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سالمندی و سوء رفتار در خانواده

نویسنده (گان) :محمد باقر خانی* ,فرحناز فرنیا ،مریم محمدی مهدی آبادزاده ،مرضیه خانی ،فرزانه صدیقی

سازمان :دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پست الکترونیکیba_darya@yahoo.com :

مقدمه :سوء رفتار با سالمند یا سالمند آزاری یک مشکل عمده در جوامع امروزی میباشد که میزان بروز آن در دو دهه اخیر به سرعت در
حال افزایش است .بهطورکلی تخمین زده میشود که  %01از سالمندان بیشتر از  62سال قربانی ساوء رفتاار یاا غفلات هساتند .بناابراین
مطالعه حاضر با هدف «توصیف سوء رفتار با سالمند در خانواده » انجام شد.
روش تحقیق :مطالعه حاضر از نوع مروری سنتی و با استفاده از کلید واژه هاای "ساالمند "" ،ساوءرفتار " و "خاانواده " باه تنهاایی یاا
بهصورت ترکیبی و معادل انگلیسی آن انجام شد .بدین منظاور پایگااه دادههاای ،IranMedex ،SID ،PubMed ،Google scholar
 Magiran ،IranDocبدون محدودیت زمان و مکان پژوهش موردبررسی قرار گرفت .بعالوه جستجو وبررسی منابع در دساترس فارسای
کتابخانه ای نیز انجام شد.
نتایج :در این مطالعه در نهایت  08مقاله فارسی 6 ،مقاله انگلیسی  8کتاب مرتبط باا هادف یافات شاد .ایان مطالعاات از ناوع توصایفی،
مداخلهای ،کوهورت ،مروری و پدیدار شناسی بوده و اکثریت آن ها ( )%61در طی شش سال گذشته به چا رسیده است .نتایج نشان داد
سوءرفتار با سالمند در خانواده شامل تحمیل درد و رنج به سالمند از سوی اعضای خانواده است .بعالوه تجدد گرایی ،تغییر در ارزش هاای
سنتی ،تضاد نظام ارزشی نسل جدید و قدیم ،کمبود آگاهی و عدم آمادگی برای پذیرش مراقبت از سالمند بهعنوان عوامل ماؤثر در غفلات
وسوءرفتار با سالمند معرفی شدهاند.
بحث و نتیجهگیری :نتایج این مطالعه اطالعات و بینش جدیدی نسبت به انواع سالمندآزاری و عوامل مؤثر بر آن فراهم مای نمایاد .ایان
بررسی نشان داد در سال های اخیرمحققین توجه بیشتری به این موضوع مبذول داشته اند .بهطورکلی چنین برداشت میشود که شارایط
خاص اجتماعی و عدم توجه به ارزش ها و آموزه های دینی ،میتواند موجب قرار دادن ساالمندان در معارض ساوء رفتاار توساط اعضاای
خانواده و پیامدهای ناشی از آن شود .بعالوه عدم اطالعات کافی و انگیزه و نیز استرس مراقبت کننده و به بیانی عدم آمادگی برای پذیرش
مراقبت از سالمند از عوامل اساسی ناتوانی خانواده در ایفای مناسب نقش و وظایف خود در قبال سالمندان و سوء رفتار نسابت باه آن هاا
قلمداد می گردند .لذا احتماالً برگزاری جلسات آموزشی ،مشاوره با تأکید برآموزه های دینی میتواند در بهبود عملکارد خاانواده و کااهش
زمینه های سوء رفتار با سالمندان مؤثر واقع شود.
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