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Objectives Older people are a vulnerable group that their undesirable nutritional status makes them

susceptible to catch diseases and increase their health costs. This study was conducted to determine the
nutritional status of older people in nursing homes of Shahroud and Damghan cities (Semnan Province)
and some influential factors in 2017.
Methods & Materials This cross-sectional study (analytical descriptive type) was carried out in nursing
homes of Shahroud and Damghan cities using census sampling method. By using a demographic questionnaire, minimal nutrition assessment, and anthropometric evaluation by the researcher, the data of
129 older people were collected. Then the obtained data were analyzed by the Chi-square, 1-way ANOVA,
and Independent t-test in SPSS. The significance level was set at 0.05.
Results The Mean±SD age of the participants was 75.44±10.56 years. In terms of nutritional status,
(22.5%) of the subjects had malnutrition, (57.4%) malnutrition risk, and (20.2%) a good nutritional status.
There was a statistically significant relationship between the nutritional status and variables of sex and
age, income, smoking, body mass index, arthritis, urinary problems, and using mass media (P<0.05).
Conclusion The nutritional status of a few participants was desirable. So, today's older people nutritional
status is far from acceptable standards and requires planning and serious consideration of relevant organizations, especially the health system.

Extended Abstract

A

1. Objectives
ging is a biological process initiating from
the third decade of life and gradually limits
the biopsychosocial and general function
of people. According to international organizations, Iran, as a developing country, is

facing rapid population aging. Various international studies
have suggested that nutritional status majorly impact the
health status of people aged ≥60 years. Furthermore, determining the malnutrition condition is an appropriate health
indicator. More than (50%) of the elderly living in hospitals and nursing homes suffer from degrees of malnutrition.
Identifying malnutrition in aging people is not easy; because malnutrition is a multifactor problem with an unclear
function. The present study investigated the nutritional sta-
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tus and its contributing factors in the elderly residents of
nursing homes in Semnan Province, Iran.

2. Methods & Materials
This was a descriptive-analytical study with a crosssectional design. The study population consisted of all
residents of nursing homes in the two counties of Shahroud
and Damghan (n=129). All of them were enrolled in the
study (census sampling method). Inclusion criteria were the
lack of a history of gastrointestinal surgery over the past 6
months, mental problems, dementia according to the report
of a psychiatrist, bio-motor limitations disrupting daily activities; and willingness to participate in the study. To collect the required data, a demographic form, and the Mini
Nutritional Assessment (MNA) tool was used. The MNA is
a standard tool for screening nutritional state and has been
used in various studies to assess the elderly. After obtaining informed consent from the study participants, questionnaires were completed for them, and anthropometric measurements were performed.
The body weight was measured by a portable scale with
a precision of 0.1kg and with minimum clothing and bare
feet. For measuring height, mid-arm circumference, arm
circumference, and calf circumference, a non-elastic tape
measure was used. The body height was measured in standing position and according to the standards. In case it was
not possible to measure it in standing position, the heel-toknee height was measured and recorded as the body height.
Body Mass Index (BMI) was calculated by dividing the
weight in kilograms by the height in meters squared. The
waist circumference was measured at the midpoint between
the last rib and the iliac crest parallel to the horizon and
with an accuracy of 0.1. The collected data were analyzed
in SPSS and at 0.05 significance level. We used a one-way
Analysis of Variance (ANOVA), Chi-squared test, and
Fisher’s exact test.

3. Results
The Mean±SD age of study participants was 75.44±10.56
years. In total, (45.7%) of the study participants were from
Shahroud county and (54.3%) from Damghan county;
(60.5%) of the samples were female, and the rest were male;
(66.7%) of them were illiterate; (44.2%) were previously
employed; most of the subjects were married (47.3%);
(36.4%) had 3-person families; (58.9%) were pensioners;
(82.2%) were on daily medications, and (9.3%) were smokers. Regarding BIM, (20.9%) were lean, and (14.7%) were
obese. The Mean±SD BMI value of the study participants
was 24.44±4.9kg/m2 (24.01±44 for men and 24.84±5.20
for women). The BMI value ranged from 13.6kg/m2 to
41.42kg/m2. The Mean±SD values of body weight and
height were 61.01±13.9kg and 157.74±12.79cm. Regarding the risk factors of metabolic syndrome, (24%), (34.4%),
(49.6%) of the subjects were suffering from diabetes, hyperlipidemia, and hypertension, respectively. Moreover,
(41.9%) of the subjects reported no exercise and routine
physical activity; (17.1%) reported no daily milk consumption; (7.8%) reported no consumption of snacks, and (89%)
reported regularly eating breakfast.
The nutritional status Table 1 was significantly correlated
with gender (P=0.33), age (P=0.002), BMI (P=0.022), having a source of income (P=0.029), arthritis (P=0.004), motor
disorders (P=0.001), urinary problems (P=0.003), the use
of mass media (P=0.001), and smoking (P=0.022).Table 1
presents the nutritional status of the study participants. According to the collected results, (22.5%) of the study participants were suffering from malnutrition, (57.4%) were at
risk for malnutrition, and (20.2%) enjoyed an appropriate
nutritional status.

