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Abstract
Background & Objective: Due to the increase among the elderly, according to the issues of the elderly is one of the most important social
policies and without the knowledge of the basic needs among the elderly and cannot be organized on a socio-psychological well-being in order
to pay these people. Because of increasing life expectancy, the importance of improving the health and quality of life also increases day by day,
given the challenges of the new century "Living with superior quality" is the increasing elderly population quantity. Quality of life should also
be considered. So it seems review and increases the use of quality indicators, particularly in the elderly, day centers and cares about these people
is essential. This study reviews the available literature on aging and quality of life of the four indicators achieved in increasing the quality of life
and tries in this article introduces the features of the four indicators discussed. The indicators include community involvement, sports, leisure
activities, reminiscence.
Methods: The most important factors affecting the physical and mental health of older people, social participation taking into consideration the
rights of the elderly in maintaining social order and improve their quality of life can also be useful. Leisure activities: Leisure as a cultural
phenomenon affecting social, economic, political and social issues are shared by all segments of society. Unfortunately, the elderly and
pensioners in this regard have been forgotten.
Results: In many seniors, age, physical fitness is associated with loss of power and energy that all these factors are considered lowering the
quality of life seniors can through coherent and effective programs to improve the ability of Prevents a reduction in their physical performance
or reduces it to delay its onset or increase. In general, exercise and movement more effective methods in preventing aging disorders are and
thereby delays the aging processes. Elderly people who exercise, enjoy greater health and vitality. Reminiscence: The goal of therapy is in the
elderly provide support, reduce anxiety and increase socialization. A type of psychotherapy effective and almost no adverse effect on the
company's reminiscence is an organized group.
Conclusion: The proposed day-care centers for the elderly as a place capable of maintaining elderly people's quality of life indicators, there are
four factors to enhance the quality of life in terms of activities and land right in the center will introduce seniors.
Keywords: Elderly, Daycare Centers, Elderly Needs, Quality.
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چکیده

هدف :هدف این پژوهش معرفی شاخصها و فعالیتهایی برای افزایش کیفیت زندگی سالمندان در مراکز روزانۀ نگهداری از این افراد است؛ با این شاخصها میتوان معماریای
متناسب با نیازهای سالمندان در مراکز روزانۀ نگهداری از این افراد طراحی کرد.

روشبررسی :روش پژوهش حاضر کیفی-توصیفی بوده و اطالعات آن با مطالعات کتابخانهای جمعآوری شده است .ابتدا شاخصهایی که میتواند کیفیت زندگی سالمندان را
افزایش دهد ،بررسی شدهاند و سپس این شاخصها در قالب فعالیتها و برنامههای خدماتی برای افزایش کیفیت زندگی سالمندان در مراکز روزانۀ سالمند معرفی شده است.

یافتهها :چهار شاخص مؤثر در افزایش کیفیت زندگی سالمند «مشارکت اجتماعی»« ،فعالیتهای ورزشی»« ،فعالیتهای اوقات فراغت» و «خاطرهگویی» است که در قالب
فعالیتها و کاربریهای دستهبندیشده میتواند در راستای افزایش کیفیت زندگی سالمند در مراکز روزانه بهکار رود.

نتیجهگیری :چالش قرن جدید «زندگیکردن با کیفیتی برتر» است؛ یعنی با افزایش جمعیت سالمند ،کیفیت زندگی آنها نیز باید موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین بهنظر میرسد بررسی

و استفاده از شاخصهای افزایش کیفیت زندگی سالمندان ،بهویژه در مراکز روزانه و نگهداری از این افراد ،امری ضروری است.
کلیدواژهها :سالمندان ،مراکز روزانه ،نیازهای سالمند ،کیفیت زندگی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخۀ اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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ترابی۲

۱

مقدمه

براسااا

ذوقهای خاص آن سن را تجربه میکنند .سالمندان بعد از بازنشستگی
بهجای لذت از زندگی ،استراحت و تفریح ،بهدلیل احسا

مسااتندات سااازمان بهداشاات جهانی ،افراد ۶۰سااا و باالتر

سالمند شناخته می شوند ()1؛ همچنین برا سا

و طردشاادن دچار افسااردگی روحی میشااوند و این امر تأثیر زیادی در

برآوردهای سازمان

طو عمر مف ید آن ها و پایینآ مدن ام ید به ز ندگی در جام عه خوا هد

ملل متحد ،کشااورهایی که نساا ت جمعیت سااالمند آنها۷ ،درصااد یا

داشااات .افراد ساااالمند بهدلیل طرد از خانواده و نداشاااتن معاشااارت

بیشااتر باشااد ،جزو کشااورهای دارای جمعیت سااا خورده ط قهبندی
میشاااوند .کشاااور ما براساااا

مناسااااب ،اوقات خود را در خلوت یا در پارک ها در کنار افرادی که

سااارشاااماری ساااا  ،1۳۸۵با داشاااتن

میکنند.

