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(دریافت – 3195/80/31 :پذیرش)3195/32/35 :
چکیده :
مقدمه  :چاقی به عنوان یك مشکل بهداشتی درسراسر جهان مطرح بوده و در حال افزایش است .چاقی یك عامل خطر برای
بسياری از اختالالت بالينی سالمندان است؛ که با وجود شایع بودن در این سنين معموال تشخيص داده نشده و لذا اهميت نيز
داده نمی شود
هدف  :این مطالعه با هدف تعيين شيوع چاقی و ميزان همبستگی بين شاخص توده ی بدنی با سالمت روان سالمندان انجام
شده است.
روش :این مطالعه از نوع توصيفی -تحليلی بوده؛ و کليه سالمندان شهر تهران در سال  1334که فاقد هرگونه مشکالت
شناختی بودند؛ جامعه ی پژوهش را تشکيل می دادند .تعداد نمونه 373 ،نفر سالمند باالی  06سال بود که از  3محدوده ی
تهران (شمال ،جنوب ،مرکز ،شرق و غرب ) به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و وارد مطالعه شدند .ابزار
جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه ی مشتمل بر بخش دموگرافيك و سالمت عمومی  ( GHQ -28با زیر مقياس های اضطراب،
افسردگی ،عملکرد جسمی و عملکرد اجتماعی ) بود؛ که توسط سالمندان مورد مطالعه تکميل گردید .در نهایت اطالعات
نمونهها وارد نرمافزار  spssv.21شده و با روش های توصيفی و تحليلی از جمله آزمون های کولموگروف اسميرنوف ،آناليز
واریانس یك طرفه آنووا و ضریب همبستگی پيرسون مورد تجزیه و تحليل آماری قرار گرفت .
یافته ها :ميانگين توده بدنی سالمندان در مردان و زنان به ترتيب  20/3و  20/8بود؛ که از نظر دسته بندی توده بدنی ،اضافه
وزن محسوب می گردد .نزدیك به  23درصد از سالمندان چاق 37 ،درصد دارای اضافه وزن 3 ،درصد الغر و فقط  33درصد
دارای وزن مطلوب بودند .شيوع اضافه وزن و چاقی در مردان به ترتيب  28و  24درصد و در زنان به ترتيب  44و  20درصد
بود .هم چنين آزمون های آماری حاکی از ارتباط معنادار توده ی بدنی با سن ،شغل و سطح تحصيالت می باشد)p<001( .
افزایش شاخص توده ی بدنی با اختالل در سالمت روانی ،همبستگی مثبت معنادار اما ضعيف داشت) P=6/61 ، r =6/12( .
نتیجه گیری :با توجه به شيوع باالی اضافه وزن و چاقی در بين سالمندان و ارتباط آن با برخی از ابعاد سالمت روانی شامل
عملکرد اجتماعی ،عملکرد جسمی و اضطراب و سالمت روانی ،الزم است مسئولين و متخصصان امر ،در مورد این مشکل و
ابعاد مختلف آن آگاه شوند .در این زمينه پيشنهاد میگردد جهت بررسی عوامل مرتبطی چون نوع شغل و سطح دانش
سالمندان ،مطالعات دقيق تر صورت پذیرد.
کلیدواژه ها  :توده بدنی  ،چاقی ،سالمندان
* سبزوار ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشکده پرستاری و مامایی
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شیوع چاقی در سالمندان شهر تهران و ارتباط آن با سالمت روانی
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چااقی باه عناوان یاك مشاکل بهداشاتی در سراسار

