشم يا اضطراب درست برخورد نشود اين هيجان
تأثير منفي بر سالمت جسمي و رواني خواهد گذاشت.

 .10توانایی مقابله با استرس
اين توانايي شامل شناخت استرسهای مختلف زندگي و تأثير آنها بر فرد است .شناسايي
منابع استرس و نحوه تأثير آن بر انسان ،فرد را قادر ميسازد تا با اعمال و
موضعگيریهای خود فشار و استرس را كاهش دهد.
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فصل چهارم
نقش جامعه و خانواده در تأمین سالمتی سالمندان
دوره سالمندی مانند هر دوره ديگری در زندگي ،دغدغههای مربوط به خود را دارد و
بسته به اينكه سالمند ،در سنين سالمندی اوليه باشد (بين  6۰تا  7۵سالگي) يا در
سنين كهنسالي (از  7۵سالگي به باال) ،نيازها و شرايط روحي و جسمي او متفاوت
خواهد بود.
سالمندان بهخاطر تغيير شرايط زندگي و كممشغلهتر شدن نسبت به گذشته ،تا حدی
دچار كاهش اعتمادبهنفس ميشوند .بنابراين ،همواره در تالشاند كه به خود و اطرافيان
بگويند هنوز هم مانند گذشته فرد مؤثری هستند.
حاال اگر ما به اشكال مختلف ،به سالمند كمک كنيم كه بداند هنوز موثر و مفيد است،
در نتيجه از اضطراب سالمند كم شده ،جايگاه خود را در مخاطره نميبيند و دچار
كاهش اعتمادبهنفس نميشود .لذا ايجاد حس مفيدبودن در بين خانواده برای
كهنساالن ،از مهمترين وظايف اطرافيان آنهاست .به ياد داشته باشيم كه نقشآفريني
مؤثر بزرگترها در فعاليتهای خانواده ،ميتواند سبب ايجاد نشاط و سالمتي آنها
شود.6

خانواده مهمترين و ارزشمندترين منبع حمايتي سالمندان محسوب ميشود ،اما تمامي
حمايتها ،صرفا در مراقبتهای پزشكي خالصه نميشود و بخش اعظم آنها مربوط به
حمايتهای اجتماعي است.
حمايت اجتماعي دارای  3عنصر زير است:
 . 6مهدی ياراحمدی خراساني؛ جايگاه سالمندان در خانواده 1392 / 7 / 13 /شنبه  ،آستان نيوز ،
پايگاه اطالع رساني آستان قدس رضوی.
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حمايت عاطفي كه فرد را متقاعد ميسازد كه ديگران او را دوست دارند؛

حمايت احتراممدار كه فرد قانع ميشود دارای ارزش و حرمت است؛

 حمايت ارتباطي يا شبكهای كه فرد احساس تعلق به گروهي خاص از اجتماعدارد.
حمايتهای اجتماعي از سالمندان به بهبودی بيماری جسماني آنها و كاهش فشارهای
رواني ناشي از دوره سالمندی منجر ميشود .البته ،حمايت اجتماعي از سالمند بايد
براساس احترام به حفظ استقالل او و حرمت نهادن به نيازهای روانشناختي ،عاطفي و
اجتماعي وی صورت گيرد.
برای حفظ سالمندان از عوارض گوناگوني كه سر راهشان است ،بايد آنها را در شرايط
محيطي مناسبي قرار داد كه وجود عواطف گرم و مهرورزی و همچنين ،احترام و
قدرشناسي از جمله شرايط مهم به وجود آمدن چنين محيطي است.
حرمتگذاری به سالمندان بهويژه در محيط خانواده ،قدرشناسي و سپاسگزاری از
تالشها و فعاليتهای آنها و سرمايهگذاریهای مادی و معنویشان درباره نسل جديد
و جامعه ،تنها نگذاشتن آنها ،برقراری ارتباط و ايجاد تفاهم با ايشان ،همدردی با آنها و
گوش دادن به دردها و حرفهايشان ،در اولويت قرار دادن مسائل آنها و حل هر چه
سريعتر مشكالتشان ،ناديده گرفتن خطاهايي كه ممكن است از آنها سر بزند و محبت
به آنها از جمله وظايفي است كه تکتک افراد خانواده در مقابل سالمندان بايد انجام
دهند.

فاصله میان جوانان و سالمندان
از مسائل مهم عصر كنوني ،فاصله ميان جوانان و سالمندان است .گاهي ديده ميشود
كه مخالفت سالمندان با نسل جديد ،بهصورت بدبيني ،تحقير و گاه دشمني و حمله
است و مخالفت جوانان با آنها ،بهصورت مقاومت در برابر سالمندان و طغيان در برابر امر
و نهي آنهاست.
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نوخواهي و تجددطلبي جوانان از يک سو ،و پایبندی سالمندان به سنتها از سوی
ديگر ،زمينه را برای درگيریها و آسيبپذيریها فراهم ميكند .برای از ميان بردن اين
فاصله و داشتن محيطي آرام و با صفا ،بايد دست جوان در دست سالمند قرار گيرد تا
هر دو از وجود يكديگر بهره ببرند.
شناخت علل زمينه ساز ايجاد اختالفات ،شناخت طبيعت دو نسل و انتخاب راه مناسب
برای نزديک كردن دو نسل به يكديگر ،در ايجاد اين محيط آرام بسيار مؤثر است.
جوانان برای برقراری ارتباطي شايسته با سالمندان ،بايد با وظايف خود آشنا باشند و
آنها را به بهترين شكل ممكن اجرا كنند .پذيرش و تحمل سالمندان ،بهويژه پدر و مادر
سالمند و حفظ و نگهداری آنها با صبر و بردباری از مهمترين ويژگيهای يک خانواده
سالم و نرمال است ،بهرهمندی از تجربههای آنها و نيز مهرورزی و رفع مشكالت آنها،
از جمله وظايفي است كه جوانان در خصوص سالمندان بر عهده دارند تا بتوانند زندگي
آينده خود را بر پايه مشاركت سالمندان پيريزی كنند.
هنگامي كه رابطه محترمانهای ميان نسل جديد و قديم برقرار ميشود ،فرد سالخورده
در خود احساس احترام و ارزشمندی ميكند و همين امر سبب ميشود كه به اندوخته-
های سالهای عمر خود افتخار كند و هراسي از گفتن تجربيات خود برای نسل جديد
نداشته باشد .ايجاد فرصت برای بيان تجربيات و احساسات توسط سالمند در درون
خانواده ،حس ارزشمندی و مفيد بودن را در آنها افزايش داده و به ارتقای سطح سالمت
رواني آنها كمک ميكند.

احساس تنهایی و افسردگی سالمندان
از جمله مسائلي كه افراد سالمند را نسبت به ابتال به بيماریهای رواني و جسماني
مستعدتر ميكند ،احساس تنهايي است .احساس تنهايي افراد درگير را با احساس

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

غمگيني و بيتعلقي مواجه ميكند و به شيوههای مختلف بر تعامالت اجتماعي با
ديگران ،نحوه زندگي و سالمت جسماني و رواني تأثير ميگذارد7.
شيوع احساس تنهايي در بين سالمندان از  2تا  1۰درصد گزارش شده است 8.تحقيقات
نشان دادهاند كه احساس تنهايي بهطور قابل مالحظهای با افسردگي ،وضعيت سالمت
عمومي ضعيف و نقايص كاركردی رابطه دارد.
محققان به اين نتيجه رسيدهاند كه در سالمندان ،ناتواني در حفظ عادی سبک زندگي
به خاطر ضعف سالمت جسماني منجر به افزايش احساس تنهايي و انزوا ميشود .البته،
ممكن است كه احساس تنهايي نيز منجر به ناتواني در حفظ شيوه عادی زندگي گردد.
آنها همچنين معتقدند كه بين احساس تنهايي سالمندان و سالمت جسماني و رواني
اين افراد ،رابطه منفي وجود دارد .همچنين ،تحقيقات نشان ميدهد كه احساس تنهايي
در بين سالمندان ساكن خانه سالمندان بهطور معنيداری بيشتر از سالمنداني است كه
با اعضای خانواده خود زندگي ميكنند.
باال بودن احساس تنهايي سالمندان ساكن خانه سالمندان ميتواند ناشي از انزوای
اجتماعي آنها باشد .اين افراد در اثر سكونت در خانه سالمندان روابط مفيد و مؤثر خود
با دوستان و نزديكان خود را از دست ميدهند و در اثر كمشدن رابطه ،حمايتهای
مادی و رواني نيز كاهش مييابد كه اين مسئله در باال بودن احساس تنهايي سالمندان
در اين مراكز بيتأثير نيست .عالوه بر اين ،افراد در اين مراكز توانايي تسلط بر زندگيشان
را از دست داده و نميتوانند تصميمگيری نموده و دست به انتخاب بزنند .در اين شرايط،
آنها خود را ناتوان ،منفعل و كامال وابسته ارزيابي نموده و به پوچي رسيده و دچار
احساس تنهايي ميشوند.

7
. Henrich L. M., & Gullone E. The clinical significance of loneliness: A literature
review. Clinical Psycho ogy Review. 2006; 26: 695-718.
8
. Routasalo P.E.,Savikko N.,Tilvis R.S., Strandberg T.E., & Pitkala K.H.Social
contacts and Their Rela tionship to Loneliness among people –Apopulation- Based
study. Gerontology.2006; 52:181-187.

71

72

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

قابل ذكر است كه كيفيت رابطه اجتماعي نسبت به فراواني رابطه اجتماعي در بروز
احساس تنهايي مهمتر و تعيينكنندهتر است .به عبارت ديگر ،احساس تنهايي سالمندان
به فراواني رابطه با فرزندان و دوستان مربوط نميشود ،بلكه بيشتر به انتظارات و رضايت
از اين ارتباطها برميگردد .بهطوریكه ،شيوع احساس تنهايي در سالمنداني كه
انتظاراتشان از مالقات با فرزندان و دوستانشان برآورده نميشود و از رابطه با آنها راضي
نيستند ،باالتر است.
از سوی ديگر ،ميزان احساس تنهايي در مردان ساكن خانه سالمندان نسبت به زنان
ساكن اين مراكز ،باالتر است .شايد علت اين مساله اين باشد كه مردان بهويژه در فرهنگ
ايراني قبل از سكونت در خانه سالمندان نسبت به زنان دارای فعاليتهای اجتماعي
بيشتری بوده و بالتبع از روابط گستردهتری برخوردار بودهاند.
عالوه بر اين ،معموال اين مردان زماني مدير خانواده بودند و بيشتر تصميمهای مهم
خانواده با نظر آنها به اجرا درميآمده است .اين در حالي است كه با سكونت آنها در
خانه سالمندان از يک سو ،هم از ميزان و هم از كيفيت تمامي اين روابط كاسته ميشود
و از سوی ديگر ،تقريبا موقعيتهای قبلي يعني استقالل ،قدرت تصميمگيری و قدرت
مديريت را از دست ميدهند .در نتيجه ،ميتوان گفت كه باال بودن ميزان احساس
تنهايي در مردان نسبت به زنان به خاطر اين است كه مردان با سكونت در خانه
سالمندان احساس ميكنند كه چيزهای بيشتری را از دست دادهاند.
البته ،تحقيقات نشان دادهاند كه مردان عمدتا همسرشان را بهعنوان منبع حمايتي خود
ميدانند ،در حالي كه زنان عمدتا فرزندان ،اعضای خانواده و دوستان را بهعنوان منبع
حمايتي خود تلقي ميكنند .بنابراين ،شايد اتكا به منابع حمايتي كمتر در باال بودن
ميزان احساس تنهايي مردان نقش داشته باشد؛ زيرا مردان با از دست دادن همسرانشان
فكر ميكنند كه حامي خود را از دست دادهاند و چون جايگزيني نيز برای آن نمييابند،
در نتيجه دچار احساس تنهايي ميگردند9.
9
. Pinquart M. & Sorensen S. Influences on loneliness in older adults: A metaanalysis.Basic and ap plieyd social psychology.2001;23:245-266.
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نكته مهم ديگر اين است كه سالمت عمومي سالمندان ساكن خانه سالمندان بهطور
معنيداری كمتر از سالمندان ساكن خانوادههاست.
اين مساله را ميتوان اينگونه تبيين كرد كه باال بودن سالمت عمومي سالمندان ساكن
خانواده ممكن است ناشي از حمايت خانواده از سالمندان باشد كه اين حمايتها آنها
را قادر ميسازد كه با كاهش كاركردهای جسماني و روانيشان بهتر كنار بيايند.
همچنين ،محيط زندگي سالمنداني كه با خانوادهها زندگي ميكنند ،برقراری تعامل و
ارتباطات اجتماعي الزم را تسهيل ميكند و از اين طريق به افراد كمک ميكند كه
سالمت رواني خود را حفظ كنند1۰.

استفاده از توانمندی سالمندان در تحکیم خانواده
در گذشته ،سالمندان نقش مهمي در انتقال فرهنگ و سنت در جامعه ايفا ميكردند و
بر همين مبنا از احترام و جايگاه خوبي برخوردار بودند .بزرگان خانواده و فاميل ،تجربيات
خود را به خانوادههای جواني كه مشكل داشتند ،انتقال ميدادند و با مشورت و حمايت
آنها ،زوجها و خانوادههای جوان ميتوانستند از مشكالت خود عبور كنند.
با انتقال جامعه از شيوه سنتي به مدرن و صنعتي ،حضور افراد در گروههای خانواده
كمرنگ شد و به گروههای صنفي و حرفهای پيوستند .حمايت گروههای حرفهای در
محيط كار صورت ميگيرد و به خانوادههای كارگران و افراد بروز نميكند .بر همين
مبنا بيشتر آموزش جامعه به سوی سودآوری و مهارتآموزی به نفع سودآور نمودن
صنعت بوده است و در برخي موضوعات رواني و خانوادگي حمايت كمتری از افراد شده
است.
به تدريج ،افراد در جوامع صنعتي با مشكالتي درگير شدند كه توان و نيروی متخصصان
و كارگران آنها را تحليل ميبرد و عملكرد آنها را كاهش ميداد .پژوهشها نشان دادند
10
. Mclnnis G.J., & White J.H. A phenomenological Exploration of Lonekiness in the
older Adult. Ar chives of psychiatric Nursing. 2001;3:128-139.
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كه مشكالت خانوادگي ،اجتماعي و فرهنگي بهطور مستقيم و غيرمستقيم ميتواند در
عملكرد افراد در محيط كار تأثير بگذارد يا توان و نيروی آنها را تحليل ببرد.
بنابراين ،جوامع اقدام به تأسيس نهادهای حمايتي و رشتههای تخصصي كردند تا اين
خالء را جبران كنند .البته ،گسترش رشتههای حمايتي و توانبخشي با ميزان شيوع اين
مشكالت همخواني ندارد و بنا به همين داليل ،كاهش و كنترل محسوسي بر مشكالت
فردی ،رواني و خانوادگي نداشته است.
عالوه بر اين ،سالمندان در خانوادهها هنوز هم جايگاه قابل احترامي دارند و ميتوان
بهعنوان بازوی كمكي ،از توانايي و حضور آنها در خانواده استفاده كرد.
البته ،والدين به دليل سرعت تغييرات اجتماعي و تغيير در نگرشها و نيازها نميتوانند
ارتباط مؤثری با فرزندان و جوانان برقرار نمايند .به همين دليل ،بين اين دو نسل شكاف
به وجود آمده است و فرزندان و جوانان خانواده نميتوانند يا نميخواهند از مشورت و
حمايتهای سالمندان فاميل و والدين خود بهرهمند شوند .اما سالمندان و والدين با
شركت در كالسهای روانشناسي و مهارتهای مقابلهای ميتوانند نقش برجستهای را
در حفظ و تداوم خانواده جديد و جوانان ايفا كنند.
سالمندان از طريق آموزش و گذراندن دورههای روانشناسي از موانع و خطرات پيش
روی فرزندان خود آگاه ميشوند و از طريق راهنماييهای غيرمستقيم ميتوانند اقدام
به راهنمايي و آموزش خانوادههای جديد نمايند .البته ،با اين قبيل آموزشها ،نگراني-
های بيمورد و دخالتهای والدين نيز كمتر ميشود.
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وظایف سالمندان و بازنشستگان در قبال خانواده
سالمندان وظايفي در خانواده دارند كه انجام اين وظايف نه تنها ميتواند برای خانواده
مفيد و موثر باشد ،بلكه به خود آنها هم كمک خواهد كرد كه دوران سالمندی خود را
با احساس مفيد بودن سپری كنند .در ادامه به برخي از اين وظايف اشاره ميشود.
 .1افزایش آگاهی و آموزش اعضای خانواده
در عصر تكنولوژی ،نياز به آموزش و دانستن ،بيش از پيش احساس ميشود .رشد دانش
موجب ميشود كه انسان بهتر بتواند از عهده مسائل و مشكالت برآيد و كمتر اشتباه
كرده و تاوان و هزينه كمتری بپردازد.
به اعتقاد صاحبنظران ،داشتن ارتباطات كالمي ،وجود فضای فرهنگي مناسب و توجه
به خواستههای اعضای خانواده و فرزندان براساس مقتضيات سن آنها ،تأثير زيادی بر
شخصيت رواني ،فرهنگي و اجتماعي آنها ميگذارد و در جذب آنها به فرهنگ درون
خانواده نيز مؤثر است .از جمله آموزشهای بسيار حياتي ،ارائه آموزشهای الزم به
دختران و پسران جهت احراز موقعيت همسری و در مرحله بعد ،موقعيت پدر و مادری
نسبت به فرزندان و ايفای نقشهای متناسب با اين موقعيتهاست11.
توجه به ابعاد چندگانه ازدواج باعث ميشود كه فرد با آگاهي بيشتر در راه تشكيل
زندگي خانوادگي گام بگذارد .دانش و مهارتهای جنسي ،آشنايي با تفاوتهای جنسي،
آگاهي از نيازمندیهای پدر و مادر شدن و داشتن درك صحيح از الزامات دورههای
مختلف زندگي خانوادگي ،تأثير مهمي بر هماهنگي و انسجام دائمي اعضای گروه
خانوادگي خواهد داشت .آموزش نحوه معاشرت و ايجاد ارتباط اجتماعي با ديگران،
آموزش وظايف درون و بيرون خانواده و در قبال اجتماع ،آموزش آداب و مناسک ديني
و ارزش های اخالقي و قوانين حاكم بر روابط و مناسبات اجتماعي و انساني ،آموزش
 . 11محمدرضا شرفي؛ خانواده متعادل؛ ص . 94
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مهارتهای زندگي و فنون تنظيم وقت و تعيين اولويتها و برنامهريزی و ،...از جمله
وظايف بازنشستگان در راه افزايش آگاهي و آموزش اعضای خانواده است.
 .2مشارکت در امور منزل
خانواده نهادی است كه اداره آن ،نيازمند مشاركت و همدلي همه اعضاست .بيشتر امور
درون خانواده ،برعهده زنان است كه پرداختن به آنها در درازمدت ،خودبهخود خستگي
و يكنواختي به بار ميآورد .اگر در اين مرحله ،مرد خانه به همسرش كمک كند و بخشي
از وظايف را به عهده گيرد ،عالوه بر نشان دادن چهرهای مفيد از خود ،منجر به تقويت
حس همدلي و نزديکشدن قلبها به يكديگر ميشود.
مشاركت در امور خانه از سوی والدين ،منجر به ايجاد حس همدلي ،آگاهي از وظايف
سنگين خانهداری و تقويت حس مسئوليتپذيری و دوری از يكنواختي ميشود .عالوه
بر اين ،فرزندان نيز ترغيب ميشوند كه به كارهای جمعي بيشتر گرايش پيدا كنند .از
اين رو ،مشاركت در امور منزل در زمره وظايف و مسئوليتهای والدين به شمار ميرود
و توجه به آن از سوی سالمندان ،ضروری و اجتنابناپذير است.
 .3مشورت با اعضای خانواده
مشورت نقش تعيينكنندهای در حل مسائل اجتماعي و خانوادگي و انسجام افكار دارد.
بر سالمندان و بزرگان خانواده الزم است كه بهمنظور افزايش كيفيت و تعادل زندگي
خانوادگي ،باب مشورت را در خانواده باز كنند .تصميمگيری يک جانبه از سوی آنها،
بدون مشورت با همسر ،به يگانگي آن دو لطمه ميزند ،زيرا طرف مقابل احساس پوچي
كرده و اينگونه برداشت ميكند كه در اداره خانه جايگاهي ندارد .بديهي است كه اين
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احساس ،او را وادار ميكند كه به سمت بيمهری و انزوا كشانده شود و كمكم از همسرش
فاصله بگيرد12.
از جمله وظايف ديگر پيشكسوتان در امر مشورت خانوادگي ،مشورت با فرزندان بهويژه
در دوران نوجواني است؛ چرا كه سبب ميشود آنها احساس كنند در خانواده به حساب
ميآيند و به نظراتشان توجه ميشود .الزم است بزرگان خانواده از پيشنهادهای صحيح
و سازنده نوجوانان استقبال كنند و در صورتي كه در پيشنهادهای آنها خطايي ميبينند،
با دليل و منطق به آنها توضيح بدهند .اين عمل بايد به گونهای انجام شود كه به
شخصيت آنها لطمه نزند و باعث ايجاد احساس ناتواني در آنها نشود .استفاده از ديدگاه
نوجوانان در مسائل زندگي و مشكالت و برنامهريزیهای خانوادگي ،موجب رشد تفكر
صحيح و جوشش اميد و نيرو در آنان و احترام به اراده و كرامت فرزندان است .در مقابل،
مشورت نكردن با نوجوانان ،موجب عدم تحول شناختي و عاطفي و پراكندگي هويت و
ضعف اعتماد به نفس در آنها خواهد شد13.
 .4مهرورزی و محبت
محبت ،معجزهای است كه ميتواند گره بسياری از مشكالت خانوادگي را باز كند .محبت
به همسر و اعضای خانواده ،باعث آرامش و بهداشت رواني خانواده خواهد شد و
خانوادهای كه با محبت شكل بگيرد ،قوام و دوام بيشتری پيدا ميكند.
برخي معتقدند كه اگر دهه اول زندگي مشترك را به منزله شروع تبادالت عاطفي و
هم حسي زوجين تلقي كنيم و آن را فرصتي برای درك روحيات هر يک به حساب
آوريم ،در دهههای بعد داد و ستد عاطفي ،نياز به جلوه بيشتر و مساعدتری خواهد
داشت .بهويژه در سالهای مياني و پاياني زندگي مشترك كه احساس تنهايي و از دست
 . 12مجيد رشيدپور؛ تحكيم خانواده؛ ص . 112
 . 13محمدرضا ساالری فر؛ خانواده در نگرش اسالم و روان شناسي؛ ص . 149
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رفتن جواني به مشكالت زوجين دامن ميزند؛ تالش آنها برای اثبات عواطف صادقانه
و صميمانهشان ،ضرورتي بيش از گذشته مييابد و دوام و استحكام زندگيشان را
تضمين خواهد نمود14.
به اعتقاد متخصصين تعليم و تربيت ،منشأ بسياری از شرارتها ،خودكشيها و
ناكاميهای افراد ،عدم تأمين آنها از محبت است .گاهي علت فرار نوجوانان از خانه اين
است كه خود را در خانواده تنها احساس ميكنند و كسي با آنها در تماس عاطفي
نيست .گاه كمبود محبت موجب عوارض جسماني و رواني مانند بياشتهايي ،بدبيني،
پرتوقعي ،يأس ،زودرنجي ،انزواطلبي ،خيالبافي و1۵....ميشود.
انسان در هر سني نيازمند محبت و توجه است و افراد سالمند نيز از اين قاعده مستثني
نيستند ،اما الزمه محبت ديدن ،محبت كردن است .اگر سالمندان به همسر ،فرزندان،
نوهها و ساير اعضای خانواده و اقوام محبت خود را نشان دهند ،انس و الفت و يكدلي در
خانواده افزايش پيدا ميكند و خانواده به محل امني برای اعضا بدل ميشود .در
خانوادهای كه از محبت سيراب است ،احترام متقابل حاكم ميشود ،حرمتها حفظ
ميگردند و در نتيجه ،خانواده استحكام پيدا ميكند.
 .5حُسن خلق
اخالق از جمله ارزشهايي است كه نقش مهمي در ثبات زندگي خانوادگي ايفا ميكند.
پيشكسوتاني كه در ارتباط با اعضای خانواده و ديگران ويژگيهای اخالقي مانند صداقت،
وفاداری ،احترام ،مهرباني ،دلسوزی ،فروتني ،صبر و بردباری ،گذشت ،نرمخويي،
خيرخواهي و انصاف را رعايت ميكنند و از رذايلي مانند خودخواهي ،خودمحوری ،تحقير
و توهين ديگران ،حسادت و بخل و كينهتوزی و دورويي مبرّا هستند ،روابط اجتماعي
 . 14محمدرضا شرفي؛ خانواده متعادل؛ ص . ۵9
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و خانوادگي آنها عمق بيشتری پيدا ميكند .پایبندی به اصول اخالقي و رعايت آن از
سوی پيشكسوتان ،نظم و ثبات و آرامش رواني را به خانواده برميگرداند.
 .6تقویت روابط حسنه با همسر و فرزندان
الزمه شكلگيری مهر و محبت در خانواده ،روابط سالم زن و مرد است .چگونگي روابط
زن و مرد ،به اين دليل اهميت زيادی دارد كه فرزندان و نوهها از آنها تقليد ميكنند و
الگو ميگيرند .بنابراين ،توجه به ايجاد رابطه حسنه ،نقش تعيينكنندهای در ايجاد
تعادل در محيط خانواده دارد .خانوادهای كه در آن زن و مرد ارتباط بهينهای با هم
ندارند و انس و الفت بين آنها برقرار نيست ،از اساس شكننده و ويران است و كوچکترين
تنش و درگيری ،به مسائل بزرگي تبديل ميشود و ابر تيرگي آسمان زندگي را
ميپوشاند.
طبق گفته صاحبنظران ،گفتوگو موجب ارتقای پيوند عاطفي و برقراری روابط مفيد
ميشود16.بنابراين ،بازنشستگان در زمينه تقويت روابط ارزنده با همسر و فرزندان ،بايد
مهارت گوش دادن به طرف مقابل و مهارت همدلي را افزايش دهند تا در اثر آن ،تفاهم
و درك متقابل ،ممكن شود  .از جمله راهكارهای عملي در برقراری ارتباط ،گوش دادن
همراه با ارتباط چشمي است .طبق يافتهها ،ارتباط چشمي بهعنوان يكي از مؤلفههای
اساسي ايجاد امنيت و توجه ،مطرح ميشود .بر اين اساس ،خانوادههايي كه با يكديگر
ارتباط چشمي برقرار و حرفهای همديگر را بهخوبي گوش داده و همدلي پيشه
ميكنند ،پيوند عاطفي عميقتری نسبت به خانوادههای ديگر در خود احساس
ميكنند 17.

