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  در معلمان زن استخوان پوكي مرتبط با ي و رفتارهاييعادات غذا بررسي مقطعي
  
  *****فريبا كوهداني  ****يريفرحناز خواجه نص  *** ستودهيتيگ  **يدريرحيزهره م  *ن لسانيريش

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ــسؤول  ــسنده مــ : نويــ
؛ دانـشكده   ن لسان يريش

علـوم   دانـشگاه    پزشكي
  تهرانيپزشك

e-mail: 
sh_lesan@tums.ac.ir 

 چكيده
ك معضل عمده در ي يمارين بيا.  استيك جدي متابوليك اختالل استخواني استخوان پوكي: زمينه و هدف

ن كه سـنجش    يبا توجه به ا   . دهد يالشعاع قرار م    آنان را تحت   يت زندگ يفي زنان است و ك    يت سالمت يوضع
 است ي سالمت ضروري ارتقايها ن برنامهيان، جهت تدو مرتبط با پوكي استخوي و رفتارهاييعادات غذا

ن رشـد   ي بـه دختـران در سـن       يكننـدگان مطالـب آموزشـ      هيـ ن ارا يو از آن جا كه معلمان زن الگـو و بهتـر           
 در استخوان پوكي  مرتبط باي و رفتارهايين عادات غذاييتع« حاضر با هدف يباشند، بررس  ي م ياستخوان

  .انجام گرفته است» معلمان زن
 308نمونـه مـورد پـژوهش       .  اسـت  يلـ ي تحل -يفي توص ي مقطع يك بررس ي حاضر   يبررس :وش بررسي ر

 يريـ گ  به روش نمونـه 1385 آموزش و پرورش تهران بودند كه در اسفند ماه   6معلم زن شاغل در منطقه      
 هـا، بـا اسـتفاده      ل داده يـ  و تحل   بـود  هـا پرسـشنامه     داده يابـزار گـردآور   . ي انتخاب شـدند   ا  هتصادفي طبق 

  . صورت گرفتSPSSافزار   در نرميك طرفه و توكيانس يز واري، آنالt يها آزمون
  مـرتبط بـا    ي و رفتارهـا   ييازات كسب شده از سؤاالت عـادات غـذا        يار امت يانحراف مع  ن و يانگيم: ها  يافته
ا  مـرتبط بـ    ي و رفتارهـا   يياز عادات غـذا   يامت. بود) 24از قابل كسب    ياز كل امت   (9/14±2/4استخوان   يپوك

ن ي سـال، همچنـ    25ش از   ي سال، اشتغال ب   50 خوب، سن باالتر از      ي، در معلمان زن با آگاه     استخوان  پوكي
كردنـد و در      ين منبـع كـسب اطالعـات اسـتفاده مـ          ي به عنوان اولـ    ي كه از كتاب و جزوات آموزش      يمعلمان

  .)p=03/0تمام موارد ( باالتر بود يدارمعناائسه به طور يمعلمان 
افـت  يآنـان در  % 30 يباشـد ولـ    يم روزانه معلمـان در حـد مناسـب مـ          يافت كلس ين در يانگيم: گيري  نتيجه

اد در روز و عـدم      يـ  ز ي از آنان مصرف كرم ضدآفتاب، چا      يين، درصد باال  يهمچن. م دارند ينامناسب كلس 
 ين اساس طراح  يبر ا .  قرار دهد  استخوان  پوكيتواند آنان را در معرض خطر        ي دارند كه م   يت ورزش يفعال
 در  ي به آنان، كاهش مـصرف چـا       ي آموزش يها ه كتابچه ي معلمان، ارا  ي برا ي آموزش يها  برنامه ياجراو  

  .پيشنهاد مي شود  مناسب معلمان در هر مدرسهيالت ورزشيص مكان و تسهيمدارس و تخص
  

  ، رفتار، معلمانيي، عادات غذااستخوان پوكي :هاي كليدي واژه
  1389 ماه آذر:  پذيرش مقاله-  1389 ماه ارديبهشت:  دريافت مقاله-
  

