


»فــــرق شــــمای جـــوان و 
دانشــجوصادق و پاکیــزه دل،

 بــا یــک آدم سیاســی بایــد 
ــان را  ــد؛ حرفت ــن باش در همی
ــه  ــه را ک ــد؛ آنچ ــح بزنی صری
مــی زنیــد، از دل بزنیــد؛ و اگــر 
چنانچه معلوم شــد که اشــتباه 
اســت، ســریع پــس بگیرید.«

حضــرت آیت اللــه خامنــه ای رهبــر انقــاب اســامی:





فصلنامه دانشجویی  دانشگاه علمـی کاربردی ســـالمندان
و معلولیــــن کهـــریزک  |   پاییـــز 1400  |  شمــــاره دو

صــــاحب امتیــــاز: مرکز آموزش علمی کاربردی
آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

مدیر مسئول: پگاه فرشیدفر
طراحی: پگاه فرشیدفر
سردبیر : الهه فرهادی

 تحریریه : زهرا مهد ثمرین ، رویا حسن پور آبفروش
سودابه غربی ها، مریم ظفرجو، میثم عرب

طراحی گرافیک: با نظارت الهه تیموری
نظارت بر چاپ : روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک

  www.knhde-uast.ac.ir

پیشگفتار

سخن بزرگان

شعرو ادبیات

رشته های دانشگاهی

دیدگاه ویژه

دلنوشته

5

6

8

10

12

به مناسبت بازگشایی دانشگاه ها

حمایت صوتی و تصویری از معدن و صنایع معدنی ایران

حمایت صوتی و تصویری از معدن و صنایع معدنی ایران

فهرست

محیط زیست

 لحظاتی چند با؛ فریدون مشیری

مددکاری اجتماعی _ اورژانــس اجتماعی

واجب و واجب تر، عجیب و عجیب تر، نزدیک و نزدیک تر در کام امام علی )ع(
دیدگاه علمــی

اهمیت تغذیه درسالمندان

تأثیر فعالیت های انسان بر خاک وآب
14

16

18



دکتر حسن احمدی

ــد و آن را شایســته ســوگند  ــم را آفری ــام خداونـــــدی کــه قل ــه ن ب
ــه  ــدگاری کــه انســان را ب ــه آفری ــام یگان ــه ن ــرار داد ، ب ــش ق خوی
ــن ودیعــه  ــدار ای ــور »اندیشــه« و »تفکــر« آراســت و او را امانت زی
الهــی قــرار داد و بــا ســام و درود بــه اصحــاب فکــر و فرهنــگ و 

پیشــتازان علــم و معرفــت.
ــا  ــگاه ه ــران و دانش ــا، ای ــرای دنی ــد ب ــه جدی ــک تجرب ــا ی کرون
ــا  ــه ای فراهــم شــود ت ــه گون ــم شــرایط ب بوجــود آورد و آرزومندی
ــد  ــه و بای ــیم، البت ــگاه باش ــجویان در دانش ــور دانش ــاهد حض ش
ابعــاد مختلــف بازگشــایی از منظــر دانشــجویی و رفــاه و ســامت 

ــود. ــی ش ــتی بررس ــه درس ــجویان ب دانش
امیــدوارم  واکسیناســیون دانشــگاهیان هــر چــه ســریع تــر بــه اتمــام 
برســد تــا بتوانیــم بــا آمادگــی کامــل  شــاهد بازگشــایی دانشــگاه ها 

و موسســات آمــوزش عالــی باشــیم .
ــاد  ــت ی ــع االول و گرامیداش ــاه ربی ــاد م ــک اعی ــن تبری ــده ضم بن
و خاطــره شــهدای ســامت و تســلیت بــه خانواده هایــی کــه 
عزیزانشــان را بــه واســطه بیمــاری کرونــا از دســت داده انــد و 
ــه پرســنل خــدوم حــوزه ســامت ،  ــزاد ب خداقــوت و دســت مری

ــتم. ــور هس ــر صب ــن قش ــات ای ــدردان زحم ــش ق ــش از پی بی
از آنجایــی کــه دانشــجویان مــدت زیــادی از دانشــگاه هــا دور 

بودنــد، مــا بــا بازگشــایی دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی 
بــا مســائل دانشــجویی به شــکل جدیــدی روبــرو هســتیم، از جمله 
نگرانــی خانــواده هــا و نگرانــی دانشــجویان و مســائل بهداشــتی و 
معیشــتی آنــان و بایــد تــا جایــی کــه امــکان دارد بــا برنامــه ریــزی 

مناســب،  نگرانــی دانشــجویان و خانــواده آنــان را رفــع کنیــم.
در  صرفه جویــی  و  اداری  سیســتم  چابک ســازی  ضــرورت 
ــت  ــرلوحه فعالی ــم س ــوع مه ــن موض ــد ای ــا؛ بای ــت و هزینه ه وق
افزایــش  بــرای  بایــد  دانشــگاه ها  گیــرد.  قــرار  دانشــگاه ها 
ــداف  ــا و اه ــد آرزوه ــذا بای ــند، ل ــته باش ــه داش ــره وری برنام به
بــزرگ خودمــان را در دانشــگاه تعریــف کــرده و بــر اســاس آن 
ــه آن برنامه ریــزی کنیــم و بایــد اتاق هــای فکــر  بــرای رســیدن ب
ــه خــوراک فکــری  ــم کــه خروجــی آن منجــر ب در نظــر بگیری
الزم بــرای تصمیم ســازی حکیمانــه، مدبرانــه و دانــش بنیــان در 

