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چکیده
سابقه و هدف :افزایش روز افزون جمعیت سالمندان و گسترش بیماری های دوران سالمندی ضرورت توجه به سالمت این
قشر از جامعه را دو چندان می کند .تغذیه یکی از تعیین کننده های عمده در پیشگیری از بیماری های مزمن دوران
سالمندی است .هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین رفتارهای تغذیهای سالمندان شهر ایالم می باشد.
مواد و روش ها :تعداد  211نفر از سالمندان باالی  01سال با میانگین سنی  01/10 ± 2/97به روش نمونه گیری در
دسترس در این مطالعه مقطعی وارد شدند .داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته که شامل اطالعات جمعیت
شناختی و پرسشنامه رفتارهای تغذیه ای سالمندان بود ،بصورت خودگزارشی گردآوری شد .روایی پرسشنامه با نظر پ انل
خبرگان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید گردید .داده ها با استفاده از نسخه  13نرم افزار  SPSSو آزمون های
همبستگی پیرسون ،تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :افراد مورد مطالعه به طور میانگین نمره  92/03 ± 0/40از دامنه نمره قابل اکتساب عملکرد تغذیه ای بین  11تا
 41را کسب کردند .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین گروه های جنسی ،تحصیلی و همین طور شغلی از نظر انجام
رفتارهای تغذیهای اختالف معنی داری وجود ندارد ( .)P < 1/10بین سن سالمندان و رفتارهای تغذیه ای آنان همبستگی
مثبت و معنی داری مشاهده شد ( .)r=1/210 ،P = 1/112همچنین مقادیر مصرف میوه و سبزیجات ،حبوبات ،انواع گوشت
و شیر و لبنیات ناکافی گزارش گردید.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده دریافت ناکافی گروه های مهم غذایی در سالمندان از جمله میوه و سبز یجات،
حبوبات و لبنیات بود .بنابراین پیشنهاد می شود برنامه ریزی الزم جهت ارتقاء رفتارهای تغذیه ای سالمندان توسط مسئوالن
و کارشناسان سالمت صورت گیرد.

مقدمه
یکی از پیامدهای افزایش کمی و کیفی مراقبتهای بهداشتی
و درمانی ،تغییر الگوهای جمعیتشناختی مانند افزایش امید
به زندگی و باال رفتن جمعیت افراد سالمند است [.]2 ,1
براساس گزارش مرکز آمار ایران حدود  8/2درصد از کل
جمعیت ایران در سال  1931را افراد سالمند باالی  01سال
تشکیل می دهند و پیش بینی می شود که این رقم تا سال
 2101میالدی به  20درصد برسد [ .]9از طرفی با افزایش
جمعیت سالمندان ،نیازها و انتظارات بهداشتی و درمانی این