 . 16تقويت نظام خانواده و آسيب شناسي آن؛ ص . 197
 . 17همان؛ ص . 198
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از اين رو ،بازنشستگان بايد بهمنظور برقراری ارتباط كالمي موثر با همسرشان ،حواس
خود را متمركز او كنند .اين كار باعث ميشود طرفين از يكديگر احساس احترام و توجه
دريافت كنند و فضای گفتوگو و انسجام ارتقا يابد و منجر به تبادل افكار ميان آنها و
ساير اعضای خانواده شود.
امروزه رسانههای ارتباط جمعي از قبيل تلويزيون ،كامپيوتر و موبايل فراگير شده است
و افراد خانواده زمان زيادی از شبانهروز را پای تلويزيون و كامپيوتر يا موبايل ميگذرانند.
اين موضوع قطعا بر روابط افراد خانواده بهويژه زن و مرد تأثير منفي دارد و حس
مشاركت ،گفتگو و حل مسئله را از بين ميبرد و در نهايت دايره روابط و انسجام
خانوادگي را از هم ميگسلد و فردگرايي و انزوا را در پي دارد.
با اين حال ،بازنشستگاني كه عمری به كار و فعاليت اشتغال داشته و شايد در مواردی
فرصت و زمينههای ايجاد روابط مناسبي نداشتهاند ،پس از فراغت از كار دائم ،فرصتي
مغتنم در اختيار دارند تا بتوانند حداقل روابطشان را با همسران خود سامان بدهند.
هنر پدر و مادر موفق ،همدردی و برقراری ارتباط مناسب با فرزندان است .افرادی كه
نميتوانند با ديگران ارتباط برقرار كنند و حس همدردی ندارند ،قادر نيستند خود را به
جای ديگران بگذارند يا مسائل آنان را به درستي درك كنند .اين افراد نميتوانند پيش-
بيني كنند كه انسانها چه نوع واكنشي در مقابل رفتارشان از خود نشان خواهند داد.
به همين دليل ،رفتار آنها غالبا غير قابل پيشبيني است.
اوليای دين در باب روابط عاطفي والدين با فرزندان توصيههايي دارند ،از جمله :گفتگوی
مهربانانه و دلسوزانه با فرزندان ،نگاه مهربانانه به آنها و دست كشيدن بر سرشان،
بوسيدن و در آغوش كشيدن فرزند ،بازی با كودكان ،برخورد صميمانه و در سطح درك
كودكان با آنها ،دوری از ابراز خشم و عواطف نامناسب نسبت به آنها ،احترام به كودك
از طريق نيكو صدا زدن او و گفتگوی محترمانه با او ،رعايت عدالت و مساوات در برخورد
18
عاطفي با فرزندان و. ...
 . 18خانواده در نگرش اسالم و روان شناسي؛ ص . 83
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بازنشستگان گنجينه تجارب هستند .تجربهای مفيد است كه به ديگران منتقل شود و
انتقال تجارب در صورتي ميسر است كه بتوان روابط سالمي با ديگران ،بهويژه خانواده
و فرزندان برقرار كرد .بررسيها نشان ميدهد كه فاصله بين پير و جوان هميشه دارای
منشأ علمي نيست ،اين فاصله ،غالبا زاييده انحراف از خطوط فكری و ناشي از اخالق و
اعمال آنان است كه با بهكارگيری روشهای درست ،قابل اصالح است .صبر و حوصله،
تفاهم و درك متقابل ،قدمي مؤثر در اين رابطه است و نرمي و ماليمت و كوتاه آمدن از
مواضع ،ميتواند مشكلگشا باشد19.

سالمندی و ازدواج
ازدواج سالمندان را بايد از ديدگاه روانشناسي تحليل كرد؛ چرا كه در اين سن ،فرد
سالمند دور از هوسها و با همراه داشتن كولهباری از تجربه ،به واقعيتهای زندگي و
روابط آن ميانديشد .در واقع ،در اين سن هوسهای جواني به عشق تبديل ميشوند و
سالمند با نگاهي ديگر به ازدواج كه نوعي قرارداد اجتماعي محسوب ميشود ،به دنبال
شخصي برای همدلي ،همفكری و همبستگي است.
فراموش نكنيم كه هضم بسياری از رويدادهای اطرافمان نيازمند نگاهي نو همراه با تعقل
و دوری جستن از تعصبات خشک و بيمنطق است و ازدواج سالمندان نيز از اين قاعده
مستثنا نيست .شايد بعضي از ما با اين حرف موافق باشيم كه ازدواج در اين سن و سال
از نظر همه زشت و ناپسند است ،اما اگر در تنهاييمان به حقوق والدين خود با ذهن
بازتری فكر كنيم ،شايد نظرمان عوض شود.
فرض كنيد خانمي در  4۵سالگي ،همسر خود را از دست بدهد .اين خانم ميتواند در
صورت صالحديد خود ازدواج نكند و با مشغوليتهايي كه در محيط كار و ...دارد ايام را
بگذارند ،اما همين خانم در  6۰سالگي شرايط متفاوتي دارد .همسری كه ندارد ،در سن
 . 19علي قائمي؛ خانواده و مسائل سالمندان؛ ص . 24۰
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كاركردن هم نيست و اگر فرزندی داشته باشد احتماال به دنبال زندگي خودش رفته و
او در تنهايي به دورههايي ميانديشد كه به سرعت از آنها عبور كرده و فرصت رسيدگي
به خود و عواطف اش را نداشته است .اينجاست كه ضرورت ازدواج افراد ميانسال و
سالمند كامال محرز ميشود؛ زيرا آنها از طريق ازدواج ميتوانند منبع توجه و تأمين
نياز عاطفي تازهای پيدا كنند و اين احساس را داشته باشند كه برای همسر خود عزيز
هستند و مورد توجه قرار ميگيرند.
ازدواج در هر سني به شرط آنكه در مسير درست خود باشد و چارچوبهای عقالني در
آن مدنظر گرفته قرار گيرد ،رويدادی مثبت تلقي ميشود ،در غير اين صورت ميتواند
موجب به وجود آمدن مشكالت ديگری شود.
از آنجا كه مهمترين كاركرد ازدواج از نگاه بسياری از مردم تأمين نيازهای جنسي است،
سالمندان خجالت ميكشند موضوع ازدواج را با فرزندانشان مطرح كنند ،اما با كمي
واقعبيني ميتوانيم دريابيم كه تنها ماندن در يک آشيانه خالي و هجوم افكار
ناراحتكننده  ،حاصلي جز انتظار كشيدن برای مرگ ندارد و از دست رفتن سالمتي و
مستهلک شدن بدن ،مشكالت گوارشي و ،...حس ناامني و ترس موجود را چند برابر
ميكند .بنابراين ،افراد سالمند به هيچ عنوان نبايد از اين موضوع خجالت بكشند و حتي
ميتوانند برای مطرح كردن موضوع ازدواج با فرزندانشان از يک مشاور خانواده كمک
بگيرند.
فرزندان نبايد اين نكته را فراموش كنند كه امروزه برخالف گذشته زندگي خانوادگي از
گستردگي گذشته برخوردار نيست و سالمندان پس از فقدان همسر به تنهايي زندگي
را مي گذرانند و اين امر اثرات سوئي بر روان آنها به جا ميگذارد .اين در حالي است
كه ازدواج سالمندان در صورت فقدان همسر ميتواند به بهبود كيفيت زندگي آنها
كمک كند .توصيه ميشود فرزندان در اين مورد از پيشداوری و اعمال محدوديت بر
پدر و مادر سالمند خود بپرهيزند و متوجه باشند كه عدم ارضای نيازهای عاطفي افراد
مسن باعث تسريع روند پيری و فاصله گرفتن آنها از سالمتي خواهد شد.

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

حتما مي دانيد كه دستگاه ايمني ما به محض اينكه تحت فشار عاطفي قرار بگيريم،
واكنش نشان ميدهد و تضعيف ميشود .پس فرزندان بايد نگران والدين خود باشند و
حتي برای آشنايي والد تنهای خود با يک همسر مناسب برنامهريزی كنند تا در نشست-
های خانوادگي و در رفتوآمدهای دوستانه با همكاران و همسايگان خود اگر مورد
خاصي وجود داشت ،موجبات آشنايي بيشتر فراهم شود.
در عين حال ،آشنا كردن پدر يا مادر تنها با سازمانهای مردمنهاد مختلف و عضويت
در آنها ،ثبتنام آنها در تورهای مسافرتي زيارتي و سياحتي و ...بر عهده فرزندان است
تا عالوه بر تأمين حس شادابي ،زمينه را برای يافتن همسری مناسب فراهم كنند2۰.

 . 2۰روزنامه سالمت  ،پورتال امور بانوان و خانواده  ،مجموعه رازهای موفقيت
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فصل پنجم
ارتباط با اعضای جدید در خانواده
دوران بازنشستگي تقريبا مصادف است با دوراني كه فرزندان به سن ازدواج رسيدهاند و
بهطور معمول ازدواج ميكنند و افراد جديدی مثل داماد يا عروس وارد زندگي خانوادگي
افراد ميشوند .به دليل تفاوتهای شخصيتي ،تربيتي ،فرهنگي و  ...بين اعضای جديدی
كه به خانواده اضافه شدهاند با اعضای اصلي خانواده ،ممكن است چالشها و مشكالتي
بهوجود آيد.
نداشتن مهارت كافي در شكل دادن يک ارتباط سالم با اعضای جديد منجر به دلخوریها
و ناراحتيهايي مي شود كه در رفتارها و گفتار خود را نشان داده و موجب كدورت و
كينه طرفين را فراهم ميكند و ميتواند زندگي فرزندان را نيز متالطم كند.
بهطور معمول ،تفاوتهای فرهنگي و خانوادگي و سوءتفاهماتي كه از نوع رفتارها و گفتار
طرفين ايجاد ميشود ،ريشه اختالفاتي را فراهم ميسازد كه اگر مديريت نشود ميتواند
به كينه و قطع ارتباط نيز منجر شود .به همين دليل ،الزم است نكاتي كاربردی برای
ايجاد يک رابطه سالم و بهبود روابط ناصحيح ارائه گردد.

عناصر یک ارتباط پایدار
وقتي يک رابطه جديد شكل ميگيرد ،در صورتي ميتواند پايدار شود كه حداقل سه
عنصر در اين رابطه بهوجود بيايد.

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

 .1عنصر اعتماد
انسانها در روابط خويش در جستجوی اعتماد هستند ،به همين دليل بهطور معمول
در ابتدا رابطه با احتياط پيش مي رود تا به تدريج اعتماد در رابطه شكل گيرد .همه ما
در رابطه با طرف مقابل ،انتظار داريم اعتماد ما جلب شود و بتوانيم به طرف مقابلمان
اعتماد كنيم .اعتماد يک عنصر تعاملي است و بايد اقداماتي از سوی دو طرف انجام شود
تا اين عنصر در يک رابطه شكل گيرد.
درستگويي و درستكاری ،رازداری و عدم افشای رازهای خصوصي ميتواند به ايجاد
اعتماد در يک رابطه كمک كند .وقتي عضو جديد وارد خانواده ميشود بايد با احتياط
برخورد كرد تا به تدريج شناخت اتفاق افتد و حدود و ارزشهای طرفين برای هم آشكار
شود .هر چقدر اعتماد ايجاد شده در رابطه بيشتر باشد ،امكان افشای رازهای بيشتر و
اجازه برای ورود به حريم خصوصي بيشتر فراهم ميشود .برای همين ،در ابتدای برقراری
رابطه بايد اعتمادسازی انجام شود و در گفتار و رفتار ،احتياط الزم صورت گيرد.
 .2عنصر امنیت
يكي ديگر از انتظارات ما در يک رابطه ،احساس امنيت و آرامش است .همه ما دوست
داريم ديگران به شكلي با ما رفتار كنند كه احساس امنيت كنيم و در كنارشان احساس
آرامش داشته باشيم.
عواملي كه منجر به از بين رفتن امنيت و آرامش در رابطه ميشوند شامل افشای رازهای
خصوصي ،بيتوجهي به حريم خصوصي طرف مقابل ،مورد قضاوت قرار دادن او ،تحقير
كردن او و خانواده اش ،انتظارات نامتناسب و نامناسب از طرف مقابل ،برخورد نامناسب
و نامتناسب با طرف مقابل ،مقايسه او با افراد ديگر و  ...است.
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برای ايجاد احساس امنيت و آرامش در طرف مقابل بايد از رفتارهای فوق پرهيز كرد و
شرايطي فراهم آورد تا او در رابطه احساس آرامش و امنيت نمايد.
 .3عنصر احترام
همه ما در روابطمان با ديگران انتظار احترام داريم و دوست داريم مورد احترام باشيم.
احترام نيز عنصری تعاملي و دوسويه است و در رابطه بايد هم احترام گذاشت و هم
احترام دريافت كرد .اين عنصر برای حفظ يک رابطه پايدار و سالم ضروری است و به
استمرار رابطه و حركت آن به سمت افزايش صميميت كمک شاياني ميكند.
رعايت ادب در كالم و گفتار و خطاب قرار دادن طرف مقابل با ادبياتي مناسب و متناسب
با شأن انساني طرف مقابل بسيار ضروری است .حتي هنگامي كه طرف مقابل ما را مورد
بياحترامي قرار مي دهد ما بايد احترام گذاشته و رفتاری متناسب با شأن انساني خود
داشته باشيم.
احترام عالوه بر جنبه كالمي ،در رفتارهای غيركالمي ما نيز خود را نشان ميدهد .ما
در رفتارهای خود نيز بايد متناسب با شأن و جايگاه انساني طرف مقابل با او رفتاری
داشته باشيم كه برداشت بياحترامي از آن نشود .به فرهنگ طرف مقابل بايد دقت كرد
و رفتارهايي كه از لحاظ فرهنگي بياحترامي محسوب ميشود ،نبايد داشت.

