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ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﯾﯽ در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﯾﯽ ﯾﮏ روش روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و در واﻗﻊ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﮔﺮا ،اﻧﺴﺎن در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ روزﻣﺮه و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ روزﻣﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺮی ﺷﺨﺼﯽ و در واﻗﻊ رﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻣﻮاردی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮس از ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﺣﺲ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﻮدن و
اﺣﺴﺎس ﻣﻄﺮود ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﻃﺮاﻓﯿﺎن را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺗﺎﮐﻨﻮن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺿﺮوری زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﺣﺲ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و آﻏﺎز دوران
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ،اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و رواﻧﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻮای ﺟﺴﻤﯽ و
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻓﻮت ﻧﺰدﯾﮑﺎن ،ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﺰوا ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه ای اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ،ﺻﺒﺤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و
دﻟﯿﻞ آن ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از دﺳﺖ دادن واﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ از
زﻧﺪﮔﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻮده و اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻣﯿﺰ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﻮاﻣﻊ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب آن ﻫﺎ ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺗﺮس از ﻃﺮد ﺷﺪﮔﯽ از ﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ،اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ،ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺻﺒﺤﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﯾﮑﯽ از ﻣﺪاﺧﻼت رﻓﺘﺎری -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را« ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﯾﯽ »ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (ANAدر ﺳﺎل  ،۴۹۹۱روش ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن ﺣﻮادث و اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮش ﺑﻮدن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪ درﻣﺎﻧﯽ،
ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی دارﻧﺪ اﻏﻠﺐ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺻﺒﺤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮕﻔﺖ :اﯾﻦ روش ،آن ﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ
ﺑﺤﺮان ﻫﺎ و ﻓﻘﺪان ﻫﺎی دوره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ و
ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻓﻘﺪان ﻫﺎ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط دارد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد در ﺟﻤﻊ ﮔﺮوﻫﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ

و ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل آﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮور ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ دارای ﻫﺴﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺤﺪودی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺻﺒﺤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻮده اﺣﺴﺎس دروﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﻮد را در ﺣﺎل
و ﻫﻮای ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ آن ﻫﺎ ﺷﺪه و در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺎ
اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﺴﻨﺎ ﻣﻨﺒﻊ:

