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فصل اول

سالمندیوسبکزندگی





۷۷

مقد مه 

انسان ها طي فرآيند  زيستي با مرحله اي به نام سالمند ي روبرو ميشوند ، كه د ر گذرگاه رشد  
طبيعي به د ست مي آيد ، به طوري كه با سرنوشت آد مي عجين شد ه و ضرورتي اجتناب ناپذير 
محسوب ميشود . سالمند ي بنا بر تعريف سازمان بهد اشت جهاني، عبور از مرز شصت سالگي 
اس��ت. هر س��ال 1/۷ د رصد  به جمعيت جهان و ۲/۵ د رصد  به جمعيت 6۵ سال و باالتر افزود ه 
ميش��ود  )سازمان بهد اشت جهانی1 ، ۲006(. اين پد ي��د ه، د ر كليه اد وار تاريخي وجود  د اشته، 
اما، امروزه بر خالف گذشته، پيشرفت هاي علمي پزشکي، وضعيت تغذيه و اعمال روش هاي 
د رمان��ي موجب ازد ياد  تعد اد  سالمند ان د ر جوامع مختل��ف شد ه است. به قول سووي۲ جامعه 
شناس اروپاي��ي، » سالمند  شد ن يکي از پد يد ه هاي زمان ماس��ت«. افزايش چشمگير جمعيت 
سالمند ي د ر سراسر د نيا پد يد ه اي است كه از قرن بيستم آغاز شد ه است. سازمان ملل د ر سال 
۲006، تعد اد  كل سالمند ان د نيا را حد ود  ۷00 ميليون نفر برآورد  كرد ه است و پيش بينی ميشود  
كه اين جمعيت د ر 40 سال آيند ه، د و برابر شود . د ر ايران نيز، جمعيت باالي 60 سال، تا سال 
۲0۲0 ح��د ود  10 ميليون نفر و تا س��ال ۲0۵0 به بيش از ۲6 ميليون نفر خواهد  رسيد  )علی پور 

و همکاران، 138۷(. 

سالمت بد ون ترد يد  يکی از مهمترين جنبه های زند گی سالمند ان است. موضوع سالمت، 
گفتگ��وی غالب سالمند ان است. د ر سال 1946، سازم��ان بهد اشت جهانی )WHO(، مقارن با 
تأسيس خود ، تعريف سالمت را توسعه د اد  و به عبارت د يگر، به د و بعد  فيزيکی و روانی، بعد  
اخالق و ارزش های اجتماعی را نيز  افزود . بد ين ترتيب، د خالت اين عوامل را د ر سالمتی بشر 

مورد  تأييد  قرار د اد  )فرشاد ان، 1389(. 

1. World Health Organization (WHO).
2. Soy, S.
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از جمله مولفه های سبک زند گی سالم، شامل فعاليت جسماني، تفريح و سرگرمی، تغذيه 
سالم، مد يريت تنش، روابط اجتماعي و بين فرد ي و معنويت می باشد ؛ به عبارت د يگر، شرايط 
د ستياب��ی به "شيوه زند گي سالم1 " برای ف��رد  سالمند  عبارتند   از: رعايت اصول تغذيه صحيح، 
رعاي��ت بهد اش��ت خواب، تحرك الزم د ر ط��ول شبانه روز، عد م استعم��ال د خانيات، انجام 
معاينات د وره اي منظم، برخ��ورد اري از سالمت روان و مشاركت فرد  سالمند  د ر فعاليت هاي 
اجتماع��ي و زند گی د ر كنار خان��واد ه )وال كوست و ساوي��ج۲000،۲(. از آنجايی كه پيري 
فرآيند ي است كه متوقف نمي شود  و تنها با د اشتن زند گي سالم و مراقبت هاي ويژه، می  توان 
اي��ن د وران را به د وراني مطل��وب و لذتبخش توأم با سالمتي تبد يل ك��رد ، لذا، اتخاذ سبک 
زند گ��ی سال��م د ر د وران سالمند ی از اهميت قابل توجهی برخ��ورد ار است. با توجه به اينکه 
جمعيت سالمند  ايران، روز به روز د ر حال افزايش بود ه، شناسايی عوامل تأثيرگذار بر ارتقای 
سبک زند گی آن��ان از د غد غه های ذهنی سياست گذاران نظ��ام سالمت كشورمان می باشد ؛ 
بنابراي��ن، سالمت سالمند ان، يکي از مس��ائل بهد اش��ت د ر اكثر جوامع اس��ت و مقابله با اين 
مش��کالت نيازمند  سياست گذاري و برنامه ريزي ه��اي د قيق و صحيح مي باشد . سالمند اني كه 
شيوه زند گي سالمی د ارند ، از توانايي بيشتري براي بهره مند ي از يک زند گي سالم برخورد ار 
ب��ود ه و احتماالً به مد ت طوالني تري، از يک زند گي بد ون بار بيماري و ناتواني بهره خواهند  
ب��رد ؛ به طور كلي، انتخاب شي��وه زند گي سالم د ر زند گي فرد ي همه، خصوصاً افراد  سالمند ، 

جنبه ی بسيار حياتي د ارد . 

د ر عص��ر حاضر،  ب��ا توجه به بهبود  شرايط زند گی و گس��ترش مراقبت ه��ای بهد اشتی و 
د رمانی، افزايش چشمگيری د ر جمعيت و طول عمر سالمند ان د ر جهان و ايران به وجود  آمد ه 
و انتظار می رود  د ر آيند ه نيز اد امه يابد ؛ از اين رو مسئله ی سالمند ی از نظر مراقبت بهد اشتی با 

مشکالت گوناگون روبه روست.

 از آنجايی كه سالخورد گان، يکی از گروه های آسيب پذير را تشکيل می د هند ، نياز مبرمی 
ب��ه ارائه خد مات رفاهی و اجتماعی و بهد اشتی د ارند ؛ از اين رو، مس��ئله ی سالمند ی به عنوان 

1. life style.
2. Wahlqvist, M & Savige, G. 
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واقعيت��ی مطرح ش��د ه و الزم است ارتباط كامل��ی ميان افراد  سالمن��د  و توسعه ی اجتماعی و 
اقتصاد ی و ايجاد  د رك متعارف جامعه از سالمند ی متحول شود  )كريمی د ينی، 1390(. 

