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تأثير آموزش سالمت با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پيشگيری
کننده از پوکی استخوان در زنان

الهه لعل منفرد

5

چکیده
مقدمه :از آنجایی که در تمام جمعیتها با افزایش سن توده استخوانی کاهش مییابد ،لذا محققین در این مطالعه بر آن شدند تا
در پژوهشی به کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی بر اصالح سبک زندگی زنان ،در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیمااری پاوکی
استخوان بپردازند.
روشها :این مطالعه نیمه تجربی در میان  41نفر ( 13نفر آزمون و 13نفر کنترل) از زنان میانسال انجام شد .ابزار گردآوری داده
ها مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی به همراه سؤاالت جمعیتشناختی و پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی و بسامد خوراک باود کاه
پس از تأیید روایی -محتوایی و پایایی ،قبل و  4هفته بعد از مداخله تکمیل شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
 84و آزمونهای توصیفی (فراوانی و درصد ،میانگین و انحراف معیار) و آزمونهاای تحلیلای (تای زوجای ،ضاریب همبساتگی و
کوواریانس) در سطح معناداری  5/50انجام شد.
نتایج :میانگین نمره سازهها قبل از مداخله بین دو گروه اختالف معناداری نداشت .بعد از اجرای مداخله و با کنتارل مت یارهاای
مخدوشگر ،در آگاهی ،شدت درک شده ،خودکارآمدی ،راهنمای عمل ،منافع درک شده و کلسیم دریافتی بین دو گاروه اخاتالف
معناداری مشاهده شد ( .)P>5/50اما در سازههای حساسیت درک شده ،موانع درک شده و فعالیت بادنی اخاتالف معنااداری باه
وجود نیامد.
بحث و نتیجهگیری :کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی در اتخاذ پیشگیری از بیماری پوکی استخوان در زنان و در بهباود کلسایم
دریافتی مؤثر بود ،اما در جهت افزایش رفتار فعالیت بدنی به نتیجه مطلوب نرسید.
واژگان کلیدی :سبک زندگی ،الگوی اعتقاد بهداشتی ،پوکی استخوان
مقدمه

ن ارر رر صورت ع م پیشگیری ررمان ،ا لین بتار

پوکی استخوان یک بیماری متابولیک استخوانی است

خور را با شکستگی استخوان نشان میره  ،به طوری

میلیتونهتا نفتر رر

که ح ر یک پتجم زنتان متتتال بعت از شکستتگی،

که از بالیای قرن اخیر میباشت

سرتاسر جهان از آن رنج متیبرنت ( .)1ایتن بیمتاری

بیماری پوکی استخوان رر آنها تشخیص راره میشور

که معموالً عالمتتی

( .)2سازمان جهانی به اشت  ،رر ستا  1991پتوکی

اپی می خاموش عصر حاضر اس

 -1استادیار ،مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوو ززشوکی مشوهد ،مشوهد،
ایران
 -2استاد ،مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،گروه آمارزیستی و ازیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علو ززشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -3کارشناسی ارشد ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه آمار زیستی و ازیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علو ززشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -4استادیار ،گروه بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علو ززشکی بجنورد ،بجنورد ،ایران
 -5مربی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشگاه علو ززشکی تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،ایران
نویسندهی مسئول :الهه لعل منفرد
آدرس :مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشکده بهداشت
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Email: elm.monfared@gmail.com

تلفن160-34688583 :

فاکس160-34622886 :
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محمد واحدیان شاهرودی ،1حبیباهلل اسماعیلی ،2هادی طهرانی ،1امینرضا امینی ،3حمیدرضا محدث حکاک،4

