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Abstract
Background and Objective: Dairy product is one of the most important nutrition
and has a great role in health. However, it is inadequate intake of this nutrient in Iran.
This study aimed to investigate perceived benefits and barriers of dairy consumption
among women in Tehran.
Methods: This cross-sectional study was descriptive and analytical. The statistical
population of this study consists of 400 women, covered by health centers in Tehran.
The data gathering tool was a questionnaire, including three parts: Standard Dietary
Frequency Questionnaire, Demographic Information and Standard Questionnaire related
to perceived barriers and benefits. The data were analyzed by using Spss software and
Spearman، Mann U Whitney and Kruskal_Wallis tests.
Results: The mean age was 37 ± 11.9. The highest frequency of use was related
to cheese. 78.1 % of women consumed enough dairy product daily. The most important
benefit for the women was to maintain healthy bones and teeth and most important
perceived barrier was the price of these products. There was a significant relationship
between dairy consumption and level of education (P<0/001) and marital status
(P<0/004). There was a positive correlation between dairy consumption and perceived
benefits and negative correlation between dairy consumption and perceived barriers.
Conclusion: This study showed that although the matter of prices is one of the
major obstacles for inadequate intake of dairy products but with increasing knowledge
and perceived benefits, women will consume more dairy products. To improve the diet
and health, it is suggested not only to increase women's awareness about the benefits of
consuming dairy products, but dairy products’ prices should also be considered.
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مقالۀ پژوهشی

آموزش بهدا شت هو ارتقای سالمت
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مواد و روشها :این مطالعه بهصورت مقطعی ،توصیفی و تحلیلی انجام شد و 400زن که زیر پوشش
مراکز بهداشتی تهران بودند ،در آن مشارکت کردند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامهای بود شامل 3
قسمت :پرسشنامۀ استاندارد بسامد مصرف لبنیات ،اطالعات دموگرافیک و پرسشنامۀ استاندارد مربوط
به موانع و فواید درکشده .دادهها با نرمافزار  SPSSنسخۀ 16و آزمونهای همبستگی اسپیرمن،
من ـویتنی و کروسکال والیس آنالیز شد.
یافتهها :میانگین سنی زنان  37 ±11/9سال و پنیر بیشترین بسامد مصرف را داشت % 78/1 .از زنان
روزانه سهم کافی از لبنیات مصرف میکردند .مهمترین فایده از نظر زنان حفظ سالمت استخوانها و
دندانها و مهمترین مانع درکشده ،قیمت این محصوالت بود .سهم مصرف لبنیات با سطح تحصیالت
) (P>0/01و وضعیت تأهل ) (P>0/04رابطۀ معنیدار داشت .فواید درکشده با سهم مصرف لبنیات
همبستگی مثبت و موانع درکشده با سهم مصرفی لبنیات همبستگی منفی داشت.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که اگرچه قیمت از موانع مهم مصرف ناکافی لبنیات است ،اما با
افزایش دانش و فواید درکشده ،زنان لبنیات بیشتری مصرف میکنند .برای ارتقای الگوی غذایی پیشنهاد
میشود نه فقط آگاهی زنان دربارۀ فواید مصرف لبنیات افزایش یابد؛ بلکه به قیمت محصوالت لبنی نیز
توجه شود.
کلمات کلیدی :مصرف لبنیات ،موانع درکشده ،فواید درکشده ،زنان
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
تغذیه تعیینکننده و اصالحکنندۀ مهم ابتال به بیماریها
است .شواهد زیادی در طول زندگی از تأثیرات مثبت و منفی
رژیم غذایی بر سالمت حمایت میکند ( .)1رژیم غذایی سالم
یکی از اولویتهای کاهش بیماریهای مزمن از جمله چاقی،

بیماریهای متابولیکی و درمجموع بیماریهای مزمن دارد (.)3
این امر بهویژه برای جمعیت محروم اجتماعی ـ اقتصادی بسیار
مهم است که نسبت به گروه اجتماعی و اقتصادی باالتر ،رژیم
غذایی سالم کمتری دارند و بیشتر در معرض خطر ابتال به

