
 "سالمندان"

سال آينده سالخوردگان شصت سال به باال تشكيل مي دهند جمعي�ت شناس�ان  ۵۰بخش بزرگي از جمعيت جهان را در طول 
ميليارد نفر در جهان برس�د. اي�ن ب�دان معناس�ت ك�ه ب�ه  ۲جمعيت افراد باالي شصت سال به  ۲۰۵۰تخمين زده اند تا سال 

نفر يك نفر سالمند وجود دارد. به اين ترتيب نه فقط كشورهاي توسعه يافته بلكه در كشورهاي در حال توس�عه  ۵ازاء هر 
سال تش�كيل م�ي دهن�د. اي�ن اف�زايش ب�ي روي�ه س�المندي از ي�ك س�و و ص�نعتي  ۶۰نيز بخش بزرگي از جمعيت افراد باالي 

له س�المندان و نح�وه اس�كان آنه�ا ب�ه مس�ئله اي ح�اد شدن جوامع و به فراموشي سپردن از سوي ديگر باعث شده كه مسئ
 .مبدل شود

كارشناسان بر اين باورند كه مطلوب بودن محيط زن�دگي س�المندي در م�واردي حت�ي ب�ر نيازه�اي م�ادي آن�ان برت�ري دارد. 
دگي تش�ويق ايجاد فضايي آرام و دور از تنش و التهابات رواني و متأثر از وابستگي ه�اي شخص�يتي آن�ان را ب�ه ادام�ه زن�

و سبب مي شود اين قشر به نسيان و فراموشي س�پرده ش�ده  نموده و از آنان عناصري زده و پويا و خودجوش مي سازد
   .جامعه نقش خود را بازيابند

همان گونه كه واقفيم احترام به سالمندان و حضور آنها در سنت ايرانيان بوده و هست اما مح�دويت ه�ا و مش�كالت متع�دد 
ادي باعث ش�ده ت�ا س�المندان از مح�يط خ�انوادگي خ�ويش دور و دورت�ر ش�وند، ت�ازگي اي�ن معض�ل و ع�دم صاقت –اجتماعي 

داش��تن تجرب��ه ك��افي در زمين��ه طراح��ي فض��اهاي مخ��تص س��المندان ني��ز باع��ث ش��ده ت��ا خان��ه س��المندان ب��ه واژه و معن��ايي 
اجتماع وجهه مطل�وبي نداش�ته باش�د. ب�ا تغيي�رات ق�رن خوفناك و بي اعتبار مبدل شود كه هم فرد سالمند و هم از نظر ديد 

حاضر و تغيير در ساخت خانواده از يك نظام خويش�اوندي ب�ه ي�ك خ�انواده هس�ته اي باع�ث م�ي ش�ود س�المندان ب�ه عن�وان 
قشري پر جمعيت از تأثير به روي اتفاقات و جريانهاي فرهنگي و اجتماعي دور مانده و قشر كثيري از جمعيت به افرادي 
بي پناه و بي مسئوليت مبدل شوند، عدم توجه به نيازهاي رواني اين قش�ر و پ�س ران�دن آن�ان از جامع�ه و خ�انواده باع�ث 
مي شود بنيان و اساس خانواده به عنوان پايه اصلي جامعه و اتفاق�ات فرهنگ�ي آن ب�ي پن�اه مان�ده و نظ�ام اخالق�ي جامع�ه 

يافته هاي جامعه را زير سؤال برده و رون�د ط�ي مس�ير تك�املي آن را دچ�ار دچار تزلزل گردد، تزلزلي كه تمام داشته ها و 
در اين راستا حفظ حرمت سالمندان چه در معناي اخالقي چ�ه در طراح�ي فض�اهاي معم�اري، ايج�اد خان�ه  .اختالل مي نمايد

ي)، ايج�اد ش�رايط برق�راري اي به معناي واقعي كلمه (نه تنها به معناي س�ايبان و پناهگ�اه بلك�ه از لح�اظ روان�ي و اجتم�اع
روابط اجتماعي براي سالمندان در گرو طراحي محيطي براي آنان و ايجاد شرايط رفاهي، تفريحي و خلق محيطي پر شور 

 در راستاي شناخت نيازها و خواسته هاي آنها، راه كردهايي است كه به فعال ماندن اين قشر ياري مي رساند.

به منظور ارائه خدمات مورد نياز به اين اشخاص و تغيير ذهني�ت بدبينان�ه س�المندان  از طرفي ديگر برنامه ريزي صحيح 
و ساير افراد جامعه نسبت به مراكز سالمندي نيز آغازي براي حل اين مشكل است، چرا كه خانه س�المندان و دهك�ده ه�اي 

 دوانده است.سالمندي به عنوان واژه اي نو و مفهومي تازه و غلط در ميان اذهان مردمي ريشه 
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