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 لطفاً به مقاله به شکل زیر استناد کنید 
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122-31:(1) 6؛1398 تابستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 1395در سال  یرفتج یپرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشک

 خالصه

يش افزا با که استنی استخوا منتشر ریبیما ين بیماری يكااست.  متابولیك ریبیما ترين يعو شا تیـشابهد رگبز مشکل يكاستخوان  ی پوک مقدمه:

 آموزش و مشاوره انجام خطر، معرض در افراد در شناسايی را مهمی نقش بیمارستان، در شاغل کادر عنوان به پرستاران ..شود یم مشخص شکستگی خطر

 بررسی هدف با ين مطالعها کنند. ايفا استخوان پوکی درمان و یبخش توان در طول مناسب رفتارهای یده شکل و بیماری از پیشگیری در خصوص

انجام  1395در سال  رفتیج یپرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکدر خون  D3و ارتباط آن با سطح استخوان  یاز پوک کننده یشگیریپ یرفتارها

 شده است.

نفر از پرستاران شاغل در  51نمونه پژوهش آن شامل  که است یاز نوع مقطع یهمبستگ -یفیمطالعه توصيك  پژوهش حاضر کار: روش

 یتصادف ریصورت غ به یریگ نمونه ی و بیمارستان آيت اهلل کاشانی( بودند.نیخمبیمارستان امام ) رفتیجی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ها مارستانیب

استخوان  یاز پوک کننده یریشگیپ یارهارفتو شناختی جمعیتاطالعات  ی شاملبخش دو یا پرسشنامه قياطالعات از طر یآور روش جمع ی بود.ا هیسهم

 انجام شد. 19نسخه  SPSSافزار  نرمبا استفاده از  ها داده لیوتحل هيتجز .بود در خون D3ی سطح ریگ اندازهو همچنین گرفتن نمونه خون جهت 

های  يژگیوپوکی استخوان با ساير  .است بیشتر سال 20-35 افراد در استخوان پوکی از کننده پیشگیری رفتارهای که داد نشان پژوهش نتايج ها: یافته

 در خون نیز ارتباط معنادار مشاهده نشد. D3سطح از پوکی استخوان و  کننده یشگیریپبین رفتارهای . شناختی ارتباط آماری معناداری نداشت جمعیت

توسعه  که نمايانگر ضرورت ارتباط مستقیم وجود نداشت یرتغکننده از پوکی استخوان در سطح متوسط بود. بین دو م یشگیریپرفتارهای  گیری: نتیجه

 باشد. رفتارهای پیشگیرانه در پرستاران می

 خون D3سطح  کننده، یشگیریپ یرفتارها ،پرستاران ،استخوان یپوک :کلیدواژگان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 10

mailto:farzad.sfandyary@yahoo.com
https://journal.jmu.ac.ir/article-1-227-fa.html


 D3تخوان و سطح اس یاز پوک کننده یشگیریپ یرفتارها ینارتباط ب یبررساسفندیاری و همکاران/ 

 

 

 131تا122صفحه 1398تابستان  یک،/ دوره ششم، شماره یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک

