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  گیالن پزشکی علوم دانشگاه پرستاري دانشجویان استخوان پوکی از کننده پیشگیري زندگی سبک بررسی

  5نژاد کاظم احسان  ،4روشن مهدوي مرجان ،* 3ذبحی آزاده ، 2مختاري نسرین ، 1سرشت پاك صدیقه

 بهشتی، شهید مامایی پرستاري دانشکده سالمت، بر مؤثر اجتماعی عوامل تحقیقات رکزم عضو بهداشتی، خدمات گروه علمی هیئت عضو  .1
 گیالن پزشکی علوم دانشگاه

 دانشگاه بهشتی شهید مامایی پرستاري دانشکده سالمت، بر مؤثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز عضو پرستاري، آموزش ارشد کارشناس .2
 گیالن پزشکی علوم

 گیالن پزشکی علوم دانشگاه پرستاري آموزش ارشد کارشناسی دانشجوي .3

 گیالن پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده تغذیه، تخصصی دکتراي استادیار،  .4

 پزشکی علوم دانشگاه بهشتی شهید مامایی پرستاري دانشکده سالمت، بر مؤثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز عضو حیاتی، آمار دانشیار  .5
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سالمتی . پویا در تمام ابعاد زندگی انسان است و نقش بسیاري در سالمتی انسان دارد يا رهیسبک زندگی زنج :زمینه هدف
 يریشگیو پ سالمتی با انتخاب سبک زندگی مناسب براي حفظ ارتقاءفرد سبک زندگی بهداشتی است، بطوریکه  مستلزم ارتقاء

از  کننده يریشگیبررسی سبک زندگی پاین مطالعه  زهدف ا .گامی مؤثر بردارد تواند یازجمله پوکی استخوان م ها يماریاز ب
  .شگاه علوم پزشکی گیالن بوده استپوکی استخوان دانشجویان پرستاري دان

ي دانشگاه علوم پزشکی گیالن به روش نفر از دانشجویان پرستار 185مقطعی  -در این مطالعه توصیفی  :بررسی روش 
اطالعات در دو بخش مشخصات فردي و ابعاد مختلف سبک زندگی شامل فعالیت  .در مطالعه شرکت کردند) نسبتی( يا طبقه

در قالب ) در برابر نور خورشید يریالغري قرارگ يها میها، رژ مصرف سیگار، قلیان، مصرف مکمل(بدنی، ورزش، عادات 
و  )کاي اسکوئر وآنوا( یو استنباط) نیانگیجداول فراوانی، م( آمار توصیفی يها با استفاده از روش. شد يورپرسشنامه گردآ

  .قرار گرفت لیتحل و  هیاطالعات مورد تجز 21نسخه  SPSSافزار  نرم
 بدن توده یهنما ،)1/22± 1/3(کنندگان  نتایج مطالعه نشان داده است که میانگین و انحراف معیار سن شرکت :ها افتهی
موردمطالعه فعالیت  يها نمونه%) 9/44(اکثر  فعالیت بدنی ي نهیآمده درزم دست بر اساس نتایج به. است بوده) 61/3±57/22(

تغذیه، بررسی مصرف پنج گروه اصلی هرم غذایی نشان داد که دانشجویان موردپژوهش  ◌ٔ نهیدرزم. داشتند فیزیکی ضعیف
دامنه (که نامطلوب  است 60/4±37/1نگین نمره کلی امتیاز تنوع رژیم غذایی دانشجویان میا. تنوع غذایی مناسبی ندارند

. ها مشاهده شد ها و بیشترین تنوع در گروه گوشت کمترین تنوع غذایی در گروه سبزي. است) 35/1 - 78/7امتیاز کل 
نور قرار  ریها در طول روز ز نمونه%) 53( تی، اکثرکردند یقلیان مصرف م) %22/30( دانشجویان سیگار، %)9/4(عادات  نهیدرزم

 ،کردند یاز داروهاي الغري استفاده م%) 6/1(تنها . گرفتند یدقیقه زیر نور خورشید قرار م 30تا  15به مدت  %)41( ،رندیگ یم
  .دندکر یاز مکمل ویتامین د استفاده م%) 1/8(روغن ماهی،  يها از مکمل%) 1/1(از داروهاي مکمل کلسیم و %) 9/4(

ي مزمن ازجمله پوکی ها يماریببسیاري از  کننده يریشگیپ یک عامل عنوان بهاز آنجاییکه سبک زندگی سالم  :يریگ جهینت
 امر لزومنامناسب است  این سبک زندگی دانشجویان  بدنی تیفعال و تغذیهي  نهیدرزممطالعه حاضر در  .استخوان می باشد 

  . دهد یمي رفتاري صحیح رانشان ها و عادتسبک زندگی سالم   ریزان براي و برنامهالن ی مسئوو آموزشي ا مداخلهي ها برنامه
  ، دانشجوهیبدنی، تغذ تیسبک زندگی، فعال :دواژهیکل
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