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الف

چکیده مدیریتی

سوءرفتارباسالمندانپدیدهایاستکهباافزایشسریعتعدادسالمندان،بیشترآشکارشدهاست
اماشواهدکافیدرموردمیزانشیوعسالمندآزاریوالگویجنسیتیآندرمیانجمعیتسالمند
ایرانیوجودندارد.اینمطالعهباهدفبررسیشیوعسالمندآزاریوالگوهایمرتبطبراساس
تفاوتهایجنسیتیدرجمعیتسالمندشهرتبریزانجامشدهوبرایاینمنظور۴1۴نفراز
سالمندان60سالوباالترشهرتبریزبهروشنمونهگیریتصادفیبرایمطالعهانتخابشدند.

نتایجمطالعهنشانداد:
52.6درصدازسالمندانموردسوءرفتارقرارگرفتهاند.●
سوءرفتارعاطفیبا26.6درصدشایعتریننوعسوءرفتاربودهاست.●
سوءرفتارمالیبا17.6درصددرمرتبهدومقرارداشتهاست.●
سوءرفتارجسمیکمترینمیزانرابهخوداختصاصدادهاست.●

نتایجنشاندادکهبهجززیرمقیاسسوءرفتارمالی،درسایرزیرمقیاسها همچنین
تفاوتهایجنسیتیمشاهدهمیشودبهطوریکهزنانسالمندنسبتبهمردانبیشترمورد

آزارقرارگرفتهاند.
ازسالمندانیکهموردسوءرفتارقرارگرفتهبودندفقط31.7درصدبدرفتاریهایذکرشده

راسالمندآزاریتلقیمیکردند.
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مقدمه و تعریف مسئله

بیشترازدودههاستکهسوءرفتارباسالمندانماننددیگراشکالخشونتهایخانوادگی
آشکارشدهاست؛اینموضوعناشیازافزایشسریعتعدادسالمندان،مخصوصًاسالمندان75
سالوبیشتراستکهبهکمکدرزندگیروزمرهنیازدارند.اینواقعیتیاستکهبسیاریاز
افرادبهخصوصدرخانوادههاییکهبهطورسنتیازاعضایسالمندخانوادهمراقبتمیکنند،

باآنمواجهاند)کوین،1997(.
سالمندیپدیدهایاستباتغییراتبیولوژیککهدرنحوهزیستارگانیسمدرطولزمان
ظاهرمیشود،اینتغییرات،همراهباکاهشقدرتانطباقفردباتغییراتناگهانیوناتوانی
درایجادتعادلمجددهمراهاست.طبقتعریفسازمانبهداشتجهانیهرفردباالي60

.)WHO،2017(سالسالمندتلقيميشود
یا یاسالمندآزارییکعبارتعمومیاستوبهیکرفتارمنفرد باسالمند سوءرفتار
تکرارشوندهداللتدارد؛رفتاریکهباعثاذیتیاآسیبرساندنوصدمهبهفردوپریشانی
ویمیشود.اینسوءرفتاربیشترازطرفبستگاننزدیکازجملهخانوادهوفرزندانسالمند
کهمورداطمینانفردسالمندهستند،اعمالمیشود)همان(.شواهدعلمینشانمیدهد،
دردورهپیشازصنعتیشدن،حرصجواناندرتصاحبزمینوترسسالمندانازاینکهدر
دورانپیریازآنهاغفلتشود،دلیلوجوداختالفاتخانوادگیبودهاست.شواهددیگربیانگر
آزارواذیتزنانپسازیائسگیواعمالخشونتجسمیآشکاربرمردانمسنتراستکه
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گویایسالمندآزاریوغفلتدردورانپیشاصنعتیدراروپاست)کوین،1997(.
مطالعاتمتعددیدرایرانوسایرکشورهادرخصوصسالمندآزاریانجامگرفتهواین
موضوعرااززوایایگوناگونموردبررسیقراردادهاست.براساسمطالعاتکوپر1وهمکاران
درزمینهسالمندآزاری،میزانشیوعآندرسراسرجهانبهطورکلبین3.2تا27.5درصد
جمعیتاست)کوپر،سلوودولیوینگتون،2008(.دونگ2دربررسیسیستماتیکخوددرسطح
پنجقاره،میزانشیوعسالمندآزاریرا2.2تا61.1درصدبرآوردکردهاست)دونگ،2015(.
براساسآمارارائهشدهازسويWHO،شیوعسالمندآزاریدرکشورهايتوسعهیافتهاز1تا
10درصداست)WHO،2017(.طبقبررسیسیستماتیکانجامگرفتهتوسطیان3درسال
2015وبراساس52مطالعهدر28کشورازمناطقمختلف،ازجمله12کشوربادرآمدپایین
ومتوسط،تخمینزدهشدکه15.7درصدازافراد60سالهوباالتریکیازاشکالسالمند
آزاریراتجربهکردهاند.شواهدعلمیتاییدگراینموضوعاستکهتنهابخشکوچکیاز
سوءرفتارباسالمندانگزارشمیشوند؛بخشدیگربهایندلیلکهاغلبسالمندانتوسط
خانواده،دوستانومراقبینموردسوءاستفادهقرارمیگیرندازگزارشآنترسدارند)یانو
همکاران(.بیشترینقربانیانسالمندآزاری،افرادبسیارمسنهستندکهاغلببهاختالالتی
ازجملهعدمدرکدقیقزمان،مکانواشخاصمبتالشدهاندوگاهیاوقاتاصاًلقادربه
تشخیصحوادثاطرافنیستند)کوین،1997(.جنسیتعاملمهميدرمواجههباسوءرفتار
است؛درسرتاسرجهانحدود10تا15درصداززنانسالمنددرمعرضسوءرفتارفیزیکي
قرارگرفتهاندکهازاینمیانحدود1۴تا20درصددرکلینیکهايسرپایيو20درصددر
بخشاورژانسدرمانشدهاند)همبرگر،1992وواشوزیمرمن،2002(.مطالعهایکهدر
سال1391دربیمارستانمیبدانجامگرفتنشانمیدهدکهدرحیطههايسوءرفتارجسمي،
روانيوغفلتتفاوتمعنيداريبیندوجنسوجودداردودراینسهحیطهزنانبیشتراز

