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Abstract
Background and purpose: Neglect is amongst the deficits in family functioning in Iranian
population which is caused by lack of adequate knowledge on related factors. A major problem on this
issue is lack of clear definition of this term. The purpose of this study was to analyze the concept,
operational definition, and empirical references of neglect in health care system in Guilan province, Iran,
using hybrid approach.

Materials and methods: The research was conducted using a three-stage model: the
review of studies, working in the field, and final analysis of hybrid. At the theoretical stage, we
investigated national and international articles, dissertations, and indexing databases for relevant
information published between 2000 and 2017. Working in the field was accomplished by
collecting clinical data in which 12 participants (selected via targeted sampling) were
interviewed. The information was then analyzed.
Results: By reviewing the articles, the operational definition of negligence was expressed as
forgetting and ignorance. Negligence was recognized as deprivation of human rights and was associated
with the function of elderly people. According to the interviews, three main themes and eight sub themes
were identified: interactive separation (inevitable avoidance, bitter oblivion, and forgotten by close
relatives), psychological conflicts (traumatic experiences, perceived violence, and emotional failure),
psychosis (mental excitement and companion concern).
Conclusion: There is always an emphasis on respect for the elderly in Iranian culture, however,
this vulnerable population is ometimes subject to negligence. Iran is aging and nurses can play a major
role in identifying elderely at risk of negligence. Theefore, effective steps can be taken to improve the
health of the community by appropriate planning.
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فائزه غالمی شیل سر

چکیده
سابقه و هدف :غفلت در خانواده های ایرانی ،نقص در عملکرد خانواده بوده و عدم آگاهی کافی از عوامل مرتبط با
این موضوع ،سبب غفلت می شود .مهمترین مشکل ،نبود تعریف روشن از این واژه است .تحقیق ااضقر بقا هقدل تحلیقل
مفهوم ،تعریف عملیاتی و ارجاعات تجربی غفلت بقا رویکقرد هیبریقد در سی قتا مراسبقت سقرمت ایقرا در اسقتا گقیر
صورت گرفت.
مواد و روشها :روش تحقی  ،مدل سه مراله نظری مروری بر مطالعات،کار در عرصه و تحلیل نهقایی هیبریقد بقود.
در مراله نظری ،بررسی مقاالت داخلی و خارجی ،پایا نامه و سایت های مرجق سقال هقای  7111-7102انجقام وکقار در
عرصه جم آوری داده های بالینی بود و  07مشارکت کننده با نمونه گیری هدفمند ،مورد مصاابه سرار گرفتقه و درپایقا ،
یافته ها تحلیل شدند.
یافتهها :با مرورمتو  ،تعریف عملیاتی"غفلت" ،فراموش کرد وبی خبر شد ذکقر شقد ،و اق

"غفلقت" یکقی از

مصادی محرومیت از اقوق ان انی و مرتبط با چگونگی عملکرد سالمند شناخته شد .بر اساس نتایج مصاابه ،هشقت زیقر
طبقققه و سققه طبقققه اصققلی نمایققا شققد جققدایی تعققامرتی (دوری اجتنققان نققاگ یر ،فراموشققی تل ق  ،سققرن فرامققوش شققده
ن دیکا ) ،تعارضهای روا شناختی (تجربه آسیبزا ،درک خشونتها ،شک ت عاطفی) ،روا آزردگی (هیجقا روانقی،
دغدغه همراه).
استنتاج :علی رغا تاکید زیاد فرهنگ ما به ااترام به سالمند ،این گروه در معرض انواع غفلت سرار دارند .با توجقه بقه
اهمیت سالمندا به عنوا سشر آس یب پذیر و سالمند شد ایرا و اهمیت نقش پرستار در شناسایی این مهقا ،مقی تقوا بقا
برنامه ری ی دسی و شناسایی موارد غفلت ،گام های موثری در ارتقای سطح سرمت جامعه سالمندا برداشت.
واژه های کلیدی :غفلت ،سالمند ،مدل هیبرید

مقدمه
ترکیققب جمعیققت جهققا در اققال تغییققر بقققوده و
پیشرفتهای دانش پ شکی و فن آوریهای شقگفت انگیق

جها امرو  ،این روند را سرعت بخشیده است و به تب آ ،
افق ایش امیقد به زنقدگی به عنقوا یکقی از پیامدهقای ایقن
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 .0استادیار ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری ،مامایی وپیراپ شکی ،دانشگاه علوم پ شکی گیر  ،رشت ،ایرا
 .7مربی ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری ،مامایی وپیراپ شکی ،دانشگاه علوم پ شکی گیر  ،رشت ،ایرا
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ،دانشکده پرستاری ،مامایی و پیراپ شکی ،دانشگاه علوم پ شکی گیر  ،رشت ایرا
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تحلیل مفهوم غفلت از سالمندان ساکن در آسایشگاه های
سالمندان با به کارگیری مدل سه مرحله ای هیبرید

پژوهشی

پرند پورقانع و همکاران

پیشرفت و توسعه سری  ،تعداد افقراد سقالمند را افق ایش

جهانی بهداشت ،سوء رفتار ن بت بقه سقالمندا عبقارت
عمل یقا اعمقال پقیدر پقی یقا فققدا

دو برابر خواهد شد و  67درصد این می ا در کشورهای

عملکرد مناسقب کقه منجقر بقه آسقیب ،درد ،پریشقانی و

آسیایی و 01درصد کل جمعیت سقالمند در کشقورهای

اضطران ،و سلب آسایش سقالمند گقردد و بقه صقورت

پیشرفته خواهد بود( .)0سالمندی عبارت است از تغییرات

سوء رفتار ج می ،روا شناختی ،جن قی ،بهقرهبقرداری

زی ت شناختی مشترک برای تمقام موجقودات زنقده ،و

مالی و غفلت رخ دهد( .)8سوء رفتار با سالمند می توانقد

براساس تعریف سازما جهانی بهداشت ،سقن سقالمندی

عوارضی نظیر کاهش اعتماد به نف  ،اا اس ناامیقدی،

از  11سال و باالتر تعریف شده است( .)7اف ایش امید بقه

بی کفقایتی ( مشقکرت رواقی و روانقی ) و نقاتوانی را

زندگی و کاهش می ا باروری در دنیا ،باعث بقه وجقود

برای سالمند در پی داشته باشد( .)3همچنقین سقوء رفتقار

آمد پدیده سالمندی در جها و ایقرا شقده اسقت .بقر

ن ققبت بققه سققالمندا  ،سققبب کققاهش کیفیققت زنققدگی و

اساس آمار های سازما جهانی بهداشت در سال ،7111

افق ایش مققرو و میققر در آنققا مققی شققود( .)01از جملققه

ادود  111میلیو سالمند در جها زندگی می کردند و

عوامل خطر زای سوء رفتار با سالمندا شامل اخقترالت

این می ا در سال  ،7161به  7میلیارد نفر خواهقد رسقید.

