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مقدمه 

"جامعه ی افراِد باالی 65 سال در جهان به سرعت در 
حال افزایش اس��ت. پیشرفت های پزشکی و فناوری طی 
قرن گذشته تاثیر مثبت زیادی بر سالمت، رفاه شهروندان 

و امید به زندگی داشته است"

ش��رکت مس��تمر در فعالی��ت جس��مانی )PA( برای 
حفظ س��المتی، به ویژه بهنگام سالمندی ضروری است. 
شواهد پژوهشی قابل توجهی نشان داده است افرادی که 
در بزرگس��الی خود فعال هس��تند کمتر به بیماری )مانند 
بیماری قلبی-عروقی، دیابت و س��رطان س��ینه و روده( و 
ناتوانی دچار می ش��وند. افراد مس��نی که فعالیت جسمانی 
بیشتری دارند برخالف همتایان غیرفعال شان وزن بدنی 
س��الم تر، کارکرد ش��ناختی باالتر و س��المت کارکردی 

بهتری نشان می دهند. 
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باوج��ود اینکه پژوهش های بس��یاری، ع��دم فعالیت 
جس��مانی را ب��ه عن��وان عامل کلی��دی موث��ر در برخی 
بیماری ه��ای مزمِن منجر به ناتوان��ی زودرس و/یا مرگ 
و میر س��المندان می دانند، بخش اعظمی از افراد مس��ن 
)65 س��ال به ب��اال( در حال حاضر با پیش��نهادات جهانی 
فعالیت جس��مانی موافق نیستند. افراد مسنی که با داشتن 
ناتوانی پا به س��ن می گذارند حتی احتمال کمتری دارد که 
در هر نوع فعالیتی در مقایس��ه با افراد مس��ن فاقد ناتوانی 
مش��غول شوند. این یافته به ویژه وقتی که افراد ناتوان به 
طور مرتب در فعالیت های جسمانی شرکت می کنند بهره 
سالمتی مشابهی دارند مشکل ساز است. همچنین کاهش 
س��طح اختالل کارکردی و بهبود کیفیت زندگی در افراد 
ناتوانی که در فعالیت های جس��مانی حت��ی به میزان کم 

شرکت می کنند نشان داده شده است.

“س��المندِی فع��ال و فعالی��ت جس��مانی: رهنمود ها، 
تمرینات کاربردی و پیشنهادات" تضمین می کند که  یک 
منبع اس��تثنایی برای هر گون��ه کار تخصصی با جمعیت 
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سالمند باشد. دکتر دیاس و کوشیرو نقش فعالیت جسمانی 
در ارتقا س��المندِی فعال را از یک دیدگاه بین رش��ته ای 
نش��ان می دهن��د. در این دی��دگاه دانش نظ��ری فرایند 
س��المندی و بیماری های رایج مرتب��ط با پیری، به همراه 
اطالع��ات کاربردی مورد نیاز جه��ت طراحی برنامه های 
فعالیت جس��مانی متناس��ب با س��ن )که می توانند توسط 
متخصصان آموزش دیده به نحو موثر و ایمن اجرا ش��وند( 

ترکیب می شوند. 

من بی صبرانه منتظر اضافه کردن این مرجع جدید به 
کتابخانه تخصصی خود و به اشتراک گذاری دانش نظری 
و کاربردی ارائه شده در آن به دانشجویان فارغ التحصیل 
و غیر ف��ارغ التحصیلی که به حرفه تخصصی کار با افراد 

سالمند در زمینه توانبخشی و فعالیت جسمانی هستم.

دکتر دبرا ُرز؛ مدیر مرکز س��المندِی موفق؛ دانش��گاه 
ایالتی کالیفرنیا
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درباره مؤلفین

گونزال�و دیاس؛ دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی 
)CIDAF(، دانشگاه کویمبرا. 

