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تغذیه نامطلوب زمینهساز بروز بسیاری از بیماریها در سالمندان میباشد و هزینههای
هنگفتی را بر دولتها تحمیل میکند .آموزش تغذیه مناسب نقش مهمی در ارتقاء سالمت
سالمندان دارد .مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش بر ارتقاء رفتارهای تغذیهای سالم
در سالمندان شهر سنندج با کاربرد مدل بزنف انجام شد.

مواد و روشها
این مطالعه از نوع مداخلهای نیمهتجربی و بر روی  111سالمند تحت پوشش مراکز
بهداشتی درمانی شهر سنندج انجام شد .ابزار جمعآوری اطالعات یک پرسشنامه محقق
ساخته شامل اطالعات دموگرافیک و سازههای مدل بزنف بود .پس از تخصیص تصادفی
افراد به دو گروه مداخله و کنترل ،پرسشنامه بین دو گروه توزیع و اطالعات اولیه دریافت
گردید .سپس مداخله آموزشی برای گروه مداخله اجرا شد 6 .هفته پس از اجرای برنامه
آموزشی ،پرسشنامهها توسط دو گروه مداخله و کنترل تکمیل گردید .دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSS v.22تحلیل و نتایج در سطح  P>1/15معنیدار تلقی شدند.

یافتهها
بر اساس یافته های حاصل از مطالعه حاضر ،پس از مداخله آموزشی میانگین نمرات آگاهی،
باور نسبت به ارزیابی رفتار ،نگرش نسبت به رفتار و نرمهای انتزاعی ،در گروه مداخله نسبت
به گروه کنترل بطور معنیدار افزایش یافت ( ،)P>1/15ولی در میانگین نمره اعتقادات
نرمی ،عوامل قادرکننده و قصد رفتاری این دو گروه ،تفاوت معنیداری وجود نداشت
(.)P<1/15

نتیجهگیری
نتایج حاکی از آن بود که آموزش تغذیه بر مبنای مدل بزنف ،میتواند در بهبود عملکرد
تغذیهای سالم در سالمندان موثر واقع شود.

کلیدواژهها
سالمند ،رفتار ،تغذیه ،مدل بزنف
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در سالمندان
9

1

5

آموزش تغذیه و رفتارهای تغذیهای سالم

فقیه سلیمانی و همکاران

مقدمه
هاي آسیبپذير جامعه از اولوي هاي بهداشتي اس .