روانشناختی وآسیب شناسی شخصقیت ،سقابقه خشقونت

براسققاس سرشققماری سققال  ،0331بققیش از  8/7درصققد

خانوادگی ،درآمد کا ،انق وای اجتمقاعی ،سقطح پقایین

جمعیقققت ایقققرا را افقققراد  11سقققاله و بقققاالتر تشقققکیل

دانققش و اطرعققات ،ضققعف و نققاتوانی در عملکققرد و

میدادند( .)3در سال  ،0386بیش ترین درصد سقالمندا

ناامیدی و تخریقب سقوای ادراکقی مقیباشقد( .)3شقواهد

مربوط به استا های گقیر  ،خراسقا جنقوبی ،سقمنا و

بیانگر آ است که علت سقوء رفتقار و غفلقت در بیشقتر

مرک ی بوده است .بیشترین تغییر درصد سالمندی طقی

خانواده های ایرانی ،نققص در عملکقرد خقانواده اسقت.

سال های  0316تا  0386مربقوط بقه اسقتا گقیر بقوده

عققدم آگققاهی کققافی ،نداشققتن انگی ق ه مراسبققت و انجققام

است که از  3/20به  2/3درصقد ،و در سقال  ،0331بقه 8

اموری که از عملکرد ناسص خانواده ناشقی شقده ،سقبب

درصد اف ایش یافته است( .)6 ،0با توجه به مطالب فقوق،

سوء رفتار و غفلت میگردد(.)00

الزم است پدیده سالمندی بقهعنوا یکقی از مهقا تقرین

در مطالعات  Konigو  Kallbergو هاچنین مطالعه

چالش های ایرا آینقده در نظقر گرفتقه شقود( .)3تحقول

 Araiدر سققال  ،7111غفلققت را از اشققکال ب ققیار شققدید

نقققش خققانواده ،بحققرا هققای مققددجو ،فشققارهای روانققی

سققوء رفتققار در سققالمندا دان ققتهانققد( .)03 ،07هققروی و

زندگی مدر و نظایر آ  ،پایگاه اجتمقاعی سقالمندا را

همکارا در سال  0331و کریمی و الهی در سال ،0382

س ت کقرده و سقبب بقروز سقوء رفتقار توسقط اعیقای

در مطالعقققات خقققود وجقققود غفلقققت از سقققالمند را در

خانواده ن بت به سالمند میگردد( .)1تعریف سوء رفتقار

خانوادههای ایرانی تأییقد کردنقد( .)06 ،00در مطالعقه ای

در سبال سالمند شامل ،تحمیل درد و رنج به فرد سقالمند

تفاوت میق ا سقوء رفتقار ن قبت بقه سقالمندا بقین 7/7

از طری ق ارتکققان عملققی آزار دهنققده یققا تققرک عملققی

درصد تقا  06/3درصقد عنقوا شقده اسقت( .)01ایقن در

ضروری ،به صورت عمدی یا غیقر عمقدی ،در یق

یقا

االی است که شواهد نشا داده اسقت در کشقور ایقرا

چندین مرتبه است .سوء رفتار از مصقادی محرومیقت از

نیقق  ،هماننققد ب ققیاری از کشققورهای در اققال توسققعه،

اقوق و شئونات ان انی است که به شکل غفلت ،سقلب

گ ارش دسیقی از انواع سوء رفتقار بقا سقالمندا موجقود

اختیار ،بهرهبرداری مالی،آزارهای روا شناختی و بقدنی

نی ت( .)02اولین و مهاترین مشقکل در زمینقه شناسقایی

و طرد شدگی رخ میدهد( .)2بر اساس تعریقف سقازما

موارد سقوء رفتقار ن قبت بقه سقالمندا  ،فققدا تعریقف
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داده است .در  01سال آینده جمعیت باالی  16سال دنیقا

