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 نامه به سردبير

در زمينه پيشگيري از پوكي  دوم راهنمايي آموزان دختر پايهآگاهي، نگرش و عملكرد دانش
  استخوان بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي 

  

  2زادهاكبر حسن 1،الهه توسلي

  كارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، دانشكده بهداشت .1
 مربي بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، دانشكده بهداشت .2

  
ترين بيماري متابوليك استخوان است ، شايع)استئوپروز(پوكي استخوان 

كه امروزه به عنوان يك معضل بهداشت عمومي شناخته شده و با باال رفتن 
 1.شودويژه براي زنان روز به روز بيشتر ميمتوسط سن جامعه، اهميت آن به 
پوكي استخوان را به عنوان چهارمين  1991سازمان جهاني بهداشت، در سال 

ترين علت دشمن اصلي بشر بعد از سكته قلبي، سكته مغزي و سرطان و مهم
در مطالعاتي كه در خصوص  2.شكستگي استخوان در جهان اعالم كرد

هاي مختلف سني و عملكرد افراد گروهبررسي ميزان آگاهي، نگرش و 
جنسي در زمينه پوكي استخوان در جهان و ايران انجام گرفته است، بيانگر اين 
       واقعيت است كه آگاهي، نگرش و عملكرد اين افراد در حد مطلوب

              نفر از  130تحليلي كه روي - ژوهش توصيفي هدف از اين پ 2،3.باشدنمي
به  88-89 تحصيلي در سال شهركردآموزان دختر پايه دوم راهنمايي دانش

ي و با استفاده از پرسشنامه استاندارد خوشه ايگيري به صورت روش نمونه
مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بود انجام گرديد، تعيين ميزان آگاهي، نگرش 

ن بر اساس يشگيري از پوكي استخواپآموزان دختر در زمينه و عملكرد دانش
و  SPSS-18ها با استفاده از تجزيه و تحليل داده. الگوي اعتقاد بهداشتي بود

در اين مطالعه در . انجام شد 2χمستقل، همبستگي اسپيرمن و  tهاي آزمون
نتايج نشان داد كه  .آموز دختر مورد بررسي قرار گرفتنددانش 130مجموع 
نسبت به پيشگيري از پوكي  نمره كل آگاهي 97/33آموزان در مجموع دانش

ها داراي آگاهي كه هيچ يك از آناستخوان را كسب نمودند، به طوري
هاي پيشگيري از آن نبودند، اين موضوع خوب در زمينه پوكي استخوان و راه

ويژه در مدارس، در مورد نحوه تواند به اين دليل باشد كه در جامعه و بهمي
يشگيري از پوكي استخوان صحبت چنداني هاي پشروع و روند پيشرفت و راه

كه مدارس جايگاه بسيار مناسبي براي دريافت اطالعات و نشده، در حالي
در خصوص نمره . باشندهاي مقتضي و ضروري براي اين گروه ميآموزش

، 86/35±09/20به ترتيب (حساسيت درك شده و شدت درك شده 
 اسيت دركــآموزان از حسدهد كه دانشان ميـنيز نتايج نش) 09/18±31/46

باشند، شده و شدت درك شده كافي نسبت به پوكي استخوان برخوردار نمي
دست آمد، هب 77/35±62/18نمره كل موانع درك شده فعاليت جسماني نيز 

گونه اظهار نمود كه داشتن آگاهي در توان ايندر رابطه با اين يافته مي
ز و ضرورت جهت ايجاد نگرش خصوص موضوع مورد نظر به عنوان پيش نيا

     صحيح در زمينه آن موضوع خاص و اتخاذ رفتار مناسب در نظر گرفته 
شود در زمينه نمره كل منافع درك شده فعاليت جسماني نيز، رقم مي

آموزان مورد بررسي در اين خوشبختانه دانش. دست آمدهب 85/16±84/78
كننده از جسماني پيشگيريمطالعه از نظر منافع درك شده انجام فعاليت 

توان ند، در اين جا ميشتاستخوان در سطح مطلوب و قابل قبولي قرار داپوكي
آموزان بعد از به تأثير مثبت ورزش بر روحيه و داشتن احساس بهتر دانش

توانند كه با انجام فعاليت منظم ميانجام فعاليت جسماني اشاره نمود و اين
و عالوه بر اين داراي بدن متناسبي نيز خواهند  تري داشتههاي قوياستخوان

آموزان در خصوص انجام فعاليت جسماني نتايج مربوط به عملكرد دانش. بود
 38نامطلوب، ) 3/62%(آموزان دانش از نفر 81نشان داد كه وضعيت عملكرد 

با توجه  .مطلوب بود) 5/8%(ها آن از نفر 11مطلوب و تنها  نسبتاً) 2/29%(نفر 
دهنده نيمي از جمعيت اين نكته كه دختران عضو كليدي اجتماع و تشكيلبه 

ها، بر سالمت نسل آينده مؤثر است حفظ بهداشت باشند و سالمت آندنيا مي
كه دختران  ييجاو سالمت زنان از اهميت خاصي برخوردار است و از آن

آگاهي و نگرش باشند، بنابراين بايد آموز قشر بسيار مهمي در جامعه ميدانش
ها و عوامل تهديدكننده سالمت داشته باشند، بنابراين كافي در زمينه بيماري

چنين باال بردن حساسيت و شدت درك توان براي افزايش آگاهي و هممي
هايي چون پوكي ها در زمينه بيماريشده، منافع و موانع درك شده آن

توان و بدين وسيله ميطور مؤثر بهره برد استخوان، از جلسات آموزشي به
آموز و در آگاهي، نگرش و بالتبع عملكرد گروه عظيمي از دختران دانش

ريزي جهت ارتقاي سطح آگاهي، نتيجه جامعه را باال برد، بنابراين لزوم برنامه
م ت ع پ [. شودآموزان به شدت احساس مينگرش و عملكرد دانش
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