نظر به اهميت سالمند ان، سازمان بهد اشت جهانی د ر سال ۲013، روز سالمت روان را روز 
سالم��ت د ر سالمند ان نامي��د . با توجه به اينکه سازمان بهد اش��ت جهانی، سالمتی را  وضعيت 
رفاه كامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه تنها فقد ان بيماری و ناتوانی تعريف كرد ، بنابراين، 
د يد گ��اه سنتی سالم��ت، به سمت مفهوم چند  بع��د ی آن تغيير ياف��ت. د ر حال حاضر سبک 
زند گ��ی به عنوان يکی از شاخص های اصل��ی بهد اشت كه ارتقاء آن ارتقاء سالمت را د ر پی 

خواهد  د اشت، مورد  توجه متخصصان قرار گرفته است .

سازم��ان بهد اشت جهانی، سبک زند گ��ی را از طريق زند گی بر اساس الگو های مشخص 
و قاب��ل تعريف رفتاری ميد اند  ك��ه، از تعامل بين ويژگی های شخصيت��ی، برهم كنش روابط 
اجتماعی، شرايط محيطی و موقعيت های اقتصاد ی _اجتماعی حاصل ميشود . تعريف سازمان 
بهد اشت جهانی می گويد  كه الگوهای رفتاری مرتباً د ر واكنش به تغييرات محيطی و اجتماعی 
خ��ود  را سازگار می كنند  و همچنين برای ارتقاء سالمت��ی و توانمند  كرد ن مرد م، جهت تغيير 
رفت��ار و سبک زند گی شان نه تنها بايد  بر افراد  تمركز نمود ، بلکه بايس��تی شرايط اجتماعی را 
هم د ر نظر بگيريم. سبک زند گی سالم، تالش جهت كسب تعاد ل منطقی بين افزايش سالمتی 

شخص و ارتقاء سالمت د يگران و بهد اشت جامعه است )محمد ی زيد ی، 1383(. 

ب��ه عبارت د يگ��ر،  سبک زند گی سالم، عب��ارت است از راه هايی ك��ه از طريق آن افراد  
می توانند ، زند گی شان را سالم تر و بهتر نمايند . برخی از رفتارها و الگوها سبک زند گی سالم  
عبارتند  از: تغذيه مناسب و متعاد ل، فعاليت جس��مانی از قبيل ورزش كرد ن به صورت منظم، 
استراح��ت و خواب كافی، د اشتن رواب��ط اجتماعی مناسب، استف��اد ه از مهارت های مناسب 

جهت مقابله با استرس و مشکالت زند گی )ليونز و النگيل1، ۲000(. 

شواه��د  موجود  د ر كشورهای توسعه يافته، د ال بر اين است كه علت بس��ياری از مرگ و 

1. 1.  Lyons, R & Langille, L. 
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مير ها، نتيجه ی سبک زند گی ناسالم و رفتارهای خاص نامطلوب است، الگوی غذايی ناسالم، 
ورزش نکرد ن، استرس زياد  و عد م روابط اجتماعی مناسب از اين قبيل هستند .

سالمن��د ی هم��واره با مفاهيم بركت، تجربه و د انايی متراد ف ب��ود ه و آن را يک د ستاورد  
می د انند ، اما، واقعيت اين است كه روی د يگر سکه، كه مس��ائل و مشکالت د وران سالمند ی 
اس��ت، هميش��ه، د ر همه ی اعصار و د ر تمام  جوامع وجود  د اشت��ه و د ارد . اساساً ، كهولت، به 
د ليل فرسايش طبيعی اند ام ها باعث بروز ضعف د ر قوای جسمانی و د ماغی و بعضاً موجب از 
ك��ار  افتاد گی و خانه نشينی سالمند  می شود ، بد يهی است كه د ر اين د وران نگرانی برای تأمين 

نيازهای ماد ی و معنوی به اوج می رسد  )كريمی د ينی، 1390(. 

سازم��ان ملل متحد  د ر سال ۲00۲ ميالد ی، به مناسبت روز جهانی سالمند ، خواستار تالش 
همگان، جهت ايجاد  عصر نوينی برای همۀ سالمند ان د ر سد ۀ ۲1 شد . د ر اطالعيۀ اين سازمان 
آمد ه است كه سالمند ی نه يک مشکل،  بلکه يک د ستاورد  است. موضوعی كه صرفاً مربوط 
به تأمين اجتماعی نيست، بلکه د ر سياست های همه جانبۀ توسعه و اقتصاد  نقش مؤثری د ارد  و 
د ر اين راستا د ولت ها را ترغيب می كند  تا سالمند ی را با ساير چارچوب های توسعه اجتماعی 
و اقتصاد ی اد غام كند . د ر اين پيام همچنين، آمد ه است كه حال، چالش پيش روی ما اجرای 
برنام��ۀ جهان��ی سالمند ی،  د ر د ستور كار توسعه قرن حاضر اس��ت )جغتايی، 1381(.  به طور 
حت��م، اكثر كشورهاي د ر حال توسعه كه برنام��ه  ی فراگيری د ر زمينه آموزش سبک زند گی 
سالم به سالمند ان ند ارند ، با مشکالت بسياري مواجه هستند . د ر د وره سالمند ي، شخص ممکن 
است به د ليل   محد ود يت هاي مربوط به تغييرات پيري،  براي برآورد ه كرد ن نيازهاي اساسي 

به كمک د يگران نياز د اشته باشد . 