  ∗مقدمه
 يك اختالل استخواني استخوان پوكي

كه با كاهش در ) 1(  استيك جديمتابول
، منجر به ياستحكام و تراكم بافت استخوان

ها، كاهش مقاومت   استخوانيش شكستگيافزا

                                           
  پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران آموزشي گروه استاديار *

   پزشك عمومي**
  پزشكي تهران تغذيه و بيوشيمي دانشكده بهداشت دانشگاه علومآموزشي دانشيار گروه  ***

  پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهرانآموزشي مربي گروه  ****
 پزشكي تهران و بيوشيمي دانشكده بهداشت دانشگاه علومتغذيه آموزشي  گروه استاديار *****

ها   آنيريپذ بيش آسيها و افزا  آنيكيمكان
  ).2( گردد يها م ينسبت به شكستگ

 خاموش است يماريك بي استخوان يپوك
ها نفر را در سراسر جهان مبتال  ونيليكه م

 كه منجر به يزمان  تاكه جا نموده و از آن
» دزد خاموش« ندارد ي نشود عالمتيشكستگ

  ).3( شود يده مينام

 86-94 ،1389، 4و3 شماره ،16دوره )حيات(مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران 
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   و همكارانشيرين لسان                                   ...                                                                       دات غذايي و رفتارهاي مرتبطعا بررسي مقطعي

 

 ٨٧

ن يطور تخم ني اكاي آمراالت متحدهيدر ا
مار ساالنه دچار ي ب000/250شود كه  يزده م
 يخطر. شوند يران م ن سر استخوايشكستگ

 ي شكستگي ساله دارا50ك زن ي يسالمتكه 
 را استخوان پوكي از ياستخوان سرران ناش

 يها  كل سرطانيكند از خطر تجمع يد ميتهد
  ).4(است شتر ينه، تخمدان و آندومتر بيس

 ر بااستخوان پوكي از ي ناشيها يشكستگ
 را بر نظام سالمت ي قابل توجهياقتصاد

 در صورت عدم يمارين بيا كند و يل ميتحم
  ).5(  دارديا ندهي و فرسايج جديدرمان، نتا

ون يلي م75دهد كه حدود  يبرآوردها نشان م
 استخوان پوكيكا دچار ينفر در اروپا، ژاپن و آمر

 ييايك در زنان آسيولوژيدميمطالعات اپ) 6( هستند
تر   در آنان كمينشان داده است كه تراكم استخوان

  ).7( باشد ي مييكاي و آمرييروپااز زنان ا
 20-69در افراد افته ي انجام يج بررسينتا

وع يساله ساكن تهران نشان داده كه ش
 در زنان ي در ستون فقرات كمراستخوان پوكي

بوده و در كل حداكثر % 4/9و در مردان % 4/32
ساكنان  ي سنيها  در تمام ردهيتراكم استخوان
  ).6(ارد بوده است از استاند تر نييشهر تهران پا

 استخوان پوكي يمارياز جمله عوامل خطر ب
گار، ي، مصرف سيت ورزشيتوان كمبود فعال يم

م ي كلسيافت ناكافين، دريش از حد كافئيمصرف ب
 را استخوان پوكي ي و سابقه خانوادگDن يتاميو و

 قابل يماريك بي، يمارين بيا ).8( نام برد
ه ي ثانوه وي اوليريشگي است و با پيريشگيپ
.  كاستيمارير بيشرفت سيجاد و پيتوان از ا يم
 با توجه يمارين بي از ايريشگي پيها  از راهيكي

 عادات يساز نهيبه عوامل خطر ذكر شده، به
 استخوان پوكي  مرتبط بايرفتارهار ي و ساييغذا

 رفتار يساز نهيه راهكار جهت بهيارا. باشد يم
  .مستلزم شناخت وضع موجود است

 و يي عادات غذاينه بررسي در زميتمطالعا
 ن دختراني در باستخوان پوكي مرتبط با يرفتارها
گرفته انجام  مختلف زنان يها گروه و آموز دانش
 و ييها نشان دهنده عادات غذا ج آنيكه نتا
-14( ن افراد بوده استي نسبتاً متفاوت ايرفتارها

