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 رفتار با سالمندان در رابطه بین زایندگی و انسجام خود ای سوءنقش واسطه 

 90/04/4949پذیرش:                        20/04/4949دریافت: 

 

ی افاراد  گیرند. بسیاری از قربانیاا  در زماره  افراد سالخورده مورد سوء استفاده و غفلت قرار میهر ساله صدها هزار نفر از 
ی خاود باه دیاارا     توانند به خویش کمک کنند و برای رفا  نیااز هاای اولیاه    پذیری قرار دارند که نمیسالمند و آسیب

ی بین زایندگی و انسجام تار با سالمندا  در رابطهرف ای سوءمندند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهزنیا
باود. تعاداد    کرمانشاه ی آماری شامل تمامی سالمندا  شهرای توصیفی از نوع همبستای، جامعهخود انجام شد. در مطالعه

-نامه شپرسگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل نفر از سالمندا  به روش نمونه 449

-آداماز و دی ماک ، زایندگی لویاو  ) (4940کریموی، رژه، فروغا ، و منتظری،)هروی های سوء رفتار نسبت به سالمندا 

ها از همبستای پیرسو  و تحلیال  بودند. به منظور تحلیل داده (4499ریف و هینکه، ) ( و انسجام خود4442، آوبینسانت. 

های سوءرفتار مالی، سوء مقیاسی کلی غفلت از سالمندا  و خردهداد که بین نمرهها نشا  مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل
ی کلای  ی، و غفلت مالی با ادراک از زایندگی همبستای وجود دارد. همچنین متغیر انسجام خود با  نماره شناخت روا رفتار 

غفلت عاطفی همبساتای داشات. ساوء    های سوء رفتار مالی، سلب اختیار، طردشدگی، غفلت از سالمندا ، و خرده مقیاس
توا  چنین کند. بنابراین میای ایفا ی بین ادراک از زایندگی و انسجام خود نقش واسطهرفتار با سالمندا  توانست در رابطه
ی تحولی میانسالی به بزرگسالی سهم عوامل محیطی همچو  سوء رفتار با ساالمندا   نتیجه گرفت که در انتقال از مرحله

 کار برد.  توا  مداخالتی برای پیشایری یا ممانعت از این نوع رفتار بهحائز اهمیت است و می بسیار
 

 رفتار، زایندگی، انسجام خود سالمندا ، سوء ها:کلیدواژه
 

 به عنوا  اریکسو  یدر نظریه خودزایندگی و انسجام 4
 شوددر نظر گرفته می ضرورت زندگی میانسالی و پیری

با اتخاذ اصل  اریکسو (. 2002، بالتس و بنر، فروند،ی)ا

                                                 
شناسی و علوم ی روا مشاوره، دانشکده محمدسجاد صیدی، دکتری

 تربیتی، دانشااه خوارزمی، تهرا ، ایرا ؛ زینب محبی، دانشجوی دکتری
، ، دانشااه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایرا ؛ خدیجه رضاییشناسیروا 

ی علوم اجتماعی، دانشااه رازی، شناسی، دانشکدهدانشجوی کارشناسی روا 
   کرمانشاه، ایرا .

دانشجوی مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به زینب محبی،  
    ، دانشااه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایرا  باشد.شناسیروا  دکتری

 mohebbizeinab86@yahoo.comپست الکترونیکی: 

 

ای متوالی را ب مرحلهژنتیک، یک چارچوشناختی اپیزیست
 یترسیم کرده است که در آ  هر دوره «من»برای تحول 

 در. دار با سایر مراحل در ارتباط استتحولی به صورت نظام
عمر روبرو  یمرحله در گستره هشتاین نظریه شخص با 

این مراحل  .مرحله بحرا  خاص خود را دارد هر شود کهمی
-، ابتکار9شک و شرم-، استقالل2اعتمادیبی-شامل اعتماد
، 2سردرگمی نقش-، هویت5حقارت-، کارایی9احساس گناه

                                                 
2
 trust-mistrust 

3
 autonomy- doubt, shame 

4
 initiative-guilt 

5
 industriosness-inferiority 

6
 identity-role confusion 

 شناسی پیریمجله روان
 94-52، 2، شماره 4، دوره 4949
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 9ناامیدی-، انسجام خود2رکود-، زایندگی4انزوا-صمیمیت
اجتماعی اریکسو ، فرآیندهای -روانی ینظریهدر  است.
شناختی و روانی به صورت مداوم با عوامل فرهنای زیست

