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  چکیده

ای و درمان  و تشخیص مشکلات تغذیهمعلولین داشته  تغذیه مناسب، نقش مهمی در رشد جسمی و شناختی زمینه و هدف:

غذا  های مشکلاتی در فعالیت منجر بهتغذیه ای در معلولین نقص در ساختار یا عملکرد . چراکه ضروریست زودهنگام آن امری

ر د مطالعه حاضر با هدف بررسی مشکلات تغذیه ای انجامد.در آنها می دیبه مشکلات بهداشتی و پزشکی ج می شود وخوردن 

 با شدت معلولیت، جنسیت و نوع معلولیت، در معلولین ذهنی و جسمی حرکتی صورت گرفته است. معلولین و ارتباط آن 

تحت پوشش مراکز ال س 11نفر از معلولین ذهنی و جسمی حرکتی زیر  121، مقطعی -در این پژوهش توصیفیمواد و روشها: 

 منظور بهکه شامل کلیه افراد جامعه آماری مورد مطالعه بوده است.  مورد مطالعه قرار گرفتندنگهداری روزانه بهزیستی 

 STEP(Screening tool ofایپرسشنامه مشکلات تغذیه نیزو  ها پرسشنامه متغیرهای دموگرافیكگردآوری داده

feeding problems) از روش تحلیل واریانس یك راهه در  ها تجزیه و تحلیل داده همچنین در  .قرار گرفتورد استفاده م

 . ستفاده شدا SPSS نرم افزار  22نسخه 

شکلات م تعیین کننده شیوع معلولیت شدت افزایشنوع معلولیت )ذهنی یا جسمی حرکتی بودن( و یافته ها : نتایج نشان داد، 

از . همچنین (p˂ 001/0)ثیرگذاری بر نمره مهارت های تغذیه ای در معلولین نیستو جنسیت عامل تامی باشد   تغذیه ای

مقوله آسپیراسیون، در و ( % 2/39)شــیوع  ، بیشـترینی خوردناهمهارتدر مقوله بین مشکلات تغذیه ای در معلولین 

 ( مشاهده شد. %92) کمترین شیوع

های تغذیه ای در معلولین در جهت بهبود شرایط جسمی و ارتقا کیفیت نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش افزایش مهارت 

زندگی آنان اهمیت فراوانی دارد و نیازمند توجه مسئولین ذیربط و آموزش و توانمند سازی والدین و مراقبین آنها  به منظور 

 کاهش مشکلات تغذیه ای در آنهاست. 

 لولین جسمی حرکتی مشکلات تغذیه ای، معلولین ذهنی، مع کلید واژه ها:

 

 مقدمه

ات از جمله معضلو مطرح بوده مهم در کلیه جوامع به عنوان یك مسئله  تمدن بشری ابتدایمعلولیت و مشکلات ناشی از آن از 

فناورانه هنوز نتوانسته است بر معلولیت ها و  بشر به رغم پیشرفت های علمی، صنعتی واست، بطوریکه انسانی  بزرگ جوامع

معلولیت عبارتست از محدودیت های دائمی در زمینه های مختلف جسمی، حسی (. 1931)حسین نیا،  یابد تسلط آثار آن ها

د یا ذهنی ـ روانی که شخص مبتلا به آن را در زندگی روزمره در مقایسه با سایر افراد جامعه دچار مشکل یا محدودیت ساز

میلیون 110بر  جهان )بالغ درصد از جمعیت10ر حال حاضر حدود سازمان جهانی بهداشت د بر اساس آمار (.1931)ایروانی، 

 کشورهای توسعه درصد آنها در۰0اصطلاح معلول هستند که قریب  حسی بوده و به های ذهنی، جسمی یا نفر( دارای نارسایی



 به کهشده  زده معلولیت از سوی جامعه جهانی برای کشور ایران تخمین درصد10توسعه سکونت دارند؛ حدود نیافته و درحال

و  های جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و همچنین ناشنوایی معلولیت میلیون نفر معلول در انواع مختلف اعم از1طور تقریبی 

های  ها را به معلولیت ر یك تقسیم بندی ساده می توان معلولیتد(. 1939) خدایاریان و همکاران،  را شامل می شودنابینایی 

قطع عضو، انواع فلج، ناهنجاریهای اسکلتی، بیماری های صعب العلاج و سالمندی(، معلولیتهای  ،جسمی )شامل نقص عضو

تقسیم ...های اجتماعی )شامل بزهکار، اعتیاد، تکدی و( )شامل عقب ماندگی ذهنی، بیماران روانی مزمن( و معلولیت حسی

هوشی و تحولی آمریکا  های ط انجمن ناتوانیتوس 2001اصطلاح ناتوانی هوشی که از سال  (.1930)ظهیری نیا،  نمود

، نقص یا ناتوانی هوشی .((Gopalan,2011  شد ماندگی ذهنی شناخته می عنوان عقب مورداستفاده قرارگرفته، قبلاً به

 حرکتی و کلامی، های شناختی، اختلال در مهارتهای رشد مشخص شده و بر توانایی نارسایی در رشد ذهنی است که با