بروز بسیاري از بیماريها از جمله استئوآرتري  ،دياب ،

سالمندان با مشکالت مختلف مربوط به سن مواجه هستند

بیماريهاي قلب و عروق و افزايش فشار خون ميباشد و

زندگي قابل

هزينههاي هنگفتي را بر دول ها تحمیل مينمايد که

تأمین سالم

که البته اين مشکالت با اصالح سب

پیشگیري ميباشند ( .)4 ،1امروزه حدود  077میلیون نفر
از جمعی

جهان را افراد سالمند باالي  67سال تشکیل

ميدهند و تا سال  4747اين رقم به بیش از ي

میلیارد

مقابله با آن نیاز به برنامهريزيهاي دقیق دارد (.)11، 17
مشکل شايع درسالمندان،

تغذيه نامناسب به عنوان ي

قابل شناسايي ،پیشگیري و اصالح اس

( .)13، 14بهبود

نفر خواهد رسید 67 .درصد از افراد سالمند ،در کشورهاي

شاخصهاي تغذيه در سالمندان به عنوان يکي از

در حال توسعه زندگي ميکنند ( .)4در ايران بر اساس

ايشان ،ميتواند

فاکتورهاي موثر در حفظ و ارتقا سالم

را

در دستیابي به هدف "سالمندي سالم" پیشگیري از

سالمندان تشکیل ميدهند و پیشبیني ميشود اين رقم تا

بیماريها و کوتاه شدن دوره نقاه

بیماري در سالمندان

سال  1241به  42/1درصد برسد ( .)3با افزايش سن

موثر باشد (.)12

خطرات تغذيهاي نیز افزايش مييابد و اين مسأله

اگر چه مسئله تغذيه در سالمندان موضوع مهمي اس

آخرين گزارشات ،حدود  0/3درصد کل جمعی

سالمندان را که بطور بالقوه ي

اما

گروه آسیبپذير در سوء

بر اساس شواهد موجود ،در کشورهاي در حال توسعه به

بعضي از رژيمهاي

( .)11آموزش تغذيه عنصر

تغذيه به شمار ميروند را در درياف

آن توجه کمي شده اس

غذايي دچار محدودي مينمايد (.)6-2

مهمي در برنامههاي ارتقاي سالم

پر واضح اس با رعاي اصول تغذيه صحیح در تمام دوران

بیماريها محسوب ميشود ( .)16مطالعات مختلف،

جسمي و روحي سالمندان را

اثربخشي مداخالت آموزشي را در ارتقا اگاهي و عملکرد

ارتقاء

تغذيهاي نشان دادهاند ( .)10اثربخشي برنامههاي آموزشي

سالم  ،کاهش خطر و مديري بیماريها مورد تاکید قرار

نیز به استفاده صحیح از تئوريها و مدلهاي آموزش

گرفته اس  .دانشمندان ،تغذيه مناسب را يکي از شاخص-

بهداش

بستگي دارد ( .)11، 18هر چه میزان پشتوانه

هاي سالمتي و سوءتغذيه را مانعي براي دستیابي به باال

تئوري

برنامههاي آموزش تغذيهاي بیشتر و مناسب باشد،

بردن کیفی زندگي جوامع بشري ميدانند ( .)0سوءتغذيه

اثربخشي اين برنامهها در تغییر و بهبود رفتارهاي تغذيهاي

در سالمندان منجر به تضعیف سیستم ايمني بدن و

بیشتر خواهد بود ( .)41، 47انتخاب تئوري و مدل

بلعکس ضعف سیستم ايمني خود سوءتغذيه را به دنبال

مناسب ،اولین گام در فرايند طراحي مداخالت آموزش

خواهد داش ( .)8مطالعهاي در کشور ترکیه نشان داد 22

بهداش

از جمله مداخالت مربوط به ارتقا رفتار تغذيهاي

درصد سالمندان دچار سوءتغذيه و 31درصد آنها در

اس (.)44

زندگي ،ميتوانیم سالم

ارتقاء دهیم .اثرات سازنده تغذيه صحیح جه

معرض خطر به ابتال به سوءتغذيه بودند ( .)1در مطالعهاي
ديگر در شهر کرمانشاه 38/0 ،درصد سالمندان از
سوءتغذيه متوسط و  12/1درصد از سوءتغذيه شديد رنج
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سالمندان به عنوان يکي از مهمترين گروه-

ميبردند ( .)2وضعی تغذيه نامطلوب در سالمندان ،زمینه

فقیه سلیمانی و همکاران

آموزش تغذیه و رفتارهای تغذیهای سالم

Attitude
Behavior

Behavioral Intention

(نگرش)

(رفتار)

Subjective Norms

(هنجارهاي انتزاعي)

Enabling Factors

(عوامل قادر کننده)

شکل  -1شمای کلی مدل بزنف

ميکنند تا با توجه به

يا افراد کلیدي براي داشتن رفتار تغذيهاي صحیح و

تئوريها و مدلها به ما کم

استراتژي و اهداف مداخالت ،فرضیات را بررسي کنیم .لذا

مناسب) ميباشد .نگرش فرد نیز خود ترکیبي از اعتقادات

امروزه استفاده صحیح از تئوريها و مدلهاي آموزش

رفتار (نتايج حاصل از

براي متخصصان آموزش و ارتقاء سالم

بهداش

درباره نتايج حاصل از انجام ي

امري

رفتار تغذيهاي صحیح و مناسب) و ارزش نتايج رفتار

ضروري به نظر ميرسد ( .)43براي بررسي تحلیل

(ارزش نتايج حاصل از رفتار تغذيهاي صحیح و مناسب)،

از مدلهاي آموزش

ميباشد .هنجارهاي ذهني نیز ترکیبي از عقیده هنجاري و

بهره ببريم .يکي از مدلهايي که

اس  .يکي از سازههاي مهم اين مدل

رفتارهاي تغذيهاي نیز الزم اس
بهداش

و ارتقاء سالم

انگیزه براي اطاع

در اين مورد ميتوان به کار برد ،مدل تغییر رفتار هابلي

عوامل قادر کننده اس  ،ممکن اس

(مدل بزنف )1اس  ،اجزاي اين مدل شامل باورها،4

رفتار توصیه شده را داشته باشد اما به دلیل فقدان مهارت

نگرشها ،3نرمهاي انتزاعي 2و عوامل قادرکننده 1ميباشد

(نداشتن مهارت در انتخاب مواد غذايي سالم) ،نبود منابع

که در شکل  1نشان داده شده اس (.)42

مورد نیاز براي انجام رفتار توصیه شده (نداشتن پول براي

کلمه بزنف از کنار هم قرار گرفتن حروف اول اين عناصر

خريد مواد غذايي توصیه شده) و يا به دلیل وجود موانع بر

ميباشد ( .)41بر اساس اين مدل مهمترين عوامل تعیین

سر راه رفتار مورد نظر (عدم دسترسي به مواد غذايي

که منجر به انجام

توصیه شده ) نتواند رفتار مورد نظر را انجام دهد و در

کننده رفتار ي
ي

فرد ،قصد فرد اس

رفتار ميشود .قصد ترکیبي از نوع نگرش فرد نسب

فردي قصد انجام

نهاي فرد از انجام رفتار دلسرد ميشود.

رفتار (نگرش نسب به رفتار تغذيهاي مناسب

در جوانان و سالمندان ،نقص در مهارتها بسیار شايع مي-

و صحیح) و هنجارهاي ذهني (توصیه خانواده و اطرافیان

رفتار تغذيه-

به انجام ي

باشد ( .)41با توجه به مطالب فوق و اهمی

اي مناسب در دوره سالمندي و همچنین با توجه به
1

BASNEF
Believes
3 Attitude
4 Subjective Norms
5 Factors Enabling
2

محدود بودن مداخالت انجام گرفته در زمینه آموزش
تغذيهاي سالمندان ،اين مطالعه با هدف ارزشیابي تاثیر
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(قصد رفتاري)

آموزش تغذیه و رفتارهای تغذیهای سالم

فقیه سلیمانی و همکاران

در سالمندان شهر سنندج بر مبناي مدل بزنف انجام

داشتن پرونده مراقبت سالمند در مرکز بهداشتی درمانی

گرف .

تحت بررسی ،نداشتن مشکل ذهنی و یا آلزایمر ،نداشتن

مواد و روشها

بیماری خاص (دیابت و ، )...رضایت به حضور در مطالعه و

مطالعه حاضر ،مطالعهای مداخلهای از نوع نیمه تجربی

معیارهای خروج از مطالعه هم شامل :عدم رضایت به ادامه

میباشد که بر روی  111سالمند دارای سن  61سال و

شرکت در جلسات آموزشی و غیبت بیش از یک جلسه در

باالتر (بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت درمان) انجام

کالسهای آموزشی بود.