مراکــز آموزشــی شــود.
تقویــت نیــروی انســانی کارآمــد از اهــداف و برنامه هــای اصلــی 
ــردی آسایشــگاه  ــم در دانشــگاه  علمــی کارب ماســت و امیدواری
معلولیــن و ســالمندان کهریــزک بــه ایــن امــر توجــه ویــژه شــود و 
شــاهد پــرورش نیــروی آمــوزش دیــده در خدمــت بــه مددجویان 

در سراســر کشــور باشــیم .
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به مناسبت 
بازگشایی 

دانشگاه ها
رئیس دانشگاه علمی-کاربردی
 سالمندان و معلولین کهــریزک



 لحظاتی چند با؛
فریدون مشیری

   پگاه فرشیدفر / دانشجوی کارشناسی مددکاری خانواده



 خزان

 وزیدن گرفته  ست باد خزان  
به گوش آید از دور داد خزان  
گل و سبزه و برگ های  قشنگ  
مباشید غافل ز یاد خزان  
 نخواهد ز بین شما هیچ یک  
برد جان بدر از جهاد خزان  
به سویی فتد هر یک از جمعتان  
ز توفان تند ز یاد خزان  
کنونی که هستید بر شاخه ها  
به دور از گزند و عناد خزان  
از این بزم جانبخش سودی برید  
که محوش کند انجماد خزان  

فصلنامه دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی سالمندان و معلولین کهریزک
شعر و ادبیات 
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آشنایی با رشته های تحصیلی مرکز علمی کاربردی کهریزک 

مددکاری اجتماعی _ 
اورژانــس اجتماعی

   پگاه فرشیدفر / دانشجوی کارشناسی مددکاری خانواده

مددکاری حرفه ای است مبتنی بر دانش ها و مهارت ها که بر توانایی ها و استعداد افراد و 
گروه ها و اجتماعات تکیه می نماید، بنابراین دانش از یک سو و مهارت از سوی دیگر در 

تعمیم این حرفه نقش دارد.



ــای  ــت ه ــات و فوری ــه اقدام ــه مجموع ــی ب ــس اجتماع  اورژان
حرفــه مــددکاری اجتماعــی اطــاق مــی شــود کــه در فراینــد آن 
بــه افــراد متحمــل بحــران کــه قــدرت مقابلــه بــا حادثــه پیــش آمده 
را ندارنــد، کمــک مــی کنــد از شــرایط بحــران خــارج شــده تــا در 

مســیر تعــادل و پویایــی اجتماعــی قــرار گیرنــد.
 از جملــه اقدامــات مــددکاران اجتماعــی بــا گرایــش مــورد نظــر 
مــی تــوان از مداخلــه آنهــا در بحــران هــای اجتماعــی، روانــی و 
رفتارهــای پرخطــر ماننــد خودکشــی، فــرار از خانــه و نظیــر آنهــا 

نــام بــرد.
ــواده هــا در شــرایطی  ــی، خان ــع شــهری و صنعت ــروزه در جوام ام
شــکل مــی گیرنــد کــه بــه تنهایــی و بــدون همیــاری ســازمان هــا و 
نهادهــای اجتماعــی قــادر بــه پــرورش فرزنــدان خــود آن گونــه که 
مــی بایســت انتظــارات جامــع و بــه حــق آنهــا را بــرآورده نمایــد، 
نیســتند. بنابرایــن همیــاری ســازمان هــای اشــاره شــده را مــی طلبد. 
از جملــه بحــران هایــی کــه در ایــن جوامــع ظاهــر شــده اســت، 
مــی تــوان بــه بحــران مهاجــرت، بیــکاری، فــرار از خانــه فرزنــدان، 
خودکشــی، اعتیــاد، ولگــردی و کــودکان خیابانی اشــاره کــرد. در 
ایــن جوامــع آســیب هــای نوپدیــد نظیــر کودکــی کــه مــادر مــی 
ــد، کودکــی  ــی ـ اجتماعــی ندارن ــوغ روان ــی کــه بل شــود، والدین
کــه مــادرش بــی سرپرســت اســت، ازدواج هــای اینترنتــی و غیــره 
شــکل مــی گیــرد. در نتیجــه مراکــز شــبانه روزی بــرای نگهداری 

ایــن افــراد خــاص و ماننــد آنهــا تأســیس شــده اســت.