حریم رابطه
وقتي فرزند ما ازدواج ميكند و زندگي مستقلي برای خويش بنا ميكند ،در رابطه با او
بايد حريمي را مورد توجه قرار دهيم تا تنشي در روابطمان با فرزندان و عضو جديدی
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كه بهواسطه اين ازدواج وارد خانواده شده بهوجود نيايد .در اين زمينه ،الزم است به
مسايل زير توجه داشته باشيد.
 .1احترام به استقالل خانواده جدید
خانواده جديدی كه توسط فرزند ما شكل گرفته است يک خانواده مستقل از خانواده
والدين است .فرزند ما در خانواده ما فرزند ماست ،ولي در خانواده جديد عنصری مستقل
است و ما بايد اين استقالل را به رسميت بشناسيم و در فرآيند تشكيل اين خانواده
برای او و شريک زندگي اش استقالل الزم را به رسميت بشناسيم و سعي در تحميل
نظرات و خواستههای خود به آنها نداشته باشيم.
بسياری از والدين بنا به صالحديد خود سعي ميكنند نظراتشان را به فرزندان تحميل
كنند .اين تحميل ،ريشه در دوست داشتن آنها دارد ولي به دليل اينكه استقالل فرزندان
را به رسميت نميشناسد ،باعث بروز دلخوریها و كدورتهايي ميشود .مثال در خريد
جهيزيه يا خانه ،چينش وسايل خانه ،شيوه برگزاری مراسم عروسي و  ...والدين
اظهارنظرهايي ميكنند و انتظار دارند عين خواسته آنها رعايت شود .آنها وقتي با
مخالفت عضو جديد مواجه شوند ،دلخور ميشوند و كدورت شكل ميگيرد يا گاهي عضو
جديد مخالفت آشكار نميكند و غيرمستقيم با فرزند ما به دعوا و مرافعه ميپردازد كه
تنش و چالش بهوجود ميآورد.
يكي از داليلي كه برای اين دخالتها بيان ميشود اين است كه هزينه آنها را ما
مي پردازيم ،پس اجازه داريم دخالت كنيم .والدين بايد در اين موارد حد هزينه خود و
خواستهها و انتظاراتشان را مطرح نمايند و اجازه دهند اعضای خانواده جديد مطابق
سليقه و خواسته خود و با لحاظ انتظارات و حدی كه ما مشخص كردهايم ،هزينه كنند.
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مثال ما برای جهيزيه مبلغي را مشخص و بيان ميكنيم كه قصد ما خريد اين وسايل با
اين مبلغ است ولي بايد اجازه داد خود فرزند و همسرش مطابق سليقه خويش خريد را
انجام دهند و از تحميل اينكه چه ماركي و چه شكل يا رنگي خريد شود ،پرهيز كرد.
نظرات ميتواند در قالب پيشنهاد مطرح شود ،ولي اگر مورد قبول قرار نگرفت نبايد
دلخور شد و ناراحتي كرد بلكه بايد نشان داده شود كه پيشنهادات همدالنه بوده و
قصدی برای تحميل وجود ندارد و استقالل اعضای خانواده جديد به رسميت شناخته
ميشود .در اين صورت مشكلي بهوجود نخواهد آمد .حتي مالحظات فرهنگي و
خانوادگي نيز بايد بهصورتي همدالنه مطرح شود كه مثال در فاميل ما اين مسائل اهميت
دارد و در صورت رعايت نشدن ،ممكن است مشكالت و پيامدهايي به همراه داشته باشد.
سپس بايد از طرف مقابل همفكری خواست و اجازه داد او راهكارهايي متناسب با اين
مالحظات و شرايط و خواستههای خود مطرح سازد و از بين آنها و راهكارهای پيشنهادی
خودش راهكاری را انتخاب كند.
 .2عدم افشای مسائل خصوصی و دخالت در روابط فیمابین
والدين بايد از ورود به دعواها و مشكالت فرزندان و همسرانشان پرهيز كنند و به هيچ
وجه صالح نيست به اين مسائل ورود كنند .حتي اگر فرزندشان رازهايي از زندگي
خصوصي خويش بيان كرد ،آنها بايد ضمن توصيه به رازداری اين رازها را افشا نكنند و
اجازه ندهند عضو جديد متوجه اطالع ايشان از اين راز شود .همچنين ،وقتي اختالفي
بين فرزندان وجود دارد نبايد راهكار ارائه داد بلكه بايد كمک كرد تا آنها خودشان به
يافتن راه حل بپردازند و بتوانند خودشان موضوع را حل و فصل كنند .در صورت عدم
توانايي در حل مشكالت نيز بهتر است از يک مشاور يا روانشناس متبحر در حوزه
مشكالت خانوادگي مشاوره بگيرند.
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 .3عدم واسطه قراردادن فرزند برای رساندن پیام ناراحتی به همسرش
بهطور معمول در روابط جديد ممكن است رفتارها يا حرفهايي از جانب اعضای جديد
صورت گيرد كه باعث دلخوری يا ناراحتي والدين شود .اگر ناراحتي در حد قابل توجهي
باشد ،آنها بدون واسطه كردن فرزند ميتوانند با رفتار غيركالمي واضح ،ناراحتي خود را
نشان دهند يا ميتوانند اين ناراحتي را در قالب بيان مبتني بر احساس و بهصورت
خصوصي بيان كنند.
مثال ميتوان موضوع را به اين شكل بيان كرد« :داماد يا عروس عزيزم! من شما را دوست
دارم ولي از حرف يا رفتاری كه در اين موقعيت داشتي ،ناراحت شدم».
بايد دقت كرد كه واكنش كالمي نبايد در حضور جمع باشد و بهصورت خصوصي به
خود فرد بازخورد داده شود .همچنين ،قضاوتي راجع به رفتار او صورت نميگيرد ،بلكه
فقط احساس بيان ميشود .قبل از بيان احساس ،دوست داشتن فرد نيز بيان ميگردد
تا او بداند كه اين موضوع همدالنه و از باب مشخص شدن حريم است .همچنين ،بايد
در نظر داشت كه انتقاد مستقيم بهصورت بيان احساس تاثير مناسبي دارد ،ولي واسطه
قراردادن فرزند برای بيان ناراحتي ميتواند پيامدهای منفي به همراه داشته و رابطه آنها
را تحت تاثير قرار دهد .همچنين ،در گفتگو بايد رعايت احترام صورت گيرد.
 .4عدم قضاوت نسبت به رفتارهای عضو جدید
ما بهطور معمول روی رفتارهای ديگران حساس هستيم و رفتارهای آنها را رصد ميكنيم
و نسبت به اين رفتارها ،قضاوتهای خودمان را داريم .عمده اختالفات و دعواها هم از
همين قضاوتها سرچشمه ميگيرد .چرا كه نسبت به حرفها و رفتارهايي كه از ديد ما
آزارنده هستند ،واكنش نشان ميدهيم .وقتي ما قضاوتها و نيتخوانيهای خود را
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نسبت به اين رفتارها يا گفتارها بيان ميكنيم ،طرف مقابل را وادار به واكنش تدافعي
مي كنيم تا از خود دفاع كند يا متقابال او نيز نسبت به رفتارهای ما حساس شود تا
قضاوتهای خويش را بيان كند.
وقتي يک رفتار اتفاق ميافتد د ر ذهن ما ارزيابي صورت گرفته و سپس احساس يا
هيجاني ايجاد و واكنشي بر اين مبنا خواهيم داشت .ارزيابي ما از رفتارهای ديگران بر
مبنای دانستههای قبلي ،تجارب و طرحوارههای ذهني ما كه از كودكي شكل گرفتهاند،
مي باشد و لزوما با نيتي كه طرف مقابل از رفتار خويش دارد هماهنگي ندارند .برای
همين ،وقتي ارزيابي يا قضاوت خويش را نسبت به رفتار فردی بيان ميكنيم ،ممكن
است با مقابله و دفاع او روبهرو شويم و تنش يا ناراحتي بهوجود بيايد .احساس و هيجاني
كه بابت آن رفتار در ما ايجاد شده است ،ميتواند بهعنوان پيامد رفتار بيان شود .در
اين صورت ،طرف مقابل نه تنها مقابله نخواهد كرد بلكه حريم ما را ميشناسد و سعي
خواهد كرد رفتار يا گفتاری كه پيامد ناخوشايندی به همراه داشته را تكرار نكند يا
توضيحات قانعكننده ای بدهد كه آن احساس ناخوشايند رفع شود .بيان اين احساس
بايد براساس الگوی بيان احساسي صورت گيرد .اين الگو با «من» شروع شده و تاكيد
بر «احساس من» دارد .مثال من از رفتار يا گفتاری كه در موقعيت فالن داشتيد ناراحت
شدم .در اين جمله ،تاكيد بر ناراحتي من بهعنوان پيامد رفتار يا گفتار در فالن موقعيت
است و قضاوتي راجع به رفتار يا گفتار طرف مقابل نشده است.
پرهيز از قضاوت و ارزيابي ما نسبت به رفتار يا گفتار طرف مقابل و به جای آن بيان
احساسمان بهعنوان پيامد رفتار يا گفتار او كمک ميكند برخورد همدالنهای شكل
گرفته و بهتدريج با شناخت بهتر از هم و آشنايي با حريم همديگر كمک كنيم تا رابطهای
صميمانه و موثر ميان ما برقرار شود.
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 .5پرهیز از برچسب زدن یا انگ زدن
يكي از رفتارهای آزارنده در روابط ما با ديگران برچسب زدن يا انگ زدن است كه به
شدت يک رابطه را تخريب ميكند .متاسفانه در فرهنگ ما اين فرايند نادرست رواج
داشته و به راحتي به ديگران انگ يا برچسبهايي ميزنيم ،مانند اين كه فالني خنگ
است ،فالني تنبل است ،فالني تنپرور است ،فالني آدم شارالتاني است ،فالني زرنگ
است ،فالني حراف است و غيره.
در برخورد با عضو جديد بايد از برچسبزني پرهيز كنيم و نه به او و نه به ديگران در
حضور او چنين برچسبهايي نزنيم .اگ ر دلخوری يا ناراحتي از رفتار او داريم ميتوانيم
اين ناراحتي را در قالب بيان احساسمان مطرح كنيم و از برچسب زدن به او در حضور
خودش يا در نزد ديگران بپرهيزيم.
 .6پرهیز از تمسخر یا شوخیهای خارج از حد تحمل
يكي ديگر از رفتارهای مخرب رابطه ،تمسخر و نيش و كنايه زدن و شوخيهای خارج
از حد تحمل طرف مقابل است .تمسخر و نيش و كنايه در هيچ رابطهای پذيرفته نيست
و به هيچ وجه در روابطمان نبايد از اين رفتارها استفاده كنيم .در برخورد با عضو جديد
نيز بايد مراعات كنيم كه نه او را مورد تمسخر قرار دهيم و نه در حضور او ديگران را
مس خره كنيم .همچنين ،بايد از زدن نيش و كنايه به او و يا در حضور او به ديگران
بپرهيزيم.
شوخي يكي از مسائلي است كه ميتواند به صميمانه شدن روابط كمک كند ولي در
شوخي بايد چند مساله را در نظر گرفت .آيا طرف مقابل پذيرش شوخي را دارد؟ حد يا
آستانه تحمل او برای شوخي كجاست؟ استفاده از شوخيهايي كه مورد پذيرش طرف
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مقابل نيست يا از حد تحمل او بيشتر باشد ،منجر به تخريب رابطه و ايجاد ناراحتي
ميشود ،لذا بايد با احتياط از شوخي استفاده كرد و ابتدا ارزيابي مناسبي از طرف مقابل
نمود ،سپس شوخي را مورد استفاده قرار داد.
يكي از نكاتي كه بايد به آن توجه جدی داشت ،شوخيهای قوميتي و مطالبي است كه
راجع به قوميتهای مختلف در جامعه به غلط رواج يافته است .به هيچ وجه نبايد قوميت
طرف مقابل يا ساير قوميتها در حضور يا در عدم حضور فرد جديد مورد تمسخر قرار
گيرد يا شوخيهای به غلط رواج يافته قوميتي در روابط بهكار برده شود.
 .7پرهیز از اجبار و اکراه فرد جدید به انجام کاری
يكي از نكات مهمي كه در برخورد با اعضای جديد خانواده بايد بدان توجه نمود اين
است كه نبايد تالشي برای تغيير شخصيت او كرد .متاسفانه ما دوست داريم افراد ديگر
را مطابق ميل خودمان تغيير دهيم و اين موضوع گاهي باعث تنش و ناراحتي ميشود.
بسياری از افراد با ورود عضو جديد به خانواده تالش ميكنند شخصيت او را مطابق ميل
خود تغيير دهند و او را وادار با انجام يكسری رفتارها ميكنند كه اين موضوع باعث
دلخوری و ناراحتي ميشود.
 .8پرهیز از مراجعه بدون اطالع قبلی به خانه فرزندان
اگر قصد داريم به خانه دختر يا پسرمان كه تازه عروسي كردهاند برويم ،الزم است از
قبل با آنها هماهنگ كنيم .رفتن سرزده و بدون هماهنگي به خانه فرزندان اگر دليل
موجهي نداشته باشد باعث دلخوری و تنش ميشود .اين عمل به نوعي ورود به حريم
خصوصي بدون اجازه محسوب شده و امری ناپسند است .همانطور كه خود ما دوست
نداريم بدون اطالع قبلي پذيرای ميهمان باشيم ،فرزندان ما نيز ترجيح ميدهند
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ميهمانان خود را هر چند پدر و مادر خودشان يا همسرشان باشند ،با اطالع قبلي
بپذيرند .اطالع دادن باعث حفظ احترام و شأن خود ما خواهد بود و از تيرگي روابط و
دلخوری و تنش بين فرزندان و همسرانشان نيز پيشگيری ميكند.
رعايت موارد فوق كمک مي كند تا حريم رابطه ما حفظ شده و دچار چالش و ناراحتي
نشويم و بتوانيم يک رابطه خوب ،مناسب و موثر با عضو جديد شكل دهيم و حداقل
ميزان تنش و ناراحتي را در روابطمان تجربه كنيم.
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فصل ششم
نقش مذهب در زندگی سالمندی
در سالهای اخير ،متخصصين سالمندی21بهطور خاص بـه تأثيرات سروكار داشتن با
مذاهب بر سالمت جسمي و سالمت رواني متمركز شدهاند .اين امر احتماال ناشي از
دانشي است كه نشان داده مذهب ،هم بهعنوان يک نهاد اجتماعي و هم بهعنوان يک
منبع معنابخش بهويژه برای سالمندان ميتواند مفيد باشد.
نقش مذهب در ارائه خدمات و ابزارهای رواني كه برای مقابله و تطابق با موضوعات
زندگي روزانه ،مانند تغييرات ،فقدان و مرگ فراهم ميكند ،حائز اهميت است .مرور
مطالعات تجربي كه در زمينه آثار شاخصهای مذهبي بر سالمتي و بهداشت رواني در
سالمندان اجرا شده ،آنچه را گفته شد تأييد ميكند22.
تقريبا همچنان كه سن افراد باال ميرود ،سـروكار داشتن رسمي يا سازمانيافته با
مذهب ،پيشبينيكننده قویتری برای سالمت بيشتر ،شادماني و رضايتمندی از
زندگي خواهد بود23.
نتايج تحقيقات كالياني تأثير مثبت مذهب را بر سطوح فردی و اجتماعي و فرايندهای
انطباقي در سنين بعدی نشان داد .چنانچه مذهب قسمتي از فرايند اجتماعي شدن

21
. Gerontologists.
22
. Koenig G H. etal. Religious coping in the nursing: A bio-psycho-social model.
Psychology & Medicine 1997; 20(4).
23
. Levin J H.Religion in aging and health. Theoritical foundation & methodological
frontiers. California:SAGE.
Publications Inc;1994.
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دوره كودكي باشد و در طول دوره بزرگسالي فرد نيز ادامه پيدا كند ،به يكپارچگي فرد
در بزرگسالي كمک خواهد كرد24.
در ايران نيز در سالهای اخير پژوهشهايي در اين زمينه انجام شده است .هروی
كريموی از طريق پژوهشي روی سالمندان گزارش ميدهد كه اكثر سالمندان ،انجام
فرائض و فعاليتهای مذهبي را وسيلهای برای آرامش دروني خود معرفي كردهاند 2۵.
سيف به كمک يک بررسي در مركز سالمندان نشان داد كه غالبا ميزان افسردگي در
سالمنداني كه به عبادت توجه داشتند ،نصف ميزان افسردگي ديگر سالمندان بود26.
نتايج مطالعه ديگری كه به منظور بررسي نگرش و عملكرد ديني سالمندان مقيم خانه
سالمندان انجام شد ،نشان ميدهد كه اعتقادها ،نگرشها و عملكردهای ديني ،عامل
مهمي در سازگاری با پيامدهای سالخوردگي و تأمين بهداشت رواني سالمند است27.

تاثیر دین و باورهای مذهبی در بهداشت روانی
امروزه با وجود پيشرفتهای علمي چشمگير كه در زمينههای روانپزشكي و رواندرماني
به وجود آمده است ،مالحظه ميشود كه بعضي از صاحبنظران برجسته نيز به نقش،
اهميت و ضرورت دين در بهداشت رواني تأكيد فراوان داشته و عقيده دارند كه اعتقادات
مذهبي و توكل به خدا موجب تسكين و بهبودی سريعتر مشكالت رواني ميشود.
24
. Kalyani K M. The impact of religious beliefs and practice on aging: A cross – cutural
comparision. Journal of Aging Studies 1997; 11(2): 101- 114.
 .2۵هروی كريموی م .نقش اسالم در ارضای نيازهای رواني سالمندان .اولين همـايش
بـين المللـي نقـش ديـن در بهداشـت روان(چكيـده مقاالت) .تهران :معاونت پژوهشي دا نشگاه
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران؛ . 138۰
 . 26سيف ،س؛ مذهب و بهداشت بشری :اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان
(چكيده مقاالت).

 .27ابراهيمي اا ،نصيری ح؛ بررسي ميزان افسردگي سالمندان مقيم خانه سالمندان با نگرش و عملكردهای ديني آنها:
اولين همايش بينالمللي نقش دين در بهداشت روان.
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هنگامي كه انسان دردمند و تنها ،نااميد از ديگران در كاهش دردهای جسمي يا رواني
خود راه به جايي پيدا نميكند ،هنگامي كه اميد بهبودی از بيمار مبتال به اختالل رواني،
يا جسماني با سيری مزمن و پيشرونده سلب ميشود و درمانهای كالسيک كمكي به
او نمي كند ،تنها راهي كه برای نجات از اضطراب ،افسردگي و دردهای جانكاه او باقي
ميماند ،ياری گرفتن از ايمان و باور ديني است28.
در رابطه با تاثير مذهب بر سالمت رواني ميتوان به سخن بنيامين راش ،پدر علم
روان پزشكي اشاره كرد .به گفته او نقش مذهب در سالمت رواني انسان مانند اكسيژن
برای تنفس است29.
افراد متدين به هر نسبت كه ايمان قوی و محكمي داشته باشند ،از بيماری رواني
مصون تر هستند .از جمله آثار ايمان ديني ،آرامش خاطر است .ايمان ديني دلهره و
نگراني نسبت به رفتار جهان را در برابر انسان از ميان ميبرد و به جای آن به او آرامش
خاطر ميدهد3۰.
امرزه بسياری از انديشمندان و صاحبنظران بر اين باورند كه مذهب تأثير انكارناپذيری
بر سالمت روح و جسم و ديگر ابعاد زندگي بشر دارد.
كارل گوستاو يونگ ميگويد « :من صدها نفر از بيماران را معالجه و درمان كردهام .از
ميان بيماراني كه در نيمه عمر خود ( 3۵سالگي به بعد) به سر ميبرند حتي يک بيمار
را نيز نديدم كه اساسا مشكلش نياز به يک گرايش ديني در زندگي نباشد .به جرأت
ميتوانم بگويم كه تکتک آنها به اين دليل قرباني بيماری رواني شده بودند كه آن
 . 28كاالبراس / 1987 ،دادفر ،محبوبه 1386 / 1۰ / 21 ،؛ بررسى نقش دين در بهداشت روانى و
فرآيندهاى روان درمانى ؛ منبع :خبرگزاری فارس .
 . 29كرمي ،جهانگير /روغنچي ،محمود /عطاری ،يوسفعلي /بشيده ،كيومرث /شكری ،مهتاب
 138۵؛ بررسي روابط چندگانه ابعاد جهت گيری مذهبي با سالمت رواني در دانشجويان دا نشگاه
رازی ؛ مجله ی علوم تر بيتي و روان شناسي ،دانشگاه شهيد چمران ،پاييز  ، 8۵شماره . 3
 . 3۰همان.
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چيزی را كه اديان موجود در هر زماني به پيروان خود ميدهند ،نداشتند و فرد فرد
آنها ،تنها وقتي كه به دين و ديدگاههای ديني برگشته بودند بهطور كامل درمان
شدند» 31.

دین و بیماری روانی
تأثير استرس در اختالالت رواني موضوع پژوهشهای متعددی در نيم قرن گذشته بوده
است .روانشناسان بر اين باورند كه زندگي در قرن بيستويكم همراه با استرس و
تنيدگي رواني و بحرانهايي است كه باعث بيماریهای جسماني و حتي مرگ ميشود.
كن وى ،ضمن تحقيقى كه در زمينه تأثير دين بر سالمت روان روى افراد سالمند انجام
داد ،به اين نتيجه رسيد كه شرايط طبى استرسزا بين افراد سالمند شايعتر است ،ولى
اعتقادات و اعمال دينى شامل نماز خواندن ،فكر كردن در مورد خداوند و عقايد درونى
فرد بهعنوان مكانيزمهاى مهم براى كمكردن استرس و بهتر كردن توانايى سازش با اين
مسايل در بين بيماران سالمند به كار مىروند32.

