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چکیده
نیمه دوم قرن بیستم با افزایش جمعیت افراد سالمند در جهان همراه بوده است .از جمله پیامدهای افزایش تعداد سالمندان در
خانواده ها می توان به تأثیرات منفی وضعیت جسمانی و ذهنی ،فشارهای اقتصادی ،اختالالت روانی و تنش های عاطفی ،عدم
تحمل بارمسؤولیت ،خستگی فردی و انزوای اجتماعی افراد خانواده و در نتیجه موارد فوق به افزایش بروز رفتارهای ضد
اجتماعی و خشونت اشاره نمود .هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوع سالمند آزاری در ایران بر اساس مطالعه مروری در مقاالت
فارسی بود 8 .مطالعه که به بررسی شیوع سالمند آزاری در شهرهای مختلف ایران پرداخته بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته های پژوهش حاکی از میزان باالی سوءرفتار در سالمندان بود .در بررسی حیطه های سوءرفتار ،باالترین میزان مربوط به
انواع غفلت بود .علی رغم تأکید زیادی که در فرهنگ ما برای احترام به سالمند وجود دارد ،سالمندان انواع مختلف سوء رفتار را
تجربه می کنند .با توجه به میزان باالی سوءرفتار نسبت به سالمندان ،به نظر می رسد وجود برنامه هایی برای افزایش آگاهی
سالمندان ،مراقبان آنها و پرسنل بهداشتی برای پیشگیری و کاهش غفلت و سوء رفتار با سالمندان ضروری باشد.
واژههای كلیدی :سالمند ،سالمند آزاری ،پیری
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مقدمه
سالمندان به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و آناتومی ناشی از افزایش سن زیستی ،بازنشستگی و کاهش فعالیت های اجتماعی،
مرگ خویشاوندان و دوستان ،دوری از فرزندان به دلیل ازدواج ،کار یا مهاجرت بیشتر آسیب پذیر بوده و در معرض خطرات می
باشند .یکی از عوامل خطر برای سالمندان ،سالمندآزاری  1است (استصباری ،مصطفایی ،رحیمی ،استصباری و تقدیسی.) 1387،
این نوع سوءرفتار یکی از اشکال خشونت در خانواده است .در حالی که بسیاری از صاحب نظران ،نگرانی عمیقی را درباره
افزایش خشونت در خیابان ها و اماکن عمومی ابراز می کنند ،متأسفانه احتمال مورد خشونت قرار گرفتن افراد در خانواده به
مراتب بیشتر از بیرون از خانواده است (پورنقاش تهرانی.) 1391 ،
سوء رفتار از سالمندان که بد رفتاری با سالمندان نیز نامیده می شود ،شامل سوء استفاده روان شناختی ،سوء استفاده جسمی،
سوء استفاده جنسی ،غفلت (غفلت مراقبین و غفلت از خود) ،و بهره کشی مالی می شود (دانگ  .) 2113 ،2سوء استفاده از
سالم ندان به هر نوع عمل عمدی ،آگاهانه یا مسامحه کارانه ای اشاره دارد که توسط شخص مراقبت یا هر شخص دیگری انجام
می شود و موجب آسیب یا خطر جدی آسیب به بزرگسال آسیب پذیر می گردد (دانگ ،سیمون و اویانس .) 2113 ،3
این نوع سوء رفتار بر حسب مکان وقوع و مرتکب آن به دو دسته کلی خانگی و سازمانی تقسیم می شود که در اولی ،سوءرفتار
در منزل یا محل زندگی سالمند توسط اعضای خانواده یا فرد آشنای وی رخ می دهد .حال آنکه در دومی ،محل وقوع ،خانه
سالمندان یا سایر مراکز مراقبت طوالنی مدت بوده و مرتکبین ،کارکنان این مراکز یا مراقبین غریبه هستند(مرکز ملی سوء
رفتار با سالمندان  .) 2116 ،1سوءرفتار یکی از علل قابل توجه صدمات فیزیکی ،بیماری ها ،از دست رفتن کارآیی ،انزوا ،یأس،
ناامیدی ،افسردگی و کاهش رضایت از زندگی ،سالمتی و امنیت در سالمندان است (ماریاس ،کنرادی و کریتزینگر .) 2117،5
بر اساس گزارش مرک ز ملی سوء رفتار با سالمندان آمریکا ،مردان و زنان سالمند با هر زمینه قومی و نژادی و وضعیت اجتماعی
می توانند قربانی سوء رفتار باشند (مرکز ملی سوء رفتار با سالمندان .) 2115 ،لیکن شواهد نشان می دهد دو سوم قربانیان
سوءرفتار زنان سالمند هستند و  91درصد سوء رفتارکن ندگان اعضای خانواده شامل فرزندان (  ) 16درصد ،همسر ( 18درصد)،