شد .روش نمونهگیری به این صورت بود که ابتدا  8مرکز

ابزار جمعآوری اطالعات برای این تحقیق ،پرسشنامه

بهداشتی درمانی به روش قرعهکشی) تصادفی( از میان 18

محقق ساخته شامل دو بخش بود .بخش اول :سواالت

مرکز موجود در سطح شهر انتخاب شدند .سپس این 8

دموگرافیک و پایه شامل :سن ،جنس ،وضعیت اشتغال،

مرکز به دو گروه مداخله (سمیه ،1قدس ،شهید تعریف،

وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،همراهان زندگی ،مصرف

سمیه) و کنترل (سمیه ،2والیت فقیه  ،فارابی ،غزالی)

بیش از سه قلم دارو در روز و روش غذا خوردن بود .بخش

تقسیم شدند .در نهایت برای انتخاب افراد سالمند در هر

دوم سواالت مربوط به سنجش سازههای مدل بزنف بود

مرکز بر اساس لیست موجود ،افرادی که معیارهای ورود

که این بخش شامل  01سوال به تفکیک آگاهی (21

به مطالعه را داشتند به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند.

سوال) ،باور نسبت به ارزیابی رفتار ( 6سوال) ،نگرش

با توجه به مطالعه توصیفی انجام شده ( )24مشخص شد

نسبت به رفتار ( 8سوال) ،اعتقادات نرمی ( 16سوال)،

که حدود  11درصد سالمندان عملکرد تغذیهای نامناسب

نرمهای انتزاعی ( 16سوال) ،عوامل قادرساز ( 8سوال)،

دارند .با فرض اینکه عملکرد تغذیهای سالمندان در گروه

قصد رفتار ( 5سوال) ،ارزیابی رفتار تغذیهای سالمند شامل

مداخله حدود  51درصد باشد ،در سطح خطای نوع اول

( 18سوال) که با استفاده از کتاب راهنمای بهبود شیوه

 ،1/15توان آماری  01درصد و همچنین با توجه به اینکه

زندگی سالم در سالمندی (جلد اول کتاب تغذیه)

حداقل پایائی پرسشنامه حدود  1/1بدست آمده بود،

جدیدترین رفرنس وزارت بهداشت در این زمینه بود (.)26

تعداد نمونههای مورد نیاز در هرگروه مداخله و کنترل 55

پرسشنامهها از طریق مصاحبه با سالمندان تکمیل شدند.

نفر تعیین گردید .برای برآورد حجم نمونه از فرمول:

در این مطالعه به منظور سنجش روایی پرسشنامه از
نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شد.
برای محاسبه نسبت روایی محتوا پرسشنامه در اختیار 6
نفر از متخصصین آموزش بهداشت و روانشناسی قرار داده

 : P1=1/11عملکرد تغذيه نامناسب در گروه کنترل مداخله

شد و این متخصصین تک تک سؤاالت را از نظر ضرورت

 : P0=1/5عملکرد تغذيه نامناسب در گروه کنترل مداخله

قضاوت کردند .برای محاسبه شاخص روایی محتوا سه
معیار مربوط یا اختصاصی بودن ،سادگی و روان بودن،
وضوح یا شفاف بودن با استفاده از لیکرت  3قسمتی برای
هر سؤال توسط متخصصین سنجیده شد .در این مطالعه
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مداخله آموزشي تغذيه بر ارتقاء رفتارهاي تغذيهاي سالم

معیارهای ورود به مطالعه شامل :سن  61سال و باالتر،

فقیه سلیمانی و همکاران

آموزش تغذیه و رفتارهای تغذیهای سالم

پایلوت بر روی  31سالمند از جمعیت مورد مطالعه انجام

گروه مداخله و کنترل مرد و  58/2درصد در هر دو گروه

شد که ضریب آلفا کرونباخ برای هر کدام از سازههای

زن بودند .نتایج آزمون کاي دو نشان داد تفاوت

آگاهی ( ،)1/12باور نسبت به ارزیابی رفتار( ،)1/82نگرش

معنیداری از لحاظ جنسیت بین دو گروه مداخله و کنترل

نسبت به رفتار ( ،)1/18اعتقادات نرمی ( ،)1/81نرمهای

وجود ندارد ) .(P=1/1اکثر سالمندان در هر دو گروه

انتزاعی ( ،)1/80عوامل قادرساز ( ،)1/80قصد رفتار

مداخله ( 61/8درصد) و کنترل ( 63/6درصد) ،متأهل

( ،)1/81ارزیابی رفتار تغذیه بر اساس استانداردها (،)1/82

بودند و تفاوت معنیداری از نظر تأهل بین دو گروه وجود

بدست آمد.