معلمان زن در مورد  يا حال مطالعهه  تا بيول). 9
 خودبزرگ بوده،  سبتاًهاي اجتماعي ن از گروه كه

 الگو و همچنين  هستند و بيماريدر معرض خطر
 به دختران در يكننده مطالب آموزش هين ارايبهتر
افته، لذا ين انجام ،باشند ي مين رشد استخوانيسن

 و يين عادات غذاييتع«مطالعه حاضر با هدف 
استخوان در معلمان  ي مرتبط با پوكيرفتارها

ه  بيها افتهياساس  تا برانجام گرفته است، » نز
ن وال به مسؤييشنهادهايدست آمده بتوان پ

 يي عادات غذايآموزش و پرورش در جهت ارتقا
در معلمان و  استخوان پوكي  مرتبط باي رفتارهاو
  .ه نموديآموزان ارا ه واسطه آنان در دانشب

  
  يروش بررس

 -يفي توصي از نوع مقطعين بررسيا
 شامل معلمان زن ي جامعه آمارواست  يليتحل

  . آموزش و پرورش تهران بود6منطقه 
نفر  308 بر اساس مطالعات قبلينمونه حجم 
ي ا هگيري به روش تصادفي طبق نمونه .محاسبه شد

 معلم 79، يي معلم مقطع ابتدا93 انجام گرفت و
رستان شاغل ير مقطع دبي دب136 و ييمقطع راهنما

پرورش تهران در اسفند ماه  آموزش و 6در منطقه 
ها از  داده. ن مطالعه شركت كردندي در ا1385سال 
 45 خود اجرا كه شامل يق پرسشنامه كتبيطر

ت پرسشنامه سؤاال. دي گرديآور  بود جمعسؤال
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 1389 ،4و3 شماره ،16دوره                                                                                          ) حيات(مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 

 ٨٨

 – يدولت (نوع مدرسهدر مورد  سؤال 1شامل 
، ي مرتبط با مشخصات فردسؤال 8، )انتفاعيريغ

 فرد در يزان آگاهي به منظور سنجش مسؤال 14
نه عادات ي در زمسؤال 22 و استخوان پوكينه يزم
ات، استفاده از يافت لبنيزان دري شامل مييغذا

، يم، مصرف نوشابه، مصرف چايقرص كلس
 استخوان پوكي مرتبط با يو رفتارها مصرف قهوه

استفاده از كرم  ،ي ورزشيها تي انجام فعالشامل
  .گار بوديو استعمال س ضدآفتاب
از قابل كسب از مجموع ياكثر امتحد

آگاهي  . و حداقل آن صفر بود87 يت آگاهسؤاال
، متوسط ) و كمتر51امتياز (به سه گروه ضعيف 

بندي  طبقه)  و باالتر62(و خوب  )52-61امتياز (
ت سؤاالاز قابل كسب از مجموع ي حداكثر امت.شد

  مرتبط باي و رفتارهاييعادات غذا
  .ل آن صفر بود و حداق24 استخوان پوكي

 محتوا رواييق ي پرسشنامه از طرروايي
ن ين منظور جهت تدويبه ا. دين گردييتع

 يها پرسشنامه از مقاالت مرتبط با موضوع، كتاب
 .دش و معتبر استفاده يقات علميمعتبر و تحق

 10ار ي در اختيهت نظرخواهسپس پرسشنامه ج
داراي تخصص مرتبط با  يت علمأيعضو ه
افت نظرات آنان، يپس از در. فتقرار گرموضوع 

  .گرفتاصالحات الزم در پرسشنامه انجام 
 پرسشنامه ي بخش آگاهيياين پاييجهت تع
بدين ، دي كرانباخ استفاده گردياز روش آلفا

 نفر از معلمان 16ترتيب كه پرسشنامه توسط 
 71/0آن  ييايپا ا تكميل وه همشابه شرايط نمون

خش عادات ت بسؤاال يياي پا.ديمحاسبه گرد
 با استخوان پوكي مرتبط با ي و رفتارهاييغذا