محمد واحدیان شاهرودی و همکاران

آموزش در پیشگیری از پوکی استخوان

استخوان را به عجوان چهارمین رشمن اصلی بشر بعت

 18میلیارر رالر تخمین زره شت ه است  .ه یجتههتای

از سکته قلتی ،مغت ی سترطان ( )3-6مهت تترین

ررمان بازتوانی شکستگیهتای ابستته بته بیمتاری

شکستگی استخوان رر جهان اعالم کرر ( .)7این

پوکی استتخوان بتا خستارتهتای اقتصتاری ستیعی

عل

پ شکی فرا انی را به همه افرار جامعه به خصتو

غربی صورت گرف  ،ه یجههای ررمان یک شکستگی

افرار سالمج تحمیتل متیکجت  .بته طتوری کته گفتته

هی تپ بتته تجهتتایی رر ستتا ا

میشور رر ایاالتمتح ه آمریکتا بت ر تترین مشتکل

تخمین زره ش ( .)6بررسیهای توصتیفی زیتاری رر

طتق آمارهای موجور

زمیجه پوکی استخوان رر ایران جور رارر که بته طتور

رر جوامع پیشرفته ،ساالنه میلیونها رالر صرف ررمان

عم ه شیوع این بیماری را نشان میرهت  .طتتق آمتار

عوارض حاصل از بیماری پوکی استخوان متیشتور

مرک تحقیقات ر متاتولوپی رانشتگاه علتوم پ شتکی

تاکجون هتیچ ررمتان معالمته ق عتی رر متورر ایتن

تهران  6میلیون نفر از ایرانیان به پوکی استخوان متتتال

(.)8

هستج  ،به طوری که از هر  7میلیتون زن یائسته2/7 ،

به اشتی افرار سالمج میباش

بیماری ارائه نش ه اس

ح ت ر  21111رالر

براساس م العتات انمتام گرفتته رر زمیجته بیمتاری

میلیون نفر پوکی استخوان رارن  ،ح ر  71ررصت از

رنیتا ن ریتک بته 77

زنان باالی  71سا متتال به پوکی استخوان یا کتاهش

میلیون نفتر رر ار پتا ،پاپتن آمریکتا متتتال بته ایتن

توره استخوانی هستج  .ساالنه  211تا  411ه ار متورر

بیماری هستج که این آمار بسیار مشتابه بیمتاریهتای

شکستگی رر کشور رخ میره که مختار ناشتی از

پوکی استخوان رر نقاط مختلت

قلتی اس

( .)4 ،9 ،11آمارها رر کشور آمریکا نشتان

میرهت حت ر  11میلیتون نفتر آمریکتایی متتتال بته
بیماری پوکی استتخوان هستتج

شکستگی بالغ بر  12میلیارر تومان اس
رپی غذایی ناررس

ع م فعالی

(.)13
ب نی رر تعامتل

 34میلیتون نفتر از

با یکت یگر بتر ر ی شتیوع بستیاری از بیمتاریهتای

کاهش تتوره استتخوانی رنتج متیبرنت ( .)11مقت ار

غیر اگیررار تأثیر به س ایی رارن  .امر زه راشتن تغذیه

شکستگیهای ناشتی از بیمتاری پتوکی استتخوان رر

سال

ب نی به عجوان یک ستیله ررمتانی رر

سا  ،2111نه میلیون شکستگی برآ رر ش که از این

چارچوب عل پ شکی رر زمیجه ررمان نارساییها

مق ار  1/6میلیون شکستگی مربوط به استخوان هیپ،

اختال های جستمی ر انتی جایگتاه یتژهای را بته

 1/4میلیتون

( .)14از ریت گاه ستالمتی

 1/7میلیون مربوط به استتخوان ستاع

مربوط به شکستگیهای مهرهای تشتخیص راره شت ه

فعالی

خور اختصا

راره است

یکی از مه ترین مشتکالت جامعته امتر زی کتاهش

بور .ممموع ستا هتای ت تیتق یافتته بتا نتاتوانی 7/8

فعالی

میلیون ستا بتور .رر ست ه جهتانی شکستتگیهتای

فعالی

استئوپر تیک ح ر  83ررص بار بیمتاریهتای غیتر

جامعه کامالً آشکار به عجوان ج ء ج اییناپذیری از

اگیررار را به ختور اختصتا

رارهانت ( .)12ه یجته

به اش

ب نی مجاسب رر بین افترار متیباشت  .اهمیت
ب نی رر سالم

به اش

تن ر ان شجاخته ش ه اس

تن ر ان افترار
( .)17فعالیت

که تغییر آن ساره نتوره حتی اگر

سالیانهای که صرف این شکستگیهتا رر انگلستتان

ب نی رفتاری اس

آمریکا میشور به ترتیب حت ر  1/7میلیتارر پونت

فرر رر تغییر آن موفق باش حفظ رفتار ج ی مشتکل
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بیماری خاموش بیسر ص ا ه یجههای اقتصتاری

همراه اس  .رر بررسی که رر تع اری از کشتورهتای

آموزش در پیشگیری از پوکی استخوان

اس ت  ،بجتتابراین ضتتر ری اس ت

محمد واحدیان شاهرودی و همکاران

تتتا از ن ری تههتتا ی تا

الگوهای تغییر رفتار رر تغییتر فعالیت

بت نی استتفاره

شور (.)16

برراشتت

موضتتوع بستتتگی رارر ،ا
خ ری که ا را ته ی میکج

فتترر از میتت ان

ر م ارزیتابی فترر از

مجافع موانع عمتل به اشتتی ( .)13رر ایتن م العته،

سالمتی ختور پیشتگیری از بیمتاریهتا اقت امات
فعالی هایی را انمام میرهج  ،از قتیتل رعایت
غذایی مجاسب ،خواب فعالی  ،رزش ،کجتتر

رپیت
زن

م العه انتخاب گرری ه اس .
با رر ن ر گرفتن باالتر بورن می ان ابتتالی زنتان بته
به مرران رر کلیه ستجین

بیماری پوکی استخوان نست

ب ن ،ع م مصرف ستیگار الکتل ایمتنستازی رر

( )13همچجین اف ایش تع ار زنان آموزش ریت ه رر

مقابل بیماریها کته ایتن ممموعته ستتک زنت گی را

زمیجه بیماری پوکی استخوان کته یکتی از مهت تترین

تشکیل میره ( ،)17م العات زیاری به متؤثر بتورن

اه اف سازمان به اش

جهانی ه نی میباش (،)24

برنامههای آموزشی متتجتی بتر ن ریته محتوری اشتاره

این م العه با ه ف کاربرر الگوی اعتقار به اشتتی رر

رارن ( ،)18،19به این رلیتل کته تغییتر رفتتار فرآیجت

اصالح ستک زن گی زنان رر جه

اتخاذ رفتتارهتای

پیچی های اس

( ،)21چرا که رفتار انستان بازتتابی از

پیشگیری کجج ه از پوکی استخوان با محوری

عوامل مختل

این شتتکه علیّتتی بته

ب نی انمام ش ه اس .