 . 31خديجه بوترابي؛ وجوه مشترك بهداشت رواني در اديان توحيدی و كتب مقدس؛ ص - 2۰۵
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 . 32محبوبه دادفر؛ بررسى نقش دين در بهداشت روانى و فرآيندهاى روان درمانى؛ ، 1386 / 1۰ / 21
منبع :خبرگزاری فارس (به نقل از طهماسبى پور و كمانگرى( ،) 1376 ،دادفر.) 86 ،
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شکرگزاری و سالمت روان
شكر يعني اظهار نعمت منعم به واسطه اعتراف دل و زبان .داشتن روحيه شكرگزاری از
نشانههای سالمت روح و روان آدمي است 33.علت اين امر را در  3نكته ميتوان بيان
كرد:
 .1شكرگذاری نشان ميدهد كه فرد در ساحت شناختي به درجهای از رشد و سالمت
رسيده كه نعمت را شناخته ،قدرت تميز بين نعمت و نقمت را پيدا كرده و نيز تشخيص
داده كه چه كسي اين نعمت را به او عطا نموده است .شناخت موارد يادشده جز در
سايه سالمت عقل و نفس ممكن نيست و اين رشد شناختي و سالمت نفساني در ساحت
بينش و انديشه ،او را برانگيخته است كه از صاحب نعمت تشكر و قدرداني كند.
 .2داشتن روحيه شكرگزاری نشاندهنده سالمت در ساحت احساس و عواطف فرد است.
زيرا احساس تشكر از صاحب نعمت در او پديدار شده و نشان ميدهد كه فرد به آسيب-
های روحي و رواني مانند غرور ،بخل ،كينه و حسادت مبتال نيست؛ روح و روان او مكدر
و مخدوش نشده و اين خود درجهای از سالمت روان است.
 .3در حوزه رفتاری و كنشورزی بيروني نيز ابراز تشكر و قدرداني به زبان و رفتار ظاهری
نشان از سالمت روح و روان دارد .دليل اين مساله هم اين است كه شكرگزاری زباني و
قدرداني رفتاری فرد ،نشان ميدهد كه فرد شاكر در حوزه شناخت و عواطف از سالمت
برخوردار است .چه بسا افرادی كه نعمت و ارزش برخورداری از آن را ميشناسند و در
قلب خود نسبت به صاحب آن احساس رضايت دارند ،اما از ابراز اين محبت و ابراز
رضايت بهصورت عمل و رفتار ناتوان هستند .اين ناتواني ،نشانگر بيماری و عدم سالمت
فرد در حوزه رفتاری است .به همين دليل ،ابراز رضايت و شكر زباني و رفتاری ،نشانه
سالمت رواني فرد محسوب ميشود.

 . 33علي اكبر دهخدا؛ لغت نامه دهخدا.
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بنابر آنچه گذشت ،انسان شاكر ،هم در بعد انديشه و فكر دارای سالمت است و هم در
ساحت عواطف و رفتار بهنجار و رشديافته عمل ميكند34.

توکل و بهداشت روان
توكل از آموزههايي است كه تأثير زيادی بر سالمت روان انسان دارد .توكل به انسان
جرأت اقدام و عمل ميدهد و بازدارندههای رفتاری را از ميان برميدارد.
توكل ،اوال مستلزم حركت و تالش انسان است و ثانيا چون به خدا اعتماد ميكنيم ،كار
را با اطمينان بيشتری انجام ميدهيم .توكل يعني انسان هميشه به آنچه منطبق با حق
است ،عمل كند و در اين راه به خدا اعتماد كرده و بداند كه خداوند پشتيبان كساني
است كه حامي و پشتيبان حق باشند.
در قلمرو بهداشت رواني ،يكي از عوامل اضطراب و نگراني انسان ،كارهای مهم و
سرنوشتساز هستند .هنگامي كه شخص ميخواهد كار ويژهای كه در زندگياش جايگاه
مهمي دارد را انجام دهد ،چون انجام آن كار دارای ثمرات مثبت است و از سوی ديگر،
انجام ندادنش ضرر قابل توجهي دارد ،در انجام آن دچار شک و ترديد و اضطراب ميشود
و در نتيجه تنيدگي زيادی در روح و روان او اتفاق ميافتد .فرد در اين مواقع به دنبال
يک تكيهگاه مورد اعتماد است تا به او در انجام آن كار كمک كند .با انتخاب پشتيباني
مطمئن بهعنوان تكيهگاه ،قلب انسان آرام ميشود ،نيروی زيادی پيدا ميكند و از نگراني
خالص ميشود.
توكل به خدا باعث ميشود فرد به تواناييها و استعدادهای خدادادی خود اعتماد كند.
چنين فردی در موفقيتها و پيروزیها گرفتار غرور و خودپسندی نميشود و در
مشكالت ،گرفتار درماندگي و دچار اختالل عملكردی نخواهد شد و احساس پايداری و
مقاومت ميكند .اين خود بهترين وسيله تأمين سالمت رواني فرد است.
 . 34سليمان قاسمي و مهدی صفورايي ؛ سالمت روان در پرتو آموزه های ديني ؛ معرفت ،شمار ه
 ، 97ص . 2۰
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توبه و نقش آن در سالمت روان
يكي ديگر از آموزههای ديني كه ميتواند نقش مهمي در سالمت روان و بهويژه سالمت
روان سالمندان داشته باشد ،توبه است.
توبه يا اقرار به گناه در تمام اديان توحيدی وجود دارد و يكي از مشتركات اين اديان
است .احساس گناه ،باعث احساس كمبود و اضطراب در انسان ميشود و اين احساس
به بروز عوارض بيماریهای رواني منجر خواهد شد.
رواندرماني در چنين مواردی به موضوع تغيير ديدگاههای بيمار درباره اعمال گذشته
او كه باعث احساس گناه ميشوند ،توجه ميكند.
بيمار در اين حالت از ديدگاه جديدی به اعمال خود نگاه ميكند ،بهطوریكه ديگر
دليلي برای احساس گناه در خود نميبيند .در نتيجه ،سرزنش وجدان او كاهش مييابد
و برای پذيرش «خود» آمادهتر ميشود و سرانجام اضطراب و عوارض بيماری روانياش
از بين ميرود3۵.
در قرآن ،روش توبه كه روشي بينظير و موفق برای احساس گناه است ،به ما ارائه شده
است .زير ا توبه يا بازگشت به سوی خداوند متعال سبب آمرزش گناهان و تقويت اميد
انسان به جلب رضايت الهي است و همين دليل موجب كاهش شدت اضطراب انسان
ميشود.
در قرآن چنين آمده است« :لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا؛36از
رحمت خداوند نوميد نباشيد كه همانا خدواند همه گناهان را ميآمرزد».
از نظر رواني ،باور به اين كه جرم و گناه قابل بخشش نيست ،باعث تثبيت و حتي
افزايش گناه مي شود .مثال اگر به كسي بگويند تو با اين اعمالي كه انجام دادهای،
 . 3۵خديجه ا بوترابي؛ وجوه مشترك بهداشت رواني در اديان توحيدی و كتب مقدس؛ ص - 2۰۵
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هيچوقت به رستگاری نميرسي و مورد لطف و مرحمت خداوند قرار نميگيری ،او با
خود ميگويد در اين صورت معنا ندارد كه مراقب خودم باشم تا از اعمال ناروا خودداری
كنم؛ چون فايدهای ندارد و نميتوانم سعادتمند باشم .به همين علت است كه خداوند
رئوف و مهربان مقرر داشته كه در صورت تحقق انقالب دروني توبه ،همه گناهان فرد به
گونهای آمرزيده ميشود كه گويي گناهي نكرده است.

دعا و سالمت روانی
دعا در اصطالح عبارتست از توجه به خداوند ،راز و نياز كردن و ارتباط با او ،اعراض از
غير و استمداد از او .به عبارت ديگر ،دعا ارتباط روحي و معنوی ،روی آوردن به آفريدگار
عالم و ماورای ظواهر ،اظهار عجز و عبوديت و درخواست نياز از پيشگاه بينياز است.
قرآن هم به اثر آرامشبخشي دعا اشاره ميكند ،آنجا كه ميفرمايد« :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
ل عَلَيهِمْ إِنَّ صَلَاتَکَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»؛37از
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَ ِّ
اموال آنها صدقهای (زكات) بگير تا به وسيله آن ،آنها را پاكسازی كني و پرورش
دهي و به آنها (هنگام گرفتن زكات) دعا كن كه دعای تو مايه آرامش آنهاست و
خداوند شنوا و داناست».
مي توان اين برداشت را از اين آيه كرد كه دعای خير در حق يكديگر موجب تسكين و
آرامش روحي دعاكننده و دعاشونده ،ميشود.
برخي از پزشكان بر اين باورند كه در بسياری از موارد دعا در بهبودی حال بيماری مؤثر
ب وده است .بنابراين ،بايد دعا را يكي از شيوههای موثر در معالجه بيماران دانست38.

 . 37توبه. 1۰3 :
 . 38حسن عسگری؛ راه های رسيدن به آرامش رواني از نگاه قرآن؛ منبع :سايت باشگاه انديشه،
. 1386 / ۰8 / ۰1
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در مورد بسياری از مردم ،دعا برای درمان بيماریهای رواني بسيار مؤثر بوده و در
نتيجه ،سالمت جسمي و روحي آنها را در پي خواهد داشت .افراد مذهبي ميپذيرند
كه هر واقعه و امری در زندگي آنها رخ ميدهد انعكاسي از مشيت الهي است و اين
مشيت الهي كه از نظر آنها پنهان است در نمازها و دعاها مشهود ميشود .اگر نيرويي
برای تحمل پيشآمدها الزم باشد در اثر دعا و نماز به دست ميآيد.
دعا و تضرع به درگاه خداوند باعث كاهش احساس اضطراب ميشود؛ زيرا مؤمن ميداند
دعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»؛39
كه خداوند متعال در قرآن كريم فرموده است« :وَقَالَ رَبُّكُمُ ا ْ
پروردگار شما فرمود مرا بخوانيد تا دعای شما را اجابت كنم».
در انجيل باب  ۵نامه يعقوب آمده است« :نزد يكديگر به گناهان اعتراف نماييد و برای
هم دعا كنيد تا ش فا يابيد .دعای صادقانه فرد درستكار قدرت و تأثير شگفتانگيزی
دارد»4۰.
گاندی نيز در مورد دعا گفته است كه اگر دعا نبود ،من مدتها قبل ديوانه شده بودم.

نقش معنویت در ارتقای سالمت
يكي از مشكالتي كه افراد زيادی در دوران سالمندی با آن دست و پنجه نرم ميكنند،
مشكال ت مربوط به سالمتي جسمي است .اين در حالي است كه گرايش به معنويت
مي تواند در پيشگيری از بروز مشكالت جسمي و حتي درمان برخي از اين مشكالت
تاثيرگذار باشد.
يكي از تأثيرات مهم معنويت در زندگي ،ارتقای سالمت است .بيترديد همه ميپذيريم
كه حفظ سالمت مستلزم تغذيه مناسب ،ورزش و استراحت كافي و پرهيز از عادات غلط
مانند سيگار كشيدن است ،اما باورهای ما نيز بر سالمت و طول عمرمان تأثير ميگذارد.
 . 39غافر. 6۰ :
 . 4۰ترجمه عهد عتيق؛ باب  ، ۵ص  ، 1898به نقل از بوترابي؛ ص . 2۰9
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مطالعات نشان دادهاند كه گرايشهای معنوی قوی و نگرش مثبت موجب ارتقای
سالمتي ميشود و بيماراني كه گرايشهای معنوی قوی دارند به بهبود خود از بسياری
بيماری های مزمن مانند فشار خون باال ،بيماری قلبي و بهبودی پس از جراحي كمک
ميكنند.
همانطور كه اشاره شد معنويت مرحلهای است كه طي آن افراد ،معنای زندگي را درك
مي كنند .اين معنا چيزی فراتر از خودشان است .در واقع ،معنويت همان چيزی است
كه آرامش و امنيت خاطر را فراهم ميكند .اين احساسي است كه به واسطه آن خود را
متصل به چيزی فراتر از خود ،ميتوان يافت .منشأ معنويت هرچه باشد فوائد گستردهای
بر سالمت افراد خواهد داشت.
افراد دارای باورهای مذهبي يا معنويت ،به واسطه بهرهمندی از آرامش دروني ،كمتر به
محركها پاسخ استرسي ميدهند .از طرفي ،سالمت روان به ايجاد نگرش مثبت كمک
ميكند و اين به نوبه خود احساس درد را كاهش ميدهد.
گفته مي شود معنويت و رفتارهای مذهبي با كند شدن روند بيماری آلزايمر ارتباط دارد.
همچنين ،طول عمر افرادی كه در برنامهها و فعاليتهای مذهبي حضور دارند بيشتر
است .براساس مطالعات انجام شده ،باورهای مذهبي قوی در افزايش توان جسمي كساني
كه تحت عمل احيای قلب قرار ميگيرند نيز مؤثر است .حتي تأثير اين باورها در ترك
اعتياد هم به اثبات رسيده است.
اهميت دين و رشد معنوی در سالمت انسان در چند دهه اخير بهصورت فزايندهای
مورد توجه روانكاوان ،روانشناسان و متخصصان بهداشت جسم و روان قرار گرفته است.
پيچيدگيهای جامعه مدرن امروزی و مشكالت روزافزون زندگي ماشيني و تغيير
شيوهها و الگوهای زندگي در عصر فرامدرن ،موجب شده است كه نيازهای معنوی انسان
در برابر خواستهها و نيازهای مادی او قد علم كند و اهميت بيشتری بيابد .متخصصان
نيز بهطور جدی دريافتهاند كه شيوههای موجود درماني برای بهبود اختالالت عاطفي،
رواني و حتي جسماني افراد كافي نيست .بهعنوان نمونه ،آنها به اين نتيجه رسيدهاند
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كه گرايشهای سالم ديني ،فشار خون باال را پايين ميآورد و با تقويت هيجانات مثبت،
هيجانات منفي را كاهش ميدهد.
بسياری از صاحبنظران غربي معتقدند كه دين از جنبههای مختلفي به انسانها كمک
مي كند تا با فشارهای رواني زندگي ،بهتر كنار آيند .عقايد ديني در اميدوار كردن
انسانها و ايجاد انگيزه شفا پيدا كردن برای بيماریهای جسماني و رواني آنها مؤثر
است .روابط و پيوندهای اجتماعي حاصل از فعاليتهای ديني موجب كنترل و كاهش
افسردگي و اضطراب ميشود و از تنهايي و انزوای انسان جلوگيری ميكند.
در مورد ارتباط معنويت و سالمت ،دو نظريه كلي مطرح شده است :اولين مورد ،تمدد
اعصاب است .به اين معنا كه اگر بدن در حالت آرامش قرار گيرد ،ضربان قلب ،فشار
خون و ميزان تنفس پايين ميآيد و اين موضوع ،پاسخ استرس را در بدن كاهش ميدهد.
نظريه ديگر اين است كه معنويت بر عملكرد سيستم ايمني تأثير ميگذارد .معنويت و
ايمان ،عملكرد سيستم ايمني را به طريقي كه قابل سنجش باشد مانند افزايش
گلبولهای سفيد خون ،بهبود ميبخشد .زماني كه بدن احساس امنيت ميكند و در
آرامش قرار دارد ،سيستم عصبي قادر است آرامش خود را حفظ نموده و طبيعي باشد،
بنابراين سيستم ايمني قادر است بهتر عمل كند .در واقع ،در اين حالت همه اعضای
بدن در مقابله با بيماریها موفقترند.

آداب سالمندی در دین اسالم
الف .اخالق

توصيه و دستوراتي كه در آيات قرآن و روايات اسالمي جهت تكريم سالمندان آمده
است ،ما را متوجه امتيازات گسترده آنان ميكند .به همان نسبت مسئوليت سالمندان
نيز سنگين است .ممكن است خطايي از جوان سر زند كه قابل جبران و قابل گذشت
باشد ،اما همان خطا از سالمندان توجيهپذير نباشد .در روايتي از امام صادق(ع)
ميخوانيم« :چنانچه فردی اين سه ويژگي را نداشته باشد به خير او اميدی نيست :كسي
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كه در نهان ،حضور خداوند را در نظر نياورد ،در پيری مراقب رفتار خود نباشد و از عيب
خود حيا نكند»41.
تهذيب اخالق و تعديل خوی و مزاج از مسائلي است كه در همه سنين ،بهويژه در دوران
سالمندی ،بايد مورد توجه باشد .دين و مذهب ،ضامن اجرای تهذيب نفس هستند و
افراد را بر تمايالت و خواستههايشان مسلط ميكنند .تعديل اخالق و غرايز در اين سنين
ضمن آنكه عاملي است برای زندگي راحت و سالم ،در دگرگوني اخالق و رفتار كوچک-
ترها نيز مؤثر است .سالمندان بايد رفتار و كردار خود را مورد توجه قرار دهند و اصالح
كنند و همچنين ،وظايف عبادی و اخالقي خود را به گونهای انجام دهند كه هم مشمول
عنايت الهي شوند و هم در جامعه مورد تكريم و احترام باشند؛42از اين رو ،افراد
بازنشسته بايد بيش از پيش به مكارم اخالقي و سجايای انساني گرايش داشته باشند و
به نيكوكاری و انجام اعمال خير تمايل نشان دهند.

ب .عبادت

چنانكه قران كريم آرامش پايدار را در گرو ياد خدا و پرستش او ميداند ،عبادت سالمند
در تنهايي بهترين همراه اوست .عبادت سالمند به حدی ارزشمند است كه سبب ميشود
خداوند از ساير لغزشهای او بگذرد .عبادت پروردگار ،اضطراب را دور ميكند و آرامش
را به ارمغان ميآورد .ذكر اين نكته مهم است كه بدانيم در روايات اسالمي ،عبادت دارای
معاني گستردهای است .انس با آفريدگار در قالب آداب خاص" ،عبادت" ناميده ميشود.
در برخي روايات هم برترين عبادت ،تفكر ،غلبه بر عادتهای ناپسند ،كسب دانش و
سكوت به موقع شمرده شده است 43.

 . 41ابي جعفر الصدوق؛ من اليحضره الفقيه؛ تحقيق علي اكبر الغفاری ،ج  ، 1ص . 319 ، 131
 . 42محمدتقي فلسفي؛ بزرگسال و جوان از نظر افكار و تمايالت؛ ج  ، 2ص . 322
 . 43همان.
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ج .سالمند و مراقبه نفس

پيامبر(ص) فرمودند« :ای چهل سالهها! همانند محصولي ميمانيد كه درو كردنش
نزديک شده! ای پنجاه سالهها! برای فردايتان چه آماده خواهيد كرد؟ ای شصت سالهها!
برای محاسبه رستاخيز آماده شويد .ای هفتاد سالهها! هيچ عذری نداريد ،پس اعمال
نيک انجام دهيد و از رفتار مخالف شأن سالمندی برحذر باشيد»44.
در احاديث و روايات مذكور توصيه شده است كه سالمندان از رفتار خود مراقب كنند و
نسبت به برطرفكردن عيوب خود كوشا باشند.

د .آداب

منابع اسالمي با توصيههايي كاربردی ،ظاهر سالمند را نيز آراسته ميسازد .رعايت اين
توصيهها ،وقار سالمند را محفوظ و بزرگي او را در نزد ديگران تثبيت ميكند .از جمله
اين سفارشها آن است كه در پوشش ،نحوه راه رفتن ،نشست و برخاست و ...سالمند،
رعايت شئونات سالمندی را كرده و خود را شبيه جوانان نسازد .از امام صادق(ع) روايت
شده است كه فرمودند« :بهترين جوانان كسانياند كه خود را شبيه پيران قرار دهند و
بدترين پيران كسانياند كه خود را شبيه جوانان قرار دهند»4۵.

ه .یاد خدا و تحصیل کماالت معنوی

روايات اسالمي همانگونه كه مسلمانان را به احترام و تكريم سالخوردگان موظف كرده
است ،به كهنساالن نيز گوشزد ميكند كه از موقعيت معنوی و مسئوليت سنگين خود
آگاه باشند و به آنها خاطرنشان كرده كه تمام اعمال كوچک و بزرگشان مورد محاسبه
و مؤاخذه قرار ميگيرد .امام صادق(ع) در اين خصوص ميفرمايد« :بنده الهي تا چهل
سالگي در گشايش و توسعه رحمت الهي قرار دارد و چون به چهل سال رسيد ،خداوند
 . 44محمدباقر مجلسي؛ بحاراالنوار؛ ج  ، 7ص  39۰و ج  ، 7۵ص . 137
 . 4۵محمدبن الحسن العاملي؛ وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه؛ تحقيق عبدالرحيم
الرباني الشيرازی ،ج  ، 61ص  1۰2؛ ج  ، ۵ص  26؛ ج  ، 21ص  449 ، 491و ج  ، 11ص . 149
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به دو فرشته ثبت اعمالش وحي ميكند كه از اين پس بر او سخت بگيريد و به شدت
مراقبش باشيد و تمام اعمال وی را از كم و زياد و كوچک و بزرگ بنويسيد».

