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چکیده
زمینه و هدف :اصل مهم در پیشگیری از پوکیاستخوان ،شناخت طرز فکر ،روش زندگی و عادات روزانه افراد است و
ازآنجاییکه دوران کودکی و نوجوانی بهترین زمان برای افزایش توده استخوان است .لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان
آگاهی ،باور و عملکرد پیشگیری از پوکیاستخوان در دختران نوجوان انجام شده است.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی -مقطعی در سال  1372در شهرستان قوچان و بر روی  277دختر نوجوان که به روش نمونه-
گیری چندمرحلهای از دبیرستان های دخترانه انتخاب شده بودند ،انجام شد .پرسشنامه پژوهشگر ساخته دارای  36سؤال و چهار
بخش حاوی مشخصات جمعیت شناختی ،آگاهی ،باور و عملکرد نوجوانان در زمینه پیشگیری از پوکیاستخوان بود که پس از
انجام روایی و پایایی و کسب رضایت آگاهانه ،توسط شرکتکنندگان به صورت خودگزارشدهی تکمیل شد .دادهها با استفاده
از نرمافزار  SPSSنسخه  16و به کمک آمار توصیفی و استنباطی آزمونهای آماری مناسب تحلیل شد.
یافتهها :بیشتر دختران نوجوان آگاهی در سطح متوسط ( 17/3درصد) ،باور در سطح خوب ( 01/1درصد) و عملکرد در سطح
متوسط ( 22/1درصد) را گزارش نمودند .بین متغیر باور در مورد پیشگیری از پوکیاستخوان با شغل مادر ارتباط معنیداری وجود
داشت (.)p=7/741
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه که نشان داد دختران نوجوان علیرغم داشتن باور خوب ،آگاهی و عملکرد در سطح
متوسطی داشتند ،لزوم برنامههای آموزشی از طریق رسانههای جمعی و برگزاری کالسهای آموزشی ضروری به نظر میرسد و
همچنین فراهم آوری تسهیالت رایگان ورزشی و نظارت دقیق بر تغذیه دختران در مدارس از اقدامات مناسب دیگر به شمار
میروند.
واژههایکلیدی :پوکی استخوان ،آگاهی ،باور ،عملکرد
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آگاهی ،باور و عملکرد پیشگیری از پوکیاستخوان در دختران نوجوان شهرستان قوچان

پروانه وصلی

مقدمه

زنان ایرانی نیز شیوع پوکیاستخوان بین شش تا 34/4

مهم است که در آن تراکم استخوان کاهش مییابد

استخوان ران و ستون فقرات در زنان ایرانی را حدود

( ،)1میلیونها نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتال

 27درصد گزارش کرده بود که آمار قابلتوجهی

هستند تا جایی که به صورت یک اپیدمی خاموش در

میباشد و نشان میدهد که بخش مهمی از سرمایههای

آمده است ( .)2این بیماری ،منجر به کاهش کیفیت

دولت در حیطههای مختلف اقتصادی و درمانی ،صرف

زندگی ،افزایش وابستگی به دیگران ،انزوای اجتماعی،

این بیماری ناتوانکننده و مزمن میشود (.)11

از دست رفتن شغل میشود و به دلیل بستری طوالنی-

به دست میآید که نقش تعیین کنندهای در ابتال به

مدت و مکرر در بیمارستان ،هزینه زیادی را به بیماران

پوکیاستخوان دارد؛ بنابراین دوران بلوغ و نوجوانی در

تحمیل میکند ( .)3در انگلستان ،هزینههای شکستگی

پیشگیری از پوکیاستخوان دوره مهمی تلقی میشود

مربوط به پوکیاستخوان بیش از  1/0میلیارد پوند و در

( .)12در این دوران با افزایش تراکم استخوانها

آمریکا بیش از  14میلیارد دالر برآورد شده است (.)4

میتوان از پوکیاستخوان پیشگیری کرد و یا سرعت و

در دهههای اخیر ،پیشرفتهای پزشکی با افزایش طول

پیشرفت آن را به تأخیر انداخت ( .)3دوران کودکی و

عمر و امید به زندگی همراه بوده است .با توجه به

نوجوانی بهترین زمان برای افزایش توده استخوان از

افزایش امید به زندگی و سن متوسط جمعیت ،پوکی-

طریق اصالح شیوه زندگی و عوامل محیطی است

استخوان به طور فزایندهای در جامعه رو به افزایش

( .)13نوجوانان باید درک کنند که پوکیاستخوان تنها

است ( .)1پیشبینی شده است جمعیت باالی  27سال

مشکل والدین آنها نیست ،بلکه آنها هم باید در این

در طول سالهای  2777تا  2717حدود  11تا  22درصد

سنین رفتارهای پیشگیرانه داشته باشند (.)14

افزایش خواهد یافت ()2؛ و با پیر شدن جمعیت شیوع
این بیماری بیشتر نیز خواهد شد (.)0