است از انجام ی

تحليل مفهوم غفلت از سالمندان

واضققح و روشققن از واژه سققوء رفتققار در ایققن مققوارد

ترس قیا م قینمایققد و بققه صققورت اختصاص قی در مطالعققه

است(.)08

پدیدههای مها پرستاری کاربرد دارد .الگقوی هیبریقدی

رفتققار ن ققبت بققه سققالمندا و پیشققگیری از آ بققه ی ق

هما محلی است که رخ میدهقد( .)76ایقن مقدل از سقه

تعریف واضح و روشن از ماهیت و مفهوم این پدیده نیاز

مراله نظری مروری بر مطالعات ،مراله کقار در عرصقه

دارند .با وجودی که پدیده سوء رفتار ن بت به سالمندا

و تحلیل نهایی تشکیل شده است .مراله نظری 0مروری

از اواسقط دهقه  0321مققیردی بقه عنققوا مشقکل جققدی

بققر مطالعققات ،بققه میقق ا بققاالیی دارای ماهیققت نظققری

مطرح شده است ،هنقوز تعریقف اسقتانداردی کقه مقورد

میباشد ،هر چند که از یق

تجربقه بقالینی مشقت شقده

سبققول همگققا باشققد ،از مفهققوم سققوء رفتققار ن ققبت بققه

است .مراله کار در عرصه 7از نظر زمقانی تقا اقدی بقا

سالمندا ارائه نشده است( .)03مفهوم سوء رفتار ن بت به

مراله اول همپوشانی داشته و روی ج ء تجربقی فراینقد

سققو مفهققومی پیچیققده و دارای ابعققاد

تاکیقد دارد .در ایقن مرالقه بققه منظقور تحلیقل کامقلتققر

فرهنگی است و از سوی دیگر ،تعقاریف موجقود اغلقب

مفهققوم مققورد نظققر ،از روش جم ق آوری کیفققی دادههققا

براساس دیدگاه فردی و نیاز های ارفه ای محققا ارائه

اسقتفاده شققده اسقت .مققرور همققه جانبقه مقققاالت کققه در

شده است ،بنابراین شفال سازی مفهوم ضروری به نظر

مراله اول شروع گشته ،در این مراله نی ادامه یافقت و

میرسد(.)71-77

ایققن مققرور بققه عنققوا پایققهای بققرای مقای ققه دادههققای

سققالمندا  ،از یق

الگوهایی نظیر الگوی هیبرید برای وضوح مفاهیمی

جم آوری شده در عرصه افق شقد .تحلیقل نهقایی

3

که در بالین به طور غیر شفال استفاده میشوند ،کاربرد

شامل ترکیقب نمقود تحلیقل نظقری همقراه بقا بیقنش و

دارد .ایقن الگقو ،بقرای تحلیققل مفقاهیا در مرااقل اولیققه

بصیرتهای ک ب شده از مشاهدات تجربقی و گق ارش

تئوری استفاده شقده و از آ جقا کقه در ایقن

یافتهها میباشد .در این مرالقه بقا اسقتفاده از رویکقردی

الگققو از تحلیققل نظققری و مشققاهدات تجربققی اسققتفاده

تحلیلی به جم بندی ،تحلیل و ارائه پیشنهادات ممکن به

میگردد ،بیشترین کقاربرد را بقرای پرسقتاری دارد(،73

منظققور تعریققف مجققدد مفهققوم کمق

مققیشققود( .)71در

 .)70نظر به ایقن کقه شقفالسقازی ابعقاد و خصوصقیات

مرالققه نظققری جهققت مققروری بققر مطالعققات ،ج ققتجو و

مفهوم ،در درک بهتر مفهوم برای اسقتفاده در تحقیق و

بررسی ،از طری تمقام مققاالت چقا شقده در مجقرت

عمققل و تعیققین معیارهققا و اسققتاندارد سققازی اب ارهققای

داخلی و خارجی ،پایا نامه و سقایتهقای مرجق انجقام

کننده خواهقد بقود،

های

توسعه ی

سنجش غفلت و ارزیابی آ کم

شد .بررسی متو فارسی و انگلی ی مرتبط در بان

مطالعه ااضر با هدل تحلیل مفهوم ،تعریف عملیقاتی و

اطرعاتی ملقی IranMedex ،Irandoc ،Magiran ،SID

ارجاعات تجربقی غفلقت بقا رویکقرد هیبریقد و در ب قتر

و  Medlibو بان

هقای بقینالمللقی Web of ،Scopus

سی ققتا مراسبققت سققرمت ایققرا و در آسایشققگاههققای

،Cochrane ،Science-Direct ،PubMed ،Sciences

سالمندا استا گیر صورت گرفت.

،Ebsco ،Online Library Wiley ،Springer ،Embase
 SAGE ،CINHAL ،CEBMو موتقققققور ج قققققتجوی

مواد و روش ها
در این مطالعه بقه منظقور تحلیقل و تصقریح مفهقوم

 Google Scholarانجققام شققد .ج ققتجوی مقققاالت بققا
استفاده از کلید واژههای فارسی و معادل انگلی ی مطاب

غفلت ،از مدل هیبرید استفاده شده است .الگوی هیبرید،
نگرش و بصیرتهای عمومی و کلی را در عمقل بقالینی
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کارکنا ارفه پ شکی برای شناسقایی مقوارد سقوء

مبتنی بر توسعه مفهوم از طری بررسی کیفی پدیدهها در

پژوهشی

پرند پورقانع و همکاران

ااتمالی کلمات با استفاده از عملگرهای بولین به صقورت

کنندگا مطالعه به صقورت چهقره بقه چهقره و گروهقی

ترکیبقی بققرای پایگقاههققای انگلی قی زبققا انجقام گرفققت.

مصاابه گردیقد .در طقی مصقاابه ،مراظقات اخرسقی

هاچنین ج تجوی دستی برای یافتن مقالههای بیشتر نیق

رعایت شد و بدو هدایت بحث و با سقواالت روشقن و

به صورت بررسی فهرست مناب مقالههقای شناسقایی شقده

باز پاس به شرکت کنندگا کم

انجام شد .محدودیت زمانی در ج تجو داده ها از -7102

را توصیف نمایند .گفتههای شرکت کنندگا با اطرع و

 7111اعمال شد و مقاالتی که موضوع نامرتبط با موضوع

اجازه آنقا ضقبط و دسقت نوشقته تهیقه شقد و بقا انجقام

مطالعه ،مربوط به گروههای سنی غیر از سالمندا و موارد

مصاابه مجدد به جم آوری داده هقای کیفقی پرداختقه

نامققه بققه سققردبیر و مقققاالت تکققراری اققذل گردیققد .در

شد .برفاصله بعقد از مصقاابه بقه اطرعقات ضقبط شقده

از اقذل مقوارد

گوش داده و از معنیداری آ هقا اطمینقا ااصقل شقد.

فوق 31 ،مقاله باسی مانقد کقه مقورد مطالعقه سقرار گرفقت.

جم آوری و تحلیل دادهها از ها جدا نبوده و بقا شقروع

مراله کار در عرصه با جم آوری دادههای بالینی شروع

جم آوری دادهها ،تحلیقل هقا صقورت گرفقت .جهقت

شد .محیط مطالعه ،آسایشگاههای سالمندا استا گیر

انجققام فراینقققد تحلیقققل دادههققا ،از مرااقققل پیشقققنهادی

بوده است .علقت انتخقان ایقن مکقا  ،تنقوع سقالمندا ،

 )7110( Graneheim & Lundmanبهققره گرفتققه شققد.

دسترسی به خانواده آنا و مراسبتکنندگا از سالمندا

مصقاابههقای ضقبط شقده ،پیققاده و چنقد بقار ،بقا هققدل

مجموع  600مقاله به دست آمد که پ

شد تا تجارن خود

بود .جامعه مطالعه ،سالمندا مققیا ایقن مرکق  ،خقانواده

رس قید بققه ی ق

آنا و پرستارا شاغل در این مراک بودند کقه براسقاس

مصاابهها وااد تحلیل در نظر گرفته شد و کلیه کلمات

نمونققهگیققری هدفمنققد ،انتخققان و مققورد مصققاابه سققرار

و جمرت به عنوا واادهای معنایی که از نظر محتوا بقا

گرفتند .مصاابه تا رسید به اشباع اطرعات ادامقه یافقت.