گونزالو دیاس دو مدرک کارشناس��ی ارشد و دکترای 
خود را در زمینه علوم ورزش��ی از دانش��کده علوم ورزشی 
و تربیت بدنی دانش��گاه کویمبرا و مدرک کارشناسی خود 
را در دانش��گاه کویمبرا از بنیاد پلی تکنیک کسب کرد. در 
حال حاضر او مدرس مباحث پیش��رفته یادگیری حرکتی 
در دانش��کده علوم ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه کویمبرا 
)دوره کارشناس��ی ارشد آموزش ورزش��ی جوانان( و یکی 
از اعض��ای انجم��ن علمی بنی��اد فوق الذکر اس��ت. طی 
10 س��ال گذش��ته او پژوهش های متعددی در حوزه های 
مرتبط با ورزش و س��المت انجام داده اس��ت که فعالیت 
جس��مانی در افراد مس��ن، کنترل حرکتی و علوم ورزشی 
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نمونه هایی از آن هس��تند. درکنار پژوهش و سخنرانی، او 
متصدی سازماندهی دوره ها و کنفرانس ها به طور عمومی 
و خصوصی و نیز ب��ه عنوان هماهنگ کننده اداره ورزش 
اس��تان آرگانل پرتغال است. به عالوه، اون مسئول برنامه 
"فعالیت جس��مانی برای افراد س��المند" است که بیش از 
100 فرد مس��ن بین 65-100 س��ال را تح��ت نظر دارد. 
فعالیت او منجر به نش��ر 3 کت��اب و چندین مقاله در 20 
بنیاد خصوصی همبس��تگی اجتماعی در پرتغال شده است 
ک��ه در حال حاضر او را به عن��وان یکی از متخصصان به 

نام در این حوزه مطرح می کند. 

مایکل اس. کوش�یرو؛ ادراک مصنوعی سیس��تم های 
هوشمند و رباتیک )AP4ISR(، بنیاد سیستم ها و رباتیک 

)ISR(، دانشگاه کویمبرا. 

مایکل کوش��یرو؛ مدرک کارشناس��ی، مجوز تدریس 
و کارشناس��ی ارشد مهندس��ی الکتریکی )خودکار سازی 
 ،)ISCE( را در دانش��کده مهندس��ی کویمبرا )و ارتباطات
انجمن پلی تکنیک کویمبرا )IPC( کسب کرد. او مدرک 
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دکت��رای تخصصی خود را در حوزه مهندس��ی کامپیوتر و 
الکتریکی )خودکارس��ازی و رباتیک( در دانشکده علوم و 
فناوری دانش��گاه کویمبرا )FCTUC( تحت بورسیه بنیاد 
عل��وم و تکنول��وژی پرتغال کس��ب کرد. او طی 6 س��ال 
گذش��ته چندین پژوهش علم��ی در حوزه های مختلف از 
جمله رباتیک، دید کامپیوتری و مهندس��ی ورزشی انجام 
داده اس��ت . ای��ن امر منجر ب��ه تولید بی��ش از 25 مقاله 
علم��ی در ژورنال های بین المللی دارای ایمپکت فاکتور و 
بیش از 50 مقاله علمی در کنفرانس های بین المللی شد. 
وی عالوه بر پژوهش در ISR، جهت س��خنرانی، تدریس 
و س��ازماندهی دوره ه��ا و کنفرانس ه��ا )مانن��د دوره های 
تخصص��ی و کنفرانس های ملی و بی��ن المللی( در حیطه 
عمومی و خصوصی دعوت ش��ده است. وی از بنیانگذاران 
و در حال حاضر مدیر عامل شرکت Ingeniarius است– 
ش��رکتی که به تولید دستگاه های هوشمند اختصاص داده 
ش��ده که تحلیل عملکرد ورزشی یکی از بازارهای اصلی 