 مقدمه

 ریبیمااز  ستا رتعبا انستخوا پوکی ،جهانی کمیتهازنظر 

 خطر يشافزو ا نیاستخوا دهتو کاهش با که نیاستخوا شرـمنت

 رگبز مشکل يك انستخوا پوکی. شود یم مشخص شکستگی

 یکننده برا ناتوان متابولیك ریبیما ترين يعو شا دهبو تیـشابهد

 يك عنوان هب انستخوا پوکی وزهمر(. ا1) شود یم بمحسو نناز

شده و به آن  شناخته جامعه مانیو در شتیابهد مهم معضل

 عالمت ونبد ریبیما يناند. ا دهدا لقب نقر شخامو ریبیما

و  دياز جسمیو  مالی راتخسا تواند یآن م ارضعوو  دهبو

 نمازسا (.2) نمايد تحمیل رانبیماو  جامعه بهرا  يریناپذ جبران

 های یماریب ههدرا  2000 -2010 لسا ،شتابهد جهانی

(. 3است ) دهکر معالاستخوان ا یاز جمله پوک نیاستخوا مفصلی

 شمند مینرچهاعنوان  استخوان به یپوک ریبیما ين،عالوه بر ا

 ن،سرطاو  یمغز سکته ،قلبی سکتهبه همراه  بشر صلیا

(. 4، 3است ) شده یمعرف نجهادر  شکستگی علت ينتر مهم

 شکستگی ردمو نمیلیو یمو ن يك به منجراستخوان  پوکی

 تا ها یشکستگ ينا سالیانه هزينه که شود یم لسادر  انستخوا

 پوکی به بتالا انمیز(. 2) شود یالر برآورد مد یلیونب 17

گرفته  انجام تمطالعا سساا برو  ستا يشافزا بهرو  انستخوا

 75 به يكدنز ،اـنید فـمختل طنقادر  انستخوا پوکی ینۀدرزم

 هستند ریبیما ينمبتال به ا مريکاو آ پنژا ،پادر ارو نفر نمیلیو

 لیلد به ادفرا مفید عمراز  لسا ارهز 34 به يكدنز ان،ير(. در ا5)

سه زن  هراز  تقريبیطور  و به رود یم ستاز د انستخوا پوکی

 مبتال انستخوا پوکی به نفر يك دمردوازده  هر و از نفر يك

 (.6) شود یم

 پزشکی معلو هنشگادا ژیماتولورو تتحقیقا مرکز رماآ طبق

 تندـهس مبتال انستخوا پوکی به ننیاايراز ا نفر نمیلیو 6 ان،تهر

دارند  استخوان پوکی نفر نمیلیو 5/2 ،هـيائسزن  نوـمیلی 5ز و ا

از سرطان است، اما متأسفانه  یشب یماریب ينا یروم (. مرگ7)

 یاز عوارض پوک یول ترسند یم یشترعامه مردم از نام سرطان ب

(. 4ندارند ) یتر است اطالع چندان مراتب خطرناک استخوان که به

 یطی،عوامل مح یرنظ یمختلفاستخوان متأثر از عوامل  یپوک

 يافت. به اعتقاد محققان، درباشد یم یو سبك زندگ یكژنت

مناسب  های یت، عدم انجام فعالD يتامینو و یمکلس یناکاف

و  یاتعادات و رفتارها ازجمله استعمال دخان یز برخیو ن یزيکیف

 باشند یاستخوان م یشده پوک از علل شناخته یمشروبات الکل

محلول در  های يتامیناز دسته و یفرول،کلس اي D3 يتامین(. و8)