است .این آمار تا 1۵سا آینده به 1۰٫۷درصد خواهد رسید (.)۲

حل مسااا ل و مشااکالت سااالمندان و توجه به رفاه آنها ازجمله امور

باتوجهبه افزایش روزافزون سااااالمندان ،توجهبه مسااااا ل سااااالمندی،

مهم در سایاساتگذاری مساووالن کشاور ما محساو

ازجمله امور مهم در سااایاساااتگذاری اجتماعی کشاااورها محساااو

میشاود؛ بدیهی

اساااات که برای هر نوع برنامهریزیای باید از نیازها و کم ودها آگاهی

میشود و بدون آگاهی از نیازهای اساسی و ابعاد سالمندی نمیتوان به

کافی حاصل شود .سازمانهای متولی امور سالمندان باید برای ارتقای

برنامهریزی دقیقی درراساااتای رفاه روانی-اجتماعی این قشااار دسااات

کیفیت زندگی و بهرهگیری از تجربیات سااالمندان ،برنامههای مختلفی

یافت ()۳؛ بنابراین با افزایش طو عمر افراد ،اهمیت ارتقای سالمت

در نظر داشااااته باشااااند .مراکز روزانۀ سااااالمندان میتوانند ن یازهای

و افزایش کیف یت زندگی نیز روزبهروز بیشااااتر میشااااود ( .)۴امروزه

بهداشتی ،اجتماعی ،آموزشی و فرهنگی سالمندان را همراه با خدمات

می شود و

روزانۀ منا سب سالمندان ارا ه دهند .این امر مهم می سر نمی شود مگر

از آن جا که اب عاد مت عددی مان ند جن ه های فیزیولوژیکی ،عملکردی و

اینکه در این خدمات به شااااخصهای افزایش کیفیت زندگی ساااالمند

وجودی فرد را دربرمیگیرد ،توجه به آن از اهم یت خاصاااای برخوردار

توجه شااود .هدف از این پژوهش معرفی شاااخصهای افزایش کیفیت

است « .سالمندیِ پویا» زندگی سالمند با افزایش امید و کیفیت زندگی

زندگی سالمند برای استفاده در مراکز روزانۀ سالمندان است.

اساااات ( .)۵،۶کیف یت زندگی و سااااالمت روانی ،جزو جدایی ناپذیر
سااااالمندی پو یاساااات؛ لذا دربارۀ اهم یت کیف یت زندگی سااااالمندان

2

سااااؤاالتی اساااااساااای وجود دارد :در ایران چقدر به محل سااااکونت

روش بررسی

در این پژوهش با اسااتفاده از مطالعات کتابخانهای و بررساای مقاالتی

ساااالمندان و آساااایشاااگاههایی که امروزه برای نگهداری از ساااالمندان

دربارۀ سااااالمندان و کیفیت زندگی آنها ابتدا شاااااخصهای مؤثر در

تأساایس میشااوند توجه شااده اساات کیفیت زندگی و سااالمت روان

افزایش کیفیت زندگی سالمندان استخراج شده است؛ سپس در نمودار

سالمندان ساکن در آسای شگاهها و مراکز روزانۀ نگهداری از سالمندان

 ،1این شاااااخص ها معرفی شاااادهاند .این شاااااخص ها بهصااااورت

چقدر تحتتأثیر ویژگیهای روحی ،جسامی و کیفیت زندگی این افراد

فعالیتهای مؤثر در افزایش کیفیت زندگی سالمندان بیان شده ا ست.

قرار دارد

در نمودار  ۲نیز دسااتهبندی کلی شاااخصهای افزایش کیفیت زندگی و

انساااااان ها در ت مامی ساااانین ن یاز ها ،عواطف ،روح یات ،توان ها و

فعالیتهای مراکز روزانۀ سالمندان ارا ه شده است.

مطالعۀ منابع گوناگون

استخراج شاخصهای مؤثر در
افزایش کیفیت زندگی سالمند

بررسی اهمیت و ویژگیهای
شاخصها

ت دیل شاخصها به فعالیتهای
کاربردی در مراکز روزانۀ نگهداری
سالمندان
نمودار  .1شماتیک روش پژوهش (مأخذ :نگارندگان)

۲
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بهلحاظ روحی در وضاااع مناسااابتری از خودشاااان نیساااتند ،ساااپری

۷٫۲۷درصااد سااالمندِ باالی ۶۰سااا  ،به کشااوری سااالمند ت دیل شااده

مفهوم کیفیت زندگی یک شاخص اساسی سالمت محسو

ناکارآمدی

شاخصها و فعالیتهای

فعالیتهای مناسب در مراکز روزانه برای پاسخگویی به

پیشنهادی مؤثر در افزایش کیفیت

افزایش کیفیت زندگی سالمند

زندگی سالمند

تلویزیون ،کار با کامپیوتر ،پیادهروی در فضای باز،

مشارکت اجتماعی سالمند

گپ زدن ،بازیهای فکری ،نقاشی و...