1. Cooper C
2. Dong XQ
3. Yongjie Yon
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مردانموردآزارقرارگرفتهاند)قدوسی،فالحوعابدی،1393(.نتایجمطالعاتسیستماتیک
تاییدکنندهاینموضوعاستکهزنانمسن،بهویژهدرکشورهایدرحالتوسعهمانندآسیاو
مدیترانهشرقیبیشترموردسوءرفتارقرارمیگیرند)یانوهمکاران،2017وهووهمکاران
2017(،درحالیکهدرکشورهایتوسعهیافتهمیزانسوءرفتاردرسالمندانازمنظرجنسیت

تفاوتندارد)دنتون،یروسووالترز،200۴(.
ازجملـهمسـائلفرهنگی،موردتوجه ایـرانبـهدالیـلمختلـف آزاريدر سـالمند
قرارنگرفتهاستوبهدلیلفقدانیکنظامآماريمناسبجهتثبتاطالعات،هنـوزآمـار
رسمیدقیقـیازمیزانسالمندآزاريوخصوصیاتآزاردیدههاوآزاردهندههـادردستنیست
ابعادمختلفسالمندآزاري)جسمی،جنسی، به بـاتوجه امـا )حقیقتیانوفتوحی،2012(.
سالمندان از بسـیاري که کرد اظهار میتوان هریک، مولفههاي و روانی( و مالی غفلت،
حـداقلدریـکبعـد،متحمـلسـوءرفتارازسـويمراقبانواطرافیانشانشدهاند)عصمت
ساعتلو،حسینیوساکنی،139۴(.پژوهشیکهتوسطموالییوهمکاراندرسال96به
روشمرورساختاریافتهومتاآنالیزانجامگرفتهنشانمیدهدکهشیوعسالمندآزاریدرایران
56.۴درصداست.یافتههایاینپژوهشنشانمیدهدشایعتریننوعسالمندآزاریبهترتیب
سالمندآزاریعاطفی30.7درصد،سالمندآزاریروانی25.۴درصد،غفلتازسالمندان25.1
درصد،سالمندآزاریمالی19.7درصد،سالمندآزاریجسمی13.1درصدوطردشدگی11.7
درصداست)موالیی،اعتمادوطاهری،1396(.شواهدعلمیبیانگرآناستکه9درصد
مراکز کارکنان نه آنهاست، خانواده سوی از سالمندان، با سوءرفتار و بیتوجهی موارد از
خدمترسانیبهسالمندان)RNNP،2015(.دراینمیانسالمنداندچاراختاللشناختی،
سطح از که کسانی یا سال( 80 )باالی پیر خیلی سالمندان و اجتماع از جدا سالمندان
آگاهیودرآمدپایینتریبرخوردارندبیشتردرمعرضخطرسالمندآزاریقراردارند)دیلیماو

همکاران،2012،دونکوسیمون،2013(.
تقسیم عمده گروه 5 به محققان نظر از سالمندآزاری طبقهبندی، براساسجدیدترین
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میشودکههرکدامازانواعآنباعالیماختصاصیقابلشناساییهستند:
سوءرفتارفیزیکی/جسمی:بدرفتاریفیزیکیدرقالباقداماتهلدادن،چنگزدن،●

ضربهزدن،حملهباسالحیاپرتاباشیاانجاممیگیرد)WHO،2017(وباعالئمی
چونکبودیناشناخته،تورم،پارگی،خراش،زخم،شکستگی،دردناشناختهفیزیکی

وسوختگیقابلشناساییاست)کالرکوپیرسون،1999(.
سوءرفتارروانشناختی/عاطفییاکالمی:ایننوعازسوءرفتاردرقالباقداماتیمثل●

ترساندن،تهدیدکردن،سرزنش،آزارواذیت،اخمکردنونشاندادنبیتفاوتیاست
)مونتمینی،2005(.