و فسفر از  یمجذب کلس يشبا افزا يتامینو يناست. ا یچرب

د. الزم است کن یها کمك م ها به رشد و استحکام استخوان روده

 های يتامینو يگراز انواع د یفرولکوله کلس يا D3 يتامینو یمبدان

D يتامین(. و9برخوردار است ) یشتریب یتدر بدن، از اهم D3 و 

در عضالت افراد  یقدرت و هماهنگ يشباعث افزا یمکلس

عضالت در افراد  یعمده ناتوان يلکه از دال شود یم یزن یانسالم

(. از 10است ) ها آندر بدن  يتامینو ينا يینمسن، سطح پا

در اطفال باعث  D3 يتامینبودن سطح و يینپا يگرد یسو

 ياباعث استئوپروز  االنس بزرگاستخوان و در  ینرم یماریب

 (.11شد )استخوان خواهد  یپوک

 يمسن، رژ یماریب ينعوامل خطر ابتال به ا ينتر مهم از

 ی،کم، عوامل هورمون یتوده بدن ی،بدن یتکاهش فعال يی،غذا

 یوه(. ش12) باشد یم یو مصرف مشروبات الکل یگارس یدنکش

 یتلمناسب و برخورداری از فعا يهسالم ازجمله تغذ یزندگ

 خواناست یاز پوک یشگیریرا در پ یمطلوب نقش مهم یجسمان

و  یشگیریپ یمناسب برا يیغذا يمرژ يك(. 13) کند یم يفاا

 ی،است که در آن کالر يمیاستخوان شامل رژ یدرمان پوک

مناسب وجود داشته باشد. زنان  یزانبه م D يتامینو و یمکلس

 1200دود ح یزانداشته باشند که به م يمیرژ يدبا يائسه

 تواند یم یزانن ميدر آن وجود داشته باشد که ا یمکلس گرم یلیم

گردد.  ینتأم یومیکلس یها مکملو  يیغذا يمرژ يقاز طر

 یدر روز، احتماالً دارا گرم یلیم 1500از  یشترب یممصرف کلس

 یو مشکالت قلب یهسنگ کل يجادعوارضی بوده و باعث ا

واحد  800-1000انه روز يافتدر ینعروقی خواهد شد. همچن

 یصورت مصرف داروها رکه د شود یم یهتوص یزن المللی ینب

صورت روزانه به  به يد، باD يتامینسوء جذب و ياضد تشنج 

 یشتریب یزانم يستینمود. در افراد سالمند با يزتجو یمارب

درجاتی از  ینی،نش مصرف شود. عواملی همچون خانه D يتامینو

منجر به  D يتامینو يافتذب و درو کاهش ج یهاختالل کار کل

سطح  شود یم یهتوص ينشود، بنابرا یم يتامینو ينکمبود ا
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 131تا122صفحه 1398تابستان  یک،/ دوره ششم، شماره یرفتج یزشکمجله دانشگاه علوم پ

گردد  یعیو سطح آن در خون طب یریگ اندازه OH D25) سرمی

 یمکلس یکاف يرمقاد يافتدر يژهو به یدر سبك زندگ ییر(. تغ14)

تحمل  یها و انجام ورزش يیغذا يمرژ يقاز طر D3 يتامینو و

از کاهش توده  یشگیریی هستند که در جهت پوزن، موارد

 شود یم یهمتعاقب آن توص های یو ناتوان ها شکستگی ی،استخوان

 ينتر از مهم يکیاستخوان  ی( پوک1999)کاسترو  ازنظر(. 15)

 کند یاز مردان مبتال م یشتراست که زنان را ب یموانع سالمت

ل استخوان به مشک ی( پوک2007) ی(. ابر اساس نظر هر16)