بيمااری هاای قلبای عروقای در کشاور را باه چااقی

جهاان مطارح باوده و در حاال افازایش اسات .ساازمان

نساابت داد )3( .بااه طااور کلاای پااژوهش هااای صااورت

جهاانی بهداشات ( )WHOچااقی را باه عناوان یاك

گرفته حاکی از افازایش شايوع چااقی در ایاران باوده کاه

بيمااری مازمن توصايف مای کناد؛ کاه در کشاورهای

علاات آن افاازایش مهاااجرت بااه شااهر ،شهرنشااينی و کاام

پيشارفته و در حاال توساعه شاایع اسات و جانشاين

تحرکاای ناشاای از فشااار زناادگی عنااوان شااده اساات 0( .و

بسااياری از مشااکالت بهداشااتی گذشااته ،ماننااد

 ) 7اما آن چه نبایاد ماورد غفلات واقاع شاود؛ ایان اسات

بيمااریهاای عفاونی شاده اسات )1( .اضاافه وزن و

که چاقی ،یاك عامال خطار بارای بساياری از اخاتالالت

و ميار در دنياا اسات؛ کاه

بالينی ساالمندان اسات؛ کاه باا وجاود شاایع باودن در

مای

این سانين ،معماوال تشاخيص داده نشاده و لاذا اهميات

کشااند .افازون بار ایان ،چااقی مرکازی باه عناوان یاك

نيااز داده نماای شااود .ایاان در حااالی اساات کااه تعااداد

عامل خطار سااز مساتقل در ایجااد بساياری از بيماریهاا

سااالمندان جامعااه بااه ساارعت در حااال افاازایش اساات؛ و

بااه شاامار ماای رود )2( .باايش تاارین علاات چاااقی و

در حااال حاضاار حاادود  8/20درصااد از کاال جمعياات

اختالف باا محادودهی طبيعای وزن ،اضاافه باودن بافات

ایااران را شااامل ماای شااوند )8( .نتااای

مطالعااه ای در

چربای و افازایش بافات چربای باه علات تعاادل مثبات

ایاران نشاان داد کاه شايوع چااقی در ساالمندان12 ،

انرژی باه مادت طاوالنی اسات .در ماردان  BMIبااالتر

درصااد و اضااافه وزن  23درصااد اساات؛ و ایاان مياازان در

از  36و یااا درصااد چرباای باااالتر از  23درصااد ،چاااقی

زنااان سااالمند بااه طااور قاباال مالحظااه ای بيشااتر از

تعریف مای شاود .مقاادیر BMIاز  23تاا  36نياز اضاافه

مردان بود)8( .

وزن محسوب مای شاود )4( .پايش از ایان ميازان شايوع

بنابراین بهتار اسات بيشاتر از گذشاته از مساابل مرباوط

چاااقی و اضااافه وزن ،بيشااتر در افااراد بزرگسااال مااورد

بااه سااالمندی صااحبت بااه ميااان آیااد .آن چااه بااه طااور

بررساای قاارار گرفتااه اساات 3( .و ) 4براساااس آمااار

جاادی محسااوس اساات؛ تغييراتاای اساات کااه در سااطح

گازارش شاده از منطقاه ی  13تهاران ،حادود  3درصاد

سااالمت رواناای سااالمندان بااه وقااوع ماای پيوناادد؛ بااه

مااردان و  13درصااد زنااان منطقااه ،بااه بيماااری هااای

طااوری کااه نساابت قاباال تااوجهی از افاارادی کااه ایاان

قلبای عروقای مباتال هساتند .از طارف دیگار ،ميازان

دوران را ساایری ماای کننااد؛ بااا افسااردگی ،اضااطراب،

شايوع چااقی و اضاافه وزن در بزرگسااالن ایان منطقاه

اخااتالل عملکاارد جساامی و اجتماااعی کااه همگاای ناشاای

به ترتيب  23و  46درصد گازارش شاده اسات .باا توجاه

از افاات نشااانه هااای سااالمت رواناای هسااتند مواجااه

چاقی دومين علت بروز مار

ساالنه در حدود سيصاد هازار نفار را باه کاام مار
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مقدمه:

به این مطالعه هاا شااید بتاوان بخشای از افازایش شايوع

محمدی و همکاران

شیوع چاقی در سالمندان شهر تهران و1/...

باارخالف ایاان عقيااده کااه چاااقی و اضااافه وزن بااه

کليااه سااالمندان مقاايم مناازل در تهااران در سااال 1334

سااالمت جساامی مربااوط ماای گااردد؛ ممکاان اساات

که فاقاد اخاتالالت شاناختی بودناد؛ جامعاه ی پاژوهش

بيشااتر بااا جنبااههااای سااالمت روان در ارتباااط باشااد؛

را تشکيل می دادند .حجام نموناه باا فارن ایان کاه 36

هرچند در مطالعات انجاام گرفتاه ،یافتاه هاای متفااوتی

درصااد افااراد سااالمند ،سااالمت روان مطلااوب دارنااد؛

گاازارش شااده اساات 13 ، 12 ، 11 ، 16( .و  )14در

تعااداد  266نفاار باارآورد شااد کااه بااا در نظاار گاارفتن

بعضی بررسی ها ،افاراد چااق نزدیاك باه  3برابار بيشاتر

خوشااه ای بااودن نمونااه گيااری ،بااه  466نفاار افاازایش

از دیگااران شااانس ابااتال بااه اخااتالالت رواناای را داشااتند.