ی .توجه به مسئله مرگ و زندگی اخروی

يكي از مهم ترين مسائلي كه هر انساني بايد نسبت به آن متوجه باشد ،مرگ و زندگي
اخروی است؛ چرا كه بر اساس اين توجه است كه در پي توشهاندوزی برای سفر آخرت
ميافتد 46.كساني كه پيرو مكتب انبياء و اوليای الهي هستند ،به خدا و جهان پس از
مرگ ايمان دارند و هيچگاه گرفتار يأس و نااميدی و نگراني نميشوند .دليلش هم اين
است كه در نظر آنان مرگ به منزله پلي است كه با پيمودن آن از تنگنای دنيا رهايي
يافته و به حيات بهتری دست مييابند .چنين كساني خود را آفريده خدا و بازگشت
خود را نيز به سوی او ميدانند47.اين افراد معتقدند كه برای زندگي ابدی آفريده شدهاند
و به همين دليل ،اگر بر اثر ناتواني جسمي از فعاليتهای دنيا باز بمانند ،هيچگاه از نظر
معنوی دچار ركود و سستي نميشوند.
بهتر است سالمندان موقعيت را مغتنم شمرده ،به سرای جاويدان بيشتر فكر كنند و از
گناهان ،بدكاریها و خطاهای گذشته استغفار نمايند؛ حق و حقوق زائل شده را بپردازند؛
فرائض ديني را انجام دهند؛ مستحبات را در حدود قدرت به كار بندند و با سعادت و
سربلندی آماده ديدار دوست شوند .اين دوران ،دوران سازندگي است .ممكن است هر
انساني يک عمر گناه كرده و دچار لغزش شده باشد؛ اما اينک وقت آن است كه در پرتو
غفران الهي ،از خودمداری و هوای نفس رها شود و به پاكسازی جسم و جان و روح
خود بپردازد.

 . 46ر .ك:قرآن مجيد  /صافات ،آيات  ۵8ـ  61؛ يونس ،آيه  3۰؛ آل عمران ،آيه  3۰؛ نحل ،آيه
 111؛ بقره ،آيه  11۰؛ انعام ،آيات  3۰ـ  31؛ سبأ ،آيه  3و جاثيه ،آيه . 32
 . 47بقره. 1۵6 :
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فصل هفتم
مفهوم اوقات فراغت
در جهان پرتنش امروز كه انسانها به دليل مشغله فراوان ،همواره احساس خستگي
مي كنند ،اهميت اوقات فراغت بر كسي پوشيده نيست .الگوی فراغت ميتواند تأثير
مثبتي بر وضعيت زندگي افراد و ميزان لذتبردن آنها از زندگي داشته باشد .البته ،اين
تأثير به فرد محدود نميشود و وجود الگوهای فراغت مناسب به برنامه كالن هر جامعه
نيز كمک خواهد كرد48.
اوقات فراغت بهعنوان يک پديده فرهنگي و اجتماعي تأثيرگذار بر ابعاد اقتصادی،
سياسي و اجتماعي ،موضوع مشترك تمام اقشار جامعه است ،اما متأسفانه سالمندان و
بازنشستگان در اين رابطه به فراموشي سپرده شدهاند .بهطوریكه ،آمارها نشان ميدهد
 8۵درصد از اوقات فراغت سالمندان كشور پای تلويزيون ميگذرد.
استافورد (2۰۰4)49مينويسد در كشورهايي مثل آمريكا ،اوقات فراغت بهعنوان مهم-
ترين بعد سالمتي سالمندان آمريكايي و كليد اصلي سالمندی سالم قلمداد شده است.
در اين رابطه مطالعات انجام شده ،نشان داده است كه مشاركت فعال سالمندان در
فعاليتهای اوقات فراغت و فعاليتهای ورزشي (يک بار ورزش در هفته) با هدف
پيشگيری از مشكالت عملكردی مرتبط بـا مداخالت سن ،مؤثر بودهاند۵۰.
 . 48افروز پوراسماعيل؛ بهره وری از اوقات فراغت با توجه به نظرات جامعه شناسان و مق ايسه آن
با آموزه های وحياني؛ پژوهش ديني زمستان  14 : 184 - 2۰6؛ . 138۵

49
’. Stafford J. The importance of leisure for good health: Native American Elders
perspectives. The Gerontologist 2004; 44 1): 534-536.
 . ۵۰همان.
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سپری كردن اوقات فراغت بهنحو مطلوب ،برای شاداب ماندن سالمندان الزامي است.
حركت ،ورزش و سرگرمي سبب رضايت سالمندان از زندگي شده ،اعتمادبهنفس اين
افراد را تقويت ميكند و آنها را از سكون ،بيثمری و احساس بياهميت بودن نجات
ميدهد .جدول زير سرفصلهای كلي اوقات فراغت را نشان ميدهد۵1:
فعالیتهای رایج برای
فراغت

موســيقي ،خواندن قرآن و شــركت در جلســات مذهبي ،اســتفاده از
رســانهها ،مســافرت ،اردوهای زيارتي ،مطالعه ،نوشــتن ،قدمزدن ،ديد و
بازديد ،كارهای منزل ،استفاده از برنامههای فرهنگسرا

موانع استفاده از
فراغت
نقش خانواده و فراغت
سالمند

عدم اســتطاعت مالي ،نداشــتن وقت كافي ،اشــتغال به كار ،بيحوصــله
بودن ،فقدان امكانات ،ضعف جسمي
بيتوجهي خانواده به فراغت سالمند ،لزوم آموزش خانواده برای پركردن
فراغت سالمند

تأثیر گردش بر زندگی
سالمند
راهکارهای بهبود
فراغت سالمند

بهبود وضــعيت خواب و داشــتن آرامش ،فراموشــي مشــكالت ،خروج از
انزوا ،بهبود سالمت جسمي و رواني
ايجاد مراكز تفريحي ،برگزاری جشن و گردهمايي ،آموزش نحوه سپری
نمودن اوقات فراغت به ســالمند ،عضــويت در كانونها ،رفتن به ســفر،
ا ستفاده از پاركها و موزهها ،پرورش گل و گياه ،ا ستفاده از برنامههای
راديو و تلويزيون ،شـــركت در جلســـات مذهبي و برنامههای گردش با
همساالن

 . ۵1مهشيد فروغان ،فضالله احمدی ،منيره انوشه و ابوالفضل رحيمي؛ تجارب سالمندان ته راني

در زمينه اوقات فراغت و تفريحا ت؛ مجله سالمندی ايران ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،بهار
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فعالیتهای رایج در اوقات فراغت
جدول فوق كه براساس مطالعات روی جمعي از سالمندان تهيه شده است ،نشان ميدهد
كه سالمندان در برنامه اوقات فراغت خود فعاليتهايي مانند گوش كردن به موسيقي،
عبادت و خواندن قرآن ،تماشای تلويزيون ،مسافرت ،مطالعه ،قدمزدن ،ديد و بازديد،
كارهای منزل ،سفر و استفاده از برنامههای آموزشي و فرهنگسراها را منظور كردهاند.
يكي از مهمترين اين مضامين ،عبادت و خواندن قرآن بود كه توسط نيمي از
مشاركتكنندگان در مطالعه يادشده ،گزارش شد .عبادت ،ارزشمندترين فعاليتي است
كه هر انسان ميتواند در ايام فراغت انجام دهد .براساس دين مبين اسالم ،بعد از هر
كار دشواری بايد فراغتي در برنامه انسان لحاظ شود .اين فراغت ،فرصتي است برای
عبادت بيشتر و اشتياق به درگاه الهي.
همچنين ،مشاركت سـالمندان در فعاليتهای مذهبي ،با افزايش سالمت روان ،كاهش
افسردگي ،افزايش رضايت از زندگي و اعتمادبهنفس ارتباط دارد .نتايج مطالعه برام و
همكاران(۵2)2۰۰4در هلند نشان داد سالمنداني كه به كليسا ميروند ،عاليم افسردگي
را كمتر بروز ميدهند.
مطالعـه گتام و همكاران (۵3)2۰۰7در نپال نشان داد كه سالمندان در فعاليتهای
فرهنگي ،از قبيل جلسات مذهبي ،زياد شركت ميكردند ،بهطوریكه  79درصد مردان

52
. Braam AW, Hein E, Deeg DJH, Twisk JWR, Beekman ATF, Van Tilburg W.
Religious involvement and 6- year course of depressive symptoms in older Dutch
;citizens: results from the Longitudinal Aging Study Amsterdam. J Aging Health 2004
16: 467–489.
53
. Gautam R, Saito T, Kai I. Leisure and religious activity participation and mental
health: gender analysis of older adults in Nepal. BMC Public Health 2007; 7(299): 111.
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و  82درصد زنان سالمند مشاركتكننده در اين مطالعه ،در اوقات فراغت خود به اعمال
ديني ،نماز و فعاليتهای مذهبي ميپرداختند.
در داخل كشور نيز مطالعه آصفزاده و همكاران(۵4)1388كه بهمنظور بررسي وضعيت
سالمندان شهر قزوين از نظر اوقات فراغت صورت گرفت ،نشان داد كه  44.2درصد از
سالمندان ،در اوقات فراغت خود به مساجد ميروند.
از سوی ديگر ،همانطور كه از تجربيات خود سالمندان مشخص است ،اين گروه به دليل
آنكه امكان فعاليت چنداني در اوقات فراغت ندارند و اغلب اوقات خود را در منزل سپری
ميكنند ،بيشتر فعاليتي را انجام ميدهند كه به آن ايمان و عالقه قلبي دارند .در ضمن،
به نظر ميرسد اينگونه فعاليتها به دليل اينكه هزينهای به سالمند تحميل نميكند،
بيشتر مورد استقبال قرار گرفته است.
ديد و بازديد از ديگر زيرمضمونهای به دست آمده از اين جدول است .براساس يافتههای
جديد ،وجود ارتباطات اجتماعي گسترده و قوی ،خطر بروز دمانس را در سالمندان
كاهش ميدهد .مطالعهای در استكهلم نشان داد كه وارد شدن در فعاليتهای فكری و
اجتماعي منظم روزانه و هفتگي با دمانس ،رابطه عكس دارد۵۵.
مطالعه سيدباقر مداح نشان داد كه ديد و بازديد از فعاليتهای رايج اوقات فراغت در
سالمندان ايراني است ،در حالي كه اين فعاليت در سالمندان سوئدی اندكي كمتر است.
 . ۵4س .آصف زاده ،ا .قدوسيان و ر .نجفي پور؛ وضعيت سالمندان شهر قزوين از نظر اوقا ت فراغت
و مداخله در استفاده از توانمندی آن ها ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،ت ابستان

 1388؛ ( 13 2پياپي . ۵1 ): 84 - 87
55
.Wang HX, Karp A, Winblad B. Late-Life Engagement in Social and Leisure
Activities is Associated with a Decreased Risk of Dementia: A Longitudinal Study
from the Kungsholmen Project. American Journal of Epidemiology 2001; 155(12):
1081-1087.
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اين يافته را ميتوان چنين تحليل نمود كه مذهب در وجود ايرانيان ريشهای عميق دارد
و عمل به دستورات مذهبي را از ضروريات ميدانند.
از جمله زيرمضمونهای مرتبط ديگر ،استفاده از رسانهها ،بهويژه تماشای تلويزيون بود.
اين يافته ،نتايج مطالعات قبلي مبني بر آن كه فعاليت غالب سالمندان در اوقات فراغت،
ماندن در منزل و تماشای تلويزيون است را تأييد نمود.
مطالعه ميتواند يكي از فعاليتهای مفيد و مؤثر برای گذران اوقات فراغت سالمندان
باشد؛ زيرا فعاليت ذهني حاصل از آن از بروز مشكالت شناختي پيشگيری ميكند .در
مطالعه سيدباقر مداح 81.3 ،درصد از سالمندان سوئدی در اوقات فراغت خود به خواندن
روزنامه ميپرداختند ،در حالي كه اين رقم در ميان سالمندان ايراني  34.2درصد بود۵6.
برای نسل قديم كه امكانات كافي برای تحصيل و ارتقای سطح آگاهيهای خود نداشتند،
كمتر به مطالعه از جنبه گذران اوقات فراغت ميتوان نگريست .بنابراين ،طبيعي است
كه درصد بااليي از سالمندان به دليل برخوردار نبودن از سواد كافي از نعمت مطالعه
محروم باشند.
از ديگر زيرمضمونهای به دست آمده در اين پژوهش ،قدمزدن و رفتن به پارك بود .در
مورد تفريحات سالم ورزشي بايد اذعان نمود كه سالمندان ما در وضعيت خوبي به سر
نميبرند .سالمندان تنها از پارك استفاده ميكنند و فعاليت ورزشي ديگری جز قدمزدن
در پارك ندارند .ميتوان گفت كه غالب فعاليتهای جسمي سالمندان در انجام امور
منزل ،خريد برای منزل و پيادهروی خالصه ميشود .اين در حالي است كه اگر سالمندان
به انجام فعاليتهای ورزشي تشويق شوند ،شيوع افسردگي در ميان آنها كاهش مييابد.

 . ۵6همان.

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

همچنين ،منابع زيادی بر تأثير فعال بودن در فرآيند سالمندی موفق و سالم تأكيد
دارند.
مطالعات نشان ميدهند كه گرايش سالمندان مرد ايراني به اين فعاليت بيشتر از زنان
است .بهطور كلي ،فعاليتهای اوقات فراغت در مردان از زنان بيشتر است .مطالعه كيفي
حاضر نشان ميدهد كه ورزش در اوقات فراغت سالمندان ايراني فعاليت رايجي محسوب
نميشود .بهويژه ،فعاليتهای ورزشي در سالمندان زن بسيار اندك است.

موانع سد راه سالمندان برای استفاده از اوقات فراغت
مهمترين مانع برای استفاده مناسب از اوقات فراغت ،عدم استطاعت مالي و درآمد ناكافي
عنوان شده است۵7.سالمندی با بازنشستگي و كاهش درآمد همراه است و كاهش درآمد
فرد بر بسياری از جنبههای زندگي او تأثير ميگذارد۵8.بنابراين ،محدوديت مالي مي-
تواند مانند چتری بر زندگي سالمندان سايه بيندازد .در اين ميان ،فعاليتهای اوقات
فراغت نيز از اين معضل بيبهره نميماند.
از ديگر داليل مرتبط ،نداشتن وقت كافي است .عالوه بر شاغل بودن ،نداشتن حوصله
و فقدان فضا و امكانات مناسب و كافي برای انجام فعاليتهای اوقات فراغت جزو

 . ۵7مهشيد ،فروغان ،فضالله احمد ی ،منيره انوشه و ابوالفضل رحيمي؛ تجارب سالمندان ت هراني
در زمين ه اوقات فراغت و تفريحات؛ مجله سالمندی ايران ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،ب هار

. 1389
 . ۵8س .حاجي آقاجاني ،ر .قرباني و م .صابريان؛ بررسي وضعيت اقتصادی ،اجتماعي ،بهدا شتي
و نحوه گذران اوقات فراغت سالمن دان ساكن در مناطق شهری تحت پوشش دانشگاه علوم
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محدوديتهای فراغت به حساب ميآيند .محدويتهای اوقات فراغت ميتواند شامل
مشكالت رفتوآمد ،تنهايي و بيحوصلگي نيز باشد۵9.
ضعف جسماني يكي از علتهای عدم مشاركت در فعاليتهای فراغت است .جاربي و
همكاران ( )2۰۰2نيز تنوع بيماریهای مزمن مثل آرتريت را از موانع انجام فعاليتهای
مرتبط با اوقات فراغت معرفي كردند6۰.
دانپال و باريس ( )1999نيز عوامل فردی مانند ترس از سقوط ،انزوای اجتماعي و داليل
محيطي مثل عدم دسترسي به امكانات و شرايط بد آبوهوايي را در زمره شايعترين
موانع اوقات فراغت در سالمندان عنوان نمودند61.
نبايد از ياد برد كه محروميت سالمندان از فعاليت در اوقات فراغت ،به دليل مشكالت
جسمي و بي حوصلگي نه تنها كمكي به بهبود وضعيت جسمي و پيشگيری از بيماری
نميكند ،بلكه اين مسئله بر مشكالت جسمي آنها دامن زده و باعث تشديد مشكالت
سالمندان خواهد شد .بنابراين ،بايد با توجه ويژه به سالمندان و بهخصوص تشويق آنها
به شركت در اين فعاليتها از بروز مشكالت جديد جلوگيری كرد.

تاثیر گردش بر زندگی سالمندان
بيشتر سالمندان قادر به مسافرت انفرادی نيستند و تنها در برنامههای گروهي
فرهنگسراها شركت ميكنند .اين در حالي است كه گردش در بهبود وضعيت خواب و
59
. Carroll B, Alexandris K. Perception of constraints and strength of motivation: Their
relationship to recreational sport participation in Greece. Journal of Leisure Research
1997; 29(3): 279-299.
60
. Juarbe T, Turok XP, Perez-Stable JE. Perceived benefits and barriers to physical
activity among older Latin women. Western journal of nursing research 2002; 24(8):
868-886.
61
. Dunpal J, Barry HC. Overcoming exercise barriers in older adults. Physican and
Sportsmedicine 1999; 27(11): 69-75.
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داشتن آرامش ،فراموشي مشكالت و درد ،خروج از انزوا و بهبود سالمت جسمي و رواني
موثر است.
البته ،آنچه در اين مورد بيشتر به آن تأكيد ميشود ،در نظر گرفتن شرايط سالمندان،
ميزان حوصله و تحمل آنها و همسفری است كه قرار است طي اين گردش با آنها همراه
باشد .بسياری از اوقات ،سالمند ترجيح ميدهد با همساالن خود همسفر باشد تا اعضای
خانواده؛ زيرا با همسن و ساالن و دوستان خود احساس لذت بيشتری خواهد داشت.
تالش در راستای نهادينهكردن فرهنگ گردش و ورزش ميتواند با ارتقای سطح اوقات
فراغت سالمندان به بهبود وضعيت سالمت و سبک زندگي سالمندان بينجامد .در
كشورهای اروپايي شركتهای تعاوني يا تورهای گردشگری داير هستند كه
دستاندركاران و مسئوالن آنها و حتي برخي از سالمندان ،برای گذران وقت برنامهريزی
ميكنند.

نقش خانواده در اوقات فراغت سالمندان
يكي ديگر از عوامل تعيينكننده كه از تجربيات خود سالمندان به دست آمده ،نقش
خانواده در اوقات فراغت سالمندان بود كه به نوبه خود ميتواند بهعنوان يكي از موانع
سالمندان در ارتباط با اوقات فراغت به حساب آيد .سالمندان ابراز داشتهاند كه خانواده
و فرزندان نسبت به وضعيت تفريح و اوقات فراغت آنها بيتوجه هستند .آموزش دادن
به خانوادهها در رابطه با برنامهريزی برای اوقات فراغت سالمند ميتواند راهحلي برای
اين مشكل باشد.
برنامه ريزی برای اوقات فراغت سالمندان از سوی خانوادهها ،بايد با در نظر گرفتن
مشكالت جسمي سالمندان برنامهريزی و بهگونهای چيده شود كه باعث بروز مشكالت
ديگر نگردد .با توجه به اينكه در سنين سالمندی ،فرد از مشكالت شنوايي ،بينايي و
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ابتال به برخي بيمارهای فيزيكي ،عضالني و استخواني رنج ميبرد و گاهي با محدوديت
حركتي مواجه است ،متناسب نبودن برنامهها ميتواند باعث تشديد افسردگي در آنها
شود.
همچنين ،ميتوان با آموزش نحوه سپری كردن اوقات فراغت به سالمند از بروز افسردگي
يا تشديد بيماری در آنها پيشگيری كرد .مثال بهتر است به اين افراد نحوه كار با
اينترنت و حتي بازیهای كامپيوتری آموزش داده شود .اين كار عالوه بر پر كردن اوقات
فراغت ،از بروز زوال عقل زودرس ،دمانس و آلزايمر جلوگيری ميكند.
از سوی ديگر ،به خانوادهها توصيه ميشود مسئوليتي را برعهده فرد سالمند بگذارند؛ از
خريد مايحتاج زندگي گرفته تا مسئوليت نگهداری بچهها ،آشپزی كردن ،نگهداری از
گل و گياه و غيره.