سوءرفتارمالی:سوءرفتارمالیشاملاستفادهغیرقانونیازپولومسکنودارایی●
.)NCOE،1998(سالمنداست

همانند● جنسی تعرضآمیز رفتار شامل میتواند سوءرفتارجنسی جنسی: سوءرفتار
.)WHO،2017(تماسفیزیکیجنسیباشد

مراقبت● از غفلت شامل سوءرفتار از نوع این /غفلت: گرفتن نادیده سوءرفتار
ازفردسالمنداست،همچنین نادیدهگرفتنمسئولیتمراقبت سالمندانوابستهو
امتناعازمراقبتروزانهوحمایتهایضروریمانندغذا،لباس،پناهگاه،بهداشت

ومراقبتهایپزشکیازعالیمغفلتمحسوبمیشود)همان(.

سوءرفتاردرزنانومردانسالمندمیتواندخطرابتالبهبیماریهایمزمننظیرافسردگی
واضطراب،فشارخونومشکالتقلبیرادرمقایسهباافرادباالی65سالیکهاینتجربه
افراداختالالتعملکردیدرسطح این افزایشدهد.همچنیندر برابر نداشتهاند300 را
باالترقابلمشاهدهاست)کمیجسوهمکاران،1999ودونگوهمکاران،2009(.درد
مزمن،تنهایی،خشم،ازدستدادنعزتواعتماد،ناامیدی،غم،ترس،سوءمصرفالکل،
ازدستدادنمالواموال،آسیبجسمانیومعلولیتازدیگرعوارضسالمندآزاریهستند
)دونگوهمکاران،2015(.علیرغمتأکیدسازمانجهانیبهداشتمبنیبرلزومتشخیصو
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پیشگیریازاعمالسوءرفتاربرایسالمندان،متأسفانهدرکشورهایدرحالتوسعههنوزاقدام
خاصیبرایجمعآورینظاممنداطالعاتآماریصورتنگرفتهاست،اماشواهدبسیاری

مبنیبروجودقربانیانسوءرفتاردراینکشورهاثبتشدهاست)پارللوین،2008(.
بهشماره3۴78ت527330مورخ بهوجودتصویبنامههیئتوزیران باتوجه ایران در
اعمال از پیشگیری منظور به مربوطه دستگاههای اقداماتالزم اتخاذ بر مبنی 83/1/26
خشونتعلیهافرادسالمنددرخانوادهوجامعه،تابهحالهیچاقدامیبرایتعیینمیزاناین
مشکلدرسطحجامعهوموسساتنگهداریسالمندانصورتنگرفتهاست)هرویکریمویی

وهمکاران،1389(.
بهطورکلیهدفازاجرایاینطرحبررسیالگووفراوانیسالمندآزاريدرجمعیتسالمند
ساکندرمنزلدرشهرتبریزبودوبهطوراختصاصیتوانستیممیزانفراوانیغفلتمراقبتی،
سوءرفتارروانشناختی،سوءرفتارجسمی،سوءرفتارمالی،سلباختیار،طردشدگی،غفلتمالی
وغفلتعاطفیرادرجمعیتسالمندساکنمنزلدرشهرتبریزتعیینکنیمهمچنینتعیین
شایعتریننوعسالمندآزاری،بررسیتفاوتهایجنسیتیدرابعادسالمندآزاریومیزاندرک
سالمندانازمواردسالمندآزاریازدیگراهدافیبودکهباانجامبررسیبهآنهادستیافتیم.
دراینمطالعهازمیانسالمندان60سالوباالتریکهساکنشهرتبریزبودندودر
منزلشخصیحداقلبایکیازاعضایخانوادهزندگیمیکردند،۴1۴نفربهصورتتصادفی
انتخابومصاحبهباسالمندوتکمیلپرسشنامهدریکاتاقخصوصيدرمرکزسالمتبدون
حضورسایرافرادخانوادهواطمیناندادنبهسالمندمبنيبرمحرمانهبودنپاسخهاانجام
شد.هیچکدامازسالمندانیکهاختاللروانیحادداشتند،یکیازبستگانخودرادریک
سالاخیرازدستدادهبودندوسالمندانیکهمبتالبهبیماریهایحادعروقیمغزیبودند

درمطالعهشرکتدادهنشدند.
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نتایج مطالعه

ازسالمندانموردمطالعه،52.6درصدموردسوءرفتارواقعشدهاند.شایعتریننوعسوءرفتار،
غفلتعاطفیگزارششدکهبهصورتکوتاهبودنتماسحضوریوتلفنیباسالمند)26.8
او)26.6درصد(خودرانشانمیدادکه با درصد(وبیاعتناییبهسالمندوحرفنزدن
البتهتوسطاعضاخانوادهاعمالشدهبود.سوءرفتارمالی)17.6درصد(درمرتبهدومقرار
انواع داشت.سوءرفتارجسمیکمترینمیزانرابهخوداختصاصداد.حدولشماره»1«

سالمندآزاریرابهتفکیکنشانمیدهد.