4. Conclusion
Nutritional status is among the most important indicators of the elderly’s health. The obtained results suggested
that the frequency of older people at the risk of malnutri-

Table 1. The nutritional status of study participants
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Nutritional Status

No.

%

Improper nutritional status

29

22.5

At risk for malnutrition

74

57.4

Appropriate nutritional status

26

20.2

Total

129

100
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tion residing in the nursing homes of Damghan and Shahroud counties was high. Such finding indicates the need for
paying more attention to them. The gender ratio trends for
people aged ≥60 years indicates that the aging process of
the population is generally associated with the feminization
of aging. In the present study, the nutritional status of a few
samples was desirable. It seems that what older people today experience in terms of nutrition and health in nursing
homes are far below acceptable standards; thus, planning
and developing health-related organizations are required.
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وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مقیم خانههای سالمندان استان سمنان ()1396
طاهره دهداری

1

* ،مهری دلوریانزاده

1

 ،ناهید آریائیان ،2فریده خسروی ،3آیسا بهار

4

-1گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی ایران ،تهران ،ایران.
 -2گروه علوم تغذیه ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی ایران ،تهران ،ایران.
 -3مرکز تحقیقات سالمت محیط و کار  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 -4گروه بیوشیمی و هماتولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتیدرمانی سمنان ،سمنان ،ایران.

تاریخ دریافت 27 :دی 1397
تاریخ پذیرش 06 :اردیبهشت1398
تاریخ انتشار 10 :تیر 1398

اهداف سالمندان گروه آسیبپذیری هستند که نامطلوببودن وضعیت تغذیه ،زمینه را برای بروز بیماریها و افزایش هزینههای بهداشتی
آنان فراهم میکند .این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تغدیه سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهرهای شاهرود و دامغان (استان
سمنان) و برخی ازعوامل مؤثر بر آن در سال  1396انجام شد.
مواد و روشها این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفیتحلیلی است که به روش سرشماری در خانه سالمندان دو شهرستان شاهرود و دامغان
انجام شد .با استفاده از پرسشنامههای اطالعات جمعیتشناختی و ارزیابی مختصر تغذیهای و انجام تنسنجی از سوی محقق ،اطالعات
 129سالمند جمعآوری شد .از آزمونهای كای دو ،تحلیل واریانس یکطرفه ،تی مستقل و و نرمافزار  SPSSبرای تحلیل دادهها در سطح
معناداری  0/05استفاده شد.

کلیدواژهها:

سالمندی ،خانه
سالمندان  ،وضعیت
تغذیه ،ایران ،سمنان

یافته ها میانگین±انحراف معیار سنی افراد شركتكننده  75/44±10/56سال بود .از نظر وضعیت تغذیهای  22/5درصد افراد
موردپژوهش دچار سوءتغذیه و  57/4درصد درخطر ابتال به سوءتغذیه و 20/2درصد از وضع تغذیه مناسبی داشتند .ارتباط
آماری معنیداری بین وضعیت تغذیه با جنس ،سن ،وضعیت درآمد و مصرف سیگار ،نمایه شاخص توده بدنی ،آرتریت ،مشكالت
ادراری و استفاده از وسایل ارتباط جمعی مالحظه شد (.)P<0/05
نتیجهگیری وضعیت تغذیه تعداد كمی از افراد ،در سطح مطلوب قرار داشت .وضعیت تغذیه سالمندان با استانداردهای قابل قبول فاصله
زیادی داشت و نیازمند برنامهریزی و توجه جدی دستگاههای مربوطه است.

مقدمه
سالمندی بخشی جداییناپذیر از زندگی بشر است که ناشی از
حرکت و تکامل انسان حول محور زمان است [ .]1درواقع ،سالمندی
یک سیر و روند بیولوژیک است که از دهه سوم عمر شروع میشود
و بهتدریج فعالیتهای جسمی ،ذهنی ،اجتماعی و به طور کلی
عملکردی فرد را محدود میکند [ .]1در سالهای اخیر بهبود سبک
زندگی ،ارتقای بهداشت و پیشرفت دانش پزشکی از جمله عواملی
بودهاند که باعث افزایش امید به زندگی در جوامع و نهایتاً سالمندی
جمعیت شدهاند [ .]2در طول تاریخ ،جمعیت جهان همواره جوان و
با میانگین سنی  20سال بوده است .اما در نسل کنونی ،متوسط سن
جهان دو برابر شده و از  22سال در سال  1975به بیش از  40سال

