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چکیده
زمینه و اهداف :اهمیت مصرف نمک به حدی است که سازمان جهانی بهداشت همانند بسیاری از سازمانهای بین
المللی تالشهای گسترده دست اندرکاران بهداشت عمومی را در مورد کاهش مصرف بی رویه نمک خواستار شده است.
این مطالعه با هدف تعیین آگاهی  ،نگرش و عملکرد نسبت به مصرف نمک در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
درمانی شهید بهشتی و سیدحاتمی اردبیل در سال  1811انجام گردید.
روش کار :این مطالعه بصورت توصیفی  -مقطعی بوده و جامعه آماری آن شامل افراد مراجعه کننده به دو مرکز شهید
بهشتی و سیدحاتمی بودند که تعداد  252نفر از آنان بعنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونه گیری بصورت تصادفی
ساده بود و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه بخش ،شامل سئواالت دموگرافیک ،آگاهی و اعتقادات در
مورد مصرف نمک جمع آوری گردید ،سپس با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS 11/5و آزمونهای آماری توصیفی و
آزمونهای تحلیلی کای دو ،آنالیز واریانس یکطرفه و  Kruskal Wallas ، Tukeyمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه  22/12 ±1/2بود و  211نفر از جنس مونث و  83نفر از جنس
مذکر بود .میانگین نمره آگاهی افراد  2/5از  11بود که متوسط رو به پایین ارزیابی می شود و 22/1درصد افراد از
تحصیالت راهنمایی82/1 ،درصد دبیرستان11/2 ،درصد تحصیالت دانشگاهی و 1درصد بیسواد بودند 12/1درصد افراد
اعالم کردند در سرسفره غذا از نمک استفاده می کنند و 52درصد برای خوردن میوه ها نمک می زنند و 122درصد
افراد یکی از میوه های خیار ،گوجه فرنگی و گوجه سبز را با نمک مصرف نمک می کنند3/1 ،درصد افراد غذا را شور،
11/2درصد کم نمک و تنها 2درصد بی نمک میل می کنند .همچنین اکثریت زنان (58/1درصد) اعالم کردند که برای
خوردن میوه از نمک استفاده نمی کنند و برعکس این موضوع برای مردان حاکم بود و در استفاده از نمک برای میوه به
تفکیک جنسیت اختالف معنی داری وجود داشت(.)P <0.001
نتیجه گیری :باتوجه به یافته های مطالعه و مصرف بی رویه نمک لزوم طراحی برنامه های مدون آموزشی  ،جهت
افزایش آگاهی مردم بخصوص افراد مونث که در تهیه غذا نقش ایفاء می کنند جهت پیشگیری از مصرف بی رویه نمک
وعوارض آن ضرورت دارد.
کلیدواژه :نمک ،نگرش ،آگاهی ،مرکز بهداشتی درمانی
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 1812و اوایل سال  1811انجام گردید.

مقدمه

نمک عالوه بر اینکه بعنوان طعم دهنده مواد

روش کار

حیاتی بدن نقش دارد و کمبود و مصرف بی

جامعه آماری آن شامل افراد مراجعه کننده به

رویه آن عوارض و مشکالتی را برای بدن بوجود

دو مرکز شهید بهشتی و سیدحاتمی بودند که

می آورد .رژیم غذایی پرنمک باعث تغییرات

تعداد  252نفر از آنان بعنوان نمونه انتخاب

پاتولوژیکی بسیاری در ارگانهای بدن از جمله

شدند ،انتخاب این مراکز به این دلیل بود که در

سیستم فشارخون می شود از جمله این تغییرات،

دو سمت شهر بوده و مراجعین بیشتری نسبت

اختالل در عملکرد اندوتلیال و آسیب عروقی

به دیگر مراکز دارند .روش نمونه گیری

است ( )1که نقش بسزایی در پیشرفت بیماریهای

بصورت تصادفی ساده انجام شدبه این ترتیب

قلبی عروقی دارد( )2امروزه توجه روزافزونی در

که کلیه مراجعین در روزهای حضور پرسشگر

خصوص اثرات مصرف نمک زیاد بر روی

در صورت تمایل در مطالعه شرکت داده شدند.

