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 در  استخوانیکننده از پوکيریشگیپ ايهیتغذ سبک يبر ارتقا یآموزش بررسی اثربخشی مداخله

  دختر شهر چابهار آموزاندانش

  6بی لیال حسینی، بی5، اسماعیل فتاحی4، سرکوت غوثی3، محمود طاووسی2نیکنامی الدینشمس ،*1عایشه امینی
 ن سقزکارشناس ارشد، آموزش بهداشت، مرکز بهداشت شهرستا .1

 تهران مدرس تربیت آموزش بهداشت دانشگاه بهداشت و ارتقاي سالمت، عضو هیات علمی گروه دانشیار، آموزش .2

 بهداشت و ارتقاي سالمت، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران استادیار پژوهش، آموزش .3

 پزشک عمومی، مدیریت شبکه بهداشت و درمان سقز .4

 سبزوار پزشکی علوم آموزش بهداشت دانشگاه بهداشت، عضو هیات علمی گروه مربی، آموزش .5

 سبزوار پزشکی علوم مامایی بهداشت دانشگاه مربی، آموزش مامایی، عضو هیات علمی گروه .6

aminiayeshe@yahoo.com 

ترین استخوان دارد، در حالی که قابل پیشگیري بوده و سادهماري پوکیزندگی نقش مهمی در ابتال به بیسبک :مقدمه و هدف
بـا هـدف    مطالعـه  ایـن  .اي در سنین نوجوانی اسـت کننده به ویژه رفتارهاي تغذیهراه مقابله با آن آموزش رفتارهاي پیشگیري

 انجام دختر شهر چابهار آموزاننشدادر  استخوانیکننده از پوکيریشگیپ ايهیتغذ سبک يبر ارتقا آموزشی مداخله اثربخشی
  .گردید

آموزان دختر مقطع دوم راهنمـایی چابهـار   از دانش) آزمون و کنترل(نفري 45روي دو گروه  تجربینیمهمطالعه این : کارروش
. دبو) FFQ( ساخته و پرسشنامه استاندار بسامد خوراك، پرسشنامه محققابزار گردآوري اطالعات. انجام گرفت1392در سال 

مـاه  3در دو زمان قبل و ها دادهFFQ در خصوص پرسشنامه (ماه بعد از مداخله آموزشی3ها در سه زمان قبل، بالفاصله و داده
روز براي گـروه آزمـون انجـام    10جلسه در مدت زمان 4آزمون، مداخله آموزشی طی بعد از انجام پیش. آوري گردیدجمع) بعد

  . هاي آماري مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتو با استفاده از آزمون 18SPSSافزار اطالعات با نرم. گرفت

بعـد  . )P<05/0(دار بین میانگین نمرات متغیرهاي اصلی مطالعه در دو گروه مشاهده نشدقبل از مداخله تفاوت معنی :هایافته
اي مسـتعدکننده بـین دو گـروه آزمـون و     دار در میانگین نمرات آگاهی، نگرش، قصـدرفتاري و رفتارهـ  از مداخله تفاوت معنی

دار، قبل و بعد از مداخلـه در ایـن   کننده، تفاوت معنیاي پیشگیريرغم بهبود سبک تغذیهبه  ؛)>001/0P(کنترل مشاهده شد
  . دار بودولی در مقایسه با گروه کنترل معنی ).P=057/0(خصوص ایجاد نشد

اسـتخوان داشـته و   آموزان بـه منظـور پیشـگیري از پـوکی    تغذیه دانشي سبکنتایج این مطالعه تأثیر مثبتی رو :گیرينتیجه
    . آموزان مؤثر بوده استاي دانشتغذیهمداخله در افزایش و بهبود میزان آگاهی، نگرش، قصدرفتاري و سبک

  استخواناي، پیشگیري، پوکیمداخله آموزش، سبک تغذیه: :هاکلیدواژه
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