ب��ا توجه به سوابق ذكر شد ه از افزايش نرخ جامعه سالمند ان د ر ايران و تغيير روند  زند گی 
سالمند ان از شيوه گسترد ه به هسته ای، مشکالت فروانی از نظر روان شناختی، سالمت فيزيکی، 
رواب��ط اجتماع��ی و . . . برای سالمند ان ايجاد  شد ه  است كه اين ام��ر د ر كنار تغييراتی كه د ر 
اي��ن سن برای سالمند ان اتفاق می افتد ، موجب كاهش ميزان رضايت آنها از زند گی می شود . 
ب��ا توجه به اينکه،  احس��اس رضايت از زند گی تا حد  زياد ی به شرايط فرد ی بس��تگی د ارد ؛ 
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ام��ا، تحت تأثير عوامل اجتماعی و محيطی نيز قرار می گيرد ، بنابراين می توان گفت نارضايتی 
از زند گ��ی اگر چه می تواند  برای فرد  مش��کالت بی شماری ايجاد  كند  و به سالمتی او آسيب 
برساند ، از نظر اجتماعی نيز،  افزايش شمار نارضايتی از زند گی د ر افراد  می تواند  بحرانی برای 
آن جامع��ه باشد ؛ بد يهی اس��ت تد اوم نارضايتی اكثر اعضای جامعه ي��ا تعد اد  قابل توجهی از 
آن ها، برای هر نظام اجتماعی خطر آفرين است؛  زيرا،  تد اوم و گسترش آن باعث كم رنگ 
شد ن تعهد  افراد  به نظام ارزشی و اعتماد  آنان نس��بت به ساير اعضای جامعه گرد يد ه و چه بسا 
منشأ بس��ياری از آسيب های فرد ی و اجتماعی گرد د ، لذا  مسؤلين و متخصصين امر، به د نبال 
محيای بستر ها و سبک های جد يد ی شد ه اند  تا،  از اين طريق،  زند گی مناسب، سالم و بد ون 

د غد غه ای را برای اين قشر از جامعه به ارمغان بياورند .

تعریف سالمند ی

انسان ها، طی فرآيند  زيستی با مرحله ای به نام سالمند ی روبه رو می شوند  كه د ر گذرگاه 
رشد  طبيعی به د ست    می آيد . سالمند ی را به طور قرارد اد ی متراد ف با آغاز سن 6۵ سالگی 
می د انن��د  )برك، ۲001؛ ترجمه سيد  محمد ی، 138۷(،  به عبارت د يگر، سالمند ی د وره ای از 

زند گی است كه از 6۵  سالگی شروع می شود . 

سن پي��ری،  به طور رسمی اغلب سن بازنشس��تگی گذاشته می ش��ود ، كه ممکن است از 
كش��وری به كشور د يگر متفاوت باش��د ، برای بيشتر كشورها، سن بازنشس��تگی  بين 6۵-60  
سالگی است. بس��ياری از مقاالت آكاد ميک به طور قرارد اد ی، گروه سنی 60-6۵  سال را به 

عنوان نقطه برش،  برای تعريف سالمند ی استفاد ه می كنند  )موريچ و ايزه1، ۲009( . 

فرآين��د  سالمند ی عبارت است از، كاهش تد ريجی عملکرد  سيس��تم های بد ن. سالمند ی، 
ي��ک فرد  بالغ سالم را ب��ه فرد ی ضعيف با كاه��ش د ر ظرفيت ه��ای فيزيولوژيک و افزايش 
استعد اد  ابتال به بس��ياری از بيماری ها و مرگ تبد يل می كند . از نظر اريکسون۲، آخرين بحران 

1. Mudege, N & Ezeh, A.
2. Erikson, H. E.
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رواني- اجتماعي كه د ر سنين سالمند ي اتفاق مي افتد ، انس��جام د ر مقابل نوميد ي است، كه با 
شي��وه ي رويارويي فرد  با پايان زند گي سر  و كار د ارد . د وران پيري از نظر اريکس��ون، د وران 
بازنگري و تأمل است،  د وراني كه شخص طي آن رويد اد هاي سراسر زند گي خود  را از نظر 
مي گذراند . هر اند ازه شخص به شيوه ي موفقيت آميزي با مس��ائل مراحل پيشين زند گي، كنار 
آمد ه باشد ، د ر اين مرحله بيشتر احس��اس كمال يافتگی و تماميت )وحد ت( مي كند ؛ احساس 
اينک��ه زند گ��ي را به خوبي سپري كرد ه است. اما، هرگاه فرد  كهنس��ال با احس��اس حاكي از 
پشيماني به زند گي گذشته بنگرد  و جز يک سلس��له فرصت هاي از د ست رفته و شکس��ت ها 
چيزي د ر آن نبيند ، واپس��ين سال هاي زند گي او آكند ه از نوميد ي خواهد  بود  )اتيکنس��ون1 و 

همکاران، ۲003 ؛ ترجمه رفيعی و همکاران، 139۲( . 

ابعاد  سالمند ی

عل��م پيری شناسی۲ ، فرآيند  پيری را از جنبه های زيس��ت شناختی، روان شناختی و جامعه 
شناختی مورد  مطالعه قرار می د هد ، كه د ر زير به آنها اشاره می شود . 

سالمند ی از نظر زمان

ساد ه ترين راه برای تعريف سالمند ی عبارت است از، شمرد ن تعد اد  سال هايی كه از بد و تولد  
ط��ی شد ه است، به گفتۀ سازمان بهد اشت جهانی آنگاه كه مرد ی 60 سال از عمر خود  را سپری 
می كند  وارد  سالمند ی       می شود ، اين د وره  برای گروهی به تد ريج انجام می گيرد ؛ حال آنکه 
د ر م��ورد  گروه د يگر انتقال از د وره ای به د وره د يگر ب��ه سرعت و همراه با صد مات روحی به 
وقوع می پيوند د . د ر خصوص شخصی كه باالجبار بازنشس��ته شد ه است، شصت و يکمين سال 
زند گ��ی ممکن است به معن��ای ورود  ناگهانی به د وره سالمند ی تلقی ش��ود ، د ر مورد  د يگران 
سالمند ی با ماليمت پيش می آيد  مثًال ، از طريق موهايی كه سفيد  می شود ، كود كانی كه بزرگ 
می شوند  و خانواد ه را ترك می گويند  و د وستانی كه می ميرند  )سازمان جهانی بهد اشت، ۲006(. 

