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 چريا 

ک معضهل عمهده سه مت    یه عنهوان  مزمن است كهه بهه   یچندعامل يماریک بیاستخوان  یپوك: مقامه

سطح دانش، نگرش و عملكهرد   ین مطالعه با هدف بررسی. لذا اشودیمحسوب م یشگیري، قابل پلیكنو

 انجام شده است. دختران یدانشجو

 6ان خهان   ی، دانشهجو آن دربهود كهه    93سهال   در یو مقطعه  تحلیلهی  -یفیتوص ،مطالعه این ار: ر  

هها،  داده ي. ابزار گردآورندشد انتخاب یتصادف یريگنمونه بامازندران  یدانشكده دانشگاه علوم پزشك

توسهه   ییدشههدهمعنههادار و اعتبههار ت  (73/0كرونبهها) ) يآلفهها ییایههپرسشههنامه خودسههاخته بههود كههه بهها پا

و  SPSS Statistics V.18افزار ل اط عات با نرمی. تحلیدو بهداشت اجرا گرد یهمتخصصان علوم تغذ

 ساده انجام شد. یون خطیرگرس و یرسونپ يهاآزمون

 ±9/0ن نمهره دانهش   یانگیم و 5/23 ایشانشدند كه متوس  سن  یان بررسینفر از دانشجو 300ها: یافته

معنادار  5/0رسون یب پیبود. درباره ارتباط دانش و نگرش، ضر 6/70 ± 11ن نمره نگرش یانگیو م 5/78

دانهش   ت، یش تحصه یاست. با افزا شده زیادش دانش، نگرش ه  یو با افزا (> P value 001/0)شده 

و بها   (= 015/0P value) یافتهه ارتقها   %5/0دانهش   ،سهال سهن   هرش ی، با افزایزاست و ن یافتهیشه  افزا

دربهاره ارتبهاط نگهرش بها      (.= 04/0P value) افهت یش یافهزا  %2/1دانش  ی،لیک مقطع تحصیش یافزا

 جهت با آن بود.ک، فق  سن معنادار و ه یاط عات دموگراف
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 Abstract 
Introduction: Osteoporosis is a multi-factorial chronic disease which is 

considered as a major health problem, yet preventable one. So assessment of 

knowledge, attitude and practice of the female students was the aim of this research. 
 

Methods: This study is a cross-sectional descriptive-analytical one at 2014, where 

the population was female students of Mazandaran University of Medical Science in 

six affiliated schools whom were selected with randomized sampling. The data 

gathering tool was researchers-made one with proven reliability of Cronbach's alpha 

significant level (0.73) and validated with health science specialists and dietitians. 

The data were analyzed using SPSS Statistics V.18 software, Pearson & simple 

linear regression tests. 

 

Results: 300 students were examined, with the average age of 23.5. The mean 

score of knowledge was 78.5 ± 0.9, and the mean score of attitude was 70.6 ± 11. 

About the relationship between knowledge and attitude, Pearson Correlation 

Coefficient equal to 0.5 was significant (P value <0.001) and with increased 

knowledge, attitude is also boosted. Furthermore, with increased education, 

knowledge has also improved. Alternatively, with increasing age (each one year), 

the knowledge amplified 0.5% (P value = 0/015), and with one educational level 

raise, knowledge increased 1.2% (P value = 0/04). Regarding correlation between 

attitude and demographic data, just "age" was significant and in line with it. 