یافت .نموناه گياری باه صاورت طبقاه بنادی خوشاه ای

( Lamertz )13معتقاااد اسااات چااااقی سااابب ایجااااد

چند مرحلاه ای تصاادفی انجاام گرفات .ابتادا کال شاهر

نگارش منفاای ،فشااار رواناای و هام چنااين افاازایش خطاار

تهااران از لحااار جغرافيااایی بااه  3محاادوده ی ( شاامال،

اختالالت روانای مایشاود )11( .در صاورت تایياد وجاود

جنوب ،شرق ،غارب و مرکاز تهاران ) تقسايم شاد .از هار

ارتبااط باين چااقی و اضاافه وزن باا اخاتالالت روانای

محدوده ی یاد شده طباق نقشاه باه طاور تصاادفی یاك

در باين سااالمندان ،متخصصااان ایان حااوزه ماای تواننااد

منطقااه انتخاااب شااد؛ و باار اساااس جمعياات سااالمندان

با جهت دادن به تمرکاز بار مطالعاات بيشاتر ،بار روی

هاار منطقااه کااه در آمااار شااهرداری موجااود ماای باشااد و

جزیياات مرباوط باه هار دو اخاتالل ،باه برناماه ریازی

باار اساااس تسااهيم بااه نساابت (نساابت بااه مجمااوع

مااوترتری باارای بهبااود وضااعيت سااالمت سااالمندان کااه

جمعياات سااالمندان کاال تهااران ) ،حجاام نمونااه در هاار

در آینااده ای نزدیااك جمعياات زیااادی را در کشااور بااه

منطقاااه مشاااخص گردیاااد .بعاااد از آن یاااك خاناااه ی

خااود اختصاااا خواهنااد داد؛ دساات یابنااد .بااا توجااه بااه

سالمت باه عناوان سرخوشاه در هار منطقاه ی انتخاابی،

مااوارد بيااان شااده ،بااه منظااور کسااب اطالعااات در

مشااخص گردیااد .سااالمت یاااران خانااه هااای سااالمت،

زمينهی شايوع چااقی باين جمعيات ساالمند جامعاه و

طاای یااك جلسااه آمااوزش حضااوری ،روش ارتباااط بااا

عواماال ماارتبط بااا آن و همچنااين بااه منظااور تبيااين

نموناه هاا و تکمياال پرسشانامه هاا را فاارا گرفتناد؛ و بااا

چگااونگی ارتباااط چاااقی بااا سااالمت روان سااالمندان،

مراجعااهی حضااوری بااه درب منااازل پااس از کسااب

بنابراین مطالعهی حاضار باا هادف بررسای شايوع چااقی

رضاااایت آگاهاناااه جهااات همکااااری بااارای تکميااال

در بين سالمندان و ارتبااط آن باا ساالمت روانای انجاام

پرسشاانامه و توضاايح هاادف از انجااام پااژوهش ،پرسااش

گرفت

ناماااه را در اختياااار ساااالمندانی کاااه از آزماااون کوتااااه

روش مطالعه
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میشاوند )3( .شاواهدی وجاود دارد کاه نشاان مایدهاد

پژوهش حاضار یاك تحقياق توصايفی _ تحليلای باوده و

 /4پرستاری گروههای آسیب پذیر
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بودنااااد؛ قاااارار دادنااااد .ترجمااااه ،روایاااای و پایااااایی

پرسشنامهها را پر کردناد و بارای آنهاایی کاه بای ساواد

پرسشاانامهی  16سااوالی وضااعيت شااناختی  AMTدر

بااوده و یااا تمایاال نداشااتند؛ پرسشاانامههااا از طریااق

ایاران ،توسااط فروغااان و همکااران در سااال  1380انجااام

مصاحبه تکميل شاد .قاد آزماودنی هاا بادون کفاش ،در

شااده اساات و نماارات آن بااا نماارات معاینااه ی مختصاار

حالی که پاها به هم چسابيده و باسان ،شاانه هاا و پاس

شااناختی ( )MMSE2همبسااتگی مثباات داشااته اساات.