-فعالیتهای فرهنگی-مذه ی

-فعالیتهای تفریحی-ورزشی

فعالیتهای ورزشی

فعالیتهای اوقات فراغت :نمایش تواتر ،اجرایموسیقی زنده ،گلکاری ،بازیهای دستهجمعی،

فعالیتهای اوقات فراغت

گردش و پیادهروی و یا پیکنیکهای دستهجمعی
و ...
فعالیت خاطرهگویی :خاطرهگویی سالمندان برای

خاطرهگویی

یکدیگر ،خاطرهگویی سالمند برای نسلهای جوان

نمودار .۲شماتیک شاخصها و فعالیتهای پیشنهادی برای افزایش کیفیت زندگی سالمندان (مأخذ :نگارندگان)

۳

است .کیفیت زندگی مفهومی بسیار انتزاعی ،چندوجهی ،نس ی و متأثر

یافتهها

از زمان و مکان است که ضمن دارا بودن ابعاد عینی و وابستگی به

با بررسی مطالعات انجامشده درزمینۀ ویژگیهای جسمی و روحی

شرایط بیرونی ،ذهنی و درونی ،به تصورات و ادراک فرد از موقعیت

سالمندان و چهارشاخص «مشارکت اجتماعی»« ،فعالیتهای

زندگی نیز بستگی دارد (.)۹

ورزشی»« ،فعالیتهای اوقات فراغت» و «خاطرهگویی» میتوان

متغیر مشارکت اجتماعی و مؤلفههای آن ،یعنی مشارکت نهادی و

فعالیتهایی را در مراکز روزانۀ سالمندان درراستای پاسخگویی به

غیرنهادی ،با متغیر کیفیت زندگی رابطۀ هم ستگی نس تاً باالیی دارد،

مشکالت آنان و درجهت افزایش کیفیت زندگی سالمند درنظر گرفت.

اما نتایج تحلیل رگرسیونی نشاندهندۀ آن است که در جامعه و خصوصاً

مشارکت اجتماعی سالمندان :از عوامل مهم و اثرگذار در سالمت

در میان قشر سالمندان مشارکت غیرنهادی بیشتر است؛ لذا ضمن

جسمی و روحی افراد مسن ،مشارکت اجتماعی است که ضمن توجهبه

تقویت این مقوله در میان سالمندان ،باید با سازوکارهای مختلف در

حقوق سالمندان ،در حفظ نظم اجتماعی و به ود کیفیت زندگی روزمرۀ

سطح جامعه ،زمینۀ مشارکت نهادی و هدفمند و داوطل انۀ ()NGO

آنان نیز میتواند مفید باشد .مشارکت اجتماعی ،فرآیند سازمانیافتۀ

سالمندان را فراهم ساخت تا هم از تواناییهای سالمندان بهنحو

افراد از روی آگاهی و اطالع ،داوطل انه ،گروهی و با عنایت به عالیق

مطلو

معیّن و مشخص است .مشارکت اجتماعی منجربه خودشکوفایی و نیل

استفاده شود و هم زمینۀ ارزشدادن به سالمندان در جامعه

فراهم آید (.)1۰

به اهداف در منابع قدرت میشود .سازماندهی این مشارکت در دو

محققان در یک بررسی ملی روی کیفیت زندگی ۹۹۹سالمندِ باالی

بخش مشارکت رسمی (نهادی) و مشارکت غیررسمی (غیرنهادی)

۶۵سا در انگلستان و اسکاتلند دریافتند که سالمندانی که ارزیابی

صورت میگیرد ( .)۸شرکت سالمندان در فعالیتهای معنیدار

منفیای از کیفیت زندگی خود داشتند ،تما های اجتماعی کاهشیافتۀ

ال در قالب دوستی و مشارکت سازمانیافته مانند شرکت در
(معمو ا

خود را نتیجۀ مرگ دوستان و اعضای خانواده میدانستند و این عامل

کال های مختلف) ،یکی از عناصر کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی

را موجب پایینآمدن کیفیت زندگی خود قلمداد میکردند .در مطالعهای

و وضعیت سالمت عمومی و کاهش معلولیتهای دوران سالمندی

کیفیت روابط خانوادگی در بین دوجنس مقایسه شد .این تحقیق نشان

۳
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ی موفق در زنان با روابط خانوادگی خو  ،ادراک فرد از
داد که سالمند ِ

سالمندان آغاز شده است؛ از آنجاکه الزم است هرنوع تصمیمگیری در

سالمت و کفایت در عملکرد و حمایتهای روانی همبستگی دارد.