پوکیاستخوان قابل پیشگیری است که تحت تأثیر
آگاهی افراد نسبت به این بیماری قرار میگیرد (.)11

زنان چهار برابر بیشتر از مردان در معرض خطر ابتال

آگاهی و دانش میتواند باعث بهبود چشمگیر در

به پوکیاستخوان قرار دارند .به همین دلیل پوکی-

رفتارهای پیشگیرانه شود و بهویژه اگر با باور و عقیده

استخوان به عنوان یک مشکل عمده سالمت عمومی

همراه شود ،میتواند تأثیر بسزایی بر روی عملکردهای

زنان شناختهشده است ( .)1در مقایسه با جامعه غربی،

مرتبط با سالمت داشته باشد ( .)7بهعبارتدیگر ،بیشتر

آسیاییها شاخص توده بدنی کمتری دارند ،بنابراین

عوامل مؤثر در پیشگیری از این بیماری مربوط به رفتار

بیشتر در معرض خطر ابتال به پوکیاستخوان قرار دارند

و عملکرد افراد میباشد و آگاهی و باور فرد از عوامل

( .)6به همین دلیل گفته شده که پوکیاستخوان مشکلی

مهمیاند که بر روی نوع عملکرد اثر میگذارند (.)12

جهانی برای نیمه دوم قرن حاضر و بهویژه آسیا می-

برای پیشگیری از بیماریها باید طرز فکر ،میزان

باشد؛ بنابراین پیشگیری از آن حائز اهمیت است (.)7

آگاهی ،روش زندگی و عادات روزانه مردم در جهت

پیشبینیشده است که در سال  ،2717نیمی از تمام

افزایش کیفیت و کارایی شناسایی و مطالعه شود (.)10

شکستگیهای لگن در آسیا رخ خواهد داد .در بین

 Soleymanhaو همکاران ( )2714نیز در مطالعه خود
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کاهش اعتمادبهنفس ،تغییر در تصویر بدنی ،افسردگی،

حداکثر توده استخوانی در طی سه دهه اول زندگی
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پوکیاستخوان یا استئوپروز ،یک بیماری متابولیکی

درصد است ( .)17مطالعهای در ایران شیوع استئوپروز

آگاهی ،باور و عملکرد پیشگیری از ...

اذعان داشتند که برای ایجاد تغییر رفتار ،درک و

مواد و روشها

موردنظر ،ضروری است و الزم است بهطور مستمر

 277دختر نوجوان در شهرستان قوچان انجام شد.

تحقیقاتی در این زمینه انجام شود (.)11

نمونهگیری به صورت چندمرحلهای انجام شد ،بدین

بروی گروههای هدف مختلف در زمینه عوامل مرتبط

جغرافیایی تقسیم و از هر ناحیه جغرافیایی یک

با پیشگیری از پوکیاستخوان انجام شده است .مطالعات

دبیرستان دخترانه به صورت تصادفی انتخاب شد .در

داخلی روی رفتارهای پیشگیریکننده از پوکیاستخوان

مرحله بعد در هر دبیرستان منتخب ،فهرستی از دانش-

در میان دختران نوجوان ایرانی ( ،)16آگاهی دانش-

آموزان پایه دهم تهیه و به هر یک از دانشآموزانی که

آموزان دختر در خصوص پوکیاستخوان ،دریافت

شرایط ورود به مطالعه را داشتند ،یک شماره داده شد.

کلسیم و فعالیت جسمانی ( ،)17آگاهی دختران دانش-

در مجموع از هر یک از سه دبیرستان منتخب 12

آموز در رابطه با پوکیاستخوان ( )4تمرکز داشت.

دانشآموز دختر و از یک دبیرستان نیز  13دانشآموز

مطالعات خارجی هم به بررسی آگاهی و دانش زنان

به طور تصادفی از میان شمارههای موجود انتخاب

ویتنامی از پوکیاستخوان ( ،)27آگاهی دختران

شدند .تحصیل در یکی از دبیرستانهای منتخب،

دبیرستانی مصری از پوکی استخوان ( ،)21ارزیابی

دانشآموزان پایه دهم و عدم ابتال به بیماریهای

سطح دانش دانشجویان دانشگاه مالزی در زمینه پوکی-

زمینهای مانند اختالالت عضالنی-اسکلتی ،شکستگی،

استخوان ( )22پرداخته بودند.

دیابت و آسم از معیارهای ورود به مطالعه بودند.