آن است.
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فصل 1

مقدمه : پارادایم های 
جدید سالمندِی فعال
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ه��دف اصلی ای��ن فصل توصیف س��المندِی فعال به 
عنوان فرایندی مس��تمر و غیرقابل اجتناب اس��ت. برای 
روشن ساختن مزایای روانشناسی و  پیری شناسی به یک 
رویکردی کل نگر و جامع نیاز اس��ت. این رویکرد انزوای 
اجتماعی و جسمانی س��المندان را کاهش داده و حتی به 
آنها کمک می کند تا قابلیت هایش��ان را کش��ف کنند که 
در نتیج��ه آن فرصت بیش��تری برای اجتماعی ش��دن و 
س��رگرمی در پیش رو خواهند داش��ت. کیفیت زندگی به 
ش��رایط جسمانی و یا س��ن ما محدود نمی شود. پیر شدن 
س��الم تعادلی پویا را بین جس��م، ش��ناخت و عاطفه در بر 
می گی��رد. فرد س��المند به طور متفاوتی فکر، احس��اس و 
حرکت می کند، بنابراین نیازمند مراقبت ویژه ای هس��تند 
که فعالیت جس��مانی و مدیریت ابع��اد ارگانیک، تغذیه و 
فیزیولوژیک آنها را در نظر بگیرد. در این دیدگاه سالمندِی 
فعال شامل سبک زندگی سالم و فعالیت جسمانی می شود. 
هدف این پیش��نهادات که به طور گس��ترده ای در جوامع 
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غربی شناخته شده اند جلوگیری از بیماری و ارتقا سالمتی 
اس��ت. برای رس��یدن به س��المندِی فعال باید الگویی را 
انتخاب کرد که به جنبه های مرتبط با افزایش طول عمر، 
کیفیت زندگی و س��المت سالمندان به طور مناسب پاسخ 
دهد. طبق پیش��رفت های علمی جدید، فعالیت جس��مانی 
می تواند نقشی مهم در حفاظت مقابل بیماری های مرتبط 
با س��ن و افزایش طول عمر داش��ته باش��د. صرف نظر از 
س��ن، تغییر الگوهای ب��ی تحرکی حتی در اف��راد بزرگتر 
از 85 س��ال می تواند مرگ و می��ر و ناتوانی کارکردی را 
کاه��ش دهد. در ص��ورت اجرای صحیح س��ازگاری های 
حرکتی نه تنها س��المت فرد بلکه کیفیت زندگی وی نیز 
بهب��ود پیدا می کند. در نتیجه فعالیت جس��مانی با تقویت 
عملکردهای بدن مانند قدرت، انعطاف پذیری، مقاومت و 
استعداد فیزیکی می تواند این توانایی را بهبود دهد. با این 
حال به منظور تأمین نیازهای ویژه س��المندان الزم است 
توصیه های فعالیت جسمانی با آنها سازگار شود. همچنین 
الزم است از تمرین هایی استفاده شود که محدودیت های 

کارکردی را اصالح کرده یا بهبود بخشند.
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1-1  پیر شدن جمعیت

پیر ش��دن جمعیت یک پدیده جهانی اس��ت که تمام 
کشورهای توسعه یافته را تحت تاثیر قرار داده و نمایانگر 
موفقیت جامعه مدرن و بهبود بهداش��ت جهانی اس��ت. با 
این حال، این پدیده همچنین توسط نابرابری های دیرینه 
مانند آنهایی که توس��ط ش��اخص هایی از جمل��ه امید به 
زندگی که از بدو تولد آش��کار ش��دند مشخص می شوند. 
برای مثال، هنگامی که ژاپن بیش��ترین امید به زندگی را 
در جهان با میزان 82.2 س��ال دارد درسمت دیگر مقیاس، 
امی��د به زندگی در چندین کش��ور آفریقای��ی تقریبًا نیمی 
از آن اس��ت )Dias et al.2015(. هزینه های بهداش��تی 
به ویژه در دو س��ال آخ��ر زندگی )ب��دون در نظر گرفتن 
س��ن( همزمان با افزایش س��ن جمعیت زیاد می شوند. از 
آنجای��ی که انس��ان های امروزی عمر بیش��تری دارند لذا 
باید سال های پایانی زندگی شان با سالمتی و هزینه های 
معق��ول مرتبط با آن تضمین ش��ود. طبق مطالعات جدید 
جمعیت س��المندان در س��الهای أخیر به ط��ور معناداری 
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افزایش یافته است )e.g., Dias et al. 2015(. در واقع 
س��ازمان بهداشت جهانی )WHO( پیش بینی کرده است 
که جمعیت س��المندان تا سال 2025 فراتر از 780 میلیون 
Euro�  ففر خواهد رفت. به ع��الوه طبق پیش بینی های

stat درص��د جمعیت س��المند پرتغال در س��ال 2040 به 

.)Dias et al 2014( 20.6 خواهد رسید%

طب��ق گ��زارش س��ازمان ملل متحد )پیرش��دن 
جمعیت جهانی: 1950–2050( آنهایی که در سال 
1950، 60 س��ال یا بیش��تر سن داش��تند، 8 درصد 
جمعیت جهانی را به خود اختصاص می دادند. پیش 
بینی شده اس��ت که این گروه سنی تا سال 2050، 
21 درص��د جمعی��ت جهانی را ف��را خواهند گرفت. 
بر اس��اس این گ��زارش در س��ال 2002 تعداد افراد 
60 س��ال به باال، 629 میلیون بوده است که تا سال 
 Nations( 2050 به 2000 میلیون نفر خواهد رسید
Cruz 2009: Cabral et al.2013 :2001(. ع��اوه 