 سالمت(. 17است ) شده يلسالمت در جهان تبد یعموم

در  جامعه دممر ساير به نسبت دیمتعد اليلد به رانپرستا

از  پس جهانی شتابهد نمازسا. ستا یبیشتر خطر ضمعر

 شغل 130 از که دکر معالپرتنش، ا مشاغلروی  بر مطالعه

جهت  پزشك به جعهامررا ازنظر  27 تبهر رانپرستا یموردبررس

 (.18اند ) کرده کسبسالمت  به  طمربو تمشکال

افراد  یریاستخوان و درگ یپوک یباال یتتوجه به اهم با

از موانع  یماریب ينا که يی، ازآنجایماریب يناز جامعه با ا يادیز

استخوان  ی، پوکرود یجامعه به شمار م یسالمت عموم یاصل

که  یتواقع ين( و ا19،18) کند یم یداپ یوعدر زنان ش یشترب

که پژوهشگر  شد نجرم باشند یمؤنث م یزپرستاران ن یشترب

 که يیعنوان جامعه نمونه انتخاب کند. ازآنجا پرستاران را به

 ينصورت گرفته، ا یمطالعات محدود ینهزم ينتاکنون در ا

از  کننده یشگیریپ یرفتارها ینارتباط ب یباهدف بررس  مطالعه

غل در خون در پرستاران شا D3استخوان و سطح  یپوک

 .انجام شده است 1395سال  رد یرفتج یدانشگاه علوم پزشک

 کار روش

از نوع  یهمبستگ-یفیمطالعه توص يكپژوهش حاضر 

دانشگاه  های یمارستاناست که در پرستاران شاغل در ب یمقطع

محاسبه  یانجام شد. برا 1395در سال  یرفتج یعلوم پزشک

نفر  30 یبر رو یماتمطالعه مقد يجحجم نمونه، با استفاده از نتا

 یبرا يیافراد خارج از حجم نمونه نها يناز جامعه پژوهش )ا

نمره دو پرسشنامه  ینب یمطالعه بودند(، به محاسبه همبستگ

حجم نمونه  ییناساس تع یهمبستگ ينپرداخته و لذا مقدار ا

ها در  نمره ینب یقرار گرفت. در دو پرسشنامه، همبستگ يینها

 یدرصد و با خطا 90با توان  r=54/0ر با براب یمطالعه مقدمات

حجم  یینمخصوص تع افزار نرمبا  يتمحاسبه شد. در نها 05/0

 ينشد که ا یینتع يیعنوان نمونه نها نفر به 51نمونه، تعداد 

بود. پرستاران شاغل  يزشدرصد احتمال ر 15تعداد با احتساب 

با  یرفتوابسته به دانشگاه علوم پزشکی ج های یمارستاندر ب

سال سابقه کار  يكکارشناسی و حداقل  یلیحداقل مدرک تحص

 یپزشک و روان یوارد مطالعه شدند و داشتن اختالالت پزشک

در  زمان همشده که همراه با مصرف دارو بود و شرکت  شناخته

 عنوان بهآموزشی مرتبط با موضوع  یها کالس ياکارگاه 

 .خروج از مطالعه در نظر گرفته شدند یارهایمع

اطالعات شامل دو بخش، فرم اطالعات  یآور جمع ابزار

استخوان  یاز پوک کننده یشگیریپ یو پرسشنامه رفتارها یفرد

از  کننده یشگیریپ رفتارهای پژوهشگر ساختهبود. پرسشنامه 

سؤال درباره عملکرد بود که بر اساس  18استخوان شامل  یپوک

و  يیروا ساخته و 1385و همکاران در سال  یپرسشنامه فروز

آزمون -آن انجام شد. در مطالعه مذکور از آزمون اولیه يايیپا

کرونباخ،  یشده و به روش آلفا استفاده يايیبرآورد پا یمجدد برا

شده است.  گزارش 74/0ضريب همبستگی بین نمرات دو نوبت 

 علمی یئته ینفر از اعضا 10پرسشنامه را به  يی،جهت روا

کرمان  یدانشگاه علوم پزشک زیرا يیو ماما یدانشکده پرستار

داده و مشخص شد  يلنظر بودند، تحو صاحب ینهزم ينکه در ا

 یپرسشنامه به بررس ينبرخوردار است. ا يیباال يیکه از روا

در معرض  یریزمان قرارگ یزانزمان ورزش روزانه، م یزانم

پرداخته و  یانهآفتاب، اضطراب و تنش زندگی، تعداد چکاپ سال

(. 5) کند یم یشده را بررس يترعا غذايی يمرژ ینهمچن

 يعپرستاران توز یندر ب یمختلف کار های یفتها در ش پرسشنامه

داده  D3 يشدستور آزما یپزشك عموم يك یشد. با همکار

خون با  D3 گرفته شد. سطح شد و از پرستاران، نمونه خون

 .شد یریگ اندازه (HPLC) يعما یروش کروماتوگراف

اغلب  يا یشههم ينهصورت سه گز مه بهپاسخ پرسشنا طیف

از  یتعداد ينکههر گز بود. با توجه به ا ياندرت  و به یاوقات، گاه

 یرعملکرد غ یانگرب يگرد یو برخ یحعملکرد صح یانگرسؤاالت ب

در محاسبه نمره کل به عملکرد مثبت بر  ينبود، بنابرا یحصح

 یمنف و به موارد 3،2،1نمرات  یبمذکور به ترت یاساساس مق
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 45تا  15. دامنه نمرات از گیرد یتعلق م 3،2،1نمرات  یببه ترت

باشد نمره او  یشترکه هر چه عملکرد مثبت فرد ب باشد یم

 افزار اطالعات با استفاده از نرم وتحلیل يه. تجزباشد یم تر يینپا

SPSS  اطالعات با استفاده از  یآور بود. پس از جمع 16نسخه

 یمرکز یها وانی مطلق و نسبی، شاخصفرا یفی،توص های آماره

گزارش شد. در  یرهاکلی از متغ یفتوص یار،و انحراف مع یانگینم

نمرات دو پرسشنامه  ینبررسی همبستگی ب یها، برا داده یلتحل

بررسی ارتباط  یاستفاده شد. برا یرسونهمبستگی پ يباز ضر

به علت نرمال  ،اصلی در دو گروه یرهاینمره متغ یانگینم ینب

 يسهمقا یبرا يتنیمن و ینا پارامتر یها ها از آزمون نبودن داده

 يسهمقا یبرا یسدر دو گروه و آزمون کروسکال وال یانگینم

 در چند گروه استفاده شد یانگینم

 نتایج 

 یشناخت تیجمعحاصل از پژوهش در مورد مشخصات  های يافته

 کنندگان،¬شرکت یانشده است. در م نشان داده 1در جدول 

و  یبودند. ازنظر سابقه سالمت يائسه( درصد 9/3) نفر 2 هاتن

 26 ی،خود خودبه یشکستگ درصد( 8/5نفر ) 3 يیمصرف دارو

( سابقه درصد 6/17نفر ) 9 یردهی؛درصد( نفر سابقه ش 9/50)