گروه از افراد که به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه
محسوب میشوند  ،روزبه روز در حال باال رفتن است و الزمه
پاسخگویی صحیح به این نیازها سنجش درست آنها و
برنامه ریزی در جهت برآورده کردن این انتظارات است که
نهایتاً موجب ارتقاء سالمت سالمندان و بهبود کیفیت زندگی
آنها خواهد شد .تغذیه و الگوهای تغذیه ای از جمله عوامل
تأثیرگذار و تعیین کننده سالمت سالمندان هستند و بسیاری
از بیماری های مزمن مانند دیابت ،سرطان ها ،بیماری های
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قلبی و عروقی و چاقی که از دالیل عمده مرگ و میر و ابتالی
سالمندان شناخته می شوند  ،ارتباط نزدیکی با وضعیت
تغذیه ای این افراد دارند [ .]0-4نتایج مطالعات مختلف نشان
می دهد که بهبود شرایط تغذیهای سالمندان اثرات مثبت بر
پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن دارد و موجب افزایش
کیفیت زن دگی آنها می شود .با اینحال نتایج مطالعات متعدد
نشان می دهد که سالمندان در بسیاری از موارد با کمبودهای
تغذیه ای مواجه هستند و دریافت مواد مغذی از جمله انرژی،
پروتئین و ریزمغذیها ناکافی است [ . ]11-7عوامل متعددی
میتواند در سوءتغذیه سالمندان مؤثر باشد و عادات تغذیهای
از جمله این عوامل است .برای اصالح الگوهای تغذیهای
سالمندان در هر جامعه ای نیازمند شناخت این الگوها از جمله
رفتارهای تغذیهای است تا با بهبود این رفتارها و جایگزین
کردن عادات تغذیهای صحیح ،زمینه برای ا رتقاء سالمت این
افراد فراهم گردد .لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتارهای
تغذیه ای سالمندان شهر ایالم انجام شد.
روش کار
تعداد  211نفر از افراد باالی  01سال تحت پوشش  14مرکز
بهداشتی-درمانی شهر ایالم در سال  1934در این مطالعه مقطعی
شرکت کردند .برای اینکار ابتدا  0مرکز بهداشتی بهطور تصادفی از
بین  14مرکز بهداشتی درمانی انتخاب و در مرحله بعد برای
دسترسی به نمونهها لیستی از اسامی سالمندان تحت پوشش این
مراکز تهیه و سپس بهصورت تلفنی برای شرکت در مطالعه دعوت
شدند .در این مرحله افرادی که شرایط ورود به مطالعه را داشته و
مایل به شرکت در مطالعه بودند ،بهصورت در دسترس وارد مطالعه
میشدند .بهطور میانگین از هر مرکز بهداشتی درمانی  41نفر انتخاب
گردید .با توجه به اینکه جمعیت سالمندان شهر ایالم حدود 9111
نفر بود ،با استفاده از فرمول کوکران نمونه مورد نیاز مطالعه  211نفر
برآورد شده بود .نمونه مورد مطالعه از بین افرادی انتخاب شد که
عالوه بر تمایل به شرکت در مطالعه ،توانایی ذهنی و جسمانی کافی
برای شرکت در مطالعه را داشتند .همچنین با توجه به اینکه تکمیل
پرسشنامهها توسط خود شرکتکنندگان و بهصورت خودگزارشی
صورت میگرفت ،الزم بود که شرکتکنندگان سواد کافی برای
پاسخگویی به سؤاالت را داشته باشند .از شرکت کنندگان در مطالعه
رضایتنامه کتبی اخذ شد و قابل ذکر است که این مطالعه مصوب
کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
میباشد .دادهها با استفاده از یک پرسشنامه کوتاه محقق ساخته
گردآوری شد که در دو بخش طراحی شده بود .بخش اول شامل 0
سؤال دموگرافیک در ارتباط با سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،وضعیت
شغلی و میزان تحصیالت افراد بود و بخش دوم پرسشنامه شامل
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 11سؤال در ارتباط با مصرف شیر و لبنیات ،حبوبات و غالت ،میوه
و سبزیجات ،مایعات ،مواد پروتئینی و همینطور عادات غذایی
مرتبط با مصرف نمک ،چای ،روغن و نحوه طبخ غذا (برای مثال :من
روزانه  0نوبت میوه و سبزیجات مصرف میکنم) بود که افراد
پاسخهای خود را در قالب یک طیف لیکرتی  4قسمتی از  =1هرگز
تا  =4همیشه ارائه میدادند .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات
 11نفر از متخصصین آموزش بهداشت و تغذیه انجام شد و پایایی
آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید گردید ( .)α = 1/87دادههای
گردآوریشده با استفاده از نسخه  13نرم افزار  SPSSو بکارگیری
آمار توصیفی و آزمونهای همبستگی پیرسون ،تیتست و آنالیز
واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .سطح معنیداری
در همه آزمونها کمتر از  1/10در نظر گرفته شده بود.
یافته ها
در مطالعه حاضر  211نفر از افراد سالمند  01تا  82ساله شهر ایالم
با میانگین سنی ( )01/10 ± 2/97شرکت کردند .ویژگیهای
جمعیتشناختی افراد مورد مطالعه در جدول  1نشان ارائه شده
است .طبق یافتهها ،اغلب سالمندان شرکتکننده در مطالعه را مردان
( 07/0درصد) ،متأهلین ( 30درصد) ،دارای سواد زیردیپلم (97/0
درصد) و بازنشسته ( 43درصد) تشکیل میدادند .دامنه نمره قابل
اکتساب عملکرد تغذیهای افراد مورد مطالعه بین  11تا  41بود که
افراد بطور میانگین نمره  92/03 ± 0/40را کسب کردند .نتایج
مطالعه حاضر نشان داد که بین گروههای جنسی ،تحصیلی و
همینطور شغلی از نظر انجام رفتارهای تغذیهای اختالف معنیداری
وجود ندارد (.)P < 1/10
با این حال بین انجام رفتارهای تغذیه ای افراد از نظر وضعیت
تأهل اختالف معنی دار مشاهده شد ( .)P = 1/111آزمون
همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین سن افراد و رفتارهای
تغذیه ای آنان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد
(.)r = 1/210 ،P = 1/112
جدول  2فراوانی نسبی پاسخهای ارائه شده شرکتکنندگان در
مطالعه به رفتارهای تغذیهای مورد نظر را نشان میدهد .طبق
یافتهها 79/0 ،درصد افراد سالمند گزارش کردند که همیشه از روغن
مایع در رژیم غذایی خود استفاده میکنند 00 ،درصد گزارش کردند
که مصرف نمک خوراکی را در رژیم غذایی خود به حداقل رساندهاند
و  07درصد اعالم کردند که به مقدار کافی از آب یا سایر
نوشیدنیهای سالم در رژیم غذایی خود استفاده میکنند .از طرفی
 91درصد افراد سالمند گزارش کردند که هرگز مقادیر کافی میوه و
سبزیجات مصرف نکردهاند و یا بهندرت مصرف میکنند .در مورد
شیر و لبنیات نیز  21درصد افراد مصرف ناکافی این گروه غذایی را
گزارش کردند.
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جدول  :5فراوانی مطلق ،فراوانی نسبی ،میانگین نمره و انحراف معیار رفتارهای تغذیهای افراد مورد مطالعه برحسب ویژگیهای
جمعیتشناختی
تعداد