کند در تعامل بوده و و تاریخی که فرد در آ  زندگی می
بخشند )اریکسو ، را ارتقا می «من»پذیری تحول و سازش

4492.) 
 به غریزی انرژی از گذار یک بزرگسالی برای اریکسو 

-روانی فرآیند یک .داده است شرح را دیدآورندگیسمت پ
 و مولدانه، مثل، تولید هایشامل فعالیت که اجتماعی
 و تربیت برای خود کرد صرف همچنین ، وخالقانه

 و  لیوو ،(. 4429 و ،س)اریک است راهنمایی دیارا 
معتقدند که زایندگی ( 2009براییت و بوسمنز ) مرویلد،

شود، اما به آ  محدود نمی ،والدگری داردارتباط نزدیکی با 
تواند از طریق تدریس، خردمندی، و یا زیرا زایندگی می
نوشتن،  یوسیلههای مولد در جامعه بهایفاکرد  نقش

پذیری نیز تجلی یابد و این نوع کرد ، و مسئولیتاختراع
 یها نه تنها برای فرزندا  خود، بلکه برای همهفعالیت

 در افرادی که اکنو  و یا یهمه ،افراد جامعه و در کل
 کنند، راهنمایی و الهاماتی را فراهم آینده زندگی می

آورد  بهزیستی برای نسل آورد. هدف زایندگی فراهممی
به عنوا  میراثی ماندگار، و همچنین شامل یک گذار  آینده،

از دیدگاه متمرکز بر خود به سمت دیدگاه متمرکز بر 
ت. اریکسو ، اریکسو  و ها اسیارا  در بسیاری از جنبهد

آمیز معتقدند که برقراری تعادل موفقیت( 4492کیونیک )
کرد  مراحل رشدی خاص به هدایت یبحرا  یک مرحله
کیانپور قهفرخی، حقیقی، کند. پژوهش بعدی کمک می

 ینشا  داد که زایندگی )مرحله( 4994شکرکن و نجاریا  )
ای است که اریکسو ( نیرومندترین مرحله یهفتم نظریه

 بینی ه اریکسو ( را پیشهشتم نظری یکمال )مرحله
 اریکسو  اشخاص دارای یکپارچای و انسجام راکند. می

های شا  ارزشکند که از طریق تعهداتکسانی تصور می
بینانه این افراد خودآگاهی واق  کنند.شا  را تأیید میزندگی

 ای که ثیرات عمدهتوانند تأدارند و میو بینشی 
آنها به طور شا  را شکل داده توصیف کنند. شخصیت

جهت شوند و نه بیبین هستند، نه افسرده میمنطقی خوش
دوستا  و جامعه در ارتباط  با خانواده، خودانتقادی دارند.

                                                 
1
 intimacy-isolation 

2
 generativity-stagnation 

3
 ego integrity-despair 

 مانند.آور هستند و کنجکاو و درگیر میخودتاب هستند،
لی از تجربیات و دستاوردهایشا  راضی همچنین به طور ک

در صورتی که شخص  (.2042، و همکارا  )هییر هستند 
عبور  ،رفتار روبرو باشد با موضوعی مثل غفلت و سوء

هشتم مورد  یهفتم به مرحله یآمیز از مرحلهموفقیت
 گیرد.تهدید و چالش قرار می

شده در رفتار با سالمندا  یک مشکل شناخته سوء
)کروگ، دالبرگ،  کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

شکال ترین اَ( و یکی از پنها 2002 مرسی، زویی و لوزانو،
که توسط بسیاری از سالمندا  در جوام   استخشونت 

شود )ادیب حاج باقری و آقاحسینی، مختلف تجربه می
(. این مشکل همچنین به عنوا  یک مشکل 2002

حال رشد در سراسر جها  نیز مطرح  اجتماعی گسترده و در
 استفاده از سالمندا  (. سوء2002کورماک، مکشده است )

شود، نامیده می نیز رفتار یا بدرفتاری با سالمندا  سوء که
جسمی،  یاستفاده شناختی، سوءروا  یشامل سوءاستفاده

استفاده جنسی، غفلت )غفلت مراقبین و غفلت از  سوء
 (. سوء2049شود )دانگ، مالی می کشیخود(، و بهره

استفاده از سالمندا  به هر نوع عمل عمدی، آگاهانه یا 
ای اشاره دارد که توسط شخص مراقب یا هر کارانهمسامحه