یکدیگر مرتبط باشند ،لحاظ گردیدند .در ادامه ،واادها

در مجمققوع بققا  07مشققارکت کننققده ( 8سققالمند 7 ،عیققو

با توجه به محتوا درونشا  ،جم بندی شقدند .در مرالقه

و  7پرسقتار ) ،مصقاابه بقه عمقل آمقد.

بعد ،مفاهیا م تتر در واادهای معنایی ،به سطح انت اع و

سالمندا با معیار های سقن  11سقال و بقاالتر ،تمایقل بقه

مفهوم پردازی رسیده و نامگذاری آ ها با کد ها تعیقین

شرکت در مطالعه ،هوشیاری به زما و مکا و شقخص،

شد .کلیه کدهای استخراج شده با توجه به موارد مشقابه

وارد مطالعه شدند .معیار های خروج از مطالعقه ،اخقترل

و اخترلهایشا  ،با ها مقای ه و تحت طبقات انت اعیتقر

عملکرد شقناختی ،اخقترل ذهنقی و اافظقه بقوده اسقت.

با بر چ ب مشخص ،دسقته بنقدی گردیدنقد .در مرالقه

خانواده سالمندا و پرستارا مرک نی در صورت تمایل

پایانی ،با مقای ه طبقات استخراج شده با یکدیگر و تأمل

به در اختیار گذاشتن اطرعات خود ،در مطالعه شقرکت

عمی و دسی  ،محتوای نهفته در دادهها ،بقا عنقوا درو

خانواده درجه ی

داده شققدند .پقق

درک کل قی ،بققازخوانی گردیققد .همققه

از ک ققب اجققازه از معاونققت محتققرم

مایه یا تا مطالعه ،معرفی گردیدند( .)72درسقتی ،صقحت

پژوهشی دانشگاه علوم پ شکی گیر و دریافقت مجقوز

و استحکام مطالعه ،با به کارگیری معیارهقای پیشقنهادی

تحقی و ک ب اجازه از مدیر محتقرم م قئول و ریاسقت

 Guba & Lincolnانجام شد( .)78پژوهشگرا با شرکت

آسایشگاه های سالمندا و توضیح اهدال مطالعه بقرای

طوالنی مدت در روند مطالعه و داشقتن ارتبقاط و تعامقل

جل قه آشقنایی

موثر با شرکتکنندگا  ،جمق آوری اطرعقات دسیق و

ضققمن تکمیققل رضققایت نامققه آگاهانققه توسققط شققرکت

معتبر و تایید اطرعات ک ب شده توسط شرکتکننقدگا ،

کنندگا به سواالت مقدماتی آنا در مورد مطالعه پاس

جهت افق ایش سابلیقت اعتبقار ( )Credibilityدر مطالعقه

آ ها سبقل از انجقام مصقاابه طقی یق
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بققا  Meshآ  Elder-abuse -Neglect ،و تمققام ترکیبققات

داده شققد .جهققت جمقق آوری اطرعققات ،بققا شققرکت

تحليل مفهوم غفلت از سالمندان

با تکرار دسی مراله به مراله جم آوری و تحلیل دادهها و

یافته های مطالعه در این مراله نشا داد شای ترین نوع سوء

بهرهگیری از بازبینی افراد صاابنظر انجام شد.

رفتار ،سوء رفتار روانی ،بی اعتنایی یا غفلت بوده اسقت(.)73

از تایید اساتید هیئت علمی دانشگاه و نظقرات تکمیلقی

در ایالققت متحققده ،اققدود  0/7میلیققو سققالمند مققورد خققود

آنا جهقت افق ایش معیقار تاییدپقذیری ()Confirmability

غفلتی سقرار مقیگیرنقد و بقین خقود غفلتقی در سقالمندا و

دادههقققا بهقققرهگرفتقققه شقققد .جهقققت سابلیقققت انتققققال

اف ایش خطر مرو و میر آ ها رابطقه بقاالیی وجقود داشقته

( )Transferabilityمطالعه ،پژوهشگرا ترش نمودند تا

است ،به طوری که خود غفلتی در سقالمند بقه عنقوا یق

با ارائه توصیف غنقی از گق ارش مطالعقه ،بقه ارزیقابی و

مشکل بهداشت عمومی مطرح می باشقد( .)31هقی تعریقف

نماینقد .در

عملکردی واضحی در رابطه با غفلت وجقود نقدارد و سقن،

مراله تحلیل نهایی نی  ،تحلیل کلی از ترکیب دو مراله

نققژاد ،فقققر ،معلولیققت و نققاتوانیهققای ج ققمی ،اخققترالت

سبل انجام شد .در طول مصاابه روشهای خاصی بقرای

شناختی ،نقص در عملکرد شبکههای اجتماعی و هقاچنقین

اطمینا از صحت ،روایی و پایایی مطالعه ،مورد اسقتفاده

فقدا اب ارهای بررسی استاندارد ،از جملقه موانق شناسقایی

سرارگرفت .از بازنگری مشقارکتکننقدگا بقرای تاییقد

غفلققت از سققالمندا  ،مح ققون مققیشققود( .) 31-37 ،06واژه

صحت دادهها و کقدهای اسقتخراج شقده ،اسقتفاده شقد.

غفلت در فرهنگ دهخدا ،فراموش کرد  ،بی خبر گشتن و

برای بازنگری ناظرین ،متن برخی از مصاابهها ،کدها و

توجه نداشتن بقه چیق ی معنقی شقده اسقت( .)33واژه التقین

طبقات استخراج شده ،عروه بر محققین ،توسقط دو نفقر

غفلقت ( )Neglectدر آک ققفورد نیق رهققا شقده و فرامققوش

از محققین دیگر پرستاری مورد بررسی سرار گرفت.