متغیرها

درصد

انحراف معیار

میانگین

سطح معنیداری
1/419

جنسیت
190
00

07/0
92/0

92/97
99/10

0/43
0/41

مرد
زن
متأهل
مجرد ،مطلقه ،بیوه

131
11

30
0

92/94
97/41

0/44
9/13

زیردیپلم
دیپلم
دانشگاهی

70
74
01

97/0
97
20/0

99/0
92/92
92/03

0/00
4/29
4/30

1/111

وضعیت تأهل

1/143

تحصیالت

1/112

وضعیت شغلی
09
38
93

شاغل
بازنشسته
بیکار

91/0
43
13/0

4/17
0/89
0/11

92/70
91/31
94/10

جدول  :2فراوانی نسبی پاسخهای ارائه شده شرکتکنندگان در مطالعه به رفتارهای تغذیهای
رفتارهای غذایی

هرگز

گاهی اوقات

بیشتر اوقات

همیشه

مصرف مقادیر کافی میوه و سبزیجات

8/0

21/0

21/0

43/0

مصرف مقادیر کافی شیر و لبنیات

2/0

17/0

91/0

43/0

مصرف مقادیر کافی گوشت (قرمز ،سفید و ماهی)

1

21

44

94

مصرف مقادیر کافی حبوبات

1

22/0

92

40/0

مصرف مقادیر کافی نان و غالت

2

21

91

40

1/0

8/0

10/0

79/0

2

11

29

00

استفاده از روغن مایع در رژیم غذایی
به حداقل رساندن مصرف نمک در رژیم غذایی
نوشیدن مقادیر کافی آب یا سایر نوشیدنیهای سالم

4

14

20

07

رعایت فاصله زمانی کافی برای نوشیدن چای پس از صرف غذا

11

21

92/0

90/0

مصرف غذاهای تهیه شده به شیوه آبپز و بخارپز

1

22

91

40

بحث

مطالعه حاضر با هدف بررسی رفتارهای تغذیهای
سالمندان شهر ایالم انجام شد .با افزایش سن افراد
تغییراتی در نیازهای تغذیه ای افراد ایجاد می شود که
انجام رفتارهای تغذیه ای متناسب با این نیازها برای افراد
خصوصاً در دوران سالمندی ضروری است .تغذیه دوران
سالمندی از عوامل عمده تأثیرگذار بر کیفیت زندگی
افراد سالمند است و وضعیت تغذیه ای این افراد مرتبط با
عملکرد تغذیهای آنهاست .نتایج مطالعه حاضر نشان داد
که همبستگی مثبت و معنی داری بین سن افراد سالمند
و انجام رفتارهای تغذیه ای آنها وجود دارد ،بطوریکه با
افزایش سن ،انجام رفتارهای تغذیه ای مثبت افراد افزایش
می یابد .این نتیجه در مغایرت با نتایج برخی از مطالعات
مشابه می باشد [ ]11 ,9که ارتباط معکوس بین سن و وضعیت