پیشنهاداتی برای پر بار شدن اوقات فراغت سالمندان
با سالمندشدن جمعيت ،وظيفـه تمام گروههای جامعه از جمله خانوادهها و بهخصوص
دولت اين است كه با برنامهريزی برای ارتقای حيطههای مختلف سبک زندگي
سالمندان ،از بروز و عميقشدن مشكالت سالمندان جلوگيری نمايند .تأمين امكانات و
فضاهای مناسب تفريحي ،ايجاد و تقويت مراكزی برای تجمع سالمندان ،ايجاد مراكز
روزانه با رويكرد اجتماعي و كانونهای بازنشستگي ،تشويق به عضويت و شركت در
كانونهای ويژه سالمندان و برگزاری برنامههای گردش و مسافرتهای گروهي ميتواند
از مداخالت مؤثر باشد.
شايد همه ما در مورد سفركارتهای اعتباری شنيده باشيم ،ولي كمتر كسي از مزايای
آنها بهره برده باشد .سالمندان در اين زمينه بايد اولويت بيشتری داشته باشند؛ چون
آنها برای سفرهای كمپي و استفاده از چادر و كيسه خواب در شرايط جسمي مناسبي
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نيستند ،در حالي كه جوانان با داشتن اين شرايط ميتوانند سفرهای ارزانتری داشته
باشند.
شايد كانونهای بازنشستگي با مشاركت خود سالمندان و تسهيالتي از سوی دولت
بتوانند آژانسهای مسافرتي خاص سالمندان را با قيمت ارزانتر و بهصورت اقساطي
بدون ب هره فراهم كنند تا سالمندان نيز بتوانند از تلويزيون دل بكنند و كارهايي كه
آرزويش را دارند ،انجام دهند.
عضويت در گروههای مربوط به سالمندان و شركت در فعاليتهای سرمايهگذاری و
تشكيل شركتهای تعاوني برای بازنشستگان كه تجربيات آنها را به كار ميگيرد نيز
ميتواند يک فعاليت اقتصادی سرگرمكننده و مفيد را برای سالمندان تشكيل دهد.
مثال همكاری گروهي از معلمان بازنشسته برای راهاندازی يک مدرسه غيرانتفاعي با
كمک وامهای دولتي از اين دست فعاليتهاست .اين نوع فعاليتها ميتواند اوقات فراغت
طوالني سالمنداني را كه ميخواهند فعال بمانند ،مفيدتر كند.
عضويت در گروههای سالمندی و تشكيل تيمهای ورزشي ،مانند تيم پيادهروی ورزش
صبحگاهي يا كوهنوردی با عضويت اعضای همسن و سال توصيه ميشود.
نقش دولت نيز بايد در اين زمينه پررنگتر شود .مثال دولت بايد فضاهای ورزشي
سالمندان را گسترش دهد و آموزشگاههای ورزشي و استخرهايي دستكم با ساعات
خاص سالمندان به وجود آورد كه تنگناها و مالحظات سالمندی توسط مربيان
آموزشديده در آن رعايت شود.
ايجاد مراكز تفريحي روزانه برای سالمندان ،برگزاری جشن و گردهمايي ،آموزش نحوه
سپری كردن اوقات فراغت به سالمند ،عضويت در كانونهای ويژه سالمندان ،رفتن به
سفرهای زيارتي و سياحتي ،استفاده از پاركها و موزهها ،پرورش گل و گياه ،استفاده از
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برنامههای آموزشي راديو و تلويزيون ،شركت در جلسات مذهبي و برنامههای گردش با
همساالن از ديگر پيشنهاداتي است كه سالمندان بهوسيله آنها ميتوانند اوقات فراغت
خود را پر كنند.
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فصل هشتم
نگاهی به وضعیت اشتغال و بیکاری افراد سالمند و بازنشسته
مردم در سنين مختلف از توانايي يكساني برای كار و اشتغال برخوردار نيستند ،اما اين
مساله نميتواند دليلي بر عدم فعاليت و اشتغال در سنين خارج از محدوده فعاليت باشد.
در كشور ما همانند بسياری از كشورهای ديگر ،جمعيـت  6۵سـاله و بيـشتر عليرغم
سالمندی و نـاتواني جـسمي و روحـي ،بـه فعاليـت جهـت بـرآورده كردن نيازهای
زندگي ادامه ميدهند.
ميزان مشاركت اقتصادی زنان و مردان در مناطق توسعهيافته و كمتر توسعهيافته
متفاوت است .بهطوریكه ميزان مشاركت افراد سالمند در نيروی كار در مناطق كمتر
توسعهيافته بـاالتر است؛ زيرا سيـستمهای حمـايتي سالمندان در مناطق كمتر
توسعهيافته كمتر رواج دارند .بر اين اساس ،آفريقـا دارای بـاالترين نـسبت افراد فعال
 6۵ساله و باالتر از نظر اقتصادی و اروپـا دارای پـايينترين نسبت است62.
ميزان فعاليت سالمندان مناطق روستايي بيش از مناطق شهری است .در مناطق
روسـتايي به دليل اين كه تعداد افراد بيمهشده دارای حقوق بازنشستگي از مناطق
شهری كمتـر اسـت ،افراد مجبورند تا سن باالتری فعاليت اقتصادی داشته باشند.
همچنين ،بين ميزان فعاليت اقتصادی سالمندان با سن آنها رابطه معكوسي وجود دارد،
بهطوری كه متناسب با افـزايش سـن سالمندان بـهطـور طبيعي از ميـزان فعاليـت
اقتصادی آنها كاسته ميشود.

62
. United Nation. ( 2002 ). “ World Population Aging.” St/ esa/ser.a/ 207.
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در ارتباط بـا بعـد جنـسيت سـالمندی از نظـر اقتـصادی بايـد گفت كه بهعلت نابرابری
های بين دو جنس در مالكيت داراييها ،اشتغال و كنترل بر درآمد و داراييها ،سالمندی
برای زنان مشكالت اقتصادی بيشتری به همراه دارد .با توجه به تـأثير توان اقتصادی بر
ميزان رضايت از سالمندی ،به نظر ميرسد كه ضـعف اقتـصادی زنـان بـه دليل پايين
بودن ميزان اشتغال و فعاليت آنها موجب شده است كه ورود به دوران سـالمندی برای
زنان دشوار باشد.
به دليل عدم كفايت حقوق بازنشستگان كشوری بـرای رفـع نيازهـای اوليـه زنـدگي،
اكثـر سالمندان بعد از پايـان خـدمت  3۰سـاله اداری مجبور هـستند مجـددا ادامـه
فعاليـت داده يـا فعاليت جديدی را شروع كنند .البته ،اين خصوصيت در بين مرداني
كه مسئوليت خـانواده را برعهده دارند ،مشهودتر است و در مورد زنان كمتر مصداق
دارد63.

پس از بازنشستگی
امروزه ،اشتغال پس از بازنشستگي بهعنوان يک مقوله ،موضوع مورد بررسي بسياری از
مراكـز تحقيقاتي است .در گزارش تحقيقـي واتسـون وات ،شـرايط پـس از بازنشسـتگي
افراد مـورد دو64بررسي قرار گرفت و عمده نتايج حاصل از اجـرای پرسشـنامه در
خصـوص وضعيت اشتغال افراد پس از بازنشستگي ،در گزارشي به شرح ذيـل عنـوان
شد:
.63

سرشماریهای عمومي نفوس و مسكن؛  ، 138۵/13۵۵/136۵/137۵معزی ،اسدااهلل ()1371؛ مباني جمعيت -

شناسي؛ تهران :انتشارات آوای نور.
64
.Watsonwyatt.
مركز تحقيقات واتسون وات در اياالت متحده امريكا واقع شده و ارائهكننده خدمات حرفهای به منظور كمک به

سازمانها برای توسعه عملكردهای مديريت مالي ،ريسک و ...آنها ميباشد.
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 3.2۵درصد از بازنشستگان يک «شغل انتقالي»6۵پيدا ميكنند.

برخي از بازنشستگان به سمت خوداشتغالي ميروند.

بيش از نيمي از كساني كه مشاغل انتقالي برگزيدهاند ،بـه دنبـال ديگر مشاغل
با حقوق و دستمزد ميروند.
حدود  7۵درصد از مستمریبگيران مرد در آمريكا اشتغال به كـار دارند.

بايد به اين نكته توجه داشت كه امكان بازاشتغالي افراد پس از بازنشستگي در همه
جوامع به يک نسبت وجود ندارد .اين در حالي اسـت كـه بـرای بسـياری از افـراد،
بازنشسـتگي بهصورت يک پديده غير قابل تحمل و نيازمند سازگاری و برای محققان
به صورت موضوعي قابل تأمل برای پژوهش و تفحص درآمده است .دليل اين مساله هم
اين است كه فارغ از مباحث زيستشناسانه مربوط به سـالمندان ،يكـي از مهـمتـرين
موضوعات در اين حوزه ،خطر به حاشيه رانده شدن و محروميت از اعمـال حقوق
اقتصادی ،اجتماعي و فردی و بهطور كلي ،حق مشاركت فعاالنه سالمندان در جامعه
است.
مطرح شدن اينگونه مسائل از بعـد روانشـناختي ،جامعهشناختي و حتي از بعد
سياسي ،مقولهای تحتعنوان بازنشسـتگي تدريجي يا مرحلهای را بهمنظور يـک راهحـل
پيشـنهادی بهوجـود آورده است.
در ايران ،بازنشستگي بهصورت مرحلـهای و بـه شـكل يـک گزينـه خـاص و رسمي
وجود ندارد ،اما كاهش زمان كار در برخي از مشاغل مانند تدريس با افزايش سابقه
خدمت و ارتقای درجه آموزشي وجود دارد .با اين حـال ،كليـه افراد پس از بازنشستگي
65
. bridge job.
شغلي برای انتقال از اشتغال كامل (تمام وقت) به بازنشستگي كامل (نداشتن هيچ نو ع
اشتغال).
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ميتواننـد ضـمن دريافـت حقـوق بازنشسـتگي از سيستم تحت پوشش ،در بخش
خصوصي نيز اشتغال به كار داشته باشند.
با توجه به سن بازنشستگي در ايـران( ،ميانگين سن بازنشستگي در بخـش دولتـي در
حـال حاضـر برابـر گزارشـات صـندوق بازنشستگي كشوری كمتر از  ۵2سال است) و
افزايش اميـد بـه زنـدگي ،اگرچـه ممكن است بازنشستگي تدريجي در ايران موضوعيت
نداشته باشـد ،اما تجديدنظر در مقررات بازنشستگي و حتي پيشبيني امكان تداوم
پرداخت حق بيمه بابت اشتغال بعد از بازنشستگي و استفاده از مزايـای آن اشـتغال،
بهنحوی كه موجب تضييع حقـوق قبلـي بازنشسـته نيـز نگـردد ،ضـروری ميباشد66.

اشتغال مجدد در ایام سالمندی و بازنشستگی
بسياری از افراد هنگامي كه بازنشسته ميشوند ،فعاليتهای متنوع بيشتری دارند .تعداد
و انواع فعاليتها و ميزان و مقـداری كـه افراد خود را درگير آن ميكنند ،با سوابق
اجتماعي ،روشهای زنـدگي ،سـطح درآمد و عوامل ديگر ارتباط دارند.
به عقيده پرفسور اشترايب 67،افـراد بازنشسـته ،بسـياری از فعاليتها و نقشهايي را كه
پيش از بازنشستگي داشتهاند ،همچنان ايفا ميكنند و برخي اوقات ،نقشهای جديدتری
ميپذيرند ،فعاليتهای تازهای ياد ميگيرند و رفتارهای نويي را بروز ميدهند.
سالهای آخر حيات ممكن است رنـجآور و آزاردهنـده شـود ،مگـر آنكـه افـراد در
خـارج از سازمان خود به توفيقها و پيروزیهايي برسند و پيشرفتهايشان طوری
 . 66واحد مطالعات و تحقيقات بيمه ای موسسه ی حسابرسي صندوق بازنشستگي كشوری /تيرماه
 89زاده غالم زهرا /بازنشستگي مرحله ای.

67
). (Professor Sterib
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گسترده شود كه شهرت و معروفيت زمان اشتغال آنها در دوران بازنشستگي نيـز ادامـه
پيدا كند .در غير اين صـورت ،خرد و دانشي كه در گذشته جمع كردهاند ،برای آنها
ارزش كمي خواهد داشت.
بسياری از متخصصان معتقدنـد دليلي وجود ندارد كه سالمندان در دوره بازنشستگي
بهطور كامل از كار و فعاليـت صـرفنظر كننـد ،مگـر آنكـه وضـع جسـماني و سـالمت
آنهـا اقتضا كند .حتي در چنين وضعيتي ،باز هم برخي از مردان و زنان به كـار خود،
با كاهش تعداد ساعات يا كاستن از ميزان فعاليتهای جسماني ادامه ميدهند68.
مشكالت اقتصادی ناشي از عدم توجه كافي به وضعيت بازنشستگان اثرات بسيار
نـاگواری بـر وضعيت جسمي و رواني و اجتماعي آنها برجای ميگـذارد .از آنجـا كـه
تنهـا يـک چهـارم سالمندان پس از بازنشستگي قادر به انجام فعاليـتهـای روزانـه
نيسـتند و بقيـه بـرای انجـام فعاليتهای مختلف از توان كافي برخوردار هستند ،توجه
به مسائل آنها و جذب سالمندان در فعاليتهای اجتماعي و فرهنگي به منظور جلوگيری
از منزویشدن آنها بـا ارائـه برنامـههـای علمي و كمک سازمانهای ذيربط ضروری
است.
همه پيریشناسان موافق اين نظريه هستند كه زندگي كردن در بيست سال آخر عمر
در وضع متناسب و سرحال جسماني ولي بدون هيچگونه فعاليت سودمند ،از جهت
روانـي و اجتمـاعي بـرای هـر انساني غيرممكن است .كساني كه به زندگي ادامه مي-
دهند بايد دليلي برای زيستن داشته باشند.
مطالعهای كه به وسيله الـن شـلدون69و همكـارانش صـورت گرفـت 4 ،الگوی اساسي
را برای فعاليتهای بازنشستگي مشخص كرده است:
 . 68گزارش شماره  4؛ دفتر تحقيقات و مطالعات تأمين اجتماعي؛ بي نا. 137۵ ،
69
. Alen Sheldon
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 .1ابقای فعالیت :اقدام به رفع نيازمنـدیهـای بعـد از بازنشسـتگي بـه روش

پيش از بازنشستگي .افرادی كه اين روش را در پيش ميگيرند ،غالبـا
كـاركردن بعـد از بازنشستگي را ادامه ميدهند.

 .2خروج از فعالیت :از بسياری فعاليتهای پيشـين و منـافع آن چشـمپوشـي

ميكننـد و كارهای كمي را ميپذيرند .غالب اين افراد معتقدند كـه
بازنشسـتگي ،دوران استراحت است و نبايد كاركرد يا فقط كار اندكي انجام
داد.

 .3تغییر فعالیتها :رفع نيازمندیهای موجود قبل از بازنشستگي با پـرداختن

بـه انواع فعاليتهای ديگر .اينگونه افراد معموال نيازمنـدیهـای قـوی و حـد
بـااليي از سازگاری و انطباق دارند.

 .4تغییر نیازمندیها :در تكاپوی رفع نيازمندیهای جديد با توسل به انواع

فعاليتهای قبل از بازنشستگي يا متفاوت با آنها هستند .اين نوع افراد غالبا
از شغل خود ناراضي هسـتند و تمايل به بازنشستگي دارند تا بتوانند به امور
ديگـری بپردازنـد.

در اينجا اين سوال مطرح ميشود كه اغلب بازنشستگان درباره كاركردن ،بهويژه درباره
مشاغل و اموری كه به آنها اشتغال داشتهاند ،چه احساسي دارند؟ مطالعات متعددی
كه درباره تعيين احساس افراد نسبت به مشـاغل قبـل از بازنشسـتگي و بعـد از
بازنشستگي به عمل آمده ،تأكيد كرده است كه اكثريت افراد كار كردن را دوسـت
دارنـد.
موضوعاتي كه اين افراد در مشاغل خود بيشتر از همه دوست دارند ،عبارتنـد از :مشاركت
در فعاليتهای اجتماعي ،داشتن تجارب موردعالقه ،رهبری ،توانايي اظهار وجود ،داشتن
احترام ،امنيت و استقالل.
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پیشنهاداتی برای اشتغال مجدد افراد بازنشسته
برای اشتغال مجدد و فعاليت دوباره سالمندان و افراد بازنشسته ،راههای زيادی وجود
دارد كه در ادامه به چند مورد از آنها اشاره ميكنيم.

 .1به کار کردن در محل کار فعلیتان فکر کنید
برای فعاليت كاری بعد از بازنشستگي گزينههای زيادی وجود دارد كه يكي از آنها
ادامه فعاليت در محل كار فعلي تان است .اگر به كار خود عالقه داريد و حقوقتان نيز
مناسب است ،به فكر داشتن يک كار پارهوقت در محل كار خود بعد از بازنشستگي
باشيد .بسياری از شركتها و سازمانها عالقه دارند از كارمندان خوب خود بعد از
بازنشستگي نيز استقبال كنند .حتي ميتوانيد كار كردن از راه دور با شركت يا سازمان
خودتان را نيز در نظر بگيريد.

 .2خدمات مشاوره را امتحان کنید
اگر توانايي خاصي در بازار كار داريد ،مثال اگر به امور حقوقي ،كامپيوتری يا مالي آشنا
هستيد ،ميتوانيد به كار كردن در امور مشاورهای فكر كنيد .شما ميتوانيد كاری مشابه
كار فعلي خودتان ،اما با ساعات كاری كمتر و انعطافپذيرتر داشته باشيد .برخي شركت-
ها ترجيح ميدهند به جای استخدام كاركنان تماموقت ،مشاوران پارهوقت را به كار
گيرند .در اين صورت ،دست شما كامال باز است و ميتوانيد ميزان فعاليت و ساعات
كاری خود را انتخاب كنيد.
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 .3به کارهای دولتی فکر کنید
اگر قصد داشته باشيد در مشاغل دولتي فعاليت كنيد ،گزينههای مختلفي را برای
كارهای پارهوقت پيدا خواهيد كرد .بسياری از اوقات كارهای دولتي ،فصلي و موقتي
هستند .از اين رو ،انتخابهای زيادی پيش روی شما قرار دارد.

 .4سرگرمی خود را به شغل تبدیل کنید
بسياری از افراد پس از بازنشستگي وقت آزاد زيادی نسبت به زماني كه بهصورت
تماموقت كار ميكردند ،دارند .اگر به يک فعاليت بهعنوان سرگرمي عالقه داريد و
هيچ گاه فرصت پيگيری جدی و تبديل كردن آن به يک شغل را نداشتيد ،دوران
بازنشستگي بهترين زمان برای اين كار است .مثال اگر به ورزش عالقه داريد ،ميتوانيد
فعاليتهای متنوعي در اين زمينه انجام دهيد .حتي ميتوانيد از هنر دست خود استفاده
كنيد .برای نمونه ،اگر توانايي ساخت لوازم تزئيني را داريد ،ميتوانيد با ساختن و فروش
اين لوازم ،درآمد خوبي داشته باشيد.

 .5به شغل آزاد فکر کنید
اگر تمام مدت فعاليت كاریتان ساعات استرسزای طوالني را تجربه كردهايد ،شايد
زمان آن رسيده كه روند كاری خود را تغيير دهيد .فعاليتهای مختلفي وجود دارد كه
ميتوانيد در شغلهای آزاد داشته باشيد ،اما بهتر است با تحقيق كافي حوزهای را انتخاب
كنيد كه با ساليق ،روحيات و تواناييهای شما همخواني داشته باشد .مثال براساس
شخصيت خودتان ميتوانيد مشاغلي مانند تدريس پارهوقت يا فعاليت در مراكز خدمات
درماني و مراقبتي را انتخاب كنيد.
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بررسی مسائل اقتصادی مهم دوران بازنشستگی
در كشور ما شرايط توسعه بهصورت متوازن نيست و بعضي از استانها توسعهيافتهتر و
بعضي ديگر تا حد زيادی كمتر توسعه يافتهاند .در چنين شرايطي ،سالمندان در استان-
های توسعهيافتهتر ،در وضعيت بهتری قرار دارند و به عكس ،در استانهای محروم كمتر
مورد توجه و مراقبت قرار ميگيرند.
در استانهای كمتر توسعهيافته ،موارد ناامني و آسيبپذيری بيشتری در انتظار زنان و
مردان سالمند است .مثال سالمندان در تهران از امكانات بيشتری مانند سراهای
سالمندان دولتي و خصوصي ،پاركها ،بيمارستانها و غيره برخوردارند .در چنين
شرايطي ،حتي بعضي از سالمندان ديگر نقاط كشور جهت دريافت مراقبت و امنيت
بيشتر ،به تهران مهاجرت ميكنند.
با اين حال ،از آنجايي كه جمعيت ايران از ساختار جواني برخوردار است ،گروه سني
جوانان در اولويت برنامهريزیهای مسكن قرار ميگيرند و سرمايهگذاریهای كمتری
روی بخشهای مسكن و سالمت سالمندان انجام ميشود .به همين دليل ،در حالي كه
تعداد قابل توجهي از سالمندان در مناطق مختلف نياز فوری به مراكز نگهداری دارند،
بخشي از آنها به سهولت به چنين تسهيالتي دسترسي پيدا نميكنند و مجبورند تنها
زندگي كنند يا سربار فرزندان خود باشند.
براساس پژوهشهای صورت گرفته و از ديدگاه اجتماعي و اقتصادی ،سالمندان ثروتمند
تا جايي كه به نظام مراقبتي و شرايط زندگي آنها مربوط ميگردد ،دراين دوره با
مشكالت فراواني روبهرو نميشوند .آنها عموما از نظر مراقبتها و توجه اعضاى خانواده
خود در شرايط بهتری قرار دارند .در مقابل ،سالمنداني كه موقعيت اجتماعي و اقتصادی
ضعيفتری دارند ،با مشكالت فراواني روبهرو ميشوند.
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آنچه كه برای مناطق مختلف موردنياز فوری است ،احداث مراكزی است كه بتواند
نيازهای مختلف اين جمعيت را از اسكان گرفته تا مراقبت و تغذيه پاسخگو باشد .در
عين حال ،بايد نگرش منفي عامه را نيز نسبت به مراكز نگهداری از سالمندان به
شيوههای مناسب تغيير داد.
تغيير در ساختار و چارچوبهای اقتصادی ايران در چند دهه گذشته ،از كشاورزی به
سمت بخشهای صنعت ،خدمات و توسعه شهرنشيني ،تا حد زيادی نگرش خانوادهها
را در خصوص سالمندان و چگونگي نگهداری از آنها تغيير داده است .بهطوریكه ،آنها
تا حد زيادی بهكارگيری مراكز نگهداری از سالمندان در شهر بزرگي مانند تهران را
بهعنوان يک جايگزين مسلم7۰جهت مراقبت و نگهداری از سالمندان تشخيص دادهاند.