دیابت ،بیماریهای قلبی و عروقی و سرطان است ( .)2در دو دهۀ

بیماری هستند (6ـ .)4از جملۀ این بیماریها میتوان به

اخیر مطالعات علوم پزشکی تأکید بیشتری بر تاثیر روش تغذیۀ
افراد بر بروز یا پیشگیری از بیماریها و اختالالت سالمتی داشته
است .نتایج تحقیقات همواره به طور مستقیم یا غیرمستقیم
داللت بر تأثیر تغذیه در بروز اختالالت قلبی ـ عروقی،

استئوپروز اشاره کرد که در سالهای اخیر روند افزایندهای به-
ویژه در زنان داشته است ( .)7تأمین تغذیۀ صحیح و مناسب از
ارکان مهم سالمتی محسوب میشود ( .)8با اینکه زنان و بانوان
در تهیۀ غذا و سالمت خانواده نقش اساسی دارند؛ ولی بهدالیل
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خانواده نیز تأثیر میگذارد ( .)2عوامل بسیاری ،از جمله در

بهعلت چربی موجود در لبنیات اشاره کرد ( .)14در مطالعات

دسترس بودن و پذیرش فرهنگی غذاهای سالم از موانع مطرح

نشان داده شده که متعاقب عواملی از قبیل افزایش درآمد،
افزایش تحصیالت و آگاهی افراد از فواید لبنیات ،کاهش نرخ
لبنیات و شهرنشینی ،افزایش مصرف لبنیات در جمعیت دیده

در معرض خطرهای ویژهای قرار دارد ( .)9زنان و دختران
آسیبپذیرترین گروههای جامعه در برابر مسائل و مشکالت
تغذیهای هستند و توجه به سالمت آنها بر سالمت کلیۀ اعضای

ترویج رژیم غذایی سالم است ( .)10تغییر در سبک زندگی و
رفتارهای غذایی و تأثیر آن بر احتیاجها و دریافت مواد غذایی و
از سوی دیگر مسائلی مثل بارداری ،شیردهی ،برنامههای
رژیمی ،کاهش وزن و فعالیتهای ورزشی موجبات آسیب-
شیر و لبنیات ترکیبات متعددی دارند که برای سالمت
ضروری هستند .با وجود مزایای لبنیات بهعنوان یک منبع
سرشار از پروتئین و ریزمغذیها ،میزان مصرف آن هنوز کمتر
از مقادیر توصیه شده است (16ـ .)13بررسیها نشان دادهاند
که با افزایش مصرف لبنیات به  3تا  4سهم در روز ،در سال بالغ
بر  14میلیون دالر در هزینههای سالمتی صرفهجویی میشود
( .)17همچنین مصرف شیر و لبنیات فقط سبب کاهش خطر
استئوپروز نمیشود؛ بلکه بهعلت وجود موادی از قبیل کلسیم،
محیط باکتریایی ،اسفنگولیپیدها و سایر مواد ،از برخی
بدخیمیها ازجمله سرطان پستان ،کولون و پروستات جلوگیری
میکند ( .)18همچنین کنترل وزن ،کاهش بروز عالئم پیش از
قاعدگی و عفونتهای ادراری از دیگر آثار سالمتی مصرف
لبنیات هستند (21ـ.)19
علیرغم تمام فواید و ضرورت مصرف لبنیات ،بررسیها
نشان میدهند که مقدار مصرف و دریافت لبنیات در ایران بسیار
کم است؛ بهطوریکه سهم مصرف شیر و لبنیات در غذای
خانوارهای ایرانی  %10است .بدینمعنیکه به ازای هر نفر در
روز حدود  38گرم لبنیات مصرف میشود .بهعبارت دیگر
مصرف روزانۀ شیر و فرآوردههای آن  0/7سهم در مقایسه با 3
تا  4سهم توصیهشده است که در الگوی مصرف نیاز به تغییر
دارد ( .)24متخصصان تغذیه برای هر فرد روزانه مصرف نیم
لیتر شیر مایع 200 ،گرم ماست و 30ـ 25گرم پنیر را توصیه
کردهاند که با مصرف این میزان فرآوردههای شیری حدود 28
گرم پروتئین و  800میلیگرم از کلسیمی که بدن نیاز دارد،
تأمین میشود (.)23