مج ور تح

اس

شجاخ

نقش تغذیه فعالی

اهمی

تأثیر قرار رارن عوامل مؤثر بتر رفتتار ،از

جمله امور بستیار مهمتی متیباشت کته طتی ستالیان

مواد و روشها

متماری متخصصین علوم رفتاری رر پی آن بتورهانت .

نوع این م العه نیمه تمربی شتاه رار از نتوع قتتل

ر یکررها تئوریهای متعت ری بترای بررستی ایتن

بع بور که جامعه مورر م العته زنتان میانستا شتهر

که تغییر رفتار چگونته

مشه بورن  .ب ین گونه که تع ار  64نفر از زنتان 27

اتفاق میافت  .یکی از این ر یکررهتا ،الگتوی اعتقتار

تا  77سا ساکن رر مجاطق شهرراری شهر مشته کته

پ ی ه رر ن ر گرفته ش ه اس
به اشتی اس

که رر ا ایل سا 1971توسط گر هتی

عالقهمج به شترک

رر م العته بورنت  ،رر ضتعی

از ر انشجاسان آمریکایی طراحی ش ه اس  .این الگو

بارراری قرار ن اشتج  ،به کورک خور شیر نمیرارن

از ق یمیترین الگوهتای رفتتار به اشتتی از ا لتین

همچجتین رارای بیمتتاری صتتعبالعتتال نتورنت  ،ارر

که از ن ریههای علتوم رفتتاری بترای

م العه ش ن  .افرار مورر م العه کارمج رانشتگاههتای

بیشتتر رر

رر صورتی که رر هر مرحله از

الگوهایی اس

حل مسائل به اشتی برگرفته شت ه است

پیشگیری از بیماریها نقش رارر ( )21،22کته جهت

علوم پ شکی نتورن

م العه مایل به همکاری نتورن یا ر جلسته بیشتتر

ررک رفتار به اشتی مورر استفاره قرار میگیترر (.)23

رر برنامه آموزشی شرک

رر اقع این الگو تالش متیکجت توضتیه رهت چترا

خار میش ن .

برخی افرار رفتار پیشگیری از بیماری را بته کتار متی
گیرن

برخی ریگر این کار را نمیکججت  .بتر استاس

این الگو احتما رر پیش گرفتن رفتار به اشتی بته ر
222

نمیکررنت از ایتن م العته

با توجه به معیار ر ر خر

م العته همستانی

بین نمونتههتا ،بته صتورت تصتارفی یتک مج قته از
شهرراری شهر مشه جه

انمتام پتژ هش انتختاب
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افرار با انتخاب ستک زن گی برای حفتظ ارتقتای

الگوی اعتقار به اشتی به عجتوان چتارچوب تئوریتک

آموزش در پیشگیری از پوکی استخوان

ش

محمد واحدیان شاهرودی و همکاران

به صورت تصارفی از ر محله همان مج قه 32

کر نتاخ ( ،)= 1/86به رس

آم  .رر بخش عملکرر

نفر به عجوان آزمون  32نفر به عجوان کجتر انتخاب

بتته مج تتور ستتجمش کلستتی رریتتافتی از پرسشتتجامه

ش ن  .اه اف پژ هش برای گتر ه هت ف شترح راره

استتتان ارر بستتام ختتوراک ( Food Frequency

کسب گرری

پرسشجامهها تکمیل شت ن  ،ست ب بتا

تأکی بر سازههای الگوی اعتقار به اشتی (حساستی ،
ش ت ،موانع ،مجافع ررک شت ه ،راهجمتا بترای عمتل،
خورکارآم ی) آگاهی عملکرر رر مورر رفتارهای
پیشگیری از بیماری پوکی استخوان ،آموزش راره ش .
برنامه محتوای آموزشی ،با توجه به عوامتل تشتکیل
رهجت ه الگتتوی اعتقتتار به اشتتتی رر متتورر اهمیت
رفتارهتتای پیشتتگیری از پتتوکی استتتخوان (رریافتت
کلسی  ،فعالی

ب نی) طراحی گرری ه بور که رر طو

چهار جلسه  31-47رقیقهای برگت ار شت  .رر اجترای
برنامه آموزشتی از ر ش ستخجرانی ،بحت

گر هتی،

پرسش پاسخ بهرهگیری از سایل کمک آموزشی
مانج فیل آموزشی ،پمفل  ،پوستر ج ه آموزشتی
استفاره ش  .شش هفته بع از افرار رر ر گتر ه پتب
آزمون گرفته ش

اطالعات جمعآ ری گرری .