نداشت ).(P=1/8

نحوه اجرای طرح به این صورت بود که پس از انتخاب دو

اکثر سالمندان مورد بررسی در دو گروه مداخله (63/6

گروه شاهد و مورد بصورت تصادفی ،پرسشنامه تدوین

درصد) و کنترل ( 61/8درصد) بیسواد بودند و بین دو

شده توسط محقق بین افراد بررسی توزیع شد و اطالعات

گروه از نظر وضعیت تحصیالت تفاوت معنیدار آماری

اولیه دریافت گردید .سپس محتوای آموزشی بر اساس

وجود نداشت ) .(P=1/4اکثر سالمندان مورد بررسی در دو

آنالیز نتایج حاصل از پیش آزمون و بر اساس نیازهای

گروه مداخله ( 18/2درصد) و کنترل ( 12/8درصد) غیر

آموزشی تعیین شده در مطالعه هزاوهایی و همکاران ()24

شاغل بودند و بین دو گروه از نظر وضعیت اشتغال تفاوت

تهیه شد .روش آموزش بصورت سخنرانی در قالب هر

معنیدار آماری وجود نداشت ) .(P=1/8بیشتر افراد مورد

جلسه  61دقیقه بود و در پایان مطالب آموزشی به صورت

بررسی در دو گروه مداخله ( 36/4درصد) و کنترل (32/1

پمفلت ،کتابچه آموزشی و فیلم در اختیار گروه مداخله

درصد) با همسر و فرزندانشان زندگی میکردند و بین دو

قرار داده شد .برای گروه کنترل هیچ گونه کالس آموزشی

گروه از لحاظ وضعیت همراهان زندگی تفاوت معنیدار

برگزار نشد ،ولی برای رعایت مالحظات اخالقی بعد از

آماری وجود نداشت ).(P=1/8

اتمام مطالعه ،مطالب آموزشی به صورت پمفلت،کتابچه

همچنین اکثر سالمندان مورد بررسی در دو گروه مداخله

آموزشی و فیلم در اختیار گروه کنترل نیز قرار داده شد6 .

( 25/5درصد) و کنترل ( 20/1درصد) بیش از سه قلم

هفته پس از اجرای برنامه آموزشی ،مجدداً پرسشنامهها

دارو استفاده کرده بودند که تفاوت معنیداری از این نظر

توسط دو گروه مداخله و کنترل تکمیل شد و در نهایت

بین دو گروه مداخله و کنترل وجود نداشت ).(P=1/1

دادههای حاصل از دو گروه در مرحله قبل و  6هفته بعد از

اکثر سالمندان مورد بررسی در دو گروه مداخله (08/2

مداخله آموزشی کدبندی ،آنالیز و با هم مقایسه شدند.

درصد) و کنترل ( 02/1درصد) مستقل غذا میخوردند که

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS v.16تحلیل و نتایج

تفاوت معنیداری از این نظر هم بین دو گروه وجود

در سطح  P>1/15معنیدار تلقی شد.

نداشت ) .(P=1/4میانگین سنی سالمندان در گروه

یافتهها

مداخله  61/0سال و در گروه کنترل  61/ 5سال بود.
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برای سنجش پایایی پرسشنامه مدل بزنف ،یک مطالعه

از میان  111سالمند مطالعه حاضر 41/8 ،درصد آنها در

آموزش تغذیه و رفتارهای تغذیهای سالم

فقیه سلیمانی و همکاران

جدول  -1توزیع فراوانی خصوصیات دموگرافیک و سایر متغیرهای مورد بررسی در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر دموگرافیک

وضعیت تاهل

تحصیالت

شغل

همراهان زندگي

وضعیت مصرف دارو

استقال در غذا خوردن

مرد
زن
کل
متاهل
بیوه
کل
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
دانشگاهی
کل
غیر شاغل
بازنشسته
شاغل
از کار افتاده
جمع کل
با همسر و فرزند
همسر
فرزند
تنها
جمع کل
بدون مصرف دارو
مصرف کمتر از سه قلم
مصرف سه قلم دارو یا بیشتر
جمع کل
با کمک دیگران
مستقل
جمع کل

سن ( )Mean±SD

تعداد

درصد

تعداد

درصد

23
32
55
34
21
55
35
16
2
1
1
55
43
8
3
1
55
21
14
11
11
55
22
10
14
55
1
54
55

41/8
58/2
111
61/8
38/2
111
63/6
20/1
3/6
1/8
1/8
111
18/2
14/5
5/5
1/8
111
36/4
25/5
18/2
21
111
41
34/5
25/5
111
1/8
08/2
111

23
32
55
35
21
55
34
18
1
3
1
55
41
0
3
3
55
18
11
12
8
55
18
21
16
55
4
51
55

41/8
58/2
111
63/6
36/4
111
61/8
32/1
1
5/5
1
111
12/8
16/4
5/5
5/5
111
32/1
31/0
21/8
14/5
111
32/1
38/2
20/1
111
1/3
02/1
111

61/0±5/6

61/5±6/5

1/1

1/8

1/4

1/8

1/8

1/1

*1/4
1/3

آزمونهای مورد استفاده :کای دو ،آزمون دقیق فیشر

نتیجه آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معنیداری از

و نتایج آزمونهای کای دو ،تست دقیق فیشر و تی

نظر سن سالمندان بین دو گروه مداخله و کنترل وجود

مستقل را برای بررسی تفاوتهای احتمالی بین گروههای

نداشت .جدول  1توزیع فراوانی خصوصیات دموگرافیک و

مداخله و کنترل نشان میدهد.