 درصد1/0 -1/2 سال و در کشورهای پیشرفته 1۰درصد افراد زیر 1/4حال توسعه  دردرکشورهای گذارد.رد تأثیر میاجتماعی ف

از جمعیت جهان دارای ضریب هوشی درصد  9حدود همچنین .  1931)تقدسی و همکاران، هستنداین ناتوانی این افراد دچار 

)فرامرزی و همکاران، پذیر قرار دارند  در دامنه خفیف یا آموزش درصد از آنها 30تا ۰0عملکرد  باشند و می 1۰کمتر از 

با بهره )پذیر  آموزش اند این افراد شامل گروه این افراد انجام داده بندی که از نظر آموزشی برای در یك تقسیم (.1932

. (1931ن و همکاران، )شجاع الدی هستند( 23تر از  پایین)پذیر  گروه حمایت( و 90-43)پذیر گروه تربیت(10-11هوشی 

 برای اباشند ی حرکتی سیستم در ناتوانی یا ضعف، اختلال دچار علت هر به شود کهمی اطلاق افرادی به حرکتی-جسمی معلول

حرکتی در کشورهای -. میزان شیوع معلولیت جسمی(1931درمنی،  باشند )کریمیداشته  نیاز کمکی وسایل برخی به تحرک

درصد  1/2درصد و در ایالات متحدۀ آمریکا  994/0درصد، فرانسه  41/0شیوع آن در چین  مختلف متفاوت است. میزان

)زرین برآورد شده است  12/0حرکتی –در ایران میزان شیوع معلولیت جسمی  .(Tsai et al, 201۰)گزارش شده است 

از شایعترین مشکلات  (.Macías et al, 201۰)کند معلولیت تغییرات بسیاری را در زندگی افرد ایجاد می (.1931کفشیان، 

های روزمره زندگی مانند غذا خوردن، لباس  فعالیت عمده درهای  محدودیتهای جسمی و ذهنی  مبتلا به آسیب افراد

 مانند معلول کودک یك برای مناسب (. آنچه مسلم است، تغذیه1931)رمضانلو و درتاج، می باشد  توانایی تحرکو  پوشیدن

 41 تا  21تواند در  ای می مشکلات تغذیه (.1931است )دوست محمدیان و همکاران، ضروری امری ،کـودک تندرست یك

غذا خوردن به عنوان یك (. LuisElli,2011)  گام مشاهده شود درصد در کودکان آهسته ۰0از کودکان عادی و تا درصد 

 Chatoor)عصبی و عضلانی  کپارچگی سیستمای است که علاوه بری حرکتی پیچیده -فرایند حسی کارکرد انطباقی حیاتی 

et al,133۰) یگران د ارتباط باو به رشد کودک، یادگیری و توانایی او برای برقراری  به هماهنگی بین تنفس و بلع نیاز دارد

ت اساین افراد مشکلات یکی از های حرکتی دهان،  اختلالات بلع ناشی از مهارت  .(Morris & Klein ,2000)کند  کمك می

(Jackson et al ,2011 .)ازجمله نیز  غذا و خفه شدن هنگام غذا خوردن تأخیر در یادگیری جویدن غذا، تأخیر در فروبردن

؛  Stoneville & Duggan,2019) گام در دوران نوزادی و نوپایی با آن مواجه هستند آهسته مشکلاتی هستند که کودکان

Steersman et al,2011) . آوردن غذا و بلعیدن دوباره آن( را  بالا) مشکل در بلعیدن و آسپراسیون افراد آهسته گام

امتناع از غذا خوردن و رفتارهای ناسازگارانه در  ،در آنهاای  دهند. از دیگر مشکلات تغذیه می همچنان در سنین بعدی نشان

 Bachmeyer et)باشد  یار کوتاهممکن است بسیار طولانی یا بس در افراد معلولمدت غذا خوردن  .هنگام غذا خوردن است

al,2003 .)تأثیرگذار است. این مشکلات ارتباط سالم بین  ، روی دیگر اعضای خانواده نیزفرد معلولای علاوه بر  مشکلات تغذیه

ه غذی)دریافت توی نیازهای جسمانی  تنها اندازد. درنتیجه، نه دار کرده و تعامل بین آنها را به خطر می خدشه و والدین را فرد

 2014)گردد تأمین نمی شود، بلکه نیازهای عاطفی و اجتماعی نیز خوبی فراهم نمی به سالم برای رشد جسمانی(

Hubbard et al,.) های  عادت که شامل کج خلقی هنگام صرف غذا، شود مطرح می ای در این افراد حدود ده مشکل تغذیه

جویدن، مکیدن یا بلعیدن، تأخیر در  تأخیر یا مشکل درص، غذایی خابافت  تمایلی غذایی، انتخاب غذایی عجیب و غریب، بی

 .(Linscheid,13۰9)باشد کردن می ، پرخوری یا کم خوردن و نشخوار(خوردن مواد غیر خوراکی) غذا خوردن مستقل، پیکا



