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 پوست 3910

 و سوء رفتار در خانواده یسالمند
 یقیفرزانه صد، یخان هیمرض، آبادزاده یمهد یمحمد میمر، ایفرن فرحناز *,یمحمد باقر خانگان(: ) سندهینو

 ی یزدصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 
 ba_darya@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
که میزان بروز آن در دو دهه اخیر به سرعت در  باشدمیسوء رفتار با سالمند یا سالمند آزاری یک مشکل عمده در جوامع امروزی : مقدمه

سال قربانی ساوء رفتاار یاا غفلات هساتند. بناابراین  62از سالمندان بیشتر از  %01که  شودمیتخمین زده  طورکلیبهحال افزایش است. 

 .انجام شد« توصیف سوء رفتار با سالمند در خانواده » با هدفمطالعه حاضر 

باه تنهاایی یاا  "خاانواده "و  "ساوءرفتار "، "ساالمند "مطالعه حاضر از نوع مروری سنتی و با استفاده از کلید واژه هاای روش تحقیق: 

، Google scholar ،PubMed ،SID ،IranMedex یهاادادهترکیبی و معادل انگلیسی آن انجام شد. بدین منظاور پایگااه  صورتبه

IranDoc ،Magiran  قرار گرفت. بعالوه جستجو وبررسی منابع در دساترس فارسای موردبررسیبدون محدودیت زمان و مکان پژوهش 

 نیز انجام شد. کتابخانه ای

یافات شاد. ایان مطالعاات از ناوع توصایفی،  باا هادفکتاب مرتبط  8مقاله انگلیسی  6فارسی،  مقاله 08در این مطالعه در نهایت نتایج: 

طی شش سال گذشته به چا  رسیده است. نتایج نشان داد  ( در%61)ها و پدیدار شناسی بوده و اکثریت آن  ، کوهورت، مروریایمداخله

تغییر در ارزش هاای  ایی،است. بعالوه تجدد گر سوءرفتار با سالمند در خانواده شامل تحمیل درد و رنج به سالمند از سوی اعضای خانواده

در غفلات  ماؤثرعوامل  عنوانبهسنتی، تضاد نظام ارزشی نسل جدید و قدیم، کمبود آگاهی و عدم آمادگی برای پذیرش مراقبت از سالمند 

 .اندشدهوسوءرفتار با سالمند معرفی 

اری و عوامل مؤثر بر آن فراهم مای نمایاد. ایان نتایج این مطالعه اطالعات و بینش جدیدی نسبت به انواع سالمندآز: گیرینتیجهبحث و 

که شارایط  شودمیچنین برداشت  طورکلیبهسال های اخیرمحققین توجه بیشتری به این موضوع مبذول داشته اند.  بررسی نشان داد در

موجب قرار دادن ساالمندان در معارض ساوء رفتاار توساط اعضاای  تواندمیو عدم توجه به ارزش ها و آموزه های دینی،  خاص اجتماعی

استرس مراقبت کننده و به بیانی عدم آمادگی برای پذیرش  بعالوه عدم اطالعات کافی و انگیزه و نیز شود. خانواده و پیامدهای ناشی از آن

ود در قبال سالمندان و سوء رفتار نسابت باه آن هاا مراقبت از سالمند از عوامل اساسی ناتوانی خانواده در ایفای مناسب نقش و وظایف خ

کااهش  در بهبود عملکارد خاانواده و تواندمیبرآموزه های دینی  تأکیدی، مشاوره با آموزشبرگزاری جلسات  لذا احتماالً قلمداد می گردند.

 زمینه های سوء رفتار با سالمندان مؤثر واقع شود.

سوءرفتار، خانواده ،یسالمند کلمات کلیدی:
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