، بدين دي محاسبه گرديياستفاده از روش بازآزما
ا در دو نوبت به فاصله ه هصورت كه پرسشنام

و   نفر از معلمان تكميل گرديد16 روز توسط 10
  .شدمحاسبه % 100رسون ي پيب همبستگيضر

با توجه به نرمال بودن توزيع متغيرها، 
ز يآنالپارامتريك  يها ها با استفاده از آزمون داده
افزار   و با كمك نرمي و توكtطرفه،  كيانس يوار
  .ديل گردي تحلSPSS v.11.5 يوتريكامپ

  
  ها افتهي
در مدارس معلمان مورد بررسي % 7/60

در مدارس غير انتفاعي تدريس ه يبقدولتي و 
 اين معلمان در ي فرديها يژگيو. كردند مي

  .ه است آمد1جدول 
ازات كسب يار امتيانحراف مع ن ويانگيم

 ي و رفتارهاييت عادات غذاسؤاالشده از 
از حداكثر ( 9/14±2/4 استخوان پوكي مرتبط با

  .بود) 24از قابل كسب يامت
عادات غذايي مرتبط با د در مور

 يافتيم درين مقدار كلسيانگيم :استخوان پوكي
ن م در معلمايات و مكمل كلسيروزانه از لبن
ن يشتريو در بگرم  يلي م884 يمورد بررس
شتر بوده يگرم و ب يلي م900%) 38(درصد آنان 

ن يشترياز نظر مصرف نوشابه در هفته ب .است
وان و كمتر، از نظر يك لي%) 8/82(درصد 

 3%) 49(ن درصد يشتري در روز بيمصرف چا
شتر و از نظر مصرف قهوه در هفته يوان و بيل
ك فنجان و كمتر ي%) 87(ن درصد يشتريب

  ).2شماره جدول  (گزارش شده است
 مرتبط با يدر مورد رفتارها

 يت ورزشيمعلمان فعال% 6/38: استخوان پوكي
هر ( روز در هفته 2ا ي 1آنان % 5/42نداشتند، 

كردند و  يورزش م) قهي دق30روز حداقل 
هر روز (شتر در هفته ي روز و ب3ه يبق% 9/18
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 ٨٩

.  داشتنديزشت وريفعال) قهي دق30حداقل 
دند و يكش يگار نميمعلمان س% 7/98ن يهمچن

به صورت % 38آنان به طور مرتب و % 3/38
  .كردند يگاه گاه كرم ضد آفتاب استفاده م

 و يين نمرات عادات غذايانگين ميب
 با سن استخوان پوكي مرتبط با يرفتارها

)02/0=p(يائسكيت ي، وضع) 005/0p<( تعداد ،
ن منبع كسب ي، اول)>001/0p( اشتغال يها سال

) p=03/0 (يآگاهزان يمو ) p=002/0(اطالعات 
ن يانگين مي بيولدست آمد ه دار باارتباط معن

 مرتبط با ي و رفتارهايينمرات عادات غذا
الت، يزان تحصي با نوع مدرسه، ماستخوان پوكي

 يت تأهل، تعداد فرزندان وسابقه خانوادگيوضع
  .هده نشدمشادار ا رابطه معناستخوان پوكي

 ي و رفتارهايين نمرات عادات غذايانگيم
 سال و 50 ي در گروه سناستخوان پوكي مرتبط با

 كه ي در گروه، سال36-49 يشتر با گروه سنيب
 25 كه ي سال سابقه كار داشتند با افراد24-13

 كه يشتر سابقه كار داشتند، در كسانيسال و ب
ن ويزيو و تلوين منبع كسب اطالعاتشان رادياول

 جزوات  وها كتاب ن منبع در آني كه ايبود با كسان
 خوب داشتند ي كه آگاهي بود و در افراديآموزش

ف و متوسط يها ضع  آني كه آگاهينسبت به افراد
  ).4 و3شماره جداول (دار داشت امعنتفاوت بود 