اب ار گررآ ری رارهها پرسشتجامه متتجتی بتر الگتوی
اعتقار به اشتی بور که شتامل ستؤاالت رموگرافیتک،
سجمش آگاهی رر زمیجه پوکی استتخوان ( 24ستؤا )،
ستتجمش حساس تی

ررک ش ت ه ( 6ستتؤا ) ،ستتجمش

ش ت ررک ش ه ( 6سؤا ) ،سجمش مجافع ررک شت ه
فعالی

بت نی ( 6ستؤا ) ،ستجمش مجتافع ررک شت ه

رریاف

کلسی بته مقت ار کتافی ( 6ستؤا ) ،ستجمش

موانع ررک شت ه فعالیت
موانتتع ررک شتت ه رریافتت

بت نی ( 6ستؤا ) ،ستجمش
کلستتی ( 6ستتؤا ) (،)4

سجمش راهجمای عمل ( 2سؤا ) خورکارآم ی (11
سؤا ) بور ( .)27ر ایتی محتتوایی توستط  14نفتر از
اساتی متخصص پایایی پرسشجامه با محاسته آلفتای
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  / 3پاییز 9315

ب نی از پرسشجامه فرم کوتاه استتان ارر فعالیت

بت نی

(Activity
 )26 ،27( )Questionnaireاستتتفاره گرری ت  .می ت ان
Physical

فعالی

International

فی یکی رر این پرسشتجامه بتر حستب MET

ان ازهگیری میشور MET .احت ی است
تخمین انرپی مصرفی فعالی

کته بترای

ب نی بته کتار متیر ر.

یتک ()The Metabolic Equivalent of Task

 METتقریتتتاً معتتار مصتترف انتترپی رر حالتت
استراح

یک فرر اس  .همته فعالیت هتای بت نی را

میتوان به صتورت مضتربهتایی از میت ان مصترف
انرپی رر حال

استراح

رستتهبجت ی کترر .رر ایتن

پرسشتتجامه پیتتارهر ی  ،METs 3.3فعالیتت
متوسط  METs 4فعالیت

بتت نی

بت نی شت ی METs 8

رر ن ر گرفته ش ه اس  .بترای محاستته میت ان کلتی
فعالی

ب نی رر هفته ،بایت مقت ار پیتارهر ی (ر ز ×

رقیقه ×  )METبا فعالی

ب نی متوسط (ر ز× رقیقته

×  )METمق ار فعالی

ب نی ش ی (ر ز × رقیقته

×  )METرر هفته گذشتته بتا هت جمتع شتون (.)7
پرسشجامهها به صورت خورگ ارشی رر زمان 17 -21
رقیقه توستط شترک کججت گان تکمیتل گرریت  .تمتام
سؤاالت به ج ء راهجمای عمل به صتورت لیکترت 7
گ یجهای با طی

کامالً مخالف تا کامالً موافق بور کته

کامالً مخالف با نمره صفر ،مخالف با نمره یک ،ن ری
ن ارم با نمره ر  ،موافق با نمره سه کامالً موافق بتا
نمره  4رر ن ر گرفته شت  .رر ستؤاالت ستازه موانتع
ررک ش ه نمرهرهی به صتورت معکتوس ستازههتای
ریگر بور .تحلیل رارهها براساس فرضتیات موجتور
با استفاره از نرماف ار  SPSSنسخه  16انمام ش .
221

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 7:01 +0430 on Thursday June 21st 2018

ش

از آنها برای شرک

رر م العه رضای

آگاهانه

 )4( )Questionnaireبه مج تور ستجمش فعالیت

محمد واحدیان شاهرودی و همکاران

آموزش در پیشگیری از پوکی استخوان

نتایج

از ن تر میتانگین ستجی جتور رارر ( ،)P =1/116امتتا

با توجه به این که متغیرهای کمی ایتن م العته نرمتا

گر هها رر میانگین بُع خانوار (تعت ار افترار ختانواره

بورن  ،آزمونهای پارامتریک به کار گرفته شت  .نتتایج

رر حا حاضتر) نمایته تتوره بت نی مشتابه بورنت

پژ هش نشان رار که اختالف معجاراری بین ر گتر ه

(ج

جدول  :1میانگین و انحراف معیار متغیرهای سن ،نمایه توده بدنی و بعد خانوار در گروههای آزمون و کنترل
گروه کنترل

گروه آزمون

متغیر

P-value

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

02/2

2/ 0

35/2

2/ 2

2/222

نمایه توده بدنی

22/3

0/ 9

25/2

0/ 2

2/535

بعد خانوار

3/ 0

9/ 9

3/ 2

9/ 9

2/220

سن

از ن ر ضعی

تأهل ،س ه ررآم  ،س ه تحصیالت

از ن ر ضعی
بورن (ج

راشتن سابقه خانوارگی بیماری پوکی استخوان رر

شغلی به طور معجیراری متفا ت
.)2

ر گر ه اختالف معجاراری مشاه ه نش  ،اما ر گر ه
جدول  :2میانگین و انحراف معیار متغیر سابقه خانوادگی بیماری پوکیاستخوان در گروههای آزمون و کنترل
گروه آزمون