تا سال  2050خواهد رسید و برای اولینبار در طول تاریخ ،جمعیت
سالمندان از جوانان پیشی خواهد گرفت [.]3
این روند افزایش سالخوردگی جمعیت هم در کشورهای
توسعهیافته و هم در کشورهای در حال توسعه پدیدهای مشترک
است ،اما سرعت آن ،کام ً
ال متفاوت است؛ برای مثال در فرانسه
 115سال زمان نیاز است تا جمعیت سالمندی از  7درصد به 14
درصد برسد ،در حالی که همین دو برابرشدن جمعیت سالمندی
در کشورهای در حال توسعهای همچون ایران ،برزیل و چین در
طول دو تا سه دهه رخ خواهد داد [ .]4بر اساس پیشبینیهای
رسمی سازمانهای بینالمللی ،ایران به عنوان یک کشور در حال
توسعهدر حال نزدیکشدن به پیری جمعیت است [ . ]5سازمان ملل
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در گزارش سال  2012هشدار داده است ایران در کنار کشورهای
مغولستان و کوبا سریعترین تحوالت جمعیتی را تجربه خواهد کرد.
بنابراین نیاز است هرچه سریعتر اقدامات پیشدستانه برای رویارویی
با این پدیده انجام شود [ .]7 ،6پدیدهی سالخوردگی در ایران ،با
سیاست کنترل جمعیت در دهه  40باعث کاهش نرخ رشد زادوولد
شد [.]8
اما کمی بعدتر به دلیل طوالنیشدن جنگ ایران و عراق و نیاز
به نیروی جوان و کارآمد برنامه تنظیم خانواده کنار گذاشته شد و
رشد انفجارگونه جمعیت در دهه  60را رقم زد [ .]9همین امر باعث
شد در دهه  60و  70نیازهای گروه سنی کودک و نوجوان (تغذیه،
ایمنسازی ،بهداشت و مدرسه) نقش پررنگی را در برنامهریزیهای
کالن کشوری داشته باشد و از دهه 80نیز دغدغه اصلی دولتمردان
و سیاستگذاران تأمین نیازهای جوانان (اشتغال ،مسکن ،ازدواج)
باشد [.]10
درنتیجه ،رسیدگی به امور سالمندان به حاشیه رانده شد و با وجود
تأکید فراوان آموزههایدینی و فرهنگ ملی ایران بر تکریم سالمندان،
این موضوع در سیاستهای کشور لحاظ نشد .شواهد نشان میدهد
علیرغم نیازهای فزاینده این گروه سنی به خدمات سالمت ،توجه
مستقیم اندکی به تأثیر پدیده سالمندی جمعیت بر تهیه و تدارک
خدمات سالمت معطوف شده است [ .]11در سال  1385بیشترین
درصد سالمند مربوط به استانهای سمنان ،گیالن ،خراسان جنوبی
و مركزی بوده است [ .]12سرشماری ملی نفوس و مسکن ایران در
سال  ،1395جمعیت سالمندی ایران را  9/7درصد اعالم کرده است
[ .]13مركز آمار ایران در سال  1395درصد جمعیت سالمند ایران
را  9/27اعالم كرده است [.]13
نتایج مطالعات مختلف در دنیا نشان دا ده است وضعیت
تغذیهاى ،نقش برجستهاى درسالمت و بیمارى افراد مسنتر از
 60سال دارد .در افراد سالمند به علت وجود انواع بیمارى ،ناتوانى
جسمى و ناتوانى در جویدن ،مصرف زیاد دارو ،انزواى اجتماعى
و كاهش درآمد ،خطر دریافت رژیم ناكافى افزایش مىیابد .این
عوامل باعث میشود وضعیت جسمى بدن تحلیل رود و شخص
مستعد بیماریهای شدیدتر و درنهایت نیازمند بسترى در
بیمارستان شود .مطالعات متعدد نشان دادهاند سوءتغذیه عاملی
مستقل در بسترى سالمندان در بیمارستان است [.]14-17
به طور کلی سوءتغذیه ،عاملی خطرساز برای بسیاری از اختالالت
بالینی است که با وجود شایعبودن در سالمندان ،معموالً تشخیص
داده نشده و درمان هم نمیشود  .تعیین وضعیت سوءتغذیه،
نشانگر خوبی برای ارزیابی سالمت به شمار میرود [ .]18با این
حال شناسـایی سوءتغذیه در جامعه سالمندان آسان نیست ،چراکه
سوءتغذیه مشکلی چندعاملی است و شناختهشده نیست [.]19
البته ارزیابی وضعیت تغذیه سالمندان نیز به دلیل ناتوانی جسمانی
آنان مشکلتر است [ .]20در هر حال شناسایی بهموقع سوءتغذیه و
مداخالت پیشگیرانه از جنبههای مهم در بهداشت سالمندی است
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[ .]21طبق بعضی از گزارشات ،بیش از  50درصد سالمندانی كه در
بیمارستانها و مؤسسات نگهداری از سالمندان زندگی میكننددچار
درجاتی از سوءتغذیه هستند [.]22
در تحقیقی ،به ترتیب  49/60و  5/8درصد سالمندان خانه
سالمندان ارومیه و شهر كاشان دچار سوءتغذیه بودند و ،38/68
 68/3درصد در معرض سوءتغذیه قرار داشتند [ .] 24،23همچنین،
علیآبادی عواملی نظیر جنس ،درآمد و ابتالی به بیماری را ازعوامل
مؤثر در وضعیت تغذیه دانسته است [ .]25گویگیز 1در مقالهای
مروری در سال  2006بیان كرد با جمعبندی  79تحقیق مرتبط با
سالمندان ،ابتال به سوءتغذیه بین  1تا  74درصد سالمندان و خطر
ابتال به سوءتغذیه بین  8تا  87درصد سالمندان وجود دارد .به علت
روشهای مختلف برآورد شیوع سوءتغذیه ،شیوع آن بر حسب نوع و
کیفیت تغذیه و مراقبتهای بهداشتیدرمانی بین  10تا  85درصد
در گروههای مختلف سنی سالمندی در سراسر جهان تخمین زده
شده است [ .]26با توجه اهمیت سوءتغذیه و عواقب ناشی از آن در
سالمندان و درصد باالی سالمندان در استان سمنان.همچنین نیاز
به افزایش مراكز نگهداری سالمندی و کمبود مطالعات گزارششده
در اینباره و نیاز به تحقیقات بیشتر با روششناسیهای متفاوت لزوم
انجام این مطالعه احساس شد.