نفر  9 یات،دخان درصد( استعمال 1/ 9نفر ) يكمصرف کورتون، 

ه نسخه ب یازبدون ن ی( سابقه مصرف داروهادرصد 6/17)

از  یشگیریپ ینۀدرصد(، درزم 8/5نفر ) 3پزشك داشتند. تنها 

 (.1استخوان آموزش گذرانده بودند )جدول  یپوک

 یاز پوک کننده یشگیریپ ینمره رفتارها یارو انحراف مع یانگینم

 يتنیآزمون من و نتايج(. 2 جدول) بود 93/7±35/3استخوان 

 یاز پوک کننده گیرییشپ یرفتارها ینب یمعنادار یارتباط آمار

 یانجام رفتارها که¬طوری¬استخوان و سن نشان داد، به

مشاهده شد  یشترسال ب 20-35در افراد  کننده یشگیریپ

(022/0p جدول .)=یینتع یبرا يتنیبر اساس آزمون من و 2 

 یكدموگراف های يژگیخون برحسب و D3سطح  ینارتباط ب

 یپوک يتنیآزمون من و یها افتهياست. طبق  شده یطراح

 یتجمع یها یژگيواز  يك یچ( با هید يتامینو)استخوان 

آزمون  همچنین مشاهده نشد. یدار یمعن یارتباط آمار یشناخت

در دو گروه زنان  D3 یرمتغ یانگینکه م دهد یمنشان  يتنیمن و

=، مردان از Pvalue 0.012دارد  یآمار دار یمعنو مردان تفاوت 

 برخوردارند. نسبت به زنان یمتوسط باالتر

در  D3استخوان را با سطح  ینمره پوک ینارتباط ب 3جدول 

 یهمبستگ يبضر یآزمون آمار يج. نتادهد یخون نشان م

خون ارتباط  D3استخوان با سطح  ینشان داد پوک یرسونپ

 ندارد. یمعنادار یآمار

 یببه ترت یحپاسخ صح یشترينمطالعه نشان داد که ب يجنتا

 "کنم یاستفاده م ینیگوشت و مواد پروتئ از"یها یگومربوط به 

% و از 51 "کنم یطور مرتب وزن خود را کنترل م به"% و 9/54

. باشد ی% م49 "کنم ی( استفاده میرماست، پن یر،)ش یمواد لبن

طور  به" یها یگومربوط به  یبپاسخ غلط به ترت یشترينب

% 8/58 "کنم  یاستفاده م یاهخواریگ يیغذا يممطلق از رژ

استفاده  یطور هفتگ و کالباس به یساز سوس ام يیغذا يمر رژد"و

روزانه  یوانل 2نوشابه  از ام يیغذا يمدر رژ "% و9/56 "کنم  یم

 5/74نمره ) یشترينب ین% بود. همچن9/52 "کنم یاستفاده م

خون  یمو کلس D3سطح طور ساالنه  به"گويهدرصد( مربوط به 

% افراد 51 اين مطالعه، در .باشد یم "کنم ینم یریگ را اندازه

بدنم را در معرض  دقیقه 20حداقل "کننده به گزينه شرکت

همچنین  جواب هرگز دادند. "دهم مستقیم نور آفتاب قرارمی

فعالیت گاهی "کننده اظهار داشتند که % افراد شرکت7/64

% افراد اظهار داشتند که 8/58 و "دهم را کاهش می ام جسمانی

% 7/62. "کنم استفاده می یژيم گیاهق از رطور مطل به"همیشه

استفاده قهوه و کاکائو  گاهی از"از افراد اظهار داشتند که

در رژيم "% درصد شرکت کنندگان بیان نمودند9/56. "کنم می

گی استفاده هفت طور بهسوسیس و کالباس  غذايی خود از

 ام از در رژيم غذايی"% افراد اظهار داشتند که9/52. "کنم می

% افراد اظهار 9/56"و "کنم استفاده می لیوان روزانه 2نوشابه 

همچنین  ."کنم استفاده می چیپس و پفك گاهی از"داشتند که

 جاتاز انواع شور و ترشیگاهی "% افراد اظهار داشتند که8/58

."کنم استفاده می همراه غذا
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های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  ارستانپرستاران شاغل در بیمشناختی جمعیتفراوانی نسبی و مطلق مشخصات  -1 جدول