جدول 1- میزان شیوع سوءرفتار نسبت به سالمندان به تفکیك ابعاد پرسشنامه در سالمندان

س
زیرمقیا

عبارت
زنمردکل

داد
تع

صد
 در

داد
تع

صد
 در

داد
تع

صد
 در

غفلتعاطفی

111026.63623.57۴28.۴.بیاعتناییبهسالمند)حرفنزدنوپاسخندادنبهسواالت(

211126.83120.38030.7.عدمتماسحضورییاتلفنیباسالمند

غفلتمراقبتی

3389.285.23011.5.کمکنکردندرحرکتکردنوجابهجایی

۴102.۴۴2.662.2.کمکنکردندرخوردنوآشامیدن

518۴.3۴2.61۴5.۴.کمکنکردنبرایمراجعهبهپزشک

619۴.6۴2.6155.7.کمکنکردندرتهیهویادرمصرفدارو

7112.7۴2.672.6.کمکنکردندرنظافتشخصیواستحمام

881.9۴2.6۴1.5.کمکنکردندردستشوییرفتنوطهارت

9122.953.272.6.عدمتهیهوخریدتجهیزاتپزشکیمانندعینک،سمعکو...

1071.731.9۴1.5.بهموقعندادنموادغذاییویاآبومایعات

11153.663.993.۴.رعایتنکردنرژیمغذاییسالمندباوجوددرآمدکافی

121۴3.۴۴2.6103.8انجامندادنفعالیتهایخارجازمنزلمانندخریدوپرداختقبض

13۴19.995.93212.3.انجامندادنفعالیتهایمنزلمانندنظافتویاامورتعمیراتی
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س

زیرمقیا

عبارت
زنمردکل

داد
تع

صد
 در

داد
تع

صد
 در

داد
تع

صد
 در

غفلتمالی

1۴20۴.863.91۴5.۴.تأمیننکردنپولموردنیازبرایتأمیناحتیاجاتاولیهزندگی

15235.621.3218.پرداختپولتوامبامنتوبیاحترامی

16163.931.913۴.9.پرداختنکردنپولبرایتهیههدیهیااداینذر
17.تأمیننکردنآسایشموردنیازمتناسبباشأنوکرامت

سالمندان
102.۴10.693.۴

سلباختیار

18.ممانعتازانجامفعالیتهایاجتماعینظیرشرکتدرمراسم
مذهبی

1۴3.۴10.613۴.9

19266.363.9207.7.ممانعتازرفتوآمدسالمندبادوستانوخویشاوندان

20112.70011۴.2.محرومشدنازمالقاتنوهها

21358.5106.5259.6.جلوگیریازآگاهشدنسالمندازاخبارمهممربوطبهخود
22.تحمیلنظراتدرخصوصانتخابهمسرویاازدواجمجددویا

انتخابمحلزندگی
1۴3.۴53.293.۴

232977۴.6228.۴.اجازهنداشتنبرایاستفادهازاموالوداراییبراساسمیلخودش

2۴61.۴21.3۴1.5.ممنوعیتدسترسیبهتجهیزاتزندگیمانندتلفنوتلویزیون

25102.۴31.972.6.تغییرظاهرمانندکوتاهکردنموهابدونرضایتافرادسالمند

2620.60020.7.برقراریرابطهجنسیبااجبار

2720.60020.7.لمسقسمتهایحساسبدنبااجبار
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س
زیرمقیا

عبارت
زنمردکل

داد
تع

صد
 در

داد
تع

صد
 در

داد
تع

صد
 در

سوءرفتارروانشناختی

28.تهدیداتیمانندتهدیدبهکتکخوردن،زندانیشدن،محرومیت
ازدریافتکمک

61.۴21.3۴1.5

2917۴.121.3155.7.ایجادترسووحشتباشکستنیاتخریبوسایلمنزل

30358.5106.5259.6.فاشکردناسرارسالمند

315012.12113.72911.1.اهمیتندانبهشخصیت،دانش،توانایيوتجربهسالمندان

32601۴.5221۴.۴381۴.6.سرزنشسالمندبدوندلیل

33297106.5197.3.خطابکردنسالمندبااسامیناشایست،لحننامناسبو/یابیادبانه

3۴6۴15.52113.7۴316.5.دادوفریادکشیدنبرسرسالمند

352۴5.895.9155.7.انجامحرکاتتوهینآمیزمانندادایاشکلکدرآوردن

سوءرفتارجسمی

36.ضربوشتمسالمندباسیلی،مشت،لگدزدن،هلدادن،نیشگون
گرفتن،کشیدنموو...