سر در تماس با قد سان باود؛ باا دقات  6/1ساانتی متار

( )P>6/661گویاااه هاااای ایااان پرسشااانامه شاااامل

اندازهگياری شاد .انادازه گياری وزن افاراد نياز باا لبااس

سوالهاای :چناد ساال داریاد؛ االن سااعت چناد اسات؛

سبك ،بادون کفاش و باا تارازوی دیجيتاال ( مادل ساکا

ایاان آدرس را پااس از ماان تکاارار کنيااد؛ ماای خااواهم در

آلمااان ) بااا دقاات  166گاارم کااه بااه صااورت مناازل بااه

پایااان آزمااون مجااددا آن را از شااما بیرساام "خيابااان

مناازل توسااط پژوهشااگران حماال ماای شااد صااورت

چهاال و دوم غرباای"؛ االن چااه سااالی اساات؛ نااام ایاان

گرفات .بارای تعياين رده ی وزنای آزماودنی هاا از نمایاه

محاال چيساات (مناازل ،شااهر )...،؛ دو نفاار از اهااالی

ی تااوده ی باادنی ،کااه از تقساايم وزن باار حسااب

مناازل را بااه او نشااان دهيااد و از او بیرساايد چااه کساای

کيلوگرم بر مربع قد بار حساب متار محاسابه مای شاود؛

هستند؛ تااری تولاد خاود را بگویياد؛ انقاالب اساالمی در

استفاده گردیاد .بار اسااس ایان شااخص ،افاراد باا نمایاه

چه ساالی باه پياروزی رسايد؛ ناام رهبار چيسات؛ از 26

ی تاودهی بادن کمتار از  18/3در رده ی کمباود وزن،

تا یك را به طاور معکاوس بشامارید؛ مای باشاد .در ایان

باين  18/3تاا  24/3در رده ی وزن طبيعای 23 ،تاا

ابزار برای هر پاس

صاحيح یاك امتيااز داده مای شاود و

 23/3در رده اضاافه وزن و باا نمایاه ی تاوده ی بادن

در پایااان مجمااوع امتيااازات محاساابه ماای گااردد.

 36و بااالتر در رده ی چااق قارار مای گيرناد )1( .اگار

حساسااايت آن  83درصاااد و ویژگااای آن  33درصاااد

باار اساااس نمونااه گيااری تصااادفیی فاارد دارای شاارایط

تعيااين شااده اساات؛ و اخااذ امتياااز کمتاار از  7اخااتالل

ورود باااه مطالعاااه موجاااود نباااود؛ از خاااانوار بعااادی

شناختی محساوب مای شاود .تکميال ایان ابازار تنهاا 3

نمونااهگيااری انجااام ماای شااد و در صااورتی کااه در یااك

دقيقاااه طاااول مااای کشاااد ) 13( .باااه دليااال حضاااور

خااانوار باايش از یااك فاارد واجااد شاارایط وجااود داشاات؛

ساالمندان باای سااواد در گااروه نموناه و نيااز بهااره گيااری

همااهی آن هااا در مطالعااه شاارکت داده ماای شاادند.

از یااك اباازار کوتاااه ،مختصاار و در عااين حااال مفيااد،

شاارکت کنناادگان در حااين مطالعااه و یااا حااداقل بااه

آزماااون  AMTماااورد اساااتفاده ی پژوهشاااگران قااارار

ماادت  0ماااه قباال از آن نبایااد داروی خاصاای در رابطااه

1

با اشاتها و یاا بيمااریهاای مازمن دریافات کارده و یاا از

Abbreviated Mental
Mini Mental State Examination

2
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شاادهی شااناختی  AMT 1نمااره ی باايش از  7گرفتااه

گرفااات .ساااالمندانی کاااه خاااود تمایااال داشاااتند؛

محمدی و همکاران

شیوع چاقی در سالمندان شهر تهران و5/...

صااورت شاارکت کننااده از مطالعااه حااذف ماای شااد.

مشکوک باه اخاتالالت روانای (24و بااالتر) طبقاه بنادی

اطالعاااات باااا اساااتفاده از پرسشااانامه ی اطالعاااات

شااد؛ بااه طااوری کااه امتياااز باااالتر نشااان دهنااده ی

دموگرافيااك شااامل داده هااای تاان ساانجی و جمعياات

سااالمت رواناای کمتاار بااود )17( .معمااوال پرسشاانامههااا

شااناختی ( مثاال ساان ،جاانس ،تاهاال ،شااغل ،وضااعيت

بااه ازای هاار فاارد مااورد مطالعااه ،بااه طااور متوسااط 26

مسکن ،وضعيت هام زیساتی ،اباتال باه بيمااری مازمن و

دقيقااه بااه طااول انجاميااد .در عااين حااال پژوهشااگران

تحصاايالت) و پرسشاانامه ی " سااالمت رواناای GHQ-

جهاات رعایاات مالحظااات اخالقاای ،باارای هاار کاادام از

 " 28کاه یاك آزماون باا ماهيات چندگاناه باه منظااور

سواالت که باه توضايح بيشاتری نيااز داشات باا اراباه ی

بررساای سااالمت رواناای و خااود ا اجراساات جمااع آوری

مثالهایی به روشان شادن آن ساوال کماك مایکردناد.

و

همچنين به افاراد ماورد مطالعاه اطميناان داده شاد کاه

همکاااران (  )1373طراحاای شااده و حاااوی  28پرسااش

اطالعااات گاارد آوری شااده از آنهااا باادون نکاار نااام و

و چهااار خاارده مقياااس :نشااانه هااای جساامی ،اضااطراب،

محرمانااه بااوده و باار همااين اساااس بااه هاار یااك از

اخااتالل در کااارکرد اجتماااعی و افسااردگی ماای باشااد.