شرکت  رصد ازد12 گرفته است کهانگلیس مورد بررسی قرار  توان ذهنی در ای بزرگسال کم مشکلات تغذیه در پژوهشی،

گزارش  ای درصد عمیق بودند و مشکلات تغذیه91درصد شدید و 91 درصد متوسط، 21خفیف،  ناتوانی هوشیدچار  کنندگان

در مطالعه دیگری نیز . Smith et al,1331)) وقفه بود نوشیدن بی شده در این مطالعه شامل استفراغ، پیکا، پرخوری و

ناتوانی ذهنی  در کودکان با ( ای های تغذیهمهارت حوزه)بر حس و حرکت ای مبتنی  که مشکلات تغذیهمشخص گردید

و کم توانی ذهنی که  با استفاده از ابزار غربالگری  اتیسم  افراد مبتلا به .(Gal et al, 2011)شدیدتر شیوع بیشتری دارد

ی بودن غذا خوردن و اجتناب از غذا ارزیابی شدند،  در آیتم هایی از جمله انتخابی یا سلیقه ا  مشکلات مربوط به تغذیه

خوردن درصد بالایی از اختلال را نشان دادند. افراد کم توان ذهنی در نقایص مهارت های تغذیه ای نیز شیوع بیشتری را نشان 

ها نشان داد که مشکلات خوردن در  یافته (1931در پژوهش رضایی و همکاران ) (. Matson, 200۰ Fodstad&) دادند

قبیل عدم توانایی جویدن و قورت دادن در این  های خوردن از ندرم داون، شیوع بالایی داشته و مشکل در مهارتکودکان س

در افراد معلول بیشتر از سایر افراد ای پذیری تغذیهخطـر آسیبمطالب عنوان شده،  باتوجه به .کودکان شیوع بیشتری دارد

همچنین عوامل دیگری غیر از ناتوانی های حرکتی و  .قــرار دارد خطر به شدت در معرضآنها ای در  تغذیه سـلامتاست و 

 غذا معمولاً معلولین، نگهداری مراکز کارکردهای انطباقی در غذا خوردن بر مشکلات آنان اثر گذار است. از جمله اینکه در

 کمکی خوردن غذا برای دارد امکان .نباشد افراد میل باب کلاً یا و سرد است ممکن یا و ندارد دلپذیری ظاهر و نبوده جذاب

 تهداش غذا کامل خوردن برای کافی زمان نتواند معلول نتیجه فرد در و داده آهسته یا سریع را غذا مددکار، یا و باشند نداشته

تر سب های زخم وجود آن، به علاقگی بی و غذا نبودن جذاب ،(افسردگی) دپرسیون دلیل به معمولاً اشتهایی همچنین بی. باشد

 ای با مشکل مواجه های تغذیه گام در مهارت آهسته افرادازآنجاکه  .کند می بروز فعالیت، و ورزش انجام در توانایی و عدم

و طبق بررسی ها، مطالعات صورت گرفته در زمینه معلولین در ایران بسیار محدود است و اطلاعات کمی در مقوله  هستند

مطالعه حاضر با هدف بررسی مشکلات تغذیه ای معلولین  و ارتباط آن با شدت ، رفتارهای تغذیه ای در آنان وجود دارد

 معلولیت، جنسیت و نوع معلولیت در آنها صورت گرفته است.

 روش

تحت پوشش مراکز نگهداری سال  11نفر از معلولین ذهنی و جسمی حرکتی زیر  121 مقطعی، -توصیفی مطالعه این در

که شامل کلیه افراد جامعه آماری مورد مطالعه بوده مورد مطالعه قرار گرفتند 193۰در سال روزانه بهزیستی شهر خرم آباد 

و  (BMI)وزن، شاخص توده بدن قد،  جنس، سن،) شامل  پرسشنامه متغیرهای دموگرافیك ،ها گردآوری داده به منظوراست. 

ورد استفاده قرار م STEP(Screening tool of feeding problems)پرسشنامه مشکلات تغذیه ای نیز و  (نوع معلولیت 

 . ستفاده شدا SPSS نرم افزار  22از روش تحلیل واریانس یك راهه در نسخه  ها تجزیه و تحلیل داده همچنین در  .گرفت

 رضایت و موافقت والدین (9)، 11کمتر از هوشی بهره( 2) سال،11تا  1ی سنی دامنه(1: )ورود به پژوهش شامل معیارهای

خروج نیز های  ملاک( همچنین رضایت مسئولین مراکز نگهداری برای مشاهده و مصاحبه بود . 4و ) شرکت در پژوهش جهت

( عدم رضایت والدین برای پاسخگویی به 9( غیبت به دلیل بیماری و )2مداوم معلولین در مراکز، )عدم حضور  (1)مشتمل بر: 

  سوالات بود.