نوه ها ( 8درصد) و برادر یا خواهر سالمند ( 7درصد) می باشند(مرکز ملی سوء رفتار با سالمندان.) 1889 ،
سازمان جهانی بهداشت (  ) 2119بر اساس پژوهش های متفاوت میزان سوءرفتار با سالمندان را بین یک تا سی و پنج درصد
گزارش کرده است (به نقل از برجی و اسداللهی .) 1385 ،نیوتون  )2115 ( 7این میزان را  76درصد و بوکا و سوخو  ) 2117( 6آن
را  63 /3درصد از کل موارد سوءرفتار نسبت به سالمندان گزارش کرده اند .بررسی پژوهش ها نشان می دهد که هیچ اطالعات
قابل اطمینانی درباره ی شیوع سال مندآزاری یا غفلت در بیمارستان ها وجود ندارد .اما انواع سالمندآزاری در بیمارستان ها و
خانه ی سالمندان مشابه انواعی است که در محیط جامعه رخ می دهد .رایج ترین نوع سالمندآزاری در بیمارستان ها و محیط
جامعه ،با توجه به فرهنگ و نگرش اطرافیان متفاوت است (دهارت و وب  .) 2118 ،9متاسفانه در بسیاری از کشورهای در حال
توسعه هنوز هیچ اقدامی در جهت جمع آوری منظم اطالعات آماری صورت نگرفته است .اما شواهد بسیار زیادی مبنی بر وجود
قربانیان سوءرفتار در این کشورها ثبت شده است (دومین مجمع جهانی سالمندی.) 2112 ،
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هدف این مطالعه ی مروری Narrativeارزیابی شیوع سالمند آزاری در ایران با بررسی مطالعات انجام شده روی این گروه در
مقاالت منتشر شده در نشریات ایرانی می باشد.
روش شناسی پژوهش
مطالعه مروری  Narrativeبا جستجوی برای یافتن مقاالت و پژوهش های صورت گرفته در نشریات ایرانی انجام شد .بدین
منظور ،مرور حکایی جامع و عمیق از طریق جستجو در پایگاه های اطالعاتی  MAGIRAN ،SIDو پرتال جامع علوم
انسانی ،با واژگان سالمند ،سالمندی ،سالمندان و سالمند آزاری انجام شد .سال انتشار مقاالت از  1396تا  1386بود .مقاالت
تکراری و غیر مرتبط از مطالعه خارج شدند و در نهایت  8مقاله به دست آمد که به صورت متن کامل و قابل استفاده در این
مطالعه بود.
یافته های پژوهش
با توجه به نتایج ای ن مطالعه ،سوء رفتار به خصوص از نوع روان شناختی و غفلت نسبت به سالمندان در ایران از فراوانی باالیی
برخوردار بود.
کریمی و الهی (  ) 1396اقدام ب ه پژوهشی با عنوان سالمند آزاری در شهر اهواز و ارتباط آن با برخی مشخصه های فردی و
اجتماعی نمودند .این مطالعه بر روی  395سالمند باالتر از  71سال ساکن اهواز در سال  1395صورت گرفت .یافته های
پژوهش نشان داد که میانگین سنی سالمندان  61سال بود .شیوع سوء رفتار جسمی  11 /5درصد ،روحی  17/8درصد ،غفلت
 31 /6درصد ،طرد  12درصد و مالی  25درصد بود.
منوچهری ،قربی ،حسینی ،نصیری و کاربخش (  ) 1396اقدام به پژوهشی با عنوان میزان و انواع سوءرفتار خانگی با سالمندان
مراجعه کننده به پارک های شهر تهران نمودند .این پژوهش با تعداد  111نفر از سالمندان زن و مرد  71ساله مراجعه کننده
به پارک های شهر تهران انجام یافت .یافته های پژوهش نشان داد که  96درصد از نمونه های پژوهش تجربه حداقل یک نوع
سوء رفتار و  21 /8درصد از نمونه ها تجربه همزمان هر چهار نوع سوء رفتار را داشتند 91 /9 .درصد از نمونه های پژوهش
تجربه سوء رفتار عاطفی 79 /3 ،درصد تجربه غفلت 11 /1 ،درصد تجربه سوء رفتار مالی و  35 /2درصد از نمونه ها تجربه سوء
رفتار جسمی را عنوان نمودند.
قدوسی ،فالح یخدانی و عابدی (  ) 1382پژوهشی با عنوان بررسی مصادیق سالمندآزاری و ارتباط آن با سن و جنس در
سالمندان بستری در بیمارستان انجام دادند .این پژوهش بر روی  211سالمند باالتر از  75سال که در بیمارستان میبد بستری
شده بودند صورت پذیرفت .بیشترین نمونه پژوهش را زنان (  52درصد) و گروه سنی  75- 61سال ( 35درصد) تشکیل می
دادند .یافته های پژوهش نشان داد که میزان شیوع سوء رفت ار های جسمانی  11 /19درصد ،روانی  8 /79درصد ،مالی 5 /19
درصد ،غفلت  21 /16درصد و خودغفلتی  21 /11درصد بود.