شود و موجب آسیب یا خطر جدی شخص دیاری انجام می
و ، سیمو  گردد )دانگ،پذیر میآسیب به بزرگسال آسیب

 (.2049ایوانس، 
 رفتارها،  بدرفتاری به عنوا  تجارب،عوامل خطر 

های سبک زندگی یا محیط زیست پیرامو  و یا جنبه
شود که موجب های شخصی در نظر گرفته میویژگی

رفتار علیه سالمندا  خواهد شد )دنیل،  افزایش احتمال سوء
(. از جمله عوامل خطر 4444اسواگرتی، تاکاشی و ایوانز، 
)کامپتو ،  داشتن بیماری روانیبرای سوءرفتار با سالمندا ، 

؛ لی و 2000؛ آنتزبرگر و همکارا ، 4442فلناا  و گرگ، 
؛ هاگز و همکارا ، 2004؛ کوپر و همکارا ، 2005کولومر، 
(، سالمت جسمانی ضعیف ) من، لیتچ و وایت، 2042
وهانسن و ی؛ 2044آلوس و سنتوس،-؛ فریرا2009

یف )بیاز، ( یا به طور کلی سالمت ضع2049 لوگیودیس،
باشد. هرچند ( می2004منتورپی، تینکر، دویل و ایرنز، 

ترین علت مرگ و ناتوانی در های مزمن، مهمبیماری
رفتار نیز  آیند، اما درجات مختلف سوءشمار میسالمندی به

 ا ثیر بسزایی در کاهش سالمت و احساس امنیت سالمندتأ
رفتار  سوء یافتن (. ادامه2004دارد )آلندر و اسپرادلی، 
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میر،  و نسبت به سالمندا ، عالوه بر خطر افزایش مرگ
پذیر نیز تحت کیفیت زندگی را در بین سالمندا  آسیب

 ؛ دانگ، چانگ،2004 دهد )دانگ و همکارا ،تأثیر قرار می
و  ،؛ دانگ، چانگ، وانگ2044وانگ و سیمو ،  وانگ،

(. همچنین 2044همکارا ،  ؛ دانگ و2044سیمو ، 
 ها حاکی از این است که سالمندانی که مورد سوءوهشپژ

شناختی، شکال پریشانی روا اند از میا  اَرفتار قرار گرفته
 ارزشی را نشا  عالئم افسردگی، اضطراب، ترس، و بی

پژوهش  (.2049دهند )دانگ، چن، چانگ و سیمو ،می
( نشا  داد 4449کارلسو  ) و ، چز، ویلیامز، اوبرین، پیلمر
رفتار قرار  ایی که مورد سوءهاین سالمندا  در مقایسه با آن

 .اندکمتری نیز داشته اند میزا  بقاینارفته
رفتار با سالمندا  در کشور  ی سوءاز آنجا که در زمینه

 یهمچنین در زمینه ،ما مطالعات محدودی صورت گرفته
این متغیر با مراحل پایانی رشدی اریکسو   یرابطه

نقش  است، لذا پژوهش حاضر جام نشدهپژوهشی ان
بین ادراک سالمندا  از  یای این متغیر را در رابطهواسطه

 یمیانسالی و انسجام خود در دوره یزایندگی در دوره
 دهد. سالمندی مورد آزمو  قرار می

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت

روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستای و جامعه آماری 
هدف حفظ پراکندگی شامل تمام سالمندا  پژوهش با 

ها و های سالمندا  روزانه، بیمارستا ساکن در خانه
ها، اماکن تفریحی و مذهبی، و نیز ساکن در منازل درمانااه
گیری در بود که به روش نمونه )شهر کرمانشاه( شخصی
به  ورود هاینفر انتخاب شدند. مالک 449 دسترس،

سال، تمایل به  25-40سنی  یداشتن دامنه مطالعه شامل
عدم  شامل خروج هایهمکاری، زندگی در خانواده و مالک

-بیماریها و ناتوانی ، ابتال بهتمایل به مشارکت سالمندا 

برخی های شناختی )گزارش خود فرد سالمند( بود. 
 :بودنمونه حاضر به شرح ذیل  شناختیجمعیت های یژگیو

زنا   و 5/22)مردا   4/20کنندگا   میاناین سنی شرکت
 22؛ تعداد ز  و مرد 99/2با انحراف استاندارد سال ( 2/24
برای مردا  و زنا   ، و سطح تحصیالت زیر دیپلمنفر 54و 