102.۴10.693.۴

37122.921.3103.8.پرتاباشیاءووسایلمنزلبهسمتسالمند

3830.70031.1.تالشبرایخفهکردنسالمند

3920.510.610.3.تجویزبیموردداروهایمسکنوخوابآور

سوءرفتارمالی

۴092.27۴.520.7.قرضگرفتنازدیگرانبهاسمسالمندوبدوناطالعاو

۴17317.63623.5371۴.2.بازپرداختنکردنپولقرضگرفتهشدهازسالمندان

۴2307.2138.5176.5.تحمیلهزینههایزندگیبردوشافرادمسنبدونرضایتآنها

۴3.دریافتحقوقماهیانهوفروشوسایلمنزلویاامالکبدون
رضایتسالمند

133.153.283

۴۴358.563.92911.1.خودداریازپرداختسهماالرثسالمند

۴5.وادارکردنسالمندبهدادنوکالتنامهیاتغییروصیتنامهبهنفع
یکیازاعضاخانواده

122.963.962.2
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س

زیرمقیا

عبارت
زنمردکل

داد
تع

صد
 در

داد
تع

صد
 در

داد
تع

صد
 در

طردشدگی

۴661.۴10.651.9.بیرونکردنسالمندازمنزلیکیازاعضایخانواده

۴751.221.331.1.راندهشدنسالمندازمنزلخود

۴810.20010.3.رهاکردنسالمنددربیمارستان

۴9000000.رهاکردنسالمنددرآسایشگاهسالمندان

منبع:محاسباتپژوهش

مشاهدهمیشود17.6درصدسالمندانازبازگرداندهنشدنقرضیکهاعضایحانواده
گرفتهاندشکایتداشتندوموردسوءرفتارمالیقرارگرفتهبودند.در15.5درصدموارد،داد
وفریادکشیدنبرسرسالمندو1۴.5درصدسرزنشبیدلیلسالمندتوسطاعضایخانواده
گزارششدهاستکهایندوعبارتاخیردرزیرمجموعهسوءرفتارروانشناختیقرارگرفتهاند.
نتایجنشاندادکهبهجزخردهمقیاسسوءرفتارمالیدرسایرخردهمقیاسهازنانسالمند

نسبتبهمردانبیشترموردآزارقرارگرفتهاند.
جدولشماره2فراوانیوضعیتسالمندآزاریکلوارتباطآنبامتغیرهایجمعیتشناختی
رانشانمیدهد.براساسنتایجبهدستآمدهازتجزیهوتحلیلدادهها،درمیانافرادیکه
باهمسرخودزندگیمیکنند39.5درصد،آنهاییکهحقوقبازنشستگیدریافتمیکنند72
درصد،سالمندانیکهتحتپوششبیمههستند91.3درصد،افرادباسابقهابتالبهبیماری
بیماریخاصهستند،71.5درصد بهیک مبتال اکنون وسالمندانیکههم 53.7درصد
سالمندآزاریراگزارشکردهاند.نتایجآزمونآماریکایدوارتباطبینسابقهابتالبهبیماری

وابتالیکنونیبهبیماریراباسالمندآزاریمعنیدارنشانداد.
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جدول 2- فراوانی سالمندآزاری کلی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی در سالمندان