شده معنا شده است( .)30غفلت ،از اشکال ب یار شدید سقوء

سابلیت کاربرد مطالعه در سایر زمینهها کم

رفتار در سبقال سقالمندا تعریقف شقده اسقت و شقای تقرین

یافته ها

شققکل خققود غفلتققی ،عققدم انجققام فعالیققتهققای روزمققره و
خدشهدار شد رابطه مناسب با اطرافیا و تیا سرمت ذکر

در مراله اول مطالعه ،مروری بر متو با هدل تحلیقل
جدول شماره  :1خرصه ای از تعاریف و مفاهیا ااصله از مروری بر متو
نام نوی نده

مفهوم

عنوا مقاله

 Ranaو همکارا ()36() 7101

سوء استفاده ،خشونت و غفلت در سالمندا در هاریانا ،مطالعه موردی

 Burnesو همکارا ()31( )7106

موالیی و همکارا ( )32() 7102

شای ترین نوع سوءاستفاده در سالمندا از نوع فی یکی بوده و به دنبال غفلت و یا بی توجهی رخ می دهد.
اسدام عمدی (سوء استفاده ج می ،جن ی ،اا اسی یا مالی ) یا بی توجهی (غفلت ) در

شیوع و عوامل خطر سوء استفاده و غفلت در سالمندا جامعه ،مطالعه

سوء رفتار با سالمند به ی

مبتنی بر جمعیت

رابطه اعتماد اشاره دارد.

بررسی می ا شیوع سوء رفتار با سالمندا در ایرا از سال  0380تا

انجام نداد رفتاری خاص به صورت عمدی یا غیر عمدی توسط مراسبت کننده یا فرد سابل اعتماد دیگر که باعث

 0330با استفاده از مرور ساختار یافته و متا آنالی

اف ایش خطر صدمه یا تجاوز به اقوق ان انی و کاهش کیفیت زندگی در فرد سالمند می شود و شامل سوء رفتار
فی یکی ،جن ی ،روانی عاطفی ،غفلت ،ترک کرد و یا بهره برداری مالی است
هرگونه سوء استفاده و غفلت در مورد افراد  11سال و باالتر که از سوی مراسبت کننده و یا فرد سابل اعتماد

کیقبادی و همکارا ( )38()7100

بررسی شیوع سوء رفتار و عوامل مرتبط با آ در زنا سالمند

منوچهری و همکارا ()33()7118

می ا و انواع سوء رفتار خانگی با سالمندا مراجعه کننده به پارک

انجام یا عدم انجام رفتاری خاص به صورت عمدی یا غیر عمدی می باشد که ممکن است ماهیت ج می ،عاطفی

های شهر تهرا

یا روای داشته و باعث عوارضی از جمله زجر بیهوده ،صدمه یا درد بدنی ،تجاوز به اقوق ان انی و کاهش

دیگری وارد می شود ،که این سوء رفتار شامل ،سوء استفاده فی یکی ،جن ی ،روانی یا عاطفی ،غفلت ،ترک
کرد و بهر ه برداری مالی می باشد.

کیفیت زندگی در فرد سالمند شود
سدوسی و همکارا ( )01()7100

بررسی مصادی سالمند آزاری و ارتباط آ با سن و جن

در

سالمندا ب تری در بیمارستا

سالمندآزاری مخفی ترین شکل سوء رفتار و کلید پاس های دولت به جمعیت در اال پیر شد است .این
موضوع ی

مشکل خشونت خانوادگی ،نگرانی از ن لی به ن ل دیگر ،بهداشت ،عدالت و م اله ی اقوق بشر را

در بر می گیرد  ،زیرا پدیده ی سالمند آزاری و غفلت ی
محبی و همکارا ()00()7101

سوء رفتار خانگی با سالمندا روستایی شهرستا دزفول و ارتباط آ
با کیفیت زندگی آنا

م اله ی چند بعدی و پیچیده است.

تحمیل درد و رنج به سالمند از سوی اعیای خانواده که ممکن است از طری ارتکان عملی آزار دهنده یا ترک
عملی ضروری به صورت عمدی یا غیر عمدی در ی

یا چندین مرتبه رخ دهد و به اشکال مختلف نظیر غفلت،

سلب اختیار  ،بهره برداری مالی ،آزار های روانشناختی و بدنی و طرد شدگی نمایا می شود.
 Dongو همکارا ()07()7113

کریمی و الهی ()06()7118
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خودکفایی و سوء استفاده از افراد م ن و خطر مرو و میر در ی

سوء استفاده از سالمندا  ،شامل سوء استفاده روانشناختی ،سوء استفاده ج می ،سوء استفاده جن ی ،غفلت (غفلت

جمعیت ساکن جامعه

مراسبین و غفلت از خود ) ،و بهره کشی مالی می باشد.

سالمند آزاری در شهر اهواز و ارتباط آ با برخی مشخصه های

سوء رفتار با سالمندا به صورت بد رفتاری با اشخاص سالمند در اشکال فی یکی ،جن ی ،اا اسی ،غفلت ،مالی و

فردی و اجتماعی ،مقاله پژوهشی

طرد کرد می باشد.
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ترش نمودند .سابلیت اعتماد ( )Dependabilityدادههقا،