سایر متغیرهای مورد بررسی در دو گروه مداخله و کنترل
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جهس

گروه مداخله

گروه کهتر

P-value

فقیه سلیمانی و همکاران

آموزش تغذیه و رفتارهای تغذیهای سالم

جدول  -2میانگین و انحراف نمره سازههای مدل بزنف قبل و بعد مداخله در دو گروه مداخله و کنترل
سازههای مد بزنف
قبل از مداخله
 6هفته بعد از مداخله

(15/3)2
(11/5)1/2
**1/111
(8/5)1/6
(0/1)1
**1/111
(11/3)1/6
(12)1/1
**1/111
(21/6)4
(22/1)3/1
**1/111
(10/0)2/1
21/8
**1/111
(8/1)2/8

(15/1)1/1
(15/0)1/5
**1/6
(8/0)1/8
(0)1/2
**1/6
(11)2/2
(11/4)1/4
**1/1
(22/3)4/4
(21/6)3/1
**1/11
(21)2/6
(21/2)2/3
**1/8
(8/1)2/3

*1/0

 6هفته بعد از مداخله

(12/1)2/4

(12/1)3

***1/0

P

1/111
(6/5)1/4
(1/2)1/86
**1/111

1/111
(6/0)1/6
(1/1)1
**1/3

1/1
***1/0

P

باور نسبت به ارزیابي

قبل از مداخله
 6هفته بعد از مداخله

رفتار

P

نگرش نسبت به رفتار

قبل از مداخله
 6هفته بعد از مداخله
P

اعتقادات نرمي

قبل از مداخله
 6هفته بعد از مداخله
P

نرم های انتزاعي

قبل از مداخله
 6هفته بعد از مداخله
P

قبل از مداخله
عوامل قادرکههده

قصد رفتار

**

قبل از مداخله
 6هفته بعد از مداخله
P

*نتیجه آزمون تی مستقل

**نتیجه آزمون تی زوجی

*1/2
***1/111
*1

/2
***1/112
*1/18
***1/111
*1/14
***1/15
*1/0
***1/111

**

*

***نتیجه تحلیل کوواریانس

جدول  2میانگین و انحراف معیار سازههای مدل بزنف به

میانگین نمره آگاهی از ( 15/3قبل مداخله) به ( 11/5بعد

همراه بررسی تفاوت توزیع فراوانی این سازهها را در دو

مداخله) ،میانگین نمره باور نسبت به ارزیابی رفتار از 8/5

گروه مداخله و کنترل در زمانهای قبل و بعد از مداخله

(قبل مداخله) به ( 0/1بعد مداخله) ،میانگین نمره نگرش

نشان میدهد .بر اساس نتایج خالصه شده در جدول ،2

نسبت به رفتار از ( 11/3قبل مداخله) به ( 12بعد مداخله)

قبل از مداخله آموزشی ،از نظر میانگین نمره آگاهی

و میانگین نمره نرمهای انتزاعی از (10/0قبل مداخله) به

) ،(P=1/2باور نسبت به ارزیابی رفتار ) ،(P=1/2نگرش

( 21/8بعد مداخله) بصورت معنیداری افزایش یافته بود،

نسبت به رفتار ) (P=1/8و نرمهای انتزاعی ) .(P=1/0بین

در حالیکه میزان تغییرات در میانگین سازههای آگاهی،

دو گروه اختالف آماری معنیدار وجود نداشت ،در حالیکه

باور نسبت به ارزیابی رفتار ،نگرش نسبت به رفتار و نرم-

بعد از مداخله آموزشی این اختالف میانگینها از نظر

های انتزاعی قبل و بعد از مداخله آموزشی در گروه کنترل

آماری معنیدار بوده است .همچنین در گروه مداخله

از نظر آماری معنیدار نبود .قبل از مداخله ،از نظر
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آگاهي

گروه مداخله

()Mean±SD

گروه کهتر

()Mean±SD

P-value

آموزش تغذیه و رفتارهای تغذیهای سالم

فقیه سلیمانی و همکاران

اختالف آماری معنیداری وجود داشت ،به همین دلیل

میانگین نمره قصد رفتاری بین دو گروه ،اختالف آماری

برای مقایسه نمره مذکور بین دو گروه بعد از مداخله از

معنیدار نداشت ،همچنین میانگین نمره قصد رفتاری

تحلیل کوواریانس استفاده شد و نتایج نشان داد که

گروه مداخله از ( 6/5قبل مداخله) به ( 1/2بعد مداخله)

میانگین نمره اعتقاد نرمی بین دو گروه بعد از مداخله

افزایش یافته بود ) ،(P=1/111در حالیکه این تغییر در

تفاوت معنیداری آماری نداشت ) .(P=1/15همچنین

گروه کنترل ناچیز و معنیدار نبود (.(P=1/3

میانگین نمره اعتقادات نرمی گروه مداخله از ( 21/6قبل

جدول شماره  3وضعیت عملکرد تغذیه قبل و بعد مداخلوه

مداخله) به ( 22/1بعد مداخله) افزایش یافته بود

در دو گروه مداخله و کنترل و تحیل آن بر اسواس آزموون

) ، (P=1/111در حالیکه این افزایش نمره در گروه کنترل

کاپا را نشان میدهد .نتوایج آزموون کاپوا در ایون مطالعوه

از نظر آماری معنیدار نبود ) .(P=1/11تفاوت میانگین

نشان داد که مداخله آموزشوی تغییوری در الگووی میوزان

نمره عوامل قادرساز بین گروه مداخله و کنترل معنیدار

مصرف صبحانه گروه مداخله ایجواد نکورده اسوت .هوم در

نبود ) ،(P=1/0همچنین میانگین نمره عوامل قادرساز در

گروه مداخله و هم در گروه کنتورل در گوروه کنتورل نیوز

گروه مداخله از ( 8/1قبل مداخله) به ( 12/1بعد مداخله)

تغییر محسوسی در الگوی تغذیه بوه ویو ه مصورف مونظم

به صورت معنیداری افزایش یافته بود ) (P=1/111و این

وعوووووودههووووووای غووووووذایی مشوووووواهده نشوووووود.