ان بهزیستی استان لرستان برای بازدید از مراکز نگهداری روزانه معلولین جسمی حرکتی پس از کسب مجوز های لازم از سازم

وذهنی و همچنین انجام هماهنگی لازم با مدیران مراکز، مقدمات انجام پژوهش فراهم شد. در بدو ورود به مراکز پرونده 

به پرونده موجود در مرکز  که بر مبنای معیار  سطح ناتوانی معلولین تحت پوشش با مراجعهمعلولین مورد بررسی قرار گرفت و 

های سازمان بهزیستی و طبقه بندی شدت معلولیت صورت گرفته بود در سه سطح شدید، خفیف و متوسط مورد تایید قرار 

 هآگاهانه اخذ و به آنان نیز اطمینان داده شد کـ کودکان مورد پژوهش برای شرکت در مطالعه، رضایت دینلاز وا. سپس گرفت

بدین صورت بود که توسط آزمونگر سوالات برای  شیوه تکمیل پرسشنامه. صورت محرمانه حفظ خواهد گردید آنها به اطلاعت



 . اطلاعات دموگرافیك شاملآوری گردیـد والدین، اطلاعات مربوطه جمع پس از تکمیل توسطوالدین توضیح داده شد و 

و اطلاعاتی از قبیل شغل و وضعیت تحصیلی و سن والدین نیز  معلولیت نوعو  (BMI)وزن، شاخص توده بدن قد،  جنس، سن،)

 مورد تجزیـه و SPSSافزار آماری  نرم با روش تحلیل واریانس یك راهه ، در آمده دست به هـای دادهجمع آوری گردید. 

 . تحلیل قرار گرفت

 ابزار

آزمون شامل . ساخته شد 2001و کوهن در سال  توسط ماتسون این مقیاس: (step)پرسشنامه غربالگری مشکلات تغذیه ای

، (21و  1۰گویه های )( و بلعیدن دوباره آن بالا آوردن غذا)ای شامل آسپیراسیون  مقوله از مشکلات تغذیه 1گزینه در  29

 عدم)ای  های تغذیه نقایص مهارت(،  1،20،22،29،10( گویه های )خوردن غذابا دمای خاص) ای بودن انتخابی یا سلیقه

و مشکلات رفتاری مرتبط با  (2،9،13شامل گویه های ) اجتناب از غذا( 1،9،4،1،۰،11،11،11( گویه های )جویدن توانایی در

ها براساس فرکانس و  حاصل از گزینه باشد. اطلاعات می(  1،3،11،12،14( ،)ادامه دادن خوردن تا هنگام بودن غذا) تغذیه

نشانه عدم رخداد  «صفر» حوزه فرکان شود. در ای محاسبه می نمره 9مقیاس  هر حوزه بر اساس .آید دست می شدت به 

مرتبه از رفتار است. در حوزه 10بیش از  نشانه رخداد« 2» از رفتار و مرتبه  10تا  1نشانه وقوع « 1» رفتار در یك ماه اخیر،

کند  دهد که رفتار مشکلاتی ایجاد می می نشان« 1»کند،  دهد که رفتار مورد نظر مشکل ایجاد نمی مین نشا« صفر»شدت 

 ماتسون و کوهن روایی این آزمون را مناسب گزارش شود. است که رفتار باعث مشکلات جدی و صدماتی می نشانه این« 2» و

 (.  Matson, Fodstad & Boisjoli, 200۰)دادند گزارش۰3/0نمودند و پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

(Matson, Mayville, Kuhn., Sturmey, Laud & Cooper, 2001) ای دیگر پایایی این آزمون را بادر مطالعه 

 و همکاران نیز پایایی آزمون غربالگری مشکلات تغذیه محاسبه کردند. در ایران، رضایی  =11/0rضریب بازآزمایی سنجیدند و 

 (. Coyle& Cole,2004ند)محاسبه نمود۰4/0از ضریب آلفای کرونباخ  ای را با استفاده

 نتایج

درصد(  ۰/91نفر ) 41نفر،  121سال قرار داشتند. از مجموع  11تا  1معلولین شرکت کننده در این مطالعه در محدوده سنی 

نفر معلول  31نفر معلول جسمی حرکتی و  90درصد( پسر بودند. همچنین با توجه به نوع معلولیت،  2/19نفر ) 13دختر و 

درصد معلولان  49/ 9درصد ( معلولیت  ذهنی داشتند.  1/94دختر )  99درصد( و 2/11نفر از پسران معادل ) 12.ذهنی بودند 

 ماندگی  نفر( پسر بودند. عمده ترین علل معلولیت عقب 11درصد معادل)  11/11نفر( دختر و  19جسمی حرکتی معادل )

( CP،  نخاع و سر مغزی،آسیب فلج)عصبی مشکلات نفر( بود ،  11 درصد)0۰/4۰( pku میکروسفال،) معلولیتها سایر با ذهنی

 استخوانی یا ای ماهیچه نفر( مبتلا به ناهنجاری91درصد)  1/23نفر(،  14) جسمی درصد معلول2/11نفر ( ، 19) درصد 4/10

 .بودند رفتن اهر به از مجموع معلولان جسمی حرکتی و ذهنی قادر درصد 4/۰4.بودند مادرزادی مشکلات و دیستروفی شامل

جامعه آماری با توجه به ضریب هوشی که از قبل اندازه گیری شده بود در سه سطح معلولیت شامل خفیف، متوسط، شدید 

 درصد معلولیت شدید داشتند.۰/4۰درصد متوسط و 2/91درصد معلولیت خفیف  11طبقه بندی شدند.