بهمنظور برنامهریزی برای تغییر رفتار در آموزش بهداشت
و ارتقای سطح سالمت ،نظریهها و الگوهای مختلفی وجود دارند
که یکی از آنها الگوی بین نظریهای است ( .)25،26این الگو را
بهعنوان یکی از روشهای شناسایی تغییر در رژیم غذایی می
شناسند که در این تحقیق نیز از آن استفاده شده است (.)27
این الگو  4ساختار اصلی دارد .ساختار اول؛ که تغییر رفتار است،
ساختار مرکزی الگو بوده و تنها ساختاری است که بُعد زمان
شامل آن میشود .تعادل تصمیمگیری در زمینۀ یک رفتار
خاص به اهمیت نسبی مزایا و معایب برای تغییر رفتار فرد اشاره
دارد .هرچه درک فرد از مزایا و معایب تغییر یک رفتار دقیقتر
و عمیقتر باشد و هرچه تعداد مزایا نسبت به معایب افزایش
یابد ،احتمال وقوع تغییر در آن رفتار افزایش خواهد یافت (.)28
این سازه برپایۀ الگوی تعارض در تصمیمگیری شکل گرفته و
تمرکز آن بر اهمیت ادراک مثبت (مزایا) و منفی (معایب) فرد
دربارۀ نتایج رفتار یا تغییر رفتارش است .در این سازه فرض بر
آن است که یک فرد رفتارش را تغییر نخواهد داد؛ مگر آنکه به
ادراک برتری مزایا بر معایب نایل شود (.)29
این الگو برای بررسی آمادگی مصرف مقادیر توصیهشدۀ
لبنیات و مراحل تغییر مصرف لبنیات در کشورهای دیگر نیز به
کار میرود ( .)8در این مطالعه نیز مدل بین نظریهای برای
بررسی فواید و موانع درکشدۀ مصرف لبنیات در زنان استفاده
شده است.
با توجه به تفاوتهای فرهنگی تغذیهای و دسترسی
نداشتن به مطالعات مشابه در ایران ،در این مطالعه فواید و
موانع درکشدۀ مصرف لبنیات در زنان شهر تهران بررسی
خواهد شد ،تا اطالعات الزم دربارۀ علل مصرف ناکافی لبنیات
در زنان بهمنظور برنامهریزی برای ارتقای الگوی رژیم غذایی و
بهدنبال آن ارتقای سالمت در آنان تکمیل شود.
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پذیری زنان را فراهم میکند (.)11،12

میشود (.)24 ،25
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مختلف فرهنگی ،اجتماعی و فیزیولوژیک ،سالمت تغذیهای آنها

مطالعات نشان دادهاند عوامل مثبت و منفی در این رفتار
غذایی دخالت دارند که از آن جمله میتوان به دوست نداشتن
طعم شیر ،تحمل نکردن الکتوز موجود در شیر ،گران بودن
لبنیات و ترس از ابتال به بیماریهای قلبی ـ عروقی و چاق شدن

ناهید خلدی وهمکاران | ارزیابی موانع و فواید درکشدۀ مصرف لبنیات....

این مطالعۀ مقطعی توصیفی ـ تحلیلی ،روی  400نفر از
زنان مراجعهکننده به واحدهای مراقبت از زنان در سال 94-95
انجام شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول :
=n