جدول  -3وضعیت عملکرد تغذیه قبل و بعد مداخله در دو گروه مداخله و کنترل
وعده/گروه
غذایي
صبحانه
ناهار
شام
شیر و لبهیات
گوشت
میوه
سبزی
نان و غالت

مصرف مهظم
گروه
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل

عدم مصرف

مصرف نامهظم

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

مداخله

مداخله

مداخله

مداخله

مداخله

مداخله

(54)08/2
(52)04/5
(54)08/2
(53)06/4
(52)04/5
(53)06/4
(41)85/5
(48)81/3
(31)56/4
(35)63/6
(40)80/1
(41)85/5
(21)38/2
(28)51/0
(52)04/5
(54)08/2

(54)08/2
(52)04/5
(55)111
(51)02/1
(54)08/2
(51)02/1
(51)01/0
(48)81/3
(20)52/1
(24)43/6
(40)80/1
(41)85/5
(21)38/2
(21)40/1
(54)08/2
(54)08/2

(1)1/8
(1)1/8
(1)1/8
(2)3/6
(1)1/8
(2)3/6
(1)12/1
(5)0/1
(21)11
(11)18/2
(5)0/1
(1)12/1
(15)21/3
(18)32/1
(3)5/5
(1)1/8

(1)1/8
(1)1/8
1
(2)3/6
(1)1/8
(2)3/6
(4)1/3
(6)11/0
(18)32/1
(21)38/2
(6)11/0
(6)11/0
(24)43/6
(18)32/1
(1)1/8
(1)1/8

1
(2)3/6
1
1
(2)3/6
1
(1)1/8
(2)3/6
(13)23/6
(11)18/2
(1)1/8
(1)1/8
(10)34/5
(0)16/4
1
1

1
(2)3/6
1
(2)3/6
1
(2)3/6
(1)1/8
(1)1/8
(8)14/5
(11)18/2
1
(2)3/6
(11)18/2
(11)18/2
1
1
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P-value

1
1
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 18:49 IRDT on Wednesday June 20th 2018

میانگین نمره اعتقادات نرمی بین گروه مداخله و کنترل،

افزایش نمره در گروه کنترل نیز معنیدار بود ).(P=1/111

فقیه سلیمانی و همکاران

آموزش تغذیه و رفتارهای تغذیهای سالم

مطالعه حاضر با هدف تاثیر مداخله آموزشی تغذیه بر

همچنین آموزش انجام گرفته بر اساس مدل بزنف همسو

اساس مدل بزنف بر ارتقاء رفتارهای تغذیهای سالم در

میباشد (.)20

سالمندان شهر سنندج انجام شد .نتایج نشان داد که قبل

نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که قبل از

از مداخله ،دو گروه مداخله و کنترل از نظر وی گیهای

مداخله ،بین میانگین نمره نگرش نسبت به رفتار گروه

جمعیتی و زمینهای در شرایط یکسان و همگون قرار

مداخله و کنترل ،اختالف آماری معنیداری وجود نداشت،

داشتهاند ،به این ترتیب تاثیر متغیرهای جمعیتی و زمینه-

در حالیکه  6هفته بعد از مداخله آموزشی این اختالف

ای بر نتایج مداخله تا حد زیادی کنترل شده است .بین

معنیدار بود .همچنین در گروه مداخله میانگین نمره

میانگین نمره آگاهی گروه مداخله و کنترل بعد از انجام

نگرش نسبت به رفتار از  (11/3قبل مداخله) به  ( 12بعد

مداخله اختالف آماری معنیدار یافت شد .همچنین در

مداخله) افزایش یافته بود که این تغییرات از نظر آماری

گروه مداخله میانگین نمره آگاهی از  ( 15/3قبل

معنیدار بوده است .میزان تغییرات در میانگین سازه

مداخله) به ( 11/5بعد مداخله ) ،افزایش یافته بود که این

نگرش نسبت به رفتار قبل و بعد از مداخله آموزشی در

تغییرات از نظر آماری معنیدار بود ،در حالیکه میزان

گروه کنترل از نظر آماری معنیدار نبود .یافتههای این

تغییرات در میانگین نمره آگاهی قبل و بعد از مداخله

مطالعه در رابطه با تغییر نگرش با نتایج سایر مطالعات

آموزشی در گروه کنترل از نظر آماری معنیدار نبود و

انجام شده مبتنی بر مدل بزنف همخوانی دارد (.)31-15

یافتههای مذکور با مطالعات انجام شده توسط نجیمی و

این یافتهها نشان دهنده تاثیر مداخالت آموزشی بر اساس

همکاران و همچنین رضایی و همکاران همخوانی دارد

مدل بزنف در تغییر نگرش و ایجاد نگرش مثبت نسبت به

(.)21 ،23

رفتارهای سالم از جمله رفتار تغذیهای صحیح و مناسب

قبل از مداخله ،بین میانگین نمره نگرش نسبت به ارزیابی

میباشد .قبل از مداخله ،از نظر میانگین نمره اعتقادات

رفتار گروه مداخله و کنترل ،اختالف آماری معنیدار وجود

نرمی بین گروه مداخله و کنترل ،اختالف آماری

نداشت در حالیکه بعد از مداخله آموزشی تفاوت آماری

معنیداری وجود داشت ،به همین دلیل برای مقایسه نمره

معنیدار از این نظر بین دو گروه وجود داشت .همچنین

مذکور بین دو گروه بعد از مداخله از تحلیل کوواریانس

در گروه مداخله میانگین نمره باور نسبت به ارزیابی رفتار

استفاده شد و نتایج نشان داد که میانگین نمره اعتقاد

از  ( 8/5قبل مداخله ) به ( 0/1بعد مداخله) ،افزایش یافته

نرمی بین دو گروه بعد از مداخله تفاوت معنیدار آماری

بود که این تغییرات از نظر آماری معنیدار گزارش شد.