  
  1385سال در ورش تهران  آموزش و پر6معلمان زن منطقه  يزان آگاهيو م ي فرديها يژگيو يبرخ عيتوز -1جدول 

  ي نسبيفراوان  يفراوان  يبند گروه  ي فرديها يژگيو
  7/22  70   سال و كمتر35

  سن  6/52  162   سال36- 49
  7/24  76  شتري سال و ب50

  2/20  62  پلميد
  التيزان تحصيم  4/21  66  پلميفوق د

  4/58  180  سانس و باالتريل
  9/27  86   سال وكمتر12

  هاي اشتغال تعداد سال  3/39  121   سال13- 24
  8/32  101  شتري سال و ب25

0  94  5/30  
2-1  115  3/37  

  تعداد فرزندان  5/20  63  3
  7/11  36  شتري فرزند و ب4

  4/22  69  هلأرمتيغ  هلأوضعيت ت  6/77  239  هلأمت
  6/38  119  دارد
  استخوان پوكي ابتال به يسابقه خانوادگ  3/51  158  ندارد

  1/10  31  داند يمن
  23  71  ائسه شدهي  يائسكيت يوضع  77  237  ائسه نشدهي
  4/56  169  ونيزيو و تلويراد

  13  39  يكتاب و جزوات آموزش
  ن منبع كسب اطالعاتياول  3/15  46  روزنامه و مجالت

  3/15  46  ريسا
  9/29  92  فيضع

  يزان آگاهيم  9/41  129  متوسط
  2/28  87  خوب

   نفر300ه جز مورد اولين منبع كسب اطالعات با تعداد نمونه  نفر ب308تعداد نمونه  -
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  1385 آموزش و پرورش تهران سال 6معلمان زن منطقه   دراستخوان پوكي مرتبط با ييعادات غذا عيتوز -2جدول 
  ي نسبيفراوان  يفراوان  ) گرميليم(سم يات و مكمل كلي روزانه از لبنيافتيم دريمقدار كلس

  9/4  15  300كمتر از 
599 -300  80  26  
899 -600  96  1/31  

  38  117  شتري و ب900
  )در هفته(مصرف نوشابه 

  8/82  255  وان و كمتريك لي
  6/2  8  واني ل5/1

  6/14  45  شتريوان و بي ل2
  )در روز (يمصرف چا

  3/26  81  وان و كمتري ل5/1
  7/24  76  واني ل2- 5/2

  49  151  شتريوان و بي ل3
  )در هفته(مصرف قهوه 

  00/87  268  ك فنجان وكمتري
  2/5  16   فنجان5/1

  8/7  24  شتري فنجان و ب2
  308تعداد نمونه  -

  

 يائسكيت ي برحسب سن، وضعاستخوان پوكي  مرتبط باي و رفتارهايينمرات عادات غذا ن و انحراف معياريانگيم - 3جدول 
  1385ال  آموزش و پرورش تهران س6 اشتغال در معلمان زن منطقه يها و تعداد سال

  *جه آزمونينت  اريانحراف مع  نيانگيم  ريمتغ
  7/4  1/15   سال و كمتر35

  سن  a3/14  2/4   سال36- 49
  b9/15  5/3  شتري سال و ب50

01/0p< 

 p=004/0  8/3  9/16  ائسه شدهي  يائسگيت يوضع  1/4 5/14  ائسه نشدهي

  6/4  1/15   سال و كمتر12
 يها تعداد سال  a8/13  0/4   سال13- 24

  b1/16  8/3  شتري سال و ب25  اشتغال
001/0p< 

  . طرفه استفاده شده استكيانس يز واريا آنالي tبه تناسب از آزمون * 
- a و bاساس آزمون  بر( گروه مشاهده شده است 2ن ين ايدار با اختالف معنTukey(  

  

ن منبع كسب ي برحسب اولاستخوان پوكي  مرتبط باي و رفتارهايينمرات عادات غذا ن و انحراف معياريانگيم -4جدول 
  1385 آموزش و پرورش تهران سال 6 در معلمان زن منطقه يزان آگاهياطالعات و م