روش مطالعه
این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفیتحلیلی است که با
هدف تعیین وضعیت تغذیه سالمندان ساكن در خانههای سالمندان
دو شهرستان شاهرود و دامغان در سال  1396انجام شده است .برای
گردآوری اطالعات الزم از پرسشنامههای استاندارد ارزیابی وضعیت
تغذیهای 2و بررسی اطالعات جمعیتشناختی استفاده شد .ضمناً
اندازهگیری آنتروپومتری نیز از سوی محقق انجام شد.
روش نمونهگیری به صورت سرشماری در دو خانه سالمندان
شهر دامغان و شاهرود كه تنها مراكز نگهداری سالمندان آن شهرها
هستند ،انجام شد .كل سالمندان ساكن در این دو مركز  129نفر
هستند .انجامندادن عمل جراحی روی دستگاه گوارش طی شش ماه
گذشته ،فقدان مشكالت ثابتشده ذهنی ،ابتالنداشتن به دمانس با
تشخیص متخصص روانپزشكی ،نداشتن محدودیتهای جسمی و
حركتی مختلكننده فعالیتهای روزمره و رضایت برای شركت در
مطالعه معیارهای ورود افراد به مطالعه حاضر بودند .پس از كسب
موافقت سالمندان برای ورود به مطالعه ،پرسشنامهها برای آنان
تكمیل و اندازهگیری آنتروپومتریک انجام شد.
در پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختی ،متغیرهایی مانند سن،
جنس ،میزان تحصیالت ،شغل قبلی ،تعداد فرزندان ،وضعیت تأهل،
بُعد قبلی خانوار ،مستمری بگیری و داشتن حقوق ،مصرف دارو،
1. Guigoz
)2. Mini Nutritional Assessment (MNA
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مصرف سیگار و مواد دخانی ،عوامل در ارتباط با سندرم متابولیک،
دیابت ،چربی خون ،فشار خون ،محاسبه وزن و قد و شاخص توده
بدنی ،انجام ورزش و فعالیت روزانه ،نیاز به توانبخشی ،بیماریهای
مرتبط با سالمندی (شامل آرتریت ،استئوپرز ،اختاللت حركتی ،ابتال
به بیماریهای قلبی ،مشكل ادراری ،سوزش ادرار ،اختالالت شنوایی،
اختالالت بینایی) ،استفاده از وسایل ارتباط جمعی و دیدن تلویزیون
و غیره ،مصرف شیر روزانه ،استفاده از میانوعده غذایی و مصرف
صبحانه بررسی شد.
ارزیابی وضعیت تغذیهای یک پرسشنامه 18سؤالی و 30امتیازی
است و شامل اندازهگیریهای تنسنجی (شاخص توده بدنی و دور
بازو و دور ساق پا) و دریافت مواد غذایی (تعداد وعدههای غذایی،
دریافت غذا و مایعات و مصرف گروههای غذایی) ،ارزیابی کلی (شیوه
زندگی ،مصرف داروها ،تحرک ،وجود استرس حاد و وجود فراموشی
یا افسردگی) و ارزیابی شخصی و نظر خود شخص درباره سالمت و
تغذیه خویش است .با استفاده از این پرسشنامه ،سوءتغذیه انرژی-
پروتئین در سالمندان قابل شناسایی است .با توجه به امتیازبندی
پرسشنامه ارزیابی وضعیت تغذیهای ،نمونهها به سه گروه با تغذیه
خوب ،در معرض خــطر سوءتغذیه و مبتال به سوءتغذیه تقسیم
میشوند.
اگر امتیاز كمتر از  ١٧باشد ،حاکی از آن است كه سالمند مبتال به
سوءتغذیه است ،اگر امتیاز بین  17تا  23/5باشد ،سالمند در معرض
خطر سوءتغذیه قرار دارد و اگر امتیاز بین  24تا  30باشد سالمند
وضعیت تغذیهای خوبی دارد [ .]21پرسشنامه ارزیابی وضعیت
تغذیهای ابزاری ساده و سریع و استانداردی طالیی برای غربالگری
سالمندان در زمینه سوءتغذیه است.
این پرسشنامه در مطالعات مختلفی برای ارزیابی وضعیت
سوءتغذیه سالمندان استفاده و تأیید شده است .در ایران نیز این ابزار
پس از استانداردسازی در جمعیت ایرانی مناسب تشخیص داده شده
است .ضریب پایایی پرسشنامه ارزیابی مختصر تغذیهای در مطالعه
سكینه نوری و همكاران ارزیابی و بیش از  0/7گزارش شد [ .]23در
این مطالعه ،سنجش وزن با ترازوی پرتال با دقت 0/1كیلوگرم و با
حداقل لباس و بدون كفش و سنجش قد ،میانه دور بازو و محیط
دور بازو و محیط دور ماهیچه پا با متر نواری غیرقابل ارتجاع با دقت
0/1كیلوگرم سانتیمتر انجام شد.
در محاسبه قد ،تالش شد در حد ممكن ،قد در حالت ایستاده و
مطابق استاندارد اندازهگیری شود و در موارد خاص كه امكان سنجش
ایستاده قد وجود نداشت ،با محاسبه ارتفاع پاشنه تا زانو ،قد محاسبه
و ثبت شد .نمایه توده بدنی نیز از تقسیم وزن به كیلوگرم بر مجذور
قد برحسب متر محاسبه شد .دور شكم از میانه آخرین دنده و كرست
ایلیاک به موازات افق با دقت  0/1اندازهگیری شد.