قابلیت هــــا و توانمنــــدی های حرفــــه ای  
فارغ التحصــــیالن

1-آمادگــی اولیــه جهــت کســب توانایــی ایجــاد رابطــه مناســب بــا 
افــراد بحــران دیــده

ــی ارزشــیابی شــخصیت  ــه جهــت کســب توانای   2- آمادگــی اولی
افــراد بحــران دیــده بــا توجــه بــه شــرایط زیســت محیطــی و 

ــا ــی آنه اجتماع
  3- آمادگــی اولیــه جهــت کســب توانایــی تشــخیص ریشــه هــای 

مشــکل و مســائل افــراد بحــران دیــده
  4- آمادگــی اولیــه جهــت کســب توانایــی ایجــاد شــرایطی کــه فرد 

بحــران دیــده بتوانــد بــا بحــران مقابلــه نماید
  5- آمادگــی اولیــه جهــت کســب توانایــی ارائــه راه کار بــرای حــل 

مشــکات افــراد بحــران دیده

 مکان های هدف این رشته 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 سازمان بهزیستی 
 مراکز اورژانس اجتماعی 

 خانه های کودک و نوجوان 
 مراکز مراقبت از کودکان 

 شوراهای محله شهرداری ها 

نیازهای جامعه 
  برخــی انســان هــا در فراینــد اجتماعــی شــدن دچــار بحــران 
اجتماعــیـ  عاطفــی و روانــی مــی شــوند امــا ایــن افــراد بــرای مقابله 
بــا بحــران هــا بــه تنهایــی قــادر نیســتند آن را پشــت ســر بگذارنــد و 

بــه شــرایط عــادی بازگردنــد، از ایــن رو: 
ــا  ــش آنه ــد واکن ــی بای ــن نیازهای ــه چنی ــی ب ــخ گوی ــرای پاس 1-ب
ــا  ــک متناســب ب ــه شــهری و تکنولوژی ــل فشــارهای جامع در مقاب

ــود.  ــف ش ــود تعری ــرایط موج ش
ــد  ــد در فراین ــراد بای ــن اف ــده ای ــد آم ــع مشــکات پدی ــرای رف 2-ب
کمــک تخصصــی )مــددکاری مشــاوره ای، روان شــناختی و 
ــا  ــن مــددکاران اجتماعــی ب ــد. بنابرای جامعــه شــناختی( قــرار گیرن
ــراد  ــن اف ــکات ای ــا و مش ــه نیازه ــی ب ــس اجتماع ــش اورژان گرای

ــد.  ــی دهن ــی م پاســخ منطق

فصلنامه دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی سالمندان و معلولین کهریزک
رشته های دانشگاهی

هدف این رشته تربیت 
کاردان یا کارشناس 

حرفه ای و ماهر به منظور 
مداخله در شرایطی منتج به 

بحران می شود و حمایت 
توانخواهان می باشد 
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واجب و واجب تر،
 عجیب و عجیب تر،

 نزدیک و نزدیک تر در کالم 
امام علی )ع(

مسئول صفحه شکوه قاسمی بختیاری / دانشجوی کاردانی مددکاری خانواده



فصلنامه دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی سالمندان و معلولین کهریزک
سخن بزرگان

جــاء رجــل إلــی أمیــر المؤمنیــن )ع( فقــال: جئــت ألســأل عــن أربعــة 
ــا  ــی م ــال: أخبرن ــن. فق ــت أربعی ــل و إن کان ــال )ع(: س ــائل. فق مس
الصعــب و مــا األصعــب و مــا القریــب؟ و مــا األقــرب؟ و مــا العجیب؟ 
و مــا األعجــب؟ و مــا الواجــب؟ و مــا األوجــب؟ فقــال )ع(: الصعــب، 
هــو المعصیــة و األصعــب، فــوت ثوابهــا و القریــب، کل مــا هــو آت و 
األقــرب، هــو المــوت و العجــب، هــو الدنیــا و غفلتنــا فیهــا أعجــب و 

الواجــب، هــو التوبــة و تــرک الذنــوب، هــو األوجــب«
در روایــت آمــده اســت شــخصی نــزد امــام علــی)ع( آمــد و 
درخواســت کــرد حضــرت 4 چیــز را برایــش توضیــح دهــد.

ــه  ــت، دوم آنک ــدام اس ــر ک ــت و واجب ت ــب چیس ــه واج  اول آنک
ــب  ــه عجی ــوم آنک ــت، س ــدام اس ــر ک ــت و نزدیک ت ــک چیس نزدی
چیســت و عجیب تــر کــدام اســت و آخــر این کــه ســخت چیســت 

ــت. ــدام اس ــخت تر ک و س
و حضــرت در پاســخ فرمودنــد: واجــب »اطاعــت از خــدا« و واجب 
تــر از آن »تــرک گنــاه« اســت، نزدیــک »قیامــت« و نزدیــک تــر از 
ــر از آن »محبــت  آن »مــرگ« اســت، عجیــب »دنیــا« و عجیــب ت
دنیا«ســت، ســخت »قبــر« اســت و ســخت تــر از آن »دســت خالــی 

بــه قبــر رفتــن« اســت.
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ســالمندی فعالیتــی فیزیولوژیــک و همگانــی است کــه از لحظــه 
لقــاح آغــاز مــی شــود و در تمام عمر ادامــه مــی یابــد، بــه طــوری 