 

Conclusion: Female students had "high" level of knowledge yet "rather good" 

attitude about osteoporosis. Nevertheless, for the most vital dimension ("practice"), 

improper food habits plus poor physical activities are of the most significant 

challenges which to be considered in the related policy-making, planning and 

actions. 
  Keywords: Osteoporosis, Knowledge, Attitude, Practice 
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 مقامه

 یچندعامل يماریک بیاستخوان  یا پوكیاستئوپورز 

 يزساختاریمزمن است كه با تراك  ك  استخوان و اخت ل ر

ک معضل عمده یعنوان بافت استخوان مشخص شده و به

همراه  یش خطر شكستگیكه با افزا شودیس مت محسوب م

 يمارین بیعنوان عوامل خطر ابه ی(. عوامل مختلف1است )

ه نامناسب و فاقد یبه تغذ توانیشناخته شده از آن جمله م

مناسب روزانه و رابطه با  یكیزیف هايیت  و عدم فعالیكلس

 و مشك ت بر ع وه يماریب نی(. ا2ت اشاره كرد )یجنس

 زین را يادیز یروان و یروح عوارض ی،جسمان هايیناراحت

و  توجهقابل ه  لحاظ نیا از و كندیم جادیا ماریب يبرا

 5/28كا یآمر در شده منتشر آمار نیآخر در .است تیاهم

 استئوپروز خطر با باشندیم خان  هاآن %80كه  نفر ونیلیم

 یاستخوان توده ينفر دارا ونیلیم 10 حدود و هستند روبرو

 استئوپروز سکیر شیافزا در معرض را هاآن كه هستند نییپا

استخوان در  یاستخوان و نرم یوع پوكی(. ش3) دهدیم قرار

و در  درصد 8/63و  درصد 5/15ب یران در زنان، به ترتیا

(. طبق آمار مركز 4بوده است ) درصد 55و  درصد 3/9مردان 

ون یلیم 6تهران،  یدانشگاه علوم پزشك يقات روماتولوژیتحق

ون زن یلیم 5استخوان مبت  هستند و از  یان به پوكیرانینفر از ا

(. سازمان 5استخوان دارند ) یون نفر پوكیلیم 5/2ائسه، ی

عنوان استخوان را به یپوك 1991بهداشت در سال  یجهان

 یعلت شكستگ ینتر( و مه 6بشر ) ین دشمن اصلیچهارم

 (.7استخوان در جهان اع م كرد )

 یررسكه در خصوص ب یدر مطالعات یگر،ز طرف د

مختلف  يهازان دانش، نگرش و عملكرد افراد در گروهیم

ران انجام یاستخوان در جهان و ا ینه پوكیدر زم یو جنس یسن

ت است كه دانش، نگرش و ین واقعیانگر ایگرفته است ب

 در ین(. همچن8و  9)یستنن افراد در حد مطلوب یعملكرد ا

و  یكنگهنگزنان  و نگرش در  يرو بر كه یپژوهش

 كه شد نشان داده دیگرد انجام یائسگی مورد در نیچ جنوب

 یائسگی بعد از مشك ت مورد در دانشی چیه الذكرفوق زنان

 بعد یهورمون درمان به یازموردننداشتند. در  استخوان یپوك و

 ینیچ از زنان %4 و یكنگهنگ زنان از %8 فق  یائسگی از

 یتوضع یافتهتوسعه يدر كشورها ی(. حت10داشتند ) اط ع

 یكاج پژوهش كاسپر در امرینمونه، نتا ي. برایستمطلوب ن

استئوپورز و  يماریانگر آن بود كه زنان از خطرنا  بودن بیب

 یدر كانادا آگاه یا( و 11ندارند ) ید ورزش آگاهیاثرات مف

 یفاستخوان ضع یها در خصوص پوكدانشگاه یاندانشجو

در  یادر منطقه ارب آس ین(. همچن12شده است ) یابیارز

 یزو ن یك  عموم دانش، یهاردن و سور یرنظ ییكشورها

اند استخوان گزارش كرده یدختر را نسبت به پوك یاندانشجو

 (.14و  13)