پرسشاانامههااا کااد داده شااد 373 .پرسشاانامه اطالعااات

مطالعااات مختلفاای نشااانگر پایااایی و روایاای باااالی ایاان

کاملی داشت؛ به طاوری کاه باه هماه ی ساواالت آن هاا

پرسشاانامه باارای سااالمندان ایراناای ماای باشااد .از جملااه

جواب داده شده بود.

ملکااوتی و همکاااران طاای یااك پااژوهش بااا عنااوان "

در نهایاااات اطالعااااات  373نمونااااه وارد ناااارمافاااازار

بررسااای اعتباااار ،روایااای و تحليااال عااااملی مقيااااس

 spssv.21شاد .در پاژوهش حاضار بارای بررسای توزیاع

شاااد )10( .ایااان پرسشااانامه توساااط Goldberg

 GHQ-28در ساااالمندان ایرانااای " ضاااریب آلفاااای

نرمااالدادههااا از آزمااون کولمااوگروف ا اسااميرنوف

کرونباااا اباازار را  6/34و ميااانگين همبسااتگی سااوال هااا

استفادهشد .تفااوت در نمایاهی تاودهی بادن آزماودنیهاا

با یکدیگر را  6/33باه دسات آوردناد و روایای ابازار را باه

باين متغيرهاای کيفای باا اساتفاده از آنااليز واریاانس

روش تحليااال عااااملی و روایااای تشخيصااای بررسااای

یااك طرفااه یااا آنااووا ( 1بااا توجااه بااه همگاان بااودن و

نمودنااد؛ کااه ضااریب آلفااای چهااار عاماال افسااردگی

برابری واریاانس هاای گاروه هاای ماورد نظار ) مشاخص

 ،6/83عملکاااارد اجتماااااعی  ،6/83اضااااطراب  6/83و

گردیااد .همبسااتگی بااين تااوده ی باادنی بااا سااالمت

عالیاام جساامانی  6/71بااه دساات آمااد18( .و  )17پااس

روانای ،باا اساتفاده از روش ضاریب همبساتگی پيرساون

از نماااره گاااذاری ساااواالت پرسشااانامه ،طبقاااه بنااادی

مشااخص شااد .الزم بااه نکاار اساات مقااادیر P-value

سالمت با در نظار گارفتن نقطاه ی بارش در امتيااز ،23
)Anova (One-way Analysis Of Variance

1
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رژیم خااا غاذایی درحاال تبعيات باشاند .در غيار ایان

ساااالمندان باااه دو دساااتهی ساااالم (کمتااار از  )23و

 /1پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 3195

متغيااارهاااای موجاااود در مطالعاااه ،معنااای دار در نظااار

(02درصاااد) در دامناااه ی سااانی  06-76ساااال قااارار

گرفته شد.

داشااااتند .ميااااانگين ساااانی مااااردان  08/01±0/71و

یافته ها

ميااانگين ساانی زنااان  00/38±8/22بااود .سااایر ویژگاای

شاارکت کنناادگان در ایاان تحقيااق را سااالمندان (افااراد

های جمعيات شاناختی و تان سانجی ساالمندان ماورد

باالی  06سال ) سااکن تهاران تشاکيل مای دادناد؛ کاه

پژوهش در جدول  1ارابه شده است.

 44درصد آنان را ماردان شاامل مای شاد .توزیاع سانی

جدول شماره ی ( :)3ارتباط توده بدنی با برخی متغیرهای دموگرافیک در واحد های مورد مطالعه در سالمندان تهران3194،
متغیر

سن

جنس
تاهل

سطح تحصيالت

شغل

تعداد(درصد)

میانگین توده بدنی

انحراف معیار

06-03

)02(271

20/4

3/62

76-73

)24(36

27

3/43

 86و باالتر

)13(43

27/8

2/61

نوع آزمون

مقدار احتمال

آناليزواریانس
یکطرفه

6/666

مرد

)44(103

20/3

2/66

زن

)30(263

20/8

3

آزمون تی
مستقل

6/436

متاهل

)83(316

20/0

2/33

مجرد

)13(06

27/3

2/13

آزمون تی
مستقل

6/633

بی سواد

)13(33

27/2

3/07

در حد خواندن و نوشتن

)14(33

28/3

0/64

ابتدایی

)12/3(46

23/0

3/68

سيکل

)7/3(23

23/7

2/16

دییلم

)23(163

23/4

3/38

دانشگاهی

)22(84

20/4

3/33

کارمند

)4/3(17

20/2

3/63

کارآزاد

)14(48

28/1

4/03

خانه دار

)37(133

20/3

1/03

بيکار

)4(13

23/4

2/31

مستمری بگير

)0/3(24

24/8

2/06

بازنشسته

)36(116

20/2

3/04

کارداوطلبانه

)4(26

27/3

3/37

آناليزواریانس
یکطرفه

آناليزواریانس
یکطرفه

6/666

6/666

با توجه به یافته های جدول شماره ی  ،1مشخص گردید شيوع ميزان چاقی و اضاافه وزن در زناان ساالمند بيشاتر از ماردان
است .هم چنين ميانگين توده ی بدنی سالمندان در مردان و زنان به ترتيب  20/3و  20/8بود که از نظر دسته بندی تاوده ی
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کمتااار از  6/63از نظااار آمااااری بااارای تعياااين رواباااط