 دامنه و سال 12/91 مادران سنی لات دانشگاهی دارند. میانگیننفر تحصی14نفر از مادران تحصیلات دیپلم و پایین تر و 111

 تحصیلات پدران از نفر 101نفر خانه دار هستند. 113نفر از مادران شاغل و  1تنها  .است بوده سال 11 تا 22 از آنان سنی

درصد از  ۰/44هستند. بیکار فرن ۰ و آزاد شغل نفر 31کارمند،   پدران از نفر 13.هستند  دانشگاهی نفر 24 و تر پایین و دیپلم

 % 91نفر معادل  41درصد دارای وضعیت خوبی هستند.  ۰/4درصد متوسط و  4/10خانواده ها وضعیت اقتصادی ضعیف، 

 31(  فرزند چهارم به بعد هستند. 1۰/%4نفر) 29( فرزند سوم و 11/%۰نفر) 21درصد(  فرزند دوم،  ۰/2۰نفر)  91فرزند اول ،



میانگین سنی پسران و دختران  معلول  درصد( ساکن روستا هستند. 24نفر) 90درصد( و 11ری شهری )نفر از جامعه آما

  سال می باشد.   3و دختران معلول ذهنی  1/1سال، پسران ذهنی 1/1جسمی حرکتی 

 . ه شده استئارا 1مورد مطالعه در جدول  های طلاعات دموگرافیك نمونها

 

 ه های مورد مطالعهاطلاعات دموگرافیك  نمون -1جدول

 max min M±SD 

  سن)

 سال(

11 1 91 /1 ± 12/1 

 111 10 92/13 ± 31/110 (cm قد) 

 kg 10/12 11/1 19/3 ±  11/22   وزن 

BMI 1/91 ۰ 3/9 ± 1۰ 

 نتایج میانگین و انحراف معیار نمره کل مهارت های تغذیه ای در سه گروه معلولین با درجه )خفیف، 2بر اساس جدول 

 . متوسط و شدید(  به شرح زیر می باشد

 نمره کل مهارت های تغذیه ای  در سه گروه معلولین با ناتوانی شدید، متوسط و خفیف -2جدول 

 مهارت تغذیه ای شدت معلولیت

 10/11±92/1 شدید

 1۰/14±40/1 متوسط

 04/12±01/4 خفیف

  :بر حسب نوع معلولیت گزارش شده است ایتغذیه هایهارتکل م نمره معیار انحراف و میانگین نتایج 9همچنین در جدول 

 های تغذیه ای در دو گروه معلولین ذهنی و جسمی حرکتینمره کل مهارت -9جدول

 مهارت تغذیه ای نوع معلولیت

 91/19±19/1 ذهنی

 11/11±12/1 جسمی حرکتی

دهد، می نشان لعه بر حسب شدت معلولیت راهای مورد مطادر نمونهANOVA  آزمون از حاصل نتایج که 4 جدول براساس

 به این معنی که افزایش (. p ˂001/0)وجود دارد  و معنی داری مثبت رابطه تغذیه ای مشکلات شیوع و شدت معلولیت بین

 عنوان شده است . مشکلات تغذیه ای شیوع تعیین کننده میزان معلولیت، شدت

 بر حسب شدت معلولیت  نتایج آزمون تحلیل وارایانس یك راهه -4جدول



 SS DF MS F P 

واریانس بین 

 گروهی

310/143 2 31/14 99/2 001/0 

˂ 

   111/92 122 ۰30/9324 درون گروهی

    124 ۰00/4014 مجموع

 

نشان دهنده تاثیرگذاری نوع معلولیت )ذهنی یا  1 است، واریانس یك راهه در جدول 001/0که کمتر از   pبا توجه به میزان

 حرکتی بودن( بر شدت اختلال در مهارت های تغذیه ای است. جسمی 

 بر حسب نوع معلولیت  نتایج آزمون تحلیل وارایانس یك راهه -1جدول

 SS DF MS F P 

واریانس بین 

 گروهی 

200/9۰1 1 200/9۰1 31/12 001/0 

˂ 

   3۰0/23 129 100/901۰1 درون گروهی

    124 ۰00/4014 مجموع

آزمون تحلیل واریانس تك متغیره، جنسیت عامل تاثیرگذاری بر نمره  طبق نتایج ،1گزارش شده در جدول باتوجه به نتایج

 (.  =21/0sigهای تغذیه ای در دو گروه معلولین نمی باشد )مهارت

 بر حسب جنسیت نتایج آزمون تحلیل وارایانس یك راهه - 1جدول

 SS DF MS F P 

واریانس بین 

 گروهی 

99/1 29 21/0 13/1 21/0 

   29/0 101 223/29 درون گروهی

    124 11۰/23 مجموع

شیوع  ، بیشترینهای خوردنمهارتدر مقوله ای در معلولین، از بین رفتارهای تغذیه دهدمی نشان 1مانطور که جدول ه

و مشکلات رفتاری تغذیه ای ( را دارد. در زمینه انتخابی یا سلیقه ای بودن %92)و مقوله آسپیراسیون، کمترین شیوع( 2/39%)

 یز درصد های تقریبا مشابهی از اختلال و با شیوع بالاتر نسبت به سایر مقوله ها مشاهده می شود. ن

 شیوع اختلالات خوردن در معلولین ذهنی و جسمی حرکتی -1جدول 

 با اختلال بدون اختلال متغیر



 تعداد درصد تعداد درصد

 111 2/39 ۰ 4/1 مهارت های خوردن

 40 92 ۰1 1۰ آسپیراسیون

 111 ۰/32 3 2/1 انتخابی بودن

 103 2/۰1 11 ۰/12 اجتناب غذایی

مشکلات رفتاری تغذیه 

 ای

۰ 10 32 111 

  گیریبحث و نتیجه

درصد  2/39تغذیه ای با میزان  مهارتهای حوزه تغذیه ای معلولین، در مشکلات آزمون غربالگری اساس بر مطالعه این در

ایج نت .می باشد خوردن هنگام غذا نامناسب وضعیت و دادن قورت جویدن، شامل میزان شیوع  مشاهده شده است کهبیشترین 

( همسویی 200۰( و فودستاد و ماتسون)2011(، گال و همکاران)1931مطالعه حاضر با نتایج پژوهش رضایی و همکاران )

 دارد. 

 حوزه این رد نقایص و هستند حرکتی توانایی بر مواردی  مبتنی شامل ایتغذیه  در تبیین این نتایج می توان گفت، مهارتهای

مان در ز فرد توانایی که می باشد عضلانی هماهنگی و مشکلات عضلانی تون نقایص حرکتی، -حسی مشکلات نشان دهنده

ان جسمی آنچه مسلم است کودکان کم تو(. Schwarz,2009)می دهد قرار تأثیر تحت را دهانی حرکات صحت و بندی

کسب می کنند که خود معلول  مشکلات زمینه ای  (STEPحرکتی و ذهنی نمره بالاتری در آزمون های غربالگری تغذیه ای)

چون نحوه غذا خوردن، میزان تمایل به غذا و عدم استقلال در غذا خوردن، عدم توانایی کلامی و گاهی غیر کلامی برای 

 درخواست غذا  می باشد.

رنوع معلولیت و شدت معلولیت عامل تاثیر گذاری بر شدت مشکلات تغذیه ای عنوان شده است که با نتایج در مطالعه حاض 

( همسویی دارد. 2011(، گال و همکاران )2009(، گراوستوک )200۰(، ماتسون و همکاران )1931پژوهش رضایی و همکاران)

( 1931) نشد که با نتایج پژوهش رضایی و همکارانهمچنین جنسیت عامل تاثیرگذاری درشیوع مشکلات تغذیه ای عنوان 

در تبیین این نتایج میتوان گفت با توجه به اینکه شدت معلولیت به معنی افزایش ناتوانی در همه زمینه ها، از همسویی دارد. 

وخیم تر در  جمله در فرآیند غذا خوردن در فرد معلول می باشد، این محدودیت ها بیشتر نمایان شده و زمینه ساز شرایط

 گام پیش می هنگام غذا خوردن در کودکان آهسته مسائل و مشکلاتی که که ازآنجاافراد با سطح معلولیت بالاتر می شود. 

شوند  های پزشکی ویژه نیز می مراقبت ی فرد تأثیر گذاشته و موجب مشکلات بیشتر، حتی روزانه آیند، بر عملکرد

(&Matson, 200۰  Fodstad.)  معرض مبتلا شدن به  گام را در ممکن است این مشکلات، کودکان آهستهو همچنین

این موضوع، تشخیص و طرح درمان مناسب را  بنابراین اهمیت. (Kennedy et al, 1331)آبی بدن قرار دهد  سوءتغذیه و کم

 و مهم آنها امری وشیه سطح به توجه با کودکان این تغذیه ای دقیق مشکلات و ارزیابی کند ضروری می برای این کودکان

 پیشگیری تدوین برنامه های جهت مسئولین و متولیان امر در به این مشکلات شیوع مورد در اطلاع رسانی و است ضروری

 اعثب بلکه می گذارد، اثر این کودکان زندگی کیفیت روی تنها نه مناسب درمانی ارایه مداخلات همچنین. است مفید بسیار

 تقویت مهارتهای گام، یکی از اهداف توانبخشی کودکان آهستهخواهد شد. با توجه به اینکه،  مشکلات بعدی از پیشگیری

های خودیاری ازجمله مهارت غذا خوردن، کودک  باآموزش مهارتاز این رو است،  ای آنان خودیاری از قبیل مهارتهای تغذیه