متغیر

سابقه سالمند آزاری

p-value خیر 196بلی 218

 درصدتعداد درصدتعداد

جنس
753۴.۴7839.8مرد

0/256
1۴365.611860.2زن

وضعیتتاهل
5726.25528مجرد

0/662
16173.81۴172متاهل

میزانتحصیالت

۴721.5۴523بیسواد

0/۴65

7032.15930.1ابتدایی

311۴.22010.2راهنمایی

3۴15.6۴221.۴متوسطهودیپلم

3616.63015.3دانشگاهی

وضعیتاشتغال

177.83015.3شاغل

0/038
1225691۴6.۴خانهدار

6831.26935.2بازنشسته

11563.1بیکار

وضعیتتملکمسکن

20292.718192.3شخصی

0/013 73.21۴7.2استیجاری

9۴.110.5مسکنفرزندان
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متغیر

سابقه سالمند آزاری

p-value خیر 196بلی 218

 درصدتعداد درصدتعداد

وضعیتزندگیسالمندباخانواده

8639.589۴5.۴باهمسر

0/262

6831.2۴72۴همسروفرزند

167.3157.6فرزندپسر

125.59۴.6فرزنددختر

10.۴52.5اقوامدرجهیک

3516.13115.9چرخشی

محلدرآمدسالمند

1577213568.9حقوقبازنشستگی

0/281

3717۴623.5شغلآزاد

198.7126.1کمکفرزندان

20.900کمکاقوام

31.۴31.5موسساتحمایتی

وضعیتبیمه
19991.317287.8دارد

0/2۴
198.72۴12.2ندارد

سابقهابتالبهبیماریدرگذشته
11753.785۴3.۴دارد

0/039
101۴6.311136.6ندارد

ابتالبهبیماریکنونی
15671.510955.6دارد

0/001
6228.587۴۴.۴ندارد

منبع:محاسباتپژوهش

نتایجاینمطالعهارتباطمعناداریرابینغفلتعاطفی،مالیومراقبتیوجنسیتنشان
داداماهیچگونهارتباطآماریمیانوضعیتتاهلوابعادمختلفسوءرفتارنبود.ازبینابعاد
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سالمندآزاریتنهابینسلباختیارباوضعیتتحصیلیارتباطمعنیداروجودداردوسالمندان
بیسوادوکمسوادنسبتبهسایرینبیشترموردسلباختیارقرارگرفتهبودند.غفلتعاطفی
درسالمندانخانهداربیشتربهچشممیخورداماهیچگونهارتباطآماریمعنیداریمیانفرد

یاافرادیکهسالمندباایشانزندگیمیکندوابعادمختلفسوءرفتاروجودنداشت.
یکچهارمسالمندانیکهتوسطفرزندانتامینمالیمیشدندوهمهکسانیکهازطریق
اقوامبهایشانکمکمالیانجاممیگرفتموردغفلتمالیقرارگرفتهاند.همچنینارتباط
که سالمندانی بهطوریکه بود معنیدار سالمند درآمد محل و مراقبتی و مالی غفلت بین
دارایحقوقبازنشستگیبودندبیشتردرمعرضایندونوعغفلتقرارگرفتهبودند.داشتنیا

نداشتنبیمههیچتاثیریدرمیزانشیوعسالمندآزاریوابعادمختلفآننداشت.
نحوه و آزاری سالمند از سالمندان درک میزان مطالعه، این مهم نتایج از دیگر یکی
مواجههباآنبود.ازمیان218سالمندیکهموردسوءرفتارقرارگرفتهبودندتنها69نفر
)31.7درصد(بدرفتاریهایذکرشدهراسالمندآزاریتلقیکردند.131نفر)60.1درصد(از
سالمندانیکهموردآزارقرارگرفتهبودنددیگرانرادرجریانمشکالتخودقراردادهبودند
ودرصدباالیی)91.7درصد(ازسالمندانعلیرغماینکهموردسوءرفتارواقعشدهبودنداز

اعضایخانوادهخودرضایتداشتند)جدولشماره3(.

جدول 3- توزیع فراوانی وضعیت درک سالمندان از سالمندآزاری در سالمندان

 درصدتعدادپاسخمتغیر

طرزتلقیسالمندازبدرفتاریبهعنوانسالمندآزاری
6931.7بلی
1۴968.3خیر

گذاشتندیگراندرجریانمشکالتتوسطسالمند
13160.1بلی
8739.9خیر

رضایتسالمندازاعضایخانواده
20091.7بلی
188.3خیر
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بحث و نتیجه  گیری  

سالمندآزاریکهبهعنوانیکتهدیدجديدرافرادباالتراز60سالمطرحمیشودیکياز
اشکالجديوخطرناکخشونتخانگياستکهپیشینهايبسیارقدیميداردامادردودهه

اخیربیشترموردتوجهجوامعومتخصصانمراقبتهايبهداشتيقرارگرفتهاست.
درجامعهمابهرغماینکهدرطولقرنهاازطریقفرهنگغنیوآیاتوروایاتبیشمار،
فرزندانبهاحسانونیکوکاریباوالدینسفارششدهاند،بهمرورزمانباالخصدردهههای
اخیرموضوعتکریمسالمنددربینخانوادههاکمرنگترشدهونتیجهآنبرآوردهنشدنتوقع
بزرگانوسالمندانبودهاست.بهطورکلیناتوانیوابتالبهانواعمشکالتجسمی،باعث
وابستگیسالمندانبهدیگرانبهخصوصفرزندانواعضایخانوادهاست.ازطرفدیگرقرار
گرفتنجامعهکنونیدرموقعیتحدواسطبینجامعهسنتیوجامعهصنعتیشدهوپیدایش
تغییراتاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیدرآن،باعثشدهکهفرزندانگاهنسبتبهآداب
نسبت و/یاحتی کرده تخطی فرهنگی استانداردهای از و باشند بیتوجه متداول رسوم و
بهآنهتکحرمتکنندوزمینهبرایسوءرفتارباسالمندفراهمشود.ایندرحالیاستکه
از ازکانونخانواده فرزندان استقاللوجداییزودهنگام اروپایی،فرهنگ درکشورهای
توسط سالمندان عاطفی و مالی تسهیالت تامین منسجم برنامههای وجود و طرف یک
سازمانهایمدیریتیازطرفدیگر،میزانتوقعووابستگیسالمندبهفرزندانراکاهشداده
ومهمترازهمهوجودقوانینحمایتیدرخصوصپیشگیریازخشونتعلیهافرادسالمند

