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  ***،  زهرا رادپور  **الدین قادري ،  صالح  *پور گتابی کرم حبیب
  28/8/1399 :تاریخ پذیرش  19/4/1398 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

سالمندان در زمینۀ ناخشنودي ها و تجربۀ زیستۀ  پژوهش حاضر به منظور شناخت ماهیت، سنخ
هاي سالمندان  در روابط خانوادگی، با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی به مطالعۀ ناخشنودي

گیـري هدفمنـد بـا اسـتراتژي      گیـري، نمونـه   روش نمونـه . تهرانی در این روابط پرداخته است
که بـا   ندشهر تهران بودنفر از مردان و زنان سالمند  30شامل  افراد مورد مطالعه. دردسترس بود

) مضـمونی (ها با تکنیک تحلیـل تماتیـک    ساختاریافته انجام شد و داده آنها مصاحبۀ عمیق نیمه
گونه از ناخشـنودي، تجـارب    ها حاکی است که سالمندان ضمن درك غفلت یافته. تحلیل شدند

مـی، سـوءرفتار   هـا، سـوءرفتار کال   ترین آن اي از ناخشنودي و انواع آن داشتند که مهم چندگانه
. اعتبـاري و نـامراقبتی توسـط اعضـاي خـانواده بـود       بی و عاطفی/جسمی، سوءرفتار احساسی

 5تـوان بـه    اند، مـی  ناخشنودي را براساس نوع آن که سالمندان در روابط خانوادگی تجربه کرده
در مقابـل، سـالمندان   . مـالی و جسـمی   -عاطفی، کالمی، مراقبتی، اقتصـادي  : سنخ تقسیم کرد

ترین آنها،  اند که رایج ها در پیش گرفته هاي متفاوتی را براي مواجهه با این ناخشنودي استراتژي
هـا داللـت بـر آن دارنـد کـه سـالمندان، اگرچـه         یافتـه . تساهل و طرد انتخـابی اسـت   ،سکوت

کنند، اما شکل این تجربه فراگیر نبـوده و از   اي را تجربه می هاي مضاعف و چندگانه ناخشنودي
سواد و باسواد و شاغل و غیرشـاغل   کم/گوي متفاوتی در بین سالمندان برحسب مرد و زن، بیال

  .کند تبعیت می
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  سالمندي، ناخشنودي، سالمندآزاري، روابط خانوادگی، پدیدارشناسی :هاي کلیدي واژه

  مقدمه و بیان مسئله
ان است پدیدة ناخشنودي سالمندان و همچنین سالمندآزاري یک نگرانی عمومی در جه

دهد  ها سالمند را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می که سالمت و حقوق انسانی میلیون
)Jeyaseelan, 2013: 167 .(  ناخشنودي سالمندان بیشتر در قالب سالمندآزاري است کـه

یک عمل یکباره یا مکرر و سوءرفتاري است که در روابطی که برمبنـاي اعتمـاد شـکل    
بنـابراین، ایـن موضـوع    . شـود  اعث بروز صدمه یا رنج سالمند میگیرد، رخ داده و ب می

توجهی، تعـرض   تواند بصورت اَشکالی از بی شود و می محدود به خشونت فیزیکی نمی
علیـه فـرد سـالمند بـروز کنـد      ... احساسی یا روانی، استثمار مادي یا مالی، خشـونت و 

)Salomon, 2014: 1 .(انی و یک دلیـل عمـده و   سالمندآزاري خشونتی علیه حقوق انس
آن، همچنـین،  . ثمري، انـزوا و یـأس اسـت    بی/حاصلی شایع براي بیماري، جراحت، بی

که مراقـب سـالمند هسـتند یـا آنهـا را      باشد تواند شامل سوءرفتار از جانب کسانی  می
دوست دارد و یا به آنها اعتماد دارد که معموالً سالمند به یـاري چنـین افـرادي وابسـته     

توانند باعث جراحت جسمی و روانی در فرد سالمند  رخی رفتارهاي مخرب میب. هستند
). Jeyaseelan, 2013: 167(شوند که رنجیدن یا حتی مرگ سالمند را در پی خواهد داشـت  

سالمندآزاري حتی در سطح کالن توسط جامعه یا متخصصین هم دائماً پنهان نگه داشته 
دآزاري بـه انـدازة سـایر اشـکال آزار ماننـد      بنابراین، عجیب نیست که سـالمن . شود می

  ).Pritchard, 2001: 7(همسرآزاري یا کودك آزاري مورد توجه قرار نگیرد 
شناسـی،   اي پدیدة سـالمندآزاري، شـامل سالمندشناسـی، جامعـه     طبیعت چندرشته

شناسـی، پزشـکی و    شناسی، جـرم  مددکاري اجتماعی، رفاه اجتماعی، روانشناسی، انسان
هاي دیگر، به تالشی چندگانه و هماهنـگ میـان متخصصـین مختلـف      رشته بسیاري از

مطالعـۀ شـرایط و کیفیـت زنـدگی سـالمندان در      ). Payne, 2011: VII(نیازمنـد اسـت   
کشورهاي مختلف حاکی از آن است که این گروه از جمعیت، علیـرغم افـزایش نسـبی    

براي مثال، رونـد پیـري در   . برند شمار آنها، از حیث کیفی از شرایط نامساعدي رنج می
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کننـد و ایـن رقـم     میلیون سالمند در هند زندگی می 77هند بیانگر این است که امروزه 
با اینکه . میلیون نفر خواهد رسید 177سال آینده این رقم به  25باشد و تا  رشد می روبه

فرهنگ هندي بطور خودکار مشوق احترام و حمایت از سالمندان است، ولـی تغییـرات   
طبـق گـزارش مرکـز    . شـود  بک زندگی و شکاف نسلی منجر به انزواي سالمندان میس

انـد   کمک به سالمندان هند، بیش از یک پنجم سـالمندان در هنـد، آزار را تجربـه کـرده    
)Jeyseelan, 2013: 167 .(  

طبـق  . در ایران هم، سالمندآزاري به عنوان یک مسئلۀ اجتماعی شایع شـده اسـت  
، شاهد افزایش سـهم جمعیـت   1395ی نفوس و مسکن در سال نتایج سرشماري عموم
هسـتیم   1395در سـال  % 6,1بـه   1390در سال % 5,7سال از  65سالمند با سن بیش از 

افـزایش  ) سـاله  30-64(هـاي میانسـال هـم     حتی بـین گـروه  ). 1395مرکز آمار ایران، (
دهد  نشان می رسیده که در مجموع% 44,8که سهم آنها به  جمعیت مشهود است؛ بنحوي

. دهند را افراد میانسال و سالمند تشکیل می) %51(بیش از نیمی از جمعیت کنونی کشور 
در رابطه با ناخشنودي سالمندان در ایران در همۀ اَشکال آن بویژه سالمندآزاري، بایستی 

اي است که در جامعه وجود دارد، ولی بنا به دالیل فرهنگی  گفت که این موضوع مسئله
رها پنهان مانده و بدلیل نبود مراکزي جهت رسیدگی به چنـین مـواردي، گـزارش    از نظ

  . رسمی از میزان آن در کشور در دست نیست
بـراي مثـال،   . اند به دامنۀ و انواع رایج آن اشاره کرده ها پژوهشبا این حال، برخی 

بـا   ، میـزان شـیوع سـوءرفتار   )1396( موالیی، اعتماد و طاهري تنجانیبراساس پژوهش 
بوده که در مقایسه با مطالعاتی که در خارج انجام شده، بسیار % 56,4سالمندان در ایران 

ترین شکل سـالمندآزاري بـه ترتیـب شـامل سـالمندآزاري       همچنین، شایع. بیشتر است
ــالمندآزاري روانـــی %)30,7(عـــاطفی  ــالمندان %)25,4(، سـ ، %)25,1(، غفلـــت از سـ

اعالم %) 11,7(و طردشدگی %) 13,1(دآزاري جسمی ، سالمن%)19,7(سالمندآزاري مالی 
در هر صورت، سالمندان کشور، همانند سالمندان در بسیاري از کشـورهاي   .شده است

ــعه ــی توس ــد و     حت ــدگی مواجهن ــت زن ــث کیفی ــرایط نامســاعدي از حی ــا ش ــه، ب یافت
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کننـد کـه فردیـت و هویـت آنهـا را       هایی را در فضاي خـانواده تجربـه مـی    ناخشنودي
مندي موضوع، مطالعات بویژه کیفی  مسئله باوجوداما . وش دگرگونی ساخته استدستخ

ها را در بین سالمندان مورد پـژوهش قـرار داده باشـد،     که ماهیت تجربۀ این ناخشنودي
هـاي سـالمندان در روابـط     چندان وجـود نـدارد و ضـرورت پـرداختن بـه ناخشـنودي      

  . شود خانوادگی احساس می
الزامات، تحقیق حاضر در پی پاسـخگویی بـه ایـن اسـت کـه       بنا به این شرایط و

هایی را بویژه از حیث آزار و خشـونت و از   سالمندان در فضاي خانواده چه ناخشنودي
توان سالمندان را برحسب نوع ناخشنودي  کنند؟ آیا می هایی تجربه می جانب چه عاملیت

ها، چه  جهه با این ناخشنوديبندي کرد؟ و اینکه سالمندان براي موا سنخ ،و نیز خشونت
گیرند؟ بر این اساس، پرداختن به این موضوع در تحقیـق   هایی را در پیش می استراتژي

تـوان بـه    ها و کارکردهاي چندي داشته باشد کـه ازجملـه مـی    توانن ضرورت حاضر می
هـا و   شناختی دربـارة ناخشـنودي   کمک به غناي ادبیات نظري در حوزة مطالعات جامعه

سالمندي، کمک به افزایش مطالعات تجربی در ایـن زمینـه، شـناخت درك و    خشونت 
هـا و خشـونت و    ذهنیت سالمندان از ناخشنودي و خشونت، شناسایی انواع ناخشنودي

هـاي   نیز علل و نحوة اعمال آن علیه سالمندان در فضـاي خـانواده، بررسـی اسـتراتژي    
کمـک بـه پیشـگیري و کنتـرل     هـا و در نهایـت    مواجهۀ سالمندان بـا ایـن ناخشـنودي   

  .دکره ارهاي ناشی از آن اش ها علیه سالمندان و آسیب ناخشنودي
  

  مرور مفهومی
ترین مفاهیم حساسی که هدایتگر این تحقیق  با توجه به ماهیت کیفی تحقیق حاضر، مهم

هاي سـالمندان در روابـط خـانوادگی بودنـد، شـامل نـابرابري        براي مطالعۀ ناخشنودي
باشند کـه   گیري اجتماعی، مبادله، برخورداري از منابع و دگرگونی نقش میجنسیتی، یاد

هاي سـالمندان مـورد    در ادامه به ماهیت این مفاهیم و کاربرد آنها در تحلیل ناخشنودي
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نابرابري جنسیتی یکی از مفاهیم حسـاس تحقیـق بـراي مطالعـۀ      .شود مطالعه اشاره می
دگی بود که از نظریـۀ فمینیسـم اقتبـاس شـده     هاي سالمندان در روابط خانوا ناخشنودي

. کنـد  اي اجتماعی و سیاسی توصیف مـی  این نظریه جهان مردان و زنان را پدیده. است
پـذیر   گیرند که مرد یا زن باشند و زنان به نحوي جامعه ها یاد می طبق این نظریه، انسان

اوت طبیعـی و  درحالیکـه ایـدئولوژي تفـ   . شوند که نقشـی تـابع مـردان را بپذیرنـد     می
رسانی  هاي مراقبتی و خدمات دارند تا خود را با نقش هنجارهاي اجتماعی، زنان را وامی

تطبیق دهند، منابع سیاسی، اقتصادي و فرهنگی برتر مـردان، بـه فرادسـتی آنـان تـداوم      
  ). 273: 1393سیدمن، (بخشند  می

ه توسـط اجتمـاع و   داند ک اي می نظریۀ فمینیسم تفاوت بین زنان و مردان را پدیده
اي اجتمـاعی و   اند و بنابراین نابرابري بین زنان و مردان پدیـده  افراد جامعه شکل گرفته

مـردان در جامعـه تمـام نهادهـا از فرهنـگ گرفتـه تـا        . اي طبیعی سیاسی است تا پدیده
گیرند تا جایگاه برتر خود را بر زنـان در جامعـه توجیـه     سیاست و اقتصاد را به کار می

پردازان فمینیست اعتقاد دارند که مردان و زنان تفاوت بنیادي با یکدیگر دارد  نظریه .کنند
اي متفـاوت عمـل    گونـه  و در اندیشیدن، احساس، ارتباط با دیگران و جهان اجتماعی به

پذیري تحت نظام مردساالري،  هاي زنان نیز بدلیل تجربۀ مشترك سلطه زندگی. کنند می
در تحلیـل  . انـد  هـا و عالیـق مشـترك    داراي تجـارب، ارزش ها  آن. با هم مشترك است

شـده   ناخشنودي سالمندان در روابط خانوادگی با کمک مفهوم نابرابري جنسیتی اقتباس
توان گفت که آنها جنسیت را به عنوان عامل مؤثر در ناخشـنودي   از نظریۀ فمینیسم، می

ي که از سوي همسر نسبت در سنین پیري در نظر گرفته و عمدة تمرکز خود را بر آزار
طبق نظر اینان، زنان سالمند بیشـتر از سـوي همسـر    . نهند شود، می به سالمند اعمال می

بینند؛ زیرا مردان داراي منابع اجتماعی و مالی بیشتري هستند و زنـان   خویش آسیب می
ند و تر در نتیجه، زنان سالمند نسبت به مردان ضعیف. پندارند عنوان دارایی خود می بهرا 

  .شاهد ناخشنودي بیشتر آنها در روابط خانوادگی، در قیاس با مردان، هستیم
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 1از سوي دیگر، در چارچوب مفهوم یادگیري اجتماعی منتسب به آلبـرت بانـدورا  
توان اذعان داشت که رفتارهاي افراد در اثر همنشینی با افراد جامعه آموخته  ، می)1977(

بانـدورا مـدعی اسـت کـه     . ده و همساالن مهم استشود که در این بین، نقش خانوا می
غالب رفتارهاي انسـان از طریـق مشـاهده و در خـالل فرآینـد الگوسـازي فـرا گرفتـه         

برگس و اکرس نیز یادگیري رفتار کجروانـه را عمـدتاً از طریـق فرآینـدهاي     . شوند می
نـد و  ده هاي اساسی آن یعنی تشویق و تنبیه مـورد توجـه قـرار مـی     تقویت و مکانیسم

معتقدند ادامه یا توقف هر نوع رفتاري بستگی به تشویق یا مجازات دارد؛ یعنی تشویق 
موجب ادامۀ رفتارهاي انحرافی همچون سـایر رفتارهـاي اجتمـاعی در اثـر آمیـزش بـا       

محـیط خـانواده و    2ویلسون و هرنشتاین). 70: 1393میرزائی، (شود  دیگران آموخته می
درسه را ازجمله مهمترین علل اجتماعی مؤثر در رفتارهاي هاي نخستین فرد در م تجربه

طبـق ایـن نظریـه، افـراد     ). 411: 1386سلیمی و داوري، (آورند  کجروانه به حساب می
گیرند و اگر اینگونه رفتارها مورد تنبیه قرار نگیرند  رفتارهاي خشن را با مشاهده یاد می

  ). Bandura, 1977(یابند  ادامه مید و نگرد و برعکس مورد تشویق واقع شود، تقویت می
از این دیدگاه، پدیدة یادگیري اجتماعی عمدتاً ناشی از تجاربی اسـت کـه برپایـۀ    

گیرنـد   یادگیري نیابتی و از طریق مشاهدة رفتار فـرد دیگـر و پیامـدهاي آن شـکل مـی     
هـاي اعمـال    براي مثال، کودکـان الگوهـاي رفتارهـا و شـیوه    ). 25-24: 1372باندورا، (

هـا پیـروي    آموزند و در آینده از ایـن الگوهـا و شـیوه    خشونت خانگی را از والدین می
کنـد کـه خشـونت     در حقیقت، این نظریه چنین فـرض مـی   ).7: 1392بستان، (کنند  می