ــد. ــه می کنن ــه موجودات زنده سالمندی را تجرب ــه هم ک
 آثــار افزایــش ســن موجــب تغییــر مشــخص در سامت و عملکــرد 

دســتگاه هــای بــدن از جملــه دستگاه گوارش میشود.
 ایــن تغییــرات شــامل کاهــش ترشح بزاق، اشکال در بلع غذا، تاخیر 
مری و معده و کاهــش حرکت روده هــای از یک سو و بروز بیماری 
هــای مزمــن، بستری مکرر، مصرف دارو، تنهایــی، افســردگی، 
نبودن بهداشــت دهــان و دندان وکیفیت زندگی پاییــن ازسوی دیگر، 
ــه  ــر چ ــا را ه ــد را تحت شعاع قرار داده و آنه ــراد سالمن ــه اف تغذی

بیشــتر درمعرض سوء تغذیــه وخطــرات ناشی ازآن قرارمیدهــد.
 ایــن درحالی است کــه تغذیــه یکی از مهمتریــن اجزاء حفظ 
سامت است، بــه نحــوی کــه نتیجــه مطالعــه هــای اپیدمیولــوژی 
نشــان داده اند کــه نامطلــوب بودن وضعیت تغذیــه سالمنــدان، 
ــه استئوآرتریت،  ــا از جمل ــه را برای بروز بسیاری از بیمــاری ه زمین
ــی و افزایش فشار خون مساعد  ــی و عروق ــای  قلب دیابت، بیماری ه
می نماید. اقدامات در جهــت اصاح و بهبــود کیفیت تغذیــه با 
رویکرد هــا و نظریــه هــای آموزش بهداشــت میتواند نقش مهــم و 
موثــری در تغییر رفتار و نگرش افراد سالمنــد داشــته باشد وسامت 

ــد. ــالمندان را ارتقاء بخش ــه ای س تغذی

 نیازهای تغذیه ای در سالمندان 
 آب: در افراد مسن مصرف 6 تا 8 لیوان مایعات ترجیحًا آب برای 
پیشگیری از یبوست وکم آبی بدن توصیــه میشود. بدیــن ترتیــب 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــراد ســالمند کمتراحســاس تشنگی میکنن اف

ــدن ویبوســت می شــوند.  بیشــتر مســتعد کــم آبیب
ــد. افراد  ــش مییاب ــرژی کاه ــه ان ــن، نیاز ب  انرژی: با افزایش س
مســن فعالیــت بــدنی کمتــری دارند و در نتیجــه غذای کمتری 
برای ثابت نگــه داشــتن وزنشــان نیــاز دارنــد توصیــه می شــود 
غذاهــای کم حجــم وغنــی از مــواد مغــذی را بیشــترمصرف کننــد 

ــد.   ــش دهن ــا را کاه ــی ه ــیرین و چرب ــرفمواد ش ومص
 پروتئیــن: از آنجــا کــه درسالمنــدان نیاز به انرژی کاهــش مییابد، 
بایــد از منابع با کیفیــت باال مانند گوشــت هــای کم چربی، مــرغ و 
ماهــی، سفیده تخم مرغ، فرآورده هــای لبنی بدون چربی یا کــم چربی 

تأمیــن شود. غات وحبوبات نیز از منابع گیاهــی پروتئیــن هســتند.
 چربــی هــا: بــا افزایــش ســن مقــدار تــوده چربی بــدن ســالمندان 
ــه  ــا ب ــر ابت ــی و خط ــال چاق ــه احتم ــد و در نتیج ــش می یاب افزای
بیمــاری هایــی نظیــر افزایــش فشــار خــون، دیابــت و بیمــاری هــای 
قلبــی و عروقــی افزایــش مــی یابــد، بنابرایــن مقــدار چربــی باید در 

رژیــم غــذایی سالمنــدان محــدود شود.
کلســیم و ویتامیــن :D این ویتامیــن هــا در بدن با افزایش سن 
کاهــش می یابد، بنابراین با افزایش سن نیاز بدن بــه مصرف منابع 
غنی کلسیم مانند شیر و لبنیــات و ویتامیــنD افزایش یافتــه، از طــرف 
دیگر میزان تولید ویتامیــن D در پوست از طریــق نور آفتاب کاهــش 
 D می یابد. مصرف جگر گوســاله و روغن جگــر ماهــی برای تأمین

ــه میشود.  توصی
 ویتامیــن12B: مصرف مقدار مناسبی از گوشت قرمز، ماهــی، شیر 
وتخــم مرغ بــه عنوان ویتامیــن  B12 را با در نظــرگرفتن ماخظــات 
کید  سامتی فرد و بیماریهــای زمینــه ای احتمالی کنترل و مورد تأ

قرار دهیــد.
  آهــن: کــم خونی و فقر آهــن در سالمنــدان نسبت بــه افراد دیگر 
شیوع کمتری دارد اما در افرادی کــه غذاهــای کم انرژی مصرف 
میکننــد و یا مشــکوک بــه سوء تغذیــه هســتند، شایع اســت. نیاز 
مردان و زنان سالمنــد بــه آهــن یکسان بــوده و میــزان توصیــه شده 