نوری ،رجبی و اسماعیل زاده (  ) 1383اقدام به پژوهشی با عنوان سوءرفتار نسبت به سالمندان در شهرستان کالله نمودند .این
پژوهش بر روی  216فرد باالی  71سال (  136مرد و  111زن) در شهرستان کالله طی سال  1381انجام شد .یافته های
پژوهش نشان داد که میزان غفلت عاطفی  31 /9درصد ،غفلت مراقبتی  33 /7درصد ،غفلت مالی  28 /1درصد ،سلب اختیار
 22 /3درصد ،سوءرفتار روان شناختی  27/6درصد ،سوء رفتار جسمی  2 /9درصد ،طرد شدگی  12 /7درصد ،سوء رفتار مالی
 21 /8درصد تعیین گردید.
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نصیری ،هروری ،جویباری ،ثناگو و چهره گشا (  ) 1381به پژوهشی با عنوان بررسی شیوع سوء رفتار با سالمندان شهرستان
های گرگان و آق قال اقدام نمودند .این پژوهش بر روی  175نفر از سالمندان در طی سال  1382صورت پذیرفت .یافته های
پژوهش نشان داد که  73 /3درصد از نمونه های پژوهش ،حداقل یکی از انواع سوء رفتار را تجربه کرده بودند .بیشترین میزان
شیوع سوء رفتار مربوط به غفلت مراقبتی ( 58 /9درصد) و سپس سوء رفتار روان شناختی (  ) 53 /3درصد و کمترین آن مربوط
به سوء رفتار جسمی (  9درصد) و طرد شدگی (  9 /2درصد) بود.
برجی و اسداللهی (  ) 1385اقدام به پژوهشی با عنوان مقایسه سوءرفتار درک شده نسبت به سالمندان شهری و روستایی
نمودند .این پژوهش بر روی  371نفر از سالمندان  75سال و باالتر شهرستان ایالم در سال  1383بود .یافته های پژوهش نشان
داد که در سالمندان شهری و رو ستایی میزان سوءرفتار شناختی به ترتیب برابر با  31 /3و 35 /6درصد ،سلب اختیار  22 /9و
21 /2درصد ،سوءرفتار جسمی  13 /9و  1 /5درصد ،مالی  1 /1و 12 /9درصد ،طرد شدگی  3 /7و  9 /5درصد ،مراقبتی  56 /8و
 16 /1درصد ،غفلت عاطفی  37/9و  39 /5درصد ،غفلت مالی  61 /9و  56 /1درصد و انواع دیگر سوء رفتار  31 /3و  31 /2درصد
بود.
حسینی ،صالح آبادی ،جوانبختیان ،علیجانپور ،برهانی نژاد و پاک پور (  ) 1385به پژوهشی با عنوان مقایسه سوءرفتار در
سالمندان نژاد فارس و ترک استان چهار محال و بختیاری اقدام نمودند .این پژوهش بر روی  111نفر از سالمندان استان
چهارمحال و بختیاری صورت پذیرفت .یافته های پژوهش نشان داد که میزان سوءرفتار جسمی در دو گروه فارس و ترک به
ترتیب برابر با  33 /5و 33 /7درصد ،سوءرفتار روانی کالمی  11 /5 ،23 /7درصد ،غفلت از خود  5و  6 /5درصد ،غفلت دیگران 1 /8
و  1 /8درصد ،طرد سالمند  22و  18 /5درصد ،سوء رفتار مالی  22 /5و  12 /5درصد بود.
رحیمی ،حیدری ،نظارات ،زاهدی ،مجدم و دریس (  ) 1385اقدام به پژوهشی با عنوان سوءرفتار با سالمند در خانواده و عوامل
مرتبط با آن نمودند .این پژوهش بر روی  251سالمند بستری در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی شهر
آبادان در سال  1385صورت پذیرفت .یافته های پژوهش نشان داد که  72 /9درصد از سالمندان غفلت مراقبتی 11 ،درصد
سوءرفتار روان شناختی 26 /1 ،درصد سوءرفتار جسمی 37/6 ،درصد سوءاستفاده مالی 19 /7 ،درصد سلب اختیار 25 /7 ،درصد
سابقه طرد شدن 37/5 ،درصد غفلت مالی 37 ،درصد غفلت ع اطفی را تجربه کرده بودند.
خلیلی و صدرالهی (  ) 1386به پژوهشی با عنوان رابطه بین عوامل اجتماعی جمعیتی و میزان شیوع سوء رفتار در بین
سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان اقدام نمودند .این پژوهش بر روی  511نفر از سالمندان باالی 71
سال تحت پوشش مراک ز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال  1383صورت پذیرفت .یافته های پژوهش نشان داد که میزان
شیوع غفلت عاطفی برابر با  7/9درصد ،غفلت مراقبتی  9 /28درصد ،غفلت مالی  2 /35درصد ،سلب اختیار  7/36درصد،
سوءرفتار روان شناختی  15درصد ،سوءرفتار مالی  2 /11درصد ،سوءرفتار جسمی  22 /15درصد و طرد شدگی  17/7درصد بود.
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بیمارستان