خشـونت را   کودکانهنگامی که . شود آموختنی است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می
رونی شده و آن را زمانی کـه در موقعیـت فشـار و    کنند، این رفتار در آنها د مشاهده می

در واقع، طی چنین فرایندي، افراد بـه  . دهند آوري قرار بگیرند، از خود بروز می استرس
اي که در زمـان گذشـتۀ خـود مبنـی بـر مشـاهدة سـالمندآزاري         پذیري دلیل نوع جامعه

 .دارند اند، نسبت به سالمندان خود خشونت و آزار روا می داشته

                                                
1. Albert Bandura 
2. Wilson & Hermanstein 



  
  
  
  

 85     ...نوادگی   سالمندي و ناخشنودي در روابط خا

 
 

: طرف دیگر، مفهوم مبادله در ذیل نظریۀ مبادلۀ اجتماعی بر این فرض است کـه  از
خـود سـعی    مبـادالت افراد در ) دوم. اي از مبادالت است ، مجموعهاجتماعیرفتار ) اول
از دیگـران   افـراد وقتـی  ) سـوم . ها را کم کنند ها را افزایش دهند و هزینه کنند پاداش می

مثل کنند و به آنها پاداش دهند  به کنند که باید مقابله میکنند، احساس  پاداش دریافت می
)Sprecher, 1998: 32 .( واقع، رفتار انسان برمبناي الگوهاي اقتصاد و سـود و زیـان   در

کـوزر و  (ها خواهان بیشترین پاداش و کمترین هزینه هستند  در بازار است؛ یعنی انسان
بنــابراین، روابــط ). 236: 1390ر، ؛ ریتــز83-79: 1385؛ اســکیدمور، 1387روزنبرنــگ، 

کننـدگان در آن   گیرد که تمام شرکت اجتماعی میان افراد وقتی به شکل کامل صورت می
تنهـا بـه شـکل     توانـد نَـه   برند و این سود، می احساس کنند از روابط میان خود سود می

هـاي   داشتواند شامل عشق و عالقه، تأیید، احترام و سایر پـا  هاي مادي، بلکه می پاداش
توانند تبـادل کـاملی در ایـن رابطـه داشـته       هایی که نمی بنابراین، آن. شدباغیرمادي نیز 

  .باشند، خویشتن را از نظر اقتصادي و اجتماعی در موقعیتی نارسا احساس خواهند کرد
براساس نظریۀ مبادله، افراد از منابع قدرت یکسانی برخوردار نیسـتند، بخصـوص   

ازآنجاکـه افـراد غالبـاً بـه     . برخوردارنداجتماعی کمتري -ع اقتصاديسالمندان که از مناب
سازي سودشان هستند، در روابطی که در آن یک نفر وابسته است و یک نفر  دنبال بیشینه

زمینه سوء استفاده از قـدرت توسـط مراقـب     ه، همیش)مراقب(دیگر فرزندان یا پرستار 
هاي معیشتی افراد  اه با افزایش هزینهاین ضعف همر). Pilmer, 1985: 147(وجود دارد 

توجهی  هاي درمانی و دارویی که در این سنین افزایش قابل و سالمندان و همچنین هزینه
هاي ناشی از وابستگی مالی سالمندان برجسته  شود تا مسائل و دغدغه یابند، باعث می می

قیقت، در این نظریه در ح. شده و بر مناسبات بین سالمندان و مراقبانش تأثیرگذار باشد
کنند و اگر مقـدار   شود که در تعامالت، طرفین مقداري داده دریافت می چنین فرض می

شـود و   دریافت داده براي طرفین برابر باشد، ایـن تعامـل و مبادلـه مثبـت ارزیـابی مـی      
سالمند اسـت قربـانی    کهبا توجه به این نظریه، ممکن است در تعامل، فردي . بالعکس

 نیازي که به مراقب خود دارد، شود و در این وضعیت وابستگی، درصـورتی وابستگی و 
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که فرد مراقب خشن باشد، ممکن است مرتکب خشونت و سـوءرفتار نسـبت بـه فـرد     
  ).182: همان(سالمند شود 

برخورداري سالمندان از منابع یا فقدان آن نیز، نقش مهمی در وضعیت ناخشنودي 
طبق ایدة اصلی نظریۀ منابع، یک فرد، منابع و امکاناتی در . آنان از روابط خانوادگی دارد

ها، تمایالت و عالیقش ضـروري   اختیار دارد که براي رسیدن به اهداف، نیازها، خواسته
گیري به نفع آن طرفـی   است؛ یعنی در محیط خانواده، تعادل و توازن قدرت در تصمیم

بـراي رفـع نیازهـا و رسـیدن بـه       است که منابع و امکاناتی را که سایر اعضاي خانواده
تـرین   معـروف ). 193: 1393باقري و همکـاران،  (شان نیاز دارند، در دست دارد  اهداف

بحث در زمینۀ قدرت در روابط خانوادگی به وسیلۀ بالد ولف مطرح شده است که یک 
گیـرد و قـدرت را بـه عنـوان      در خانواده در نظر میرا رابطۀ آشکار بین قدرت و منابع 

  . نماید نایی بالقوة یک عضو براي نفوذ و تسلط بر رفتار دیگري تعریف میتوا
شود کـه چـه کسـی در     در این روش، معموالً از یکی از اعضاي خانواده سؤال می

تعیین محل تحصـیل   و کردن هاي خانواده مانند خرید اتومبیل، هزینه گیري مورد تصمیم
زند؟ بنابراین فردي که حرف آخـر   ا میگیرد یا حرف آخر ر خانواده، تصمیم آخر را می

سالمندان نیز با توجه بـه  ). 81: 1380اعزازي، (زند، اقتدار و قدرت بیشتري دارد  را می
موقعیت و منابع اقتصادي و اجتماعی خود، طبیعتـاً از قـدرت مشخصـی در خـانواده و     

نـابع خـاص   در این اثنا، سـالمندانی کـه فاقـد م   . سلطه بر روابط خانوادگی برخوردارند
اقتصادي و اجتماعی باشند و یا به میزان کمتري از این منابع برخـوردار باشـند، بـالطبع    

هاي خانواده داشته و حتی برعکس، زمینه و بستر  گیري هژمونی کمتري بر امور و تصمیم
  ).همان(رواداشتن ناخشنودي اعضاي خانواده علیه آنها بیشتر است 

ناخشنودي در بین سالمندان، بـا مفهـوم دگرگـونی    در نهایت اینکه، مطالعۀ تجربۀ 
واجـد ارزش اساسـی اسـت،     ،اي کـه در آن کـار   در جامعه. نقش نیز قابل تفسیر است

شود و فقدان کارهاي جاري که  دادن منزلت تلقی می بازنشستگی اغلب به معناي ازدست
د خـأل  ممکن است زندگی یا فرد را براي مدت حدود نیم قرن شکل داده باشـد، ایجـا  
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به علت آهنگ سریع دگرگونی تکنولوژي و تغییرات . آن دشوار است پرکردنکند که  می
کنند، دیگر احترام جوانان را  هایی که در طول یک عمر کسب می دیگر، دانش و مهارت

در ). 14: 1390برمکـی،  (انگیزد  شد، برنمی هاي سنتی دیده می که در میان فرهنگ آنگونه
بازنشستگی افراد با ازکارافتادگی فیزیولوژیک آنان همزمان بـوده و   جوامع سنتی معموالً

توانستند کار کنند و  به همین علت سالخوردگان تا زمانی که توانایی جسمانی داشتند می
  . خود را در تولید خانواده سهیم و سودمند بدانند

ماننـد   هـایی  هاي گسترده و پدرساالر، در کنار ارزش از سوي دیگر، وجود خانواده
ارزش سـن و احتـرام بزرگسـاالن، اقتـدار و ارزش سـالمندان در خـانواده و جامعــه را       

شدند، بلکه به عنوان  تنها سالخوردگان از خانواده طرد نمی از این رو، نَه. کرد تضمین می
اما در جوامع جدید، بازنشستگی قانونی زودتـر  . رکن اصلی خانواده مورد احترام بودند

پس از بازنشستگی، براي سالخوردگان کاري . افتد یزیولوژیک اتفاق میاز بازنشستگی ف
وجود ندارد و بدلیل بیکاري و کاهش درآمد، هم سالخودگان خود را خارج از وضعیت 

نگرنـد و از سـوي دیگـر     سوددهی دیـده و هـم اطرافیـان بـا ایـن چشـم بـه آنهـا مـی         
شـود کـه    هـا باعـث مـی    نسـل  ها و تضاد ها در کنار بحران ارزش شدن خانواده اي هسته

. هاي اعضا حذف و منزوي شـوند  مرور از متن زندگی خانواده و فعالیت سالخوردگان به
توانند خود را با شرایط دوران بازنشسـتگی و   بطور کلی، افراد سالخورده به دشواري می

  ).38-37: 1379تقوي، (ازکارافتادگی تطبیق دهند 
  

  پیشینۀ تجربی
ـ ن دارآلـی و خـارجی موجـود حکایـت از     ي داخها پژوهشبررسی  د، کـه بـا وجـود    ن
بطـور   ییهـا  پـژوهش گرفتۀ وافر پیرامون سالمندي، تاکنون معـدود   ي صورتها پژوهش

هاي آنان در چارچوب خانواده بویژه از حیـث روابـط خـانوادگی     اخص بر ناخشنودي
وضوع و متغیرهاي یی که به مها پژوهش، ها پژوهشبنابراین، در میان این . ندا توجه داشته
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در این بخش از پژوهش بـه اجمـال معرفـی     داشتند،تري  پژوهش حاضر ارتباط نزدیک
  . شوند می

در مطالعـۀ کیفـی روي احسـاس تنهــایی در    ) 1386(هـروي کریملـو و همکـاران    
هاي  سالمندان ساکن شهر تهران، سه مضمون حس درد و رنج، فقدان و محرومیت و راه

و اشاره داشتند که سـالمندان احسـاس تنهـایی را یـک حـس       جبران را استخراج کرده
د و آنان کن هاي موجود در زندگی بروز می دانند که در نتیجۀ فقدان آور می دردناك و رنج

در ضمن ایجاد ارتباط با خدا، با یـادآوري خـاطرات دوران مختلـف زنـدگی و ایجـاد      
  . کنند یارویی با این پدیده تالش میوارتباطات جدید، در جهت ر

بـا مطالعـۀ   ) 1387(منوچهري، قربی، حسنی، نصیري اسکویی و کـاربخش داوري  
تجربۀ حداقل  ،از نمونه% 87,8میزان و انواع سوءرفتار خانگی با سالمندان، دریافتند که 

ها تجربۀ همزمـان هـر چهـار نـوع سـوءرفتار شـامل        آن% 24,9یک نوع از سوءرفتار و 
  . اشتندلی و جسمی را داعاطفی، غفلت، م
تجارب زندگی سالمندان «پژوهشی را با عنوان ) 1390(باقري و رجایی  ادیب حاج

انجـام دادنـد کـه در نتیجـۀ آن، پـنج مضـمون       » یک مطالعـۀ کیفـی  : مقیم در آسایشگاه
یکنواختی «و » رضایت«، »سازگاري«، »احساس شکست و خواري«، »طردشدگی و انزوا«

کردند که از خـانواده طـرد و از    سالمندان احساس می. ها استخراج شد از داده» و انتظار
زندگی آنها یکنواخت است و این امر، شور زندگانی آنها را . اند جامعه کنار گذارده شده

بیشتر سالمندان، تجـارب مثبتـی از   . برند کاهش داده و در انتظار پایان زندگی به سر می
شـرایط آسایشـگاه، در مجمـوع    تـوجهی خـانواده و    بـی . زندگی در آسایشگاه نداشتند

  .را در آنها ایجاد نموده بود» احساس شکست و خواري«و » انزوا و طردشدگی«احساس 
با بررسی میزان سـوءرفتار توسـط   ) 1390(و، رژه، فروغان و منتظري لهروي کریم

هاي جهاندیدگان شهر تهران دریافتند که  اعضاي خانواده نسبت به سالمندان عضو کانون
حداقل یکـی از انـواع سـوءرفتار را تجربـه کـرده بودنـد کـه         ،نمونۀ پژوهش از% 25,9
  . ترین آنها، غفلت عاطفی و سوءرفتار روانشناختی بود شایع
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اي رضـایت از سـالمندي در بـین     بررسـی مقایسـه  «بـا  ) 1391(فرد  نیازي و بابایی
ه مهمتـرین  دریافتنـد کـ  » سالمندان آسایشگاه و سالمندان ساکن در خانه در شهر کاشان

متغیرهاي اثرگذار بر رضایت سالمندي، به ترتیب شـامل روابـط خویشـاوندي، روابـط     
  . باشند دوستی، رضایت از دورة زندگی و تقدیرگرایی می

ــان  ــژوهش ) 1391(حقیقی ــاعی «در پ ــل اجتم ــی عوام ــر  -بررس ــؤثر ب ــی م فرهنگ
ر اصفهان پـایین  دریافتند که سالمندآزاري فیزیکی در شه» سالمندآزاري در شهر اصفهان

است و بیشترین نوع آزار به سالمندان از نوع استفاده از امـوال بـدون رضـایت سـالمند     
   .باشد می

سـوءرفتار خـانگی بـا    «بـا مطالعـۀ   ) 1392(پور و سـاکی   زاهدنژاد، جواديمحبی، 
دریافتنـد کـه   » سالمندان روستایی شهرستان دزفول و ارتباط آن با کیفیت زنـدگی آنـان  

ترین  شایع. نمونۀ پژوهش حداقل یکی از انواع سوءرفتار را تجربه کرده بودند از% 60,5
و کمتـرین آن مربـوط بـه غفلـت مراقبتـی      %) 6/38(سوءرفتار مربوط به غفلت عـاطفی  

 .بود%) 3/7(

به بررسی شیوع سـوءرفتار و  ) 1393(کیقبادي، مقدم حسینی، کیقبادي و رخشانی 
در در شهرسـتان سـبزوار پرداختـه و دریافتنـد کـه       دعوامل مرتبط با آن در زنان سالمن

از زنان سالمند سوءرفتار گزارش گردید که در این بیشترین و کمترین شیوع بـه  % 49,4
   .بود%) 42,9(و طردشدگی %) 69(ترتیب مربوط به غفلت عاطفی 

هاي فـارس و   با مقایسۀ سوءرفتار در سالمندان قومیت) 1394(حسینی و همکاران 
کننـدگان بـه نـوعی     از مشـارکت % 17,1ان چهارمحال و بختیاري دریافتند کـه  ترك است

اند که بیشترین آن به ترتیـب مربـوط بـه سـوءرفتار جسـمی،       سوءرفتار را تجربه نموده
سوءرفتار غیرکالمی، سوءرفتار کالمی، غفلت از خـود، غفلـت دیگـران، طردشـدگی از     

  . جانب دیگران و سوءرفتار مالی بوده است
شـده نسـبت بـه     در زمینۀ مقایسۀ رفتار درك) 1395(طالعۀ برجی و اسداللهی در م

سالمندان شهري و روسـتایی در شهرسـتان ایـالم، بیشـترین میـزان سـوءرفتار در بـین        
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در . سالمندان شهري مربوط به غفلت مالی و کمترین آن مربوط به سوءرفتار مـالی بـود  
تار مربوط به غفلت مالی و کمترین مربوط سالمندان روستایی نیز، بیشترین میزان سوءرف

  . به سوءرفتار جسمی بوده است
میـزان  «با عنـوان   یاي فراتحلیل در مطالعه) 1396( موالیی، اعتماد و طاهري تنجانی

دریافتند که میـزان شـیوع   » 1394تا  1384شیوع سوءرفتار با سالمندان در ایران از سال 
است که این میزان در مقایسه با مطالعـاتی کـه در    %56,4سالمندآزاري در ایران برابر با 

  . خارج انجام شده، بسیار بیشتر است
کـه جدیـدترین و نزدیکتـرین پـژوهش بـه      ) 1397(مطالعۀ زمـانزاده و همکـاران   

تجـارب سـالمندان ایرانـی از زنـدگی در سـراي      : نارضـایتی «عنـوان   باپژوهش حاضر 
ندگی در سراي سالمندان رضایت چنـدانی  است، نشان داد که سالمندان از ز» سالمندان