كمی با وضعیت تغذیهای
ارتباط بین عوامل جمعیتشناختی ّ
سالمندان مطالعهشده ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده
شد .برای بررسی ارتباط بین عوامل جمعیتشناختی كیفی با
وضعیت تغذیهای سالمندان مطالعهشده از آزمون خی دو و تست
دقیق فیشر استفاده شد.

یافتهها
در این بررسی  129سالمند شركت داشتند كه میانگین و انحراف
معیار سنی افراد شركتكننده  75/44±10/56سال بوده است45/7 .
درصد از سالمندان مطالعهشده در خانه سالمندان شاهرود و 54/3
درصد در خانه سالمندان دامغان سکونت داشتند .جدول شماره 1
شامل اطالعات جمعیتشناختی و رابطه آنها با وضعیت تغذیه است.
همانطور كه در جدولهای شماره  1و  2مشاهده میشود
آزمون آماری كای دو ارتباط معنیداری بین وضعیت تغذیه با
جنس ( ،)P=0/033سن ( ،)P=0/002نمایه توده بدنی (،)P=0/022
حقوقبگیری با ( ،)P=0/029ابتال به آرتریت ( ،)P=0/004اختالالت
حركتی ( ،)P=0/001مشكالت ادراری ( ،)P=0/003استفاده از وسایل
ارتباط جمعی ( )P=0/001و مصرف سیگار ( )P=0/022را نشان داد.
از نظر وضعیت تغذیهای 22/5 ،درصد افراد موردپژوهش دچار
سوءتغذیه و  57/4درصد در خطر ابتال به سوءتغذیه و  20/2درصد
وضعیت تغذیه مناسبی نداشتند (جدول شماره .)3

بحث
وضعیت تغذیه یكی از مهمترین ابعاد سالمت سالمندان محسوب
میشود .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که درصد سالمندان در معرض
سوءتغذیه و سوءتغذیه شدید در خانه سالمندان شهرهای دامغان و
شاهرود در سطح باالیی قرار دارد که نیاز به توجه بیشتر در این گروه
سنی است .در مطالعات مختلف ،میزانهای متفاوتی از سوءتغذیه در
سالمندان ایران و جهان گزارش شده است؛ برای مثال در مطالعه
علیآبادی و همکاران 12 ،درصد از سالمندان تحت بررسی در شهر
مشهد دچار سوءتغذیه و  45/3درصد در معرض خطر سوءتغذیه
بودند [.]25
درمجموع وضعیت تغذیه سالمندان در مطالعه حاضر ،نسبت
به مطالعات افتخار اردبیلی (گرگان .)1393 ،معصومی و همكاران
( ،)1391در مطالعه سال  1387افخمی و همکاران (آسایشگاههای
تهران و شمیرانات) ،مطالعه سونین سال  2004در خانههای
سالمندان فنالند ،مطالعه رویز 3و همکاران (گرانادای اسپانیا) سال
 ،2003توریز و همکاران در سال ( 2014مناطق شهری وروستایی
فرانسه) و مطالعه بولوس 4و همکاران در سال  ،2013وضعیت
نامطلوبتری دارد [ .]27-33اما نتایج اعالمشده در مطالعات نوری و