این عرصه باتوجهبه مشکالت و نیازهای ویژۀ سالمندان و متناسب با

ادراک مردان از کفایت خود در عملکرد و روابط دوستی و خانوادگی،

شرایط فرهنگی-اجتماعی جامعه باشد ،آگاهی از وضعیت موجود و

نشاندهندۀ سالمندیِ موفق بود (.)1۰

شناسایی مشکالت و نیازهای واقعی سالمندان ق ل از برنامهریزی

در کارکرد اندامهای مختلف بدن و ناتوانی تدریجی در انجام و ادارۀ

سالمندی ،بر بینش و شناخت کافی از وضعیت سالمندان جامعه م تنی

امور شخصی و ایفای نقش اجتماعی فرد سالمند میشود که تأثیر این

ن اشد ممکن است نتایج ناموفقی درپی داشته باشد (.)1۸

نارساییها در بُعد اجتماعی زندگی سالمندان ،بارزتر است ،بهطوریکه

اهمیت بررسی وضعیت اوقات فراغت و تفریحات سالمندان

محدودشدن ش کۀ ارت اطات شخصی را میتوان برآیند این عوامل

ازآنجاست که این قشر جامعه باتوجهبه عواملی چون ورود به دورۀ

دانست .بُعد اجتماعی زندگی ،تأثیر بهسزایی در سالمت ،بهطور عام،

بازنشستگی ،بیکاری ،تنهابودن ،فقدان حمایت اجتماعی ،صنعتیشدن

و کیفیت زندگی ،بهطور خاص ،دارد (.)11

جوامع و انفکاک عاطفی-روانی افراد خانواده درمعرض خطر و تهدید
قرار دارند .در گذشتهای نهچندان دور ،در جوامع سنتی صورتی از

اوقات فراغت سالمندان :در جهان پُرتنش امروز که انسانها بهدلیل
مشغلۀ فراوان ،همواره احسا

فعالیتهای فراغتی نظیر سیاحت ،انواع ورزشها و  ...به چشم

خستگی میکنند ،اهمیت اوقات فراغت

میخورد و مطالعات مردمشناسی درخصوص فرهنگها و بهخصوص

بر کسی پوشیده نیست .الگوی فراغت میتواند تأثیر مث تی در وضعیت

فرهنگ بومی جامعۀ ایرانی نشان میدهد که حتی مردم جوامع روستایی

زندگی و میزان لذتبردن افراد از زندگی داشته باشد؛ این تأثیر به فرد
محدود نمیشود ،بلکه وجود الگوهای فراغت مناسب به برنامۀ کالن

ما در کنار مهمترین اشتغاالت روزمره ،فرصتهایی برای ورزش و

هرجامعه نیز کمک خواهد کرد .جامعهشناسان معتقدند که فراغت

رقابت سالم و ترویج روحیۀ نشاط و شادابی ایجاد میکردند (.)1۲

ال جدید است که با صنعتیشدن جامعه و شهرنشینی
مفهومی کام ا

تحقیقات درخصوص اوقات فراغت در کشورهای درحا توسعه

بهوجود آمده است و نمیتوان آن را با مفهوم بیکاری در قرون گذشته

همچون ایران ،چندان گسترده و عمیق نیست .ایران دارای زمینههای

مقایسه کرد ( .)1۲افروز معتقد است منظور از اوقات فراغت ،فرصت

تاریخی ،سیاسی و اجتماعی-فرهنگی منحصربهفردی است که

و زمانی است که در آن انسانِ مسوولیتپذیر هیچگونه تکلیف یا کاری

کندوکاو در ابعاد گوناگون آن میتواند راهگشای تدوین برنامههای
مناسب فرهنگی در عرصۀ اوقات فراغت باشد .ق و این موضوع که

را عهدهدار نیست و زمان در اختیار اوست تا با میل و انگیزۀ شخصی

تمام تحقیقات و برنامههای انجامشده در کشورهای توسعهیافته

به امر خاصی بپردازد (به نقل از  .)1۳استفادۀ مناسب از اوقات
فراغت ،س ب سازندگی روح و روان میشود و عدم استفادۀ صحیح از

قابلتعمیم به کشورهای درحا توسعه است ،میتواند فرضی بسیار

آن از عوامل کسالت و سستی است.

اشت اه باشد (.)1۳
مروری بر تحقیقات صورتگرفته در داخل کشور دربارۀ

اهمیت استفاده از اوقات فراغت تا آنجاست که ره ران معنوی جامعه

اوقاتفراغت و رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت و س ک زندگی سالمندان

نیز در مورد آن بسیار سفارش کردهاند ( .)1۴امام موسی کاظم (ع) به
مسلمانان توصیه میکند اوقات خود را به چهاربخش تقسیم کنند:

مؤید ن ود مطالعات جامع ،گسترده و کاربردی در این زمینه است .بیشتر

ساعاتی برای ارت اط و راز و نیاز با خداوند ،زمانی برای کار و تالش،

مطالعات موجود بر بسندهن ودن حمایت جامعه و فقدان آموزشهای

ساعاتی برای ارت اط با دیگران ،و اوقاتی برای درک لذتهای حال و

الزم درخصوص مشکالت و نیازهای دوران سالمندی و نامناسببودن

تفریحات سالم که در اینجا به اوقات فراغت تع یر میشود (.)1۵

نحوۀ گذران اوقات فراغت اشاره دارند ( .)1۹وجود چالشها و

اوقات فراغت پدیدۀ فرهنگی -اجتماعی تأثیرگذار در ابعاد اقتصادی،

مشکالت متنوع گری انگیر سالمندان و پیچیدگی ابعاد مختلف زندگی
این قشر آسیبپذیر جامعه ،بر لزوم کاوش و بررسیهای عمیقتر در

سیاسی و اجتماعی و موضوع مشترک تمام اقشار جامعه است .متأسفانه
سالمندان و بازنشستگان در این رابطه به فراموشی سپرده شدهاند (.)1۶

ابعاد آشکار و پنهان الگوهای تفریحات و اوقاتفراغت سالمندان صحه

آمارها نشان میدهد ۸۵درصد اوقات فراغت سالمندان کشور پای

میگذارد (.)۲۰

تلویزیون میگذرد .استافورد میگوید« :در کشورهایی مثل آمریکا،

ورزش :کیفیت زندگی ع ارت است از کمک به کار و خالقیت ،حفظ

اوقات فراغت ،مهمترین بُعد سالمتی سالمندان آمریکایی و کلید اصلی

تعاد و تناسب وزن ،کاهش هزینههای زندگی ،کاهش بیماری و کاهش

سالمندی سالم قلمداد شده است» .مطالعات انجامشده در این زمینه،

مرگومیر ( .)۲1در بسیاری از سالمندان ،افزایش سن با از دستدادن

نشان داده است که مشارکت فعا سالمندان در فعالیتها یا اوقات

قدرت انرژی و تناسب بدنی همراه است که همۀ اینها عوامل کاهندۀ

فراغت و فعالیتهای ورزشی (یکبار در هفته) با هدف پیشگیری از

کیفیت زندگی شناخته میشوند .سالمندان میتوانند ازطریق برنامههای

مشکالت عملکردی مرت ط با سن ،مداخالت مؤثری داشته است؛

منسجم و مؤثر در به ود توانایی عملکرد ،مانع کاهش کارایی بدنی خود

بنابراین فعالیتهای اوقات فراغت میتواند در به ود درک افراد از

شوند یا آن را به تعویق بیندازند یا بروز آن را کاهش دهند .بهطورکلی،

سالمتی ،استقال  ،س ک زندگی ،امید به زندگی و کیفیت زندگی آنان

ورزش و حرکت از روشهای بسیارمؤثر در پیشگیری از اختالالت

تأثیر قابلمالحظهای داشته باشد (.)1۷

دوران سالمندی است و موجب عقبافتادن دوران سالمندی میشود.
سالمندانی که ورزش میکنند ،از سالمتی و نشاط بیشتری برخوردارند

در سراسر جهان ،ازجمله ایران ،اقداماتی جهت رفع معضالت

۴
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سالمندی و فرآیند زیستی و اجتماعی آن بهطور ط یعی موجب اختال

ضروری بهنظر میرسد .اگر طراحی برنامههای اجتماعی در عرصۀ

نقل از .)۲۶

( .)۲۲با بهکارگیری برنامۀ ورزشی و فعالیت فیزیکی منظم و مداوم،
میتوان ابعاد مختلف کیفیت زندگی را در فرد سالمند افزایش داد و

نتایج یافتههای یکتحقیق دربارۀ برنامۀ ورزشی گروهی در سالمندان

س ب استقال بیشتر او در انجام کارهای روزانه شد و به فرآیند پیری

نشان داد که با بهکارگیری برنامهای منظم و مداوم و با پذیرش سالمندان،

ی
موفق کمک کرد .با تقویت افراد و تشویق مسووالن به سرمایهگذار ِ

میتوان کیفیت زندگی این افراد را در ابعاد مختلف افزایش داد و راه را

بلندمدت برای جوانان که سالمندان آینده هستند و سرمایهگذاری

برای سالمت پیری و برخورداربودن از سالمت در این دوره از زندگی

هدفدار و کوتاهمدت برای سالمندان و با برنامهریزی و ت لیغ آثار

هموار کرد (.)۲۷

زودر

را بهتعویق بیندازیم و سالمندی جوانتر و با رضایت بیشتر را

میانگین نمرۀ کیفیت زندگی در مقایسه با ق ل از بهکارگیری برنامۀ

به جامعه برگردانیم .توصیه میشود برای افزایش مشارکت اجتماعی و

ورزشی ،افزایش معنیداری یافته است؛ بنابراین با بهکارگیری یک برنامۀ

به ود خدمات پزشکی و بهداشتی و ارا ۀ خدمات مشاورهای برای

ورزشی و فعالیت فیزیکی منظم و مداوم میتوان ابعاد مختلف کیفیت

سالمندان ،برنامهریزیهایی انجام شود (.)۲1

زندگی ،بهخصوص عملکرد فیزیکی و ایفای نقش را در فرد افزایش داد
و باعث استقال بیشتر فرد سالمند در انجام کارهای روزانه شد و