با توجه به مطالب باال ،بهرغم انجام مطالعاتی در

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای با  36سؤال و

مورد پیشگیری از پوکی استخوان و عوامل مرتبط با آن

چهار بخش حاوی مشخصات جمعیت شناختی،

پژوهشگران نتوانستند مطالعهای در مورد موضوع فوق

آگاهی ،باور و عملکرد نوجوانان در زمینه پیشگیری از

در دختران نوجوان شهرستان قوچان ،بیابد .لذا مطالعه

پوکیاستخوان بود .بخش اطالعات جمعیت شناختی

حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی ،باور و عملکرد

دارای  17سؤال در مورد ،سن ،تعداد افراد خانواده،

پیشگیری از پوکیاستخوان در دختران نوجوان انجام

رتبه تولد فرد ،در قید حیات بودن والدین ،میزان

شد .پژوهشگران امیدوار هستند نتایج این مطالعه بتواند

تحصیالت پدر و مادر ،شغل پدر و مادر ،سابقه ابتال به

با تمرکز بر موضوع پیشگیری از پوکیاستخوان در

پوکیاستخوان در خانواده ،منبع کسب اطالعات راجع

دختران نوجوان ایرانی به ارتقای سالمت این گروه مهم

به پوکیاستخوان بود .بخش دوم پرسشنامه مربوط به

جامعه کمک نماید و همچنین برنامهریزان بهداشتی

آگاهی در مورد پیشگیری از پوکیاستخوان بود که

کشور را در اتخاذ تدابیر بهینه در پیشگیری و کنترل این

دارای  11سؤال با پاسخ به صورت بلی ،نمیدانم و خیر

پدیده خاموش قرن یاری کند.

و به ترتیب با امتیاز سه ،دو و یک طراحی شده بود.
امتیاز برخی از سؤاالت این بخش سؤاالت (،6 ،4 ،2
 )11،12،14 ،17معکوس در نظر گرفته شد ،کمترین
امتیاز حاصل از مجموع این عبارات  11و بیشترین آن
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مطالعاتی متعددی در ایران و سایر کشورهای جهان

گونه که ابتدا شهرستان قوچان به چهار منطقه
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شناخت باورها و گرایشهای مردم در زمینه بیماری

این مطالعه توصیفی -مقطعی در سال  1372روی

پروانه وصلی

دامنه سؤاالت ،امتیاز  11تا  21به عنوان آگاهی ضعیف،

شاخص روایی محتوا ) (CVIبه لحاظ «مربوط بودن» در

 22تا  32به عنوان آگاهی متوسط و  30تا  41به عنوان

سه بخش آگاهی ،باور و عملکرد به ترتیب 66/1 ،74/2

آگاهی خوب در نظر گرفته شد.

و  71/4به دست آمد .پایایی ابزارها از دو روش تعیین

پیشگیری از پوکیاستخوان و حاوی  2سؤال بود که

کرونباخ و تعیین ثبات ابزار با روش آزمون -باز آزمون

پاسخ آن بر اساس لیکرت در یک طیف پنج گزینهای

و استفاده از شاخص ضریب همبستگی درون طبقهای

(کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً

( )ICCبررسی شد .بدین ترتیب که پرسشنامهها توسط

مخالفم) مورد بررسی قرار گرفت .عبارات  3و  1به

 37نفر از دانشآموزان که خارج از نمونههای پژوهش

صورت مستقیم نمرهگذاری شدند؛ یعنی به گزینهها از

بودند ،در دو مرحله و با فاصله  14روز تکمیل شد.

«کامالً موافقم» تا «کامالً مخالفم» به ترتیب امتیاز پنج تا

ضریب همبستگی درون طبقهای برای بخشهای

یک تعلق گرفت .سایر عبارات ،به صورت معکوس

آگاهی ،باور و عملکرد به ترتیب  7/61 ،7/22و  7/77و

نمرهگذاری شدند ،کمترین امتیاز حاصل از مجموع

ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  7/03 ،7/01و  7/02به

این عبارات  2و بیشترین آن  37بود .برای سطحبندی

دست آمد .دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرم-

افراد از نظر باور با استفاده از دامنه سؤاالت ،امتیاز  2تا

افزار آماری  SPSSنسخه  16مورد تجزیهوتحلیل قرار

 14به عنوان باور ضعیف 11 ،تا  23به عنوان باور

گرفت .جهت سنجش نرمال بودن توزیع متغیرهای

متوسط و  24تا  37به باور خوب در نظر گرفته شد.

پژوهش ،از آزمون آماری شاپیرو-ویلک و به فراخور

عملکرد پیشگیری از پوکیاستخوان توسط بخش

نتایج حاصله از این آزمون ،از آزمونهای پارامتری

چهارم پرسشنامه و با استفاده از  0سؤال و با مقیاس

مانند ضریب همبستگی پیرسون ،تی مستقل و آنالیز

لیکرت پنج گزینهای (همیشه ،زیاد تا حدودی ،کم،

واریانس و آزمونهای ناپارامتری شامل ضریب

هرگز) به ترتیب با امتیاز پنج تا یک سنجیده شد ،کم-

همبستگی اسپیرمن ،من ویتنی و کروسکال والیس

ترین امتیاز حاصل از مجموع این عبارات  0و بیشترین

استفاده شد .سطح معنیداری برابر  7/71در نظر گرفته

آن  31بود .با استفاده از رنج دامنه سؤاالت ،امتیاز -0

شد .جمعآوری دادهها پس از تائید کمیته اخالق در

 12به عنوان عملکرد ضعیف 22-10 ،به عنوان عملکرد

پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کسب

متوسط و  31 -20به عنوان عملکرد خوب ارزیابی شد.