روزانــه 7میلیگرم اســت.
  روی: مصرف روی در سالمند  پایین است. برخی ازعوامل شامل 
داروهایی کــه مصرف آنهــا در میانساالن شایع است مانند مکمــل 
هــای آهــن و کلسیم میتوانند جذب روی را مختــل کرده و یا ترشح 
آن را در ادرار افزایش دهنــد. بــه همیــن دلیــل برای ایــن افراد معموال 

مکمــل روی تجویــز می شــود. 
  منیزیــم: یکی از اماح مــؤثر در استحــکام ومقــدار توده عضانی 
بدن است و در سالمنــدان سو تغذیــه و ســندرم های سوجذب نیز بیشــتر 
ــل،  ــوان آجی ــی ت ــم م ــذایی دارای منیزی ــابع غ مشــاهده میشــود. من

نخــود ســبز، جگر، گوشــت گاو، لوبیــای سویا را نــام بــرد.

منبع : کتاب اهمیت تغذیه درسالمندی
مؤلفان فاطمه تورنگ و احمدرضا درستی مطلق



تأثیر فعالیت های
 انسان بر

خاک وآب

محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است 
که شامل مجموعه ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست 

و غیر زیستی )فیزیکی، شیمیایی( است که بر زندگی یک فرد یا یک گونه 
تأثیر می گذارد و از آن تأثیر می پذیرد. امروزه این تعریف غالبًا به انسان و 

فعالیت های او مرتبط می شود و می توان محیط زیست را مجموعه ای از 
عوامل طبیعی کره زمین همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره 

که انسان را احاطه می کنند، خالصه کرد. 

  نرگس سبحانی/ دانشجوی کارشناسی مددکاری اجتماعی خانواده

   پگاه فرشیدفر / دانشجوی کارشناسی مددکاری خانواده



ــت  ــه طبیع ــت ک ــن اس ــت در ای ــا طبیع ــت ب ــط زیس ــاوت محی تف
شــامل مجموعــه عوامــل طبیعــی، زیســتی و غیــر زیســتی اســت که 
منحصــرا در نظــر گرفتــه می شــوند، در حالــی کــه عبــارت محیــط 
زیســت بــا توجــه بــه برهــم  کنش هــای میــان انســان و طبیعــت و از 
دیــدگاه بشــر توصیــف می شــود.تأثیرات انســان بــر محیــط زیســت

 OECD بــر اســاس گــزارش ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه
در ســال 2001، تقریبــًا تمامــی عوامــل تشــکیل دهنده محیط زیســت 
تحــت تأثیــر فعالیت هــای انســان قــرار گرفته انــد کــه ایــن تأثیــرات را 

بــر خــاک و آب مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهیــم.

 مهم ترین آثار فعالیت های انسان بر خاک
ــوان  ــش ت ــب و کاه ــب تخری ــه موج ــایش ک ــمومیت و فرس مس
ــاک  ــایش خ ــی فرس ــور کل ــوند. به ط ــی می ش ــای زراع زمین ه
پدیــده ای طبیعــی اســت کــه بــه وســیله عواملــی چــون بــاد، روان 
آب هــای ســطحی و تغییــرات دمــا انجــام می گیــرد. بــا ایــن حــال، 
فعالیت هــای انســان از جملــه زراعــت مفــرط، آبیــاری زمین هــای 
زراعــی، محصــوالت تک کشــتی، چریــدن بیــش از حــد دام هــا 
در مراتــع، جنگل زدایــی و بیابان زایــی باعــث از بیــن رفتــن تعــادل 

ــت آلودگــی آن می شــود. ــب خــاک، و در نهای موجــود، تخری
مســمومیت خــاک می توانــد در اثــر افزایــش نمک هــای خــاک 
ــا آلودگــی مســتقیم آن توســط  توســط ماشــین آالت کشــاورزی ی
افــراد یــا کارخانه هــا ایجــاد شــود. در ایــن صــورت خــاک، 
ناحاصلخیــز و حتــی ســمی بــرای برخــی گیاهــان خواهنــد شــد.

 مهم ترین تأثیرات فعالیت های انسان بر روی آبها
طبــق گــزارش ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه OECD ایــن 
تاثیــرات، در ســه مــورد خاصــه می شــود: مصرف بیــش از حــد آب، 

از بیــن رفتــن منابــع آب و آلودگــی آب هــای ســطحی و زیرزمینــی.
ــران  ــک بح ــورها ی ــی کش ــرای بعض ــیرین ب ــن آب ش ــروزه تأمی ام
جــدی محســوب می شــود و در صــورت عــدم اقدامــات مناســب، 
در آینــده کشــور هــای بیشــتری دچــار ایــن بحــران خواهنــد شــد. 
قابــل توجــه  اســت کــه ایــن بحــران خــود بــا رونــد کنونــی افزایــش 

