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 چکیده

 راتیتاث تواندیم  که است سالمند با سوءرفتار سالمندی، دوران در جدی مشکالت از یکی مقدمه و زمینه:

. بگذارد هاآن یمعنو و یاجتماع ،یروان ،یستیز مختلف ابعاد در یمتو سال یزندگ تیفیکبر  یدائم و یجد

 جنوب بهداشت مرکز پوشش تحت سالمندان با رفتارسوء خطر عوامل و وعیش نییتع هدف این پژوهش با

 انجام شد. جمعیت بر مبتنی ای؛ مطالعه1397 سال درتهران  یبه دانشگاه علوم پزشک وابسته

 

ی هاتحلیلی بود. نمونه-جمعیت از نوع مقطعی توصیفی بر مبتنی ایاین پژوهش، مطالعه روش تحقیق:

صورت گیری بهساله و باالتر ساکن در جنوب شهر تهران بودند. نمونه 60نفر از سالمندان  500پژوهش، 

خدمات جامع سالمت مرکز  33شده بر اساس جمعیت سالمندان از بین دادهشده وزنبندیتصادفی طبقه

شناختی، پرسشنامه سوءرفتار با سالمند جنوب شهر تهران انجام گرفت. ابزار مطالعه شامل اطالعات جمعیت

ی های ابزاری زندگی و ابزار کوتاه شدههای روزمره زندگی، پرسشنامه فعالیتدر خانواده، پرسشنامه فعالیت

 انجام شد. 11نسخه  STATAافزار استفاده از نرم ها بااختالالت شناختی بود. تجزیه و تحلیل داده

 

شیوع انواع  درصد از سالمندان حداقل یک نوع از انواع سوءرفتار را تجربه کردند. 78نتایج نشان داد  ها:یافته

درصد(، سلب 59درصد(، غفلت مراقبتی )8/72شناختی )سوءرفتار در مطالعه حاضر به ترتیب سوءرفتار روان

درصد(، 4/41درصد(، غفلت مالی )8/45درصد(، غفلت عاطفی )4/48درصد(، سوءرفتار مالی )56)اختیار 

درصد( بود. بین وقوع سوءرفتار با سالمندان و عوامل خطر 2/17درصد( و طردشدگی )24سوءرفتار جسمی )

، وضعیت شناختی سالمند (P=04/0، مصرف سیگار )(P<001/0های ابزاری زندگی )همچون فعالیت

(003/0=P)( 001/0، تحصیالت ابتدایی=P) ( 006/0و وضعیت سالمتی از دیدگاه خود سالمند=P) ارتباط ،

 معناداری وجود داشت.

 

درصد بود که در مقایسه با نتایج اکثر مطالعات نیز  78شیوع سوءرفتار در مطالعه حاضر  گیری:بحث و نتیجه

رسد برای کاهش سوءرفتار با سالمندان، ه، به نظر میهای این مطالعمیزان باالیی است. با توجه به یافته

ی ایشان در جهت ایجاد استقالل سالمندان در انجام کارهای شخصی توجه و آموزش به سالمندان و خانواده

-های سالمندی در محالت و بهویژه پیش از رسیدن افراد به دوران سالمندی، ایجاد کانونو روزمره زندگی به

-های اجتماعی در راستای کاهش مشکالت شناختی، آگاهت سالمندان و گسترش شبکهکارگیری و مشارک

های اقتصادی دولت برای سالمندان، سازی سالمندان در راستای نحوه صحیح مدیریت مالی یا حمایت

گذاری بیشتر روی بهداشت در مقایسه با درمان در نظام سالمت کشور و ایجاد فرهنگ ازدواج مجدد سرمایه

 سالمندان ضروری است.در 
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Abstract 
 

Introduction 

Mistreatment is one of the most serious problems elderly face, which can have a serious and 

permanent effect on quality of life and overall health different aspects such as biologic, 

psychologic, social and spiritual. This study aimed to determine prevalence and risk factors 

of mistreatment with elderly under coverage of southern health center of Tehran University 

of Medical Sciences on 2018: a population based study. 

 

Method 

This was a cross-sectional population-based study. Participants were 500 elderly (over 60 

years old) living in the southern Tehran. Sampling was performed in a Stratified Weighted 

Random Sampling way based on elderly under coverage of 33 health centers in the southern 

Tehran. Study instruments were socio-demographic information questionnaire, elderly 

mistreatment in family questionnaire, activities of daily living questionnaire, Instrumental 

Activities of Daily Living questionnaire and abbreviated mental test. Analysis of the data was 

performed using 11th version of STATA. 

 

Results 

Results show that 78% of participants experienced at least on type of mistreatment. 

Prevalence of mistreatment types are physiological (8.72%), neglecting in care (59%), 

disclaimer (56%), financial mistreatment (4.48%), emotional (8.45%), financial neglecting 

(4.41%), physical mistreatment (24%) and ostracism (2.17). There was significant 

relationship found between occurrence of mistreatment and Instrumental Activities of Daily 

Living (P<0.001), cigarette smoking (P=0.04), mental status of the elderly (P=0.003), 

elementary education (P=0.001) and health from the elderly’s point of view (P=0.006). 

 

Discussion 

Overall prevalence of mistreatment was 78% which is a high amount compared to previous 

literature. According to the results of this study, it seems that in order to reduce mistreatment 

with the elderly it is necessary to do the following: education to the elderly and his/her family 

about independence in daily activities specially before ageing, establishing clubs for elderly 

in the hoods and using their participation and improving their social network in order to 

reduce cognitive problems, improving the awareness about correct financial management and 

governmental funds to help the elderly, more funding on the preventive healthcare compared 

to curative in the healthcare system and establishment of re-marriage culture for the elderly. 
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