و  5 ، دیپلمدرصد(  4/59و   9/99نفر ) 20و  92به ترتیب 
 9/2) صفرو  2 و لیسانس یپلمد ، فوقدرصد( 4/0و  5/9) 4
و  99ز  ) 29مرد و  94دگا  کنناز بین شرکت .درصد( 2و 

 25و  2/9ز  ) 22مرد و  5درصد( با همسرشا ،  9/24
درصد( به 9/2و  4/4ز  ) 9مرد و  2شا ، درصد( با فرزندا 

 درصد( با خویشاوندا  زندگی  4/0ز  ) 4تنهایی و 
 کردند. می

 ابزار

عبارت  94 شامل رفتار نسبت به سالمندا : سوء نامه پرسش
عبارت(، 44) مراقبتی غفلت زیرمقیاس که دارای هشت

 9) رفتار جسمی عبارت(، سوء 9) شناختیرفتار روا  سوء
 40) عبارت(، سلب اختیار 2) رفتار مالی عبارت(، سوء

عبارت(، و  9عبارت(، غفلت مالی ) 9) عبارت(، طردشدگی
های اساس یافته عبارت( بود. این ابزار بر 2) غفلت عاطفی

دیده و در ایرا  با  وی سالمندا  آزارای کیفی بر رمطالعه
های فرهنای این جامعه تدوین و سپس توجه به ویژگی

 های ابزار مذکور دارای گویه اعتبارسنجی شده است.
 باشد.می« موردی ندارد»و  ،«خیر» ،«بلی»های گزینه
د لت بر شرایطی دارد که عبارت « موردی ندارد»ی گزینه

سالمند همخوانی و تناسب ندارد. با شرایط زندگی  مورد نظر
هستند و امتیاز  صفر تا صدشده در محدوده  امتیازهای اخذ
 وجود شدت بیشتری از عالئم سوء یدهندهبا تر نشا 

رفتار است. این ابزار از اعتبار صوری، محتوا، و سازه 
( و 4/0-425/0برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ )

مطلوب گزارش شده است )هروی ( 44/0پایایی باز آزمایی )
 (.4940منتظری، و کریموی، رژه، فروغا ،

آدامز این مقیاس توسط مک :4مقیاس زایندگی لویو 
 20 ( ساخته شده است. دارای4442) آوبین سانت.دیو 

 مقیاس یک در هاسؤال یههم آ  که در است سؤال
سنجیده  )همیشه( 9)هرگز( تا صفر از  ایدرجه 9 لیکرت
به صورت  45 و49 ،49 ،4 ،5 ،2های الؤشوند. سمی

تا  صفرنمرات بین  یشوند. دامنهگذاری میمعکوس نمره
این  یدهنده است. نمرات با تر در این مقیاس نشا  20

تکالیف  یاست که فرد به میزا  بیشتری از عهده
مقیاس از طریق  یپدیدآورندگی برآمده است. روایی سازه

 قیاس پدیدآورندگی اوچس و پالگهمارایی با زیرم
( مورد تأیید قرار گرفت. در دو بررسی که با استفاده 4492)

و  99/0از این مقیاس انجام شده است، قابلیت اعتماد 
ال ؤس 20آلفای کرونباخ برای  برای آ  بدست آمد و 99/0
آوبین،  .سانتدی آدامز و)مکگزارش شده است  92/0

                                                 
1
 Loyola generativity scale (LGS) 
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آماری  یلیل اینکه جامعه(. در پژوهش حاضر به د4442
های سالمندا  از میانسالی گذر کرده بودند، زما  فعل

کنم که )من چیزهایی خلق می های این ابزار از حالگزاره
)من چیزهایی خلق  بر دیارا  اثری داشته باشند( به گذشته

 ( تغییر داده شدند. ام که بر دیارا  اثری داشته استهکرد
توسط ریف و  که این ابزار انسجام خود: نامه پرسش

 42عبارت از  4شامل  ،( طراحی شده است4499هینکه )
 آ  به 9و  2، 2، 9، 2 هایباشد و سؤالعبارت اصلی می

شود. به دلیل همپوشانی گذاری میصورت معکوس نمره
اند، ریف و هینکه این ا ت با یکدیار داشتهؤکه بعضی از س