  *جه آزمونينت  اريانحراف مع  نيانگيم  ريمتغ
  a2/14  2/4  ونيزيو و تلويراد

  b8/16  1/4  يكتاب و جزوات آموزش
  3/3  9/15  روزانه و مجالت

ن منبع كسب ياول
  اطالعات

  2/4  0/15  ريسا

001/0p< 

  a4/14  2/4  فيضع
  يزان آگاهيم  a5/14  1/4  متوسط
  b0/16  1/4  خوب

02/0=p 

  .كطرفه استفاده شده استيانس يز واريا آنالي tبه تناسب از آزمون * 
- a و bبراساس آزمون ( گروه مشاهده شده است 2ن ين ايدار با اختالف معنTukey(  
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  يريگ جهي و نتبحث
 و يي مطالعه حاضر عادات غذادر
 و عوامل استخوان پوكي مرتبط با يرفتارها

 آموزش و 6مرتبط با آن در معلمان زن منطقه 
.  قرار گرفته استيپرورش تهران مورد بررس

افت ين دريانگيق نشان داد كه مين تحقيج اينتا
م در سيات و مكمل كليم از لبنيروزانه كلس

 سيمه شده كليمقدار توص. معلمان زن باالست
ات ي از جمله لبنيي منابع غذاي از تماميافتيدر
 گرم در روز يلي م1000 بزرگساالن يبرا
كه در مطالعه ن يا با وجود). 15( باشد يم

 ياتيرلبنيم افراد از منابع غيافت كلسيحاضر در
م در يافت كلسين دريانگي نشده است، ميبررس

. باشد يه شده ميك به مقدار توصيمعلمان نزد
ن مصرف روزانه يانگيسه با مين، در مقايهمچن
گرم  يلي م590م در كل كشور كه حدود يكلس
مطالعه  يبررسمورد افراد ). 16( باشد يم

 890 حدود يعنيم يافت مناسب كلسيحاضر در
افراد % 30ن ياوجود با . گرم در روز دارند يليم

 600م كمتر از يافت كلسي دريمورد بررس
تواند آنان را در  يد كه مگرم در روز دارن يليم

  . قرار دهداستخوان پوكيمعرض خطر 
 ي در زنان هنگ كنگمطالعات انجام شده

 مصرف يآنان محصوالت لبن% 2/42نشان داد كه 
افته در يگر انجام ي ديها يبررس). 3( ندنك ينم

ز نشان داده ي نيواني و تاييكايزنان جوان آمر
سه با يقام آنان در ميافت روزانه كلسياست كه در

 ي ناكاف)RDA(ه شده روزانه ير توصيمقاد
ائسه ي در زنان يا  مطالعهجينتا). 9و7(باشد  يم

افت يآنان در% 8/4 نشان داده است كه فقط يتهران
ن مطالعه انجام يهمچن). 14( اند م داشتهي كلسيكاف
% 60 در زنان السالوادر نشان داد كه حداكثر افتهي

 اند ابل قبول داشته قيافتيم دريآنان مقدار كلس
 معلمان زن در مطالعه يافتيم دريمقدار كلس). 12(

شتر يسه با مطالعات مشابه بيحاضر در مقا
توان سطوح  ي آن را ميل احتماليباشد كه دل يم

س و ي باالتر، اشتغال به تدري و آگاهيليتحص
  .شاغل بودن آنان دانست

م يافت كلسيكه كمبود در نيبا توجه به ا
 استخوان پوكي ين عوامل سببيتر  از مهميكي
 حاضر از يافراد بررس %70 حدود ،)7( باشد يم
تواند در  ياند كه م  داشتهين نظر رفتار مناسبيا
  .د باشدي در آنان مفاستخوان پوكي از يريشگيپ

مصرف نوشابه در  ها افتهيبا توجه به 
وان و كمتر و يك لي يافراد مورد بررس% 8/82

ك فنجان و كمتر يراد فا% 87مصرف قهوه در 
 %7/24در ز ين يمصرف چا .بوده استدر هفته 

شتر يوان و بي ل3، %49وان و در ي ل2-5/2زنان 
  .بوده است

زان مصرف روزانه يتوان گفت م يدر كل م
ش از ي و قهوه بين در شكل نوشابه، چايكافئ

باشد، در مطالعه  ي ميكنگ زنان جوان هنگ
ن ي كافئ افراد روزانه مصرف%6/15مذكور 
ن ياد كافئيافت زيكه در جا از آن). 3( داشتند