همچنین هشت زیرمقوله به عنوان عوامل مؤثر در رضایت سالمندان مقـیم سـرا   . ندارند
محرومیت ارتباطی، زندگی یکنواخت، عـدم توجـه بـه نیازهـاي فـردي،      : شناسایی شد

اي، فقـدان امکانـات رفـاهی و     نقصان در استقالل، نیازهاي مراقبتـی، مشـکالت تغذیـه   
در نهایت، این زیرمقوالت در دو مقولۀ اصلی عوامل انسانی و عوامل . هاي مالی رانینگ

  .بندي شدند محیطی طبقه
در بین مطالعات خارجی نیز، با حجم وسیعی از مطالعـات در زمینـۀ ناخشـنودي،    

) 2007( 1براي مثال، نتیجۀ تحقیق دونگ. نارضایتی و کیفیت زندگی سالمندان مواجهیم
ت سالمندان شهر نانجینگ چین، داللت بر آن داشت که سوءرفتار و غفلت در بین جمعی

  . ترین شکل سوءرفتار با سالمندان این شهر است کننده، شایع مراقبت
پژوهشی در زمینۀ مطرودیت اجتماعی سـالمندان  ) 2008(جوئل جیزبرز و ورومن 

و هلنـد  ) ندیناوياسـکا (انجام دادند و دریافتند که سالمندان کشورهاي اروپاي شـمالی  
در همۀ کشورها، شاخص فقـدان سـالمت، عامـل    . کنند کمترین مطرودیت را تجربه می

از سوي دیگر، درآمد خانواده . آید اصلی افزایش احتمال مطرودیت اجتماعی به شمار می
                                                

1. Dong 
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تأثیر مهمی بر محرومیت مادي و دسترسی بـه حقـوق اجتمـاعی در بیشـترین کشـورها      
. نسیت عوامل تأثیرگذار جدي بر مطرودیت اجتمـاعی نبودنـد  داشته است، اما سن و ج

همچنین، اگر کشورها سطح بیشتري از رفاه مادي، حمایت اجتماعی، نابرابري درآمـدي  
  . شوند کمتر طرد می انکمتر و امید به زندگی را فراهم نمایند، سالمند

مراقبت معلـوالن،  با ابتنا به مصاحبه با کارکنان ادارة رفاه و سازمان ) 2010(موهلی 
را هاي نهادي و تخصصی ایـن کارکنـان در زمینـۀ مراقبـت از سـالمندان سـوئدي        تنش

بررسی کرده و دریافتند که این کارکنان در مواجهه با چهار ویژگی سالمندان شامل حق 
  .اند شعف و خوشحالی، دچار چالش و سالمندي، زندگی در خانه، ارتباط خوب

ۀ سالمندآزاري در تانزانیا نشان داد که طی دهـۀ اخیـر   در مطالع) 2011( 1میوروري
ها به موضـوع   آمار قتل زنان مسن در تانزانیا افزایش یافته و این امر باعث افزایش توجه

سؤال محقق این بود که آیا سالمندان سـرانجام بـا شـرایط    . خشونت علیه سالمندان شد
داقل نیازهـاي اساسـی آنهـا را    کننـد کـه حـ    آیند و کسی را پیدا می بار کنار می خشونت

کنند؟ حداقل مشـخص شـد کـه بسـیاري از      برآورده کند یا اینکه از آن شرایط فرار می
انـد و تغییـرات سـاختار     سالمندان توانایی مراقبت از خود را ندارند و به دیگران وابسته

ـ  داري، سالمندان را آسیب اجتماعی تانزانیا مثل آموزش خانواده و خانه -فرهنگی ذیرتر پ
انـد، بـه دلیـل     همچنین، زنان که به شکل سـنتی مراقـب سـالمندان بـوده    . ساخته است

 .دیگر مثل قبل دردسترس نیستند ،مدرنیسم و زندگی شهري
در + 75ارزیابی نیازهاي زنـدگی افـراد   «در ) 2015(و همکاران  2جیراچا-زپانسکا

شده  ن تعداد نیازهاي برآوردهدریافتند که بیشتری» خانۀ سالمندان و محیط خانه و خانواده
توسط افرادي با تحصیالت ابتدایی و کمترین تعداد را افراد با تحصیالت بـاال گـزارش   

افـراد  . تحلیل نیازها براساس وضعیت تأهل آشکارا نتایج را تحت تأثیر قـرار داد . دادند
  . نشده، مشخص شدند  مجرد توسط یک سطح باالتر از نیازهاي برآورده

                                                
1. Muiruri 
2. Gieracha 
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مراقبت از سالمندان وابسته در منـزل و  «پیمایشی با عنوان ) 2016( 1وینبارنی و ج
هاي غیررسمی  مراقبت) 1: انجام داده و دریافتند که» تأثیر آن بر بهبود سالمت روان آنها

هاي روزانه خود نیازمند کمک  خانگی بر سالمت روان سالمندان فرانسوي که در فعالیت
) 2. دهـد  به افسردگی را در سالمندان وابسته کاهش مـی هستند، تأثیر دارد و خطر ابتال 

  . گردد هاي رسمی موجب افزایش سالمت روان می مراقبت
تجربـۀ زنـدگی و نیـاز مراقبـت     «پژوهشـی را بـا عنـوان    ) 2017(و همکاران  2لئو

انجام دادند و دریافتند که » سالمندان چینی مواجه با آشیانۀ خالی در جوامع شهري پکن
مراقبت در منزل و مراقبت مبتنی بر جامعه یک حالت مناسب براي مراقبت از ترکیبی از 

) خانـه سـالمندان  (اي  رود که مراقبت مؤسسه سالمندان با آشیانۀ خالی است و انتظار می
  .فرم مکمل مراقبت باشد

هـاي سـالمندان و بـویژه     ي قبلی در زمینۀ ناخشنوديها پژوهشبندي  مرور و جمع
نتیجه بیان مزیت نسبی تحقیق حاضر نسبت به آنها، داللت بر چندین سالمندآزاري و در 

ي قبلی بویژه در خارج از کشور مبتنی بـر روش کمـی   ها پژوهشغالب ) اول: نکته دارد
را بـر  ... سـن، معلولیـت، فرزنـدان، جنسـیت و     :بوده و سعی کردند تأثیر عواملی مانند

گرچـه  . ص و بررسـی کننـد  وضعیت روحی، روانی و مسـائل و مشـکالت آنـان تفحـ    
ي کیفی نیز در این راستا انجام شده و بر تجارب زیستۀ و مسائل و مشکالت ها پژوهش

سالمندان تمرکز کرده است، اما سهم این مطالعات در مجموع ادبیات تجربی اندك است 
تحقیـق حاضـر، بخشـی از    . شـود  تر در این حوزه احساس می و نیاز به مطالعات وسیع

تمرکز بسیاري از مطالعات قبلی بویژه در داخل کشور ) دوم. ضرورت است پاسخ به این
ها و یا دلیل ورود  بر سرا یا خانۀ سالمندان و بویژه مسائل و مشکالت آنان در این خانه

  . ها بوده است آنان به این خانه

                                                
1. Barnay & Juin 
2. Liu 
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 يهـا  پژوهشداخلی و خارجی در آن است که بیشتر  يها پژوهشدر واقع تفاوت 
ها تأکید داشته و آنان به محیط خـانواده   ها و نگرانی ها، نظارت ازها، آسیبخارجی بر نی

. ي داخلی مورد توجه جدي نبوده استها پژوهشاند که در  نیز تا حدودي توجه داشته
هاي سالمندان را در چارچوب خانواده و  از این رو، تحقیق حاضر سعی دارد ناخرسندي

قرار دهد که به سهم خود مطالعۀ جدیدي در این براساس روابط خانوادگی مورد مطالعه 
) سـوم . تواند به تولید و انباشت دانش جدید در این حوزه کمک کند حوزه است و می

انداز جنسیتی به مسـئلۀ ناخشـنودي در بـین سـالمندان      سهم دیگر مطالعۀ حاضر، چشم
ها و  ر دادهاست که در مطالعات قبلی مفقود بوده و از این حیث مطالعۀ حاضر مشتمل ب

ها در بین سـالمندان   توان از آنها براي تحلیل جنسیتی ناخشنودي هایی است که می یافته
 .استفاده کرد

  
  شناسی روش
 .شناسی کیفی از نوع پدیدارشناسی بوده اسـت  شناسی اصلی تحقیق حاضر، روش روش

در خانـه  گروه هدف و مورد مطالعه در این تحقیق، مردان و زنان سالمند تهرانی ساکن 
بـدین معنـی کـه    . بودند که حجم نمونه در آنها براساس معیار اشباع نظري برآورد شـد 

ها تا جایی ادامه یافت که افـزودن فـرد جدیـد، اطالعـات جدیـدي بـه        آوري داده جمع
نفر از مـردان و زنـان    30بر این اساس، حجم نمونه برابر با . هاي قبلی اضافه نکرد داده

 .مورد مطالعه قرار گرفتنـد  1397ن بوده است که در تابستان سال سالمند ساکن در تهرا
گیري هدفمند با استراتژي حداکثر تغییرات بـود   گیري در این تحقیق، نمونه شیوة نمونه

هـاي متفـاوتی از    هایی از سالمندان انتخاب شـوند کـه میـزان    که در آن سعی شد نمونه
کرده باشند و در نتیجه بتوان طیف  ناخشنودي و خشونت را در روابط خانوادگی تجربه

در مورد شناسایی سالمندان داراي تحربۀ ناخشنودي، ابتدا . بیشتري از آنها را پوشش داد
محقق در قالب یک سؤال کلی، نسبت به وضعیت ناخشنودي آنها اطالع حاصل کرده و 
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م مصاحبه بردن به وجود حداقلی از ناخشنودي، سالمندان مورد نظر براي انجا پس از پی
  .به عنوان جامعۀ هدف انتخاب شد

شـد کـه   استفاده ساختاریافته  ها، از تکنیک مصاحبۀ عمیق نیمه براي گردآوري داده
دوســتی، (ســؤاالت آن شــامل محورهــایی ماننــد کیفیــت رابطــه بــا اعضــاي خــانواده  

، تعریــف ناخشـنودي، تجــارب زیســتۀ  ...)آمیــز، تحقیــر، تـوهین، مشــاجره و  مسـالمت 
 اي ي و منبع و دالیل اعمال آن، مواجهه با ناخشنودي، احساس طـرد و حاشـیه  ناخشنود

. هاي خانواده بوده است گیري مشارکت در تصمیم و شدن در خانواده، رضایت از زندگی 
هـا   مصـاحبه . متغیـر بـود   دقیقه 45تا  30ها بطور متوسط بین  مدت زمان انجام مصاحبه

هـا بصـورت    برداري از برخی مصاحبه به نکته کنندگان حال مصاحبه ضبط شده و درعین
از حیـث اخـالق پـژوهش نیـز، مالحظـات      . نمودند هاي تحلیلی نیز اقدام می یادداشت

ضروري مانند جلب مشارکت، جلب اعتماد و اطمینان، گمنـامی، امانـت در پـژوهش و    
 .کنندگان براي ترك پژوهش رعایت شدند حق شرکت

تحلیل  .استفاده شده است) مضمونی(حلیل تماتیک ها، از تکنیک ت براي تحلیل داده
باشد کـه در آن محقـق از طریـق     تماتیک عبارت از تحلیل مبتنی بر استقراء تحلیلی می

شناسـی تحلیلـی    اي بـه یـک سـنخ    داده اي و برون داده ها و الگویابی درون بندي داده طبقه
ازجملـه   مختلفـی اي هـ  تحلیل تماتیک بـه شـیوه  ). 66 :1392محمدپور، (یابد  دست می

شـود   گرایانه انجام مـی  وجودي و برساخت/گرایانه استقرایی، قیاسی، معنایی، پنهان، واقع
کنند و محقق گاه  هاي کیفی کمک می ها، به تحلیل داده که به حتم هر کدام از این روش

در ایـن  . ها، ترکیبی از آنهـا را انتخـاب کنـد    مجاب است که از بین مجموعه این روش
استقرایی، روش در . ق از ترکیبی از دو روش قیاسی و استقرایی استفاده شده استتحقی

در . دنکن ها هدایت می هاي موجود در دلِ داده مفاهیم یا ایدهبا کدگذاري و توسعه تم را، 
هـا   حقیقت، در این روش که رویکرد پایین به باالست، کدها با خـوانش محقـق از داده  

  . آیند بیرون می
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هاي موجود هدایت  مفاهیم یا ایدهبا یاسی نیز، کدگذاري و توسعه تم را، قروش در 
هاي  اند که مبتنی بر نظریه شوند، کدهایی کدهایی که از این طریق استخراج می. کنند می

پور  به نقل از حبیب(باشند  ها یا حتی نتایج مطالعات قبلی می انتخابی محقق، سایر نظریه
من، انجام تحلیل تماتیک نیز مبتنی بر مراحلی اسـت کـه   در ض). 66-65: 1396گتابی، 

ترین روش، مربـوط   شده شناخته. اند شناسان مختلف مراحلی را براي آن ذکر کرده روش
اند و در  مرحله قائل 6است که براي انجام تحلیل تماتیک، ) 2006( 1به براون و کالرك

آشناشـدن  ) 1: فاده شده استآنها طی این مراحل است پیشنهادياین تحقیق نیز از روش 
) 5هـا،   مـرور و بـازنگري تـم   ) 4هـا،   جستجوي تم) 3تولید کدهاي اولیه،  )2ها،  با داده

  ).65-67 :همان(تولید گزارش ) 6ها، و  گذاري تم تعریف و نام
بــویژه معیــار  2همچنــین، بــراي ارزیــابی کیفیــت تحقیــق از معیــار اعتمادپــذیري 

براي تأمین این باورپـذیري،  . استفاده شد) 1985( 4و گوبامورد نظر لینکلن  3باورپذیري
آوري و تحلیل  استفاده از چندین پژوهشگر در جمع(بندي پژوهشگر  دو استراتژي زاویه

نظارت چند نفر از متخصصان موضوعی و روشی بر مراحـل  ( 5و تکنیک ممیزي) ها داده
آوري  ن معنی که بـراي جمـع  بدی. به کار گرفته شدند) بندي بندي و تم کدگذاري، مقوله

آوري  ها، از چند دوست در رشتۀ مرتبط کمک گرفته شد تا فرایند و محتواي جمـع  داده
در بخش تحلیل نیز، ابتدا دانشـجو بصـورت   . ها از باورپذیري الزم برخوردار باشد داده

راهنما و مشـاور نیـز فراینـد کدگـذاري،      تادانها را تحلیل کرده و سپس اس مستقل داده
ها مطابقت داده و بصورت مستقل بخشی از آن را تحلیل  بندي را با داده بندي و تم قولهم

ها نشان داد که تحقیق از کیفیت و باورپذیري الزم برخـوردار   نتیجۀ این ارزیابی. کردند
  .است

                                                
1. Braun & Clark 
2. trustworthiness 
3. credibility 
4. Lincoln & Guba 
5. audit check 
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  ها یافته
. سال بود 88تا  68زن با دامنۀ سنی  15مرد و  15کنندگان تحقیق شامل  ترکیب مشارکت

غیرشاغل عموم آنها . گرفت دکتري را در بر می سواد تا دورة تحصیالت آنها از بی سطح
بوده و منبع درآمد نداشتند و تعداد کمی از آنان بازنشسته و منبـع درآمـد آنـان حقـوق     

در . کردند بیشتر آنها در خانۀ فرزند پسر و یا نزد داماد خود زندگی می. بازنشستگی بود
تـر آنهـا    ابتدا کدهاي اولیه از داخل متون مصاحبه براي فهم عمیـق  ها، فرایند تحلیل داده

تم فرعـی بـود،    بندي کدهاي اولیه و تشکیل در مرحلۀ بعدي که مقوله. استخراج شدند
در . ها از دل کدهاي اولیه بیرون کشیده شدند و در دستۀ تم فرعی قـرار گرفتنـد   این تم

هاي فرعی  شده از تم و انتزاعی برداشتتم اصلی، مفهوم کلی  مرحلۀ آخر، یعنی تشکیل
هـاي تحقیـق براسـاس سـه      در این قسمت، به مهمترین یافته. گذاري شدند احصا و نام

هاي ناخشـنودي سـالمندان در روابـط     موضوع محوري شامل درك از ناخشنودي، سنخ
هاي مواجهۀ سالمندان با ناخشنودي در روابط خـانوادگی اشـاره    خانوادگی و استراتژي

