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تاثیر آموزش گروهی بر رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در میان دانشجویان دختربررسی   

4، شهناز گلیان تهرانی3، محمود محمودی2، سیده طاهره میرموالیی1نسرین شهمیری   

 

 کارشناس ارشد مامایی، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران 1

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و ماماییدکتری بهداشت باروری، عضو هیات علمی  2

 دکتری جمعیت شناسی پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت 3

 کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی 4

 

اری ناتوان کننده است. مصرف کافی کلسیم و انجام فعالیت جسمانی دو عامل خطر قابل اصالح پوکی استخوان می باشند. : پوکی استخوان یک بیممقدمه و اهداف

 لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش گروهی بر میزان دریافت کلسیم و انجام فعالیت جسمانی در میان دانشجویان دختر بوده است.

 

اجرا شد. نمونه گیری در دو دانشکده الهیات و علوم  1312ی حاضر میان دانشجویان دختر دانشگاه مازندران در شهر بابلسر در سال : مداخله نیمه تجربروش اجرا

ی نفر( در پژوهش شرکت کردند. دو جلسه آموزش گروهی راجع به پوک171نفر در هر کدام از گروههای آزمون و شاهد )مجموعا  55اقتصادی، انجام شد. در نهایت 

 ماه پس از پایان آموزش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  3استخوان و روش های پیشگیری از آن برگزار گردید. داده ها قبل و 

 

( در گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله تفاوت معنی دار =P 542/1( و فعالیت جسمانی )P=  131/1: میانگین نمره کلسیم دریافتی )نتایج یافته های پژوهش

در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش معنی  P)=  121/1( و فعالیت جسمانی )P= 115/1نداشت. پس از اجرای برنامه آموزشی میانگین نمره دریافت کلسیم )

 دار نشان داد. 

می توان از برنامه های آموزشی برای ترغیب دختران جوان به انجام فعالیت جسمانی و دریافت کلسیم استفاده  : با توجه به نتایج پژوهش حاضربحث و نتیجه گیری

 نمود. 

 : پوکی استخوان، دانشجویان دختر، آموزش گروهی. کلمات کلیدی
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