 Willettطراحی و براساس اقالم غذایی ایرانی تعدیل شد (.)30
سپس مقدار مصرف لبنیات براساس سهمهای توصیهشدۀ مصرف
در راهنمای بشقاب من تعیین شد ( .)31مصرف کمتر از  3سهم
در روز ،مصرف ناکافی در نظر گرفته شد.
براساس پرسشنامۀ استاندارد که اعتبار و پایایی آن تأیید
شده است ،موانع و فواید درکشدۀ مصرف لبنیات بررسی شد
( .)32سؤاالت براساس طیف لیکرت پنج گزینهای ،با گزینۀ
"اصالً مهم نیست" با امتیاز  1تا "خیلی مهم است" با امتیاز 5
طراحی شد .برای بومی کردن پرسشنامه و سنجش روایی و
پایایی آن ،طی مطالعۀ مقدماتی و کسب نظر از کمیتۀ خبرگان
که از متخصصان تغذیه و آموزش سالمت تشکیل شده است و
پاسخگویی  10نفر از زنان به سؤاالت (بهصورت مصاحبۀ نیمه
ساختاری) اصالحات الزم انجام شده و روایی صوری و محتوایی
آن تائید شد .پایایی پرسشنامه با تکمیل آن از سوی  40نفر از
مراجعهکنندگان به یک مرکز بهداشتی درمانی ،سپس با
پاسخگویی مجدد همان زنان بعد از یک هفته و محاسبۀ ضریب
همبستگی  0/8برای مقیاس منافع درکشده و  0/7برای مقیاس
موانع درکشده تأیید شد .پرسشنامۀ نهایی شامل  7سؤال منافع
درکشده با حداکثر امتیاز  35و حداقل امتیاز  7و  5سؤال موانع
درکشده با حداکثر امتیاز  25و حداقل امتیاز  5بود.

یافتهها
در این مطالعه  400زن از  5مرکز بهداشتی درمانی
بررسی شدند .از  415پرسشنامۀ توزیعشده 400 ،پرسشنامۀ
کامل بهدست آمد .میانگین سنی زنان  37 ±11/9سال بود و
جوانترین فرد  18سال و مسنترین آنها  78سال داشت .بیش
از نیمی از زنان ( )%69/3خانهدار بودند و تحصیالت دیپلم
( )%38/6داشتند .توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک زنان در
جدول 1آمده است.
بهطورکلی  87نفر از زنان ( )%21/8در طول روز لبنیات
کافی مصرف نمیکردند .از نظر بسامد مصرف لبنیات در زنان
شرکتکننده برحسب روز در هفته ،کمترین مقدارمصرف در
هفته مربوط به کشک و بستنی و بیشترین مقدار مصرف در
هفته مربوط به ماست و پنیر بود .مصرف شیر ودوغ 3ـ 1بار در
هفته گزارش شد.
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با احتساب ( ( p=0/5 ،q=0/5،d=0/5برآورد شد .برای
جمعآوری اطالعات از پرسشنامهای مشتمل بر  3قسمت
استفاده شد :قسمت اول؛ شامل  15سؤال دربارۀ بسامد مصرف
هر یک از مواد لبنی ،قسمت دوم؛ شامل  13سؤال دربارۀ فواید و
موانع درکشدۀ مصرف لبنیات و قسمت سوم؛ مربوط به اطالعات
دموگرافیک فرد از قبیل سن ،وضعیت تأهل ،شغل و وضعیت
تحصیلی بود .برای تعیین وضعیت مصرف لبنیات پرسشنامۀ
استاندارد بسامد مصرف غذایی (Food Frequency
) questionnaire = FFQبه کار رفت که اعتبار و پایایی آن از
سوی  Mirmiranو همکاران برای مطالعۀ همگروهی آیندهنگر
قند و لیپید تهران ) )Tehran Lipid and Glucose studyدر سال
 1378محاسبه شد .این پرسشنامه خود بر پایۀ پرسشنامۀ