ورزش عالوهبر تأثیر بر سالمت و عملکرد ،تأثیر اجتماعی و اقتصادی
نیز دارد و سالمندان و بازنشستگان میتوانند ازطریق شرکت منظم در

ی موفق کمک کرد.
درنتیجه به فرآیند پیر ِ

برنامهها و تمرینهای ورزشی ،از مزایای اجتماعی و اقتصادی آن

خاطرهگویی :با افزایش شمار سالمندان ،بهطور قطع سکونت در

بهرهمند شوند .هزینههای کم برای حفظ سالمت و درمان و هزینۀ کمتر

مراکز و مؤسسات نگهداری از سالمندان نیز بیشتر خواهد شد .از سویی

برای زندگی در اجتماع ،نمونۀ بارز تأثیرات اقتصادی فعالیت فیزیکی

اقامت در مراکز نگهداری از سالمندان با مسا ل و مشکالتی همراه است

است .بهوجودآوردن موقعیت مناسب برای تحرک بیشتر سالمندان

که از آن جمله میتوان به شیوع اختالالت روانی اشاره کرد .برخی از

س ب سرگرمی و پُرکردن اوقات فراغت سالمندان میشود و از طرف

مطالعات ،شیوع اختالالت روانی در سالمندانِ مقیم آسایشگاه را حدود

دیگر ،نیاز م رم آنها به تحرک را برطرف میکند ( .)۲۳بنابر تحقیقات

 ۸۰٪برآورد کردهاند ( .)۲۸نتایج پژوهش سهرابی و همکاران روی

جدیدی که در اروپا انجام شده است ،فعالیتهای بدنی ِمناسب و

۴۶سالمند مقیم خانۀ سالمندان و ۹۰سالمند ساکن مناز شخصی ،با

مرتب ،عمر را  ۳تا  ۵سا افزایش میدهد .راهکارهای کلی انگیزش

استفاده از پرسشنامۀ بررسی وضعیت شناختی و فُرم کوتاه بررسی

سالمندان و بازنشستگان برای ورزش ،ایجاد و تنوع سرگرمی در

افسردگی نشان داد که اختال شناختی و شدت افسردگی در سالمندان

فعالیتها و تقویت ویژگیهای مث ت و استفاده از طرحهای خالقانه و

مقیم خانۀ سالمندان ،بهطور معنیداری بیشتر است ( .)۲۹سالمندان با
برنامهریزی مناسب میتوانند از دوران سا خوردگی شاد و مولّد ،لذت

ابداعیِ برنامهریزی زمانی است (.)۲۴
ورزشکردن برای بیشتر سالمندانِ باالتر از ۶۵سا بدونخطر است؛

ب رند و یکجزء یکپارچه با جامعه تلقی شوند .از بین این

حتی ورزش برای به ود م تالیان به بیماریهای قل یعروقی ،فشارخون،

برنامهریزیها میتوان به انواع روشهای رواندرمانی اشاره کرد .هدف

دیابت ،آرتریت ،درد مفاصل و  ،...با برنامهریزی صحیح و بدون اینکه

از رواندرمانی در سالمندان فراهمکردن حمایت ،کاهش اضطرا

خطری برایشان داشته باشد ،مؤثر است .سا خوردگان میتوانند از

ی مؤثر و تقری اً
افزایش اجتماعیشدن است .یکنوع رواندرمان ِ

فعالیتهایی که س ب ایجاد و نگهداری قدرت عضالت و افزایش

بدونتأثیر نامطلو  ،شرکت در گروههای سازمانیافتۀ خاطرهگویی

تعاد میشود ،بیشترین بهره را ب رند ( .)۲۵مزایای تمرینهای ورزشی

است .ط ق تعریف سیستم ط قهبندی مداخالت پرستاری،

برای سالمندان ع ارت است از :افزایش آمادگی جسمانی ،کاهش

خاطرهگویی ،یادآوری وقایع ،احساسات و افکار گذشته برای تسهیل

فشارخون ،به ود ظرفیت تنفسی ،کارایی بهتر عضالت و مفاصل،

تطابقیافتن با «حا » و کیفیت زندگی است .یادآوری خاطراتِ مهم

کاهش تخریب تودۀ استخوانی مانند پوکی استخوان ،کاهش

و

گذشته که در پاسخ به مواردی ازق یل یکبو ،فکر یا تصویر پدید میآید،

ازدستدادن مواد آلی(که رویهمرفته امید به زندگی را افزایش

برای حل مشکل یا سرگرمشدن است .خاطرهگویی ،مداخلهای روانی-

میدهد) ،به ود قدرت و حجم عضله ،به ود وضعیت قامت و عملکرد

اجتماعی و با هدف کمک به سالمندان برای کنارآمدن با تغییرات زندگی

روانی ،سالمت فکری و کارکردهای شناختی ،افزایش انعطافپذیری و

ازجمله رفتن به آسایشگاه است .شرکتکنندگان با خاطرهگویی به

متابولیسم هوازی.