کد به شماره  IR.SBMU.PHNM.1395و همچنین

برای تعیین اعتبار علمی پرسشنامه از روش اعتبار

کسب موافقت کتبی اداره آموزشوپرورش شهرستان

محتوی استفاده شد؛ بدینصورت که پرسشنامه ،با

قوچان ،مسئولین مدارس و والدین افراد تحت مطالعه

توجه به منابع و کتب معتبر تهیه و جهت تعیین روایی

انجام شد .قبل از جمعآوری دادهها به واحدهای

محتوای کیفی و نسبت روایی محتوا ) ،(CVRاز  17نفر

پژوهش در مورد هدف و روش انجام مطالعه ،محرمانه

از اعضای هیئتعلمی پرستاری نظرخواهی شد .بر

ماندن اطالعات فردی ،شرکت داوطلبانه در پژوهش و

اساس جدول الوشه چون همه سؤاالت امتیاز باالی 7/6

خروج آزادانه از مطالعه توضیح داده شد و آزمودنیها

گرفته بودند ،هیچ سوألی حذف نشد اما برخی از
فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی ،دوره سوم ،شماره اول ،تابستان 6931
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بخش سوم پرسشنامه مربوط به باور در مورد

همسانی درونی پرسشنامهها با محاسبه ضریب آلفای

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.1.18

 41بود .پس از محاسبه آگاهی افراد و با استفاده از رنج

سؤاالت مورد بازبینی قرار گرفت .همچنین میانگین

آگاهی ،باور و عملکرد پیشگیری از ...

میانگین سنی دختران شرکتکننده در مطالعه

با تمایل و رضایت کامل در این مطالعه همکاری
یافتهها

نمونههای پژوهش در جدول  1آورده شده است.
جدول  :1مشخصات جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه
متغیرها

تعداد افراد خانواده

در قید حیات بودن والدین

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

شغل پدر

شغل مادر

سابقه پوکی استخوان در خانواده

منبع کسب اطالعات

00

 3نفر و کمتر

17

4 /6

 4نفر

13

21/4

 1نفر

62

41/1

 2نفر و بیشتر

27

26/0

فرزند اول

60

41/2

فرزند دوم

14

21/6

فرزند سوم

22

12/4

فرزند چهارم و بیشتر

42

27/2

بلی

176

74/0

خیر

11

1 /3

بیسواد

6

3 /6

ابتدایی و راهنمایی

71

41/4

دبیرستان و دیپلم

67

42/2

دانشگاهی

10

6 /2

بیسواد

12

0 /0

ابتدایی و راهنمایی

174

47/6

دبیرستان و دیپلم

67

36/3

دانشگاهی

7

4 /2

کارمند

47

17/1

آزاد

127

21/0

بیکار

7

4 /3

بازنشسته

26

13/4

کارمند

13

2 /2

آزاد

7

4 /3

بیکار

3

1 /1

بازنشسته

164

66

بلی

21

12

خیر

171

46/3

نمیدانم

63

37/0

رسانهها مانند رادیو و تلویزیون

44

21/1

کتاب و جزوات آموزشی

0

3 /3

اینترنت

0

3 /3

مربی سالمت مدرسه

16

6 /2

پزشک و کارکنان تیم بهداشتی-درمانی

4

2 /1
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رتبه تولد

تعداد

درصد

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.1.18

داشتند.

 12/17±7/17بود .سایر اطالعات جمعیت شناختی

پروانه وصلی

در مورد متغیرهای آگاهی ،باور و عملکرد و به تفکیک

شدهاند.

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.1.18

در جداول  3 ،2و  4مقادیر نمرات نمونههای پژوهش

سؤاالت هر بخش جهت بررسی جزئیات بیشتر آورده

جدول  :2درصد پاسخ شرکتکنندگان به سؤاالت مربوط به آگاهی در مورد پیشگیری از پوکی استخوان
ردیف

درصد پاسخهای

سؤاالت آگاهی

صحیح

2

مصرف چای و قهوه میتواند خطر ابتال به پوکیاستخوان را کاهش دهد.

12/4

3

پوکیاستخوان ،احتمال شکستگی استخوان را افزایش میدهد.

06/7

4

ورزش و تحرک بدنی نقشی در کاهش پوکیاستخوان ندارد.

14/4

1

بعضی از داروها ممکن است باعث ایجاد پوکیاستخوان شوند.

21/2

2

مصرف ویتامین دی ( )Dبرای جذب کلسیم و سالمت استخوانها مفید است.

20/7

0

کسانی که جثه کوچکی دارند بیشتر در معرض پوکیاستخوان هستند.

2 /0

6

پوکیاستخوان در آقایان ،بیشتر دیده میشود.