  .باشند شود که هر یک مبتنی بر چندین کد اولیه، تم فرعی و تم اصلی می می
  
  درك از ناخشنودي -1

گرفته از تعریف و درك سـالمندان زن و مـرد از    هاي صورت مصاحبه تحلیلبنا به 
اما تم . ناخشنودي، گفتنی است که سالمندان تعریف و فهم متفاوتی از ناخشنودي دارند

ها بود و داللت بر الگوي معناي یکسانی بـین آنهـا    از این درك اصلی تحقیق که برآمده
تم فرعـی شـامل سـوءرفتار کالمـی، سـوءرفتار       5توجهی است که از  دارد، غفلت و بی

. اعتباري در خانه و عدم مراقبت تشـکیل شـده اسـت    جسمانی، سوءرفتار احساسی، بی
سالمند از طریق ارتکاب توجهی در سالمند شامل تحمیل درد و رنج به فرد  غفلت و بی

عملی آزاردهنده یا ترك عملی ضروري، بصـورت عمـدي یـا غیرعمـدي، در یـک یـا       
هـاي   تـوجهی در خـانواده   شواهد حاکی است که علت غفلت و بی. چندین مرتبه است
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عدم آگاهی کـافی، نداشـتن انگیـزة مراقبـت و     . ایرانی، نقص در عملکرد خانواده است
گردد  ناقص خانواده ناشی شده، سبب سوءرفتار و غفلت می انجام اموري که از عملکرد

  ).51: 1397پورقانع و همکاران، (
  

  هاي فرعی و تم اصلی بري درك سالمندان از ناخشنودي کدهاي اولیه، تم -1جدول 
  تم اصلی  هاي فرعی تم  کدهاي اولیه

 ،ناسزاگویی و حرفـاي زشـت شـوهر    ،دادن فرزندان فحش
  پولی و دعواي فرزندان با هم دادن در زمان بی فحش

  سوءرفتار کالمی

غفلت و 
  توجهی بی

ــدان  ــت فرزن ــار زش ــدان  ،رفت ــوهر و فرزن ــدرفتاري ش  ،ب
  کردن اشیاء پرت ،زدن کتک

سوءرفتار 
  جسمانی

 ،تـوجهی فرزنـدان   بـی  ،مهري و عـدم محبـت فرزنـدان    بی
  گرفتن نادیده

سوءرفتار 
  احساسی

شــنوي و  عــدم حــرف ،نشــدن بــراي حــرف اعتبــار قائــل
  ها ندادن فرزندان به حرف گوش

اعتباري در  بی
  خانه

عـدم   و نکردن اقالمی مانند خـوراك، پوشـاك و دارو   تهیه
  مراقبت

  غفلت مراقبتی

  
  سوءرفتار کالمی

، سـوءرفتار نسـبت بـه    2002براساس گزارش سازمان جهـانی بهداشـت در سـال    
درپی یا فقدان عملکرد مناسب که  سالمندان عبارت است از انجام یک عمل یا اَعمال پی

در هر نوع رابطۀ توأم با توقع اعتماد رخ داده و منجر به آسیب، درد، پریشانی، اضطراب 
گردد و به شکل سـوءرفتار جسـمی، روانشـناختی، جنسـی،      و سلب آسایش سالمند می

ي، نقل از هروي کریموي، رژه، فروغان و منتظـر (دهد  برداري مالی و غفلت رخ می بهره
هاي کالمی مثل فریـادزدن یـا تهدیـدکردن، بـر      سوءرفتارها ازجمله توهین). 38: 1390

هـا،   همچنین، یادآوري فراموشی. گذارند احساسات و عزت نفس سالمند اثر مخربی می
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ها و اشتباهات آنها ازجمله رفتارهاي رایج با سالمندان است که موجب انـزوا و   ناتوانی
حجـم زیـادي از سـالمندان معتقـد     . شود ارها و اظهارنظر میاز مشارکت آنها در ک مانع

انـد، برخـی    بودند که توسط فرزندان یا همسر خود مورد سوءرفتار کالمی قـرار گرفتـه  
سالمندان زن مورد سوءرفتار شوهرانشان و برخی مورد سوءرفتار فرزنـدان خـود قـرار    

انـد، حـول مفهـوم     اند و به همین دلیل تعریـف و درکـی کـه از خشـونت داشـته      گرفته
یکی از زنان سالمند بر این باور بود که از جانب فرزنـدان  . سوءرفتار کالمی بوده است

خود مورد سوءرفتار کالمی قرار گرفتـه و ایـن سـوءرفتار شایسـتۀ زحمـات وي بـراي       
  :کردن آنان نیست بزرگ

دارن کنن و رفتار خوبی ن زنن، ولی همین که باهام بدرفتاري می هام منو نمی بچه
من مادرشونم، این همه زحمت کشیدم . کنن، خودش از زدن بدتره و بهم توهین می

  ).ساله 74زن، (براشون، حق من این نیست 
به زعم برخی سالمندان، زمانیکه فرزندان آنها وضع مالی مناسـبی نداشـته باشـند،    

تواننـد   نمی ها را مورد سوءرفتار کالمی قرار داده و آنها از اینکه بدلیل ضعف جسمی آن
  :در برابر آنها بایستند، اظهار گالیه داشتند

کـنن و   خورن، عصبانیت خودشونو رو من خالی می پولی می هام به بی وقتی بچه
 ).ساله 76زن، (دن  فحش می

اوفته، اآلن که پیـر شـدم    از خشونت، فحاشی و ناسزاگویی زشت پسرم یادم می
 ).ساله 74مرد، (توانایی اینو ندارم جلوش وایسم 

شـدن بـه    بطور کلی، زنان و مردان با ورود به سن پیري و ازکارافتادگی و با وابسته
تصـور و درك بخشـی زیـادي از زنـان و مـردان      . شـوند  پذیرتر می فرزندان خود ضربه

نتایج تحقیق میـوروري  . سالمند از خشونت، مربوط به سوءرفتار و خشونت کالمی بود
سالمندان از عبارت خشونت و آزار در تانزانیـا بسـیار   درك که نشان داد  2011در سال 

ندادن به حرف و نصیحت آنها تا خشونت و جراحت جسمانی را  متغیر است و از گوش
  .گیرد در بر می
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  سوءرفتار جسمی
رؤیت باشند و یا نباشند و  تواند موجب صدماتی شود که قابل این نوع سوءرفتار می

هـاي   دیـدگی و شکسـتگی اسـتخوان    ي تـا ضـرب  تواند از زخم و بریـدگی و کبـود   می
زدن،  هاي درونی متفاوت باشد و معمـوالً نیـز بـا مشـت     وپا، صدمه به سر و اندام دست
هـاي   با توجـه بـه مصـاحبه   . شود کردن و یا استفاده از وسایلی مثل چاقو انجام می پرت

نوادگی را گرفته، سالمندان زن بیشتر از سالمندان مرد، ناخشنودي در روابط خـا  صورت
به عنوان سوءرفتار جسمی تعریف کرده و حتی تجربۀ این نوع خشونت در آنها بیشـتر  

معموالً سوءرفتارهاي جسمی علیه سالمندان با خشونت کالمی همـراه بـوده   . بوده است
  .است

زنه، هر چـی جلـو دسـته،     خشونت یعنی شوهر پیر من، که وقتی عصبیه منو می
 ).ساله 74زن، (زد  نو میکنه، جوون هم بود، م پرت می

شدن، ولی کلیدو  اش بجا بود، اهل محل همه جلوش دوال راست می نمازو روزه
بد دهنیا و فحاشیاش که سر هر . شد چرخوند، نفسم تو سینه حبس می که تو قفل می

کتک زدناشم، وقتی یکم جلو زورگوییاش واي . شد به کنار بهونه کوچیکی شروع می
  ).هسال 70زن، (میستادم 

بطورکلی بخش زیادي از زنان سالمند درك و تصوري که از خشونت داشتند بیشتر 
خشونت جسمی بوده است که این خشونت جسمی یا از طریق شوهر یـا فرزنـدان بـر    

برخی زنان بر این باور بودند که همسر آنان از زمـان جـوانی   . شده است آنان اعمال می
ورود بـه دورة پیـري و    کـه معتقـد بودنـد    نسبت به آنان خشونت داشته و برخی دیگر

نظریۀ فمینیسم، با تمرکز . در آنها شده استرفتار مریضی باعث به وجود آمدن این نوع 
بر آزار همسر علیه زن سالمند، معتقد است که زنان سالمند بدلیل فقـدان یـا کمتربـودن    

دان سـالمند  پـذیرتر از مـر   منابع اقتصادي و اجتماعی و در نتیجۀ قـدرت کمتـر، آسـیب   
  .باشند می
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  روانی-سوءرفتار احساسی
گـرفتن سـالمندان و    محبتی و نادیـده  مهري و بی عدم توجه فرزندان و اطرافیان، بی

شـده سـالمندان از شـرایط     باعـث شود کـه   محسوب میسوءرفتار احساساتشان، نوعی 
دان بـه  عموم سالمن. زندگی و روابط حاکم بر خانواده احساس ناخرسندي و اندوه کنند

یکی از زنان سـالمند  . اند توجهی از سوي فرزندان خود اشاره کرده مهري و بی تجربۀ بی
آید؛  مهري و عدم محبت فرزندانش نوعی خشونت به حساب می بر این باور بود که بی

محلی و عدم ارضاي احساسـات آنـان صـدمه     طوریکه روح سالمندان با عدم توجه، کم
  .بیند می

  ).ساله 74زن، (هام خودش خشونته  بت بچهمهري و عدم مح بی
زنان و مردان سالمند در محیط زندگی خود و از اطرافیان خود انتظار مهر و محبت 

ها که  آن. شوند دارند و چنانچه به این نیاز آنان پاسخ داده نشود، با ناخشنودي مواجه می
محلـی فرزنـدان    و کـم  مهري اند، بی فرزندان و اطرافیان خود قرار گرفتهسوءرفتار مورد 

  .کردند ناعادالنه محسوب میسوءرفتار خود را نوعی 
مهر و محبتن و هر کدوم بزرگ  ام گرفتن و نسبت به من بی هام نادیده اینکه بچه

 ).ساله 74زن، (گن مادري داریم  شدن رفتن دنبال زندگی خودشون، اصالً نمی

بـزرگ  . شـون ریخـتم  وقتی بچه بودن، کل زندگی و جوونی و محبـتم رو بـه پا  
 ).ساله 79زن، (ام کنن  محلی شدن، تا اینجور کم

شون کردم، ولی اونطورکه بایـد بـا هـام     این همه زحمت کشیدم براشون، بزرگ
  ).ساله 84مرد، (پرسن  سالی یه بار هم احوالمو نمی. رفتار کنن، نکردن

  
  اعتباري در خانه بی
با ورود به دورة که ین باور بودند تم بیشتر مختص سالمندان مرد است که بر ا این

یـک از اعضـاي خـانواده     پیري، دیگر اقتداري در بین اعضاي خـانواده ندارنـد و هـیچ   
اعتباري براي آنان و سخنانشان قائل نیستند؛ چراکه فرزندان در سنین کودکی به لحـاظ  
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و شنوي داشتند، امـا بـا ورود بـه سـنین جـوانی       وابستگی اقتصادي بیشتر از پدر حرف
ایـن تجربـۀ نافرمـانی فرزنـدان از     . اند شدن، دیگر اهمیت کمتري براي آنها قائل مستقل

  .والدین سالمند، مصداق ناخشنودي آنان است
کـردن، اآلن پیـر کـه     دادم، اطاعت مـی  تر بودن، دستور می هام کوچیک وقتی بچه

نـه  ک شدم، خرفت شدم، دیگه از من حرف شنوي ندارن، این خیلی منو ناراحت مـی 
  ).ساله 78مرد، (

اعتباري و کاهش اقتدار در خانه همراه  در حقیقت، از نگاه سالمندان، پیري با بی
  .است و این کاهش اعتبار، مصداق سوءرفتار و در نهایت ناخشنودي است

 ).ساله 86مرد، (خشونت یعنی پیر بشی و کسی اعتباري براي حرفات قائل نشه 

خـوان   دن و در مورد هیچ کاري که مـی  جام میخوان، ان هام هر کاري که می بچه
 12یـا   10دن،  هام گـوش نمـی   کنن، اصالً به صحبت انجام بدن، با من مشورت نمی

گـرفتن، ولـی اآلن نَـه، بارهـا مـورد       سال پیش اوضاع مالی بهتر بود، ازم گوش مـی 
مـرد،  (کردي  تونستی، زندگی خودتو جمع می تمسخرشان قرار گرفتم، که تو آگه می

 ).ساله 67

ورود به سن پیري، قدرت و اعتبار خود را از  مردان سالمند بر این باور بودند که با
اند و در خانه قدرت و اعتبار اولیۀ جوانی را ندارند و کنترل اعضاي خانواده  دست داده

این حس و تجربه بیشتر در مورد سالمندانی که وضـع مـالی   . از عهدة آنان خارج است
بنابراین، برخورداري از منـابع، نقـش مهمـی در تعیـین     . کرد ، صدق میمناسبی نداشتند

یک چه بسا مطابق با نظریۀ منابع، . وضعیت خشنودي سالمندان از روابط خانوادگی دارد
رابطۀ آشکار بین قدرت و منابع در خانواده وجود دارد و قدرت توانایی بالقوة یک عضو 

طبـق ایـن نظریـه،    ). 81: 1380اعـزازي،  (براي نفوذ و تسلط بر رفتـار دیگـري اسـت    
در  یقـدرت  سالمندانی که منابع و قدرت زیادي در خانواده ندارند، بیشـتر احسـاس بـی   

گیري مسائل خانه و خانواده کمتـر   اند و در تصمیم خانواده دارند و به حاشیه رانده شده
  .شود اعتنایی می هاي آنها بی شود و یا نسبت به حرف با آنان مشورت می
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  غفلت مراقبتی
انـد کـه براسـاس اصـول      پذیر و حساس جامعـه  هاي آسیب سالمندان یکی از گروه

. هـا، جامعـه و دولـت دارنـد     اخالقی، انسانی و قانونی، نیاز به مراقبت از سوي خانواده
شک خانواده بهترین مکان براي تضمین آسایش و آرامش روحی آنان است، اما گاهی  بی

هاي موجـود و فشـارهاي روانـی     تحول نقش خانواده، بحران عدم بلوغ فکري فرزندان،
. گـردد  زندگی مدرن سبب بروز سوءرفتار توسط اعضاي خانواده نسبت به سـالمند مـی  

توان در عدم مراقبت و غفلـت در مراقبـت از    انگاري و غفلت را می یکی از موارد سهل
عه نشان داد که سالمندان نتایج این مطال). 93: 1394ساعتلو و همکاران، (سالمندان دید 

سالمندان بخاطر ضعف مـالی بـویژه   . اند از کیفیت مراقبت توسط فرزندان خود ناراضی
از جانب فرزندان و ... براي تأمین هزینۀ دارو، عدم توانایی رفع نیازهاي شخصی خود و

شـوند و   اعضاي خانواده مورد غفلت قرار گرفته و چندان از جانب آنـان مراقبـت نمـی   
  .عامل باعث ناخشنودي آنها گشته است همین

نه هست که واسـۀ خریـد داروهـامم کمـه، بیشـتر      امنبع درآمدي ندارم، پول یار
 ).ساله 85مرد، (کنن  هام برام تهیه نمی ها پول خرید دارو ندارم و بچه موقع

رفتم دکتر، برام دارو نوشت، ولی توانایی خریدشـو نـدارم، پسـرمم بـرام تهیـه      
تونم چیزي  ه، منم نمید و فحش میزنه  میبرام تهیه کنه، صد تا حرف  کنه، اگرم نمی

 ).ساله 76زن، (بگم، چون جایی براي رفتن ندارم 

موضوع غفلت فرزندان نسبت به سالمندان، بخصوص در بـین سـالمندانی تجربـه    
شده که شرایط مالی مناسبی براي تهیۀ نیازهاي اولیه خـود ندارنـد و در نتیجـه در ایـن     