متغیر

گروه کنترل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

سابقه خانوادگی بیماری

بله

2

92/2

1

22/9

پوکی استخوان

خیر

22

22/0

23

29/1

مجرد

5

95/2

2

2

متأهل

22

20/0

32

922/2

شاغل

2

92/2

2

2

خانهدار

22

29/2

32

922/2

دیپلم وکمتر

93

02/2

1

22/9

فوق دیپلم

92

39/2

91

51/0

کارشناسی و بیشتر

1

22/9

0

92/5

کمتر از 522هزار

2

29/1

92

32/5

 522هزار تا  9میلیون

92

53/9

92

52/2

 9میلیون و بیشتر

2

25/2

0

92/5

وضعیت تأهل
وضعیت شغلی

سطح تحصیالت

درآمد

با توجه به آزمون تی مستقل بین ر گر ه از ن ر
تمام سازههای الگوی اعتقار به اشتی (حساسی
ررک ش ه ،ش ت ررک ش ه ،مجافع ررک ش ه ،موانع

جور ن اش

(ج

P-value

2/322
2/253
2/220

2/222

2/222

.)3

آزمون آماری تی ز جی رر تمام سازهها به ج ء سازه
ش ت ررک ش ه

راهجمای عمل ،اختالف معجاراری

ررک ش ه ،خورکارآم ی راهجمای عمل) همچجین

را قتل

متغیر آگاهی ،قتل از مت اخله هیچ اختالف متعجاراری

همچجین رر متورر عتملکرر کلسی رریتافتی ،اختالف

232

بع از م اخله رر گر ه آزمون ،نشان رار،
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آموزش در پیشگیری از پوکی استخوان

معجاراری قتل

محمد واحدیان شاهرودی و همکاران

بع از م اخله رر گر ه آزمون،

مشاه ه ش  .اما رر میانگین نمره فعالی

خالف کلسی رریافتی اختالف معجارار نتور (ج
.)3

ب نی بر

جدول  :3میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی ،سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتار بهداشتی ،بین دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از مداخله آموزشی
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(بدون کنترل عوامل مخدوشگر)
گروه

آگاهی

قبل از مداخله

بعد از مداخله

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمون

2/ 2

3/ 3

92/3

3/ 1

P>2/229

گروه کنترل

2/ 0

3/ 2

2/ 9

2/ 2

P=2/252

P = 2/923
حساسیت درک شده

P >2/229

گروه آزمون

92/2

0/ 2

93/0

5/ 2

P=2/000

گروه کنترل

92/2

0/ 0

92/9

0/ 2

P=2/229

گروه آزمون

92/2

0/ 2

90/2

5/ 2

P=2/220

گروه کنترل

92/2

3/ 2

92/2

5/ 9

P=2/255

P=2/155
شدت درک شده

P=2/321

P =2/039
موانع درک شده

P=2/229

گروه آزمون

22/2

2/ 1

33/3

5/ 0

P=2/223

گروه کنترل

39/2

5/ 2

39/1

2/ 9

P=2/022

گروه آزمون

33/2

5/ 2

32/1

0/ 2

P=2/219

گروه کنترل

33/2

2/ 3

33/2

0/ 0

P=2/11

P=2/229
منافع درک شده

P =2/302

P=2/23
خودکارآمدی

P=2/222

گروه آزمون

22/2

2/ 2

32/2

5/ 2

P=2/225

گروه کنترل

25/5

5/ 5

22/2

5/ 9

P=2/210

گروه آزمون

3/ 2

9/ 5

0/ 5

2/ 9

P=2/932

گروه کنترل

3/ 2

9/ 0

3/ 2

9/ 2

P=2/022

P=2/215
راهنمای عمل

P =2/222

P=2/929
کلسیم دریافتی ()mg

P=2/223

گروه آزمون

95239/1

2193/2

92531/2

2222/2

P>2/229

گروه کنترل

95210/2

2052/2

90212/1

2291/2

P=2/529

گروه آزمون

232/2

222/0

122/0

522/2

P=2/250

گروه کنترل

502/9

022/2

525/5

202/2

P=2/232

P=2/125
فعالیت بدنی ()MET

P=2/922

رر مرحله بع از م اخله با توجه به این کته ر گتر ه
از ن ر ر متغیر ضعی

P-value

شغلی سن همگن نتورنت ،

P=2/225

P=2/229

موانع ررک ش ه ،اختالف معجاراری را بتین ر گتر ه
نشان رار .به طور مثا نتایج آزمون نشان رار با کجتتر
شغلی نمتره آگتاهی ا لیته،

از رگرسیون خ ی بتا کجتتر اثتر مخت شگتری ر

متغیرهای سن ،ضعی

متغیر ذکر ش ه استفاره گرری کته ایتن آزمتون بترای

ر گتتر ه از ن تتر آگتتاهی بعتت از م اخلتته تفتتا ت

ررک شت ه

معجاراری راشتج  .بع از م اخله اختالف بین ر گر ه
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تمام ستازهها به جت ء ستازه حساسی

محمد واحدیان شاهرودی و همکاران

آموزش در پیشگیری از پوکی استخوان

از ن ر عملکرر کلسی رریافتی معجتارار بتور .لتی رر
مورر فعالی

.)4

(ج

بت نی تفتا ت معجتاراری مشتاه ه نشت

جدول  :4نتایج رگرسیون خطی ،سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتار بهداشتی بین دو گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله آموزشی با کنترل عوامل
متغیر
آگاهی
حساسیت درک شده
شدت درک شده
موانع درک شده
منافع درک شده
خودکارآمدی
راهنمای عمل
کلسیم دریافتی
فعالیت بدنی

