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 های گذار زندگیدورهحفظ روابط در 

بیشتر سالمندان مشتاق فرا رسیدن دوران بازنشستگی هستند، دورانی که انتظار دارند با اوقات فراغت بیشتر و تقاضاها و مسئولیتهای 

آمادگی کافی سالخوردگی با دوران هایشان برای فشارهای روانی مالزم کمتری همراه باشد. اما در بسیاری موارد، سالمندان و خانواده

 ندارند.

 

 

 توانند ارتباطات اجتماعی را به چالش بکشند:های زندگی چگونه میدگرگونی

 
 مرگ شریک زندگی

دشواریهای  در معرض ز مرگ شریک زندگی خود بیشتراسالمندان پس 

تواند به بهداشتی، افسردگی و دشواریهای ادراکی هستند. اندوه می

خوابی، بی اشتهایی، افت سیستم ایمنی و نیز بی عالقگی فرد نسبت بی

خطر مرگ فرد سالمند در سه ماه به مراقبت و سالمت خود بیانجامد.  

 نخست پس از مرگ همسرش به شدت باالست.

 

 های جدیدمسئولیت
حتا سالمندانی که از سالمتی خوبی برخوردارند نیز بایستی کارهای 

شان بیاموزند. جدید و توانفرسای زیادی را پس از مرگ شریک زندگی

 دست نیافتنیتواند فراگیری این مهارتهای جدید در دوران سوگواری می

 بنماید.

 

 از دست دادن استقالل

همدیگر استقالل خود را یک زوج سالمند ممکن است بتوانند با کمک به 

حفظ کنند. پس از مرگ زن یا شوهر، همسر بازمانده ممکن است دیگر 

تواند باعث نتواند کارهای روزانه خود را انجام دهد. این موضوع می

 شرمساری، اندوه، و انزواری اجتماعی او شود.

 

 ی رانندگیاز دست دادن گواهینامه

رعت، حتی غیر منتظره تغییر تواند به ستوانایی رانندگی سالمند می

افت قابل توجه تواند به افسردگی و از دست دادن گواهینامه می کند.

 کیفیت زندگی منجر شود.

 

 ی جدیدجایی به خانهجابه

ی روحی باشد. این امر تواند همراه با ضربهکشی در هر سنی میاسباب

چندین دهه خاطره داشته باشید و به ویژه هنگامی دشوار است که 

ی منزل را دور بریزید یا ببخشید. اسباب ناگزیر باشید اسباب و اثاثه

ی از دست دادن کنترل است. کشی عالمت پایان یک دوران، و  نشانه

ه کننده است، بکشی برای بسیاری از افراد  فلجفکر کردن به اسباب

د تا اندازنآن را به تعویق می ریزی برایکشی یا برنامههمین دلیل اسباب

زمانی که ناگزیر به این کار شوند.

 

پاسخی طبیعی به مرگ یک عزیز است.  سوگواری
ها به طول ها یا حتی سالتواند ماهسوگواری سالم می

بیانجامد. اما گاهی سوگواری سالمندان آنچنان دوام 
ک آنها را نیازمند کمیابد که یابد و کاهش نمیمی

 کند.مراقبتگران بهداشتی و خدمات اجتماعی می
 

پس از مرگ همسر، که ممکن است رابط اصلی  اانزو
کرده با اجتماع بوده سالمندی که مستقالنه زندگی می

های انزوا عبارتند از تواند شدیدتر شود. نشانهباشد، می
های عدم مراقبت از خود، مانند نخوردن بعضی از وعده

گرفتن کارهای مثبت معمول روزانه از قبیل غذا، نادیده
 ی یا رفتن به کتابخانه.روخرید، پیاده
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 شان:اجتماعی روابطکمک به سالمندان برای حفظ 

 

 حمایت کنید

  همراهی و کمک شما به عنوان یک عضو خانواده، دوست یا همسایه

 بزرگی ایجاد کند. تواند در انزوای یک سالمند تغییرمی

  با مراجعه به راهنمای منابع کمک به سالمندان اجتماع

(Community Seniors Resource Guide در مورد منابع )

 تان آگاهی بیابید.مفید موجود در محل زندگی

 رسانی از قبیل غذا روی های خدمتگیری از برنامهدر مورد بهره

ها به برنامه( بررسی کنید. این Meals on Wheelsچرخ )

 کنند.سالمندان منزوی کمک می

 توانند مهارتهای شنیداری خود را تقویت کنید. منابعی پیدا کنید که می

به شما کمک کنند تا با عزیزانتان و دیگرانی که سالخوردگی بر آنها 

رود که صحبت کردن در صحبت کنید. گمان نمیاثر گذاشته است 

سالمندان شود. به احتمال، آنها از مورد سالخوردگی باعث ناراحتی 

 هایشان قدردانی خواهند کرد.فرصت گفتگو در مورد دشواری

 های انزوای احتمالی یا خطرهایی که متوجه سالمی آنهاست را نشانه

 شناسایی کنید.

 

 

 

 مشارکت منظم را تشویق کنید

 ی اجتماعی خود را بسازند و به سالخوردگان کمک کنید تا شبکه

 اجتماع ایجاد کنند.حسی از 

 ی فرد سالمند، راهنمای منابع کمک به برای یافتن فعالیتهای مورد عالقه

(  Community Seniors Resource Guideسالمندان اجتماع )

 را مرور کنید.

 روی مشارکت کنند یا ی پیادهآنها را تشویق کنید تا در یک برنامه

 روی پیدا کنند.فردی همراه برای پیاده

 دان، اعضای خانواده، دوستان و مشتریان را نسبت به سالمن

آمد  های رفت وهای زندگی فعال، مراکز سالمندان، و گزینهبرنامه

 .موجود برای سالخوردگان آگاه کنید

 

به سالمندان کمک کنید تا احساس مرتبط بودن و 

 ارجمندی داشته باشند
 سالمندان در های رفت و آمدی موجود برای برای آگاهی از گزینه

 اجتماعتان، راهنمای منابع کمک به سالمندان اجتماع را ببینید.

 ها و خدماتی را پیدا به سالخوردگان کمک کنید تا اطالعات، برنامه

توانند احساس تعلق آنها را تقویت و نیازهای اساسی کنند که می

 شان را برآورده نمایند.اجتماعی

 ات اجتماعی مؤثر کمک کنید.سالخوردگان را در پیدا کردن ارتباط 

 

فعالیتهایی را تشویق کنید که باعث تقویت و حفظ 

 شوندادراک می
 ی سالخوردگان را برای انجام فعالیتهای ذهنی لذتبخش مانند عالقه

معاشرت اجتماعی، حل جدول، مطالعه، حل جدول سودوکو و 

 بازی تحریک کنید.ورق

  یا به عنوان یک جنبهکنید تا پیری ذهن رسالخوردگان را تشویق 

پیر شدن بپذیرند و راههای برای کنار آمدن با آن پیدا کنند طبیعی 

ی لیست، تنظیم ساعت و زنگ اخبار برای اوقات مالقات و )تهیه

شرکت در مراسم، و گذاشتن یادداشتهای یادآوری کننده در مکانهایی 

 تواند آنها را ببیند(.که سالمند می

  دوستان و اعضای خانواده ممکن است پیشنهادهای خوبی برای  –کنند

 راهبردهای مقابله با آن داشته باشند.


