 ارتباط يا  communicationاز اجزاء زير تشكيل مي شود:
 ارسال كننده پيام
 دريافت كننده پيام
 راه ارتباط
 بستر ارتباط

 توانايي ارسال و دريافت صحيح پيام
 توانايي تفسير درست پيام
 براي دستيابي به اين توانايي ها افراد نيازمند:
 حواس و كاركردهاي شناختي كارآمد
 شناخت صحيح از يكديگر



متفاوت بودن پيشينه تقويمي و تاريخي

 تغييرات فيزيولوژيك دوره سالمندي








فراخناي توجه( )attention spanيا مدت زماني كه فرد مي
تواند توجه خود را بر تكه اي از اطالعات متمركز كند در سالمندي حفظ
مي شود يا كاهش مختصر پيدا مي كند.
تقسيم توجه ( )attention divisionيا توانايي فرد براي حفظ
توجه همزمان بر روي دو يا چند موضوع كاهش مي يابد.
جا به جايي توجه( )attention shiftingيا تغيير كانون توجه از
يك به موضوع به موضوع ديگر در سالمندي دشوار مي شود.
غربالگري محرك هاي مربوط از نا مربوط در سالمندي با سختي
صورت مي گيرد.

 توانش ارتباطي در صورت سالم بودن حواس تغيير نمي كند.
 توانايي كاربرد قواعد دستوري و حجم گنجينه لغات تغيير نمي كند و حتي
گاه افزايش مي يابد.
 سيالي يا رواني كالم مختصرا كاهش مي يابد.
 واژه يابي دشوار مي شود.
 درك كالمي كم و بيش ثابت مي ماند ولي پردازش پيام هاي پيچيده
سخت مي شود.
 توانايي هاي بياني در برخي كاهش مي يابد وتكراري و غير دقيق مي
شود.



حافظه به توانايي يا فرايند باز توليد يا ياداوري انچه اموخته و ذخيره شده
اطالق و به اشكال زير تقسيم مي شود:

 حافظه فوري ( )immediate memoryكه توانايي ثبت بالفاصله
مطالب گفته شده و حفظ آن به مدت دو ثانيه است .اين حافظه در سالمندي يا
تغيير نمي كند يا مختصرا كاهش مي يابد .فراخناي عادي ان  2± 7است كه در
سالمندي نمره ميانه ان به  6مي رسد.
 حافظه كوتاه مدت ))short- term or working memoryكه
توانايي همزمان كد گذاري و حفظ و فراخواني و كاربرد اطالعات براي برنامه
ريزي و تصميم گيري درمدت زماني كوتاه و محدود است .اين نوع حافظه در
سالمندي كاهش مختصر تا متوسط پيدا مي كند و در زمره تغييرات روانشناختي
مهم اين دوره قرار دارد.

حافظه بلند مدت ( ) long- term memoryتوانايي حفظ و
فراخواني اطالعات قديمي تر است و به اشكال زير تقسيم مي شود
•

حافظه معنايي) )semantic memoryمربوط به اطالعات پراموزي
شده است كه توانايي ان معموال در سالمندي حفظ مي شود و گاه
حتي افزايش مي يابذ.
حافظه اجرايي يا عملي)) procedural memoryمربوط به مهارت
هاي عملي است كه در سالمندي دست نخورده باقي مي ماند.

•

حافظه اپيزوديك) )episodic memoryمربوط به رويدادهاي مرتبط با
فرد با زمان و مكان مشخص است كه در سالمندي افت مي كند.

•

 سرعت پردازش اطالعات ()processing speedكاهش مي
يابد.


زمان واكنش ( )reaction timeافزايش مي يابد.



كليه حواس ،از جمله بينايي و شنوايي ،افت مي كنند.