(βضریب رگرسیون)
گروه آزمون

3/20

گروه کنترل

Ref

گروه آزمون

2/25

گروه کنترل

Ref

گروه آزمون

0/32

گروه کنترل

Ref

گروه آزمون

9/32

گروه کنترل

Ref

گروه آزمون

3/92

گروه کنترل

Ref

گروه آزمون

3/22

گروه کنترل

Ref

گروه آزمون

9/02

گروه کنترل

Ref

گروه آزمون

3012/23

گروه کنترل

Ref

گروه آزمون

919/22

گروه کنترل

Ref

P-value
>2/229
2/210
2/222
2/329
2/221
2/292
2/222
2/220
2/225

بحث

جه

یافتههای م العه حاضر نشان رار که آموزش بر اساس

عملکرر مجاسب ،حتائ اهمیت

الگوی اعتقار به اشتی بر می ان آگاهی زنتان رر متورر

یافتههای این پژ هش نشان رار بع از م اخله تفا ت

رفتارهای پیشتگیری کججت ه از پتوکی استتخوان متؤثر

معجاراری رر میانگین نمرات ش ت ررک ش ه بتین ر

اس  ،رر این راستا نی نتایج م العات شتماعیزاره

گتتر ه بتته جتتور آم ت  .نتتتایج م العتتات ه ت ا های

همکاران ( ،)4غفتاری همکتاران ( ،)28هت ا های

همکتتتاران ( ،)19شتتتماعیزاره همکتتتاران ()4

همکاران ()29( Berarducci ،)19

Gammage

ایمار یا اصالح نگرش رر آن موضوع اتختاذ
است

( .)4همچجتین

خورستتج ی همکتتاران ( )31ه ت نشتتان متتیره ت ،

همکاران ( ،)31نی نشان میرهجت کته آمتوزشهتای

م اخله آموزشی بر متجای الگوی اعتقتار به اشتتی رر

ارائه ش ه رر اف ایش آگتاهی رفتارهتای پیشتگیرانه از

پیشگیری از بیماری پتوکی استتخوان باعت

افت ایش

بیمتتاری پتتوکی استتتخوان بتتر استتاس الگتتوی اعتقتتار

معجاراری رر نمره ش ت ررک شت ه متیشتور کته بتا

به اشتی مؤثر بوره اس  .راشتن آگاهی رر ختصو
متوضوعی ختا
232

به عتجوان پیش نتیاز ضتر رت،

نتایج این م العته م ابقت

رارر .از آنمتا کته رر ایتن

م العه رر میانگین نمره ش ت ررک ش ه گر ه آزمون
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مخدوشگر

محمد واحدیان شاهرودی و همکاران

آموزش در پیشگیری از پوکی استخوان

بتته قتتتل از م اخلتته تفتتا ت

 )11( Chapman-Novakofskiهتت نشتتان رار کتته

معجاراری مشاه ه نش  ،شای کسب چجین نتیمتهای را

ررک شت ه

بعت از م اخلتته نستتت

بتوان تأکی ناکتافی بتر متحت

آموزش می توان بر بهتور نمره حساسی

م اخله آموزشی ع م ررک کامل اطالعتات ناکتافی

سازه حساسی

ررک ش ه به عجتوان یکتی از عوامتل

رر زمیجه ش ی بورن جت ی بتورن بیمتاری توستط

تأثیر گذار مؤثر بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کججت ه

افرار رانست

کته همراستتا بتا ایتن یافتته نتتتایج ر

متتتت العه Chapman-Novakofski Tussing

رر ن ر گرفته میشور رر اقع پیشتگیری اقعتی
موفقی ت آمی ت بستتتگی بتته اطالعتتات اقعتتی رربتتاره
شخصتی خ ترات مترتتط بتا آن را رارر

سجایی نسب همکاران ،تفا ت معجاراری را رر نمتره

حساسی

ش ت ررک ش ه رر گر ه آزمون نشان نمیرهج (،18

( .)4همچجین میانگین نمرات حساسی

.)11

گر ه کجتر اف ایش یافته بور که از رالیل آن میتتوان

م العه حاضر که معجارار بورن اختالف میانگین نمتره

به نیمه تمربی بورن م العه اشاره کرر احتمتا ایتن

مجافع ررک ش ه بین ر گر ه بع از م اخله آموزشتی

که افترار گتر ه کجتتر رر معترض اطتالعرستانی رر
این بیماری قرار گرفته بورن

ررک ش ه رر

یتا ایتن کته

را نشان رار مشابه نتایمی بتور کته عتتاری فتررآذر

خصو

همکاران ( )13شماعیزاره همکاران رر اصتفهان

تکمیل پرسشجامه رر مرحله پیش آزمون توسط افترار،

( )32رر م العات خور رر مورر تأثیر آمتوزش متتجتی

تا ح ری آنها را نست

به این مسئله حساس کترره

بر الگتوی اعتقتار به اشتتی رر پیشتگیری از بیمتاری

باش .