نداشت .همچنین میانگین نمره اعتقادات نرمی گروه

میزان تغییرات در میانگین باور نسبت به ارزیابی رفتار

مداخله از ( 21/6قبل مداخله ) به  ( 22/1بعد مداخله)

قبل و بعد از مداخله آموزشی در گروه کنترل از نظر

افزایش یافته بود که این تغییر از نظر آماری معنیدار بود.

آماری معنیدار نبود که این نتایج نشان دهنده تاثیر

این افزایش نمره در گروه کنترل از نظر آماری معنیدار

مداخله آموزشی بر نگرش سالمندان در گروه مداخله

نبود و نتایج بدست آمده با سایر مطالعات از جمله مطالعه
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است .این یافته با سایر مطالعات در زمینه تغذیه ( )28و

آموزش تغذیه و رفتارهای تغذیهای سالم

فقیه سلیمانی و همکاران

(.)32

بوده است .در مطالعه انجام شده توسط هزاوهایی و

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ،قبل از مداخله ،بین

همکاران بر روی رفتارهای تغذیه دانشآموزان اصفهان با

میانگین نمره نرمهای انتزاعی (خانواده  ،پزشک و

استفاده از مدل بزنف نمره عوامل قادر کننده از  50/1به

دوستان) گروه مداخله و کنترل ،اختالف آماری معنیدار

 14درصد افزایش داشته که تاثیر مثبت برنامه آموزشی

وجود نداشت ،اما  6هفته بعد از مداخله آموزشی این

اجرا شده را نشان میدهد و با مطالعه حاضر همخوانی

اختالف از نظر آماری معنیدار گزارش شد .همچنین در

داشت ( .)32الزم به ذکر است در گروه کنترل نیز افزایش

گروه مداخله میانگین نمره نرمهای انتزاعی از ( 10/0قبل

نمره عوامل قادر کننده وجود داشته است که با توجه به

مداخله ) به ( 21/8بعد مداخله) افزایش یافته بود که این

بررسی انجام شده میتوان چنین توجیه کرد که سالمندان

تغییرات از نظر آماری معنیدار بوده است ،در حالیکه

گروه کنترل به دنبال اجرای مرحله پیش آزمون نسبت به

میزان تغییرات در میانگین نرمهای انتزاعی قبل و بعد از

موضوع مطالعه حساس شده و به مطالب آموزشی

مداخله آموزشی در گروه کنترل از نظر آماری معنیدار

دسترسی پیدا کرده بودند چون میانگین نمره دسترسی به

نبود .این یافتهها نشان دهنده اثربخشی مداخله آموزشی

مواد کمک آموزشی در گروه کنترل (پمفلت ،کتابچه

اجرا شده برای تاثیرگذاری بیشتر برای مصرف مطلوب

آموزشی) از ( 1/81مرحله پیش آزمون) به ( 1/41مرحله

مواد غذایی سالم در سالمندان از طریق هنجارهای انتزاعی

پس از آمون) افزایش یافته بود.

میباشد و این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعه هزاوهایی و

قبل و بعد از مداخله آموزشی از نظر میانگین نمره قصد

همکاران مطابقت دارد ( .)32افزایش نمره هنجارهای

رفتاری بین دو گروه مداخله و کنترل ،اختالف آماری

انتزاعی به دنبال مداخالت آموزشی در سایر مطالعات نیز

معنیدار وجود نداشت .همچنین میانگین نمره قصد

تایید شده است از جمله مطالعه انجام شده توسط خانی

رفتاری گروه مداخله از ( 6/5قبل مداخله) به  ( 1/2بعد

جیحونی و همکاران ( )33و همچنین مطالعه انا 1و

مداخله) افزایش یافته بود که این تغییر از نظر آماری

همکاران (.)34

معنیدار بود ،در حالیکه این تغییر در گروه کنترل

براساس نتایج حاصل از این مطالعه قبل و بعد از مداخله

معنیدار نبود .در رابطه با افزایش قصد رفتار سالمندان به

آموزشی ،از نظر میانگین نمره عوامل قادرساز بین گروه

دنبال مداخله آموزشی ،مطالعه حاضر با نتایج مطالعه

مداخله و کنترل ،اختالف آماری معنیدار وجود نداشت،

هزاوهایی و همکاران در رابطه با مراقبت از چشم در

همچنین میانگین نمره عوامل قادرساز در گروه مداخله از

بیماران دیابتی ( )20و همچنین مطالعه انجام شده توسط

( 8/1قبل مداخله ) به  (12/1بعد مداخله) افزایش یافته

شریفیراد و همکاران در زمینه رفتار شیردهی مادران

بود که این تغییر از نظر آماری معنیدار بوده است .این

( )35همخوانی داشت.

افزایش نمره در گروه کنترل نیز معنیدار گزارش شد.