 250 و عملكرد نگرش دانش، سطح یگر،د يادر مطالعه

 و استخوان سنجش یپوك مورد در تهران شهر ساكن زن

زنان  دانش سطح كه شد مشخص و دیگرد یابیارز

 یمطلوب نمره از یشرق جوامع ریسا با سهیمقا در ،یموردبررس

 نیانگیم عملكرد و نگرش سطح مورد در اما است، برخوردار

 (.1بود ) دانش سطح از كمتر آمدهدستبه نمرات

استخوان در جامعه  یپوك يماریب يوع باالیبا توجه به ش

( 15متوس  چهار برابر مردان است ) طوربهزنان كه احتمال آن 

و  ینوجوان يهارانه از سالیشگیو ضرورت انجام اقدامات پ

در جامعه زنان و  KAPاست كه مطالعات  يضرور یجوان

ان ینكه دانشجویرد و نظر به ایدختران انجام گ خصوصبه

ه  در  یقیتحق گونهیچهت فعال و مستعد جامعه هستند و یجمع

 ياستان مازندران و بخصوص در شهرستان سارنه در ین زمیا

سطح دانش، نگرش  ین مطالعه با هدف بررسیافت نشد لذا ای

 یندهكه خود در آ یان دختر گروه پزشكیو عملكرد دانشجو

استخوان  یبه پوك یانبا مبت  یو درمان یدر مشاال بهداشت

 یندر ا یدانش كاف يدارا بایستییمواجه خواهند شد و لذا م

 یج آن گامی(، انجام گرفت تا با استفاده از نتا16باشند ) ینهزم
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، ي، اقتصادیهر چند كوتاه در جهت ك  كردن عواقب جسم

 برداشته شود. يمارین بیاز گسترش ا یناش یو اجتماع یروان

  ارر  

بود  یو مقطع یلیتحل -یفیک مطالعه توصیمطالعه حاضر 

ان یعملكرد دانشجوزان دانش، نگرش و یم یكه با هدف بررس

انجام شد.  1393در سال  يسار یدختر دانشگاه علوم پزشك

كه  یاز كسان شدهيبندطبقه یتصادف صورتبه یريگنمونه

ن مطالعه با یحاضر به شركت در مطالعه بودند انجام شد. در ا

 فرمول:

 

 