 1395جیرفت در سال 

 درصد فراوانی متغیر متغیر

 3/33 17 مجرد وضعیت تأهل

 7/64 33 متأهل

 2/0 1 ساير

 7/15 8 مذکر جنس

 3/84  43 مؤنث

 5 ضعیف وضعیت اقتصادی

 

8/9 

 

 9/52 27 متوسط

 3/37 19 خوب

 سن

 )سال(

 20-35 38 5/74 

35-50 13 5/25 

 سابقه کار

 )سال(

0-10 36 6/70 

20-10 8 7/15 

20-30 7 7/13 

 

 سطح تحصیالت

 2/92 47 لیسانس

 8/7 4 و باالتر سانسیل فوق

 

در خون در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم  D3استخوان و سطح  یاز پوک کننده یشگیریپ یرفتارها یارو انحراف مع یانگینم -2جدول 

 1395در سال  یرفتج یپزشک

 بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین متغیر

 کننده رفتارهای پیشگیری

 از پوکی استخوان

 

137/34 

 

352/3 

 

25 

 

42 

 D3سطح 

ng/ml 

 

68/22 

 

14/16 

 

4 

 

80 

 

 

 

 

126 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

https://journal.jmu.ac.ir/article-1-227-fa.html


 D3استخوان و سطح  یاز پوک کننده یشگیریپ یرفتارها ینارتباط ب یبررساسفندیاری و همکاران/ 

 

 

 131تا122صفحه 1398 تابستان، یک، شماره ششمدوره  /مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 

 

آماری ضريب همبستگی پیرسون نشان داد دهد. نتايج آزمون  در خون نشان می D3سطح  ارتباط بین نمره پوکی استخوان را با 3 جدول

 خون ارتباط آماری معناداری ندارد. D3 پوکی استخوان با سطح

 

 نوع آزمون D3 سطح متغیر

 =r 492/0 کننده از پوکی استخوان رفتارهای پیشگیری

09/0 p= 

 ضريب همبستگی پیرسون

 

 بحث

 مانیدر و شتیابهد مهم معضل يك عنوان به انستخوا پوکی

تواند از بسیاری  شده که پیشگیری از آن می شناخته جامعه

نتايج مطالعه نشان داد، رفتارهای  مشکالت بکاهد.