سالمندان باالتر از 75

31/6درصد
سوءرفتار عاطفی
 91/9درصد

مصاحبه

منتخب شهر تهران
1381

پرسشنامه بررسی سوء

غفلت

211

مصاحبه ی ساختارمند

سال که در بیمارستان

و یک پرسشنامه ی

میبد بستری شده بودند

محقق ساخته تحت

غفلت
 21/16درصد

عنوان بررسی سوءرفتار
با سالمند بستری
1

سوءرفتار نسبت به سالمندان در

نوری ،رجبی و

شهرستان کالله

اسماعیل زاده

بررسی شیوع سوء رفتار با سالمندان

نصیری و

شهرستان های گرگان و آق قال

همکاران

سوءرفتار درک مقایسه سوءرفتار درک

برجی و

شده نسبت به سالمندان شهری و

اسدالهی

1381

افراد باالی  71سال

216

پرسشنامه بررسی سوء

( 136مرد و  111زن) در

رفتار در خانواده نسبت

شهرستان کالله

به سالمند به صورت

غفلت عاطفی
31/9درصد

مصاحبه
5

1382

سالمندان شهرستان های

175

پرسشنامه بررسی سوء
رفتار با سالمند به

گرگان و آق قال

صورت مصاحبه
7

1383

سالمندان  75سال و

375

رفتار با سالمند به

باالتر شهرستان ایالم

روستایی
6

9

پرسشنامه بررسی سوء
صورت مصاحبه

مقایسه سوءرفتار در سالمندان نژاد فارس

حسینی و

و ترک استان چهار محال و بختیاری

همکاران

عنوان سوءرفتار با سالمند در خانواده و

رحیمی و

عوامل مرتبط با آن

همکاران

1385

1385

سالمندان نژاد فارس و

111

پرسشنامه بررسی سوء

ترک استان چهار محال و

رفتار با سالمند به

بختیاری

صورت مصاحبه

سالمندان بستری در

251

پرسشنامه بررسی سوء

بخش های داخلی و

رفتار در خانواده نسبت

جراحی بیمارستان های

به سالمند به صورت

61

غفلت مراقبتی
 58/9درصد
غفلت مالی
 37/9درصد
سوءرفتار جسمی
 35/8درصد
غفلت مرافبتی
 72/9درصد
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آموزشی شهر آبادان
8