سپس اطالعات جمعآوری شده وارد نرمافزار  SSPSشد و تحلیل
و مقایسه در سطح معناداری  0/05صورت گرفت .برای بررسی
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همکاران در سال  ،2011امیر کاللی در سال  2010و علیآبادی در
سال  ،2008وضعیت مطلوبتری را نشان میدهد ] 34، 25،23[.
درصد سوءتغذیه گزارششده در مطالعه حاضر از نتایج مطالعه
سال  1386شریفزاده و همکاران (بیرجند) و رانهوف در سال 2005
وضعیت مناسبتری دارد و به نظر میرسد این موضوع مربوط به
گروه تحت مطالعه شریفزاده (افراد تحت پوشش کمیته امداد)
باشد[ .]35، 36بررسی سال  2002چریستنسو ن 5و همکاران روی
سالمندانی که بهتازگیدر مرکز ویژه نگهداری سالمندان لینکوپینگ
سوئد پذیرش شده بودند و نتایج ارزیابی تغذیه از خانههای سالمندان
در روستاهای نپال توسط چیمری و همكاران در سال  2017نشان
میدهد وضع سوءتغذیه در کشور سوئد که جز کشورهای رده باالی
ارائه خدمت سالمندی است ،در سال  2002مشابه کشور در حال
توسعه نپال و همراستا با نتایج ماست [ .]22، 37البته شرایط و سال
بررسی میتواند نتیجه مذکور را درکشور سوئد توجیه کند .اصالحات
سیاستهای اجتماعی سالمندان سوئد در سال  ،1999در زمینه
بهداشتی و پزشکی تغییرات عمدهای در این کشور به وجود آورده
است [.]38
نتایج این بررسی نشان داد سوءتغذیه بین افراد موردپژوهش
وجود دارد و بیشترین میزان مربوط به ریسک ابتال به سوءتغذیه
5. Christenson

است .با توجه به سند چشمانداز  1404و آییننامه تشکیل شورای
ملی سالمندان ،قانون برنامه اول توسعه ( )1368-1372تا قانون
برنامه پنجم توسعه ( ،)1390-1394احتمال بهبود وضع تغذیه
بهخصوص کاهش سوءتغذیه را میتوان انتظار داشت .از نظر عوامل
مؤثر بر وضع تغذیه ،ارتباط معنیداری بین وضعیت تغذیه و جنس در
سالمندان مالحظه شد؛ به طوری كه درصد زنان مبتال به سوءتغذیه
و در معرض خطر بیشتر است.
توكلی و همكاران در سال  2016در مطالعهای كه درباره ناامنی
غذایی و برخی عوامل خطر مرتبط با آن در زنان سالمند ایرانی،
انجام دادند ،گزارش كردند سطح نسبتاً باالی ناامنی غذایی در میان
جمعیت این زنان در تهران باید برای سیاستگذاران و ارائهدهندگان
خدمات بهداشتی و رفاهی نگرانکننده باشد [ .]39این نتایج با
مطالعه ما همخوانی دارد .همچنین نتایج معصومی و همکاران
رسیدگی به غذا در امنیت باید اولویت سیاستهای غذایی و تغذیه
ملی در این جمعیت آسیبپذیر با تعداد زنان بیشتر از مردان بود که
با زنانه شدن جمعیت سالمندی مطابقت میکند[.]30
بررسی روندهای نسبت جنسی در سنین باالی  ۶۰نشان میدهد
به طورکلی فرایند سالمندی جمعیت با مسئله زنانهشدن سالمندی
همراه و همسو است که در مطالعه قربانی در سال  90به آن اشاره
شده است .بنابراین در بحث سیاستگذاریها برای سالمندی

جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی سالمندان بر حسب وضعیت تغذیه
مشخصات جمعیتشناختی

جنس

سواد

شغل قبلی

بُعد خانوار
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تعداد (درصد)
سوءتغذیه