 دهد. این امر به حداقل وابستگی به دیگران انجام می با ی خود را بدون وابستگی یا ی زیادی امور و کارهای روزمره اندازه تا

) محمد زاده و  شود که مراقبین زمان کمتری را صرف اموری چون غذاخوردن این کودکان نمایند باعث می ی خود نوبه

 ذیـهتغ مشـکلات ارزیابی برای کافی از محدودیت های پژوهش حاضر اینست که در وهله نخست داده های (.1931همکاران،

 درجاتی ولـی باشـند نداشـته خـوردن مشکلات معلول کودکان ندارد. ضمن اینکه ممکـن است وجـود معلـول کودکـان در ای

باشد. پژوهش های انجام شده در این زمینه در ایران بسیار  مشهود در آنها دیگـر مختلـف دلایـل بـه تغذیه ای کمبودهای از

ت موجود است. عوامل زمینه ساز متعددی بر نتایج پژوهش تاثیر گذاریوده از جمله رنج سنی محدود بوده ومنابع فارسی به ندر

معلولین که در بازه عددی بزرگی قرار دارند ولیکن به دلیل استاندارد طبقه بندی مراکز نگهداری بر مبنای سن ،کلیه افراد 

ی در موقعیت های مختلفی قرار دارند. عدم حضور سال مورد بررسی قرار گرفتندکه از نظر منحنی رشد 11تحت پوشش زیر 

همه افراد جامعه آماری در پژوهش به دلایل بیماری و...و همچنین عدم حضور متناوب آنان در مراکز نگهداری و صرقا حضور 

ه ک به دلیل دریافت خدمات توانبخشی نمی تواند نتیجه منحصرا دقیقی از شرایط تغذیه در آن مکان بدست دهد. در حالی

کودک و نوجوان ساعات بیشتری در منزل هستند و عادات و رفتارهای غذایی آنان معلول عواملی چون شرایط آنان، علاقه به 

غذا در میان همسالان در منزل، تعداد فرزندان، میزان توجه والدین به وضعیت غذا خوردن و نحوه  و کیفیت غذا خوردن در 

یا مراقب می باشد. همواره این ذهنیت در بین پژوهشگران وجود دارد که عوامل زمینه آنان و صرف زمان کافی از سوی والد 

ساز متعددی بر رشد معلولین و سوء تغذیه در آنان  تاثیر گذار است ؛ولیکن از عوامل اصلی موثر بر شرایط تغذیه ای در آنان 

 و ذهنی معلولین بالای درصد به توجه رد. باچشم پوشی کرده و  بررسی داده های تن سنجی کمتر مورد توجه قرار می گی

 فتارر با آشنایی و ای تغذیه هستند، مراقبت خانواده کنار در یا توانبخشی مراکز پوشش تحت که کشور در حرکتی جسمی

 نهمچنی .شود استفاده نها آ در تغذیه کیفی وضعیت افزایش برای مربیان و خانواده آموزش جهت در تواند می آنها در خوردن

و  هیتغذ یتبهبود وضع ینهدر زم یممکن است بتواند گام مؤثر ینمعلول یاصل ینتوسط مراقب یا یهتغذ یآموزش مهارت ها

 .خوردن در آنان باشد یرفتارها

ای مخصوص به خود وجود دارد، از آنجاییکه در انواع معلولیت های ذهنی و جسمی حرکتی رفتارهای خوردن و مشکلات تغذیه

مونه به عنوان ن دهد.تری به دست میها به طور جداگانه برای اندازه گیری سوء تغذیه در آنان نتایج دقیقمعلولیت بررسی انواع

تر کودکان اتیسم یا سندرم داون از لحاظ تغذیه ای متفاوت از کودکان فلج مغزی خواهند بود. جامعه آماری به طور دقیق

رکتی در مراکز نگهداری و منزل باشد تا مقایسه بین رفتارهای خوردن و تواند شامل کلیه معلولین ذهنی و جسمی حمی

شرایط تغذیه ای در هر دو گروه صورت گیرد. مطالعات انجام شده در این زمینه در ایران محدود بوده و در پژوهش های آینده 

غذایی مناسب و ایجاد رفتارهای مطلوب  تواند مورد نظر قرار گیرد. چرا که توجه به امر تغذیه در معلولین و ایجاد برنامهمی

 خوردن در این کودکان می تواند از عوامل تاثیر گذار بر وضعیت تغذیه آنها بوده و بر بهبود شرایط رشدی آنان موثر باشد.

 تشکر و قدر دانی

هزیستی استان  از مساعدت های  اداره کل بهزیستی استان لرستان، معاونت توانبخشی و مسئول محترم پذیرش اداره کل ب

مسئولین و مربیان محترم مراکز روزانه  از زحمات بی شائبه لرستان تقدیر می گردد. همچنین از همکاری صمیمانه والدین و 

 این پژوهش دلسوزانه همکاری کردند، تشکر ویژه داریم. پیشبردتوانبخشی که در 

 منابع 

، (1 جلد) توانمندسازی مولفه(: جهانی بهداشت سازمان) CBR یراهنما جامعه بر مبتنی (. توانبخشی1931ایروانی، محسن.)