4 /6

7

مهمترین علت شکستگیهای استخوانی در افراد مسن ،پوکیاستخوان است.

20/7

17

در دوران کودکی و نوجوانی نیاز بدن به کلسیم کم است.

1 /0

11

مصرف سیگار و الکل در ایجاد پوکیاستخوان نقشی ندارد.

17/7

12

تراکم استخوانها تا سن  17سالگی به اوج خود میرسد.

23/4

13

هورمون زنانه (استروژن) از تحلیل رفتن بافت استخوانی جلوگیری میکند.

11/1

14

مصرف  177میلیگرم کلسیم در روز برای دختران نوجوان کفایت میکند.

22

11

سبزیهای با برگهای سبز ،حاوی کلسیم هستند.

11

جدول  :3درصد پاسخ شرکتکنندگان به سؤاالت مربوط به باور در مورد پیشگیری از پوکی استخوان
کامالً
ردیف

موافقم

سؤاالت باور

(درصد)
1
2
3
4
1
2

پوکیاستخوان آنقدر مهم نیست که بخواهم به آن توجه کنم.
پوکیاستخوان روند طبیعی بدن است و من نمیتوانم جلوی شروع
و پیشرفت آن را بگیرم.
از االن باید به فکر پوکیاستخوان باشم.
عوارض پوکیاستخوان آنقدر ناتوانکننده نیست که بخواهم از
االن نگران ابتال به آن باشم.
دوست ندارم در پیری به خاطر پوکیاستخوان ناتوان شوم.
فکر میکنم الزم نیست کاری برای پیشگیری از پوکیاستخوان
انجام دهم.

موافقم
(درصد)

نظری
ندارم
(درصد)

مخالفم
(درصد)

کامالً
مخالفم
(درصد)

3 /6

1 /7

2 /2

37/0

46/3

4 /3

7 /2

11/6

36/3

32/1

4 /3

3 /3

12/0

36/3

30/3

4 /6

1 /0

27/2

42/1

22/6

3 /6

7 /1

3 /6

21/1

07/3

3 /3

2 /7

6 /1

33/7

12/7
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1

مهمترین ماده غذایی برای پیشگیری از پوکیاستخوان ،کلسیم است.

62/2

آگاهی ،باور و عملکرد پیشگیری از ...

جدول  :4درصد پاسخ شرکت کنندگان به سؤاالت مربوط به عملکرد در مورد پیشگیری از پوکیاستخوان

2 /0

16/2

22/6

24/7

23/4

2

تنقالتی مثل چیپس و پفک استفاده نمیکنم.

11/6

20/3

22/3

17/1

11/1

3

روزانه  2لیوان شیر میخورم.

23/4

24/4

17/1

22/7

11/7

4

روزانه میوه و سبزی مصرف میکنم.

2 /0

12/7

22/7

31/2

22/6

1

روزانه حداقل  27دقیقه ،به طور مستقیم و بدون موانعی مانند پنجره

17/1

17/2

26/0

22/7

17/1

2

چای ،نوشابه و قهوه کمتری مصرف میکنم.

2 /0

10/2

21/1

31/2

23/4

0

قرص ویتامین دی مدرسه را میخورم.

1 /0

0 /2

11/7

23/4

12/2

ردیف
1

سؤاالت عملکرد
سه روز در هفته و هر بار  11-27دقیقه فعالیت ورزشی منظم انجام
داده و یا پیادهروی میکنم.

و لباس ،در معرض نور خورشید قرار میگیرم.

ارتباط بین برخی از متغیرهای اطالعات جمعیت

اطالعات جمعیت شناختی ارتباط معنیداری مشاهده

شناختی با آگاهی ،باور و عملکرد دختران نوجوان در

نشد ،اما یافتهها نشان داد بین شغل مادر با باور در مورد

مورد پیشگیری از پوکیاستخوان با استفاده از آزمون-

پیشگیری از پوکیاستخوان ارتباط معنیداری وجود

های تحلیل واریانس و کروسکال والیس بررسی

داشت ( .)P=7/741جدول  1ارتباط بین متغیرهای

گردید .بین متغیرهای اصلی مطالعه و بیشتر متغیرهای

مطالعه را نشان میدهد.