 داشته يممكن است اثر سوء بر توده استخوان
 ييكايد آمر در زنان سالمنيا و مطالعه) 8( باشد

اد يافت زي كه درياننشان داده است كه زن
 از اتالف يار باالتريزان بسياند م ن داشتهيكافئ

ت كم افيدركه  يسه با زناني در مقاياستخوان
ن، ي، بنابرا)17( اند نشان دادهاند،  ن داشتهيكافئ

ن ي كافئي كه حاوياد چايمصرف نسبتاً ز
 ي از افراد بررسياديباشد در تعداد ز يم

تواند از عوامل خطرساز  يحاضر م
  . باشداستخوان پوكي
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 %3/76م ضدآفتاب رمصرف كمورد در 
ن يكردند، ا يمعلمان از كرم ضدآفتاب استفاده م

دست آمده در ه  ب%8/18سه با ي در مقازانيم
ار ي بسينيچ خورده سال و سال انيزنان م

  ).18( باشد يشتر ميب
 %9/18دست آمده ه  بيها افتهيطبق 
شتر در هفته يا بي بار 3 يت ورزشيمعلمان فعال

زان ين ميا. داشتند) قهي دق30در هر روز حداقل (
 %3/53 كه يكنگ سه با زنان جوان هنگيدر مقا

د كمتر از ي متوسط و شديت ورزشينان فعالآ
 ،)3( دادند يطور روزانه انجام مه قه بي دق30

 يت بدنيكه عدم فعال نيبا توجه به ا. كمتر است
 باشد ي مي در اتالف توده استخوانيعامل مهم

 در ي از زنان مورد بررسيي درصد باال،)8(
  . قرار دارنداستخوان پوكيمعرض خطر ابتال به 

ن نمرات يانگين مي بها افتهياساس  بر
 مرتبط با ي و رفتارهاييعادات غذا

 وجود معنادار سن ارتباط و استخوان پوكي
 سال و 50 ي كه گروه سنيطوره  ب،داشت

ن امر يا. ن عملكرد را داشتنديشتر، بهتريب
تواند به علت در معرض خطر باالتر بودن  يم
ا ابتالء ي و استخوان پوكي به ين گروه سنيا
 باشد كه سبب بهبود يمارين بيتر آنان به اشيب

ن نمرات يانگين ميب. عملكرد آنان شده است
مرتبط با  ي و رفتارهاييعادات غذا

الت و سابقه يزان تحصي با ماستخوان پوكي
 معنادار رابطه استخوان پوكي ابتال به يخانوادگ

ق ي تحقيها افتهير يج مغاين نتايا. وجود نداشت
 .باشد ي ميائسه تهرانين در زناافته يانجام 
مرتبط  ين رفتارهاينشان داد باد شده يمطالعه 

الت و سابقه ي با تحصاستخوان پوكيبا 
 معنادار ارتباط استخوان پوكي ابتال به يخانوادگ

 يها افتهير ين مغايهمچن). 14( وجود دارد
 است كه يوانيق انجام شده در زنان تايتحق
م يافت كلسي درزانين مين ارتباط بيج آن مبينتا

  بوداستخوان پوكي ابتال به يبا سابقه خانوادگ
)7.(  

 ي و رفتارهايين نمرات عادات غذايانگيم
ائسه به طور ي در زنان استخوان پوكيمرتبط با 
علت . ائسه بوديريشتر از زنان غي بمعناداري

 آن باالتر بودن خطر ابتال به ياحتمال
ه سبب باشد ك يائسه مي در زنان استخوان پوكي

  .بهبود رفتار در آنان شده است
 و يين نمرات عادات غذايانگين ميب
 تعداد  واستخوان پوكيمرتبط با  يرفتارها