پذیري ایـن دسـته از    از این رو، آسیب. نه به اعضاي خانواده وابستگی بیشتري دارندزمی
در هـر صـورت،   . شدن، بیشـتر اسـت   سالمندان در رواط خانوادگی و مورد غفلت واقع

طبـق مفهـوم   . کنند محسوب میسوءرفتار سالمندان غفلت در مراقبت را به عنوان نوعی 
کنند  ، در تعامالت، طرفین مقداري داده دریافت میمبادله که در نظریۀ مبادله مطرح است

طرفین برابر باشد، این تعامل و مبادله مثبت ارزیـابی   برايو چنانچه مقدار دریافت داده 
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با توجه به این نظریه، ممکن است در تعامل، فردي که سالمند است . شود و بالعکس می
  . قربانی وابستگی و نیازي که به مراقب خود دارد، شود

رسد، بدلیل وابستگی که نسبت به مراقب  در واقع، وقتی فردي به سن سالمندي می
که مراقب وي خشن باشد، ممکن اسـت قربـانی غفلـت و حتـی      خود دارد، درصورتی

مطالعۀ روحانی، دهداري، ). 182: 1394ساعتلو و همکاران، (سوءرفتار از سوي او شود 
تـرین سـوءرفتار در بـین     داد کـه شـایع  نشـان  ) 1398(مکـان   راد و عالیی جنت حسینی

هایی چون عدم کمک در حرکت و  با معرف%) 58,3(سالمندان مربوط به غفلت مراقبتی 
جابجایی، عدم کمک در خوردن و آشامیدن، عدم کمک براي مراجعه به پزشک و امثال 

اي در بـین جمعیـت شـهري     در مطالعـه  )2007(دانـگ  همینطور نتیجۀ تحقیـق  . آن بود
تـرین   شـایع که  ،کننده تحت سوءرفتار و غفلت مراقبت% 35نگ چین نشان داد که نانجی

  .اند ، قرار داشتهشکل سوءرفتار بوده است
  
  هاي ناخشنودي سالمندان در روابط خانوادگی سنخ -2

اي که آنهـا در روابـط خـانوادگی     ناخشنودي سالمندان را براساس نوع ناخشنودي
عـاطفی، ناخشـنودي   -ناخشنودي روانـی : سته تقسیم کردد 5توان به  کنند، می تجربه می

  .کالمی، ناخشنودي مراقبتی، ناخشنودي اقتصادي و ناخشنودي جسمی
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  هاي ناخشنودي سالمندان در روابط خانوادگی و منبع اعمال آن سنخ -2 جدول

 ها ویژگی

منبع 
اعمال 

 ناخشنودي

سنخ 
 ناخشنودي

به سالمند، عدم ارتباط تلفنی و حضوري اعتنایی اعضاي خانواده  عدم توجه و بی
محبتـی نسـبت بـه سـالمند،     /مهـري  گرفتن سـالمند، بـی   از سوي فرزندان، نادیده

عدم اجازه  و تنهاگذاشتن سالمند در خانه ،کردن و چشم غره رفتن به سالمند اخم
 به سالمند براي دیدن افراد مورد عالقه

کلیۀ 
اعضاي 
 خانواده

ناخشنودي 
 عاطفی

دلیل و  کردن بی دادن بخاطر عصابیت، سرزنش فحاشی به سالمند، دشنامتوهین و 
مداوم، دادزدن و فریادکشیدن، غُرزدن در هنگـام کمـک بـه سـالمند، خُردکـردن      
سالمند نزد دیگران، بکاربردن اسامی ناشایست در صدازدن سالمند، گفتن کلمات 

 و شنیدن از همسر شهاي سالمند، فح ناسزا توسط فرزندان، اهمیت ندادن به حرف
 انداختن سالمند  تهدید به بیرون و آزار و اذیت شدن توسط عروس

فرزندان، 
همسر، 
 عروس

ناخشنودي 
 کالمی

نکـردن در رسـاندن بـه بیمارسـتان،      نکردن در حرکت و جابجایی، کمـک   کمک
 و نکـردن در تهیـۀ داروهـاي مصـرفی     نکردن در خوردن و آشامیدن، کمک  کمک
 انجام امور شخصی مانند استحمامنکردن در   کمک

 فرزندان
ناخشنودي 

 مراقبتی

ندادن پول به سالمند براي تهیۀ دارو، ندادن پول براي تهیـه خـوراك و پوشـاك،    
دادن ســالمندان بــویژه  گــرفتن حقــوق ماهیانــه بــدون رضــایت ســالمند، فریــب

ه و کردن موجودي حساب بانکی، اجبار سالمند به فروش خان سواد و خالی کم/بی
تحمیل مخارج زنـدگی بـه    و زمین بدون رضایت، تصاحب زورکی اموال سالمند

 دوش سالمند بدون رضایت

 فرزندان

ناخشنودي 
اقتصادي و 

 مالی

دادن،  سـالمند، نیشـگون گـرفتن، هـل    ) کـردن  وکـوب  لگدزدن و لـت (زدن  کتک
 تهدید به کشتن و کردن اشیاء به سمت سالمند در مواقع عصبانیت پرتاپ

، همسر
پسر، 
 عروس

ناخشنودي 
 جسمی
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  ناخشنودي عاطفی
شود و پـس از   انسان داراي دورة تحولی است که از ضعف دورة کودکی شروع می

ضـعف دورة  . نماید مدتی توانمندي، دوباره ضعف و ناتوانی در دورة سالمندي بروز می
ه و سالمندي مانند ضعف دورة کودکی است؛ یعنی همانطورکه یک کودك نیازمند توجـ 

امـا بـرخالف دورة کـودکی، در    . محبت است، سالمند هم نیازمند چنین توجهی اسـت 
دوران سالمندي، فرد سالمند مورد ناخشنودي عاطفی از سوي فرزندان و اطرافیان خـود  

ناخشنودي عاطفی یا روانی هر نوع رفتار کالمی یا غیرکالمـی اسـت کـه    . شود واقع می
ناخشنودي عاطفی اغلـب  . گذارد و احساسی فرد میاثري بسیار منفی بر سالمت روانی 

اسـاس و   افتد و آزارگر با تحقیر، انتقادهـاي بـی   در روابط خانوادگی و دوستی اتفاق می
سـالمندان    .کنـد  انگاري و کنترل فرد، در قربانی ترس و وحشت ایجاد مـی  تند، کوچک

هاي موجـود   فقدان دانند که در نتیجۀ آور می احساس تنهایی را یک حس دردناك و رنج
نماید و آنان در ضمن ایجاد ارتباط با خـدا، بـا یـادآوري خـاطرات      در زندگی بروز می

یارویی با این پدیده تالش ودوران مختلف زندگی و ایجاد ارتباطات جدید، در جهت ر
  ).1386هروي کریملو و همکاران، (کنند  می

سـواد و چـه    کم/ندان بیگرفته، عموم سالمندان، چه سالم هاي صورت طبق مصاحبه
سالمندان باسواد، تجربۀ ناخشنودي روانی و عاطفی را از سوي کلیۀ اعضاي خانواده اعم 

هاي خود سالمندان،  براساس گفته. اند از فرزندان، عروس یا اطرافیان خود در منزل داشته
وجهی و ت اعتنایی، بی کردند، بیشتر مورد بی هایی که در خانۀ فرزندان خود زندگی می آن
گرفتند؛ چون اعتقاد داشتند از نگهداري آنها خسته شده و جز زحمت  مهري قرار می کم

در مـورد  . کننـد  توجهی مـی  براي آنان، چیزي ندارند و به همین خاطر نسبت به آنها کم
سالمندانی هم کـه در خانـۀ خـود و     .توجهی در ادامه استدالل خواهد شد دالیل این بی

. اند د از عدم تماس حضوري و تلفنی فرزندان خود شکوه داشتهکردن مستقل زندگی می
و  ناخشـنودي هـاي   روانی و عاطفی یکی از مهمترین شـکل  در هر صورت، ناخشنودي
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را در  ناخشـنودي آزار سالمندان است که با روح و روان آنها سروکار دارد و آنهـا ایـن   
  .کنند روابط خانوادگی تجربه می

هاي ایـن دوره   توجهی کرده باشم، اآلن بچه م و مادرم بیآد به پدر هیچ یادم نمی
زنی، بـه حرفـات تـوجهی     زمونه خیلی با ما فرق دارند، هر چی باهاشون حرف می

 84مـرد،  (کـنن   محلی می اعتنا هستن نسبت بهم، کم بینن منو، بی کنن، انگار نمی نمی
 ).ساله

نَه، از وقتی سروسامون هامو دوست دارم، نگرانشونم، ولی اونا  این همه من بچه
اعتنا شدن، هیچ مهر و محبتـی بهـم    شون، نسبت به منم بی گرفتن و رفتن پی زندگی

 ).ساله 74زن، (ندارند 

کنه و دوسـتم   دونم به عروسم چه هیزم تري فروختم که با من بدرفتاري می نمی
ن سـابق  چـون ز . کنم روانیه، یا جادوگره و پسر منم جادو کرده گاهی فکر می. نداره

به فکـر  . ولی اآلن از من غافله. پسرم خدابیامرز که بود، پسرم خیلی مواظب من بود
شـون ندیـدم    هیچ مهري و محبتی از جانب... انگار نَه انگار مادري داره . من نیست

 ).ساله 76زن، (

همانطورکه گفته شـد، اکثـر سـالمندان تجربـۀ ناخشـنودي عـاطفی را داشـته و از        
بیشـتر آنهـا از نـوع برخـورد و     . انـد  حبتی فرزندان خود ناخشنود بودهم توجهی و بی بی

داشـتن   که گویاي عدم عالقـه و دوسـت  ... گونۀ فرزندانشان، عروس و هاي اخم حرکت
هـاي خـود توجـه     سالمندان به کوچکترین رفتار بچه. کردند هاست، ابراز ناراحتی می آن

محبتی و فراموشی نسبت بـه   نۀ کمداشته و عدم تماس حضوري و تلفنی فرزندان را نشا
توان به همگرایی این نتیجه با نتـایج مطالعـۀ هـروي     در این ارتباط می. دانستند خود می

از سـالمندان عضـو   % 25,9مبنـی بـر تجربـۀ    ) 1390(کریموي، رژه، فروغان و منتظـري  
اطفی هاي جهاندیدگان شهر تهران از حداقل یکی از انواع سوءرفتار بویژه غفلت ع کانون

و سوءرفتار روانشناختی و همچنین مطالعۀ کیقبادي، مقدم حسینی، کیقبادي و رخشـانی  
  .مبنی بر تجربۀ خشونت عاطفی توسط سالمندان اشاره نمود) 1393(
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  ناخشنودي کالمی
شود، فقـط محـدود بـه خشـونت و      که در افکار عمومی تصور می خشونت آنگونه

هـاي   کـردن و درگیـري   زدن، زخمـی  م کتـک اکثر مـرد . ستنیتعرضات فیزیکی و بدنی 
کنند، درحالیکه دامنۀ تعریف و وجـوه عینـی    فیزیکی را به عنوان مظهر خشونت معنا می

گیرد، که ازجمله خشونت  تري از رفتارهاي انسانی را در بر می هاي گسترده خشونت الیه
راسـاس  گیـرد و ب  خشونت ابتدا در ذهن شکل می). Megaree, 1990: 15(کالمی است 

ورزي را باید در  هاي خشونت در واقع، روش. شود گفتمان فرهنگی جامعه بنیان نهاده می
ناخشنودي کالمی بـه عنـوان شـکلی از     .فرهنگی جامعه جستجو کرد -ساختار فیزیکی

خشونت کالمی، نـوعی ناخشـنودي اسـت کـه در مقایسـه بـا ناخشـنودي فیزیکـی و         
گذارد، امـا احتمـاالً    ی، هیچ مدرکی به جا نمیهاي فیزیک هاي ناشی از ضربه کبودشدگی

  انجامـد   به همان انـدازه دردنـاك اسـت و بهبـود آن نیـز زمـان بیشـتري بـه طـول مـی          
  ). 49: 1391ایونز، (

اي کـه در خلـوت نشـان     در انظار عمومی، چهرة این شکل از سوءرفتار بـا چهـره  
دشنام و بکاربردن کلمـات  توان به  ها می ازجمله این ناخشنودي. دهد، متفاوت است می

احترامـی، رفتـار آمرانـه و     درپی، داد و فریاد و بداخالقی، بـی  هاي پی گیري رکیک، بهانه
درپی، تهدید به آزار یا کشتن، تحقیـر، قهـر و صـحبت     هاي پی آمیز و دستور دادن تحکم

نتـایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه      . نکردن و ممنوعیت مالقات با دوسـتان اشـاره کـرد   
مندان مصـادیقی از ناخشـنودي کالمـی آشـکار مثـل فحاشـی، بـد و بیـراه گفـتن،          سال

زدن و رفتـار آمرانـه و ناخشـنودي     فریادکشیدن، تهدید کالمی، توهین، غیبت، برچسب
گرفتن و کنایـه را از سـوي بـویژه فرزنـدان، همسـر و       کالمی پنهان مثل قهرکردن، نایده

ها ایستادگی کرده و برخی  برابر این خشونت اند، که برخی از آنها در عروس تجربه کرده
نیز ) 1394براي مثال، حسینی و همکاران، (مطالعات قبلی . اند دیگر سکوت اختیار کرده

تجربۀ یکی از سالمندان زن . اند به تجربۀ خشونت کالمی از سوي سالمندان اذعان داشته
  :درخصوص فحاشی از طرف همسرش این چنین است
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سالی از من بزرگتره وقتی که درد میاد سراغش به خودم بـه   شوهرم بیماره، چند
 ).ساله 74زن، (پدر و مادرم فحش میده و بعدش دوباره یادش میره که چیا گفته 

یکی از زنان سالمند اینچنین به خشونت کالمی از سوي فرزند پسرش و تهدید 
  :گوید به خشونت جسمی می

ده، تهدیـدم   آره، منـو آزار مـی   یپسرم با حرفاش و کلمات زشتش که به زبون م
  ).ساله 69زن، (کنه به زدن، حق هیچ حرفی تو خونه ندارم  می

مردان و زنان سالمند دیگري از تجربۀ ناخشنودي و آزار کالمی خویش از طرف 
  :گویند عروس می

کنـه، بـا غرغـراش و منـت      عروسم، وقتی پسرم نیست، خیلـی منـو اذیـت مـی    
ترسم با هم دعواشون  چون می. تونم به پسرم بگم ن نمیکنه و م گذاشتنش، اذیتم می

اي نـدارم   بشه، و اوضاع بدتر از اینی که هست بشه، مجبورم تحمل کـنم، راه دیگـه  
  ).ساله 78مرد، (

ره  ولـی وقتـی مـی   . چرخه رم خونۀ پسرم، عروسم مثل پروانه دورم می وقتی می
کنم و  پسرت بگی من چکار می کنه که آگه فالن کنی آگه به آد تهدیدم می بیرون، می

منم چون همه بچه هام ازم دورنـد و  . کنم که دیگه پسرت سمتت نیاد اینا یکاري می
زن، ... (کـردم   ترسم این پسرمم از دست بدم درمقابل رفتارهاي زنش سکوت می می
  ).ساله 79

زاره و ناراحتـه کـه مـن     شـونم، منـت زیـاد مـی     عروس کوچیکم که مـن پـیش  
کنه، چند باري هم گفت که انگار  حرف و حرکتاش خیلی ناراحتم می شونم، با پیش

  ).ساله 86مرد، (کلفت گیر آوردي 
بطورکلی، سالمندان مورد مطالعـه از جانـب اعضـاي خـانواده کـه شـامل همسـر،        

برخـی  . فرزندان و عروس خانواده بودند، مورد ناخشنودي کالمـی قـرار گرفتـه بودنـد    
پاشیدگی زندگی فرزندان و یا نداشتن مکانی براي زندگی  سالمندان بخاطر ترس از ازهم

ها سکوت اختیار کرده و اعتراضـی   و نداشتن حامی در زندگی، در برابر این ناخشنودي
هایی که وضعیت مـالی و سـواد چنـدانی     در بین سالمندان، آن. اند ها نداشته به خشونت
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اي بـراي زنـدگی    چراکه سرمایهنداشتند، بیشتر ناخشنودي کالمی را تجربه کرده بودند؛ 
مستقل نداشته و در اثر زندگی در کنار فرزندان، بیشتر مـورد ناخشـنودي کالمـی قـرار     