بر این جمعیت س��المندان در طی 25 س��ال آینده 
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با ش��یب تندی افزایش خواهد یاف��ت که در نتیجه 
پیش بینی شده است سالمندان )80 سال به باال( با 
داشتن بیش��ترین نرخ رشد در آینده %12 جمعیت 

افراد 60 سال به باال را تشکیل بدهند.

سرعت پیر ش��دن جمعیت در کشورهای توسعه 
Na� )اافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است 
 tions 2001: Olivia 2008: Cruz 2009: Cabral

et al.2013(. بر اس��اس گزارش سازمان ملل متحد 

میانگین س��ن جمعیت جهانی در س��ال 2002، 26 
سال بود. در حاضر جوان ترین کشور یمن با میانگین 
سنی 15 سال و پیرترین کشور ژاپن با میانگین 41 
س��ال اس��ت. به این ترتیب انتظار می رود که تا سال 
2050 میانگین سنی تا 10 سال افزایش یافته و مثا 
به 36 س��ال برس��د. پیش بینی می شود که در سال 
2050 جوان ترین کش��ور نیجریه با میانگین س��نی 
20 باش��د. گذشته از این، اس��پانیا با میانگین سنی 
55، پیرترین جمعیت اروپا را خواهد داشت. تخمین 
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زده می ش��ود که پرتغال در رده ششمین کشور پیر 
Na� )ههان و پنجمین کش��ور پیر اروپ��ا قرار بگیرد 
 tions 2001; Stella 2008; Cruz 2009; Cabral

.)et al 2013

آس��یا تا سال 2050 بیش��ترین افزایش جمعیت 
س��المند را خواهد داشت. در آفریقا افزایش جمعیت 
60 س��ال به باال، با %310 جمعی��ت در بازه زمانی 
مش��ابه برابر خواهد بود و در مقاب��ل، جمعیت افراد 
 Bowling 2007;( س��الخورده کاهش خواهد یاف��ت
س��ازمان های   .)Cruz 2009; Cabral et al.2014

بین المللی مانند ملل متحد )UN(، سازمان بهداشت 
جهانی )WHO(، و سازمان رشد و همکاری اقتصادی 
)OECD( تغیی��رات قابل توجه��ی را به لحاظ پیری 
جمعیتی و ترکیب س��نی جمعیت نشان داده اند. به 
این ترتیب بین س��الهای 1970 و 2050 پیش بینی 
می ش��ود که  جمعیت س��المندان %223 افزایشی 
داشته باشد. در مقابل این پیش زمینه، 1/2 میلیارد 
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فرد 60 سال به باال در سال 2025 و حدود 2 میلیارد 
در س��ال 2050 وجود خواهند داشت که %80 این 
جمعیت در کش��ورهای توسعه یافته متمرکز خواهد 
 Cruz 2009,Magalhaes 2005; Cabral et( ش��د

 .)al 2013

افراد سالمند در حال حاضر بیشترین سرعت رشد 
را در گروه های س��نی دارند که برای افراد 85 س��ال 
به باال نرخ رش��د %4 در هر س��ال پیش بینی ش��ده 
اس��ت. این افزایش به ویژه در بی��ن زنان قابل توجه 
خواهد بود. به طور همزمان امید به زندگی در س��ن 
60 س��الگی تا سال 2050 به میزان 22 سال افزایش 
خواه��د یافت که با توجه به وضعی��ت اروپایی ها این 
افزایش ممکن اس��ت تا سال 2050 به میزان 5 سال 
باش��د. این افزایش در گروه های س��نی 80-90 سال 
Magalhaes 2005; Stel� )اابل توجه تر خواهد بود 

.)la 2008; Ageing Report 2012

در سال های اخیر گرایش اصلی جمعیت شناختی 
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پرتغال به سمت افزایش جمعیت سالمند پیش رفته 
است. با در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی–جمعیتی 
پرتغال انتظار می رود گرایش هرم سنی پرفشار تا سال 
2050، با س��هم جمعیت سالمند برابر با 35.72% ، 
جمعیت کودکان و جوانان با سهم %14.4 و امید به 
زندگی تخمین زده شده تا 81 سال برجسته خواهد 
.)Magalhaes 2005; Ageing Report 2012( شد