جمعیــت اوج نیــز خواهــد گرفــت.
گــرم شــدن زمیــن نیــز در از بیــن رفتــن منابــع آب بــه خصــوص در 
ــت های  ــمالی و دش ــای ش ــزی، آفریق ــیای مرک ــون آس ــی چ مناطق

بــزرگ ایــاالت متحــده نقــش دارد.
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کیفیــت آب هــا نیــز بحــران دیگــری اســت کــه برخــی کشــورها در 
پیــش رو دارنــد. میــزان آلودگــی برخــی آب هــا و رونــد افزایــش آن 
ــت. آب   ــده اس ــیار نگران کنن ــن بس ــره زمی ــاط ک ــیاری از نق در بس
ــن آب  ــع مهــم تأمی ــی و رودهــا و دریاچه هــا مناب ســفره های زیرزمین
شــیرین هســتند کــه مســتقیمًا در معــرض آلودگی توســط فعالیت های 
انســان قــرار دارنــد. آلودگــی دریاهــا نیــز عــاوه بــر دخالــت مســتقیم 
انســان، تحــت تأثیــر آلودگــی آب هــای شــیرین و چرخه آب هســتند.

*علل آلودگی آب ها ممکن است فیزیکی یا شیمیایی باشند
- آلودگــی فیزیکــی همچــون آلودگــی گرمایــی و مصــرف آب بــرای 
ــای  ــش دم ــی کــه موجــب افزای خنــک کــردن دســتگاه های صنعت
آب و در نهایــت از بیــن رفتــن برخــی گونه هــای گیاهــی یــا جانــوری 

می شــود.)یا رادیواکتیــو در اثــر حــوادث هســته ای(
- آلودگی هــای شــیمیایی بســیار گوناگــون هســتند و می تواننــد 
ــا  ــاورزی ی ــا، کش ــل از کارخانه ه ــیمیایی حاص ــواد ش ــر ورود م در اث
فاضاب هــای شــهری بــه درون آب باشــند. مصــرف مــواد شــیمیایی 
ضــد آفــت در کشــاورزی از علــل مهــم آلودگــی آب هــای زیرزمینــی 
یــا ســطحی اســت کــه مســتقیمًا موجــب مــرگ بســیاری از گونه های 
جانــداران می شــود. همچنیــن مصــرف کودهــای نیتــرات دار و 
ــود. در  ــا می ش ــر در آب ه ــن عناص ــش ای ــب افزای ــفات دار موج فس
نتیجــه، باکتری هــا و جلبک هــای ســطح آب کــه از ایــن مــواد تغذیــه 
ــب  ــوند و موج ــاد می ش ــرده و زی ــد ک ــرعت رش ــه س ــد، ب می کنن
کمبــود اکســیژن محلــول در آب و در نتیجــه مــرگ اغلــب گونه هــای 

ســاکن در زیــر آب مخواهنــد شــد.
آلودگــی توســط فلــزات ســنگین چــون جیــوه، آرســنیک، ســرب و 
روی نیــز کــه حاصــل از فعالیــت کارخانه هاســت، طــی زنجیره هــای 
ــز انســان  ــوران و نی ــی انباشــته می شــود و جــان بســیاری از جان غذای
ــای  ــب بارش ه ــن موج ــا همچنی ــی آب ه ــد می کند.آلودگ را تهدی
اســیدی می گــردد کــه بــرای محیــط زیســت ســمی اســت. آلودگــی 
ــا )کــه  ــل ه ــا )همچــون نفــت(، پلی کلروبی فنی توســط هیدروکربنه
ــواع  ــون ان ــیمیایی چ ــواد ش ــایر م ــتند( و س ــرطان زا هس ــمی و س س
داروهــا، مــواد شــوینده… نیــز مثال هــای دیگــری از آلودگی شــیمیایی 

آب هــا هســتند.

منابع:
مدیریت ایمنی در پروزه های عمرانی، روانشادنیا مهدی، 1392

ــارات  ــزرگ زاده. انتش ــی ب ــدار، عیس ــده پای ــرای آین ــوری ب ــر از تئ ــبز: فرات ــد س آب و رش
فرهنــگ صبــا، چــاپ اول،1397   

مبانی محیط زیست تألیف کنت وات، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده



  دکتر سمیرا سنگی

 سالمند آزاری

گاهانه نسبت به یکسالمند مستعد استكه موجب آسیب يا صدمه جدیبه او شود. اين آسیب ممكن است به    سالمند آزاری اقدامی آ
گاهانه و توسط مراقبت كننده يا فردی كه مورد اعتماد سالمند بوده و دارای رابطه قابل اعتماد با اوست انجاد شود  شكل هایمختلف باشد :آ

يا   ممكن است ناشى از نارسایی وكوتاهی خود فرد در رفع نیازهای اولیه ومحافظت از خود در برابر صدمات باشد نظیر اقدام به ضرب و 
جرح و تهدید سالمند نظیر تهدید به کتک زندانی کردن، محرومیت از دریافت کمک، ضربه ها جراحات، زخم های فشاری، کبودی های 