مفهوم غفلت از سالمندا صورت گرفت (جدول شماره.)0

پژوهشی

پرند پورقانع و همکاران

کریموی و همکارا بر روی سالمندا نی بیا شده اسقت و

میگردد و شواهد نشقانگر ایقن اسقت کقه در تعریقف و

هاچنین آنا در مطالعه خود ،بیمحبتی ،کاتقوجهی و رهقا

شناسایی غفلت ،سهلانگاری در تأمین نیازهای بهداشتی

شققد را بققه عنققوا آزار دهنققدهتققرین رفتققار در سققالمندا

و مراسبتی و توا بخشقی ،مرکق توجقه صقاابنظقرا و

شناختند(.)37غفلت به عنوا یکی از مصادی محرومیقت از

محققا بوده است( .)01،06از سویی دیگر ،ذکقر مقیگقردد

اققوق و شققئونات ان قانی شققناخته مقیشققود کقه بققه شققکل

که غفلت و تنهایی در سالمندا میتواند زمینقه را بقرای

غفلققت ،سققلب اختیققار ،بهققرهبققرداری مققالی ،آزارهققای روا

بروز خودکشی در آ ها فراها کند( .)03کلیقه ایقن شقواهد

شناختی و بدنی و طرد شدگی رخ میدهقد( .)2غفلقت را بقا

نشا میدهقد کقه خقود غفلتقی در سقالمندا از اهمیقت

آشنا نکرد اخبار مها مربقوط بقه رونقد بیمقاری بقه عنقوا

ویژهای برخوردار است و زمینه را برای بروز سایر انقواع

شای ترین نوع سوء رفتار ،میشناسند(.)01

سوء رفتقار فقراها مقیکنقد( .)01مقددکارا اجتمقاعی و

در مطالعقققه  Mattooو همکقققارا در سقققال ،7101

پرسنل بهداشت و درما که ه ته اصلی آژان

خدمات

غفلت در سالمندا  ،با عوامل روانی ،خشقونت بقه دلیقل

امایتی ه تند ،باید توجه ویژهای به موضقوع غفلقت در

فاصله ن قلهقا ،واب قتگی استصقادی بقه ب قتگا  ،انق وا،

سالمندا که اغلب همراه با مشکرت مربوط به نیازهقای

بیکاری ،استرس مراسبا  ،ازداام بیش از اقد خقانواده،

بهداشتی ،وضعیت عملکردی و محیط اجتماعی سقالمند

و اخترالت ج می مرتبط ،شناخته شد و مطقرح

است و زمینه را بقرای عقدم انجقام فعالیقتهقای روزمقره

دمان

گردید که غفلت با تنهایی مرتبط بوده و اکثریت بیمارا

فققراها مققیکننققد ،داشققته باشققند( .)02بققا توجققه بققه مققرور

سالمندی که از غفلت رنج میبرنقد تنهقا ه قتند زیقرا بقا

مقاالت ،محققا بر این باورند که نمیتوا تنها یکقی از

آ ها مشورت نمیشود .آ هقا از تصقمیمات مربقوط بقه

این تعاریف را کامل دان ت .به این جهت با در نظر گقرفتن

بیماریشا آگاه نمیگردند و به عروه فعالیتهای آ ها

تمامی تعقاریف موجقود و علقل مقرتبط ،تقرش گردیقد

برای اعیای خانواده و پرسنل خانههقای سقالمندا غیقر

تعریققف جققام و عملیققاتی ارائققه گققردد .بققر ایققن اسققاس،

سابل تحمل است(.)03

تعریف عملیاتی غفلت ،به معنای فراموش کرد  ،بیخبر

در مطالعهای دیگقر ،غفلقت و بقیتقوجهی را نتیجقه

گشتن و توجه نداشتن به چی ی و رها شده و بیمحبتقی،

سوء رفتار عاطفی و ج می دان تهاند( .)31همچنین ،ی

آشققنا نکققرد اخبققار مهققا مربققوط بققه رونققد بیمققاری،

نظرسنجی ب رو در اروپا در سال  7113و همچنین مطالعقه

سهلانگاری در تأمین نیازهای بهداشتی و مراسبتی و توا

سدوسی و همکارا  ،نشا داد سقالمندانی کقه مشقکرت

بخشی معنا مقیگقردد و شقای تقرین نقوع سقوء رفتقار در

اف ردگی و شناختی دارند می ا شیوع باالتری از غفلت

ایطه سوء رفتارروانی بوده است( .)01،06،01،30،33اق

را ن بت بقه سقالمندانی کقه مشقکرت درمقانی دیگقری

غفلت یکی از مصادی محرومیقت از اققوق و شقئونات

دارند گ ارش میدهند(.)00،01

ان انی و به عنوا ی

مشکل بهداشت عمومی و مرتبط

 Mattooو همکارا  ،شای ترین علت بروز غفلت را

با چگونگی عملکرد ج می و ارکتقی سقالمند شقناخته

عدم آگاهی داد به سالمندا بیا کردند( .)03مطالعات

میشود( .)31،2در مراله کار در عرصه ،نتایج مصاابه با

مختلف ،ل وم توجه و اهمیت دسی به شناسایی غفلت را

سققالمندا و چنققد تققن از پرسققتارا و همچنققین خققانوده

بققا آگققاهی از تعریققف دسی ق و صققریح ایققن واژه جهققت

بیمارا نی  ،تعاریفی در تایید مروری بر متو در مطالعقه

شناخت و پیشقگیری از آ را نشقا مقیدهقد .بررسقی و

ااضر بیا گردیقد و در نهایقت ،از مصقاابه  07نفقر (8

مرور متو بیقانگر ایقن موضقوع بقوده اسقت کقه غفلقت

و  7پرستار) ،هشقت
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گردیده اسقت( .)01 ،03 ،07ایقن موضقوع در مطالعقه هقروی

مشققکلی جققدی و خطرنققاک و بققالقوه کشققنده مح ققون

تحليل مفهوم غفلت از سالمندان

گ یدههایی از صحبتهای مشارکتکننقدگا در ادامقه

چرا که غیر از این یعنی مورد غفلت واسق شقد مقادرم،

شرح داده شده است.

یعنی مادرم را فراموش کردم.

دول شماره  :2طبقات و زیقر طبققات اسقتخراج شقده از مصقاابه بقا

بحث

مشارکت کنندگا
طبقات اصلی

زیر طبقات

جدایی تعامرتی

دوری اجتنان ناگ یر
فراموشی تل

هدل از این مطالعه ،تبیین تحلیل مفهقوم غفلقت از
سققالمندا سققاکن در آسایشققگاههققای سققالمندا اسققتا

سرن فراموش شده ن دیکا

گیر با به کارگیری مقدل سقه مرالقهای هیبریقد بقوده

درک خشونت ها

است .با ج تجو در مناب  ،مفهوم غفلت و سقوء رفتقار بقا

تجربه آسیبزا

تعارض های روا شناختی

شک ت عاطفی
هیجا روانی

روا آزردگی

دغدغه همراه

سققالمند طبقق تعریققف مرکقق کنتققرل و پیشققگیری از
بیماریها ( ،) CDCعبارت است از انجام نداد رفتقاری

بیمار  ،0غفلت یعنی فراموش کرد من ،یعنی گویا

خاص به صورت عمدی یا غیقر عمقدی توسقط مراسبقت

من دیگر وجود ندارم .من انتظارم از بچههام مثقل زمقانی

کننده یا فرد سابل اعتماد دیگر کقه باعقث افق ایش خطقر

ه ت که جوا بودم ،دوست دارم با من صحبت کننقد،

صققدمه یققا تجققاوز بققه اقققوق ان ققانی و کققاهش کیفیققت

نظرم را بخواهند .برای اقرلهقایا ااتقرام سائقل باشقند.