جدول  :5ارتباط متغیرهای اطالعات جمعیت شناختی با آگاهی ،باور و عملکرد پیشگیری از پوکی استخوان
متغیر

آگاهی
z= -7/46

تعداد افراد خانواده
رتبه تولد

2

در قید حیات بودن والدین

2

تحصیالت پدر

2
2

χ =1/17
χ =7/67
χ =2/20

باور
c

P=7/237

a

P=7/012

a

P=7/627

a

P=7/777

تحصیالت مادر

χ =1/13

a

شغل پدر

F=7/61

b

P=7/422

شغل مادر

χ =2/77

a

سابقه ابتال در خانواده

z= -7/41

c

شاخص توده بدنی

2

P=7/007

2

χ =3/12

P=7/373
P=7/412

a

P=7/271

z= -1/42
2

χ =2/12
2

χ =1/04
2

χ =4/41
2

χ =1/17
2

χ =1/26
F=2/03
z= -7/66
2

χ =1/74

عملکرد
c

P=7/141

a

P=7/146

a

P=7/226

a

P=7/210

a

P=7/002

a

P=7/247

b

P=7/741

c

P=7/663

a

P=7/171

t=1/37
F=1/21
F=1/27
F=1/36
F=7/22
F=1/21
F=7/20
t= -7/14
F=7/72

d

P=7/120

b

P=7/372

b

P=7/312

b

P=7/217

b

P=7/101

b

P=7/376

b

P=7/646

d

P=7/167

b

P=7/741

a: Kruskal-wallis test; b: One-Way ANOVA; c: Mann-Whitney; d: Independent samples t-test

در جدول  2طبقهبندی نمونههای مطالعه از نظر سه

مورد پیشگیری از پوکیاستخوان از آگاهی و عملکرد

متغیر آگاهی ،باور و عملکرد پیشگیری از پوکی

متوسط (به ترتیب  17/3درصد و  22/1درصد)

استخوان آورده شده است .همانطور که از جدول

برخوردار بودند .همچنین  01/1درصد از آنها باور

مذکور مشخص است ،بیشترین درصد دختران در

خوبی نسبت به پیشگیری از پوکیاستخوان داشتند.

02
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همیشه

زیاد

تا حدودی

کم

هرگز

پروانه وصلی

جدول  :6دستهبندی آگاهی ،باور و عملکرد شرکتکنندگان نسبت به پیشگیری از پوکی استخوان
تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

)17/3(124

)37/0( 63
)01/1( 110
)23( 46

متغیر

میانگین ±انحراف معیار

آگاهی

31/10±2/7

)1(2

باور

24/02±3/72

)3/3( 0

)21/1( 41

عملکرد

23/1±1/11

)17/1( 22

)22/1( 137

بحث و نتیجهگیری

پیشگیری از پوکیاستخوان آگاهی نداشتند ،نتایج

و عملکرد دختران نوجوان در رابطه با پیشگیری از

 12/6درصد دختران نوجوان نمیدانستند که احتمال

پوکیاستخوان برای اولین بار در شهرستان قوچان انجام

ابتال به پوکیاستخوان در خانمها بیشتر است (.)23

شد و نتایج آن نشان داد که اکثر دختران ( 17/3درصد)

همچنین در مطالعه  Aminو همکار ( )2710نیز 71/6

از آگاهی متوسطی برخوردار بودند .نتایج مطالعهی

درصد دانشجویان نمیدانستند که زنان یائسه که با

 Kahnamouei-aghdamو همکاران ( )2711در

کمبود هورمون زنانه روبرو هستند ،بیشتر مستعد پوکی-

اردبیل نشان داد که آگاهی  27/0درصد دانشجوهای

استخوان هستند ( .)22شاید یکی از علل متوسط بودن

دختر از پوکیاستخوان در حد متوسطی قرار داشت ()4

سطح آگاهی نمونههای پژوهش ،منابع کسب اطالعات

که با نتایج پژوهش حاضر همراستا است .در مطالعه

آنان بود .دختران نوجوان ساعات زیادی را در دبیرستان

 Aminو همکار که در سال  2710به منظور بررسی

میگذرانند و میتوانند اطالعات مورد نیاز خود را از

سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه مالزی راجع به

مربی سالمت مدارس بدست آورند اما بنا به یافتههای

پوکیاستخوان انجام شد ،مشخص شد که  07/4درصد

جمعیت شناختی فقط  6/2درصد منبع کسب اطالعات

دانشجویان آگاهی ضعیفی راجع به این بیماری داشتند

نمونهها ،مربیان سالمت دبیرستانها بودند .این یافته

( Shahbo .)22و همکاران ( )2712در پژوهشی که

مشابه مطالعهی خرسندی و همکاران ( )2712است که

بروی دانشجویان دختر در مصر انجام دادند به این نتیجه

در آن  01/4درصد دانشآموزان اطالعات خود را از

دست یافتند که میزان آگاهی افراد تحت مطالعه نسبت

منابعی غیر از مدرسه کسب کرده بودند ( .)24یکی از

به بیماری پوکیاستخوان ضعیف است که از این نظر

علل کمرنگ بودن نقش مربیان سالمت مدارس می-

پژوهش حاضر وضعیت مطلوبتری را نشان میدهد

تواند کم بودن تعداد آنان در مدارس باشد .از سوی

( .)3متوسط بودن آگاهی کلی نمونههای مطالعه در

دیگر رسانههایی مانند تلویزیون و رادیو بیشترین منبع

مورد پیشگیری از پوکی استخوان به دلیل آگاهی

کسب اطالعات دختران نوجوان را تشکیل داده بودند

ضعیف آنها در مورد برخی از سؤاالت پرسشنامه

( 21/1درصد) .در مطالعه  Nguyenو همکاران ()2711

مربوط به آگاهی بود .به طور مثال  71/2درصد دختران

که به منظور بررسی آگاهی و دانش زنان ویتنامی از

نمیدانستند که این بیماری در خانمها بیشتر اتفاق می-

پوکیاستخوان انجام شده بود ،نتایج نشان داد که

افتد و  66/1درصد آنها از نقش هورمون استروژن در

تلویزیون بیشترین آمار منبع کسب اطالعات (36/2
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مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت آگاهی ،باور