برخی دیگر که جدا از فرزندان خود سکونت داشته و درآمد ماهیانه و سـواد  . اند گرفته
باالتري داشتند، بخاطر فاصلۀ محل سکونت از فرزندان کمتـر مـورد تـوهین و تهدیـد     

  . اند می قرار گرفتهکال
طبق نظریۀ یادگیري اجتماعی، خشونت، کجروي و جرم نتیجۀ یادگیري هنجارهـا،  

باندورا معتقد است فراگیري خشـونت  . هاست ها و رفتارهاي مرتبط با این پدیده ارزش
پـذیرد و یـادگیري    و مشاهدات فـرد انجـام مـی   ) تنبیه و تشویق(تحت شرایط مستقیم 

ی از تجاربی هستند که برپایۀ یادگیري نیـابتی و از طریـق مشـاهدة    اجتماعی عمدتاً ناش
بنـابراین، ایـن   ). 25-24: 1372باندورا، (گیرند  رفتار فرد دیگر و پیامدهاي آن شکل می

آمیز پرورش یافته  که در محیط خشونت) فرزندان و همسري(احتمال وجود دارد افرادي 
آمیز علیه پدر یا مادر سالمند  ده رفتار خشونتاند، در آین آمیز بوده و شاهد رفتار خشونت

  .خود و یا همسر سالمند خود نشان دهند
  

  ناخشنودي مراقبتی
هـاي سـنتی،    شرایط خاص اجتماعی نظیر شهرنشینی، تجددگرایی، تغییر در ارزش

هاي جدید و قدیم و عدم آمادگی براي پذیرش مراقبـت از سـالمند،    تضاد ارزشی نسل
ها قادر به ایفاي مناسب نقش و وظایف خود در قبال سالمندان  وادهشود که خان سبب می

در چنین شرایطی، ممکن است سـالمند در معـرض سـوءرفتار توسـط اعضـاي      . نباشند
طبـق  ). 80: 1380حسـینی و همکـاران،   (آن قـرار گیـرد   از خانواده و پیامدهاي ناشـی  

ندان خود ناراضی بوده و گرفته، سالمندان از نوع مراقبت توسط فرز هاي صورت مصاحبه
از ... کردند که بخاطر ضعف مالی، عدم توانایی رفع نیازهاي شخصـی خـود و   اشاره می

جانب فرزندان و اعضاي خانواده مورد غفلت مراقبتی واقع شده و همـین عامـل باعـث    
  .ناخشنودي آنها گشته است
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هـا تـو    نـوه  از وقتی شوهرم مرد، رفتم پیش پسرم، ولی چه فایده، نَه عروس نَـه 
رفــتن و  کــنن، خــودمم توانــایی انجــام کــارامو نــدارم، حمــوم کــارام کمکــم نمــی

 ).ساله 85زن، (مرد  شدم یا شوهرم نمی رفتن برام مشکله، کاش پیر نمی دستشویی

رسن، ولی آگه یه مـدت بگـذره، کـارامو     هام، آگه پولی بهشون بدم، بهم می بچه
ق ماهیانه رو هم نداشـتم، مطمئـنم هیچگونـه    دن، اگر این خُرده پول حقو انجام نمی

 ).ساله 79مرد، (کردن  کمکی بم نمی

گونـه حمـایتی از جانـب فرزنـدان خـود       در ناخشنودي مراقبتـی، سـالمندان هـیچ   
کـردن در نظافـت شخصـی،     شوند و همواره مورد غفلت در مراقبت ازجمله کمـک  نمی

و یا غُرزدن اطرافیان در مراقبت،  گذاشتن قرار گرفته و بدلیل منت... جابجایی و تحرك و
هاي مقاومتی سالمندان در برابر نـامراقبتی   یکی از اهرم. اند بسیار اظهار ناخشنودي کرده

از آنها، اهرم مالی و پولی است که آنهم بالطبع در دست سالمندانی بوده کـه یـا شـاغل    
مندان فاقـد منـابع   اما سـال . تري برخوردار بودند بودند و یا از موقعیت اقتصادي مناسب

  .پذیرتر بودند اقتصادي، فاقد چنین اقتداري و در نتیجه آسیب
  

  ناخشنودي اقتصادي و مالی
هایی که سالمندان مورد مطالعه تجربه کردند، ناخشـنودي   یکی دیگر از ناخشنودي

اقتصادي است که عمدتاً ناشی از عدم استقالل اقتصادي آنـان در محـیط خـانواده و در    
برداري از منابع و اموال نقدي و  بهره. ستگی اقتصادي به اعضاي خانواده استنتیجه واب

غیرنقدي سالمند براي استفادة شخصی و نیز عدم توجه اعضاي خانواده بـه سـالمند در   
زمانی که وي به علت فقر قادر به خرید غـذا، دارو، لبـاس و سـایر مایحتـاج ضـروري      

). 1395مرداد  15پایگاه خبري آفتاب، (ود ش زندگی نباشد، سوءرفتار مالی محسوب می
مطالعه نشان داد که در این سنخ ناخشنودي، برخی سالمندان مـورد حمایـت اقتصـادي    

قرار نگرفته و برخـی دیگـر کـه زمـین،     ... اطرافیان جهت تهیۀ دارو، خوراك، پوشاك و
دان خـود  خانه و یا پول در حساب بانکی داشتند، مورد سوءاستفادة مالی از جانب فرزن
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و خانـه و زمـین   قرار گرفته و بدون اطالع آنها با جعل اسـناد و یـا اجبـار، بـه فـروش      
اند و در مقابل، سالمندان نیـز بـه منظـور حفـظ آبـرو،       کردن حسابشان اقدام کرده خالی

  . اند شکایتی از این مسئله نکرده
قتصـادي  که عموم سالمندانی که شرایط مالی مناسبی نداشـته و از لحـاظ ا   بطوري

اند، اما سالمندانی که  وابسته به فرزندان خود بودند، ناخشنودي اقتصادي را تجربه کرده
در . اند شرایط مالی مناسبی داشتند، بسیار کمتر هدف این شکل از ناخشنودي قرار گرفته

واقع، داشتن توانایی مالی سالمندان موجب تأمین بسیاري از خـدمات و نیازهـاي آنهـا    
هـاي نگهـداري و دارو و درمـان شـده و حتـی       دام پرستار، پوشش هزینهازجمله استخ

تواننـد   چنانچه سالمندان از تحصیالت و موقعیت اجتماعی باالتر برخوردار باشـند، مـی  
هاي جدیـد را حفـظ    مناسبات اجتماعی و عاطفی خود با اعضاي خانواده، اقوام و نسل

ناخشنودي اقتصادي کـه از جانـب    کند، از زنی سالمند که نزد پسرش زندگی می. کنند
شود و دلیـل اصـلی آن، وابسـتگی اقتصـادي بـه فرزنـد اسـت،         پسرش بر او اعمال می

 :گوید می
منبع درآمدي ندارم، مجبورم رفتار بد بچه هامو تحمل کنم، ولی حتی براي مـن  

کنم، ولی هیچ پـولی   من اآلن پیش پسرم زندگی می. اندازة ارزنی ارزش قائل نیستن
ده، آگه وضع مالیم بهتر بود،  اینکه بخوام خودم چیزي بخرم و بخورم بهم نمی براي
 ).ساله 82زن، (شون  موندم پیش نمی

مردان و زنان سالمند دیگر نیز در مورد تجارب ناخشـنودي اقتصـادي نسـبت بـه     
  :گویند خود، چنین می

هامو تهیـه  ده، دارو با پولی که ماهانه دولت می. کند پسرم کمک چندانی بهم نمی
 78مـرد،  ( هکن وگرنه اوالدم هیچ کمکی بهم نمی. خوره ام به دردم می کنم و یارانه می

 ).ساله

ولی من . پسرم گاهی که حالش خوبه، بهم پول میده که چیزي بخرم براي خودم
واسه همـین تـو حیـاط خونـه     ). پول فروش مواده(تونم این پول رو خرج کنم  نمی
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فروشـم یکـم پـول     آرم شـهر مـی   ها رو مـی  گاهی این بوته. چندتا بوتۀ فلفل کاشتم
پسرم . کنم ام سر می وقتاي دیگه هم فقط با پول یارانه. دربیارم، خرج خودمو دربیارم

که دنیا اومد، فکر کردم عصاي پیریم اومده، ولی اآلن هر روز آرزوي مـرگ خودمـو   
  ).ساله 79زن، (اونو دارم 

شـنودي و سوءاسـتفادة مـالی هـم از دیگـر      عالوه بـر ناخشـنودي اقتصـادي، ناخ   
برخی سالمندان که وضعیت مالی مناسـبی  . شود سوءرفتارهایی است که با سالمندان می

داشتند، مورد سوءاستفادة مالی فرزندان خود قرار گرفته و آنها را مجبور به فروش ملک، 
ـ  کردن حساب بانکی بدون رضـایت آنهـا مـی    گرفتن حقوق ماهیانه و خالی ایـن  . دکردن

سالمندان معموالً مقاومتی در برابر فرزندان خود نشان نداده، چراکه بر این بـاور بودنـد   
تجربۀ تسلیم یکی از زنان سالمندان در . اي جز تسلیم در برابر فرزندان خود ندارند چاره

  :برابر سوءاستفادة مالی فرزندان اینچنین بوده است
اومدن خونه  ازدواج کردن، هر روز می همشون. دختر 1تا پسر  3تا بچه دارم،  4

تو نگو اینا طمع خونۀ منو داشتن تـا بـاالخره   . نفتگ هاشون می پولی از بدبختیا و بی
رفتن زیر پام، خونه رو فروختم، آوارة دست این و اون شدم، خودمو بیچـاره کـردم   

  ).ساله 88زن، (
  :گوید یکی از سالمندان مرد در مورد سوءاستفادة مالی فرزندانش می

هایی که داشتم رو با هزار نقشه و کلک از چنگم درآوردن و مفـت   هام زمین بچه
آنها را فروختن و پولشون رو هم خودشون بردن، هرچی من زحمت کشیدم بر بـاد  

  ).ساله 80مرد، (دادند 
بطورکلی بخشی از سالمندان بدلیل نداشتن منبـع درآمـد مناسـب و وابسـتگی بـه      

هاي دارویی، مورد ناخشـنودي اقتصـادي    یۀ غذا، خوراك و هزینهفرزندان خود براي ته
واقع شده و ناخشنودي برخی دیگر نیز بخاطر اجبار آنها به فروش و یا تصاحب مال و 

براسـاس نظریـۀ مبادلـه، افـراد از منـابع قـدرت       . اموالشان از جانب فرزندان بوده است
اجتمـاعی کمتـري   -بع اقتصاديیکسانی برخوردار نیستند، بخصوص سالمندان که از منا
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برخوردارند و ازآنجاکه افراد غالباً به دنبال حداکثررساندن سودشان هستند، در روابطـی  
، همیشـه  )فرزنـدان یـا پرسـتار   (که در آن یک نفر وابسته است و یک نفر دیگر مراقب 

ایـن ضـعف   ). 147: 1985پیلمر، (زمینۀ سوءاستفاده از قدرت توسط مراقب وجود دارد 
هـاي درمـانی و    هاي معیشتی افراد و سالمندان و همچنین هزینـه  راه با افزایش هزینههم

شـود تـا مسـائل و     یابنـد، باعـث مـی    توجهی مـی  دارویی که در این سنین افزایش قابل
هاي ناشی از وابستگی مالی سالمندان برجسته شده و بر مناسبات بین سالمندان و  دغدغه

و ) 1395(اللهـی   ، بـرج )1397(تـایج تحقیقـات زمـانزاده    ن. تأثیرگـذار باشـد   انمراقبانش
نیـز داللـت بـر تجربـۀ غفلـت و      ) 1393(کیقبادي، مقدم حسینی، کیقبادي و رخشـانی  

نیـز  ) 1391(حقیقیـان  . سوءرفتار مالی اعضاي خانواده نسبت به سالمندان داشـته اسـت  
ترین نـوع آزار بـه   نشان داد که سالمندآزاري فیزیکی در شهر اصفهان پایین بوده و بیشـ 

  .باشد سالمندان از نوع استفاده از اموال بدون رضایت سالمند می
  

  ناخشنودي جسمی
سالمندان با جراحاتی که معموالً توسط مراقبین ایجاد شده، به مراکـز اورژانـس و   

مشاهدة عالئمی نظیر کبـودي، ورم، سـوختگی، آثـار ناشـی از     . کنند سوانح مراجعه می
تواند نمایانگر ایـن نـوع از    ستگی، دررفتگی، خراشیدگی و غیره میبستن با طناب، شک

سوءرفتار فیزیکی شامل هرگونه عمـل  ). 1395سازمان تأمین اجتماعی، (سوءرفتار باشد 
آمیز یا اعمال خشونت است که ممکن است در نتیجۀ صدمات فیزیکی باشد یا  خشونت

استبصـاري، مصـطفایی،   (درد کنـد   هـاي فیزیکـی یـا    تواند ایجاد ناراحتی نباشد، اما می
ــه  ــی خلیف ــی،    رحیم ــاري و تقدیس ــدي، استبص ــاحبه ). 18: 1396کن ــق مص ــاي  طب ه

گرفته، بخشی از سالمندان مورد مطالعه، بنا به دالیل شرایط اقتصادي، بیکاري و  صورت
اعتیاد، از جانب همسر، پسر و عروس خود مـورد ناخشـنودي و خشـونت جسـمی بـا      

کـردن اشـیاء و غیـره قـرار گرفتـه و در       کردن، پرتاب وکوب لت هایی چون زدن و روش
ها بخاطر ضعف جسمانی، توانـایی دفـاع از خـود را نداشـته و در نتیجـه بـه        مقابل، آن
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شدند؛ بخصوص سالمندانی که توانایی  دفعات قربانی خشونت سایر اعضاي خانواده می
در خانۀ فرزند خود زندگی کمتري در حرکت و انجام کارهاي روزمرة خود داشتند و یا 

نیز به علت حفظ حرمت  انسالمند. اند کنند، بیشتر ناخشنودي جسمی را تجربه کرده می
وشـتم   گاه حاضر نبودند عنوان کنند که توسط فرزندان خود مـورد ضـرب   خانواده، هیچ

  .دانستند دارشدن حیثیت خانواده می قرار گرفته و شکایت در این موارد را دالّ بر خدشه
زد، اآلن یکم کمتر شـده،   همسرم دست بزن داره، اون موقع جونتر بود، خیلی می

 ).ساله 69زن، (زندگی رو زهر مارم کرده 

هـاي یـه    شوهرم که مرد، من موندمو پسر معتاده مواد فروشم که نفرین خـانواده 
رسه، کیفش  مواد که بهش می. هفروخت، پشت سرمون عده جوون که بهشون مواد می

ولی امان از روزي که خماره، هرچـی دم دسـتش   . شه خوش اخالق می. کهکوك کو
گاهی وقتا آگه خیلی داغون باشه، . ده هاي بد می فحش. کنه سمت من باشه، پرت می

  ).ساله 75زن، (گیره  منو زیر مشت و لگد می
خدا دوست ناباب را سر راه هیشکی قرار نده، پسرم دوستاش معتادش کردن، از 

تـونیم   شده، عصبی شده، دست بزن پیدا کرده، مـن و زنمـم دیگـه نمـی     وقتی معتاد
زنه میشکنه، اون سري هـم مادرشـو زد، مـن رفـتم      جلوش وایسیم، همه چی رو می

 ).ساله 67مرد، (ها  نزارم، منم زد، دست خودشو زد به شیشه

مطالعـه از سـوي فرزنـدان خـویش مـورد       موردخالصه اینکه بخشی از سالمندان 
ي جسمی قرار گرفته که دالیل متعددي براي این قربانی ناخشـنودي جسـمی   ناخشنود

بودن وجود دارد، ازجمله اعتیاد فرزندان، نـاتوانی فـرد سـالمند و نـاتوانی فرزنـدان در      
مقصردانسـتن سـالمندان در ناکـامی     و نگهداري از آنهـا، وضـعیت بـد مـالی فرزنـدان     

العمـل و   ندان بدلیل ترس از عکسدر هر صورت، واقعیت این است که سالم. خویشتن
نتایج . اند گونه اعتراض یا شکایتی به این نوع رفتار فرزندان خود نداشته یا عواقب، هیچ