صح ت دربارۀ وقایع گذشته تشویق میشوند .این خاطرات با عکسها،
موسیقی ،اشیاء و فیلمهای گذشته یادآوری میشوند.

ورزشهای مناسب برای سالمندان ع ارت است از :تمرینهای
انعطافپذیری ،تمرینهای کششی و استقامتی س ک ،پیادهروی سریع

«انجمن پرستاران آمریکا» از خاطرهگویی بهعنوان مداخلۀ استاندارد

یا دویدن آرام و حرکات سو دی .اریکسون فعالیت بدنی را از عوامل

پرستاری ،حمایت کرده است و این مداخله را در مراق ت از سالمندان

مهمی میداند که نقش مؤثری در تکامل هرمرحله دارد .وی معتقد

آسایشگاهها پیشنهاد میکند ( .)۳۰تحقیقات فراوانی مزایای

کما سالمندان یا نومیدی از خود مؤثر

خاطرهگویی در سالمندان را بررسی کردهاند و نشان دادهاند که

است .پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که ورزش و فعالیت بدنی

خاطرهگویی ،افسردگی را کاهش میدهد و ازجمله مداخالتی است که

است فعالیت بدنی در احسا

نهتنها تسریع اجتماعیشدن را در پی دارد ،بلکه در سالمت روانی-

برای تسکین مشکالت روانشناختی استفاده میشود.

جسمانی و سازگاری اجتماعی ،از کودکی تا سالمندی ،مؤثر است (به

۵
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سودمند تحرک و فعالیت بدنی در همۀ مراحل رشد ،میتوانیم پیری

همانطورکه مطالعات انجامشده روی سالمندان نشان میدهد،

4

محیط ،پا سخی متنا سب با نیازهای شان دریافت کنند ،دچار اف سردگی

بحث

میشااوند .از طرفی بسایاری از سااالمندان ،وابسااتگی خاصای به محیط

برای بهرهمندیِ حداکثریِ سااااالمند از خدمات و جامعه ،با ید زندگی

ز ندگی خود دار ند و حاضاااار نیسااااتند که خانۀ خاطرات خود را به

سالمندان و روحیات آنان بهدقت تجزیهوتحلیل شود .شناخت شرایط

ام یدگرفتن امت یازاتی خاص ترک کنند ،چون در خانۀ خود احسااااا

جساااامی و روحی سااااالمند ،ن یازها و ویژگی های این دوران ازجمله

تعلق میکنند و یاد خاطرات خود را زنده نگه میدارند؛ پس به دال یل

عواملی اساات که رساایدن به این مقصااود را میساار میسااازد .توجهبه

روانی بهتر اساااات در میان مردم و مانند مردم زندگی کنند و جداکردن

اجتماع را موجب میشااااود .یکی از اقشااااار نیازمند حمایت در جامعه

امکانات هم نمیتواند بهاندازۀ زندگی در خانۀ خاطرات و غرورها و

سالمندان ه ستند .در معماری سالمت سالمندی نهتنها باید ا صو و

افتخارات آنان که احسااااا

ا ستانداردهای خاص برای این ق شر ت یین ،تث یت و رعایت شود ،بلکه

باشاااد .محیط زندگی ایزولهشااادۀ ساااالمندان با هر امکاناتی که در نظر

با ید الگوی فضاااااایی مختص به این افراد نیز تعریف شااااود .خا نۀ

بگیریم به آن ها حس جدایی از خانواده را میدهد؛ لذا بادرنظرگرفتن

سالمندان ،اولین و سادهترین راهی است که میتوان درنظر گرفت ،اما

نیازهای خاص سالمندان و همچنین به انزوانکشیدن این قشر ،میتوان

بهدلیل فاصلۀ ویژگیهای اولیۀ این فضا از الگوی زندگیِ عادی سالمند

تعریف جد یدی از مسااااو له ب یان کرد .با ای جاد مرکزی که ا قا مت

و همچنین ق و این حقی قت که خا نۀ ساااااالم ندان با عث افزایش

کوتاهمدت و تفریحی را فراهم کند ،میتوان روحیۀ سااااالمندان را باال

افساااردگیهای خاص این دوران میشاااود ،دهکدۀ ساااالمندی الگوی
دیگری اسااات که برای زندگی ساااالمندان در غر

حکومت و تعلق به آن دارند ،ارزشاااامند

ب رد ،و حس ام ید به زندگیِ آن ها برای حضااااور در جامعه و کیف یت

ارا ه و اجرا گردیده

زندگی را افزایش داد ( .)1۴با ا ستفاده از شاخصهای برر سی شده و

است .در این الگو ،مَسکنهایی برای سالمندان طراحی شده است که

با ای جاد ف عال یت های مرت ط با این شااااااخص ها در مراکز روزا نۀ

سالمندان میتوانند بهتنهایی یا همراه با خانوادهشان در آن زندگی کنند.