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه  ،مداخله آموزشی

افزایش میانگین عوامل قادر کننده ناشی از دسترسی

اجرا شده تغییری در الگوی مصرف صبحانه گروه مداخله

سالمندان گروه مداخله به کالس آموزشی ،پمفلت و

ایجاد نکرده بود ،در حالیکه به دنبال اجرای مداخله

1

آموزشی الگوی مصرف ناهار در گروه مداخله تغییر کرده

Enah
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انجام شده توسط هزاوهایی و همکاران همخوانی دارد

کتابچه آموزشی ،افزایش مهارت تهیه مواد غذایی سالم

فقیه سلیمانی و همکاران

آموزش تغذیه و رفتارهای تغذیهای سالم

نفر مصرف منظم ناهار داشتند و پس از مداخله  55نفر

 1/80به  2/11افزایش یافته بود (.)35

گزارش کرده بودند که مصرف منظم ناهار دارند .البته این

پس از مداخله آموزشی در الگوی مصرف نان و غالت

تغییر در الگوی مصرف ناهار در گروه کنترل نیز مشاهده

گروه ،تغییر معنیدار آماری مشاهده شد .قبل مداخله در

شد که از لحاظ آماری معنیدار بوده است ،بطوریکه در

گروه مداخله  52نفر گزارش کرده بودند که مصرف منظم

گروه کنترل  53نفر از افرادی که مصرف منظم ناهار

نان و غالت دارند در حالیکه بعد از مداخله آموزشی 54

داشتند بعد از  6هفته پیگیری به  51نفر کاهش پیدا

نفر گزارش کرده بودند مصرف منظم غالت دارند .در

کرده بودند ،همچنین در گروه کنترل بعد از  6هفته

مطالعه شریفیراد و همکاران نیز میانگین مصرف نان و

پیگیری  2نفر گزارش کرده بودند که اصالً ناهار مصرف

غالت از  8/38به  0/30افزایش یافته بود (.)36

نمیکنند.

نتیجهگیری

از دیگر تغییرات به وجود آمده پس از مداخله آموزشی

نتایج حاصل از پ وهش حاضر نشان میدهد که میانگین

تغییر در الگوی مصرف مواد غذایی بود ،به طوریکه قبل

نمرات سازههای مدل بزنف در گروه مداخله نسبت به

مداخله آموزشی در گروه مداخله  41نفر مصرف منظم

گروه کنترل پس از مداخله آموزشی بطور معنیدار افزایش

شیر داشتند و بعد مداخله  51نفر گزارش کرده بودند که

یافته است .با توجه به این مطلب که این سازهها ،پیش-

مصرف منظم شیر دارند .در گروه کنترل نیز تغییر در

بینیکننده و مقدمه اتخاذ رفتار سالم میباشند ،امید است

الگوی مصرف شیر از لحاظ آماری معنیدار بوده است ،به

آموزش افراد بر مبنای تئوریها و مدلهای تغییر رفتار در

طوریکه قبل از مداخله  5نفر گزارش کرده بودند که

زمینه تغذیه مناسب در دوران سالمندی اثربخش باشد.

مصرف نامنظم شیر داشتهاند در حالیکه بعد از مداخله این

نتایج این بررسی یادآور لزوم و اثربخشی اجرای برنامههای

تعداد به  6نفر افزایش یافت .که این نتایج با مطالعه انجام

آموزش تغذیه برای تمامی سالمندان در سیستم

شده توسط شریفیراد و همکاران همخوانی داشت (.)36

بهداشتی -درمانی است ،همچنین با توجه به اثربخش

پس از مداخله آموزشی الگوی مصرف روزانه میوه و سبزی

بودن برنامه آموزشی اجرا شده میتوان از مدل بزنف به

در گروه مداخله تغییر کرده بود که این تغییر از نظر

عنوان چارچوبی جهت برنامهریزی مداخالت آموزشی به

آماری معنیدار بود .قبل از مداخله یک نفرگزارش کرده

منظور کاهش تغذیه نامطلوب در سالمندان استفاده نمود.

بود که اصالً میوه مصرف نمیکند در حالیکه بعد از

مهمترین نقطه قوت مطالعه حاضر تصادفیسازی انتخاب

مداخله موردی که عدم مصرف میوه را گزارش کند یافت

نمونهها ،تخصیص تصادفی گرو های مورد مطالعه و کنترل

نشد .همچنین  10نفری که قبل از مداخله آموزشی اصالً

و نظارت کامل بر اجرای پروژه برای دقت در جمعآوری

سبزی مصرف نمیکردند بعد از شش هفته مداخله

دادهها بود .محدودیتهای این پ وهش نیز شامل حجم

آموزشی به  11نفر کاهش پیدا کرده بودند .در مطالعه

نمونه نسبتاً پائین ،استفاده صرف از پرسشنامه و خود
گزارشدهی جهت جمعآوری اطالعات از سالمندان بود.
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بود ،به طوریکه قبل مداخله آموزشی در گروه مداخله 54

شریفیراد و همکاران نیز میانگین مصرف سبزیجات از
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آموزش تغذیه و رفتارهای تغذیهای سالم

فقیه سلیمانی و همکاران

همدان میباشد که با حمایت مالی آن دانشگاه به مرحله

همچنین کوتاه بودن فاصله زمانی بین انجام مداخله

- نویسندگان این مقاله بر خود الزم می.اجرا درآمده است

آموزشی و پیگیری نهایی هم میتواند یک محدودیت

دانند از تمامی شرکت کنندگان محترم در این پ وهش و

 مداخالت دیگری با، بنابراین پیشنهاد میشود.باشد

مسئولین و پرسنل مرکز بهداشت شهرستان سنندج که ما

پیگیریهای طوالنی مدت در این زمینه طراحی و اجرا

 تقدیر و تشکر به عمل،را در انجام این مطالعه یاری کردند

.شود

.آورند

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد آموزش
 مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی،بهداشت
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