رابطه بین عوامل اجتماعی جمعیتی و

خلیلی و

میزان شیوع سوء رفتار در بین سالمندان

صدرالهی

1383

سالمندان باالی  71سال

مصاحبه
511

پرسشنامه بررسی سوء

تحت پوشش مراکز

رفتار در خانواده نسبت

تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر

بهداشتی درمانی شهر

به سالمند به صورت

کاشان

کاشان

مصاحبه

سوءرفتار روان شناختی
 15درصد

نتیجهگیری
بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش سالمند آزاری در ایران از شیوع باالیی برخوردار است .پدیده ی سالمند آزاری
اخیرا به عنوان یک چالش مهم در حیطه ی مراقبت از سالمند و ی ک معضل اجتماعی گسترده و در حال رشد در سراسر جهان
مطرح گردیده است که تهدی دکننده ی بقا وکیفیت زندگی سالمندان می باشد .علیرغم تاکید فراوان فرهنگ و دین کشور ما در
زمینه ی ارتباط با سالمند ،بررسی نتایج این پژوهش نشان داد که سوءرفتار با سالمند به عنوان یک چالش مهم در میان
سالمندان وجود دارد به طوری که تعداد زیادی از سالمندان در معرض انواع سوءرفتار قرار دارند.
در بررسی حیطه های سوءرفتار ،باالترین میزان مربوط به انواع غفلت ( 7مطالعه) بود .در مطالعه ای که آسرینو  8و همکاران در
سال  2111در آمریکا انجام دادند ،بیشترین نوع سوءرفتار ،غفلت بود ،که با یافته های پژوهش حاضر هم خوانی دارد .همچنین
در پژوهشی که توسط دانگ ،سیمون و گوربین  11در سال  2116در جمعیت شهری نانجینگ چین صورت پذیرفت ،یافته های
پژوهش نشان داد که  35درصد تحت سوء رفتار و غفلت بوده اند و غفلت مراقبت کننده شایع ترین شکل سوءرفتار بود .در
همین راستا نتایج پژوهش کشین اوغلو

11

همکاران در سال  2111نشان داد که میزان شیوع غفلت در ترکیه بین  11 /2تا

 26 /1درصد است و تقریباٌ یک پنجم جمعیت سالمندان با غفلت مواجهه بوده اند.
فراوانی غفلت از سالمندان می تواند بیانگر پررنگ شدن مشکالت فردی در زندگی فرزندان و در نتیجه ،کمبود وقت و تمرکز
فکری الزم برای رسیدگی به نیازهای والدین سالمند آنها باشد .در جوامع شهری ،چند پیشگی و پیچیدگی روابط محیط کار و
تعامالت متعدد افراد ،همچنین وجود مشکالت مرتبط با شهر نشینی همچون ترافی ک و فشارهای روانی ناشی از آن رمقی برای
رسیدگی به امور والدین باقی نمی گذارد .در عین حال ،معضالت اقتصادی و رشد نرخ تورم در سالهای اخیر نه تنها قدرت
حمایتهای مالی را از فرزندان سلب نموده بلکه در فشارهای اقتصادی بسیار شدید ممکن است موجب بروز سوءرفتارهای مالی
شود (منوچهری و همکاران.) 1396 ،
در کشور ایران ،فرهنگ ایرانی و باورهای سنتی کماکان نقش برجسته ای در زندگی افراد داشته و روند صنعتی شدن ،چالش
های بسیاری را در این زمینه پدید آورده است .در عین حال ،مبارزه با فناوری و جهانی شدن نیز امری غیرممکن است.
بنابراین ،در بسیاری از کشورهای درحال توسعه ،از جمله ایران ،شاهد قرارگیری در موقعیتی حد واسط بین سنتی بودن و
6

. Acierno
. Dong X, Simon M A, Gorbien
11
. Keshinoglu
10
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صنعتی بودن (اصطالحا مرحله گذار) هستیم  .از طرفی ،سالمندان قادر نیستند در مسیر اجتناب ناپذیر آینده همگام و
همسرعت با جوانان حرکت کنند و همواره سعی در حفظ ارزشها ،سنت ها و باورهای اصیل و دینی خود دارند که این امر در
بسیاری از مواقع در تضاد با وضعیت زندگی خود و فرزندانشان قرار می گیرد (نصیری و همکاران.) 1381 ،
در حال حاضر سالمندآزاری مخفی ترین شکل سوءرفتار و کلید پاسخ های دولت به جمعیت در حال پیر شدن است .با این
همه این موضوع یک مشکل خشونت خانوادگی ،نگرانی از نسلی به نسل دیگر ،بهداشت ،عدالت و مساله ی حقوق بشر را در بر
می گیرد؛ زیرا پدیده ی سالمندآزاری و غفلت یک مساله ی چند بعدی و پیچیده است که باید به وسیله ی چندین متخصص و
روش های بین حرفه ای هدایت شود .شیوع سالمندآزاری به وسیله ی سطح آگاهی افراد و سالمندان ،میزان دانش آن ها و
آمادگی متخصصان مراقبت بهداشتی ،تحت تاثیر قرار می گیرد (لوزنی و یاریکوا .) 2112 ،12
با توجه به باال بودن میزان سوءرفتار با سالمند در خانواده ،همکاری و مشارکت کلیه ی سازمان های دست اندرکار امری
ضروری به نظر می رسد و امید است نتایج پژوهش حاضر بتواند نگرش عمیق تر و دقیق تری را در مسئولین بهداشتی کشور
ایجاد کند تا گامی موثر در راستای شناسایی قربانیان سوءرفتار و ارائهی خدمات موثر در مرتفع کردن این معضل مهم بهداشتی
برداشته شود.
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