 سالمندان فركانس هاي باال (صداهاي زير) را خوب نمي شنوند .پس
 در هنگام گفت و گو با آنها سعي كنيد رو در رو بنشينيد به طوري كه
سالمند بتواند حركات لب هاي شما را ببيند.
 آهسته صحبت كنيد و فرياد نزنيد چون كمكي به حل مشكل نمي
كند.
 براي گفت و گو با او در جاي خلوت و ساكتي بنشينيد زيرا سرو صدا
و ازدحام بر مشكل شنوايي او مي افزايد.
 در صورتي كه مشكل شنوايي شديد بود طوري بنشينيد كه دهان شما
به گوشي كه بهتر مي شنود نزديك باشد.

 سالمندان به پير چشمي دچار هستند ،يعني خوب تطابق نمي كنند و
در ديد نزديك اشكال دارند .پس
 فرم ها و اطالعاتي كه به شكل نوشتاري به آنها عرضه مي شود بايد
با حرف درشت تايپ شده باشد.
 بهتر است فرم هاي تكميل شده توسط آنان بازبيني و در صورت
مشاهده خطا اصالح شود.

 سالمندان اطالعات تازه را دير ياد مي گيرند و زود فراموش مي كنند .پس
اطالعات مهم را چند بار تكرار كنيد.
 اگر حدس مي زنيد كه سالمند هنوز به خوبي اين اطالعات را جذب نكرده
از او بخواهيد آنها را تكرار كند.
 مطالب را يك به يك براي او شرح دهيد.
 در صورت امكان اطالعات را به هر دو شكل شفاهي و نوشتاري (راهنما
يا جزوه) و ساده عرضه كنيد.






توجه و تمركز سالمندان ضعيف است .پس
از سالمند انتظار نداشته باشيد كه در آن واحد هم به سخنان شما گوش
كند و هم فرم پركند.
قبل از پرداختن به يك موضوع تازه به سالمند فرصت دهيد كه توجه خود
را از موضوع قبلي بردارد تا بتواند به موضوع بعدي بپردازد.
در محيطي به سالمند خدمت ارائه كنيد كه محرك هاي متفرق كننده
حواس ( مانند سر و صدا ،نور چشمك زن ،گرما يا سرماي شديد) در آن
نباشد.



گفتار سالمندان از برخي جهات مختل مي شود:
سالمندان اسامي خاص را خيلي زود از ياد مي برند ،از اين رو بهتر است
كه نام خود را روي اتيكتي بنويسيد و بر روي ميز يا باالي سر خود قرار
داده يا به سينه خود نصب كنيد.



پيدا كردن واژه هاي درست براي سالمندان دشوار است از اين رو گاهي
گفتارشان غير دقيق و نامشخص مي شود و به اصطالح من و من مي
كنند .اين كار را عمدي تلقي نكنيد و به آنها فرصت دهيد تا جمالت
مناسب را پيدا كنند.





فهم مطالب گفته شده در سالمندان تا حدودي كاهش مي يابد .پس



سعي كنيد كندتر و ساده تر صحبت كنيد.
پيام هاي پيچيده و طوالني را بشكنيد و به چند پيام كوتاه تر و ساده تر
تبديل كنيد.
در صورت لزوم گفته خود را تكرار كنيد.






كليه كارهاي فكري و عملي سالمندان مانند خواندن ،نوشتن ،راه رفتن ،و
صحبت كردن كند مي شود پس به آنها بيشتر فرصت دهيد.



احتمال بروز خطا خصوصا در انجام كارهاي پيچيده در سالمندان افزايش
مي يابد پس كار اورا كنترل و صبر و شكيبايي خود را حفظ كنيد



سالمندان عاطفي تر و حساس ترند و زودتر رنجيده مي شوند ،خصوصا به
رعايت شان خود بسيار اهميت مي دهند پس احترام به آنان را فراموش
نكنيم.



وقتي پاي عواطف در ميان است ،سالمندان انعطاف پذير مي شوند پس بهتر
است با نشان دادن محبت و احترام به آنها همكاري شان را جلب كنيم.