سااالمندان میتوان گامی مؤثر درجهت افزایش کیفیت زندگی سااالمند

خدمات اولیه و موردنیاز سالمند نیز در مجاورت و هم سایگی م سکن

برداشت.

ساااالمندان فراهم شاااده اسااات؛ اما باتوجهبه ویژگیها و روحیات این

۵

قشاااار ،تعریف الگویی که سااااالمند را در کنار حفظ زندگی عادی ،در

نتیجهگیری

ایجاد خانۀ ام یدها و خاطراتش ،و در رفع ن یازهای روحی و جساااامی

یکی از مواردی که برنامههای مراکز روزانه را ارزشاامند میسااازد ،این

ای شان یاری کند ،ضروری است؛ لذا باید الگویی درنظر گرفته شود که

اسااات که برای سااارگرمکردن ساااالمندان الزم نیسااات آنها را مرت اً به

فضای جدیدی را منط قبر شرایط روحی و جسمی سالمند تعریف کند

تماشااااای تلویزیون تشااااویق کرد ،بلکه برنامهریزی فعال یت ها در این

و بتواند جایگزین شااایوههای ق لی ارتقای روحیۀ ساااالمند شاااود .برای

مراکز باید بهگونهای انجام شاود که ساالمندان را به حرکت و رفتوآمد

پیشااانهاد

در داخل محیط و بین فضاااها ترغیب کند؛ همچنین این برنامهریزیها

شده ،که در ایران ا ستفاده ن شده ا ست .بهجای خانۀ سالمندان میتوان

باید با ساطح مهارت ،خالقیت و معلومات ساالمندان مطابقت داشاته

ا قا متگاه های روزا نهای ای جاد کرد که این فضاااااا فرا غتگاه روزا نۀ

با شد .تأکید این مراکز باید بر این با شد که سالمندان زندگی شادتری

سالمندان با شد و نهتنها شامل پا سخگویی به نیازهای این افراد با شد،

داشته باشند.

بلکه در ایجاد حس مفیدبودن ،افزایش امید به زندگی و ارتقای روحیۀ

برخالف خانههای ساااالمندانِ رایج که در آنها به فعالیتهای مختلف

سااالمند نیز اثرگذار باشااد .سااالمند در اسااتفاده از این مکان از اختیار

ساااالمندان توجهی نمیشاااود ،در مراکز خدمات روزانه ،فعالیتهایی

کامل برخوردار ا ست .سالمند در این ف ضا میتواند نیازهایی همچون

منط ق بر فاکتورهای افزایش کیف یت زندگی وجود خواهد داشاااات که

فضاهای مناسب برای ورزش و تفریح ،هم صح تی با هم سنو ساالن،

میتواند نیروی حیاتی سالمندان بهشمار رود.

حفظ عزتنفس و ایجاد شاااارایطی برای اسااااتقال در حین گذراندن

با درنظرگرفتن موارد فوق ،تمامی فعالیتها باید درجهت تحقق موارد

او قات فرا غت ،آموزش هنر ها و تکن یک های موردن یاز در ز ندگی و

زیر برنامهریزی شوند:

پاساااخگویی به این نیاز راهحلهای گوناگونی در جهان غر

مشاوره را مرتفع کند (.)۷

 -تحریک خالقیت و تفکر.

بسیاری از سالمندان بهخوبی قادر به انجام امور شخصی خود هستند

 -فراهمآوردن شرایط یادگیری ایدهها و مهارتهای جدید.

و میتوانند تفریحات خاصااای را که متناساااب با سااان و روحیاتشاااان

 -کمک به حفظ و ارتقای مهارتها و آموختههای هر فرد.

اساااات ،با همساااانوساااااالن خود انجام دهند و همدیگر را بفهمند.

 -ارتقا و حفظ سالمت جسم و روح سالمندان با فعالیتهای ورزشی

باتوجهبه اینکه بس ایاری از سااالمندان توانایی انجام بس ایاری از امور را

و . ...

دارند ،ن یاز به مرکزی با اقامت موقت برای پاسااااخگویی به ن یازهای

 -فراهمآوردن شرایط فعلوانفعاالت اجتماعی.

روزانۀ ساااالمندان با کاربریهای تفریحی ،رفاهی و ورزشااای احساااا

 -فراهمآوردن شرایط ایجاد تعلقخاطر.

میشااود .سااالمندان نیازمند فضاااهایی متناسااب با جساام و روحیات

 -ایجاد شادی و نشاط.

خویش هسااااتند و اگر این فضااااا برای آنها ایجاد نشااااود و نتوانند از

۶
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