 کشور.  بهزیستی ناشر: سازمان



بررسی مشکلات مرتبط با ناتوانی افراد دچار کم (. 1931)زهرا. ، راحمی ؛ وحسین ،اکبری ؛ محمدرضا ،افاضل؛ محسن ،قدسیت

، دوماه نامه علمی ـ پژوهشی فیض. 19۰4توانی ذهنی جسمی تحت پوشش مراکز توانبخشی شهرستان کاشان در سال 

11(2) ،114-1۰1. 

، مجله اصول بهداشت روانی.  (. اثربخشی مهارت حل مسئله برسازگاری معلولین جسمی حرکتی1931معصومه. ) ،نیاحسین

  .34-۰1 (،9)13 شناسی، مشاوره و علوم رفتاری,های اخیر در روانالمللی نوآورینامه سومین کنفرانس بینویژه

بررسی کیفیت (. 1939) حافظ. ،حاجی حسینیو  ؛طیبه ،پور جلال ؛صدیقه ،پور جلال ؛علی اکبر ،واعظی ؛مهسا ،خدایاریان

 .3۰-۰۰، (2)1 ،نظامی علوم مراقبتی. 1939زندگی معلولان ضایعات نخاعی شهر یزد در سال 

 محسن و همکاران. ،نعمتی ؛بهاره ،نیکویه ؛ننستر ،شریعت زاده ؛میترا ،ابتهی ؛تیرنگ ،نیستانی؛ اعظم، ندوست محمدیا

علوم تغذیه و صنایع مجله   .سنجیهای تنحرکتی بر مبنای داده -شیوع سوء تغذیه در کودکان معلول جسمی (. 1931)

 .11-11(، 1)1 ،غذایی ایران

ذهنی. پژوهش در علوم  یعقب ماندگ و تغذیه ای مشکلات (. ارتباط1931رضایی، محمد؛ محمدی، هیوا؛ و راشدی ، وحید. )

 .421-413(، 9)۰توانبخشی، 

حرکتی بر اساس سرمایه  -(. پیش بینی عادات زندگی کودکان کم توان جسمی1931فریبرز. )، درتاج؛ و مهرزاد ،رمضانلو

 . ۰0-11(، 24)1، روانشناسی افراد استثنایی. روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آنان

(. بررسی وضعیت طرد اجتماعی معلولین : مورد مطالعه معلولین جسمی و حرکتی تحت پوشش اداره 1931) .ر ،زرین کفشیان

 201-111(،49)12،فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات .بهزیستی شهرستان ری

ماندگاری یك دوره تمرینات  بررسی تاثیر و(. 1931) یوسف. ،یاراحمدیو  ؛پریوش ،سهرابی ؛ سید صدرالدین ،شجاع الدین

 . 14-19،( 1) 11، فصلنامه کودکان استثنایی ر. ساله کم توان ذهنی آموزش پذی 10-11ثبات مرکزی بر وضعیت تعادل پسران 

-112، ( 2و  1)1 ،پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان .بررسی پیامدهای فردی و اجتماعی معلولیت (.1930)مصطفی. ،ظهیری نیا

1۰0. 

 سلامت بر روانشناختی مداخلات اثربخشی فراتحلیل(. 1932) .مرتضی, و محمودی ولی اله؛ , الار ؛ کرمی منشس, فرامرزی

 . 101-۰3(، 4)19، بالینی فصلنامه روانشناسی (.1931-1930)ذهنی  نقص با کودکان خانوادۀ روانی

 ی اجتماعی(، تهران: انتشارات رشد.های خاص )با تأکید بر خدمات مددکار(. توانبخشی گروه1931کریمی درمنی، ح. )
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 Abstract 

Proper nutrition plays an important role in the physical and cognitive development of 

people with disabilities and it is essential to identify nutritional problems and treat them 

early. Because deficiencies in nutritional structure or function lead to problems in eating 

activities and lead to serious health and medical problems The purpose of this study was to 

investigate the nutritional problems in persons with disabilities and their relation with 

severity of disability, gender and type of disability in mentally and physically disabled 

persons. 

Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 121 mentally and physically 

handicapped persons under 11 years old were enrolled in daily welfare care centers. 

Demographic variables and STEP (Screening tool of feeding problems) questionnaire were 

used for data collection. Also, one way ANOVA in SPSS software version 22 was used for 

data analysis. 

Results: The results showed that the type of disability (whether mental or physical) and the 

increase in severity of disability determine the prevalence of nutritional problems and 

gender did not affect the nutritional skills score in the disabled (p < 0,001). The highest 

prevalence (39,2%) was observed in eating disorders among those with eating disorders and 

the least prevalence was in aspirin .(92%) 

Conclusion: According to the results of this study, increasing nutritional skills of people with 

disabilities is important for improving their physical condition and improving their quality of 

life. It requires attention of relevant authorities and training and empowerment of parents 

and their caregivers to reduce their nutritional problems  .  
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