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.1.29

روش بررسی

جامعۀ مطالعه شده ،زنان مراجعهکننده به واحدهای
مراقبت زنان در شهر تهران بودند .پرسشنامهها با روش نمونه
گیری در دسترس در اختیار زنان مراجعهکننده قرار گرفتند و
پس از تکمیل جمعآوری شدند .معیار ورود به مطالعه ،باردار یا
شیرده نبودن ،نداشتن حساسیت به لبنیات و نداشتن رژیم غذایی
خاص بود.
اخالق در پژوهش :قبل از اجرای برنامه اطالعات کافی
در زمینۀ مطالعۀ اهداف و مراحل پژوهش ،در اختیار افراد قرار
گرفت و رضایت شفاهی آنان کسب شد .خانمهایی که تمایل
به همکاری نداشتند ،پرسشگری نشدند .همچنین بر شرکت
داوطلبانه در طرح و محرمانه بودن اطالعات نزد پژوهشگر
تأکید شد .افراد مجاز بودند بهصورت داوطلبانه در این طرح
شرکت کنند و در صورت انصراف از ادامۀ همکاری از تحقیق
خارج شوند (پرسشنامه را کامل نکنند) .کد مصوبۀ کمیتۀ
اخالق در پژوهشهای پزشکی دانشگاه شاهدIR :
 Shahed.REC.1394.282است.
پس از جمعآوری اطالعات ،دادهها وارد نرمافزار SPSS
نسخۀ  16شدند .در قسمت توصیفی از تعداد ،درصد ،میانگین،
انحراف معیار و بیشترین و کمترین مقدار و در قسمت تحلیلی
مطالعه پس از تعیین نرمال بودن متغیرها با استفاده از تست
کولموگروف ـ اسمیرونوف و با کمک آزمون کایدو و همبستگی
اسپیرمن ،آزمونهای من ویتنی و کروسکال والیس تحلیل انجام
شد.
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کمتر از  3سهم
متغیر

طبقهبندی

جمع

 3سهم و بیشتر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

سطح
تحصیالت

زیر دیپلم
دیپلم
باالتر از دیپلم

34
28
25

37/4
18/3
16/3

57
125
128

62/6
81/7
83/7

93
154
153

23/1
38/6
38/3

* P<0/001

تأهل

مجرد
متأهل
بیوه یا مطلقه

18
59
10

19/4
20/7
52/6

75
228
10

80/6
79/3
47/4

93
287
20

23/3
71/9
4/8

* P<0/001

شغل

خانهدار
شاغل

49
38

24/7
19/1

149
161

75/3
80/9

198
199

69/25
30/75

جدول .2توزیع فراوانی بسامد مصرف لبنیاتِ زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران
تکرار مصرف در هفته

 1-3روز

مصرف نمیکند

هر روز

 4-6روز

لبنیات

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شیر

119

29/8

171

42/8

49

12/2

61

15/2

ماست

28

7

118

29/5

83

20/8

171

42/8

پنیر

21

5/0

92

23/1

82

20/6

205

51/4

کشک

247

61/8

148

37

0

0

5

1/2

بستنی

241

60/2

131

32/8

24

6

4

1

دوغ

124

31/1

197

49/4

45

11/3

34

8/3

نوع شیر و ماست مصرفی اغلب کمچربی بود (به ترتیب
 %48/7و  55 .)%39/8نفر ( )%13/8دوغ گازدار و  341نفر
( )%85/2دوغ بدون گاز مصرف میکردند .بین سن و شغل
با سهم مصرف لبنیات رابطۀ آماری معنیداری یافت نشد،
در حالی که با افزایش سطح تحصیالت ،سهم مصرف لبنیات
افزایش مییافت؛ بهطوری که  %83/7زنان با تحصیالت باالتر
از دیپلم ،روزانه  3سهم و بیشتر لبنیات مصرف میکردند .در
مقابل  %62/6زنان با تحصیالت زیر دیپلم همان مقدار
لبنیات دریافت میکردند ( .)P>0/001همچنین بین
وضعیت تأهل و سهم کل لبنیات مصرفی زنان ارتباط معنی
دار وجود داشت .بیشترین افرادی که لبنیات کافی مصرف
میکردند ،مجرد بودند ()%80/6؛ درحالیکه کمتر از نیمی از

زنان مطلقه ( )%47/4میزان کافی از لبنیات مصرف میکردند
(.)P>0/004
در رابطه با سؤاالت مربوط به فواید درکشدۀ مصرف،
بیشترین پاسخ "مهم نیست" مربوط به گزینۀ "لبنیات به
کنترل وزن من کمک میکند" ( )%16/8و بیشترین مجموع
امتیاز پاسخ "خیلی مهم است" و "مهم است" مربوط به
گزینۀ " لبنیات برای داشتن استخوانها و دندانهای محکم
تر به من کمک میکند" ( )%85/7و "با مصرف لبنیات
سالمت خود را در آینده تأمین خواهم کرد" ( )%82/3بود.
تعداد و درصد پاسخها به هر سؤال در جدول 3آمده است.
میانگین امتیاز فواید درکشدۀ مصرف لبنیات ± 4/51
 23/30بود.
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تست مجذور کای
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جدول.1توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک زنان مراجعهکننده به واحدهای مراقبت زنان شهر تهران برحسب سهم مصرفی لبنیات

ناهید خلدی وهمکاران | ارزیابی موانع و فواید درکشدۀ مصرف لبنیات....