1. Atkinson, R. A. 
2. gerontology.
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سالمند ی از نظر سن جسمی و زیستی

غي��ر از سن زمانی، معيار د يگری نيز می تواند  ب��ه تعريف سالمند ی كمک كند ، اين معيار 
عبارت است از د گرگونی های جس��می و زيستی، با وجود  اين صرف نظر از موارد  استثنايی،  
پيری جس��می، تد ريجی حاص��ل   می شود ؛ به طوری كه، تعيين لحظ��ه ای كه شخص از نظر 
جس��می پير می شود ، غالباً قرارد اد ی است. اكثر مرد م احساس می كنند  كه نيروی بد نشان بين 
30  ت��ا 36  سالگی نقصان می يابد ، ولی تا زمانی ك��ه   فعاليت های روزانه شان تحت تأثير اين 
نقصان ق��رار نگيرد  توجه زياد ی به اين امر نمی كنند . اشخاصی كه وضعيت جس��می برايشان 
اهمي��ت د ارد ؛ مثًال، ورزشکاران يا كس��انی كه فعاليت هايشان بر حالت جس��می آنها متمركز 
نيست، متوجه پير شد ن بد ن خود  می شوند . تغييرات تد ريجی، زمانی مورد  توجه قرار می گيرد  
ك��ه به آستانه بحران��ی برسد  و د گرگونی مهمی را به هم��راه آورد  )رايد ال و ميشارا1، 1984؛ 

ترجمه گنجی، 1389( .

 سالمند ی از نظر سن روانی و عاطفی

آي��ا سالمند ی نشانه های روانی و عاطفی د ارد ؟ می د انيم كه تکامل ويژگی هايی برای خود  
د ارد . مثًال، يک شخص زمانی كه از نظر روانی كامًال شناخته می شود  كه بتوانند  مسؤليت های 
خود  را د ر جامعه بر عهد ه بگيرد . آيا انس��ان خود  را د ر ۷0 سالگی باطناً، متفاوت از آنچه د ر 
40 سالگی بود  احساس می كند ؟ برای مطالعه تفاوت های روانی جوانان و سالمند ان می توان، 
شيوه افتراق تجربيات سالمند ان و جوانان را مورد  بررسی قرار د اد ، بد يهی است كه انس��ان د ر 
۷0 سالگ��ی بيشتر از 40 سالگی تجربه د ارد . نيوگاتن اشاره می كند  از لحظه ای به بعد ، زند گی 
بر حس��ب مد ت زمانی كه ب��رای زند گی كرد ن،  باقی ماند ه اس��ت سازماند هی می شود  نه بر 
حس��ب مد ت زمانی كه از ب��د و تولد  طی شد ه است. د گرگونی ه��ای روانی را می توان به د و 

گروه تقسيم كرد :

د گرگونی های شناختی، يعنی د گرگونی هايی ك��ه شيوه تفکر، همچنين توانايی ها را - 1

1. Mishara, B & Raydell, R.J.
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تحت تأثير قرار می د هد  .

 د گرگونی هايی كه  د ر  عاطف��ه و شخصيت حاصل می شود  )نيوگاتن1، 1968 به نقل - ۲
از شاهسونی، 1383( . 

سالمند ی از نظر سن اجتماعی

س��ن اجتماعی،  نقش هايی را معين می كند  كه انس��ان می تواند ، می خواهد  و بايس��تی د ر 
اجتم��اع بر عهد ه بگيرد  ي��ا آرزوی د ر عهد ه گرفتن آنه��ا را د ارد . بعضی نقش های اجتماعی 
ممک��ن است با شاخص قرارد اد ی سن، تعارض پيد ا كند ، تع��ارض بين سن اجتماعی، روانی 
و زمان��ی نوعی ناهماهنگی به وج��ود  می آورد . مثًال،  اشخاصی كه د وست ند ارند  كار كنند  و 
می خواهن��د  قب��ل از موعد ، كار مورد  عالقه خود  را كه از طريق آن احس��اس هويت مهمی به 
آنها د ست می د هد ، اجباراً ترك  كنند  )منبع پيشين(. اريکسون )19۵9(، می گويد  كه پيد ايش 
يکپارچگ��ی خود ، تکليف روانی- اجتماعی اصل��ی د ر د وره پايانی زند گی است، ا نجام اين 
تکلي��ف نيازمند  بازنگری زند گی و توانايی پذي��رش واقعيت های زند گی فرد ، توسط خود  او 
بد ون پشيمانی و نيز توانايی رويارويی با مرگ، بد ون ترس است. عالوه بر آن، شامل پذيرش 
سختی ها، شکس��ت ها، نوميد ی های فرد  د ر كنار فرد يت، د ستاورد ها و رضايت های اوست  و 
سرانجام، معنی خشنود ی فرد  است از زند گی اش،  همان گونه كه بود ه و همان گونه كه هست 

) رايس۲، ۲000؛ ترجمه فروغان، 139۲( .

نظریه های مطرح شد ه پیرامون سالمند ی

الف( نظريه زيست شناختی: نظريه های زيست شناختی به سه د سته تقسيم می شوند ، نظريه 
ايمنی، اين نظريه معتقد  است كه سيستم ايمنی كه وظيفه محافظت از بد ن را د ارد ، با باال رفتن 
س��ن، توانايی خود  را از د ست می د هد  و به د نبال اين كاهش د ر اعمال طبيعی،  ميزان عفونت 
و سرط��ان افزايش می يابد ؛ بنابراين،  با افزايش سن از مصونيت فرد  د ر مقابل بيماری ها كاسته 

1. Neugarten, B, L.
2. Rice, F. P. 
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می ش��ود . د ر نظريه پير ش��د ن سلولی اعتقاد  بر اين است كه تغيي��رات  DNA و RNA از علل 
سالمند ی هس��تند . به اين ص��ورت كه تغييرات سلول ها، موج��ب تغييراتی د ر عملکرد  اعضاء 

می گرد د  )شاملو، 1391( .