مطالعه  Moghimiو همکاران ( )2710نیز نشان داد که

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.1.18

ضعیف

متوسط

خوب

آگاهی ،باور و عملکرد پیشگیری از ...

است که وسایل ارتباطجمعی در به وجود آوردن زمینه

تغییر باور آنها تأثیر بگذارد.

مساعد برای اینکه افراد بتوانند راه و روش صحیحی را

آخرین یافته این مطالعه مربوط به عملکرد دختران

در زندگی اتخاذ کنند نقش مهمی را ایفا میکند و در

در مورد پیشگیری از پوکی استخوان بود و نتایج نشان

این میان تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی ،با تهیه

داد اکثر دختران ( 22/1درصد) از عملکرد متوسطی

فیلمهای آموزشی و با انیمیشنهایی که پیامهای سالمتی

برخوردار بودند .منظور از عملکرد در این مطالعه،

را منتقل میکند میتواند در پیشبرد این هدف بسیار

مصرف کلسیم ،داشتن فعالیت فیزیکی ،در معرض نور

مؤثر باشد.

خورشید قرار گرفتن و مصرف مکمل ویتامین دی بود.

نوجوان نسبت به رفتار پیشگیری از پوکی استخوان

آگاهی ،باور و عملکرد  177زن در شهر ریاض

است .بر اساس یافتهها 01/1 ،درصد دختران از میزان

عربستان صعودی در زمینه پوکیاستخوان انجام داد،

باور خوبی نسبت به پیشگیری از پوکیاستخوان

نتایج نشان داد اکثریت زنان علیرغم داشتن آگاهی و

برخوردار بودند ،بااینحال اکثر آنها با شروع

باور خوب از عملکرد مناسبی برای پیشگیری از پوکی-

پیشگیری از پوکیاستخوان از سنین نوجوانی مخالف

استخوان برخوردار نبودند ( .)7در مطالعه حاضر ،فقط

بودند ،چراکه پوکیاستخوان را روند طبیعی بدن دانسته

 2/0درصد دختران فعالیتهای منظم مانند ورزش و

و الزم نمیدانستند که از سنین نوجوانی به فکر

پیادهروی را همیشه انجام میدادند .یافتههای مطالعه

پیشگیری از آن باشند .این یافته با نتایج مطالعه

 Ahmadiو همکاران ( )2712در شیراز نیز در همین

 Afrasiabiو همکاران ( )2712که در زمینه بررسی

راستا بود و نتایج آن نشان داد  67درصد از زنان مبتال به

آگاهی و نگرش و دختران دبیرستانی در شهر بوشهر

پوکیاستخوان مطالعه شده بر اساس شاخص فعالیت

انجام شده بود مشابهت دارد .در مطالعه مذکور ،نگرش

فیزیکی در محدوده غیرفعال و فعالیت نشسته قرار داشته

 72/2درصد دختران دبیرستانی در رابطه با پوکی-

و فقط  7درصد از آنها فعال و بسیار فعال بودند (.)22

استخوان در سطح مطلوب بوده ولی  67/1درصد

یکی دیگر از نتایج قابل توجه مطالعه حاضر مصرف

دانشآموزان عقیده داشتند که افراد مسن بیشتر دچار

کم شیر و کلسیم مورد نیاز بدن بود .بهطوریکه فقط

پوکیاستخوان میشوند که از این نظر با نتایج مطالعه

 23/4درصد نمونهها گزارش کرده بودند که روزانه دو

حاضر همخوانی داشت ( .)21یکی از متغیرهای

لیوان شیر مینوشند .در مطالعه  Ahmadniaو همکاران

جمعیت شناختی که با باور دختران نوجوان در مورد

( )2713نیز نزدیک به  70درصد از دانشآموزان در

پیشگیری از پوکیاستخوان مرتبط بود ،وضعیت اشتغال

خصوص دریافت روزانه کلسیم ،از سبک زندگی

مادران بود .مشابه این یافته نیز در مطالعه  Afrasiabiو

نامطلوب برخوردار بودند ( .)20مطالعه  Ahmadiو

همکاران ( )2712به دست آمد ( .)21شاید این یافته را

همکاران ( )2712در شیراز هم نشان داد که میانگین

بتوان اینگونه تفسیر نمود که شاغل بودن مادران می-

دریافت کلسیم روزانه در زنان مبتال به پوکیاستخوان

تواند روی کسب دانش بیشتر مادران در مورد

کمتر از مقادیر توصیه شده است ( Asakawa .)22و
همکاران ( )2711در کشور ژاپن دریافتند که زنان
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دومین یافته مهم این مطالعه مربوط به باور دختران