باشد که  کننده از پوکی استخوان در حد متوسط می پیشگیری

. (20)همخوانی دارد  2008سال  درمان و همکاران در بامطالعه

کننده از پوکی  نتايج پژوهش در خصوص رفتارهای پیشگیری

ها مربوط به رژيم غذايی  استخوان نشان داد که بیشترين پاسخ

طور مطلق از  اظهار کردند که به کنندگان شرکتاکثر  باشد. می

ولی برخی در رژيم  کنند یمرژيم غذايی گیاهخواری استفاده 

گی استفاده هفت طور بهسوسیس و کالباس  غذايی خود از

نوشابه و  از گوشت و مواد پروتئینی ها آنهمچنین  کردند. می

طور مرتب وزن  کردند و به استفاده می لیوان روزانه 2 صورت به

طور که نتايج مطالعه نشان  نمودند. همانخود را کنترل می

ای نامطلوب دارند که با  دهد اکثر پرستاران رفتارهای تغذيه می

همخوانی  2008و همکاران در سال  یانک یمیرحنتايج مطالعه 

شود کالس آموزشی رفتارهای  بنابراين پیشنهاد می؛ (21)دارد 

تغذيه برای  ینۀدرزمکننده از پوکی استخوان  پیشگیری

 یمیرحدر مطالعه برگزار شود. نتايج مطالعه  کنندگان شرکت

و همکاران نشان داد که آموزش باعث افزايش رفتارهای  یانک

. (21)شود  تغذيه می ینۀدرزمکننده از پوکی استخوان  پیشگیری

و کلسیم  D3طور ساالنه سطح  ها اعالم کردند به اکثر آزمودنی

تواند به علت  کنند. اين موضوع می گیری نمی خون را اندازه

انگاری پرستاران به مسئله، هزينه، عدم  توجهی و سهل بی

 D3شود سطح  دسترسی آسان و وقت مناسب باشد. پیشنهاد می

گیری ستاران اندازهرايگان برای پر صورت بهو کلسیم، ساالنه 

سازی و هشدار در خصوص خطر پوکی استخوان  شود و فرهنگ

 کننده باشد.کمك ها يشآزما موقع بهتواند برای انجام  می

افراد اظهار داشتند که روزانه در  در مطالعه حاضر بیش از نیمی

که با نتايج مطالعه يکه  گیرند ینممعرض مستقیم نور آفتاب قرار 

و با نتايج مطالعه  (6)همخوانی  2012در سال  فالح و همکاران

. (5)مغايرت دارد  2009فروزی و همکاران در سال  زاده يزعز

به علت مشغله زياد پرستاران است. همچنین با  احتماالًاين امر 

ی وهوا آبتوجه به اينکه مطالعه حاضر در شهرستان جیرفت با 

، ممکن است به دلیل شده انجامگرم و خشك و آفتاب سوزان، 

های پرستاران جهت قرارگرفتن در معرض مستقیم محدوديت

 است که یدر حالباشد. اين  ها آننور خورشید يا طرز پوشش 

Wagner ويتامین ساخت منبع ترين معتقد است مهم D در 

 15 تا 10 که طوری به باشد؛ می خورشید نور با تماس پوست،

 ،تابستان در خورشید نور معرض در بدن تمام گرفتن قرار دقیقه

طول در  بدن در D3 ويتامین واحد 10000-20000 تولید باعث

 .(22)شود  می ساعت 24

کننده از پوکی استخوان فقط با سن ارتباط  رفتارهای پیشگیری

داری داشت و نتايج پژوهش نشان داد که رفتارهای  آماری معنی

سال بیشتر  20-35پوکی استخوان در افراد  کننده از پیشگیری

و  Dاستخوانی و مصرف ويتامین است. با افزايش سن، تراکم 

ای در  يابد. خرسندی و همکاران در مطالعه کلسیم کاهش می

میزان دريافت  ،نشان دادند که با افزايش سن 2013سال 

کند که  و پوکی استخوان افزايش پیدا می کاهش D3ويتامین 

(. مطالعه ذوالفقاری و همکاران 23اين نتیجه دور از انتظار نبود )

بروز شکستگی استئوپروتیك لگن در با عنوان  1383در سال 

پیگیری سه ساله افراد شرکت کننده در طرح جامع پیشگیری، 
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، نشان داد بین سطوح سنی تشخیص و درمان استئوپروز کشور

با شکستگی لگن ارتباط آماری معناداری وجود دارد يعنی با 

تواند به علت  که می يابد یمافزايش سن شکستگی لگن افزايش 

کننده از پوکی استخوان و  عدم رعايت رفتارهای پیشگیری

 (.24کاهش تراکم استخوانی باشد )

ت که متخصصان با استناد اخیر باعث شده اس یها سالمطالعات 

 نظرات متفاوتی در مورد آستانه مطلوب ،مختلف یها پژوهشبر 

شته باشند. بسیاری اد D (OH)25برای کفايت سطح سرمی 

 D يتامینو کمبود عنوان به  را ng/ml 20 ريزهمچنان سطح 

شواهد جديدی در دست است که  حال ينباا. (25) قبول دارند

 ng/ml ینب D (OH) 25سرمی  سطح احتماالًدهد نشان می

. نتايج مطالعه حاضر نشان داد که نیز ناکافی است 21-29

در دانشگاه علوم خون در پرستاران شاغل  D3میانگین سطح 

محمد  بامطالعهو ناکافی است. اين نتايج  68/22پزشکی جیرفت 

تواند به  همخوانی دارد که می 2015و همکاران در سال  زاده

مرغ،  نظیر تخم D3علت مصرف کمتر غذاهای حاوی ويتامین 

% افراد روزانه 8/11جگر و غذاهای چرب باشد. همچنین تنها 

. (26)دادند  عرض نور خورشید قرار میدقیقه بدن خود را در م 20

 تفاوت مردان و زنان گروه دو در D3 متغیر همچنین میانگین

 زنان به نسبت باالتری متوسط از مردان و داشت آماری دار معنی

 همکاران و آقامحمدزاده مطالعه نتايج با که بودند برخوردار

 به ولی نیست؛ روشن کامالً امر اين دلیل(. 26) دارد همخوانی

 دخالت امر اين در فیزيولوژيك و هورمونی داليل رسد می نظر

 نیاز تری دقیق مطالعات موضوع شدن روشن برای. باشند داشته

 .است

در سال  Sita–lumsdenای که در انگلستان توسط  مطالعه

زير  D3افراد سطح  %6/67انجام شد نشان داد که  2008

ng/ml 20  (27)دارند که بامطالعه حاضر مشابهت ندارد. 