زنققدگی در فققرد سققالمند مققیشققود و شققامل سققوء رفتققار

سالمند ،ضقربه محکمقی را

فی یکی ،جن ی ،روانی عاطفی ،غفلت ،ترک کرد و یا

به من وارد میکند .گاهی مرد را به بقود بقیتقاثیر در

بهرهبرداری مالی است( .)08،38،00سقالمندآزاری مخفقی

زندگی ترجیح میدها .من همانا که همیشقه بقرای مقن

ترین شقکل سقوء رفتقار و کلیقد پاسق هقای دولقت بقه

ااتقرام سائقل بودنقد .اقاال هقا ه قتا ،همقین را از همققه

جمعیت در اال پیر شد است .با این همه ،این موضوع

بیمار  ،2فراموش کرد ی

فرزندانا ،از همه پ شکا  ،پرستارا میخواها.
پرستار  ،6غفلت به نظرم هما دور از چشقا کقرد
و فراموش کرد ی

نفر است .در سالمندانی کقه مقا از

ی

مشکل خشونت خانوادگی ،نگرانی از ن لی به ن ل

دیگر ،بهداشت ،عقدالت و م قاله اققوق بشقر را در بقر
میگیرد ،زیرا پدیده سالمند آزاری و غفلت ی

م قاله

آ ها مراسبت میکنیا ،موضوع ب یار مها ،توجه به آنا

چنققد بعققدی و پیچیققده اسققت( .)03هققاچن قین ،در ادامققه

است .همیشه باید با آ ها صحبت کنیا و به آ ها یقادآوری

مطالعه ،بر اساس نتایج مصاابهها ،سه طبقه اصلی جدایی

کنیا که وجودشا چقدر بقرای مقا اهمیقت دارد .اقال،

تعققامرتی ،تعققارضهققای روانشققناختی و روا آزردگ قی

برخی روزها به دلیل مشغلههقای زیقاد کقاری ،ارتبقاط و

سالمندا استخراج شد .با توجه به نظر شرکت کنندگا

گفتگو بقا آ هقا کقا مقیشقود و بقه خقوبی ،نشقانههقای

در این مطالعقه دوری اجتنقان ناپقذیر ،فراموشقی تلق و

اف ردگی و گوشه نشینی را میتوانی در آ ها دید.

سرن فراموش شده ن دیکا موجب جدایی تعقامرتی در

دختر سالمند  ،00تا چند مقاه مقادرم بقا مقا زنقدگی

سقالمندا شقده اسقت .از دیققدگاه سقالمندا زنقدگی بققا

میکرد ،ولی متاسفانه به دلیل این که تنها فرزندی ه تا

کیفیت بهتر وستی اتفاق میافتد که آنا در کنار خانواده

که در ایرا زندگی میکقنا و تنهقا بقرادرم درخقارج از

و تحت امایت هم ر ،فرزندا و فامیل باشند(.)3

کشققور سققکونت دارد ،نگهققداری مققادرم ،بققا توجققه بققه

در مطالعه هقروی و همکقارا  ،وانهقاد سقالمند بقه

درگیریهای خانوادگی ب یار برایا مشقکل شقده بقود و

اال خود در تجربه های شرکت کنندگا پدیقدار بقود.

ناچار به آورد مادرم به مرک سالمندی شدم .اما تقرش

در واس اعیای خانواده با وانهاد سالمند به اال خود و

01
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زیر طبقه و سه طبقه اصلی نمایا شد (جدول شقماره .)7

میکنا تا اداسل هفتهای دو تا سه بار به مادرم سر بق نا،

پژوهشی

پرند پورقانع و همکاران

سققهل انگققاری در تققامین نیازهققای عققاطفی و مراسبتققی و

سوء رفتار ج می و روانی ،بقه عنقوا انقواع سقوء رفتقار

ایمنی ،به صورت عمدی یا غیر عمدی موجبقات غفلقت

اشاره شده است(.)38

از او را فراها میساختند(.)37
در مطالعه  Zhenmeiو همکارا نی سقالمندانی کقه

عوامققققل غفلققققت در سققققالمندا  ،عوامققققل روانققققی و

نیاز به مراسبت طوالنی مدت دارند ،چهار برابر بیشتر از

خشقققونت بقققود( .)03هقققاچنقققین ،در مطالعقققه دانقققگ و

سایر سالمندا مورد بقی اعتنقایی سقرار گرفتنقد و توسقط

همکارا  ،نتایج ااکی از این است سالمندانی که مقورد

همراهانشا به خانه ی سالمندا آورده شقده بودنقد(.)73

سققوء رفتققار سققرار گرفتققهانققد ،از میققا اشققکال پریشققانی

در مطالعه سدوسی و همکارا  ،بقی اعتنقایی و سقر نق د

روانشققناختی ،عرئققا اف قققردگی ،اضققطران ،تقققرس و

افراد خانواده (ایوری یا تلفنقی) در ایطقه سقوء رفتقار
روانی با سالمند ،شقیوع بقیشتقری داشقته اسقت( .)01در
مطالعه ربیعی و همکارا  ،اشاره شده است که سقالمندا
با توجه به تغییرات فی یولوژی

ااصل شده و ا اسیت

خاص این دوره ،از روایه و ع ت نف

بیارزشی را نشا

دادند(.)07

در مطالعقققه کیقبقققادی و همکقققارا و همچنقققین،
منوچهری و همکارا نی  ،سوء رفتار و غفلت عاطفی ،به
عنوا شای