در معرض سوءتغذیه

مطلوب

زن

(23)17/8

(45)34/9

(10)7/8

مرد

(6)4/7

(28)21/7

(16)12/4

بیسواد

(22)17/1

(47)36/4

(16)12/4

ابتدایی و نهضت

(5)3/9

(22)17/1

(5)3/9

راهنمایی

(0)0

(1)0/8

(3)2/3

لیسانس

(1)0/8

(4)3/1

(2)1/6

بیكار

(6)4/7

(19)14/7

(5)3/9

كارگر

(1)3/4

(8)6/2

(0)0

كشاورز

(5)3/9

(12)9/3

(6)4/7

كارمند

(2)1/6

(7)5/4

(7)5/4

آزاد

(2)1/6

(6)4/7

(1)0/8

خانهدار

(2)1/6

(4)3/1

(4)3/1

1نفر

(11)8/5

(22)17/1

(7)5/4

1-3

(2)1/6

(19)14/7

(10)7/8

3-5

(1)0/8

(11)8/5

(4)3/1

>5

(15)11/6

(22)17/1

(5)3/9
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0/032

0/087

0/136

0/17
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مشخصات جمعیتشناختی

وضعیت تأهل

گروه سنی

تعداد فرزندان

سوءتغذیه

در معرض سوءتغذیه

مطلوب

مجرد

(5)3/9

(9)7

(3)2/3

متأهل

(13)10/1

(30)23/3

(14)18

همسر جدا شده

(0)0

(5)3/9

(0/8)1

فوت همسر

(10)7/8

(30)23/3

(4)3/1

60-69

(13)10/1

(31)31

(18)14

70-90

(11)8/5

(28)21/7

(7)5/4

>90

(5)3/9

(6)4/7

(1)0/8

ندارد

(10)7/8

(19)14/7

(9)7

1-3نفر

(10)7/8

(34)26/4

(7)5/4

 3-5نفر

(0)0

(8)6/2

(4)3/1

5-7نفر

(7)5/4

(3/9)5

(3)2/3

7-9نفر

(1)0/8

(4)3/1

(0)0

>9

(1)0/8

(4)3/1

(0)0

(6)4/7

(33)25/6

(14)10/9

ندارد

(13)17/8

(41)31/8

(12)9/3

بلی

(24)18/6

(62)48/1

(20 )15/5

خیر

(3)2/3

(12)9/3

(6)4/7

الغر

(8)6/2

(5)3/9

(3)2/3

نرمال

(5)3/9

(14)10/9

(1)0/8

اضافهوزن

(6)4/7

(11)8/5

(0)0

چاق

(10)7/8

(44)34/1

(22)17/1

بلی

(1)0/8

(5)3/9

(6)4/7

خیر

(28)21/7

(69)53/5

(20)15/5

مصرف ندارد

(5)3/9

(14)10/9

(2)1/6

1-3

(13)10/1

(26)20/2

(14)10/9

3-5

(8)6/2

(21)16/3

(4)3/1

5-7

(3)2/3

(13)10/1

(6)4/7

بلی

(21)16/4

(47)36/7

(16)12/5

خیر

(3)2/3

(5)3/9

(2)1/6

بعضی اوقات

(3)2/3

(22)17/2

(8)6/3

یلی

(23)17/8

(22)51/2

(21)16/3

خیر

(2)1/6

(2)1/6

(1)0/8

بعضی اوقات

(4)3/1

(6)4/7

(2)1/6

بلی

(10)7/8

(58)45

(23)17/8

خیر

(19)14/7

(16)12/4

(3)2/3

دارد

مستمریبگیر
مصرف دارو

نمایه شاخص توده بدنی

مصرف سیگار

میزان مصرف شیر در هفته

مصرف میانوعده در طول
روز

مصرف صبحانه
دیدن تلویزیون و وسایل
ارتباطجمعی

تعداد (درصد)

P

0/112

0/002

0/083

0/029
0/079

0/022

0/022

0/43

0/266

0/125

0/002

ارتباط معنیداری بین وضعیت تغذیه سالمندان با متغیرهای ذکرشده مشاهده شد.
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جدول .2توزیع فراوانی بیماریهای مزمن در سالمندان مطالعهشده
تعداد (درصد)

متغیر

نیاز به توانبخشی
آرتریت
استئوپرز
مشكل در راهرفتن
فشار خون
ابتال به مشكل قلبی
اختالالت ادراری
بیاختیاری ادرار
اختالالت شنوایی
اختالالت بینایی

سوءتغذیه

در معرض سوءتغذیه

مطلوب

دارد

(24)18/6

(33)25/6

(6)4/7

ندارد

(5)3/9

(41)31/8

(20)15/5

دارد

(13)10/1

(19)14/7

(1)0/8

ندارد

(16)12/4

(55)42/6

(24)18/6

دارد

(11)8/5

(34)26/4

(7)5/4

ندارد

(18)14

(40)31

(19)14/7

دارد

(24)18/6

(22)17/1

(6)4/7

ندارد

(5)3/9

(52)40/3

(15/5)20

دارد

(12)9/3

(41)31/8

(11)8/5

ندارد

(17)13/2

(33)25/6

(15)11/6

دارد

(4)3/1

(4)7/8

(2)1/6

ندارد

(25)19/4

(64)49/6

(24)18/6

دارد

(15)11/6

(19)14/7

(3)2/3

ندارد

(14)10/9

(55)42/6

(23)17/8

دارد

(10)7/8

(15)11/6

(6)4/7

ندارد

(19)14/7

(59)45/7

(20)15/5

دارد

(7)5/4

(17)13/2

(2)1/6

ندارد

(22)17/1

(57)44/2

(24)18/6

دارد

(13)10/1

(27)20/9

(8)6/2

ندارد

(16)12/4

(47)36/4

(18)14

جمعیت ،توجه به میزان زنان سالمند ،نوع نیازهای آنها و مسائل
بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادیشان امری ضروری است .به عبارت
روشنتر لحاظکردن رویکردهای جنسیتی در سیاستگذاری مربوط
به جمعیت سالمند ضروری و اجتنابناپذیر است .]40[ .همچنیندر
مطالعه مذکور بین عوامل جمعیتشناختی ارتباط معنیداری بین
مصرف سیگار و داشتن درآمد و وضع تغذیه مشاهده شد كه با نتایج

P

<0/001
0/004
0/225
0/001
0/311
0/717
0/003
0/313
0/206
0/549

مطالعه ما همسو است.
رشد مصرف دخانیات و الکل نیز از دیگر روندهای اجتماعی
شناساییشده است .مطالعات نشان میدهد ،بیشترین میزان مرگ
مربوطبه استعمال دخانیات و الکل در بین سه گروه سنی ،مربوطبه
گروه سنی  70سال به باالست .همچنین زیان ناشی از مصرف الکل