پتتوکی استتتخوان انمتتام راره بورنتت  ،امتتا رر م العتته

رر م العتته حاضتتر اف ت ایش معجتتاراری رر میتتانگین

ترشتتی ی همکتتاران رر شتتهر ری ( )33افتت ایش

نمرات موانع ررک ش ه بع از م اخله نست

بته قتتل

معجیراری رر مجافع ررک ش ه ری ه نش که مغتایر بتا

از م اخله مشاه ه ش  .با توجه به نمرهرهی معکتوس

پژ هش حاضتر متیباشت  .رر ایتن خصتو

علت

رر این سازه ،اف ایش میانگین حاکی از این است

کته

اف ایش مجافع ررک ش ه را میتتوان برجستته ستاختن

موانع موجور بر سر راه انمتام رفتتارهتای پیشتگیری

م ایا یا مجافع حاصل از آن رر پیشتگیری از بیمتاری

کجج ه از پوکی استخوان قابل رفع اس  ،این یافتته بتا

همچجین اختصا

رارن آموزش مرتتط بتا ررک ایتن

مفهوم رر قسمتی از م اخله رانس .

اقع رر این پژ هش سعی ش تا با معرفتی برختی از

براساس نتایج این م العه آموزش بر استاس الگتوی
اعتقتتار به اشتتتی باعتت
حساستتی

شتت تتتا رر میتتانگین نمتتره

ررک شت ه بعت م اخلتته نستتت

م العته عتتاری همکتاران همختتوانی رارر ( .)13رر
موانع ارائه راهحل برای آنها به گر ه آزمون کمتک
شور تا بر انمام رفتارها ،مصم تر آمارهتر شون .

بتته قتتتل

م العه حاضر نشان رار بع م اخله تفا ت معجاراری

م اخله تفا ت معجتاراری مشتاه ه شتور .یافتتههتای

رر میانگین نمترات خورکارآمت ی بتین ر گتر ه بته

م العه شماعیزاره همکتاران رر راب تین به اشتتی

جور آم که با م العه آقامالیی همکاران همخوانی

( )4غفتتاری همکتتاران ( ،)28ترشتتی ی همکتتاران

رارر ( .)34رر این راستا م العته Ievers-Landis

( ،)33ستتجایی نستتب همکتتاران (Tussing ،)18

همکاران نی همتستگی مثتتی را بین خورکارآمت ی بتا
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شت ت ررک شت ه رر

مؤثر باش که با نتایج پژ هش حاضتر همستو است .
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آموزش در پیشگیری از پوکی استخوان

مصرف کلسی نشان رار (.)37

بت نی رر ر پتژ هش

پرسشجامهای که برای فعالی

متتجی بر الگوی اعتقار به اشتتی بتر کلستی رریتافتی

صرفاً به مقوله پیاره ر ی پرراخته ش ه اس

( ،)33رر

استت ت  Chapman-Novakofski Tussing .رر

حالی که رر ایتن پتژ هش از پرسشتجامه بتینالمللتی

م العهای رر متورر تئتوریهتای رفتتاری رریافت
کلستتی  ،طتتی یتتک برنامتته آموزشتتی هشت

هفتتتهای

توانستج ح ر  211اح میت ان رریافت

کلستی را

اف ایش رهج که این اف ایش معجارار بور ( .)11م العه
 Brecherهمکاران که به بررسی برنامته آموزشتی
رر ارتتاط با اف ایش کلسی رریافتی پرراخته ش ه بور،
نشان رار که رفتتار رر گتر ه آزمتون بعت از م اخلته
آموزشی نست

به گر ه کجتر تفا ت معجتاراری رارر

( )36که با پژ هش حاضر همخوانی رارر .رر م العته
 Blakeley Ribeiroنیتت کتته بتته تتتأثیر کارگتتاه
آموزشی رر رانش عملکرر رفتار پیشگیری کججت ه از
بیماری پوکی استخوان پرراختته بتور ،قتتل بعت از
آموزش اختتالف معجتاراری رر رفتارهتای پیشتگیری
کجج ه از پوکی استخوان مشاه ه نکررن کته مغتایر بتا
م العه حاضر متیباشت ( .)37شتای متفتا ت بتورن
زمانهای پیگیری رلیلی بر این تفا ت نتیمه باشت  .رر
م العه  Blakeley Ribeiroپیگیری بعت از شتش
ماه انمام ش ه لی رر پژ هش حاضر پیگیری بعت از
شش هفته بوره اس .
رر مورر عملکترر فعالیت

بت نی بتر استاس نتتایج

حاصل ،اف ایش رر میانگین نمرات فعالی
از م اخله نست

بت نی بعت

به قتل از م اخله مشتاه ه شت  ،امتا

این اف ایش معجارار نتور .م العه ترشتی ی همکتاران
نشان رار که رر گتر ه آزمتون از ن تر تعت ار رفعتات
هتفتگی پیتارهر ی بتع از مت اختله نتست
اختالف معجارار اس