موجبپایینبودنمیزانبروزسالمندآزاریدراینکشورهاشدهاست.
بااینتوصیف،برنامهریزیهایاساسیوهمهجانبهدرخصوصحساسسازیوآموزش
نحوهبرخوردباسالمندانوتکریمایشان،درسطحجامعهعلیالخصوصخانوادهومدارس
ازیکطرفوآشنانمودنسالمندباحقوقانسانیخویشدرکناروضعواجرایقوانین

حمایتازسالمنداندرکشورماضروریبهنظرمیرسد.
نیازهای که شده باعث اجتماعی حمایتهای کمبود و جسمی سالمت در نقصان 



14  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

کنند نزدیکخودطلبکمک بستگان و فرزندان از و یابد افزایش روز به روز سالمندان
این باشند. داشته بیوقفه رسیدگی و مراقبت انتظار خود فرزندان از اوقات بیشتر در و
درحالیاستکهمشکالتاقتصادیودرآمدناکافیوافزایشمشغلههایشغلیوخانودگی
فرزندانبهخصوصدرشهرهایبزرگوزندگیمدرنوبعدمسافتوترافیکوخستگی
روانیناشیازآن،بهصورتمستقیموغیرمستقیمباعثکمبودفرصتوتمرکزفرزندانو
درنهایتافزایشغفلتازسالمندانمیشود.ازطرفیپیشرفتهایچشمگیربهعملآمده
درصنعتگوشیهمراهدرچندسالاخیرباعثایجادتحولبزرگدرروشهایارتباطی
شدهبهطوریکهدرحالحاضرنسلکنونیبیشترازروشهایینظیرپیامکوتاه،تلگرام،
اینستاگرام،واتساپو...جهتبرقراریارتباطبادیگراناستفادهمیکننددرصورتیکهاکثر
سالمندانتوانمندیالزمجهتاستفادهازاینوسیلهراندارندکهاینمسئلهبهمرورباعث
کمرنگشدنارتباطسالمندانبااعضاءخانوادهودرنتیجهافزایشغفلتعاطفیمیشود.
درنهایتميتواناینگونهنتیجهگرفتکهغفلتدراکثرکشورها،جدايازفرهنگ
وآدبورسومآنها،شایعتریننوعآزاراستولیبهوضوحدرصدگزارشآندرکشوری
مثلایرانباالترازکشورهایاروپاییودرشهرتبریزدرمقایسهباسایرشهرهابیشتراست
کهشایدبتوانگفتیکیازعللاصلیآنعدمتوانمندیسالمنداندربهرهگیریازوسایل
امورروزانهاستو انجام نتیجهوابستگیشدیدبهاعضایخانوادهدر ارتباطینوینودر
زمانیکهفرزندانبهدلیلپارهایمشکالتزندگیقادربهبرآوردهکردنتوقعاتسالمندان
نمیشوند،سالمنداناحساسمیکنندکهدرمعرضغفلتقرارگرفتهاندوفرزندانشانآنهارا