اهمیت سؤاالت
فواید درک شده

مهم نیست

کمی مهم است

به نسبت مهم است

خیلی مهم است

فوقالعاده مهم
است

لبنیات برای داشتن استخوان و دندان
محکمتر به من کمک میکند.

7

1/8

12

3

38

9/5

169

42/2

174

43/5

با مصرف لبنیات سالمت خود را در
آینده تأمین خواهم کرد.

14

3/4

13

3/2

44

11

155

38/9

174

43/5

اگر لبنیات مهیا باشد من و افراد
خانواده از آن مصرف خواهیم کرد.

15

3/8

20

5

67

16/8

142

35/6

155

38/8

با مصرف لبنیات احساس میکنم ماده
غذایی با ارزش مصرف کردم.

17

4/2

25

6/2

62

15/5

154

38/5

142

35/5

با مصرف لبنیات در طی روز از سالمت
خود مراقبت کردم.

17

4

29

7/3

68

17

162

40/6

124

31/1

لبنیات به کنترل وزن من کمک می
کند.

67

16/8

66

16/5

109

27/2

95

23/8

63

15/8

موانع درکشدۀ مصرف لبنیات  13/75 ± 4/75است.
همبستگی اسپیرمن نشان داد بین سهم مصرف لبنیات و
مجموع امتیاز موانع درکشده همبستگی منفی وجود دارد
( .)r =-0/111، P =0/029به این معنی که با افزایش مجموع
امتیاز موانع درکشده ،سهم مصرف لبنیات کمتر میشود.
همچنین بین سهم مصرف لبنیات با مجموع امتیازهای فواید
درکشده ،همبستگی مستقیم مشاهده شد (P>0/001
.)r =0/211،

در رابطه با سؤاالت مربوط به موانع مصرف ،بیشترین
پاسخ "مهم نیست" مربوط به گزینۀ "مصرف لبنیات ،درد
مفاصل ِ من را بیشتر میکند" ( )%82/5و بیشترین پاسخ
"خیلی مهم است" و "مهم است" مربوط به گزینۀ "قیمت
لبنیات موجب افزایش هزینههای زندگی میشود" ()%35/5
و بعد از آن "با مصرف لبنیات دچار نفخ و دلدرد میشوم"
با  %21/9و سپس "مصرف لبنیات سبب دریافت چربی و
کلسترول اضافی میشود" با  %18/7بود .تعداد و درصد
پاسخها به هر سؤال در جدول  4آمده است .میانگین امتیاز

جدول .4توزیع فراوانی پاسخ به سؤاالت موانع درکشدۀ مصرف لبنیات در زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران
اهمیت
موانع درک شده

مهم نیست

کمی مهم است

نسبتاً مهم است

خیلی مهم است

فوقالعاده مهم
است

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

قیمت لبنیات موجب افزایش هزینههای
زندگی میشود.

132

33/1

62

15/3

64

16

78

19/5

64

16

با مصرف لبنیات دچار نفخ و دلدرد
میشوم.

209

52/5

68

17/1

36

8/5

42

10/6

45

11/3

به لبنیات عالقه ندارم.

259

64/8

38

9/5

44

11

28

7

31

7/8

مصرف لبنیات سبب دریافت چربی و
کلسترول اضافی میشود

132

33/3

89

22/5

101

25/5

50

12/6

28

6/1

لبنیات مزۀ ناخوشایندی دارد.

236

59/3

58

14/6

38

9/5

43

10/8

25

5/8

لبنیات غذای بچه و آدم بیمار است.

307

77/1

23

5/8

20

4/5

28

7

22

5/5

مصرف لبنیات درد مفاصل را در من
بیشتر میکند.