هزینههای درمانی
با توجه به ساختار كنوني جمعيت در ايران ،تعداد سالمندان رو به افزايش است و اين
مساله نياز به مراقبتهای پزشكي بيشتر ،غذای مناسب و ساير خدمات موردنياز زندگي
را ضروری ميكند .در اين شرايط ،سياستهای اجتماعي خاصي در خصوص اين
جمعيت رو به افزايش بايد تدوين و به كار گرفته شود .در غير اين صورت ،اين پديده
بهعنوان يک معضل اجتماعي نمود پيدا ميكند.
از سوی ديگر ،در حالي كه به دنبال سالمند شدن جمعيت ،افت قابل توجهي در سالمت
مردم ظاهر ميشود ،هزينههای اجتماعي ،پزشكي و بهداشتي آنها نيز افزايش مييابد 71.
در اين خصوص ايجاد پايگاهها و موسسههای حمايتي در سطح محله ميتواند بسيار
مؤثر و بازتوانكننده باشد.

70
. Alternative
71
. IFA, The Journal of the International Federation on Ageing, Summer 2001, P.32,
Montreal, Taylor & Francis.

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

مطالعات نشان ميدهد كه اتخاذ يک سبک زندگي سالم ،حتي در سالهای آخر عمر
ميتواند اميد به زندگي را افزايش دهد و بيماری و معلوليت و هزينههای مراقبت را
پايين بياورد.
پيشگيری از سقوط از ارتفاع ،بيماریهای قلبي و تحليل عضالت با استفاده از آموزش،
تمرينات فيزيكي ،ورزش و تنظيم وزن كامال مقدور است و هزينه زيادی هم ندارد.
ورزش و نرمش صبحگاهي و رعايت نكات تغذيهای باعث پيشگيری از بسياری از بيماری-
ها و به تبع آن بسياری از هزينههاست.
سالمندی هرچند بيماری نيست ،اما بار بيماریها در آن بسيار چشمگير است .فراواني
باالی بيماریهايي نظير فشار خون ،بيماریهای قلبي ،سكته ،ديابت ،سرطان ،بيماری-
های تنفسي ،بياختياری ادرار ،كاهش قدرت بينايي و شنوايي ،ضعفهای استخواني
عضالني و اختالالت رواني از جمله عوامل مؤثر بر سالمندی شناخته ميشوند.
با توجه به نرخ رشد جمعيت سالمند در مقياس جهاني و به تبع آن در كشور ما كه
ويژگي های جمعيتي و اقتصادی با ساختار در حال توسعه دارد ،پديده سالمندی بسيار
چالش برانگيز است؛ زيرا سالمندی جمعيت ممكن است در كشورهای در حال توسعه
با فقر پايدار همراه باشد .اين در حالي است كه هزينههای سالمت در دوران سالمندی
هزينههای سنگيني برآورد شده است72.

مسکن سالمندان
مسكن مناسب يكي از نيازهای مهم سالمندان به حساب ميآيد و فراهم كردن مسكني
كه مطلوب باشد ،امنيت و سالمت بيشتری برای سالمندان ضعيف و ناتوان به همراه
 . 72رقيه خيبری نعمتي؛ اقتصاد بهداشت سالم ن دی؛ مجله سالمندی ايران ،سال اول شماره
دوم ،زمستان  ، 138۵دكترابوالقاسم پوررضا.
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ميآورد .مثال ساختمانهای بدون پلكان باعث ميشود سالمندان بتوانند بهصورت
مستقل زندگي كنند .اين درحالي است كه بسياری از سالمندان با توجه به شرايط حالي
و جسمي خود ،در اماكن مسكوني غيراستاندارد زندگي ميكنند73.
گرچه موضوع مسكن مناسب سالمندان در جوامع صنعتي تا حدی حل شده است ،اما
در جوامع در حال توسعه از جمله ايران ،مسكن هنوز بهعنوان يک مسئله برای بسياری
از سالمندان باقي مانده است .پرداختن به اين مهم در سطح شهرها و محلههای مختلف،
بايد در اولويت برنامهريزیهای مربوط به سالمندان قرار گيرد.
هزينه های هنگفت تأمين مسكن برای آن دسته از سالمنداني كه هنوز موفق به خريد
مسكن نشدهاند و در خانههای اجارهای به سر ميبرند ،از جمله بارزترين اين مشكالت
است .هزينه رهن و اجاره منزل مناسب و مشكالت و هزينههای بسيار زياد جابهجايي و
نقلمكان از جمله موضوعاتي است كه مسئولين بايد به آنها توجه كافي داشته باشند.

اتفاقات خاص و تأثیر آنها در نیازهای زمان بازنشستگی
متخصصان برنامهريزی بازنشستگي و برنامهريزی مالي توجه ما را به اين نكته جلب
ميكنند كه هزينههای نگهداریهای خاص و هزينههای مراقبتهای خاص پزشكي در
دوران سالمندی به معني نياز به نقدينگي بيشتر در دوران بازنشستگي است.
موارد زير اتفاقاتي هستند كه ميتوانند تأثير بزرگي در برنامهريزی بازنشستگي شما
بگذارند:


از كار افتادگي



بيماریهای خاص و مراقبتهای ويژه پزشكي



مراقبتهای خاص دوران سالخوردگي

73
. Wagner, Report, Residential Care: Positive Choice, (1988: a), London, HMSO.
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فوت يكي از اعضای اصلي خانواده و تأثير آن در درآمد و منابع مالي خانواده

هريک از موارد باال اگر پيش از زمان بازنشستگي اتفاق بيافتند ،ميتوانند اثر بزرگي در
روند تكميل و حصول به اهداف موردنظر داشته باشند ،اما اگر در زمان بازنشستگي
اتفاق بيافتند ،نقدينگي موردنياز زمان بازنشستگي را بهسرعت مصرف كرده و فرد را در
محدوديت مالي بزرگي در آينده دور يا نزديک قرار ميدهند.
برای تأمين هزينههای فوق بايد تدابير خاصي در پيش گرفته شود تا در زمان وقوع اين
اتفاقات ،هزينههای آن بر روند برنامه بازنشستگي حداقل تأثير منفي را بگذارد .انتخاب
يک بيمه مناسب كه برای موارد فوق طراحي شده است ،به تأمين اين هزينهها كمک
خواهد كرد.

هدف از ارائه بیمه عمر و بازنشستگی
بررسي وضعيت مالي اكثر صندوقهای بازنشستگي نشاندهنده اين واقعيت است كه
ميزان پرداختي اين نوع صندوق ها در دوران بازنشستگي حتي كفايت الزم برای يک
زندگي متوسط را نيز ندارد .با توجه به اينكه عده كثيری از افراد جامعه با اين مشكل
مواجه هستند ،طراحي بيمهنامهای با تشكيل سرمايه ميتواند تأمينكننده سرمايهای
يک جا بوده و تأثير مهمي در افزايش قدرت خريد افراد در آينده داشته باشد.
سرمايه تشكيلشده در اين بيمهنامه عالوه بر پشتوانه مالي در دوران بازنشستگي مي-
تواند برای تأمين مواردی از قبيل تهيه مسكن ،هزينههای درماني ،هزينههای تحصيل
فرزندان و ...مورد استفاده قرار گيرد.
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اهمیت برنامهریزی مالی برای دوران بازنشستگی
مي گويند هر زمان كه قرار است درباره يا برای قشر و سن خاصي صحبت كنيد ،بهتر
است اول با خود آنها حرف بزنيد تا متوجه شويد چه تجربياتي دارند .اگر از هر
بازنشستهای بپرسيد كه اگر امكانش بود به گذشته برگردد ،چه ميكرد؛ جواب خواهد
داد كه حتما برای امروز خودم برنامهريزی ميكردم و به فكر امروزم بودم .بيشتر آنها
ميگويند هيچوقت فكر نميكردم به اين سن برسم.
متأسفانه بعضي افراد با اين تفكر زندگي ميكنند كه تا فردا كي زنده و كي مرده است؟!
اين تفكر درستي نيست .اگر همه ما فكر كنيم كه حاال حاالها زنده خواهيم بود ،يک
روز به بنبست نخواهيم رسيد .بنابراين ،برنامهريزی مالي برای دوران بازنشستگي را بايد
از همين امروز انجام دهيم .قطعا داشتن اهداف و برنامهريزی مالي مانند يک
سرمايهگذاری امن و سودده عمل ميكند.
در جوامع توسعهيافته ،به حدی با برنامهريزی و تفكر مالي به پيشواز دوران بازنشستگي
مي روند كه مشتاقانه منتظر هستند اين دوران برسد تا بتوانند از آن بهعنوان فرصتي
برای تفريح ،گردش و سفر استفاده كنند .اين در حالي است كه در جامعهای مانند
جامعه ما ،متأسفانه افراد پس از رسيدن به بازنشستگي ،تازه به دنبال كار ديگری هستند
تا اموراتشان بگذرد.

خطرناکترین زمان برای برنامهریزی مالی دوران بازنشستگی
خطرناكترين زمان برای برنامهريزی مالي دوران بازنشستگي ،زماني است كه ما
بازنشسته شدهايم و تازه به فكر افتادهايم كه چه بايد بكنيم .نكته اساسي اين است كه
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هر كس در هر سني شروع به كار ميكند با دريافت اولين درآمد خود بايد پسانداز را
آغاز نمايد .بايد بدانيد كه اگر ميخواهيد دوران بازنشستگي و از كار افتادگيتان فرصتي
برای آرامش و استراحت باشد ،از همان اولين كسب درآمد به فكر پسانداز و برنامهريزی
مالي برای آن ايام باشيد.
نكته مهم اين است كه پسانداز تنها نبايد بهصورت پولي باشد ،بلكه سرمايهگذاری در
يک زمينه و حوزه كاری نيز پسانداز محسوب ميشود .در واقع ،بايد بذری را بكاريم و
در سالهای كاریمان آن را آبياری كنيم تا تبديل به درخت تنومندی شود و هنگامي
كه بازنشسته شديم و ديگر نتوانستيم كاری انجام بدهيم ،زير سايه درخت تنومند تدبير
و ژرفانديشي خود استراحت كنيم.

سرمایهگذاری با کمک مشاور
در طول تاريخ به اين باور رسيدهايم كه هيچ چيزی ارزانتر نشده است ،بلكه گرانتر
هم شده است .قطعا اگر از حاال چيزی بخريم ،طي  2۰سال آينده قيمت و ارزش آن
افزايش پيدا ميكند؛ اما بايد چيزی بخريم كه در طي زمان مستهلک نشود .برای مثال،
نبايد برای سرمايهگذاری ،خودرو بخريم ،چون خودرو بعد از مدت طوالني مثال  2۰يا
 3۰سال مستهلک شده و كهنه ميشود و به آن ارزش افزودهای كه بايد برسد ،نميرسد.
آنچه در فرهنگ ما هنوز جا نيفتاده اين است كه بايد در زمينه سرمايهگذاری از كمک
مشاور مالي استفاده كنيم تا بدانيم چطور ،چقدر و در چه جاهايي سرمايهگذاری نماييم.
به علت همين عدم بهرهگيری از مشاور است كه بعضي افراد اگرچه درآمد خوبي دارند؛
اما پس از رسيدن به بازنشستگي و تمامشدن عمر كاریشان ،توان مالي خود را از دست
ميدهند .با وجود يک مشاور مالي با تجربه حتي اگر درآمد متوسطي هم داشته باشيد،
ميتوانيد دوران بازنشستگي امن و راحتي را بگذرانيد.
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سبدهای خانوادگی و شخصی
در زمينه پسانداز برای دوران بازنشستگي دو شكل اصلي وجود دارد :اول پسانداز برای
خانواده و دوم برای شخص خودمان .بايد تعارف را كنار گذاشت .درست است كه زن و
مرد در خانواده در مفهوم و قالب «يک» خانواده زندگي ميكنند؛ اما هر كدام برای
دوران بازنشستگي هدف و برنامه خود را دارند .ممكن است در دوران بازنشستگي مرد
بخواهد جهانگردی كند ،اما زن دوست داشته باشد به كارهای خيريه بپردازد.
برای آن كه در آن مرحله دچار تناقض و سردرگمي نشويم ،بهتر است از همين حاال
برای دوران بازنشستگي  3سبد پسانداز برای خانواده ،برای مرد و برای زن داشته باشيم.
هر كدام از ما حق داريم برای دوران پيری خودمان سرمايهگذاری داشته باشيم .اهميت
اين موضوع زماني خود را نشان ميدهد كه مثال خانمي پس از فوت همسرش و 6۰
سال زندگي كردن در يک خانه ،در حالي كه تمام دلخوشياش آن خانه است ،هنگام
تقسيم ارث سرگردان شده و دوباره به مستأجری ميافتد ،آن هم در دورهای كه نياز به
امنيت رواني و مالي دارد.
به هر حال ،قانون را كه نميشود تغيير داد؛ اما عقل حكم ميكند كه شما با يک پسانداز
مناسب قبل از دوره بازنشستگي حتي اگر چنين مشكلي برایتان پيش آمد ،دچار
وحشت و نگراني نشده و با فراغ خاطر زندگي را سپری كنيد.

آینده ما مهم است یا آینده فرزندانمان؟
ما نميتوانيم فرهنگمان را براساس فرهنگ كشورهای ديگر تغيير بدهيم .همين مسئله
در سرنوشت مالي و آيندهنگری اقتصادیمان در دوران بازنشستگي هم نقش دارد .يک
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پدر و مادر ايراني در مورد فرزندانش هميشه دغدغه دارد كه قطعا بخشي از آن دغدغه
مسائل مالي است.
در فرهنگ ما ،والدين پس از ازدواج فرزندان ،نه تنها نگران مسئله مسكن آنها هستند؛
بلكه در رابطه با مسائل رفاهي آنها مانند خودرو و غيره نيز نگرانيهايي دارند .آنها حتي
نگران آينده نوههای خود هم هستند .برای نمونه ،خانه بچهها بعد از ازدواج نزديک منزل
پدربزرگ و مادربزرگ است تا بتوانند از نوهها نيز نگهداری كنند .اين مساله ،امری
پسنديده و جالب است ،اما يک ضرورت نيست.
بهعلت همين پيوندهای عاطفي است كه در جامعه ما سالخوردگان دچار ناراحتيهای
روحي و رواني كمتری هستند و سرای سالمندان در جامعه ما به اندازه كشورهای ديگر
رونق ندارد .اما مهم اين است كه ما نبايد خود را قرباني كنيم .اين كه ما خود را از
آرامش دور كرده و به فكر عاقبت مالي و بازنشستگيمان نباشيم تا فرزندان و نوهها در
رفاه باشند ،اصال توصيه نميشود .به همين علت ،در زمينه پسانداز از دوران جواني،
حتما بهتر است برای فرزندمان هم سبد پساندازی باز كنيم.

بازنشستگی؛ شروعی دوباره
بسياری از افراد پس از رسيدن به دوران بازنشستگي سعي ميكنند سرمايه جمعآوری
شدهشان را به گردش بيندازند .به نوعي ،اگر سرمايه جمع شده آنها چيزی مانند يک
گلوله برف باشد ،حال در دوران فراغبال بازنشستگي ميتوانند آن را بغلطانند و به گلوله
بزرگتری تبديل كنند.
بازنشستگي به معنای سكون مالي نيست و در ضمن ،دوراني برای بهره بردن از پول و
امكانات هم نيست .در اين مقطع ،ميتوان با برنامهريزی مفيد ،سرمايه موجود را افزايش
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داد .البته ،در اين دوران صرفا به دليل نياز مالي نيست كه برخي افراد سراغ مسائل مالي
ميروند .در واقع ،يک حس روحي و لذت رواني آنها را به اين سمت ميكشاند.
س رمايه يكي از ثروتمندان جهان به حدی است كه حساب كرده بودند اگر از همان
لحظه تا  3۰۰سال ديگر زندگي كند و در اين مدت كار نكند و دقيقهای يک ميليون
تومان هم هزينه كند ،پولش كفاف خواهد داد .از او پرسيده بودند با اين حساب حاضری
ديگر كار نكني؟ او جواب داده بود من برای پول كار نميكنم؛ بلكه كار كردن من برای
لذت بردن و اثرگذار بودن و در كل برای «بودن» است.
زندگي افراد موفق نشان ميدهد كه اكثر آنها بيشتر با شكست مواجه شدهاند تا با
موفقيت .ولي آنها يک تفاوت اساسي دارند و آن هم پافشاری در رسيدن به هدف است.
كلنل ساندرز پس از بازنشستگي برای به دست آوردن بهترين دستور پخت جوجه،
سرتاسر اياالت متحده آمريكا را رانندگي كرد و در  1۰۰9رستوراني كه زير پا گذاشت،
آنچه را كه ميخواست پيدا نكرد ،ولي اكنون مرغ سوخاری او در تمام دنيا طرفدار دارد.
بايد توجه داشته باشيد كه روشهای خود را هميشه مورد ارزيابي مجدد قرار دهيد؛
چون هميشه راه بهتری وجود دارد .اگر كاری را اشتباه انجام دادهايد ،اكنون وقت تغيير
روش است .با هر بار بازنگری كار خود چيزهای جديدی ميآموزيد و راه جديدتری برای
رسيدن به هدف پيدا ميكنيد.

انتظارات بازنشستگان
عمدهترين مشكالتي كه از سوی بازنشستگان در رابطه با خودشان عنوان شده ،كم بودن
ميزان مستمری بازنشستگي ،مشكالت درماني و مشكالت مربوط به مسكن است .به
جرأت مي توان گفت كه مسائل معيشتي و امور مربوط به سالمتي جسم و جان ،ساير
مسائل و مشكالت بازنشستگان را تحتالشعاع قرار داده است.
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ضمن اينكه بيكاری فرزندان و احساس خجالت و شرمندگي نيز از مسائلي است كه
آنها مطرح كرده اند و ميزان اين مشكالت در افراد ،با موقعيت ،وضعيت تأهل و علت
بازنشستگي در ارتباط بوده است.
از سوی ديگر ،اين افراد به عملكرد سازمان بازنشستگي انتقاد دارند و اقدامات سازمان
را برای رفاه حال بازنشستگان و خانوادههای آنها مناسب و مطلوب نميدانند.
از عمدهترين انتظارات بازنشستگان ميتوان به افزايش ميزان مستمری و ساير مزايا،
ايجاد تسهيالت رفاهي ،اعطای وام ،توجه به امور درمان و ايجاد تسهيالت در امور
مراجعين اشاره كرد74.

پیشنهادات
 .1از آنجا كه درصد زيادی از بازنشستگان دارای تحصيالت باالتر از ديپلم هستند ،ايجاد
مراكزی برای تبادل و انتقال تجارب اين قشر ضروری به نظر ميرسد .نتايج چنين كاری
برای فرد بازنشسـته ،احساس مفيد بودن و برای جامعه ،استفاده از تجارب اين افراد
است.