ان ینفر از دانشجو d=0/05 ,p=0/73، 300, 1/96= و

ها به هر ان دانشكدهیشدند كه با توجه به حج  دانشجو یبررس

پرسشنامه اختصاص داده شد. تعداد  یكدام تعداد مشخص

ک عبارت بودند از: دانشكده یها به تفكدانشكده يهانمونه

نفر، دانشكده  80 یراپزشكینفر، دانشكده پ 90 یپزشك

 نفر، دانشكده 35 ییو ماما ينفر، دانشكده پرستار 50بهداشت 

 ينفر. برا 10 ینفر و دانشكده دندانپزشك 35 يداروساز

ن شد كه یو تدو یطراح يااط عات پرسشنامه يآورجمع

. بخش اول شامل اط عات شدیبخش م 4سؤاالت آن شامل 

سؤال بود. بخش دوم مربوط به سؤاالت  5 يک حاویدموگراف

و  ايیهتغذ یپرسش، نحوه عملكرد واقع 9عملكرد بود كه با 

دختر را در خصوص مصرف  یاندانشجو یبدن یتفعال

روزانه،  یورزش هايیت، عادت و مدت فعالیلبن يهافراورده

هستند  یرگذارت ثاستخوان  یكه بر پوك يزان مصرف موادیم

زان مصرف ی، قهوه، نوشابه گازدار، الكل(، مي)مانند چا

، عادت ویتامینیمولت  و ی، كلسDن یتامیها شامل ومكمل

. بخش سوم سؤاالت دادیقرار م یموردبررسگار را یصرف سم

نگرش بود و بخش چهارم سؤاالت دانش كه در هركدام از 

 سؤال مطرح شد. 11ن دو بخش یا

 نظربر  یانجام شده مبتن یازدهیامت بر اساس ینكها یحتوض

هر  براي یكرتل ياپنج درجه یاسمق يبر مبنا كه طرح محققان

 % 55نمره  كسب شد، انجام 5 الی 1 از وپرسش در هر بخش 

متوس ،  %70تا  %01/55 ف، نمرهیو كمتر در هر بخش، ضع

خوب محسوب  یلیشتر خیو ب %01/85خوب،  %85تا  01/70%

انجام شد به  یزن مقدماتی مطالعهپژوهش،  یندر ا ینشد. همچن

ع و یان توزین دانشجویپرسشنامه ب 25صورت كه تعداد  ینا

افزار شده وارد نرم يآورجمعشد. اط عات  يآورجمعسپس 

Excel و SPSS پایداريروش  باپرسشنامه  ییایشد و پا 

 یایی)پا 73/0ده شد كه با مقدار یكرونبا) سنج يو آلفا یدرون

(، 72/0 چهارم بخش و 7/0 سوم بخش ،77/0بخش دوم 

 ییپرسشنامه بود. روا یكل ییایاز پا یشد كه حاك داریمعن

نفر  هفتق یاز طر و( یفی)ك محتواییروش  باپرسشنامه ه  

شد.  ییدبهداشت ت  علومو  یهتغذ يهادر رشته خبرهمتخصص 

ع و پس از یان توزین دانشجویپرسشنامه ب 300 یتاًنها

ه و ی. تجزیدگرد Excelافزار ، اط عات وارد نرميآورجمع

 SPSS Statisticsافزار با استفاده از نرم یزل اط عات نیتحل

V.18 ل یتحل يانجام گرفت. برا یفیتوص يآمار يهاو آزمون

 يساده برا یخط یونرگرس ورسون یپ يهاها از آزمونداده

 رها استفاده شد.ین متغیرواب  ب یبررس

 هایافته

( سهاكن شههر   %7/96نفر ) 290نفر دانشجو،  300از تعداد 

( مجرد و %3/81)نفر  244( ساكن روستا بودند. %3/3نفر ) 10و 

ان، یمتوس  سن دانشجو ین( مت هل بودند. همچن%7/18نفر ) 56

سههال بههود.  18سههن  ینسههال و كمتههر 32 ین، بههاالتر±5/23 6/2

  لیمشهغول بهه تحصه    یدر مقطع كارشناسه  یزان نیشتر دانشجویب

 (.%3/47بودند )
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نشان داد كه متوس   یقتحق ینا هايیافته یگر،از طرف د

 ± 9/0اسهتخوان،   یزان دانش دختهران دانشهجو دربهاره پهوك    یم

اسهت. دربهاره    6/70 ± 11هها،  زان نگرش آنیو متوس  م 5/78

 5/0رسهون برابهر   یپ یب همبستگیضر یز،رابطه دانش و نگرش ن

ش یكهه بها افهزا    یمعنه  یهن معنادار شد. به ا >P value 001/0با 

رابطهه   یرامهون ا كهرده اسهت. پ  دیه ش پیدانش، نگهرش هه  افهزا   

آمهده  دسهت ج بهه یآزمون مذكور، نتها  طبق ت با دانش، یتحص

دا كرده یش پی ت، دانش ه  افزایش تحصینشان داد كه با افزا

 یون خطیرابطه سن با دانش، آزمون رگرس یبررس ياست. برا

سهال   یهک ش ههر  یبا افهزا  یدساده استفاده شد كه مشخص گرد

(. =015/0P valueدا كهرده بهود )  یه پ شیافزا %5/0سن، دانش 

مطالعهه حاضهر    هايیافتهبا دانش،  یلیدرباره ارتباط مقطع تحص

ک مقطههع یه ش یبهر اسههاس آزمهون فههوق نشهان داد كههه بها افههزا    

 P 04/0) یافهت یش مه یافهزا  %2/1زان یههدانهش بهه م   یلیتحصه 

value=نگرش داشت  يكه سن رو یري، درباره ت ثحالین(. باا

 یهک  يكهه بهه ازا   یدمذكور مشخص گرد یونبا آزمون رگرس

 02/0دا كهرده بهود )  یش پینگرش افزا %58/0ش سن، یسال افزا

(P value=. 