329

82/5

27

6/8

18

4/5

19

4/8

7

1/5
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تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.1.29

جدول .3توزیع فراوانی پاسخ به سؤاالت فواید درکشدۀ مصرف لبنیات در زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران
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مطالعۀ حاضر مطالعهای توصیفی تحلیلی دربارۀ موانع
و فواید درکشدۀ مصرف لبنیات بود که نشان داد بیش از
سه چهارم از زنان سهم کافی لبنیات را مصرف میکردند که
با توجه به اهمیت این مادۀ غذایی آمار به نسبت مطلوبی
است .درصورتیکه در مطالعۀ  Pour-Abdolahiو همکاران
( )2011که روی  271دانشجوی دختر در گروه سنی
25ـ 20سال انجام داد ،فقط  %25/8دختران سهم کافی از

و  )1975( Briggsبه این نتیجه رسیدند که با افزایش سن،
میزان مصرف کاهش مییابد ( .)26،35در مطالعۀ

Wham

و  )2003( Worsleyنیز ذکر شده که افراد مسن مصرف شیر
کمتری دارند و مصرف مکملهای غذایی را بر مصرف لبنیات
ترجیح میدهند ( .)36احتمال میرود این اختالفها به
علت کمتر بودن آگاهی و پایین بودنِ سطح تحصیالت در
زنان مسنِ جوامع یاد شده باشد که سبب میشود مصرف
لبنیات را برای خود الزم ندانند .همچنین افزایش دردهای
مفصلی و استخوانها در افراد مسن نیز میتواند از دالیل
مصرف ناکافیِ لبنیات باشد .سالمندان میپندارند که لبنیات
درد آنها را تشدید میکند؛ در نتیجه از مصرف این محصوالت
خودداری میکنند .بهنظر میرسد اگر این مطالعه صرفاً روی
افراد مسن یا با نمونههای بیشتر انجام میشد ،شاید این
همبستگی نشان داده می شد.
در پژوهش حاضر ارتباط معنیداری بین شغل و سهم
مصرف لبنیات دیده نشد؛ اما نسبت زنان شاغلی که بیش از
سه سهم لبنیات مصرف میکردند ،بیش از زنان خانهدار بود.
در مطالعۀ  )2006( Campoافراد شاغل میزان مصرف

لبنیات مصرف میکردند ()24؛ اما مطالعۀ  Bonifaceو

بیشتری داشتند ( .)35به نظر میرسد اگر تعداد نمونههای

 )2012( Umbergerنشان داد که طی  3سال  %32از افراد

مطالعه بیشتر بود شاید همانند مطالعۀ Campoارتباطی
معنی دار بین شغل و مصرف دیده میشد.
در مطالعۀ حاضر بین افزایش تحصیالت و مصرف
بیشترِ شیر رابطۀ مستقیمی به دست آمد ،که با مطالعۀ De
 Alwisو همکاران ( ،)2011مطالعۀ  )2006( Campoو

تأیید میکند ( .)9همچنین در مطالعۀ حاضر بین وضعیت

مطالعۀ  )2004( Padrãoهمخوانی دارد ( .)34،35،37این

تأهل زنان و سهم مصرفی شیر آنها رابطۀ معنیداری دیده
شد؛ بهطوری که زنان مجرد بیشتر از متأهلین و افراد متأهل
بیشتر از زنان مطلقه یا بیوه لبنیات مصرف میکردند .این
موضوع میتواند مربوط به جوانتر بودن مجردها ،تحصیالت
باالتر و آگاهی بیشترشان از فواید لبنیات ،یا بهعلت مسئولیت
کمتر در خانه و زندگی ،اهمیت بیشتر به سالمت خود و
همچنین احتمال فراهم شدن محصوالت لبنی به دستِ
شخصی دیگر بهویژه والدین باشد.
در مطالعۀ حاضر همبستگی بین سن و سهم مصرف
مشاهده نشد؛ درحالی که در مطالعۀ  De Alwisو همکاران

مطلب نشان میدهد که با افزایش آگاهی از فواید مصرف
محصوالت لبنی میتوان مقدار مصرف را در جامعه افزایش
داد .این نتیجه در مطالعۀ  )2006( Millerنیز دیده شده