اند. بارت کاهش دادهع 4عبارت به  42را از  نامه پرسش
 2)کامال مخالفم( تا  4گذاری به روش لیکرت از نمره
باشد. ریف و هینکه همسانی موافقم( متغیر می )کامالً
بازآزمو  را -و ضریب آزمو  92/0را  نامه پرسشدرونی 

 و گزارش کردند. در پژوهش تورگس، استوارت، 95/0
 دست آمد.ب 22/0( همسانی درونی این ابزار 2009دانکن )

 روش اجرا

زم جهت انجام مطالعه، پس از کسب مجوزهای  
های ساکن در خانه ها در میا  سالمندا نامه پرسش

ها، اماکن تفریحی ها و درمانااهسالمندا  روزانه، بیمارستا 
پخش شد.  و اماکن مذهبی، و نیز ساکن در منازل شخصی

را نداشتند های نامه پرسشسالمندانی که توانایی پر کرد  
آوری شدند. سپس با جم  توسط پژوهشار یاری داده

 ها و کنار گذاشتن موارد مخدوش، نامه پرسش
های سالم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نامه پرسش

برای حفظ موارد اخالقی در پژوهش، سالمندا  آزاد بودند 
 د و در هر جایی از فرایند کار که در پژوهش شرکت نکنن

آنها اطمینا  انستند از مطالعه خارج شوند. همچنین به تومی
ها دارای کد است و اطالعات نامه داه شد که پرسش

به منظور تعیین صی آنها محفوظ خواهد ماند. در نهایت شخ
کلی متغیر غفلت از  یها و نمرهبین خرده مقیاس یرابطه

سالمندا  با متغیرهای ادراک از زایندگی و انسجام خود از 
همبستای پیرسو  استفاده شد. همچنین به منظور تحلیل 

مستقیم ضی و تعیین مسیرهای مستقیم و غیرمسیرهای فر
و برای  49 ینسخه Amos افزارمتغیرهای پژوهش از نرم

تعیین ضرایب و معناداری اثرات غیرمستقیم از 
 استفاده شد.  Bootstrapآزمو 

 

 هایافته
 4جدول 

 ضرایب همبستای متغیرهای پژوهش 

انسجام  
 خود

ادراک از 
 زایندگی

غفلت 
 مراقبتی

سوء رفتار 
 شناختیروا 

سوء رفتار 
 جسمی

سوء رفتار 
 مالی

سلب 
 اختیار

طرد 
 شدگی

غفلت 
 مالی

غفلت 
 عاطفی

غفلت از 
  سالمندا 

 9/49 9/50 2/20 9 2/49 24 9 2/25 9/20 2/94 2/99 میاناین
 2/42 9/94 2/94 45 9/42 4/25 2/20 2/24 2/29 2/9 9/2 انحراف معیار

 29/0** 44/0 29/0* 42/0 49/0 90/0** 04/0 29/0** 45/0  ادراک از زایندگی
 -25/0** -44/0* -49/0 -22/0** -22/0* -29/0* -40/0 -42/0 -05/0 49/0  انسجام خود

  05/0 *p<
 04/0**p<

  

 
کلای غفلات از    یدهناد کاه نماره   نتایج تحلیل نشا  مای 

 هاای مقیااس  و نیز خرده (=p< ،29/0R 04/0)سالمندا  
 رفتااار  ، سااوء(=p< ،90/0R 04/0)رفتااار مااالی   سااوء
 05/0)، و غفلت ماالی  (=p< ،29/0R 04/0)شناختی روا 
p< ،29/0R=) با ادراک از زایندگی رابطه دارند. همچنین 

ای معنادار را با  نمره کلی غفلت از متغیر انسجام خود رابطه
 رفتار مالی ، سوء(-=p< ،25/0R 04/0)سالمندا  

 
(05/0 p< ،29/0R=-) 05/0)، سلب اختیار p< ،

22/0R=-) طردشدگی ،(04/0 p< ،22/0R=-) غفلت ،
نتایج حاصل از  نشا  داد. (-=p< ،44/0R 05/0)عاطفی 

دهد که ادراک از زایندگی بر انسجام تحلیل مسیر نشا  می
گری غفلت از سالمندا  اثری غیرمستقیم خود با واسطه

(04/0 p< ،09/0Indirect Effect=) .دارد 
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 گیریو نتیجه بحث
کلی غفلت از سالمندا ،  یها نشا  داد که بین نمرهیافته
شناختی با رفتار روا  غفلت مالی و سوء رفتار مالی، سوء