ایاان سااالمندان بااه گونااه ای بااود کااه اغلااب سااالمندان

محمدی و همکاران

شیوع چاقی در سالمندان شهر تهران و7/...

بدنی ،اضافه وزن محسوب می گردد .نزدیك به  23درصد از سالمندان چاق  37 ،درصد دارای اضافه وزن 3 ،درصد الغر و فقط
 33درصد دارای وزن مطلوب بودند .شيوع اضافه وزن و چاقی در مردان به ترتيب  28و  24درصد و در زناان باه ترتياب  44و
 20درصد بود .هم چنين آزمون های آماری حاکی از ارتباط معنا دار توده ی بدنی با سن ،شغل و سطح تحصيالت می باشد.
نمایه ی توده ی بدن به صورت دسته بندی شده در واحد های مورد پژوهش و به تفکيك جنسايت در نماودار  1اراباه شاده

نمودار ( :)3نمایه توده بدنی در سالمندان مورد پژوهش در کل و به تفکیک جنسیت در سال 3192
50
45
40
35
الغر

30

مطلوب
25

اضافه وزن

20

چاق

15
10
5
0
مردان سالمند

کل سالمندان

زنان سالمند

وضعيت سالمت روانی و ابعاد آن در آزمودنی ها به تفکيك جنسيت در نمودار  2ارابه شده است
نمودار ( :)2وضعیت سالمت روانی و ابعاد آن در سالمندان مورد پژوهش به تفکیک جنسیت
25
20
15

کل سالمندان
مردان سالمند

10

زنان سالمند

5
0
اختالل
عملکرد
اجتماعی

اختالل
عملکرد
جسمی

افسردگی

سطح
اضطراب

اختالل در
سالمت
روانی

ارتباط بين سالمت روانی با نمایه ی توده ی بدن در جدول  2نشان داده شده است
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است .همانگونه که در نمودار  1مشاهده می گردد  ،اضافه وزن در گروه زنان و کل سالمندان ،بيشترین شيوع را دارد.

 /0پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 3195

جدول شماره ی ( :)2مقایسه ی همبستگی نمایه ی توده ی بدنی با سالمت عمومی و زیرمقیاس های آن در سالمندان شهر
تهران سال3192
متغير

نمرات سالمت روانی

نمرات افسردگی

نمرات اضطراب

نمرات اختالل
عملکرد اجتماعی

نمرات اختالل عملکرد
جسمی

نمرات نمایه توده
بدنی

*6/12

6/63

*6/11

*6/12

**6/18

همان طور که در جدول شماره ی  2نشان داده شده است؛ بين نمرات توده ی بدنی با نمرات سالمت روانی همبستگی معنادار
مثبتی وجود دارد (  ) P=6/61 ، r =6/12که بيانگر این یافته می باشد که با افزایش توده ی بدنی سالمندان ،سالمت روان
آنان نامطلوب تر شده است.
بحث :

واسطهی محدودیت های شناخته شاده ای چاون آلاودگی

در پژوهش حاضر به بررسی شيوع چااقی و اضاافه وزن در

هااوا و صاانعتی تاار شاادن زناادگی ساااکنين تهااران ) و یااا

جمعيات ساالمند شاهر تهاران و ارتبااط آن باا برخای از

تغذیهی صحيح تر و سالم تر در شهرساتان هاا نسابت باه

ویژگیهای جمعيت شناختی و هم چنين سالمت روانای و

ساکنين تهران مربوط دانست )13( .در جمعيات ساالمند

ابعاد آن پرداخته شد .یافته های مربوط به مياانگين تاوده

آمریکا و اروپا ميزان فعاليت منظم بدنی در مياان افارادی

ی بادنی در هار دو جانس ،گویاای وجاود اضاافه وزن در

که اضافه وزن دارند یا چاق هستند کمتار از افاراد عاادی

اغلب افراد سالمند جامعه می باشد؛ این در حالی است کاه

گزارش شده است 21( .و  ) 26در سایر مطالعات عالوه بار

فقط  33درصاد از آناان از وزن مطلاوب برخاوردار بودناد.