پرتغال در سال 2011 شاخص طول عمر 79.20 
ب��ه میزان 80.57 ب��رای زنان و 74 ب��رای مردان را 
ثبت کرد. پیش بینی می شود که تا سال 2050 عمر 
Age�( 81 سال برسد  ففراد طی افزایش��ی معنادار به

ing Report 2012; Cabral et al 2013(. داده های 

منتشر شده توسط سازمان امور اقتصادی و اجتماعی 
وجود 300 فرد 100 سال به باال را در پرتغال نشان 
داده اس��ت که پیش بینی می ش��ود که این رقم در 
سال 2025 به 1800 و در سال 2050 به 6400 نفر 
برسد. عاوه بر این، زنان اکثریت )%58( افراد باالی 
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65 س��ال را تش��کیل می داده اند که نتیجه گرایش 
منتسب به “زنانه کردن سالمندی”  است که از سال 
1900 تاکن��ون به طور فزاینده ای در جامعه پرتغال 

.)Cabral et al.2013( مشاهده شده است

سالمندی جمعیت یکی از مرتبط ترین پدیده های 
در ح��ال وقوع جامعه های توس��عه یافت��ه قرن 21 
می باشد. با این حال سالمندی جمعیت باید به عنوان 
یک چالش و فرصت و نه س��ربار در نظر گرفته شود. 
لذا به منظور زندگی س��الم و راضی کننده آنها الزم 
اس��ت در جهت اجتماعی کردن و یکپارچه س��ازی 
س��المندان با جامعه، سرمایه گذاری شود. سالمندی 
به عنوان یک پدیده زیس��تی با دش��وار شدن حفظ 
تعادل هومئوستازی مرتبط است که به طور فزاینده 
ای با افزایش سن آس��یب پذیرتر می شود. به عنوان 
نمونه ظرفیت تولیدمثل س��لول ها بعد از 20 سالگی 

کاهش می یابد.

تغییرات زیس��تی فرایند طبیعی پیر ش��دن، در 
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تمام اندام ها و نیز ریتم های زیستی و خواب منعکس 
می ش��وند. تمام نظریات ارائه شده در دو گروه وسیع 
قرار می گیرند: گروه زیستی و گروه روانی-اجتماعی 
که ب��ا این حال هیچ کدام از این نظریه ها به تنهایی 

قانع کننده نیست.

س��المندی ع��اوه ب��ر تغیی��رات فیزیولوژیک با 
تغییرات روانشناختی و نیز اجتماعی همراه بوده که 
ممکن اس��ت در خان��واده )دوران بیوگی(، محل کار 
)بازنشس��تگی یا اوقات فراغت(، ارتباطات اجتماعی 
و کارهای روزمره تجربه ش��ده و پیامدهایی را برای 
اعتبار و ش��هرت فرد سالمند داش��ته باشد. پیشینه 
اجتماعی/ژنتیک��ی و روند زندگی ما به میزان زیادی 
ب��ر نح��وه ی س��ازگاری ب��ا فرایند پیر ش��دن تاثیر 
می گذارند. توانایی های رفتاری در جهت سازگاری با 
محیط تحت تاثیر تغییرات روانشناختی مانند هوش، 
ق��وه یادگیری، احس��اس و هیجان ق��رار دارند. این 
تغییرات روانشناختی در سالمندان ممکن است مانع 
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سازگاری آنها با نقش های جدید اجتماعی یا موجب 
کاهش انگیزه، دش��واری در برنامه ریزی برای آینده 
یا س��ازگاری با تغییرات س��ریع، ع��زت نفس پایین، 
خود انگاره ضعیف و همچنی��ن فقدان های هیجانی 
و اجتماعی ش��وند. افراد خوشبین و سالم آسان تر با 
تغییرات ناش��ی از افزایش سن سازگار می شوند. این 
تغییرات همیش��ه زیان بار نیستند بلکه ممکن است 
دستاورد باشند، برای مثال هوش و توانایی یادگیری 
تا زمانی که تمرین داده ش��وند پیش��رفت می کنند 