نظري��ه راد يک��ال آزاد 1  آسيب سلولی را توضي��ح می د هد . راد يک��ال آزاد ، مولکول های 
ناپايد اری هس��تند  ك��ه د ر طی فرآيند های طبيعی تنفس و سوخت و س��از،  از قرار گرفتن د ر 
مع��رض تشعش��ع و آلود گی، د ر بد ن تولي��د  می شوند . حد س زد ه می شود  ك��ه راد يکال های 
آزاد  باع��ث آسيب سلول های DNA و سيس��تم ايمن��ی می شوند . به نظ��ر می رسد  تجمع زياد  
راد يکال ه��ای آزاد  د ر بد ن، د ر تغييرات فيزيولوژيک سالمن��د ی و بيماری های مختلفی مانند  
آرتريت، بيماری ه��ای گرد ش خون، د يابت و آترو اسکلروز د خيل بود ه و يا عامل ايجاد  آن 
باش��د . افراد ی كه از اين نظريه حمايت می كنند ، پيشنهاد  می كنند  كه تعد اد  راد يکال های آزاد  
را می توان به وسيله استفاد ه از آنتی اكس��يد ان هايی مانن��د  ويتامين ها، كاروتنوئيد ها، سلنيوم و 

غذاهای گياهی كاهش د اد  )هافمن ولد ، 1999؛ ترجمه عابد ی و همکاران، 1389(.

ب( نظريه های روان شناختی: نظريات روان شناختی د ر جس��تجوی آنند ، تا روند  پيری را 
توصيف كنند  و رفتارهايی كه د ر اين د وره مشخص می شود  را توجيه نمايند . بزرگترين نظريه 
پرد از مراحل زند گی، اريک اريکس��ون،  عقيد ه د ارد  كه نظم ظهور مراحل زند گی، اگر چه 
لحظه شروع و پايان آن،  بر حس��ب افراد ، متغير است اما، برای همه يکس��ان است )رايد ال و 

ميشارا، 1984؛ ترجمه گنجی، 1389(. 

اريکس��ون د ريافته اس��ت د وره انتهايی زند گی، زمانی است كه اف��راد  د ر آن،  موفقيتها و 
شکس��ت های خود  را ارزيابی و مفهومی برای زند گی خ��ود  بيابند  و بپذيرند  كه د وران آنان 
گذشت��ه است، می توانند  با احس��اس كمال به پشت سر و به زند گی خ��ود  نگاه كنند . آخرين 
مرحله، محد ود ه كهنس��الی است، ولی نارسايی د ر كس��ب موفقيت د ر مراحل قبلی می تواند  
باعث ايجاد  مشکالتی د ر مراحل بعد ی شود . كهنس��الی زمان��ی است كه افراد  به طور طبيعی 
زند گی شان را مرور كرد ه و تعييين می كنند كه آيا د ر مجموع مثبت يا منفی بود ه اند . مثبت ترين 

1. free radical theory.
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برآيند  اين مرور زند گی، خرد مند ی، د رك و پذيرش؛ و منفی ترين برآيند  آن شک، احساس 
گناه و نا اميد ی است ) رايس فيليپ1، ۲000؛ ترجمه فروغان، 139۲( .

ج( نظري��ه جامعه شناختی سالمند ی: به چهار د سته تقس��يم می شود ، نظريه عد م تعهد ۲؛ بر 
اس��اس اين نظريه، فرد  د ر سالهای ميانی عمر، فناپذيری و مرگ خود  را ياد  می كند  و تد ريجاً 
برخورد ه��ای خ��ود  را با اجتماع و د يگ��ران كاهش د اد ه و همزمان جامعه ني��ز، متقابًال فرد  را 
از خود  ج��د ا می سازد . نظريه فعاليت3، مخالف نظريه عد م تعه��د ، می باشد ، اين نظريه معتقد  
اس��ت؛ فعاليت، سالمت��ی را د ر پيری افزايش می د هد . بنابراين بزرگس��االنی كه فعال می مانند  
د ر فعاليت ه��ای تشوي��ق شد ه و جايگاه ه��ا، روابط، سرگرمی ها و عالي��ق جد يد ی را بد ست 
می آورد ن��د  و با احس��اس رضايت و آرامش، پير می شوند .  نظري��ه استمرار4، عقيد ه د ارد  كه 
شخصيت افراد ، با افزايش سن تغيير نمی كند  و رفتار آنان بيشتر قابل پيش بينی می گرد د . آنها 
د ر عاد ات، پای بند ی ها، ارزش ها و بخصوص د ر راهی كه با توجه به موقعيت اجتماعی خود  
برگزيد ه ان��د ، تد اوم و استم��رار را حفظ     می كنند . نظريه تعامل��ی۵، اين نظريه تغييرات سنی 
را منت��ج از واكنش ميان خصوصيات هر فرد ، شرايط اجتماعی وی و سابقه نحوه واكنش های 
ف��رد  د ر برار اجتماع، می د اند . تأكيد  اي��ن نظريه بر وظايف و نقش هايی است كه فرد  د ر طول 

زند گی خود  به عهد ه د اشته است )رايد ال و ميشارا، 1984؛ ترجمه گنجی، 1389( .

سالمند ي بخشي از فرآيند ي زيستي است كه تمام موجود ات زند ه از جمله انسان را شامل 
شود . گذشت عمر را نمي توان متوقف كرد ، ولي مي توان با به كارگيري روش ها و مراقبت هاي 
مناس��ب، تا حد ود  زياد ي از اختالالت و معلوليت هاي د وره سالمند ي پيشگيري نمود  و يا آن 
را ب��ه تعويق اند اخت، تا بتوان از عم��ري طوالني همراه با سالمت و رفاه6 كه همواره هد ف و 

آرزوي بشر بود ه بهره  مند  شد  )هسه و ياه۷، ۲00۵( . 

1. Rice, F. P. 
2. disengagement theory.
3. activity theory.  
4. continuity  theory.
5. interaction theory.
6. welfare .
7. Hsueh, M. N  & Yeh, M. L.
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سبک زند گی

آد ل��ر1 مفه��وم سبک زند گی را ب��رای اولين بار د ر س��ال 1900بيان كرد ،  ب��ه اعتقاد  وی 
سبک های زند گی د ائمی افراد ،  شکل گسترش يافته سبک زند گی اوليه ی اوست و يا مشاهد ۀ 
برخ��ورد  افراد  با س��ه تکليف مهم زند گی خود  كه عبارتند  از ك��ار، جامعه و روابط صميمانه 
می ت��وان ب��ه سبک زند گی آنان پی برد ، زيرا سبک زند گی د ر انتخ��اب كار و نحوه ارتباط با 

د يگران و عشق منعکس می شود  )شارف۲، ۲000؛ ترجمه فيروزبخت، 1388( . 