تعذیه ای سالمندان را گزارش کرده اند .اگرچه در یک نگاه کلی
وضعیت تغذیهای سالمندان در ارتباط نزدیک با رفتارهای
تغذیه ای آنهاست ،با این وجود بسیاری از رفتارهای تغذیهای
افراد سالمند می تواند متأثر از رژیم غذایی توصیه شده ناشی
از ابتال و درگیری با یک یا چند بیماری مزمن باشد که احتمال
ابتالی به این بیماری ها با باال رفتن سن افزایش می یابدCai .
و همکاران [ ]12در مطالعه خود گزارش کردند که رژیم
غذایی سالمندان مبتنی بر وضعیت سالمت آنهاست و
بطورکلی افراد مبتال به بیماریهای مزمن تمایل بیشتری به
مصرف مواد غذایی بر پایه سبزیجات دارند و تمایل آنها به
مصرف گوشت کمتر است .در مطالعه  Tsengو همکاران []19
نیز ارتباط مستقیم بین سن و مصرف میوه و سبزیجات گزارش
گردید .در مطالعه حاضر اختالف معنی داری در نمرات
رفتارهای تغذیه ای افراد سالمند از نظر وضعیت تحصیلی،
47
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شغلی و جنسیت وجود نداشت .در مورد وضعیت تأهل اگرچه
اختالف معنیدار است ولی با توجه به تعداد بسیار اندک
سالمندان غیرمتأهل در این مطالعه ،این اختالف غیرقابل
توجه است .تأثیر مثبت تحصیالت باالتر بر رفتارهای تغذیهای
و وضعیت تغذیه سالمندان در چند مطالعه گزارش شده است
[ . ]14 ,12 ,11با این حال نتیجه مطالعه حاضر در مغایرت با
یافته های مطالعات یاد شده است .یکی از دالیل این نتیجه را
می توان به گروه هدف این مطالعه نسبت داد که شامل افرادی
میشد که از میان افراد دارای سواد کاف ی برای شرکت در
مطالعه انتخاب شدند .ضمن اینکه بطور کلی روش شناسی
مطالعات ،گروههای هدف و اهداف تغذیهای مورد بررسی را
می توان از دیگر عوامل تأثیرگذار بر این نتیجه ذکر کرد .با
اینکه در مطالعه حاضر رفتارهای تغذیهای زنان و مردان
سالمند اختالف معنی داری با هم نداشت ،در مطالعه معصومی
و همکاران [ ]11گزارش شد که زنان سالمند وضعیت
تغذیه ای بهتری نسبت به مردان سالمند دارند .اگرچه در
مطالعه لشکر و همکاران [ ]9زنان سالمند بیشتر در معرض
سوءتغذیه بودند .با این حال مشابه با مطالعه حاضر در مطالعه
سلیمانی و همکاران [ ]10رفتارهای تغذیهای مردان و زنان
سالمند اختالف معنی داری نداشت .در مطالعه سلیمانی و
همکاران [ ]10همانند مطالعه حاضر اختالف معنی داری بین
افراد سالمند در شرایط شغلی متفاوت از نظر رفتارهای
تغذیه ای وجود نداشت .اگرچه در سایر مطالعات []11 ,9
ارتباط مستقیم بین میزان درآمد و وضعیت تغذیهای
سالمندان گزارش شده است ،اما وضعیت شغلی عالوهبر تأثیر
بر میزان درآمد افراد ،موجب یک سبک متفاوت در زندگی
افراد نیز میشود.
حدود یکسوم سالمندان شرکتکننده در مطالعه حاضر گزارش
کردند که به مقادیر کافی از گروه میوه و سبزیجات مصرف
نمیکنند .همچنین به ترتیب تنها  94و  40درصد سالمندان
مصرف مقادیر کافی حبوبات و گروه گوشتها را گزارش کردند.
با اینحال اغلب شرکتکنندگان در این مطالعه گزارش کردند که
از روغن مایع در رژیم غذایی خود استفاده میکنند و حدود نیمی
از آنها گزارش کردند که مقادیر کافی از گروه شیر و لبنیات
دریافت میکنند .نتایج سایر مطالعات [ ]12 ,11 ,9نشان میدهد
که سالمندان تمایل کمتری به مصرف گوشت و همینطور میوه
دارند .با اینحال تمایل سالمندان مبتال به بیماریهای مزمن به
مصرف سبزیجات باالست .در مطالعه  Marshalو همکاران []10
نیز گزارش شد که دریافت غذایی سالمندان پایینتر از مقادیر
مورد نیاز است .رفتارهای تغذیهای سالمندانی که همراه با خانواده
زندگی میکنند ،معموالً تابع و مبتنی بر رژیم غذایی سایر اعضای
خانواده است در حالیکه نیازهای تغذیهای سالمندان ممکن است
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متفاوت از سایر افراد خانواده باشد .حتی اگر سالمندان از رژیم
غذایی توصیه شده توسط مراقبین سالمت خود پیروی نکنند،
برای پیشگیری و کنترل بسیاری از بیماریهای مزمن مانند
دیابت ،بیماریهای قلب و عروقی ،سرطانها و بیماریهای
گوارشی الزم است که از یک رژیم غذایی متعادل و متناسب