 ان دختههر یدانشههجو یع فراوانههیهه( توز1جههدول شههماره ) 

 .دهدیها را نشان مک دانشكدهیدر مطالعه به تفك كنندهشركت
كننده در مطالعه شركت ان دختریدانشجو یع فراوانیتوز: 1جا ل 

 هاک دانشكدهیبه تفك

 درصا تعااد دانورا 

 66/16 50 بهداشت

 66/11 35 يداروساز

 66/26 80 یراپزشكیپ

 30 90 یپزشك

 66/11 35 ییو ماما يپرستار

 33/3 10 یدندانپزشك

 یاندانشهجو  یفراوانه  یشهترین با توجهه بهه جهدول فهوق، ب     

و  % 30بها   یحاضر مربوط به دانشكده پزشهك  یقحاضر در تحق

 بود. % 3با  یدندانپزشكآن مربوط به دانشكده  ینكمتر

ان یدانش دانشهجو  یزانم یع فراوانی( توز2جدول شماره )

كهرت را نشهان   یف لیه ط ياستخوان بهر مبنها   یدختر درباره پوك

 .دهدیم

 استخوان یان دختر درباره پوكیدانش دانشجو یزانم معیار انحراف و میانگین ی،فراوان یعتوز: 2جا ل 

 یت لع یفرا ان یدرصا فرا ان یفرا ان ررتيل یازدهيامت

 7/1 7/1 5 00/55 => معتبر

01/55 – 00/70 47 7/15 3/17 

01/70 – 00/85 169 3/56 7/73 

01/85+ 79 3/26 0/100 

 0/100 300 مجموع
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 یموردبررسه دختهر   یهت اكثر دانهش با توجه به جدول مذكور، 

 یلیاستخوان، در سطح خوب و خ ی( در خصوص پوك6/82%)

 9/0 موردمطالعهه  افهراد  دانش میزان میانگینخوب قرار داشت. 

 یههعتوز یتوضههع زیههرجههدول  یگههر،طههرف د از .بههود 78%/ 5 ±

اسهتخوان   یان دختر درباره پهوك یدانشجو نگرش یزانم یفراوان

 ف یهههههههههههههههههههههط يبهههههههههههههههههههههر مبنههههههههههههههههههههها

.دههههههههههههههدیكهههههههههههههرت را نشهههههههههههههان مهههههههههههههیل

 
استخوان یان دختر درباره پوكیدانشجو نگرش یزانم معیار انحراف و میانگین ی،فراوان یعتوز: 3جا ل 

 

 دانههشهماننههد سههنجش  یازبنههديامت یههزقسههمت ن یههندر ا

از نگهرش  یه امت یهد مشخص گرد طورهمان(( بود كه 1)جدول )

در طرح در محدوده متوسه  و خهوب    كنندگانشركت 3/80%

خهوب   یارنگهرش در بهازه بسه    یازاتامت 11قرار داشت و فق  %

بهودن آن نسهبت بهه نمهرات      تهر ییناز پها  یحاك ،یجهدرنتبود و 

 11 موردمطالعههه افههراد نگههرش میههزان میههانگین. اسههت دانههش

 .بود ±6/70%

 یت( وضهع 4عملكرد، جهدول شهماره )   یعنی دیگر بعد در

 یان دختر درباره مصرف مهواد لبنه  یدانشجو اظهارشدهعملكرد 

 .دهدیرا نشان م

 یان دختر از نظر مصرف مواد لبنیعملكرد اظهارشده دانشجو: 4جا ل 

ن سرانه مصرف يانگيم یمصرف یم اد لبن

  ان(ي)برحسب ل

ن سرانه مصرف يانگيم

 )برحسب گرپ(

 ) برحسب گرپ( اريانحراف مع

53/0 شیر  125 50 

36/0 دوغ  80 20 

ف يبر اساس ط بناييمتقس

 ررتيل
 یت لع یفرا ان یدرصا فرا ان یفرا ان

 معتبر

 