نحوه ی زنادگی (تنهاا یاا باا خاانواده ) ،ساایر متغيرهاای

نتای

نشان داد  23درصاد ساالمندان ،دارای اضاافه وزن

اجتماعی و اقتصادی ( )13با چاقی در ارتباط بودند.

بودند و  37درصد نيز از چاقی رن می بردند .این نتای باا

یافتهی قابل توجه دیگر این بود که نزدیاك باه نيمای از

یافتههای مطالعه ی حسينی و همکاران در مورد سالمندان

زنان اضافه وزن داشتند؛ و هم چناين حادود یاك چهاارم

شمال کشور هم خاوانی دارد )18( .اگار چاه یافتاه هاای

زنان دچار عارضه ی چاقی بودند .پيش از این علی آبادی و

مربوط به اضافه وزن با مطالعه ی علی آبادی و همکاران در

همکاران شيوع چاقی مرکازی ( دور کمار ) در ساالمندان

خراسان رضوی نيز هام خاوانی دارد؛ اماا در ماورد شايوع

استان خراساان رضاوی را در زناان و ماردان ساالمند باه

چاقی ،اختالف قابل توجهی دیده می شود؛ به طاوری کاه

ترتيااب  03و  18/3درصااد گاازارش کاارده انااد )13( .در

ایاان مياازان در اسااتان خراسااان رضااوی تنهااا  12درصااد

مطالعه ی مذکور ،ميانگين تاوده ی بادنی ساالمندان ایان

گزارش شده است .علت این امر را شاید بتاوان باه تفااوت

استان در مرز محدوده ی طبيعی و اضاافه وزن قارار دارد؛

الگااوی زناادگی از جملااه کاااهش فعالياات فيزیکاای ( بااه

( )24/2که قابل نکر است حدود نيمی از نمونه هاای ایان
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*=P<01

**=P<001

محمدی و همکاران

شیوع چاقی در سالمندان شهر تهران و9/...

تفاوت با نتای پاژوهش حاضار باشاد؛ چارا کاه در هماان

در درجه ی اول ،احساس درماندگی سیس احساس پياری

مطالعااه بااين وضااعيت تغذیااه ای افااراد روسااتا نشااين و

و بطالاات نقااش بساازایی در افاازایش شااکایات جساامانیی

شهرنشين از نظر آماری اختالف معنا داری وجاود داشات.

اضطراب ،بی خوابی ،نارسایی عملکرد اجتماعی و افسردگی

در مطالعات مشابه سایر کشاور هاا ،آمارهاای مختلفای از

در این گروه دارد )10( .پاشا و همکاران در مطالعه ی خود

شيوع چاقی و اضافه وزن منتشر شده است کاه در بيشاتر

بر روی سالمندان شاهر اهاواز ،مياانگين نماره ی ساالمت

آن ها همانند مطالعه ی حاضار و ساایر مطالعاات داخلای

روانی سالمندان ساکن در خانواده های خود را  10گزارش

( 13و  ،) 18شيوع چاقی و اضافه وزن در زناان ،بااالتر از

کرده است؛ ( )27که ایان مياانگين نماره ی کساب شاده

مردان بوده است .برای مثال در عربستان و هند ،به ترتيب

کمتر از مطالعه ی حاضر می باشد؛ و گویای این نکته است

 43و  46درصد زناان ساالمند ،خاود را مباتال باه چااقی

که سالمندان شهر اهواز از سالمت روانی بهتری برخاوردار

گزارش کرده اند 23( .و  ) 22با توجه به نتای به دسات

بوده اند؛ اما نباید از نظر دور داشت که مطالعاهی فاوق بار

آمده از این مطالعه و سایر مطالعات مشابه الزم است کاه

روی سالمندانی انجام شده که با خانواده زندگی می کنند؛

سياست گذاریهای پيشگيری کننده از چاقی با تمرکز بر

اما در مطالعه ی ما سالمندان مقيم منزل که ممکن اسات

جنسی در سالمندان ،تعيين و اجرا شود .

به تنهایی زندگی کنند نيز جزء نمونه ها بوده اند؛ بناابراین

یکی دیگر از یافته های مهم این مطالعه ،تعياين شايوع

تفاوت ميانگين با این اختالف منطقی به نظر می رسد .هم

اختالل در سالمت روانی ساالمندان سااکن در جامعاه ی

چنين نتای به دست آماده بار اسااس زیار مقيااس هاای

تهااران بااود؛ کااه در ادامااه بااه آن پرداختااه ماای شااود .در

سالمت روانای ،نشاانگر بااالتر باودن نمارهی اضاطراب در

مطالعات مختلف ،ميزان های مختلفی از وضاعيت ساالمت

مطالعه ی حاضر نسبت به سایر مطالعات مشابه می باشاد.