دوران سالمندی بهره ببرند .برای اینکار نقش حمایتکننده سایر
اعضای خانواده ضروری به نظر میرسد .به عبارتی عالوه بر لزوم
ارتقاء دانش و درک سالمندان نسبت به نیازهای تغذیهای خود،
نقش حمایتگر اطرافیان در جهت برآورده کردن این نیازها بسیار
ضروری است .الزمه ارتقاء رفتارهای تغذیهای سالمندان داشتن
برنامهریزی ،هدفگذاری و افزایش خودکارامدی این افراد و
همینطور آموزش مهارتهای الزم برای اتخاذ عادات تغذیهای
سالم است [ .]18 ,17مطالعه حاضر یکی از معدود مطالعات در
ارتباط با رفتارهای تغذیهای سالمندان شهر ایالم است که به
روش جامعه محور انجام شد ،در حالیکه اغلب مطالعاتی که بر
روی سالمندان کار میکنند ،سالمندان ساکن در آسایشگاهها یا
خانههای سالمندان را مورد مطالعه قرار میدهند که سبک
تغذیهای متفاوتی با سایر سالمندان که همراه با خانواده زندگی
میکنند ،دارند .با اینحال چند محدودیت در این مطالعه وجود
داشت که در ادامه به ذکر آنها میپردازیم .نخست اینکه در
مطالعه حاضر فقط افراد سالمند باسواد که قادر به پاسخگویی به
سؤاالت پرسشنامه بودند ،وارد مطالعه شدند .دوم اینکه برای
بررسی رفتارهای تغذیهای سالمندان به پرسشنامه کوتاه
رفتارهای تغذیهای اکتفا شد .پیشنهاد میشود در مطالعات آینده
از ابزارهای دیگر مانند پرسشنامههای یادآمد و ثبت خوراک یا
روشهای قدرتمند دیگر برای بررسی شرایط تغذیهای سالمندان
استفاده شود .سوم اینکه در این مطالعه ،اثر وجود بیماریهای
زمینهای بر رفتارهای تغذیهای سالمندان مطالعه نشد که میتواند
بعنوان یکی از اهداف مطالعات آینده در نظر گرفته شود.
نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افراد سالمند شرکت کننده
در مطالعه حدود  70درصد رفتارهای تغذیهای مورد نظر را
انجام میدادند .با اینحال مصرف برخی از گروههای غذایی
مانند میوه و سبزیجات و همینطور گروه گوشت و پروتئین
کمتر از مقادی کافی است .برای ارتقاء رفتارهای تغذیهای
سالمندان ،برنامه ریزی مبتنی بر نیازسنجی به منظور انجام
مداخالت تغذیهای شامل مداخالت آموزشی ،ضروری است.
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Abstract
Background and Objectives: As the elderly population increases, aging diseases are
also increasing. Nutritional status is the major determinants in the prevention of chronic
diseases of old age. The aim of this study was to determine nutritional behaviors of the
elderly in Ilam city, Iran.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, a total of 200 subjects aged over
60 years with a mean age of 61.15 ± 2.37 years were enrolled. Data were collected using
a researcher-made questionnaire in two parts including demographic characteristics and
nutritional behaviors. Data were analyzed using Pearson correlation, t-test and one-way
ANOVA with the SPSS 19 statistical software.
Results: The mean ± SD for the subjects’ nutritional behaviors was 32.59 ± 5.46 from 10
to 40 obtainable scores. The results showed that there was no significant difference
between nutritional behaviors regarding gender, educational level and job status (P >
0.05). However, there was a significant positive correlation between subjects’ age and
nutritional behaviors (r = 0.215, P = 0.002). Also, the consumption of fruits and
vegetables, grains, meats and dairy products was inadequate.
Conclusions: The results of this study indicated inadequate intake of important food
groups in the elderly, including fruits and vegetables, whole grains and dairy. So,
planning for improving nutritional behaviors of the elderly by officials and health experts
is suggested.
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