 

 

 

 

<= 00/55 26 7/8 7/8 

01/55 – 00/70 114 0/38 7/46 

01/70 – 00/85 127 3/42 0/89 

01/85+ 33 0/11 0/100 

  0/100 300 مجموع
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 20 20 - پنیر

99/0 ماست  250 100 

07/0 كشک  25 20 

مصهرف اعه م شهده     یشهترین با توجه به جدول مذكور، ب

مربهوط بهه مصهرف     یهب به ترت ی،لبن يهادرباره گروه فرآورده

و كشهک اختصهاص    یهر بهه پن  یببه ترت ینو كمتر یرماست و ش

 داشت.

نشان  یرسونبر اساس آزمون پ یقتحق هايیافته نهایت، رد

دا كهرده اسهت.   یه ش پی، نگرش ه  افزادانشش یبا افزا كه داد

اسهت. از   یافتهیشه  افزا دانش ت، یش تحصیبا افزا ینهمچن

ساده، با  یخط یونآزمون رگرس یجبا توجه به نتا و یگرطرف د

 015/0P) یافتهه ارتقا  %5/0دانش  ،سال سن( یکش سن )یافزا

value =) 2/1 دانههش ی،لیک مقطههع تحصههیههش یو بهها افههزا% 

دربهاره ارتبهاط نگهرش بها      (.= 04/0P value) افهت یش یافهزا 

، فقه  سهن   یرسهون ک با توجه بهه آزمهون پ  یاط عات دموگراف

 جهت با آن بود.معنادار و ه 

 بحث
ان در ینشان داد كهه دانهش و نگهرش دانشهجو     ماپژوهش 

ش یبوده و با باال رفتن دانش، نگرش ه  افزا یمطلوب یباًحد تقر

از  یمطالعهه مها حهاك    یجدر عمهل، نتها   حالینكرده بود. باادا یپ

كننهدگان  و عادات س مت شهركت  ايیهتغذ يجد يهاضعف

اسهتخوان را   یزودرس به پوك يابت  یسکبود كه ر یقدر تحق

 .دهدیم یشافزا

و همكههاران در شهههر   يراسههتا، مطالعههه فههروز  یندر همهه

چنهدان  نهه رفسنجان نشهان داد كهه معلمهان زن جهوان از دانهش      

اسهتخوان برخهوردار    ینه پهوك یدر زم یمطلوب و نگرش مطلوب

وجهود   داريیرابطه معنه  یلین دانش و مدر  تحصیبودند و ب

 یزن مطالعه از جهت سطح مشابه بعد نگرش و نی( كه ا6داشت )

ش ی)در پژوهش ما بها افهزا   یلین دانش و مدر  تحصیرابطه ب

حاضر همسهو   یقحقدا كرد( با تیش پی ت دانش ه  افزایتحص

 .دهدیحاضر را نشان م یقبوده است كه اعتبار تحق

و زاد  یدر مطالعههه گرمزنههژاد، مبههارك   یگههر،از طههرف د

در حهد   %41یاسهو  شههر   15-65نفهر زنهان    320، دانش يباقر

مثبهت بهه دسهت آمهد.      %3/72ف و نگهرش یه ضهع یمتوس  و بق

( كهه  11وجهود نداشهت )   ین دانش و نگرش ارتباطیب ینهمچن

مطالعههه حاضههر در  ي( دختههران دانشههجو5/78ازلحههاظ دانههش )