 یادراک از زایندگی رابطه وجود دارد. همچنین بین نمره
رفتار مالی، سلب اختیار،  کلی غفلت از سالمندا ، سوء

 طردشدگی و غفلت عاطفی با انسجام خود رابطه وجود دارد.
زایندگی با غفلت از سالمندا   ادراک از یدر تبیین رابطه

 ینظریه در میانسالی شناختیروا  فت تعارضتوا  گمی
 به مستلزم و زایندگی است برابر رکود در زایندگی اریکسو 

 بعدی نسل کرد هدایت صورت به بود  دیارا  فکر
 ( فرد2009) دامز و لوگا به تعبیر مک آ عبارتی به .است
 مشارکت به نیاز با را ابراز وجود به نیاز خویش زاینده
 اجتماعی دنیای در را شخصی هایهدف و کرده ترکیب
 اهمیت توانایی حاصل کند و نیرومندیمی ادغام بزرگتر
را  قبلی تر از مراحلگسترده صورت به دیارا  به داد 
 از زاینده فرد برخورداری همین بتوا  شاید .نمایدمی فراهم

 و طردشد  غفلت مورد یمقدمه را گریکنترل خصوصیت
 طرفی آورد و از حساب سالمندی به یدر دوره افراد این
متغیرهای غفلت و  بین مثبت همبستای وجود بتوا  شاید

-به رهبری هایمهارت ضعف دلیل به ادراک از زایندگی را

 .دانست نفوذ تحت شخصی افراد هایخواسته مراعات رغم
افرادی که درجات با یی از خالقیت، پدیدآورندگی یا 

های اند، چو  خود را از جنبهزایندگی را پشت سر گذاشته
بینند ممکن است حس ترحم، کمک و در گوناگو  توانا می

واق  حمایت را از طرف دیارا  دریافت نکنند و حتی این 
تواند موجب شود که این افراد مورد بدرفتاری و له میأمس

رسد سالمندانی به نظر می از طرف دیارگیرند. قرار  غفلت
در سطح با یی از زایندگی و اعتبار که دورا  میانسالی را 
توجهی اند، با حساسیت بیشتری از بیاجتماعی سپری کرده

یرند و از شرایط پیش آمده رنج پذو غفلت اطرافیا  اثر می
 برند. می

 یدر مورد افرادی که به نظر دوره بنابر آنچه گفته شد
مورد  ،میانسالی را با زایندگی با یی سپری کرده باشند

-محتمل است و در عین حال ادامه بسیار شد غفلت واق  

متأثر از این امر خواهد نیز ی مثبت سیر مراحل رشدی و ی
غفلت و  یهمچنا  که نتایج پژوهش نشا  داد رابطه .بود

 معنی به خود . انسجامبدست آمد -25/0انسجام خود 
  از رسندمی انسجام به که افرادی .است زندگی با کنارآمد 

 
 .کنندمی و رضایت بود  کامل احساس خود دستاوردهای

اند دارای رفتار قرار نارفته سالمندا  معمولی که مورد سوء
انسجام خود هستند، بدین معنی که چنانچه دوباره جوا  

 دهند که در گذشته انجام کارهایی را انجام می شوند،
 فرد یک دستاوردهای تریناصلی از یکیاین  اند.داده

 و رفتار مالی سوء و غفلت وجود با اما. بود دخواه سالخورده
 نزدیکا  و فرزندا  سوی از ،وی طردشدگی و اختیار سلب
 از دور انسجام با ی سطوح به فردی چنین دستیابی انتظار
 این سالمندا  به دلیل اینکه مورد سوء .بود خواهد ذهن

ی گذشته اند ممکن است نسبت بهرفتار یا غفلت قرار گرفته
خود، نارش منفی، احساس  پشیمانی، و درماندگی داشته 

های آنها در باشند و احساس کنند که زحمات و فعالیت
 ثمر بوده است.گذشته بی

رفتار مالی و انسجام خود  در تبیین رابطه معکوس بین سوء
ی شناختی و فیزیکی هاتوا  گفت با کاهش توانمندیمی

کاهش مناب  درآمدی، احتمال  در سالمندا  و در نتیجه،
عدم توجه به نیازهای مالی فرد سالمند توسط مراقبین بیش 
از گذشته خواهد بود. از طرف دیار گاهی مراقبینی که خود 
از لحاظ مالی دچار مشکالتی هستند و به شخص سالمند 
 وابسته هستند، بیشتر امکا  دارد که سالمند را مورد سوء