پي��روان آد ل��ر به تفصي��ل د ربارۀ سب��ک زند گی، ش��کل گي��ری آن د ر د وران كود كی، 
نگرش ه��ای اصلی د خيل د ر سبک زند گی، وظايف اصلی زند گ��ی و تعامل آنها با يکد يگر 
بحث كرد ند  و آن را د ر قالب د رخت سبک زند گی نشان د اد ند . آنها همچنين مفاهيم ارزشی، 
انس��ان شناختی و فلس��فی را مطرح ساختند  و تمام زند گی را به ص��ورت يکپارچه به تصوير 
كشيد ند . سبک زند گی مهمترين عاملی است كه هر كس زند گی خود  را بر اساس آن تنظيم 
می كند ، بر اي��ن اساس، سبک زند گی مجموعه ی عقايد ، طرح ه��ا و نمونه های عاد تی رفتار، 
ه��وی و هوس ها و شيوه های تبيين شرايط اجتماعی ي��ا شخصی است كه نوع خاص واكنش 

فرد  را تعيين ميکند  )فاچينو3 و همکاران، ۲003( . 

د ر سال های اخير اصول حاكم بر سبک زند گی، توجه محقق های زياد ی را به خود  جلب 
نم��ود ه است،  نتيجۀ تحقيقات انج��ام شد ه، شيوه های مفيد  و مؤثری را برای بهتر زيس��تن د ر 
اف��راد  جامعه، باالخص سالمند ان به ارمغان آورد ه است. شيوه زند گی يک فرد  معمولی شامل 
مجموع��ه رفتارهايی اس��ت كه مد ام يا عوامل خطر زايی سرك��ار د ارد  كه عد م رعايت اصول 
بهد اشتی مربوط به اين عوامل موجب بيماری ها و آسيب های خطرناكی د ر فرد  بود ه و مس��ير 
زند گی را با مشکالتی مواجهه خواهد  ساخت. بعضی از اين عوامل خطر زا زيس��تی هس��تند ،  
مثل توارث ژن های خاص، بعضی د يگر از آنها رفتاری هستند  كه صرف نظر از عوامل زيستی 
ب��ا نهاد ينه كرد ن اصول و شيوه ه��ای زند گی تعريف شد ه توسط محقق��ان و صاحب نظران،  

1. Adler, A.
2. Sharf, R. A
3. Fuchino, Y.
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موجب گرد يد ه كيفيت زند گی افراد ، علل الخصوص سالمند ان ارتقاء يابد  )سارافينو1، ۲00۲(. 

سازم��ان بهد اشت جهانی، سبک زند گی را از طري��ق زند گی بر اساس الگوهای مشخص 
و قاب��ل تعري��ف رفتاری می د اند  كه از تعامل بين ويژگی ه��ای شخصيتی، بر هم كنش روابط 
اجتماع��ی و شرايط محيط��ی و موقعيت های اقتص��اد ی- اجتماعی حاص��ل می شود . تعريف 
سازمان بهد اشت جهانی می گويد  كه الگوهای رفتاری مرتباً د ر واكنش به تغييرات محيطی و 
اجتماعی خود  را سازگار می كنند  و همچنين برای ارتقاء سالمتی و توانمند  كرد ن مرد م جهت 
تغيير رفتار و سبک زند گی شان، نه تنها بايد  بر افراد  تمركز نمود  بلکه بايستی شرايط اجتماعی 
را ه��م د ر نظ��ر بگيريم. سازمان بهد اشت جهانی اعتقاد  د ارد  ك��ه سبک زند گی ايد آل وجود  
ند اشته و بسياری از عوامل تأثير گذار بر سبک زند گی، برای هر فرد  ويژه ی خود ش می باشد . 
روش زند گی سالم، تالش جهت كس��ب تعاد ل منطق��ی بين افزايش سالمتی شخص و ارتقاء 
سالمت د يگران و بهد اشت جهانی جامعه است، تعريف مجد د  سبک زند گی بايستی،  اجزايی 
را ع��الوه بر تغذيه و روش استفاد ه از ال��کل را شامل شود  كه روابط اجتماعی و موقعيت های 

اجتماعی و ساير ابعاد  سالمتی  را د ر برگيرد  )محمد ی زيد ی؛ 1383(. 

سبک زند گی  به معنای شيوه ای است كه فرد  برای برخورد  با تکاليف و حواد ث زند گی بر 
می گزيند . سبک زند گی معروف نحوه كنار آمد ن شخص با مسائل زند گی و يافتن راه حل ها و 

رسيد ن به اهد اف زند گی است )شارف، ۲000؛ ترجمه فيروزبخت، 1388( . 

همچنين، سبک زند گی را می توان، شيوه زند گی فرد  د انس��ت كه شامل عواملی همچون 
ويژگی ه��ای شخصيتی، تغذيه، ورزش، خواب، مقابله با استرس، حمايت اجتماعی و استفاد ه 
از د ارو می باشد . با ارزيابی سبک زند گی افراد  می توان ميزان موفقيت های فرد ی و اجتماعی 

آنان را د ر زند گی مورد  ارزيابی و بررسی قرار د اد  )كوكرهام۲، ۲00۵(. 

سازمان بهد اشت جهانی )1998(، سبک زند گی سالم را تالش برای د ستيابی به حالت رفاه 
كامل جس��می، روانی و اجتماعی توصيف كرد ه است. سبک زند گی سالم شامل رفتارهايی 

1. Sarafino, E.P.
2. Cockerham, W. C. 
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است كه سالمت جس��می و روانی انس��ان را تضمين می كنند ؛ به عبارت د يگر، سبک زند گی 
سالم د ر برد ارند ۀ ابعاد  جس��مانی و روانی است، بعد  جس��مانی شامل تغذيه، ورزش و خواب 
اس��ت و بعد  روان��ی شامل ارتباط��ات اجتماعی، مقابله ب��ا استرس و معنوي��ت است )لعلی و 

همکاران، 1391( . 