سیستم قلبی و عروقی وجود دارد زیرا که

داده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه

متوسط دریافتی نمک در اکثریت مردم بیشتر

بخش ،شامل سئواالت دموگرافیک ،آگاهی و

از نیاز فیزیولوژیکی به آن است(.)2اهمیت

اعتقادات در مورد مصرف نمک جمع آوری

مصرف نمک به حدی است که سازمان جهانی

گردید ،سپس داده ها با استفاده از نرم افزار

بهداشت همانند بسیاری از سازمانهای بین

آماری  SPSS 11/5و آزمونهای آماری

المللی تالشهای گسترده دست اندرکاران

توصیفی و آزمونهای تحلیلی کای دو  ،آنالیز

بهداشت عمومی را در مورد کاهش مصرف بی

2

واریانس یکطرفه و توکی ،1کروسکال والیس

رویه نمک خواستار شده است( )8مصرف بی

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

رویه سدیم باعث افزایش کلسیم ادراری می

یافته ها

شود ودر مطالعات بین دفع کلسیم و سدیم

براساس میانگین سنی افراد شرکت کننده در

ورودی رابطه مثبت قوی اثبات شده است ،و

مطالعه  27/12 ±1/2بود و  211نفر از جنس

نتایج مطالعه نشان داد که مصرف بی رویه

مونث و  83نفر از جنس مذکر ،میانگین نمره

سدیم باعثکاهش محتوی مواد معدنی استخوانها

آگاهی افراد  2/5از  11بود که متوسط رو به

می شود(.)2این مطالعه با هدف تعیین آگاهی ،

پایین ارزیابی می شود و 22/1درصد افراد از

نگرش و عملکرد نسبت به مصرف نمک در

تحصیالت راهنمایی82/1 ،درصد دبیرستان،

افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

11/2درصد تحصیالت دانشگاهی و 1درصد

شهید بهشتی و سیدحاتمی در اواخر سال

بیسواد بودند12/1 .درصد افراد اعالم کردند در
1.Tukey
2.Kruskal Wallas

21

Downloaded from hcjournal.arums.ac.ir at 9:17 IRDT on Saturday May 25th 2019

غذایی استفاده می شود در تنظیم اعمال داخلی و

این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی بوده و

عزیز کامران و...

مصرف نمک...

برای خوردن میوه ها نمک می زنند و

با سایر گروههاوجود دارد.همانطور که از جدول

122درصد افراد یکی از میوه های خیار ،گوجه

شماره  2مشخص است اکثریت افراد در سطوح

فرنگی و گوجه سبز را با نمک مصرف می کنند،

تحصیالتی مختلف بجز بیسوادان به لحاظ آگاهی

3/1درصد افراد غذا را شور11/2 ،درصد کم

در گروه متوسط بودندو در گروه بیسواد فردی

نمک و تنها 2درصد بی نمک میل می کنند.

با آگاهی خوب وجود نداشت و در گروه

نتایج جدول شماره یک نشان داد که 15/2درصد

تحصیالت دانشگاهی سه نفر در گروه ضعیف

افراد عقیده داشتند تنها افراد سالخورده باید

بود و بر اساس آزمون کروسکال والیس در

نگران مصرف نمک باشند ،بیشتر موافقین در

توزیع افراد با سطح تحصیالتی مختلف از نظر

سطح تحصیالت راهنمایی بودند و 25/2درصد

وضیعت آگاهی اختالف معنی داری وجود

افراد مخالف این جمله بودند .اکثریت مخالفین

داشت.اکثریت افرادی که نمک در سفره غذا

نیز دارای تحصیالت راهنمایی بودند و همانطور

استفاده می کنند موافق این موضوع هستند که

که در جدول شماره  8مشخص است 51درصد

غذا بدن نمک بی طعم و بیمزه است و بر اساس

افراد مخالف ،از آگاهی متوسط برخوردار بودند،

آزمون مربع کای به لحاظ توزیع عقاید در

در گروه موافق نیز اکثریت در گروه آگاهی

استفاده کردن و نکردن در سفره غذا اختالف

متوسط بودند .بر اساس آزمون کروسکال والیس

معنی داری وجود دارد ( .)p = 0.001همچنین

در توزیع گروههای مخالف و موافق از نظر سطح

نتایج نشان داد اکثریت زنان (52/3درصد) اعالم

تحصیالت اختالف معنی داری وجود داشت

کردند که برای خوردن میوه از نمک استفاده نمی

(.)p=0/001همچنین 15/1درصد افراد عقیده

کنند و برعکس این موضوع برای مردان حاکم

داشتند غذا بدون نمک بی طعم و بی مزه است

بود و در استفاده از نمک برای میوه به تفکیک

و 25درصد افراد مخالف این جمله درسطح

جنسیتاختالفمعنیداریوجوددارد(.)p <0.001

متوسط از نظر آگاهی قرار داشتند و بر اساس

جدول شماره :1توزیع فراوانی افراد در نگرش به اینکه غذا بدون
نمک بی طعم و بی مزه است بر حسب وضعیت آگاهی