روان در سالمندان گزارش شده است؛ که گروهی از آن ها

( 11و  )13در پژوهش حاضر ،ارتباط مثبات و معناا داری

مغایر این مطالعه و گروهی دیگر موافق آن هستند .یافتهها

بين نمایاه ی تاوده ی بادنی و ساالمت روانای ساالمندان

با مطالعه ی یزدانی در تهران ،براتی و همکاران در همادان

وجود داشت؛ ( )P<0/01که البته این همبساتگی از نظار

و نجاتی ( )1387در قم هم راساتا مای باشاد 24، 20( .و

آماری ضعيف است؛ ( ) r= 6/12هام چناين ارتبااط باين

 )23ميانگين نمره ی کل سالمت روانی در سالمندان مورد

تااودهی باادنی بااا اضااطراب ،عملکاارد جساامی و عملکاارد

مطالعه ،پاایين تار از نقطاه ی بارش ( 23ساطح ساالمت

اجتماعی معنا دار بود)P<0/01( .

مطلوب ) بود؛ که این یافته با نتای

مطالعاه ی خمرنياا و

باغبانيان ( )27و پاشا و همکاران هم خوانی نداشات)28( .

نتیجه گیری نهایی
در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد ارتباط
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 انجام مطالعات مشاابهی باا باه کاارگيری.تأتير قرار دهد

مثبت و معنا داری بين نمایه ی تاوده ی بادنی و ساالمت

سایر شاخص های چاقی از جمله دور کمر و درصد چربای

 به عاالوه باا توجاه باه شايوع.روانی سالمندان وجود دارد

و نيز ارزیابی وضعيت تغذیاه و بررسای رواباط متغيرهاای

باالی اضافه وزن و چاقی در بين سالمندان و ارتباط آن باا

مستقل با مدل رگرسيونی جهت کنترل عوامل مخدوشگر

،برخی از ابعااد ساالمت روانای شاامل عملکارد اجتمااعی

.پيشنهاد می گردد

 الزم اسات،عملکارد جسامی و اضاطراب ساالمت روانای

تشکر و قدردانی

 در مورد ایان مشاکل و ابعااد،مسئولين و متخصصان امر

از عزیزان سالمندی که در این پژوهش شرکت کردناد؛ از

 در این زميناه پيشانهاد مای گاردد.مختلف آن آگاه شوند

مسئولين شهرداری و کارکنان خانه های ساالمت منااطق

جهت بررسی عوامل مرتبطای چاون ناوع شاغل و ساطح

مختلف شهر تهران کاه باا همکااری صاميمانه ی آن هاا

 الزم باه. مطالعات دقيق تر صورت پذیرد،دانش سالمندان

اجرای این پژوهش امکان پذیر شد؛ کمال تشکر و قدردانی

نکر است؛ پژوهش حاضر نظيار هرگوناه پاژوهش دیگاری

.می شود

دارای محدودیت های اجتناب ناپذیری بوده که مای تواناد
 نتای و کاربرد های حاصال از آن را تحات،در برخی موارد
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Abstract

Introduction: obesity as a health problem all over the world and is growing.
Objective: This study aimed to determine the prevalence of obesity and the correlation
between body mass index is associated with mental health among the elderly.
Method: This cross-sectional study in Tehran and all seniors who had no cognitive problems,
constituted the study population. The sample of 400 people aged over 60 years who range
from 5 Tehran (North, South, Central, East and West) are randomly selected and enrolled in
several stages. The data collected through a questionnaire consisted of demographic and
public health sectors - GHQ -28 (the subscale of anxiety, depression, physical function and
social function), which was completed by the elderly.
Results: The mean body mass in men and women aged 26/5 and 26/8 respectively to the
categories of body mass, is considered overweight. Nearly 25 percent of elderly obese, 37%
overweight, and 3% were underweight and only 35% of ideal body weight. The prevalence of
overweight and obesity in men and women respectively 28 and 24 percent, respectively, 44
and 26. Statistical tests showed a significant relation between body mass and age, occupation
and education level is (p <001). BMI with mental health disorders, a positive correlation was
significant but weak (P=0/01 , r=0/12).The data samples into spss software version 21 and
descriptive and analytical methods including Kolmogorov-Smirnov test, ANOVA ANOVA
and Pearson correlation analysis was used.
Conclusion: Given the high prevalence of overweight and obesity among the elderly and its
relationship with some aspect of mental health, including social functioning, physical
functioning and mental health anxiety, it is necessary officials and experts, are aware of this
problem and its dimensions. In this context, it is suggested, to investigate factors such as the
type of job and more detailed studies be conducted geriatric knowledge
Key words: body mass, obesity, older age
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