سب��ک زند گی د ارای اثرات تعيي��ن كنند ه ای بر سالمت فرد  بود ه اس��ت و هر شخصی با 
د اشتن الگوی زند گی روزانه مطلوب می تواند  از رفاه كامل جس��می و روانی برخورد ار باشد  
)متعارف��ی، 1383( . اخي��راً علت عمد ه مرگ و مير به بيماری هايی ب��ر می گرد د ؛ كه ناشی از 
سبک زند گی است، اين بيماری ها د ر طول مد ت زمان طوالنی )چند ين سال( ايجاد  می شوند ، 
اخت��الالت  ناشی از  سبک زند گی قابل پيشگيری و يا قابل تصحيح هس��تند  به شرطی كه د ر 
ع��اد ات و رفتارهاي��ی كه به ايجاد  اين مشکالت كمک می كنن��د ، تغيير ايجاد  شود  )روك و 

هوارد 1، ۲00۲( . 

سبک زند گی، مجموعه ای از قوانين و راهنمايی هايی است كه فرد  شکل می د هد  تا آن ها 
را د ر مسير زند گی و به سمت اهد افش سوق د هد . اعتقاد ات مربوط به سبک زند گی به چهار 

گروه تقسيم می شوند :

مفهوم خود  يا خويشتن پند اری يعنی اعتقاد  فرد  به اين كه من هستم. - 1

خ��ود  آرمانی يعنی اعتقاد  فرد  به اينکه م��ن چه بايد  باشم يا مجبورم چه باشم تا جايی - ۲
كه د ر  ميان د يگران د اشته باشم. 

تصويری از جهان يعنی اعتقاد ات فرد  د رباره اطرافيان و محيط پيرامونش. - 3

اعتقاد ات اخالقی يعن��ی مجموعه چيزهايی كه فرد  د رست يا ناد رست می د اند  )شفيع - 4
آباد ی و ناصری، 139۲( . 

1. Rock, J & Howard, W.
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سبک زند گی سالم

سب��ک زند گی سالم عبارت است از، راه هايی كه از طريق آن افراد  می توانند  زند گی شان 
را سالم ت��ر و بهت��ر نمايند ، اصطالح سبک زند گ��ی سالم ناشی از اين ب��اور است كه الگوی 
روزانه و فعاليت ها،  می توانن��د  سالم يا ناسالم باشند . سبک زند گی سالم يک زند گی متعاد ل 
كه د ر آن انتخاب های عاقالنه ای ص��ورت می گيرد  )ليونز و النگيل، ۲000(. شيوه ی زند گی 
سالم، مفهومی است كه مکرراً د ر مباحث ارتقاء سالمت، سالمت عمومی و اجرای مد اخالت 
مرب��وط به سالمت به كار  می رود . شيوه ی زند گ��ی سالم، عامل ارزشمند ی د ر كاهش شيوع 
مش��کالت بهد اشتی و نيز منبع ارتقاء ی سالم��ت، تطابق با عوامل استرس زای زند گی و ارتقاء 
كيفي��ت زند گی است ) ن��وری، 138۵(. سبک زند گ��ی سالم، به عنوان ساخت��اری واحد  از 
د و د سته رفت��ار تشکيل می شود : رفتارهای ارتقاء د هند ه سالمت��ی و رفتارهای حفاظت كنند ه 
سالمتی. شواهد  موجود  د ر كشورهای توسعه يافته د ال بر اين است كه علت بسياری از مرگ 
و مير ه��ا،  نتيجه سبک زند گی ناسال��م و رفتارهای خاص و نامطل��وب است؛ الگوی غذايی 
ناسالم ورزش نکرد ن، استرس زياد ، مصرف مواد  و حواد ثی از اين قبيل هستند  )چو1، ۲010(.  
اص��ول ارتقاء و سالمتی اوتاوا_ پارت��ر۲)1986( كه به وسيله بهد اشت جهانی توسعه د اد ه شد ه 
ب��ه عنوان چارچوپ راهنما برای فعاليت های ارتق��اء سالمت د ر سطح جهانی پذيرفته شد ه و 
طراح��ی سياست های بهد اشت عمومی با ايجاد  محيط حمايتی، تقويت عملکرد  جامعه توسعه 

مهارت های فرد ی و بازآموزی خد مات بهد اشتی را شامل می شود  .

طبق تعريف سازمان جهانی )1999(،  شيوه ی زند گی راهی برای زند گی بر اساس الگو های 
قابل تعريف رفتار از طريق تعامل بين خصوصيات فرد ی، تعامالت اجتماعی و شرايط زند گی 
اجتماعی، اقتصاد ی و محيطی فرد  تعيين می شود . اين تعريف حاكی از آن است كه الگوهای 
رفتاری بطور مد اوم د ر پاسخ به شرايط متغير اجتماعی و محيطی تعد يل می شوند ، طبق تعريف 
مذك��ور تالش برای بهبود  سالمت از طري��ق توانمند  سازی مرد م برای تغيير شيوه زند گی شان 

1. Chou, C. 
2. Ottawa Charter



۲1 فصل اول : سالمندی و سبک زندگی

بايد  هم د ر راستای متغير فرد ی و هم د ر راستای متغير شرايط زيستی و اجتماعی مؤثر د ر رفتار 
يا شيوه زند گی تنظيم گرد د  )رفيعی فر، 1384( . 

پيامد  های سبک زند گی نا سالم عبارتند   از:  پرفشاری خون، د يابت، چاقی، اختاللت تنفسی 
و قلبی؛ به همين خاطر هد ف از ايجاد  سبک زند گی سالم را تأكيد  بر شروع زود  هنگام شيوه 
زند گ��ی سال��م د ر زند گی، جهت توسعه سالمتی و كاستن از ب��ار اين بيماری ها د ر جامعه د ر 
نظر گرفته  شد ه است )اسملترز، باره، هينکله و چيور1، ۲00۷(، انجمن قلب آمريکا حد ود  ۷0 

د رصد  از تمام بيماريهای جسمی و روانی را مربوط به شيوه ی زند گی می د اند . 