ترین نوع سوء رفتار بهدست آمقده اسقت(،38

خاصقی برخقوردار

 .)33در واس  ،بی اعتنایی بقه نیقاز هقای عقاطفی سقالمند،

ه تند و اگر مورد توجه و تکریا اعیای خقانواده سقرار

پاس نداد به سواالت وی ،همدلی نکرد و بیتوجهی

نگیرند ،به طور سط مشکرت اادی را به دنبال خواهقد

به اا اسات او ،زمینه را برای سوء رفتار با سالمند فراها

داشت(.)61

میکند و اا اس مها نبود  ،ناامیدی و یقاس را در وی

از دیققدگاه  Alexandreو همکققارا  ،زنققدگی بققا

ایجاد مینماید .بر اساس نظریه اریک و  ،هرگاه ناامیدی

خانواده و درگیر شد با رشد کودکا خقانواده و امقور

الگوی غالب روانشناختی سالمند باشد ،یکپارچگی و ان جام

مالی ،باعث فعال بود و اجتمقاعی شقد سقالمندا مقی

روانشناختی در روندی ن ولی سرار خواهد گرفت(.)67

شققود( .)60در واسقق  ،سققالمندانی کققه در منقق ل زنققدگی

در مطالعه نوری و همکارا  ،غفلت عاطفی ،غفلقت

میکنند ،ن بت بقه سقالمندا مققیا سقرای سقالمندا  ،از

مراسبتققی و سققوء رفتققار روانشققناختی ،بققاال تققرین میقق ا

لحاظ شقبکه اجتمقاعی تکامقل بیشقتری دارنقد و از نظقر

غفلت را به خود اختصاص داده است( .)63در ب یاری از

ارتباطات اجتماعی موجود ،رضقایت بقیشتقری از خقود

مطالعققات دیگققر نی ق بققه غفلققت عققاطفی و سققوء رفتققار

نشا می دهند( .)3براساس مصاابههقای صقورت گرفتقه

روانشقناختی در سققالمندا اشققاره شققده اسققت(.)60،00،06

در این مطالعه ،تخریب آسقیبزا ،درک خشقونت هقا و

اخترلهای روانشناختی در سالمندا عواسب نقا مطلقون

شک ت عاطفی از میامین تعارضهقای روانشقناختی در

ب یاری به همراه دارد و عروه بر اف ایش می ا نقا تقوانی

سالمندا تعریف شده است .و همچنین هیجا روانقی و

ج مانی آ ها ،یکی از علقل اساسقی خودکشقی در بقین

دغدغققههققای همققراه سققالمندا  ،موجققب روا آزردگققی

سالمندا میباشد(.)66

مقوالیی و

در مطالعه  Ranaو همکارا نی به این م ئله اشقاره

آ ها میشود .در مطالعه مروری سی قتماتی

همکارا  ،بد رفتاری عاطفی ،فقراوا تقرین نقوع سقالمند

شده است و در مطالعه آ هقا بیقا شقد ،سقالمندانی کقه

از آ به ترتیب بد رفتاری روانی ،غفلقت،

مورد سوء رفتقار و غفلقت سقرار مقیگیرنقد ،بقه درجقات

بد رفتاری مالی ،ج می و طرد شدگی از سایر جنبههای

بیشتری از اف ردگی و نارااتی و افکار خودکشی دچقار

سالمند آزاری عنوا شده است(.)32

ه تند( .)66به نظر میرسد که اطرافیقا و مقراسبین افقراد

آزاری و پ

در مطالعه کیقبادی و همکارا  ،تنها به طرد شدگی،
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در مطالعه  Mattoو همکارا نی  ،یکی از مهاتقرین

تحليل مفهوم غفلت از سالمندان

هم ی ققتی ایققن افققراد را ک ققب نکققرده و خواسققته یققا

انجام مرالقه دوم کقار در عرصقه در اسقتا گقیر

آنا را فراها می آورند.

دلیل دسترسی مناسب پژوهشقگرا بقه ایقن مراکق بقوده

در مطالعه  Boldyو همکارا  ،شیوع آزار سالمندا

است ،می تواند از محدودیت های تحقی ااضر در نظر

 61ساله و باالتر 68 ،درصد گ ارش شده اسقت و نتیجقه

گرفتققه شققود .اققال ،علققی رغققا تاکیققد زیققادی کققه در

این مطالعه ،اهمیت آمقوزش و پقرورش هدفمنقد جهقت

فرهنگ ما به ااترام به سالمند شده است ،ایقن گقروه در

عموم مردم ،افراد م ن و در ارفه های مختلف را نشقا

معرض غفلت و انواع سوء رفتارها سرار دارند .بنابراین ،با

داد که این مداخرت سودمند شامل مراسبت ،امایقت و

توجه به اهمیت سالمندا به عنوا سشر آسیبپذیر و نیق

مشاوره میباشد(.)61

سالمند شد کشور ایرا  ،و همچنین نقشقی کقه پرسقتار

در مطالعققه  Morgamو همکققارا  ،نتققایج نشققا داد

می تواند در شناسایی سوء رفتقار و غفلقت در سقالمندا

که اعتقاد مردم بر این است کقه بایقد آزار داد سقالمند

داشته باشد ،پیشنهاد میشود با توجه به وجود تفاوتهای

به صورت جرم تعریف شده و مجازات برای آ در نظقر

فرهنگی در کشقور ایقرا  ،مطالعقات مشقابه جهقت اخقذ

گرفته شود که خود نتیجه به سق ایی در کقاهش سقالمند

نتایج بیشتر و مب وطتر ،در سایر اسقتا هقا نیق صقورت

آزاری خواهد داشت( .)77ااترام ،ج ء یکی از نیازهقای

گیرد تا بتوا با برنامه ری ی دسی تقر و شناسقایی مقوارد

اساسی سالمند است ،به طوری که ب قیاری از سقالمندا

غفلت ،گقام هقای مقوثری را در ارتققای سقطح سقرمت

بیا می کنند که آ ها بیش از آن و غذا به ااترام نیقاز

جامعه سالمندا برداشت.

دارند و بقی ااترامقی بقرای آ هقا بقدتر از گرسقنگی و
تشنگی است(.)00
در مطالعه فرزانگا و همکارا نی اشاره شده است

سپاسگزاری
مطالعققهَ ااضققر ،نتیجققه طققرح تحقیقققاتی مصققون

که ااترام بقه سقالمند نققش برج قتهای در پیشقگیری از

دانشگاه علوم پ شکی گیر با کد،

سالمند آزاری دارد( .)62خانواده ایرانی در نقوع خقود از

 1395.392مققی باشققد .بققدینوسققیله از کلیققه مشققارکت

بهترین خقانوادههقا بقرای پقذیرش سقالمندا اسقت ولقی

کنندگا در تحقی ااضر کقه بقا بقه اشقتراک گذاشقتن

شرایط خاص اجتماعی نظیر شهرنشقینی ،تجقدد گرایقی،

تجارن خود ،پژوهشگرا را در انجام این تحقی یقاری

تغییر در ارزشهای سنتی ،تیاد در نظام ارزشی ن ل جدیقد

نمودند ،سپاس و سدردانی میشود و همچنین پژوهشقگرا ،

و سدیا و عدم آمادگی برای پذیرش مراسبت از سقالمند،

کمال تشکر و سدردانی خود را جهت همراهقی و تقامین

سبب میشود که خانوادهها سادر به ایفای مناسب نقش و

اعتبار معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت

وظایف خود در سبال سالمندا

نباشند(.)68

IR. GUMS. Res.

انجام مطالعه ااضر اعرم می دارند.
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