ازیادبردهاندویادرانجاموظایفخودکوتاهیکردهاند.
میتوانگفتزنانسالمندبهدلیلوضعیتخاصروحیوجسمیومعلولیت،بیوگی،
وضعیتاقتصادیواجتماعیودسترسیکمتربهمنابع،تحصیالتکمتر،حمایتاجتماعی
کمتر،چالشهایموجودوباورهایغلطبیشتردرمعرضانواعخشونتهايخانگیازسوي
خانوادهواطرافیانقراردارندوآسیبپذیرترهستند.اینمسئلهدرشهرتبریزبهدلیلپارهای
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تعصبهایخاصوافراطینمودبیشتریپیداکردهاست.همچنینباوجوداینکهزناننسبت
بهمرداندربرآوردهکردننیازهایزندگیروزمرهتواناییبیشتریدارندبههماناندازهبیشتر
وچنانچه دارند اعضایخانواده ازطرف توجه توقع وهمواره ناتوانیکرده و اظهارعجز
توقعاتآنهابهطورکاملبرآوردهنشودازمراقبینواعضایخانوادهاظهارنارضایتیمیکنند.
نتایجاینبررسینشاندادکهیکسومسالمندانیکهبابدرفتاریهایاعضاخانواده
در را دیگران آنها، سوم دو و کردهاند تلقی سالمندآزاری را شده ذکر موارد بودند مواجه
جریانمشکالتخودقراردادهبودند.نوعمواجههباسالمندآزاریدربینسالمندانایران
وباالخصتبریزمیتواندناشیازچنددلیلباشد:بعضیازسالمندانازبدرفتاریشکایت
نمیکنندزیرایاازآنآگاهنیستندویاازفهماینکهموردآزارقرارگرفتهاندناتوانندوامیدوارند
رادر بدرفتاریها و آزارها این ازسالمندان بهنحویمتوقفشود.گروهی آزارها این که
مقایسهباسختیهاییکهدرطولزندگیباآنمواجهبودهاندبسیارناچیزمیدانندواعتقاد
دارندکهاینبدرفتاریهاهمیشگینخواهندبود.هموارهایننگرشکهمحیطداخلخانه
حریمخصوصیافرادمحسوبمیشودسالمندانراازافشایاخبارمربوطبهسالمندآزاریو
درخواستکمکازدیگرانبازداشتهاست.سالمندازاینکهفرزندیپرورشدادهکهاکنون
بهاوصدمهمیرسانداحساسشرمندگیمیکندویاگاهیبهواسطهعواطفومحبتیا
احساسیکهنسبتبهفرزندانوسایراعضایخانوادهداردازافشایحقیقتخودداریمیکند
یافقطمقداراندکیراگزارشمیدهد.دربرخیمواردبهدلیلترسازشدتبدرفتاریها،از
بازگوییماجراامتناعمیکند.یکیازمهمتریندالیلپنهانماندناینمشکلدرخانوادهها
ایناستکهعلیرغمتمایلسالمند،هیچسازمانیبرایگزارشوقضاوتدرمواردسوءرفتار
آزاردیده سالمندان اکثر که داد نشان حاضر مطالعه نتایج است. نشده تعیین سالمندان با
همچنانازاعضایخانوادهخودرضایتداشتند.تعدادیازافرادمسندرموردچنینرفتاری
بهفرزندانخودحقمیدهندکهچنینرفتاریباایشانداشتهباشندودلیلآنراناتوانی
خودشانوایجادزحمتوخستگیمضاعفبرایایشانذکرمیکنندوگاهاعتمادبهنفس
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پاییندرسالمندانبهخصوصزنانباعثمیشودکههیچاعتراضیبهوضعموجودنداشته
باشند.

جمعآوری و شهری منطقه در آن اختصاصی انجام مطالعه، محدودیتهای جمله از
اطالعاتبراساسپاسخهایخوداظهاریسالمندانبودکهامکانخطاییادآوریاتفاقات
و اخالقی محدودیتهای برخی همچنین داشت. وجود سالمند افراد در گذشته یکسال
کم طرفی، از میشد. دیده سالمندان در جنسی سوءرفتارهای ارزیابی مورد در فرهنگی
حوصلگیسالمنددرنشستنطوالنیوپاسخگوییبهسواالتپرسشنامهازدیگرمشکالت

ومحدودیتهایمطالعهمحسوبمیشد.
بهتروضعیت ازمطالعاتکیفیجهتدرک استفاده پژوهشدرسطحوسیعتر، انجام
سالمندآزاری،هماهنگیسازمانبهزیستیودانشگاهعلومپزشکیباصداوسیماوتهیهبرنامه
نیازهاي درک و خانوادهها سالمندآزاریجهتحساسسازی موضوع محوریت با آموزشی
جسمی،روانی،عاطفيواجتماعيومقتضیاتدورانپیريوآموزشنحوهبرخوردورفتاربا
افرادمسن،افزایشتعدادکانونهایدوستدارشهروندارشددرشهرتبریزکهباهدففراهم
ساختنامکانتداومحضورسالمنددرجامعهوسازگارنمودنبیشترآنانباتغییروتحوالت
جامعهناشيازمدرنیتهتاسیسشدهاستوراهاندازیسیستمثبتسوءرفتاروادغامآندر
مراقبتشدهدر بررسیسالمندآزاریدرسالمندان بهداشت)سیب(جهت یکپارچه سامانه
بهداشتی کارکنان کردن آشنا درنهایت و بهداشت، خانههای و درمانی و بهداشتی مراکز
باعالئمسالمندآزاریمانندابتالبهافسردگی،جراحاتبدنی،گوشهگیریجهتغربالگری
سالمندانازنظرسوءرفتاروارائهخدماتمشاورهایوحمایتیبهایشانواعضایخانواده
توسطکارشناسبهداشتروانازجملهراهکارهایپیشنهادیباهدفشناساییوپیشگیری

ازاینخشونتوتامینامنیتجانیوعاطفیسالمنداندرسطحشهرستانتبریزاست.
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