دهندة تجربـۀ خشـونت جسـمی از سـوي      نیز نشان) 1393(تحقیق حسینی و همکاران 
طبق نظریۀ یادگیري اجتماعی، نگرش و رفتـار افـراد براسـاس تجربـه و     . سالمندان بود
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فرد ابتدا در کودکی ذهنش همچون لـوح سـفیدي اسـت و آنچـه     . گیرد تکرار شکل می
اما نگرش و رفتار فرد توسط کسانی که با آنها در . شود کند در آن ذخیره می مشاهده می

طبق این نظریه، رواداشتن ناخشـنودي  . گیرد شود و شکل می بندي می ارتباط است قالب
هنگـامی کـه   . شـود  نسلی به نسل دیگر منتقل می و خشونت، امري آموختنی است و از

کنند، ایـن رفتـار در آنهـا درونـی شـده و       کودکان ناخشنودي و خشونت را مشاهده می
  .دهند ها را از خود بروز می گیرند، آن آوري قرار می زمانی که در موقعیت فشار و استرس

لمندان از سوي هاي سا در تحلیل و تفسیر دالیل اَشکال مختلف و متنوع ناخشنودي
بنـا بـه اذعـان خـود      .هاي متنوعی قابل طـرح اسـت   اعضاي خانواده و نزدیکان، روایت

هـاي آنهـا بـراي فرزنـدان      سالمندان، بخش عمدة این ناخشنودي، یا ناشی از مزاحمـت 
بینانۀ  ، و یا ناشی از توقعات غیرواقعباشد می ،کنند ها زندگی می که در خانۀ آن درصورتی

قایسه با شرایط دوران جوانی خود و نحوة برخورد خود با والـدین بـدون   سالمندان و م
توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی و مشغولیت و استقالل فرزنـدان درصـورتیکه در   

  .باشد خانۀ خود و مستقل از فرزندان زندگی کنند، می
تـوان   ز میکنند، نی در مورد سالمندانی که با فرزندان یا سایر افراد فامیل زندگی می

کنـد کـه    به دالیل و عوامل زیر اشاره کرد که زمینه و بستر بروز رفتارهایی را فراهم می
در واقـع، مسـئلۀ مزاحمـت سـالمند بـا      . هـا را بـه دنبـال دارد    انواع و اقسام ناخشنودي

  : شود که حضورش در خانۀ فرزند و عروس از آنجا ناشی می
تحدید کنند و در نتیجه سبک زنـدگی  ها مدام باید حوزة خصوصی خود را  آن) 1

خصوصی آنها تحت تأثیر حضور سالمند قرار گرفته و این امر زمینۀ ناخشنودي پنهان و 
  . باعث بروز آن خواهد شد ،کند که با کوچکترین بهانه خفته را فراهم می

میزان پایین رعایت بهداشت و نظافت از سوي سالمند، عـاملی در نارضـایتی و   ) 2
  . شود عضاي خانواده و در نتیجه اعمال سوءرفتار بر آنها میعصبانیت ا

شـدت بـدلیل وجـود سـالمند در منـزل       گذران اوقات فراغت بیرون از خانه به) 3
شود؛ چرا که فرزندان یا باید سالمند را با خـود همـراه کننـد کـه مشـکالت       تحدید می
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پیامدهاي خاصی دارد کـه  خاص خود را دارد و یا اینکه در خانه بمانند که باز این هم 
زمینـۀ چـالش بـا سـالمند و بـروز ناخشـنودي از طـرف او را فـراهم          ،در هر دو حالت

  . آورد می
کنـد و بـه    سالمند بخشی از فضاي منزل حداقل در حد یک اتاق را اشغال مـی ) 4

کند، همین امر منجـر بـه احسـاس عـدم اسـتفادة       نوعی عرصۀ خانه را بر اعضا تنگ می
شود و زمینۀ بروز ناخشنودي عاطفی را فـراهم   ده از همۀ ظرفیت منزل میاعضاي خانوا

  . آورد می
بین بوده و همین  رفتار اعضاي خانواده با سالمند مدام از سوي اطرافیان زیر ذره) 5

  . شود هم موجب شماتت و سرزنش اعضاي خانواده و تخلیۀ آن بر سر سالمند می
دخالت و دست به توصیه و نصـیحت در مـورد   سالمندان معموالً در امور خانه ) 6

زنند که همین امر منجر به نارضـایتی و   ها می کردن آن خطاي اعضاي خانواده و سرزنش
تنش بـا اعضـاي خـانواده و در نهایـت سـوءرفتار از سـوي اعضـاي خـانواده و بـروز          

  .شود ناخشنودي در سالمند می
ـ    کننـد، انتظـارات و    دگی مـی در مورد آن دسته از سالمندانی که در خانـۀ خـود زن

توقعاتی که متناسب با شرایط زندگی امروز و استقالل و سبک زنـدگی متناسـب بـا آن    
ها فراهم  ترین عامل تفسیر و برداشت سالمندان را در مورد انواع ناخشنودي نیست، مهم

امروزه فرزندان بدلیل ارتباطـات گسـترده، سـبک زنـدگی، وضـعیت شـغلی و       . کند می
هـا و   اي از انسـان  هاي مختلف، ارتباط با دایرة گسترده جهان درگیر زیست.. .تحصیلی و

 ،شـود کـه فرزنـدان    تغییر و جابجایی مداوم در فضا هستند و همین مسـئله باعـث مـی   
د چـه برسـد بـه    نـ سـاعت ببین  2تـا   1روز حتی کمتر از  هاي خود را در طول شبانه بچه

سـازي در   و توقع سالمندان، بایستی آگـاه  بنابراین، ضمن تعدیل این برداشت. سالمندان
  .مورد سوءرفتار فرزندان نسبت به سالمندان صورت گیرد
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  هاي مواجهۀ سالمندان با ناخشنودي در روابط خانوادگی استراتژي -3
شوند، چون بیشتر موارد ناخشنودي و  سالمندان به عنوان قربانیان خاموش تلقی می

متأسفانه افراد سالمند به علت حفظ حرمـت خـانواده،   . دنشو گاه گزارش نمی هیچ ،آزار
قـرار   عاطفیوشتم و رنج  کمتر حاضرند اقرار کنند که توسط فرزندان خود مورد ضرب

گـاهی  . داننـد  دارشدن حیثیـت خـانواده مـی    گیرند و شکایت در این موارد را خدشه می
. جدیـد اسـت  هاي  اوقات ترس از اقرار خشونت، بدلیل ترس سالمند از بروز خشونت

کننـد بـدلیل شـرایط     کننـد کـه فکـر مـی     برخی از سالمندان هم به این دلیل سکوت می
شان محق  شان، الیق رفتار خوب دیگران نیستند و اطرافیان براي رفتارهاي نامناسب سنی

  .هستند
  
  ديهاي اصلی براي استراتژي مواجهۀ سالمندان با ناخشنو هاي فرعی و تم کدهاي اولیه، تم -3جدول 

 کدهاي اولیه هاي فرعی تم تم اصلی

سکوت و 
  تساهل

  تحمل وضع موجود
نداشـتن مکـان    و تحمل وضع موجود، گریه و آرزوي مرگ

  دیگر براي رفتن

  همنشینی با همساالن
ــد،       ــابه دارن ــرایط مش ــه ش ــرادي ک ــا اف ــردن ب درد دل ک

  درك همدیگر و کردن در مورد نارضایتی خود با آنها صحبت

 طرد
 انتخابی

نخوردن دارو و (قهر 
 )غذا

 نخوردن غذا و دارو و نزدن با اعضاي خانواده حرف

دوري از روابط 
  خانوادگی

گیـري از روابـط    عدم شـرکت در جمـع خـانوادگی، کنـاره    
نشینی، ترك خانه و رفتن بـه خانـۀ فرزنـد     خانوادگی، گوشه

نارضایتی از فرزندان و ابراز آن بصـورت غیرمسـتقیم    ودیگر
  )قهر(

هدید به ترك خانه و ت
رفتن به سراي 

  سالمندان

 و تهدید به رفتن به سراي سالمندان و جداشدن از فرزنـدان 
 تهدید به ترك و فرار از خانه
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به هر روي، یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با ناخشنودي سالمندي بایستی 
اخشنودي است که مورد توجه و مطالعه قرار گیرد، استراتژي مواجهۀ سالمندان با وضع ن

هـاي   سالمندان بـراي مواجهـه بـا ایـن ناخشـنودي     . کنند در روابط خانوادگی تجربه می
رواشده از سوي اعضاي مختلف خانواده، دو استراتژي اصلی شامل سکوت و تساهل و 

  .اند ها و دالیل خاص خود اختیار کرده طرد انتخابی را بنا به موقعیت
  

  سکوت و تساهل
یوة تحمل وضع موجود و همنشینی با همساالن، تساهل خـود بـا   سالمندان با دو ش

  :دهند شده از سوي اعضاي خانواده را نشان میداشته  هاي روا ناخشنودي
هـا صـبر و    عموم سـالمندان در برابـر آزار و خشـونت    :تحمل وضع موجود) اول

رند کـه از  اند؛ چراکه این دسته از سالمندان یا شرایط مالی مناسبی ندا تحمل پیشه کرده
فرزندان خود جدا شده و بصورت مستقل زندگی کنند و یا فرزندان آنان حاضر نیستند 
مخارج اسـتقالل آنـان را پرداخـت کننـد، در نتیجـه آنـان نـاگزیر از تحمـل وضـعیت          
ناخوشایند و آزارگونه از طرف فرزندان، عروس و یا همسر خود بوده و برخی نیز مرگ 

  .اند ضعیت دانستهرفت از این و را چارة برون
ترسم با هم دعواشون بشـه و اوضـاع بـدتر از اینـی کـه هسـت بشـه،         چون می

  ).ساله 79زن، (اي ندارم  مجبورم تحمل کنم، راه دیگه
هامو تحمل کنم، ولی حتی بـراي مـن    منبع درآمدي ندارم، مجبورم رفتار بد بچه

کنم، ولی هیچ پـولی   اندازة ارزنی ارزش قائل نیستن، من اآلن پیش پسرم زندگی می
ده، آگه وضع مالیم بهتر بود،  براي اینکه بخوام خودم چیزي بخرم و بخورم، بهم نمی

 ).ساله 82زن، (شون  موندم پیش نمی
رفتم تـا نَـه    موندم، از اینجا می وقت خونۀ پسرم نمی ام خوب بود، هیچ اگر وضع

 ).ساله 86رد، م(هاي پسرم رو  اعتنایی غُر زدناي عروسم رو بشنوم، نَه بی

بخشی از سالمندان براي فرار از ناخشنودي ناشـی از   :همنشینی با همساالن) دوم
آزار و خشونت اعضاي خانواده، به همنشینی با دوستان خود و بحث در مورد مشکالت 
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کردن با آنها روي آورده و سعی کردند از این طریـق بـا شـرایط موجـود کنـار       و درددل
در مورد مسائل و مشکالت خود با افراد سالمندي که عموماً نیز  ها با صحبت آن. بیایند

اینکه آسـتانۀ صـبر و     شرایط مشابه آنها را داشته، احساس خوشایندي پیدا کرده، ضمن
  .آمیز اعضاي خانواده باالتر رفته است آنان نسبت به رفتار خشونت هلتسا

رم پـارك،   می  کنم،  یداواسه اینکه بتونم غم و غصه مو فراموش کنم و یکم آرامش پ
 ).ساله 74مرد، (شه  زنم، یکم دلم باز می شینم حرف می وساالي خود می سن با هم

زنـم،   هام، اونـام چندتایشـون پیـرن، حـرف مـی      شینم تو کوچه پیش همسایه می
 ).ساله 69زن، (شم  کنم، یکم بهتر می درددل می

  
  طرد انتخابی

شده از سـوي  داشته  هاي روا ا ناخشنودياستراتژي دیگر سالمندان براي مواجهه ب
گیـري از   ها سعی کردند با سـه شـیوة قهـر، کنـاره     آن. اعضاي خانواده، طرد انتخابی بود
  :خود را طرد کنند ،اي انتخابی روابط خانوادگی و تهدید، بگونه

عموم سالمندان که مورد آزار و خشونت توسط اعضـاي خـانواده قـرار    : قهر) اول
هـاي ابـراز ناخشـنودي از     ر واقع از قهرکردن بـه عنـوان یکـی از شـیوه    گرفته بودند، د

. وضعیت ناخشنود خود که اعضاي خانواده براي آنان فراهم کرده بودند، استفاده کردند
گوید که با نخوردن دارو و غذا، نارضایتی خود را به  یکی از زنان سالمند در این باره می

  :داده است طرف مقابل نشان می
خورم،  کنه، من دیگه غذا نمی کنه و بهم فحاشی می ه پسرم باهام دعوا میوقتی ک

 ).ساله 76زن، (خورم تا بفهمه ازش ناراحتم  داورهامم نمی

هاي دیگر قهر بودند که برخـی سـالمندان    کردن نیز، شیوه نخوردن و سکوت غذا
 :بستند شده از سوي اعضاي خانواده بکار میداشته  هاي روا در پاسخ به ناخشنودي

که غذا نخورم، اینجوري بهشون بفهمـونم کـه    تونم بکنم، آینه تنها کاري که می
 ).ساله 79زن، (ازشون ناراحتم 
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گذاشـتن   منم اصالً از منـت . کنه زنه، واسه کمکایی که بهم می عروسم هی غر می
خوره، واسـه همـین    اون بهم می وشه حرفی هم بزنم، بین پسرم  نمی. آد خوشم نمی

 ).ساله 74مرد، (زنم ازشون دلگیرم  اهاشون حرف نمیهیچ ب

کنن، اینقدر ازشون دلگیرم و ناراحتم فقط یه گوشـه   خیلی مواقع که ناراحتم می
  ).ساله 86مرد، (زنم  شینم با هیچ کدوم حرف نمی می
  

بخشـی از سـالمندان کـه مـورد آزار و     : گیـري از روابـط خـانوادگی    کناره) دوم
گیري از روابط خانوادگی بـه   واده قرار گرفته بودند، با کنارهخشونت توسط اعضاي خان

. هـاي ابـراز ناخشـنودي از وضـع موجـود اسـتفاده کـرده بودنـد         عنوان یکـی از شـیوه  
از ... هـا و  هـاي تولـد، مهمـانی    هاي جمعی مانند جشن نکردن در مراسم و شادي شرکت

  .گیري سالمندان از روابط خانوادگی است مصادیق این کناره
کنن، منم ازشون فاصله  احترامی می هام احترام قائل نیستن، بهم بی وقتی برام بچه

 ).ساله 80مرد، (کنم  هایی که دارن، اصالً شرکت نمی رم، تو جمعیگ می

گن تو هم  گیرن، می مهر و توجهی ازشون ندیدم که بعضی وقتا تولدي چیزي می
م رو دارن، چند سري رفتم، بودم و برم که چی بشه، نَه خیلی احترام ،رم نمی بیا، من

 ).ساله 75زن، (خوام ببینمشون  رم اصالً نمی دیگه نمی. نبودم فرقی نداشت

برخی سالمندان با تهدید فرزندان به ترك خانـه و رفـتن بـه سـراي     : تهدید) سوم
ها از این ابزارها بـه   آن. هاي آنان واکنش نشان داده بودند سالمندان، در برابر ناخشنودي

واکنشی علیه خشونت و آزار اطرافیان استفاده کردند تا به آنها نشان دهند کـه از  نوان ع
  .اند وضع ناخوشایند موجودي که بر روابط آنها در خانواده حاکم است، ناراضی

رم از دسـتتون راحـت    رم خونۀ سالمندان، مـی  گم می کنن، می هر وقت دعوا می
 ).ساله 88زن، ( شم، واسه اینکه یکم مراعات منم بکنن می

رم تو کوچه و خیابون یا تـو سـراي سـالمندان، ولـی      گم می زنه، می پسرم که منو می
  ).ساله 75زن، (دادن برداره  مونم تا اینجوري شاید دست از زدن و فحش پیش تو نمی
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  گیري بحث و نتیجه
هاي سالمندان تهرانی در روابط خـانوادگی بـا    هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ ناخشنودي