سالمند ان��ي ك��ه شيوه زند گي سالمی د ارن��د ، از توانايي بيشتري ب��راي بهره مند ي از يک 
زند گي سالم برخورد ار بود ه و احتماال به مد ت طوالني تري از يک زند گي بد ون بار بيماري 
و ناتوان��ي بهره خواهند  برد . به طور كلي، انتخ��اب شيوه زند گي سالم د ر زند گي فرد ي همه، 
خصوص��ا افراد  سالمند ، جنبه بس��يار حيات��ي د ارد  )رانا و همکاران، ۲009(. ب��ا توجه به اينکه 
سبک زند گ��ی مفهومی چند  بعد ی بود ه و ابعاد  مختلف سالمت��ی و يا بيماری بر يکد يگر اثر 
كرد ه و تحت تأثير يکد يگر قرار د ارند ، از اين رو اقد امات انجام شد ه برای ارتقاء سالمتی بايد  
ب��ه تمام جوانب سالمتی فرد ی جس��می و روانی و معنوی و سالم��ت كلی جامعه توجه د اشته 
باش��د . برای پيش گي��ری از ناتوانی افراد  سالمند  آموزش آن��ان د ر زمينه موضوعات مختلف 
از جمل��ه ورزش، تغذيه، فعاليت های اجتماعی و غي��ره می تواند  به بهبود ی وضعيت سالمت 
جمعي��ت سالمند  آيند ه كشور كم��ک نمايد  )خوشبين و همک��اران، 1386(. د يد گاه ليونز و 

النگيل)۲000(  عناصر زير را د ر تشکيل سبک زند گی سالم سهيم می د اند :

ق��د رت سازگاری مؤثر: اين عام��ل به عنوان تعيين كنند ه مه��م سالمتی شناخته شد ه - 1
است، رفتاره��ای انطباقی يا قد رت سازگاری به افراد  كمک می كند  تا با چالش ها و 
تغييرات زند گی كنار بيايد ، بد ون اينکه رفتارهای خطر آفرين را به همراه د اشته باشد . 

ياد گيری د ر طول زند گی. - ۲

1. Smeltzer, S. Bare, B. Hinkle, J & Cheever, K.
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احتياط ه��ای مراقبتی و ايمنی:  د ر محيط خانه، مد رس��ه و محيط كار بخش مهمی از - 3
سبک زند گی سالم را تشکيل می د هد . 

فعاليت اجتماعی: اين عامل يکی از مؤلفه های مهم سبک زند گی سالم است كه نقش - 4
و تأثير اجتماع را نشان می د هد . 

زند گ��ی معنی د ار و هد فمند : د اشتن زند گی معنی د ار و هد فمند  و نيز توجه به مس��ائل - ۵
اعتق��اد ی و معنوی د ر زند گی و نيز اميد واری ب��ه آيند ه د ر سبک زند گی سالم نقش 

د ارند .

رعاي��ت سبک زند گی سالم د ر افزايش اميد  به زند گ��ی، بهبود  كيفيت زند گی و سالمتی 
جس��م و روان نقش تعيين كنند ه ای ايف��ا می كند ؛ همچنين، د ر پيشگي��ری از انواع بيماری ها 
مؤث��ر است. اتخاذ سبک زند گ��ی سالم و شركت فعاالنه د ر مراقبت از خود  د ر تمامی مراحل 
زند گ��ی مهم است، يکی از باوره��ای ناد رست د ر مورد  سالمند ی اي��ن است كه د يگر برای 
انتخ��اب چنين شي��وه      -هايی از زند گی د ر سال های پايانی عمر خيلی د ير است؛ بر عکس،  
همانن��د  اهميت رعايت سبک زند گی سال��م جهت پيشگيری از بيماری ه��ای  غير واگير د ر 
تمام د وران های زند گی اعم از كود كی، نوجوانی، جوانی و ميانس��الی د اشتن فعاليت ورزشی 
مناس��ب، تغذيه ی سالم، عد م استفاد ه از د خانيات و مصرف عاقالنه ی د اروها د ر سنين باال هم 
می توان��د  از بيماری ه��ای و تحليل كارآيی فرد  پيشگيری نماي��د  و سبب افزايش طول عمر و 

ارتقای كيفيت زند گی گرد د  )توكلی قوچانی وآرمان، 138۲(.



فصل د وم

ابعادسبکزندگی
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ابعاد  سبک زند گی سالم

1-سالمتجسمانی: كه شامل الگوی تغذيه، خواب و ورزش می شود .

الگ�ویتغذیه: تغذيه يکی از ابعاد  سبک زند گی است و رفتارهای تغذيه ای د ر انتخاب 
شيوه سالم و بهد اشتی نقش بسيار حياتی د ارند . تغذيه مشتمل بر اعمالی است كه موجود  زند ه 
بوسيل��ه آن مواد  غذاي��ی را می خورد ، هضم می كند ، جذب می كن��د ، انتقال می د هد ، استفاد ه 
می كن��د  و د فع می كند . به عالوه تغذيه با عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصاد ی و روانی تهيه 

غذا و غذا خورد ن سر و كار د ارد  )تيموری، 1386( .

ب��ا استف��اد ه از غذايی مناسب جنبش و حيات، كارايی و فعالي��ت، رضايت خاطر و نشاط، 
ش��وق ب��ه زند گی و قد رت مبارزه با مشکالت د ر انس��ان تأمين می ش��ود ، به عالوه سالمت و 

بهد اشت نسل های بعد ی نيز تأمين    می گرد د  )حلم سرشت و د ل پيشه، 1389( .

د ر مطالع��ه كامپ، ولمن و راس��ل1)۲010(،  نتايج نشان د اد  آموزش مهارت های تغذيه ای 
موج��ب بهب��ود  الگوی تغذي��ه ای سالمند ان می شود ،  به ط��ور كلی با باال رفت��ن سن افزايش 
خط��رات تغذيه ای همراه اس��ت، اثرات سازند ه تغذيه صحيح جه��ت ارتقاء سالمت، كاهش 

خطر و مد يريت بيماری ها مورد  تأكيد  قرار گرفته است.

ارتق��اء سطح آگاهی های سالمند ان د ر مورد  چگونگی حفظ سالمتی توسط تغذيه مناسب 
از اهمي��ت خاصی برخورد ار است. طبق گزارش مطالعه ای د ر روزنامه انجمن غذايی آمريکا، 
د ر سال ۲010 آمد ه است كه آموزش تغذيه منجر به اثرات مثبت د ر يک زند گی افراد  سالمند  
می شود  كه می تواند  بر سالمت افراد   مسن تأثير گذار باشد  )واند رليچ، بای و گولف۲، ۲010( .
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