جدول .3توزیع فراوانی وضعیت تغذیه سالمندان در شهرستان شاهرود و دامغان سال 1396
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وضعیت تغذیه

تعداد

درصد

دارای سوءتغذیه

29

22/5

در معرض خطر سوءتغذیه

74

57/4

وضعیت تغذیه مطلوب

26

20/2

جمع

129

100
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نیز از مشکالت سالمتی تا معضالت اجتماعی ،فیزیولوژیک و اقتصادی
و سوانح و حوادث و خشونتها گسترده است .بررسیها نشان میدهد
بیشترین مصرف الکل در کشور آمریکا صورت میگیرد .از شواهد امر
چنین برمیآید که گروههای سالمند در مواجهه با مصرف دخانیات
و الکل بیشترین بیماری و بار اقتصادی را ب ه دنبال خواهند داشت
[.]41

نتیجهگیری نهایی
در پژوهش حاضر وضعیت تغذیه تعداد كمی از افراد مطلوب
بود .به نظر میرسد آنچه امروز سالمندان خانه سالمندان از نظر
وضع تغذیه و سالمت تجربه میكنند ،با استاندارهای قابل قبول
فاصله زیادی دارد و نیازمند برنامهریزی و توجه جدی دستگاههای
مربوطه بهویژه نظام سالمت است .از پیشنهادهای پژوهش میتوان
به این موارد اشاره کرد .1 :ارتقای سطح دانش و نگرش سالمندان
و کارکنان خانه سالمندان درباره سبک صحیح تغذیه و زندگی به
وسیله مداخالت آموزشی با استفاده از روشها وتئوریهای تغییر
رفتار ،برنامهریزی به منظور افزایش میزان فعالیت بدنی سالمندان،
بهویژه در زنان سالمند توسط نهادهای مرتبط ،بهكارگیری متخصص
و كارشناس تغذیه بهصورت تمام وقت برای نظارت بر برنامه تغذیهای
سالمندان در مدیریت خدمات غذایی و مشاوره تغذیهای به صورت
فردی.

آنها درباره آزادبودن در شرکتکردن یا نکردن يا خروج از پژوهش،
تضمين محرمانهبودن تمام اطالعات كسبشده از شرکتکنندگان
در پژوهش.
حامی مالی

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسیارشد آیسا بهار در گروه
بیوشیمی و هماتولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشكی و
خدمات بهداشتیدرمانی سمنان است.
مشارکت نویسندگان

مفهومسازی و طراحی :مهری دلوريانزا ده و طاهره دهداری؛
جمعآوری دادهها :مهری دلوريانزاده و آیسا بهار؛ تحلیل:
مهریدلوريانزاده و فریده خسروی؛ نگارش پیشنویس :ناهيد
آريائيان و طاهره دهداری؛ مشاوره :طاهره دهداری و ناهید آریائیان؛
نهاییسازی نوشته :همه نویسندگان؛ نظارت :طاهره دهداری.
تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان ،اين مقاله تعارض منافع ندارد.

تعداد كم سالمندان مقیم در خانه سالمندان شاهرود و دامغان،
همچنین استفادهنکردن از روشهای دیگر ارزیابی تغذیه مثل تكمیل
پرسشنامه بسامد غذایی و استفادهنکردن از پرسشنامه تعیین
افسردگی از محدویتهای این مطالعه بود .با توجه به آنچه درباره
سوءتغذیه و قرارداشتن در معرض سوءتغذیه از این مطالعه به دست
آمد ،الزم است دولتمردان وكاركنان مراكز نگهداری سالمندان در
زمینه مشكل و عوامل مرتبط با آن آگاهی الزم را داشته باشند و برای
رفع آن برنامهریزی كنند .تعداد كم سالمندان مقیم خانه سالمندان
شاهرود و دامغان ،از محدویتهای اصلی این مطالعه بود.

مالحظات اخالقی
پيروي از اصول اخالق پژوهش

گواهی اصول اخالق در پژوهش اين رساله از کميته اخالق
دانشگاه علوم پزشکی ايران به شماره 1396 .5279563736
مورخ  1396/08/5کسب شد و عالوه بر اين ،پژوهشگران این
نکات را در فرايند پژوهش مد نظر قرار دادند :دريافت معرفینامه
كتبی از دانشگاه برای ارائه به افراد مصاحبهشونده؛ حفظ احترام و
كسب اعتماد هريک از شرکتکنندگان در پژوهش؛ تشريح هدف و
ماهيت پژوهش برای شرکتکنندگان در پژوهش؛ نیاوردن نام و نام
خانوادگی شرکتکنندگان در ارائه نتيجه نهايی و استفاده از کدهای
عددی به جای نام شرکتکنندگان در بخش يافتههای پژوهش؛
حفظ استقالل مشارکتکنندگان در پژوهش با اطميناندادن به

طاهره دهداری و همکاران .وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مقیم خانههای سالمندان استان سمنان ()1396
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