پوست در اثر کتک خوردگی، گزارش سالمند از آسیب دیدن، سیلی خوردن، سوختگی یا اثرات سوختگی و غیره.
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عاطفی یا روانشناختی 
ســوء رفتــار عاطفــی یــا روانشــناختی عبــارت اســت؛ از طــرح نــوع 
عملــی کــه هویــت عــزت نفــس و یــا خــود ارزشــی فــرد ســالمند 

را تهدیــد کــرده اســت.
ــرزنش  ــراب، س ــی اضط ــی و درماندگ ــاس بیچارگ ــد احس  مانن
بــا اســامی ناشایســت،  بی دلیــل، مــورد خطــاب قــرار دادن 
ــا دوســتان  ــا دشــنام ممانعــت از رفــت و آمــد ب لحــن نامناســب ی
و خویشــاوندان داســتان هــا و روایــت هــای نامعقــول تــرس آور، 
انــزوا یــا نداشــتن اجــازه خــروج از خانــه، ممنوعیــت دسترســی بــه 

ــره. ــوه هــا و غی ن

 مالی
 هرگونــه رفتــار نامناســب اعمــال شــده بــا رضایــت یــا بــدون رضایت 
ســالمند کــه نتیجــه اش نفــع پولــی یا شــخصی بــرای شــخص اعمال 

کننــده ســوء رفتــار یــا ضــرر برای شــخص ســالمند باشــد. 
ماننــد عــدم اجــازه اســتفاده از امــوال و دارایــی بــر اســاس میــل خود، 
دســت بــردن در حســاب هــای بانکــی و امضــا هــا مانند امضــا کردن 
بــه جــای ســالمند وقتــی کــه ســالمند خــود قــادر به نوشــتن نیســت، 
گــم شــدن متعلقــات شــخصی مثــل تابلو هــای هنــری نقــره آالت یا 
جواهــرات، تصاحــب بــدون رضایــت امــاک، گرفتــن وکالــت نامه 

اجبــاری و یــا تغییــر وصیــت نامــه بــدون رضایــت ســالمند و غیره.

 جنسی
 شــامل هرگونــه رفتــار جنســی جهــت گیــری شــده بــه ســمت فرد 
ســالمند بــدون اینکــه فــرد ســالمند از آن مطلــع بــوده یــا راضــی 

بــه آن باشــد. 
ماننــد بیاناتــی از تجاوزهــای جنســی توســط فرد بــه ســالمند، رفتار 
جنســی کــه در ارتباطــات معمــول فــرد ســالمند و بــا شــخصیت 
قبلــی او مغایــر اســت ماننــد لمــس قســمت هــای حســاس بــدن 

بــدون رضایــت ســالمند و غیــره.

 غفلت
ــرای  ــروری ب ــای ض ــردن نیازه ــرآورده ک ــایی در ب ــص و نارس  نق
رفــاه جســمی و روانــی شــخص ســالمند کــه ممکــن اســت ایــن 
گاهانــه و در نتیجــه بــی تجربگــی و یــا نــا  غفلــت و بــی تفاوتــی آ

گاهانــه کــه در اثــر ناتوانــی جســمی و روانــی باشــد.  آ

ــرات  ــایر خط ــا س ــوع و ادرار ی ــوی مدف ــت ب ــرک و کثاف ــد چ مانن
تهدیــد کننــده ســامتی و ایمنــی در محیــط زندگــی فــرد ســالمند، 

زندانــی کــردن خــود در تخــت یــا صندلــی و غیــره.

 غفلت مراقبت کننده
 کوتاهــی و غفلــت عمــدی و یــا غیــر عمــدی فــرد مســئول ســالمند 
ــه.  ــا مراقبــت کننــده در انجــام وظایــف محول ــواده و ی شــامل خان
ــت  ــا فرص ــردن ی ــت ک ــت صحب ــالمند فرص ــه س ــه ب ــد اینک مانن
ماقــات و دیــدار بــا ســایرین بــدون حضــور مراقبــت کننــده داده 
ــاه  ــد کوت ــالمند مانن ــت س ــدون رضای ــر ب ــر در ظاه ــود و تغیی نش

ــره. کــردن مــوی ســر و غی

ترک و رهاسازی
 ترک کردن شخص و تنها گذاشتن وی بدون پیگیری. 

ماننــد رانــده شــدن ســالمند از منــزل اعضــا خانــواده، تنهــا گذاشــتن و 
تــرک ســالمند بیمــار یا عــدم انجــام وظایف مراقبتــی مطلــوب و غیره.