نابراین فشارهای اقتصادی که رفتار مالی قرار دهند. ب
تواند از جمله عواملی باشد روبرو هستند می مراقبین با آ 

ند. این رفتار با سالمند فراهم ک که زمینه را برای ایجاد سوء
-تواند عوارضی چو  کاهش اعتماد بهنوع سوء رفتار می

کفایتی و ناتوانی را برای سالمند نفس، احساس ناامیدی، بی
و این عوامل حس انسجام سالمند را  اشته باشددنبال د به

(. همچنا  که پژوهش 4449 )کرینر، مورد تهدید قرار دهد
( نشا  داد که زنا  4992)و همکارا   هروی کریموی
احترامی و برداری مالی فرزندا  را به عنوا  بیسالمند، بهره

 رفتار آزاردهنده توصیف کردند. 
دورا  سالمندی نیز بتوانند سالمندا  انتظار دارند که در 

شا  را داشته باشند. گیری برای زندگیاختیار تصمیم
شود و حتی در امور سالمندانی که از آنها سلب اختیار می
شود، ممکن گیری میشخصی و اولیه هم برای آنها تصمیم

است احساس استقالل و کفایت خود را از دست بدهند و 
دیارا  وابسته هستند و تصور کنند که به مراقبین خود و 

 کشید  احساس انسجام در  به چالش موجب   موضوع این 
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 فروغا ، انوشه، کریموی،شود. در پژوهش هرویسالمند می
سالمندا  توصیف خود را از  (4999) زادهو حاجی ،شیخی
سلب اختیار به صورت نداشتن حق انتخاب برای  یتجربه

لبانه، فقدا  خلوت تعیین محل زندگی، شغل و خدمات داوط
شخصی، نداشتن حق ازدواج مجدد پس از فوت همسر، 
ایجاد محدودیت در برقراری ارتباط و تحمیل نظرات و 

 جای سالمند بیا  کردند.گیری بهتصمیم
توا  منفی طردشدگی و انسجام خود می یدر تبیین رابطه

ای است که فرد با تغییراتی از جمله گفت سالمندی دوره
ی جسمانی، تغییراتی در سیستم بدنی، تغییرات ضعف قوا

ست. در ا شناختی، ضعف و ناتوانی در عملکرد روبروروا 
بیشتری بدخلق، عصبی چنین شرایطی سالمندا  به میزا  

شد   تواند موجب طردشوند. این موضوع میقرار میو بی
شوند و سالمند از سوی مراقبین شود. سالمندانی که رها می

گیرند نسبت به سایر سالمندا  احساس قرار میمورد طرد 
کنند و این احساس تنهایی موجب تنهایی بیشتری می

شود. این تبیین با نتایج می آمد  حس انسجام آنها پایین
(، ماچادو و 4992) پژوهش هروی کریموی و همکارا 

که  (4992 به نقل از هروی کریموی، ،2004) همکارا 
رفتار نسبت به  رین پیامد سوءتاحساس تنهایی را اصلی

باشد. در پژوهش هروی زنا  سالمند نشا  دادند همسو می
 حسینی،مقدم (، و کیقبادی،4940) کریموی و همکارا 

رفتار  ( بیشترین میزا  سوء4949) و رخشانی ،کیقبادی
% را 24% و 9/42مربوط به غفلت عاطفی بود که به ترتیب 

اعتنایی به نیازهای عاطفی به خود اختصاص داده بود. بی
نکرد  با نداد  به سؤا ت سالمند، همدلی سالمند، پاسخ

رفتار  توجهی به احساسات وی زمینه را برای سوءوی، بی
 کند و احساس مهم نبود ، ناامیدی و یأسفراهم می اوبا 
، کند و بر اساس نظریه اریکسو در سالمند ایجاد می را
شناختی یک سالمند باشد روا  گاه ناامیدی الاوی غالبهر

شناختی در روندی نزولی قرار یکپارچای و انسجام روا 
 خواهد گرفت.

در پژوهش حاضار متغیار غفلات از ساالمندا ، باه عناوا        
بین ادراک از زاینادگی و انساجام خاود     یواسطه در رابطه
میانسااالی  یسااالمندانی کااه حتاای در دوره قاارار گرفاات.