 .2عدهای از افرادی كه در سن بازنشستگي هستند ،تمايلي به بازنشستهشدن ندارند.
اين افراد عمده ترين عوامل عدم تمايل به بازنشستگي را عالقه به كار ،ترس از بروز
مشـكالت اقتصادی ،توانايي جسمي و فكری و سن پايين ذكر نمودهاند .در بين اين
عوامل ،مشكالت اقتصادی سهم بيشتری را به خود اختصاص داده است ،اما عالقه به

 . 74ارتباط سازمان با بازنشستگان؛ فصل نامه ی تأمين اجتماعي سال چهارم شماره يازدهم
محمد زاهدی اصل ،بازنشستگي ،ويژگي ها و مسائل آن از ديدگاه تأمين اجتماعي.
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كار و تواناييهای جسـمي و فكری و سـن بازنشستگي هم بسيار مؤثر است .بنابراين،
افزايش سن بازنشسـتگي بهعنـوان مناسـبترين راهكار پيشنهاد ميشود.
 .3الزم است صندوقهای بازنشستگي عالوه بر حفظ قدرت خريد بازنشسته ،مقدار
حقيقي آن را افزايش دهند.
 .4تأسيس موسسههای خصوصي بازنشستگي بهعنوان مكمل سازمانهای دولتي مورد
مطالعه قرار گيرد.
 .۵افزايش حداقل حقوق بازنشستگي متناسب با سطح تورم صورت پذيرد.
 .6در صورت عدم تأمين نيازمندیهای بازنشستگان ،از جمله حقوق بازنشستگي
متناسب با تورم جامعه ،آنها مجبور خواهند شد تحت شرايط سخت مجددا بـه
كسبوكار پرداخته و كسـری درآمدی خود را جبران نمايند .در صورت عدم توانايي
صندوقهای بازنشستگي در تأمين مالي بازنشستگان ،نميتوان مستمری آنها را به دليل
اشتغال مجدد قطع نمود7۵.
 .7تهيه آمار دقيقي از بازنشستگان دارای تخصص علمي و تجربيات عملي در زمينههای
مختلف فني ،مهندسي ،اقتصادی ،مديريتي ،تحقيقاتي و پژوهشي با حداقل مدرك
كارشناسي ،توسط سازمان بازنشستگي كل كشور يا كانون بازنشستگان و ارائه آن به
دولت برای استفاده از آنها بهعنوان مشاورين ستادی در ارگانهای ذيربط.

 . 7۵سايت اطالع رساني و خدمات دولت الكترونيک معاونت اداری و مالي سازمان صداوسيما؛

بازنشستگان ،دشواری های اقتصادی و راه حل ها /ارسال توسط خانم متقيان در تاريخ  ۰8تير
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 .8از ميان برداشتن تبعيض و تفاوت ميان دريافتيهای بازنشستگان ادارهها و سازمانها
و يكنواخت كردن پرداختها در تمام سطوح همگن.
 .9منظور كردن تسهيالت بانكي سهلالوصول و عملي به جهت دستيابي به مسكن
برای آن گروه از بازنشستگاني كه هنوز دارای مسكن شخصي نيستند.
 .1۰معافيت از پرداخت بهای آب ،برق ،سوخت يا حداقل اعمال  ۵۰درصد تخفيف در
قبوض آنها.
 .11تخفيف در پرداخت هزينههای تحصيلي مقاطع عالي دانشگاهي ،برای فرزندان
بازنشستگان.
 .12تقبل پرداخت كامل هزينههای درمان و بستری و اعمال جراحي بازنشستگان و
تخفيف برای همسران آنها.
 .13كمکهای غيرمستقيم از طريق اختصاص سبدهای كاال يا بنهای خريد از فروشگاه-
ها به منظور تأمين رفاه حال آنها.
 .14بهرهمندی از تخفيف در بليطهای قطار و هواپيما برای حداقل  2بار در طول

سال76.

 .1۵با توجه به تعاليم ديني مبني بر تكريم و احترام افراد سالمند ،ضروری است
زمينههای اجرای كامل اصل  29قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران بهعنوان يک اصل
مترقي مبني بر برخورداری از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ،بيكاری ،پيری،

 . 76شجاع الدين طايفه؛ مسائل مادی و اقتصادی بازنشستگان و نيز ارتقای شرايط زيست آنان؛
دانشگاه علوم پزشكي گيالن ،اولين همايش بازنشستگان كشوری.
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ازكارافتادگي ،درراهماندگي ،حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و
مراقبتهای پزشكي بهعنوان حق همگاني فراهم شود.
 .16زمينههای ال زم به منظور مشاركت بيشتر سالمندان در امور اقتصادی و اجتماعي
به صورت پارهوقت يا تماموقت برای جلوگيری از گوشهگيری و انزوای آنها فراهم شود.
 .17با توجه به مشكالت مالي سالمندان و افزايش هزينههای مصرفي بهويژه هزينههای
بخش درمان اين گروه ضروری است صندوقهای بازنشستگي با سرمايهگذاری مناسب
و قابل توجيه از نظر اقتصادی زمينههای توانمندی و سودآوری صندوقها را فراهم سازند
تا بتوانند براساس سطح تورم و افزايش هزينههای زندگي ،حقوق مكفي به بازنشستگان
پرداخت كنند.
 .18با توجه به روند گسترش خانواده هستهای و تنها شدن افراد در دوران سالخوردگي
و بهمنظور حفظ روحيه نشاط و شادابي در سالمندان ،مراكز فرهنگي خاص سالمندان
برای گذران اوقات فراغت و اجرای تورهای زيارتي و سياحتي ارزان قيمت ايجاد شود.
 .17بيمه درماني سالمندان صرفنظر از عضويت آنها در نظامهای تأمين اجتماعي
موجود به يک اصل ضروری و مسلم تبديل شود.
 .18با توجه به تحوال ت اجتماعي و اقتصادی كشور با ورود به دنيای مدرن و الزامهای
آن ،ضروری است با كمک بخش های غيردولتي از جمله سازمانهای مردمنهاد نسبت
به ايجاد آسايشگاههای سالمندی يا ارائه خدمت پرستاری به سالمند در خانواده و جامعه
به منظور افزايش حضور سالمندان در جمع خانواده اقدام شود و سرمايهگذاریهای الزم
.77
در اين خصوص صورت پذيرد

 . 77زنجاني ،حبيب اهلل؛ تحول جمعيتي و پيامدهای مسئله آفرين آن ،نامه انجمن جامعه شناسي
ايران.
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 آرمسترانگ ،ديويد ،جامعهشناسي پزشكي ،ترجمه :محمد توكل ،تهران :موسسهانتشارات علمي.1372 ،
 اسماعيلزاده ،خالد؛ بررسي پديده سالمندی؛ نشريه اينترنتي فصل نو. آشفته تهراني ،امير ،جمعيتشناسي و تحليل جستارهای جمعيتي ،تهران :انتشاراتگستره.1381 ،

 آصفزاده .س ،ا .قدوسيان و ر .نجفيپور؛ وضعيت سالمندان شهر قزوين از نظر اوقاتفراغت و مداخله در استفاده از توانمندی آنها ()1387؛ مجله علمي دانشگاه علوم

پزشكي قزوين ،تابستان 1388؛ پياپي .84-87
 اصولي ،پريسا؛ سالمندان ايراني به روايت آمار؛ سالمت ،شماره صد و سي و نه.1386 . اكبرزاده ،گذر از نوجواني به پيری؛ تهران :انتشارات دانشگاه الزهرا(س).1374 ، -سرشماری عمومي نفوس و مسكن؛ مركز آمار ايران؛ .138۵
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 الميری .م ،سند چشمانداز توسعه و سرمايه اجتماعي؛ نشريه مركز تحقيقات دانشگاهامام صادق(ع) ،نشريه پژوهشي ،آموزشي و اطالعرساني ،تابستان و پاييز 1382؛ شماره
(11و.)12
 اميني ،سيده زهرا؛ جايگاه سالمندان در خانواده؛ سازمان آموزش و پرورش استانزنجان.
 بازنشستگان ،دشواریهای اقتصادی و راهحلها ،سايت اطالعرساني و خدمات دولتالكترونيک معاونت اداری و مالي سازمان صداوسيما.2۰14/2۵/8 ،

 بستان نجفي ،حسين؛ اسالم و جامعهشناسي خانواده. بشليده ،كيومرث ،روانشناختي سالمندان و روشهای ارتقای سالمت روانـي آنـان،مجموعه مقاالت سالمندی ،انتشارات گروه بانوان نيكوكار ،جلد سوم.1379 ،

 پاشا ،غالمرضا ،سحر صفرزاده و رويا مشاك؛ مقايسه سالمت عمومي و حمايتاجتماعي بين سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن در خانواده؛ فصلنامه

خانوادهپژوهي ،سال سوم ،شماره .1386
 پاكدامن ،فرحناز ،نشريه هديه مهر ،ماهنامه پزشكي ،شماره  ،14فروردين .137۰ پوراسماعيل ،افروز؛ بهرهوری از اوقات فراغت با توجه به نظرات جامعهشناسان ومقايسه آن با آموزههای وحياني؛ پژوهش ديني زمستان .138۵
 تحريريه بهار زندگي ( 139۰تير  ،)18بررسي مسائل عاطفي دوران بازنشستگي،موسسه فرهنگي دنيای تغذيه و سالمت.
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 حاجي آقاجاني .س ،ر .ق رباني و م .صابريان؛ بررسي وضعيت اقتصادی ،اجتماعي،بهداشتي و نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان ساكن در مناطق شهری تحت پوشش

دانشگاه علوم پزشكي سمنان 138۰؛ كومش ،بهار و تابستان  ،1382ص.129-136

 حراني ،ابن شعبه؛ تحف العقول عن آل الرسول(ص)؛ ترجمه علي اكبر غفاری ،قم:انشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم.1383 ،

 حراني ،ابن شعبه؛ تحف العقول. حلبچي ،فرزين؛ عسگری خانقاه ،مهران؛ ورزش و درمان بيماریها.138۰ ، حيدری ،مجتبي ؛ دينداری و رضامندی خانوادگي. -خواجه نوری .ب و ع.ا مقدس؛ بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر ميزان گذران

اوقات فراغت؛ مورد مطالعـه :دانشآموزان دبيرستاني شهرستان آباده .پژوهشنامه علوم

انساني و اجتماعي «ويژهنامه پژوهشهای اجتماعي» نيمه دوم  ،1378ص .134-1۵6
 خوشبين ،سهيال و ديگران ،راهنمای بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندی ،جلد ،1تغذيه و تمرينات بدني ،انتشارات تنديس.1389 ،
 دالور ،بهرام و ديگران ،بررسي وضعيت سالمت سالمندان ،مجموعه مقاالت سالمندی،انتشارات گروه بانوان نيكوكار ،جلد اول.1379 ،
 دهشيری ،غالمرضا ،محمود برجعلي ،منصوره شيخي و مجتبي حبيبي؛ ساخت واعتباريابي مقياس احساس تنهايي در بين دانشجويان؛ مجله روانشناسي.1387 ،

147

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

148

 راشدی ،وحيد ،محمد رضايي ،مسعود غريب و سيد حميد نبوی؛ حمايت اجتماعيسالمندان :مقايسه سرای سالمندی و خانواده؛ مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان
شمالي ،تابستان.1392
 رجائي ،فرحناز .فتحي ،حميدرضا ،زركش ،عاليه ،اختالالت سالمندان ،ناشر وزارتبهداشت درمان و آموزش پزشكي.1392 ،
 رجبي ،مريم و طاهره شهبازی؛ مديريت خانواده. رشيدپور ،مجيد؛ تحكيم خانواده. رقيه خيبری نعمتي؛ اقتصاد بهداشت سالمندی؛ مجله سالمندی ايران ،سال اول شمارهدوم ،زمستان .138۵
 روشنروان ،فريدون؛ «استراتژی نيروی انساني ماهر ،بررسي تـأثير سياسـتهـایپولي و مالي دولت بر سياستگذاریهای سازمان تأمين اجتماعي پس از انقالب
اسـالمي»؛ مؤسسـه عالي پژوهش تأمين اجتماعي ،تهران.137۵ ،
 زارعي .ع و ش .قرباني؛ نيازهای اوقات فراغت سالمندان شهرستان قزوين؛ سالمند،بهار  ،1386ص .19۰-19۵

 زنجاني ،حبيباهلل؛ تحول جمعيتي و پيامدهای مسئلهآفرين آن؛ نامه انجمنجامعهشناسي ايران.

 سارافيند ،ادوارد ،روانشناسي سالمت ،ترجمه گروهي از مترجمان (زير نظر الهـهميرزايي) ،تهـران :انتشـارات رشد.1381 ،
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 ساالر كيا ،ناهيد ،تغذيه و ورزش در سالمندان ورزشكار.1381 ، ساالریفر ،محمدرضا؛ خانواده در نگرش اسالم و روانشناسي. سالنامه آماری ،تهران ،انتشارات مركز آمار ايران ،1384 ،ص .37 سام آرام ،عزتاهلل و زيبا احمد بني؛ بررسي عوامل مؤثر بر موقعيت سالمند در خانواده؛مجله سالمندی ايران ،سال دوم ،شماره چهارم ،تابستان .1386
 سام آرام ،عزتاهلل ،از خانه عشايری تا سرای سالمندان خصوصي غرب ،تهران :فصلنامهعلوم اجتماعي ،دوره اول ،شماره  3و .1372 ،4

 سايت اطالع رساني و خدمات دولت الكترونيک معاونت اداری و مالي سازمانصداوسيما؛ بازنشستگان ،دشواریهای اقتصادی و راهحلها؛ ارسال توسط خانم متقيان

در تاريخ  ۰8تير .1392
 سجادی ،حميرا و صدرالسادات ،سيد جالل ،شاخصهای سالمت اجتماعي ،اطالعاتسياسي اقتصـادی ،سال نوزدهم ،شماره سوم و چهارم.1383 ،

 سليماني ،مجيد؛ بررسي جامعهشناختي علل فراز و فرود سرمايهی اجتماعي درخانوادههای شهر قم.

 سيفزاده ،علي ،مشخصههای اقتصادی ،اجتماعي ،جمعيتي و سالمت رواني دركهنسالي ،فصلنامه جمعيت ،شماره  63و .64
 شجاع الدين طايفه؛ مسائل مادی و اقتصادی بازنشستگان و نيز ارتقای شرايط زيستآنان /دانشگاه علوم پزشكي گيالن  /اولين همايش بازنشستگان كشوری.
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 شرفي ،محمدرضا؛ خانواده متعادل؛ تهران :انجمن اولياء و مربيان.1372 ، شكوهي يكتا ،محسن؛ تعليم و تربيت. شيخ صدوق؛ الخصال؛ ج  ،2قم :جامعه مدرسين 14۰3 ،ق. ضيايي ،لطفاهلل؛ در خصوص سالمندان؛ فصلنامه جمعيت ،شماره .18 طالقاني ،نوروز؛ «تأمين اجتماعي ـ راههای آموزش كارگران»؛ زحل چاپ ،تهران:.1373

 عباسي ،محمد و همكاران ،كتاب سيمای سالمندان استان گيالن.139۰ ، عبداهللزاده ،حسن و حسين زارع؛ اصول و فنون راهنمايي و مشاوره سالمندان؛ چ .2 -عليزاده ،مهتاب ،حسين فخرزاده ،فرشاد شريفي ،مريم محمدی آذر و ندا نظری؛

تحليل مروری سازمانهای متولي در برنامه سالمندی كشور؛ مجله ديابت و متابوليسم
ايران ،مهر و آبان  ،1392دوره  ،13شماره  / 81-74م ،اداره سالمت اداره دفتر سالمت

و زنان.
 فرجي ،حميدرضا ،نشريه رشد معلم ،نيمه اول .86 -فروغان ،مهشيد ،فضالله احمدی ،منيره انوشه و ابوالفضل رحيمي؛ تجارب سالمندان

تهراني در زمينه اوقات فراغت و تفريحات؛ مجله سالمندی ايران ،سال پنجم ،بهار ،1389

شماره پانزدهم.
 -قائمي ،علي؛ خانواده و مسائل سالمندان؛ تهران :انجمن اولياء و مربيان.1366 ،

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

 قمي ،عباس؛ سفينة البحار و مدينه الحكم و اآلثار؛ بيروت :دارالمرتضي ،بيتا. كتابي ،احمد« ،آثار تورم و راههای مقابله با آن» ،تهران.136۵ ، كليني؛ الكافي. گزارش شماره  ،4دفتر تحقيقات و مطالعات تأمين اجتماعي ،بيتا.137۵ ، گزارشات سالمندی؛ ترجمه زهره كلهر؛ .137۵ گزيده نتايج سرشماری عمومي نفوس و مسكن سال 138۵؛ مركز آمار ايران. گيدنز ،آنتوني؛ ترجمه منوچهر صبوری ،جامعهشناسي ،1374 ،انتشارات اميركبير. لوكاس ،ديويد و مير ،پاول ،درآمدی بر مطالعات جمعيتي ،ترجمه حسين محموديان،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1381 ،

 مايكل گراهام گالر ،ريچارد ميو ،جان گديس ،روانپزشكي آكسفورد. مجد ،مينا ،بيماریهای شايع سالمندان ويژه پزشک عمومي ،معاونت سالمت ،دفترسالمت ،خانواده و جمعيت ،اداره سالمت سالمندان ،پاييز .1382

 مجلسي ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ بيروت :مؤسسه الوفاء ،الطبعة الثانيه 14۰3 ،ق. محدثي ،جواد؛ اخالق خانوادگي و اجتماعي پيامبر(صلي اهلل عليه و آله و سلم). محسني تبريزی ،عليرضا؛ بررسي وضعيت سالمندان در ايران؛ فصلنامه تأميناجتماعي ،سال دوم ،شماره چهارم.
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 محسني ،منوچهر ،جامعهشناسي پزشكي ،تهران :انتشارات طهوری.1382 ، محمد زاهدی اصل؛ بازنشستگي ،ويژگي ها و مسائل آن از ديدگاه تأمين اجتماعي وارتباط سازمان با بازنشستگان؛ فصلنامه تأمين اجتماعي سال چهارم شماره يازدهم.
 محمدی ،رخشنده ،پرستاری بهداشت جامعه ،تهران :نشر ني.13 ، مداح .س ،آ .امامي ،م .رهگذر ،م .فروغان ،ك .نوروزی تبريزی ،ف .محمدی و م.مظاهری؛ وضعيت فعاليتهای اجتماعي و نحوه گذران اوقات فراغت در سالمندان ايران
و سوئد؛ سالمند ،تابستان  ،1387ص .62-71
 مطهری ،مرتضي؛ نظام حقوق زن در اسالم؛ ج ،2تهران :صدرا ،بيتا. مقايسه احساس تنهايي و سالمت عمومي در سالمندان ساكن خانواده و سرایسالمندان مناطق شمال شهر تهران؛ مجله سالمند ايران ،سال سوم ،شماره هشتم،

تابستان .1388
 ميرزايي ،محمد ،جمعيت و توسعه با تأكيد بر ايران ،تهران :مركز مطالعات وپژوهشهای جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.1384 ،

 ميرشريفا ،سيد مهدی ،بازنشستگي فرصتها و تهديدها ،مديريت توسعه سازمان ومنابع انساني ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد.

 نحوینژاد ،حسين؛ سند ملي برنامه راهبردی سالمندان كشور. -نشريه ثمر ،سازمان بازنشستگي كشوری ،شماره  1۰۵نيمه دوم مهر ماه .1382

مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان جلد دوم

 نشريه ثمر ،سازمان بازنشستگي كشوری ،شماره  ،۵4نيمه اول شهريور ماه .138۰ نشريه ثمر ،سازمان بازنشستگي كشوری ،شماره  89نيمه اول بهمن ماه 1381 نشريه ثمر ،سازمان بازنشستگي كشوری ،شماره  9۰نيمه دوم بهمن ماه 1381ـ نشريه ثمر ،سازمان بازنشستگي كشوری ،شماره  ،91نيمه اول اسفند ماه .1381
ـ نشريه ثمر؛ سازمان بازنشستگي كشوری؛ شماره  ،92نيمه دوم اسفند ماه .1381
 نوابينژاد ،شكوه ،تأثير مداخلههای حمايتي در تأمين نيازهای رواني ،اجتماعيسالمندان ،مجموعـه مقاالت سالمندی ،انتشارات گروه بانوان نيكوكار ،جلد سوم.1379 ،

 -نوروزی تبريزی .ك ،ح ع .عابدی ،س .سادات مداح ،ع .محمدی و غ .بابايي روچي؛

ارزشيابي مدل سيستم مراقبتي جامعهنگر طراحيشده برای سالمندان شهر تهران؛
توانبخشي ،تابستان  ،1384مسلسل .36-42
 هارولد كاپالن ،بنيامين سادوك ،جک برگ ،خالصه روانپزشكي كاپالن ،جلدهای  1و 2و  ،3ترجمه نصرتاهلل پورافكاری.

 هاماياك آواديس يانس ،اصول روان پزشكي باليني ،ترجمه محمدرضا نيكخو. ياراحمدی خراساني ،مهدی؛ جايگاه سالمندان در خانواده؛  1392/7/13شنبه ،آستاننيوز ،پايگاه اطالعرساني آستان قدس رضوی.

 -يوسفيان ،نعمتاهلل ،كتاب پيشكسوتان (يادگاران ماندگار) ،انتشارات زمزم هدايت.
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