مصرف شیر را افزایش دادهاند ( .)33با توجه به افزایش
مصرفِ زنان به احتمال آگاهی ایشان دربارۀ رژیم غذایی
مناسب طی سالهای اخیر از راههای مختلف افزایش یافته
است .در مطالعهای دیگر ،تأثیر افزایش آگاهی این ادعا را

است ( .)18یافتههای این مطالعه نشان داد که با افزایش
تحصیالت و میزان آگاهی زنان در سالهای اخیر سهم
لبنیات در سه چهارم از آنان به حدی پذیرفتنی رسیده است.
این موضوع میتواند بیانگر آن باشد که تعداد چشمگیری از
زنان به اهمیت مصرف لبنیات واقف هستند.
در مطالعۀ حاضر مهمترین موانع بهترتیب قیمت
لبنیات ،دلدرد و نفخ و سپس بیعالقگی به این محصوالت
35
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بحث

مییابد ( )33،34اما  Campoو همکاران (Phillips ،)2006
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بین امتیاز موانع درکشده و سن ،همبستگی مثبت
دیده شد ( )r = 0/191، P> 0/001ولی با افزایش سطح
تحصیالت امتیاز موانع درکشده کاهش پیدا میکرد
( .)r =-0/171، P> 0/001جمع امتیاز فواید درکشده با
سن ( )P= 0/192و تحصیالت ( )P= 0/664همبستگی
نداشتند.
آزمون من ـ ویتنی نشان داد که امتیاز فواید درکشده
و موانع درکشده در زنان شاغل و خانهدار تفاوتی ندارد.
برای تعیین ارتباط بین مجموع امتیازهای موانع و
فواید درکشده با وضعیت تأهل زنان از تست کروسکال
والیس استفاده و رابطۀ معنیدار دیده شد ( )P> 0/001؛
بهطوری که میانگین امتیاز فواید درکشده در زنان بیوه
کمتر از متأهلین بود.

( )2011و مطالعۀ  Bonifaceو ،)2012( Umberger
مشخص شد که با افزایش سن ،میزان مصرف نیز افزایش
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شده است ( )1975( Phillips . )9نیز در مطالعهای به نقش
مؤثر قیمت لبنیات بر میزان مصرفشان اشاره کرده است
( .)26در مطالعۀ  De Alwisو همکاران ( )2011و در مطالعۀ

( .)36،34در مطالعۀ  )2006( Campoروی مردم ژاپن نیز
بیان شده که قیمت لبنیات و وضعیت اقتصادی افراد اثر
عمدهای بر میزان مصرف لبنیات از سوی آنها میگذارد که
با نتایج مطالعۀ حاضر مطابقت دارد ()35؛ اما مطالعۀ
 )2001( Gulliverمهمترین مانع مصرف را نگرانی دربارۀ
چربی و کلسترول ِشیر و افزایش دریافت انرژی با مصرف
لبنیات میداند که علت تفاوت با مطالعۀ حاضر احتماال
اختالفِ نحوۀ زندگی و درآمد شغلی و قیمت لبنیات در هر
دو مطالعه است (.)29
در مطالعۀ حاضر مهمترین فایدۀ مصرف لبنیات برای
زنان ،حفظ سالمت استخوانها و دندانها و حفظ سالمت
آنها در آینده بود که با نتیجۀ مطالعۀ )2001) Gulliver
همخوانی داشت ( .)29میانگین نمرۀ اطالع از فواید در افراد
بیوه کمتر از متأهلین بود ،که احتماال با بیماریهای کهولت
سن و کمتر بودن دانش آنها مرتبط است .درنتیجه با ناآگاهی
از فواید ،میزان مصرف در این زنان نیز کمتر بوده است.
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به مقطعی بودن
آن اشاره کرد زیرا اینگونه مطالعات که دربارۀ مصرف مواد
غذایی هستند ،به فصل بستگی دارند.

سپاسگزاری
بدینوسیله از مدیران و کارکنان حوزۀ پژوهش
دانشکدۀ پزشکی و کلیۀ همکارانی که ما را در انجام این
تحقیق یاری کردند ،تقدیر و تشکر میکنیم.

تعارض در منافع
بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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