به قتتتل

که با پژ هش حاضتر مغتایرت

رارر .شای بتوان این مغتایرت را به رلیتل اختالف رر
230

ب نی فرم کوتاه م ت استفاره ش ه کته عتال ه

فعالی

بر مقوله پیارهر ی به ان ازه گیری فعالیت

متوستط

ش ی ه رر افرار پرراخته اس  .همچجین رر مت العه
Sedlak

همکاران هت بتع از برگ اری  7جلسه آموزشی
مقایسه نتایج حاصل از پرسشجامههای قتتل  3هفتته
بعت از م اخلتته ،مشتتاه ه کررنت کتته هتتیچ اختتتالف
معجاراری رر فعالی

فی یکی بته جتور نیامت ه است

( )24که با نتایج پژ هش حاضر همخوانی رارر.
از مح ری های پژ هش حاضر عال ه بر حم ک
نمونه میتوان به ع م کجتر محقق ر ی افترار تحت
م العه پیگیری نمونهها به خصو
رر مج

یا انمام فعالی

رر زمیجه تغذیه

ب نی اشاره کترر .لتذا جهت
تغذیه فعالی

بررسی افرار رر زمیجه ضعی

بت نی

از ر ش خور گ ارشر هی استفاره ش  ،زیرا مشتاه ه
عیجتتی رفتارهتتای هتتر یتتک از شتترک کججتت گان رر
خصو

موارر مذکور امکانپذیر نتور .همچجین تتأثیر

برخی عوامل ن یر یژگیهای شخصیتی ،تفا تهتای
فتترری ،می ت ان عالقتته مج ت ی بتته برنامتته جلستتات
آموزشی حاالت ر حی -ر انی هجگتام پاستخ رارن
به پرسشجامه از کجتر پژ هشتگر ختار بتوره است .
همچجین این م العه فقط بر ر ی زنتان انمتام شت
برای مرران تعمی پذیر نیس .
نتیجهگیری

رفتار فرآیج پیچی های اس

که تغییر آن ساره نیس .

با این جور بر اساس نتایج م العته حاضتر آمتوزش
متتتجی بتر نت تریه التگتو با تتأکی بر ستازههتتای
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از ریگر یافتههای این م العته متؤثر بتورن آمتوزش

به کار گرفته ش ه رانست  .زیترا رر م العته ترشتی ی
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فعالی

آموزش در پیشگیری از پوکی استخوان

م های تغییر رفتار نی برای بهتور ضعی
. ب نی تغذیه مورر بررسی قرار گیرن

ایمار

خورکارآم ی موانع ررک ش ه میتوان باع

تغییراتی رر عملکترر اتختاذ رفتتارهتای پیشتگیری از
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. بیماری پوکی استخوان به یژه کلسی رریافتی باشت
تشکر و قدردانی

ک ه یجه بورن فعالی های پیشتگیرانه رر مقایسته بتا

 حاصل از طرح تحقیقاتی مصتوب رانشتگاه،این مقاله

 گسترش ایتن گونته برنامتههتای،فعالی های ررمانی

. ) بتتوره اس ت921176 علتتوم پ شتتکی مشتته (ک ت

تغییتتر ر ن ت اف ایشتتی بیمتتاری

نویسج گان از کلیه افراری که رر اجرای این پتژ هش

 یعجی پوکی استخوان را ضر ری به ن ر،خاموش قرن

.  صمیمانه س اسگ اری مینمایج، همکاری راشتج

 همچجین پیشجهار میگررر سایر تئوریهتا. میرسان

آموزشتتی رر جه ت
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The Impact of Health Education based on the Health Belief Model on
Improving Osteoporosis preventive Behavior among Women
Mohammad Vahedian-Shahroodi1, Habibullah Esmaily2, Hadi Tehrani1, Aminreza Amini3,
Hamidreza Mohaddes-Hakkak4, Elaheh Lael-Monfared5

Abstract
Background: In all populations, bone mass decreases with age, so the researchers in this
study sought to study the application of the health belief model (HBM) for adopting
preventive behaviors on osteoporosis among women.
Methods: This was a quasi-experimental research conducted on 64 middle-aged women (32
in test and 32 in control group). Data collection tools were a questionnaire based on HBM
model with demographic questions, the food frequency questionnaire and the standard
questionnaire of physical activity. After confirming the content validity and reliability,
questionnaires were completed before and 6 weeks after the intervention. Data analysis was
conducted using descriptive statistics (frequency, percentage, mean ± SD) and analytical
statistics (correlation coefficient, paired t- test and covariance) and through SPSS 16 at the
significance level of 0.05.

Results: Before the intervention, the mean score of HBM model constructs were not
significantly different between the two groups. After the intervention, and by controlling for
confounding variables the two groups showed significant differences in variables of
knowledge, perceived severity, perceived self-efficacy, cues to action, perceived benefits and
calcium intake (P< 0.05), while they showed no significant difference in regard to constructs
of perceived susceptibility, perceived barriers and physical activity.
Conclusion: The use of health belief model was effective in adopting prevention of
osteoporosis and improving calcium intake in women, but it did not lead to the desired results
in regard to improving physical activity behavior.
Keywords: Lifestyle, Health belief model, Osteoporosis
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