افته ين يا.  وجود نداشتمعنادارفرزندان رابطه 
 يوانيق انجام شده در زنان تايافته تحقير يمغا
  ).7( باشد يم

 و يين باالتر نمرات عادات غذايانگيم
 در زنان با استخوان پوكي با مرتبط يرفتارها

د توان يز ميشتر ني سال و ب25س يسابقه تدر
شتر به ي بي از سن باالتر و لذا ابتاليناش

تر آنان   مناسبي باشد كه سبب رفتارهايماريب
  .شده است

 و يين نمرات عادات غذايانگين ميب
ت ي با وضعاستخوان پوكيمرتبط با  يرفتارها

افته ين يداشت، ا وجود نمعنادارتأهل رابطه 
ائسه يدر زنان گرفته ق انجام يتحقج ينتار يمغا

  ).14( باشد ي ميتهران
 ي و رفتارهايين نمرات عادات غذايانگيم

ن ي كه اولي در افراداستخوان پوكيمرتبط با 
 جزوات  ومنبع كسب اطالعات آنان كتاب

گر به طور ي نسبت به افراد ده بوديآموزش
رسد استفاده  يظر مبه ن. استشتر ي بمعناداري
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ح ي صحي بر رفتارهايشترير بين منابع تأثياز ا
مؤيد اين مطلب جه ين نتيا. افراد داشته است

است كه استفاده از مواد آموزشي نوشتاري، 
روشي مناسب جهت ايجاد تغييرات رفتاري 

  .است
 ي و رفتارهايين نمرات عادات غذايانگيم

 خوب يه در افراد با آگااستخوان پوكيمرتبط با 
ف ي ضعي باالتر از افراد با آگاهمعناداريبه طور 

، يش آگاهيرسد با افزا يبه نظر م. متوسط بود اي
 جهت انجام يمعلمان زن عوامل قادرساز

. سازند ي خود فراهم مي را برا صحيحيرفتارها
افته ي انجام يها يج بررسيدكننده نتاييافته تأين يا

 است كه ييكاين آمر و دخترايوانيدر زنان تا
مرتبط با  ي و رفتارهاين آگاهينشان داد ب

 يول) 13و7(  رابطه وجود دارداستخوان پوكي
 انجام شده در زنان يها يبررسج ينتار يمغا

ن عدم يباشد كه مب ي مييكاي و آمريالسالوادر
 مرتبط با ي و رفتارهاين آگاهيرابطه ب

  ).12و9(  بوداستخوان پوكي
 نشان داد  حاضريج بررسيدر مجموع نتا

م روزانه معلمان زن يافت كلسين دريانگيكه م
 آموزش و پرورش تهران در حد 6منطقه 

افت ي آنان در%30 يباشد ول يمناسب م

 يين، درصد بااليهمچن. م دارندينامناسب كلس
اد در ي زياز آنان مصرف كرم ضدآفتاب، چا

تواند  ي دارند كه ميت ورزشيروز و عدم فعال
 قرار استخوان پوكيطر آنان را در معرض خ

 ييشنهادهايتوجه به نكات مورد بحث پبا . دهد
  :گردد يه مير ارايبه شرح ز

 ي آموزشيها  كالسي و اجرايطراح - 1
 يها تيد بر انجام فعالي معلمان با تأكيبرا

  .يورزش
 ي براي آموزشيها  كتابچههي ارا- 2

مرتبط با  ينه رفتارهايمعلمان در زم
  .استخوان پوكي

 در يزان مصرف چايكاهش م - 3
  . كم رنگيد بر مصرف چايمدارس و تأك

 يل ورزشياختصاص مكان و وسا -  4
  .ژه معلمان در هر مدرسهيمناسب و

الت ي و تسهيكن ورزشاص اميتخص - 5
  ....) استخر و( معلمان يژه برايو

  

  يتشكر و قدردان
 6له از معلمان زن منطقه يوس نيبد

ق ين تحقياآموزش و پرورش تهران كه در 
  .شود ي مي تشكر و قدردان،مشاركت نمودند
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