هـاي   گیـري  استفاده از روش پدیدارشناسی بود که این هدف، مشتمل بر نتایج و نتیجـه 
همچنین، . گونۀ سالمندان از ناخشنودي بود گیري، درك غفلت ترین نتیجه مهم. مهمی بود

و سوءرفتار بخش زیادي از زنان و مردان سالمند نسبت به ناخشنودي، تصور و تعریف 
نیز نشـان از دامنـۀ گسـتردة    ) 2011(مطالعۀ میوروري  خشونت کالمی داشتند که نتایج

ندادن به حـرف و نصـیحت تـا     درك سالمندان تانزانیا از عبارت ناخشنوي شامل گوش
عالوه بر آن، بخش زیادي از زنان سالمند درکـی  . خشونت و جراحت جسمانی داشت

ـ    ا از که از خشونت داشتند، بیشتر متوجه خشونت جسمی بود که یا از طـرف شـوهر ی
  . شُد طرف فرزندان خود بر آنان اعمال می

برخی از زنان بر این باور بودند که همسر آنان از زمـان جـوانی نسـبت بـه آنـان      
اند و برخی دیگر معتقد بودند ورود به دوراهی پیـري و مریضـی باعـث     خشونت داشته

از سـوي   نظریۀ فمینیستی بر آزاري که. بوجودآمدن این نوع خشونت بر آنها شده است
شود تمرکز کرده و معتقد است کـه زنـان سـالمند     همسر نسبت به سالمند زن اعمال می

ترند و در نتیجه از سوي  بدلیل فقدان منابع اقتصادي و اجتماعی، بیش از مردان، ضعیف
اینکه درك مردان از زنان، تلقی آنها  بینند؛ ضمن همسر خویش آسیب و آزار بیشتري می

دارایی است و این تلقی، مجوز اعمال ناخشنودي بـر آنهـا از سـوي     به عنوان بخشی از
  .کند مردان را صادر می

همچنین، مردان سالمند بر این باور بودند که با ورود به سن پیري قدرت و اعتبـار  
خود را از دست داده و در خانه قدرت و اعتبار اولیه را ندارند و کنترل اعضاي خانواده 

این امر بیشتر در مورد سـالمندانی کـه وضـع مـالی مناسـبی      . استاز عهدة آنان خارج 
طبق نظریۀ منابع، یک رابطۀ آشکار بین قدرت و منابع در خانواده . کند نداشتند صدق می

این نظریه قدرت را به عنوان توانایی بالقوة یک عضو براي نفوذ و تسلط بر . وجود دارد



 
 
 
 
 

  

  1398 بهار، 19، شماره ششمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال     122  

طبق ایـن نظریـه، سـالمندانی کـه     ). 81: 1380اعزازي، (نمایند  رفتار دیگري تعریف می
منابع و قدرت زیادي در خانواده ندارند، بیشتر احساس عدم قدرت کرده و بـه حاشـیه   

شود و یا  گیري امور خانه و خانواده کمتر با آنان مشورت می شوند و در تصمیم رانده می
بـا  رفتار سـوء گیرد که ایـن خـود نـوعی     اعتنایی صورت می هاي آنها بی نسبت به حرف

  . شود سالمندان محسوب می
انـد؛   همچنین، سالمندان از لحاظ مراقبت مورد غفلت فرزنـدان خـود قـرار گرفتـه    

بخصوص سالمندانی که شرایط مالی مناسبی براي تهیۀ نیازهاي اولیه خود ندارند و بـه  
دان سالمن. پذیرترند اند، آسیب اعضاي خانوادة خود وابستگی اقتصادي بیشتري پیدا کرده

کننـد کـه ایـن وضـعیت بـا       محسوب میسوءرفتار غفلت در مراقبت را به عنوان نوعی 
شود کـه در تعـامالت،    در نظریۀ مبادله چنین فرض می. مفهوم مبادله قابل توضیح است
کنند و اگر مقدار دریافت داده براي طرفین برابر باشـد،   طرفین مقداري داده دریافت می

از ایـن رو، در تعامـل، فـردي کـه     . شود و بالعکس رزیابی میاین تعامل و مبادله مثبت ا
وقتی فردي بـه  . شود سالمند است، قربانی وابستگی و نیازي که به مراقب خود دارد، می

رسد، بدلیل وابستگی که نسبت به مراقب خود دارد، درصورتیکه فـرد   سن سالمندي می
: همـان (سوي او شـود   مراقب خشن باشد، ممکن است قربانی خشونت و سوءرفتار از

در بین جمعیت سالمندان شهر نانجینـگ چـین نیـز    ) 2007(نتیجۀ تحقیق دونگ ). 182
ترین شکل سوءرفتار با سالمندان این  کننده، شایع نشان داد که سوءرفتار و غفلت مراقبت

  .شهر بوده است
هــا داللــت دارنــد کــه ســالمندان مــورد مطالعــه در ایــن تحقیــق،  بنــابراین، یافتــه

اي را از جانب اعضاي خانواده کـه شـامل همسـر،     هاي مضاعف و چندگانه اخشنودين
ها انواع خشـونت کالمـی    براي مثال، آن. اند فرزندان، عروس و داماد است، تجربه کرده

آشکار مثل فحاشی، بد و بیـراه گفـتن، فریادکشـیدن، تهدیـد کالمـی، تـوهین، غیبـت،        
گـرفتن و   یـده دکالمی پنهان مثل قهرکـردن، نا هاي  زدن، رفتار آمرانه و خشونت برچسب

اند، اما تجربۀ آن  عموم سالمندان در معرض خشونت کالمی بوده. اند کنایه را تجربه کرده
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. تر و شدیدتر بـود  در بین سالمندانی که وضعیت مالی و سواد چندانی نداشتند، گسترده
المندان مشاهده شـده  در میان مطالعات قبلی نیز، تجربۀ این خشونت کالمی از سوي س

  ). 1394براي مثال، حسینی و همکاران، (است 
هاي رایج در بین سالمندان، خشونت عاطفی بود کـه عمـوم    نوع دیگر از خشونت
گونـۀ فرزنـدان،    هاي اخم ها از نوع برخورد و حرکت آن. اند سالمندان آن را تجربه کرده

داشـتن   عـدم عالقـه و دوسـت    محبتی و امثال آن کـه گویـاي   مهري، کم ، بی...عروس و
کیقبادي، مقدم توان به نتایج تحقیق  در این ارتباط می. کردند هاست، ابراز ناراحتی می آن

در ارتباط با تجربۀ خشونت عـاطفی سـالمندان و   ) 1393(حسینی، کیقبادي و رخشانی 
در  اشاره کرد که نشان داد زنان و مردان سـالمند ) 1391(همچنین نتایج تحقیق حقیقیان 

محیط زندگی خود و از اطرافیان خود انتظار مهر و محبت دارند و چنانچه به ایـن نیـاز   
  .شوند آنان پاسخ داده نشود، با ناخشنودي مواجه می

عموم سـالمندان  . ها علیه سالمندان، خشونت اقتصادي است یکی دیگر از خشونت
اي تهیـۀ خـوراك و   بدلیل نداشتن منبع درآمد مناسب و وابستگی به فرزنـدان خـود بـر   

مورد خشونت اقتصادي واقع شده و همچنین بخشی از آنان مجبـور   ،هاي دارویی هزینه
انـد و از ایـن حیـث     به فروش و یا تصاحب مال و اموالشان از جانب فرزندانشان شـده 

طبق نظریۀ مبادله، افراد از منابع قدرت یکسانی برخوردار نیستند، . بسیار ناخشنود بودند
اجتماعی کمتري برخوردارند و ازآنجاکه افراد -مندان که از منابع اقتصاديبخصوص سال
حداکثررساندن سودشان هستند، در روابطی که در آن یک نفـر وابسـته   به غالباً به دنبال 

، همیشـه زمینـۀ   )مراقـب /فرزنـدان یـا پرسـتار   (است و یک نفر دیگر صـاحب قـدرت   
  ). 147: 1985یلمر، پ(سوءاستفاده از قدرت توسط مراقب وجود دارد 

هـاي معیشـتی افـراد و سـالمندان و همچنـین       این ضعف همراه با افـزایش هزینـه  
شود  یابند، باعث می توجهی می هاي درمانی و دارویی که در این سنین افزایش قابل هزینه

هاي ناشی از وابستگی مالی سالمندان برجسته شده و بر مناسبات بین  تا مسائل و دغدغه
خشـونت را   ایـن نـوع  این دسته از سالمندان که . مراقبانش تأثیرگذار باشد سالمندان و
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طبق نتایج تحقیق زمانزاده . گیرند اند، در دستۀ سالمندآزاري اقتصادي قرار می تجربه کرده
) 1395(اللهـی   و بـرج ) 1393(کیقبادي، مقـدم حسـینی، کیقبـادي و رخشـانی     ، )1397(

سوءرفتار مالی داشتند، مورد خشـونت جسـمی    بخشی از سالمندانی که تجربۀ غفلت و
این سالمندان به دالیلی مانند اعتیـاد فرزنـدان، نـاتوانی    . اند فرزندان خود نیز قرار گرفته

پولی فرزندان و مقصردانستن والدین در ایـن زمینـه، سـالمندان را مـورد      سالمند و یا بی
دهنـدة   نیز نشان) 1393( نتایج تحقیق حسینی و همکاران. اند خشونت جسمی قرار داده

  .تجربۀ خشونت جسمی از سوي سالمندان بوده است
هایی است کـه از   در سوي دیگر قضیه، نحوة مواجهۀ سالمندان با انواع ناخشنودي

مطالعه نشان داد . شده استداشته سوي اعضاي خانواده در روابط اجتماعی بر آنها روا 
آغتشه به ارزش اعتبـار خـانوادگی و   (ی که دو استراتژي سکوت و تساهل و طرد انتخاب

. ها بودند هاي سالمندان براي مواجهه با این ناخرسندي ترین استراتژي مهم) هنجار ترس
اند؛ چراکه این دسـته   عموم سالمندان در برابر آزار و خشونت صبر و تساهل پیشه کرده

دا شـده و زنـدگی   اند که از فرزندان خود جـ  از سالمندان یا شرایط مالی مناسبی نداشته
مستقلی را تشکیل دهند و یا فرزنـدان آنـان حاضـر نبودنـد مخـارج اسـتقالل آنـان را        

بخشی دیگر از آنها، براي . پرداخت کنند، در نتیجه آنان ناگزیر از تحمل وضعیت بودند
فرار از میزان ناراحتی ناشی از آزار و خشونت، به همنشینی با دوستان و بحث در مورد 

برخی دیگر از سالمندان با تهدیـد فرزنـدان بـه    . روي آوردند ،کردن رددلمشکالت و د
هـاي آنـان واکـنش     ترك خانه و رفتن به سراي سالمندان، به نوعی در برابر ناخشـنودي 

از قهرکـردن در خـوردن دارو و غـذا و یـا      برخی دیگـر . اند نشان داده و مقاومت کرده
، بـه عنـوان واکنشـی علیـه ناخشـنودي      قهرکردن از خانه و رفتن به خانۀ فرزنـد دیگـر  

  .اطرافیان استفاده کرده تا نارضایتی خود از آنها را نشان دهند
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  ها و پیشنهادها محدودیت
هایی مواجه بود که ازجمله  تحقیق حاضر نیز به سیاق تحقیقات دیگر، با محدودیت

ـ  برخیعدم همکاري : توان به موارد زیر اشاره کرد می رس از گفـتن  سالمندان به دلیل ت
بیشتر بـا آنهـا؛ محـدودیت    سوءرفتار واقعیت و اطالع فرزندان خود از نارضایتی آنان و 

زمانی و محدودیت سنی سـالمندان و در نتیجـه عـدم انسـجام و یکپـارچگی در ارائـۀ       
حاضر مبتنی بر کار کیفـی بـود و   در ضمن، تحقیق . مطالب به محقق در هنگام مصاحبه

بـه  . تواند به تولید ادبیات غنی در این حوزه کمک کند شابه میقطعاً انباشت مطالعات م
هـاي سـالمندان، انجـام     نشـده از ناخشـنودي   هـاي مطالعـه   این منظور، توجـه بـه سـنخ   

هـاي مـورد    ها و خشـونت  ي کیفی مستقل دربارة هر یک از انواع ناخشنوديها پژوهش
هـا دربـارة کیفیـت     خانوادهیی در ارتباط با نوع نگرش فرزندان ها پژوهشمطالعه، انجام 

ها و آزار نسبت بـه   برخورد با افراد سالمند، بررسی دیدگاه و نظر مردم دربارة خشونت
ها از نحوة صحیح برخورد با افراد سـالمند و   افراد سالمند، بررسی میزان آگاهی خانواده

خانه، به  ها از مشکالت و نیازهاي افراد سالمند در بررسی میزان آگاهی و اطالع خانواده
  .باشند طرح می عنوان موضوعات پیشنهادي براي تحقیقات آتی قابل

اما در مقـام پیشـنهادهاي کـاربردي، مطالعـۀ حاضـر بـه منظـور توجـه و کـاهش          
انجـام  : دهـد  هاي سالمندان در روابط خانوادگی، پیشنهادهاي زیر را ارائه می ناخشنودي

خشنودي و نارضایتی سالمندي از روابط مطالعات پهنانگر به منظور بیان وسعت مسئلۀ نا
هـاي   دادن خشـونت  خانوادگی؛ ایجاد مکانیسمی براي کمک به سالمندان براي گـزارش 

رسانی به اعضاي خـانواده نسـبت بـه نیازهـاي عـاطفی،       ها؛ اطالع خانگی و ناخشنودي
ي اقتصادي و مراقبتی سالمندان از سوي نهادهاي متولی مانند سازمان بهزیستی، شهردار

هاي قانونی  گرفتن مکانیسمدرنظرهاي مناسب براي افراد سالمند؛  ؛ درنظرگرفتن بیمه...و
، حقـوقی و  براي مبارزه با خشونت فرزندان با والدین از جانب دولـت؛ حمایـت مـالی   

 .قانونی و اسکان سالمندان از جانب دولت
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اسـت   در رابطه با نقش و جایگاه مددکاري اجتمـاعی در ایـن مـداخالت، گفتنـی    
توسعۀ مددکاري مبتنی بر سالمندي و حضور مددکاران اجتمـاعی متخصـص در حـوزة    

. توانند نقش مهمـی در کـاهش خشـونت علیـه سـالمندان داشـته باشـند        سالمندي، می
توانـد بـه عنـوان مکانیسـمی بـراي کمـک بـه سـالمندان بـراي           مددکاري اجتماعی می

ریـزان و   رد تأکید و توجـه برنامـه  مو ،ها هاي خانگی و ناخشنودي دادن خشونت گزارش
مـددکاران اجتمـاعی بـا ایجـاد همـدلی و دسـتگیري از سـالمندان        . سیاستمداران باشد

توانند به راحتی مشکالت آنها را شناسایی و زمینۀ ایجاد تسهیالت و کمک بـه آنهـا    می
براي مثال، افراد سالمند بـه علـت حفـظ حرمـت     . براي کاهش خشونت را فراهم کنند

وشتم و رنج عاطفی از سوي فرزندان را گـزارش دهنـد و    اده کمتر حاضرند ضربخانو
  . دانند دارشدن حیثیت خانواده می شکایت در این موارد را خدشه

کـردن خشـونت، بـه دلیـل تـرس سـالمند از بـروز         گاهی اوقات تـرس از عنـوان  
ه فکـر  کنند کـ  برخی از سالمندان هم به این دلیل سکوت می. هاي جدید است خشونت

شان الیق رفتـار خـوب دیگـران نیسـتند و اطرافیـان بـراي        کنند به دلیل شرایط سنی می
در ایـن مـوارد، مـددکاران اجتمـاعی بـه خـوبی       . شان محق هسـتند  رفتارهاي نامناسب

کمـک  ... هاي خشونت، نوع خشـونت و  توانند به شناسایی الگوهاي خشونت، مکان می
حـال   درعین. آگاه و زمینۀ کاهش آن را فراهم کنندکنند و نهادهاي متولی را از وضعیت 

رسانی به اعضاي خـانواده نسـبت بـه نیازهـاي عـاطفی، اقتصـادي و        مددکاران با اطالع
  .توانند به کاهش خشونت کمک کنند مراقبتی سالمندان، می
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