آزمون کروسکال والیس در توزیع گروههای

آگاهی افراد مورد مطالعه

غذا بدون نمک بی طعم

مخالف و موافق با این عقیده از نظر وضیعت

و بی مزه است

آگاهی اختالف معنی داری وجود داشت( جدول

موافق

شماره .)1براساس آزمون آنالیز واریانس

مخالف

یکطرفه اختالف معنی داری به لحاظ میانگین

بی نظر

نمره آگاهی در گروههای تحصیالتی وجود

جمع کل

داشت و در بررسی بیشتر برای مشخص شدن

 P-valueآزمون
Kruskal-Wallas

گروههای دارای اختالف از آزمون توکی استفاده
22

ضعیف

متوسط

خوب

جمع کل

81

125

21

112

%2168

%25

%1561

%1561

1

88

3

52

%1163

%2861

%2263

%22

21

2

1

81

%2161

%162

%12

%1262

12

122

28

252

%122

%122

%122

%122

0.000
df=4
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سرسفره غذا از نمک استفادهمی کنند و 52درصد

شد و مشخص شد که اختالف بین گروه بیسواد
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جدول شماره  :1جدول توزیع فراوانی افراد از نظر وضیعت آگاهی

می سازد .مطالعات متعددی در مورد اثرات

بر حسب سطح تحصیالت

مفید کاهش مصرف نمک انجام شده و نتایج

آگاهی افراد مورد مطالعه
سطح تحصیالت

راهنمایی
دبیرستان
دانشگاهی
جمع کل
 P-valueآزمون
Kruskal-Wallas

جمع کل
متوسط

18

2

%1162

%1868

خوب
2

اثرات مفید مهمی روی فشارخون در افراد دارای

15
%122

85

53

18

122

فشارخون باال بر جای می گذارد و این می تواند

%8262

%5561

%1261

%122

باعث کاهش مورتالیته بیماریهای قلبی و عروقی

11

21

28

12

%1162

%5562

%2162

%122

8

81

2

21

%268

%2561

%1261

%122

12

122

28

252

%2161

%51

%1262

%122

شود ( 5و  )1برای مثال در ایرلند کاهش
متوسط  5میلیمتر جیوه فشارخون با کاهش
مصرف در  8گرم نمک در روز بدست آمد که
این می تواند باعث کاهش  18درصدی در بروز

0.001
df=6

بحث

سکته و  12درصدی در بیماری قلبی و عروقی

براساس نتایج بدست آمده اکثریت افراد از

شود( 2و  )1سازمان جهانی بهداشت نیز کاهش

آگاهی متوسط وپایین برخوردار بودند و با توجه

مصرف نمک را خواستار شده و توصیه می کند

به نگرانیهایی که سازمانهای بین المللی از جمله

که میزان مصرف نمک کمتر از  5گرم در روز

سازمان جهانی بهداشت در مورد مصرف بی

باشد( .)8متاسفانه مطالعات مشابهی جهت

رویه نمک دارند می تواند زنگ خطری برای

مقایسه داده ها و بحث بیشتر در این مورد یافت

سالمت باشد .که این تاییدی برای این یافته از

نشد ،درمطالعه اکثریت افراد مخالف این جمله

مطالعه است که متاسفانه اکثریت افراد عقیده

بودند که تنها سالخوردگان باید نگران نمک

داشتند غذا بدون نمک بی طعم و بی مزه است

باشند ،این موضوع جای خرسندی دارد که با

همچنین با توجه به اینکه اکثریت شرکت

وجود میانگین سنی جوان افرادشرکت کننده

کنندگان در مطالعه از جنس مونث بودند که

نگرش خوبی راجع به مصرف نمک ونگرانی از

نقش مهمی در تهیه غذای خانواده ایفا می کنند

عوارض آن وجود دارد

اهمیت این موضوع بیشتر خواهد شد)2(.در

نتیجه گیری

باتوجه به یافته های مطالعه مبنی بر استفاده بی

مطالعه ،اکثر افراد درسفره غذا از نمک استفاده

رویه نمک لزوم طراحی برنامه های مدون

می کنند وبا توجه به این که درفرایند تهیه غذا

آموزشی  ،جهت افزایش آگاهی مردم بخصوص

نمک به آن افزوده می شود این احتمال مصرف

افراد مونث که در تهیه غذا نقش ایفاء می کنند

بی رویه نمک را افزایش می دهد ،این یافته لزوم

جهت پیشگیری از مصرف بی رویه نمک

برنامه ریزی برای کاهش مصرف نمک را روشن

وعوارض آن ضرورت دارد.
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بیسواد

ضعیف

نشان می دهد که کاهش در مصرف نمک

...عزیز کامران و

...مصرف نمک
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