 گیری یجهنت

 کننده پیشگیری رفتارهای بین که داد نشان حاضر پژوهش نتايج

 که. ندارد وجود رتباطیا خون D3 سطح و استخوان پوکی از

 خون کلسیم سطح نظیر پارامترها ساير تأثیر علت به تواند می

Ca، آلکالین پاراتورمون، هورمون تیروئیدی، های هورمون 

 احتماالً و باشد؛ استخوان پوکی در آلبومین و p فسفر فسفاتاز،

 پوکی در خون D3 سطح تأثیر از بیشتر ديگر پارامترهای تأثیر

نتايج حاصله از بررسی پرستاران نشان داد  ؛ وباشد می استخوان

 و کنند می چك ساالنه را خود D3 سطح ها آن% 9/3 که فقط

 کنند. می استفاده D3 و کلسیم حاوی مواد از ها آن% 4/29 فقط

از پوکی  کننده یشگیریپبه وضعیت نامناسب رفتارهای با توجه 

به نظر  در پرستاران،خون  D3 سطحپايین بودن  استخوان و

و ارتباط آن با  خون D3آگاهی پرستاران درباره فوايد  رسد یم

 بنابراين؛ از پوکی استخوان کم باشد کننده پیشگیریرفتارهای 

و ا رفتارهاين درباره  بازآموزی های کالسکه  شود میتوصیه 

. برگزار شودارتباط آن با سالمت عمومی برای پرستاران 

متعددی  داليل بهت پرستاران با توجه به اينکه سالمهمچنین 

خود را چك  D3 سطحساالنه ، ها آندرصد کمی از مهم و 

 D3از مواد حاوی کلسیم و  کمتر از سی درصدو  کنند می

و  مردان دولتکه  شود می، پیشنهاد کنند میاستفاده 

طرحی با عنوان کنترل ساالنه و رايگان سطح  ،گذاران سیاست

D3 همچنین  اجرا نمايند. خون برای پرستاران تصويب و

در  D3 ويتامینکه مواد غذايی حاوی کلسیم و  شود میپیشنهاد 

 پرستاران داده شود. مختلف کاری به های نوبت

 تشکر و قدردانی

ارشد  یمقطع کارشناس نامه يانمطالعه حاصل کار پا ينا

 یدر دانشگاه علوم پزشک یجراح-یداخل يشگرا یپرستار

 یه. از کلباشد یم IR.kum.Rec.1395.383کرمان با کد اخالق 

 یمانهو شرکت کردند، صم یپژوهش همکار ينکه در ا یکسان

 .کنیم یتشکر م

 تعارض منافع

 نشده است. گونه تعارض منافع توسط نويسندگان بیان هیچ
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Abstract 

Introduction: Osteoporosis is a major health problem and is the most common metabolic disorder. This disease is a diffuse 

bone disease characterized by increased risk of fracture.. Also, with regard to the fact that nurses as hospital staff who have the 

greatest contact with patients can play an important role in identifying people at risk, counseling and learning about disease 

prevention and the shaping of appropriate behaviors in the length of rehabilitation and treatment of osteoporosis. The aim of 

this study is to investigate the preventive behaviors of osteoporosis and its relationship with blood D3 levels in nurses working 

in University of Medical Sciences, Jiroft in 2016... 

Materials and Methods: This is a cross-sectional descriptive-correlation study. The sample consists of 51 nurses working in 

hospitals affiliated to University of Medical Sciences, Jiroft (Imam Khomeini Hospital and Kashani Hospital). Sampling is 

non-randomized and data collection method is through a two-part questionnaire including demographic information and 

preventive behaviors for osteoporosis and taking blood samples to measure blood D3 levels. Data analysis is done using SPSS 

software version 19. 

Results: The results showed that preventive behaviors were higher in 20-35 year olds. Osteoporosis with other demographic 

characteristics is not statistically significant with Mann-Whitney test. There was no significant correlation between 

prophylaxis of osteoporosis and blood D3 levels according to Pearson test. 

Conclusion: According to the results, the preventive behaviors of osteoporosis are moderate. There is no direct relationship 

between the two variables which indicates the necessity of development of preventive behaviors in nurses. 

Keywords:Osteoporosis,Nurses, Preventive behaviors,Blood D3 
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