.)Serra e Silva et al.2015(

برای رسیدن به س��المندی سالم فعالیت داشتن 
مهم اس��ت، بنابراین افرادی که ب��ه انجام وظایف و 
فعالیت های اجتماعی مش��غول هس��تند، سرزنده تر 
زندگ��ی می کنند. یک ف��را نظریه، س��المندی را به 
عنوان فرایندهای روانش��ناختی، اجتماعی و زیستی 
دانس��ته و رشد و س��المندی را مترادف هم در نظر 
گرفت��ه اس��ت. همچنین براس��اس نظری��ه دیگری، 
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ژنتیک و محیط بر فرایند سالمندی تأثیر داشته و با 
 .)Serra e Silva 2012( یکدیگر در تعادل هس��تند
اخیراً دو نظریه ارائه ش��ده اند که یکی از آنها اظهار 
می کن��د در صورتی که اف��راد از دیدگاهی که منجر 
ب��ه پذیرش معنای زندگی که ب��ر روی یک بعد برتر 
در سطح کیهانی تمرکز کنند، احساس رضایتمندی 
قابل دس��تیابی اس��ت. نظریه دیگر از نگریس��تن به 
س��المندی به موازات نظریات کلی و نظریه آشفتگی 
دفاع می کند، چرا که کارکرد انس��ان در این نظریات 
پویا در نظر گرفته ش��ده و فرصت هایی را به منظور 
انتقال خود به آش��فتگی پیدا می کند. از این رو س��ه 
Ser� )للگو پدیدار می شوند: میرایی و کیفیت زندگی 

 .)ra e Silva et al. 2015

در مورد س��المندی افس��انه ها و تص��ورات قالبی 
متعددی وجود دارد. نادیده گرفتن پدیده سالمندی 
و در نتیجه درک اشتباه مبنی بر مرتبط دانستن این 
فرایند طبیعی با بیماری، خس��تگی، خودش��یفتگی، 
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وابس��تگی و از دس��ت دادن جایگاه اجتماعی منجر 
به تشکیل چنین عقاید نادرستی در مورد سالمندی 
می ش��ود. تبعیض و تصورات قالبی جامعه نس��بت به 
س��المندان ممکن اس��ت منجر به انزوای اجتماعی و 
سالخوردگی پاتولوژیک در آنها شود. عقاید نادرست، 
ناخودآگاه و پیچیده هس��تند، تفاس��یر نادرس��ت و 
نمودهای نمادی��ن را ایجاب می کنند که لزوماً منفی 
و تبعیضانه هس��تند. تبعیض گرایی و رفتار قالبی در 
برابر افراد بر اس��اس س��ن که به طور وی��ژه در افراد 
سالمند تجربه می شود، “پیرستیزی یا سن گرایی” نام 
دارد )Serra e Silva et al. 2015(. عقاید نادرس��ت 
و تصورات قالبی در مورد سالمندان شامل جنبه هایی 
مانند فراین��د زمان بندی آن، افت خاقیت، کهولت، 
فقدان میل جنس��ی، کمبود آرام��ش، تباهی هوش، 
جدایی از آینده، انزوا و از خود بیگانگی اس��ت که در 
جم��ات رایجی مثل “تو نمیتونی به یک س��گ پیر 
چیزهای جدید یاد بدی” بیان می شوند. با این حال از 
آنجای��ی که آخرین مرحله زندگی فرد می تواند مانند 
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مراح��ل قبل غن��ی و پر افت و خیز باش��د این قبیل 
 Serra e( عقاید لزوما واقعی��ت را انعکاس نمی دهند

 .)Silva et al. 2015

فرایند پیر شدن دو نمود اساسی دارد؛ یکی از آنها 
منفی بوده که س��المندی را با فقر، انزوای اجتماعی، 
تنهای��ی، بیماری و وابس��تگی در ارتب��اط می داند، 
دیگری مثبت اس��ت و س��المندی را ب��ا جنبه هایی 
مثل آزادی، ثبات اقتصادی، فراغت و فرهنگ مرتبط 
می داند. متأس��فانه اغلب سالمندی را معادل بیماری 
می دانند، گویی مترادف هم هستند. هرچند به طور 
طبیعی در این دوران کمی زوال وجود دارد اما با این 
حال بیش��تر سالمندان س��الم و قوی هستند. برخی 
پژوهشگران به وجود دلیریوم، زوال عقل و نشانه های 
افسردگی اش��اره دارند که ثابت نشده است. در واقع 
به نظر می رسد افراد پیر در برابر مصیبت های زندگی 
انعط��اف پذیرتر باش��ند که این امر آنه��ا را در برابر 
 Serra e Silva( عائم افس��ردگی محافظت می کند
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.)et al.2015