اناد، باه میازا  بیشاتری در     به کردهزایندگی با یی را تجر
گیرند و در رسید  افاراد  رفتار قرار می معرض غفلت و سوء

ایان یافتاه    کنند.جام در سطوح با  اخالل ایجاد میبه انس
حاکی از اهمیت بسایار باا ی غفلات در ابعااد مختلاف در      

کناد کاه   ندا  است و این نکته را گوشازد مای  زندگی سالم
آ  خاارج از کنتارل    یخش عماده متغیرهای محیطی که ب

سالمندا  است، نقش مهمی در طی کارد  ساالم مراحال    
رساد  به نظر می د.نکنی دوم زندگی ایفا میتحولی در نیمه

هاای  هاا و آماادگی  ا  و مراقبین افراد سالمند آگاهیاطرافی
زیستی این افراد کسب نکارده و   زم را برای مراقبت و هم
-ات ناامیدی و عدم سالمت روا خواسته یا ناخواسته موجب

 مرکاز ملای ساوء   همچنا  کاه  آورند. فراهم می را شناختی
فارد ساالمندی    استفاده از سالمندا ، غفلت از خود را رفتاار 

کارده  کند، تعریف تی و امنیت خویش را تهدید میکه سالم
هاایی  تماام غفلات   یتوا  نتیجه گرفت که ریشهمی است،

، غفلات خاود   شاود داشته مای که نسبت به یک سالمند روا 
است و پیشنهاد این پژوهش این است که یش از خو سالمند
زایندگی یعنی درست در زما  جوانی د را از مراحل پیشافرا

مسااتقیم غیر تحاات آمااوزش مسااتقیم و (ششاام ی)مرحلاه 
هاا و ماداخالتی   آماوزش  ه وقرار داد مراقبتیهای خودشیوه

رفتااار و نیااز  ءسااو یجهاات آشاانایی سااالمندا  بااا پدیااده
پیشااایری و یااا جلااوگیری از ایاان رفتااار باارای مااراقبین  

 سالمندا  در نظر گرفته شود.
 گزاریسپاس

کننده پژوهشارا  مراتب سپاس خود را از سالمندا  شرکت
  دارند.در این مطالعه ابراز می

 منابع
 نجاریا ،ح.، و  شکرکن،ج.،  حقیقی،ف.،  پورقهفرخی،کیا 

هفت مرحله اول نظریه رشد  (. رابطه4994) .ب
اجتماعی اریکسو  با مرحله هشتم آ  در -روانی

مجله علوم تربیتی و  سالمندا  استا  خوزستا .
 (،2و 4)4 ،شناسی دانشااه شهید چمرا  اهوازروا 
25-42. 
 رخشانی،و  ف.، کیقبادی، و.، حسینی،مقدمف.،  کیقبادی،
 مرتبط بارفتار و عوامل  بررسی سوء (.4949. )م. ح

مجله دانشااه علوم پزشکی  آ  در زنا  سالمند.
 .425-492 (،442)29 ،مازندرا 

 م. ت.، شیخی، م.، فروغا ، م.، انوشه، م.، کریموی،هروی
. ف. ا احمدی،م. ا.، ...  سیدباقرمداح، ا.، زاده،حاجی

 پدیده پیرامو  سالمند زنا  دیدگاه (. تبیین4992)
یک پژوهش  ا :سالمند نسبت به رفتار سوء
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ach year hundreds of thousands of older persons are abused and neglected. Many victims 

are people who are older and vulnerable that cannot help themselves and depend on 

others to meet their most basic needs.This study aimed to investigation the mediating role of 

elderly abuse in the relationship between generativity and ego-integrity. For this purpose 113 

elder people were selected using convenient sampling method.The tools used in this study 

included domestic elder abuse questionnaire (Heravi-Karimooi, Rejeh, Frooghan, & 

Montazeri, 2011) Loyola Generativity Scale (LGS., McAdams & de St. Aubin, 1992) and 

Ego-Integrity Measurement (EIM., Ryff & Heincke, 1983). In order to analyze of data were 

used pearson’s correlation and path analysis. Findings indicated that there’s correlation 

between general score of neglect and subscales of financial abuse,psychological abuse,and 

financial neglect with perception of generativity.Also,there is correlation between ego-

integrity and general score of elderly neglect and subscales of financial abuse,limited 

authority,rejection,and emotional neglect. Elderly abuse could play a mediating role in 

relationship between generativity and ego-integrity. It can be said that the role of 

environmental factors is important in transition from midlife to oldage. 
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