سوء رفتار پزشکی
 فرایندهــای پزشــکی یــا درمــان هــای پزشــکی کــه بــدون اطــاع 
ــدون  ــا ب ــه ی ــت شــخص ســالمند انجــام گرفت گاهــی و رضای ــا آ ی
پذیرفتــن شــخص ســالمند جایگزیــن شــود. ماننــد تجویــز بــی مورد 

داروهــای خــواب آور یــا مســکن.
ــه  ــرام ب ــراوان در احت ــد ف ــی تاکی ــا وجــود اینکــه در فرهنــگ ایران  ب
ــرض  ــفانه در مع ــروه متاس ــن گ ــت، ای ــده اس ــار ش ــالمند و بیم س
انــواع رفتــار هســتند، از طــرف دیگــر ارتبــاط باالیــی بیــن ســوء رفتــار 
ــه  ــده مــی شــود، ب و وابســتگی جســمی و اقتصــادی ســالمندان دی
خصــوص زمانــی کــه بــار مالــی بــر مراقبــت دهنــدگان اضافــه شــود. 
بســیاری از رفتارهایــی کــه از نظــر ســالمند و مراقبــان میــل بــه عنــوان 
رفتــار معمولــی تلقــی می شــود یــک ســوء رفتــار اســت. علــت ایــن 

گاهــی ســالمند و مراقبــان وی اســت. امــر عــدم آ
ــش  ــه افزای ــواع آن ب ــالمند آزاری و ان ــف س ــی از تعری گاه ــذا آ  ل
ــان  ــت و درم ــنل بهداش ــا و پرس ــان آنه ــالمندان مراقب ــی س گاه آ
کمــک خواهــد کــرد تــا بــه موضــوع ســالمند آزاری بــه عنــوان یک 
ــاور کننــد کــه  ــژه داشــته باشــند و ب موضــوع تخصصــی توجــه وی
اولیــن و اصلــی تریــن گام در جهــت مقابلــه بــا خطر ســالمندآزاری 

آشــنایی بــا مفاهیــم ســالمند آزاری اســت.
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صــدای زنــگ موبایــل، منــو از جــا پرونــد. بــرای چنــد ثانیــه بــه صفحــه اش خیــره شــدم، 
چــرا اینقــدر زنگــش گوشــخراش وآزار دهنــده شــده بــود؟ پشــت خــط خواهــرم بــود، 
ــی و  ــن اوضــاع کرونای ــو ای ــن خبــری کــه مــی تونســتم ت ــا کلــی مــن و مــن ، بدتری ب
قرنطینــه آسایشــگاه بشــنوم رو بهــم داد: »مــادر بــزرگ مــرده بود«.دریــک لحظــه دنیا 
رو ســرم آوار شــد، مثــل تصــادف ، مثــل قطــع نخــاع دوبــاره بــود، او رفتــه و دســتان 
حمایتگــرش دیگــر نبــود .در پــس پــرده اشــکهایم، بــه مــن نــگاه مــی کــرد. بــه رد 
نــگاه عاجزانــه ام، بــه ویلچــر ، لبخنــدی زد تلــخ بــه زندانــی کــه کرونــا ســاخته 
بــود، انــگار مــی گفــت: »غصــه نخــور مــن هــر روز مــی آیــم«. و آخریــن 
دیــدار نصیبــم نشــد تنهــا از پــس دوربیــن موبایــل او را دیــدم، پیچیــده در 

پارچــه ای ســفید بــی آنکــه لمســش کنــم. چــرا کوههــا مــی میرنــد ؟

 میثم عرب / دانشجوی کارشناسی مددکاری خانواده

کوه ها می میرند!...





آشنایی با رشته های تحصیلی مرکز علمی کاربردی کهریزک 
این شماره؛ مددکاری اجتماعی خانواده 

مددکاری حرفه ای است مبتنی بر دانش ها و مهارت ها که بر توانایی ها و 
استعداد افراد و گروه ها و اجتماعات تکیه می نماید بنابراین دانش از یک 
سو و مهارت از سوی دیگر در تعمیم این حرفه نقش دارد. تا از این طریق 

بتوان به افراد، گروه ها و اجتماعات کمک و یاری حرفه ای نمود. از آنجا 
که یکی از نهادهای اجتماعی مهم هر جامعه ای خانواده است. بنابراین 

رشته مددکاری خانواده، نقش مهمی را در حل مشکالت خانواده و به 
دنبال آن حل مشکالت جامعه ایفا می نماید.

در جامعه شهری، صنعتی و به ویژه کالن شهرها که نقش خانواده در کنار 
سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است، مددکاری 

خانواده می تواند در تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، کار و کار آفرینی 
و سایر مواردی که در یک خانواده مشهود است، تأثیر گذار باشد. در 

موارد زیادی مشکالت مربوط به روابط اجتماعی افراد درون خانواده 
ریشه دارند و این بخش، مهم ترین زمینه ای است که مددکاری اجتماعی 

تحت عنوان مددکاری خانواده به آن می پردازد.
هدف از ایجاد و تدریس این رشته، استفاده بهینه از شیوه های خدمات 

مددکاری اجتماعی به خانواده ها است تا توان آنها را در حل مسائل 
مختلف خانواده باال ببرد. یعنی این که در این نوع مددکاری، رفتار افراد 

در ارتباط با مسائل و مشکالت آنها مورد مطالعه قرار گرفته و این افراد می 
آموزند که چگونه با یکدیگر مسائل خود را حل کنند.

مکان های هدف:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان بهزیستی
نهادهای بهداشت و درمان در دانشگاه ها

مراکز تعلیم و تربیت از مهد کودک تا دانشگاه
نهادهای عمومی خیریه ای و شوراهای محله شهرداری ها