گرچ��ه به دنب��ال دوره ای ثبات پیش��رفت هایی 
تا س��ن 40 س��الگی وجود دارند، زوال ها از سن 60 
سالگی شروع می شوند. فرایند زوال در سالمندان به 
چندین عامل بس��تگی دارد که از فردی به فرد دیگر 
متفاوت اس��ت. از آنجایی که بسیاری از مردم در این 
مرحله س��نی اس��تعدادها و عایق جدیدی را کشف 
می کنن��د نمی توان اٌفت خاقیت را با افزایش س��ن 
مرتبط دانس��ت. ممکن است بعد از سن 20 سالگی 
هوش س��یال )برای مثال س��رعت پردازش( کاهش 
یابد اما هوش متبلور س��الم باقی می ماند. سالمندان 
با افزایش س��ن عاقل تر می ش��وند چرا که خرد تنها 
 Serra e( از طری��ق تجرب��ه می تواند کس��ب ش��ود
Silva et al. 2015(. ی��ک عقیده نادرس��ت دیگر در 

مورد س��المندان فقدان میل جنس��ی است، چرا که 
در حقیق��ت آنها فعالیت جنس��ی خود را با ش��رایط 
و تجربیات زندگی ش��ان س��ازگار کرده اند. تمایات 
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جنس��ی تنها به دخول محدود نش��ده و ش��امل ایما 
و اش��اره، راه رفتن، لباس پوشیدن، الگوی زندگی و 
فکر کردن می ش��ود. لذا عدم وج��ود میل و فعالیت 
جنسی در س��نین پیری حقیقت نداشته، بلکه افراد 
پیر ممکن اس��ت از لحاظ جنس��ی فعال و عاقمند 

.)Serra e Silva et al.2015( باقی بمانند

س��المنداِن مضط��رب و ناس��ازگار می توانند در 
عین حال احساس آرامش و تندرستی کنند. عقیده 
نادرس��ت دیگ��ر در نظر گرفت��ن جوانی ب��ه عنوان 
دیدگاه زندگی و س��المندی ب��ه عنوان دیدگاه مرگ 
است. باید اضافه کرد که جدا شدن از آینده، رفتاری 
بهنجار نیس��ت. در حقیقت بسیاری از افراد سالمند 
به یادگیری و کس��ب دانش عاقمند هستند، نمونه 
آن اس��تفاده س��المندان از کامپیوتر ب��ه عنوان ابزار 
ارتباطی و مرجع اطاعات اس��ت. اینکه بگوییم افراد 
پیر از مردن می هراس��ند نیز عقیده نادرستی است. 
گرچ��ه میل معقول به زنده ب��ودن نباید با اضطراب 
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مرگ اشتباه گرفته شود. از آنجایی که افراد میانسال 
به علت مس��ئولیت های زیادی که دارند نس��بت به 
س��المندان از مرگ بیشتر می هراسند نمی توان ادعا 
کرد که این اضطراب با افزایش س��ن زیاد می ش��ود. 
آنها نسل س��اندویچ خوانده می ش��وند، یعنی نسلی 
اس��ت که همزمان از والدین پیر خ��ود مراقبت و از 
 Serra e Silva et al.( فرزندانشان حمایت می کنند
2015(. بسیاری از افراد پیر در این مرحله از زندگی 

احس��اس رضایت داشته و بیش��تر از هر گروه سنی 
دیگری با مرگ آشنا هستند.

همانطور که بررس��ی شد 14 تصور قالبی نشانگر 
جهل نسبت به سالمندی هستند، لذا به منظور درک 
سالمندی به عنوان مرحله طبیعی زندگی )به همراه 
مزای��ا و معایب آن( باید این عقاید نادرس��ت و قالبی 
را از خود دور کرد. افزون بر این جمعیت س��الخورده 
ش��امل گروهی ناهمگن بوده که هر عضو آن منحصر 
بفرد اس��ت. با توجه به اینکه درک افراد س��المند از 