 Alshammariدر سال  2714مطالعهای با هدف بررسی

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.1.18

درصد) را به خود اختصاص داده است ( .)27بدیهی

پیشگیری از پوکیاستخوان و انتقال آن به فرزندانشان و

پروانه وصلی

نگرانی افراد نسبت به سالمتی در سنین جوانی باشد

سیاستهای بهداشتی خود دختران نوجوان را به عنوان

( .)26تأثیر وضعیت روحی و روانی مشارکتکنندگان

یکی از گروههای هدف قرار داده و در راستای

بر پاسخگویی به پرسشنامهها و همچنین سنجش

پیشگیری از پوکیاستخوان و بهبود سبک زندگی این

عملکرد واحدهای شرکتکنندگان از طریق پرسش-

گروه از افراد جامعه ،برنامهریزی دقیقتر و جامعتری

نامهها بهصورت خودگزارشدهی از جمله محدودیت-

به عمل آورد .یکی از این برنامهها میتواند آموزش به

های پژوهش حاضر هستند .با عنایت به نتایج مطالعه و

دختران نوجوان و خانوادهها با استفاده از رسانههای

محدودیتهای یاد شده پیشنهاد میشود در مطالعات

جمعی مانند تلویزیون و رادیو باشد .اقدام مناسب دیگر

آتی تأثیر مداخالت آموزشی بر آگاهی ،باور و

گنجاندن روشهای پیشگیری از پوکیاستخوان در

عملکرد دختران نوجوان در مورد پیشگیری از با

کتب درسی و آموزش به دانشآموزان دختر و

استفاده از مطالعات پایشی و مشاهدهای مورد بررسی

خانوادهها از سوی مدارس است .برنامهریزی برای

قرار گیرد .همچنین محققین پیشنهاد میکنند با توجه به

فراهم آوری تسهیالت رایگان ورزشی به جهت افزایش

نقش مهم خانواده در ارتقا سالمت کودکان و

میزان فعالیت فیزیکی مناسب دختران در مدارس و

نوجوانان ،مطالعاتی در مورد تأثیر آگاهی و سبک

جامعه ،نظارت دقیق بر تغذیه دختران نوجوان در

زندگی والدین بر عملکرد دختران نوجوان در

مدارس ،توزیع قرص ویتامین دی و شیر در مدارس و

پیشگیری از پوکیاستخوان به عمل آید.

ویزیت دورهای خانوادهها از سوی سازمانهای مراقبت

در مطالعه حاضر بیشتر دختران نوجوان آگاهی

سالمتی ،از اقدامات مناسب دیگر است.

متوسط ،باور خوب و عملکردی متوسطی را در مورد
پیشگیری از پوکیاستخوان گزارش نمودند .نویسندگان

تشکر و قدردانی

معتقدند با توجه به یافتههای مطالعه که نشان داد آگاهی

بدینوسیله پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی

و عملکرد دختران نوجوان در مورد پیشگیری از

خود را از دانشآموزان دختر شرکتکننده در مطالعه و

پوکیاستخوان در سطح متوسط و باور آنها در سطح

مدیران مدارس مربوطه برای همکاری در انجام مطالعه

خوبی قرار داشت ،میتوان با تغییراتی در آگاهی،

اعالم میدارند.
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Abstract
Background & Aim: The main principle in osteoporosis prevention is to understand the
mindset, general lifestyle and daily routines of individuals. Since the years of childhood and
adolescence are the golden time to increase bone mass, the aim of this study was to determine
the knowledge, attitude and practice related to prevention of osteoporosis in adolescent girls.
Materials & Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 209
adolescent girls selected by a multi-stage sampling design from girlish high schools in
Quchan City in 2017. The researcher-made questionnaire consisted of 38 questions and four
sections containing demographic characteristics, knowledge, attitude and pracice of
adolescents in the prevention of osteoporosis. After performing the validity and reliability
the participants completed the questionnaires in a self-reported manner with informed
consent. Data were analyzed by SPSS software version 18 using descriptive and inferential
statistics.
Results: Most of the adolescent girls reported moderate awareness (59.3%), attitude in a
good level (75.1%), and moderate practice (66.5%). There was a significant relationship
between attitude in prevention of osteoporosis and mother's job (p = 0.045).
Conclusion: According to the results of the study, which showed that adolescent girls had a
moderate level of knowledge and practice despite having good attitudes, the need for
educational programs through mass media and conducting educational classes was necessary,
as well as providing free sports facilities and Careful monitoring of girls' nutrition in schools
is another important measure.
Keywords: Osteoporosis, Knowledge, Attitude, Practice
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