در مقولههه نگههرش مطالعههه  یقههرار داشههتند ولهه يت بهتههریوضههع

، در مطالعهه  وجودین( همسو بود. باا%6/70 مذكور بامطالعه ما )

وجهود   ین دانش و نگهرش ارتبهاط  یمذكور نشان داده شد كه ب

ش دانش، نگهرش  یر با افزادر پژوهش حاض كهینداشت درحال

 یرگهذاري ت ث تهوان یدا كرده بهود كهه علهت آن را مه    یش پیافزا

 دانست. یراخ يهاعوامل مرتب  با دو مقوله فوق در سال یشترب

و همكارانش كه درمجموع بامطالعه  Kasper یدر بررس

 یسهن  یهانگین زنان جهوان بها م   321 يو بر رو استهمسو  یزما ن

 یحهاك  ،انجام گرفت یكاامر يهااز دانشگاه یكیسال در 6/21

شهوندگان دربهاره    یبررسه  %86از آن بود كهه بهاوجود اطه ع    

 یهت گهزارش دادنهد كهه فعال    یشانا %8/3 استخوان، فق  یپوك

دارنهد، معتقدنهد    mg 1200و مصرف روزانه قرص  یكاف یبدن

 یگههرد یههجبهها علههل را یسهه و در مقا شههوندیمبههت  نمهه یبهه پههوك 

نشهان داد   یهق تحق یندارد. ا يكمتر یتزنان، اهم در یروممرگ

اسهتخوان   یپهوك  یجادزنان جوان در معرض خطر ا یتكه اكثر

از  حاكیبوده و  ی( كه همسو بامطالعه فعل18زودهنگام هستند )

 در سطح جهان است. یقموضوع تحق یتاهم

كه در شهرستان گرمسار انجام شهد   يادر مطالعه همچنین

( و %8/47از نظر دانهش )  ییآموز مقطع راهنمادختر دانش 213

( كه با 3نبودند ) یاستخوان در حد مطلوب یپوك یراموننگرش پ

 شاید را آن علت كهنداشت  ین لحاظ همخوانیپژوهش ما از ا

 سطح تفاوت نیز و پژوهش جامعه دو بین سنی تفاوت در بتوان

آموزان در  دانش اما عملكرد؛ دانست زنان گروه دو تحصی ت

 اریبسه  آنهان  ايیهه عملكهرد تغذ  بخصوص ی،بدن یتفعال ینهزم
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انجهام شهده در    یبها بررسه   یهز مها و ن  یبود كه با بررس نامطلوب

از كمبهود   یكهه حهاك   يپرستار یاندانشجو يكشور كره بر رو

 یبهدن  یهت كمبهود فعال  یزو ن ی و قرص كلس D یتامینمصرف و

 یمعضهل پهوك   بهودن  جديدهنده نشان و( همسو است 19بود )

توسهعه  درحهال  يزنان، بخصوص در كشورها یاناستخوان در م

ر و همكهارانش  یلینگه حاضهر بامطالعهه آ   یق، تحقینهمچن .است

( و 20زنان از نگهرش مثبهت برخوردارنهد )    %64كه نشان دادند 

بهود   ان داشهته یو همكاران كه ب يق دهقان منشادین تحقیهمچن

نههه اسههتئوپورز  یمثبههت در زم %82 از نگههرش یزنههان تهرانهه 

نشهانه معتبهر بهودن     تواندیدارد كه م ی( همخوان1برخوردارند )

 ما باشد. یبررس هايیافته

ان یسهههه نمهههرات كهههل دانهههش دانشهههجو  ینهههه مقایدر زم

 یلین نمهره كهل دانهش و مقطهع تحصه     یانگیه ن میموردمطالعه، ب

د داشهههههت وجهههههو داريیان اخهههههت ف معنههههه یدانشهههههجو

(04/0Pvalue=)، ک مقطهع  یه ش ین صهورت كهه بها افهزا    یبه ا

لحاظ، همسهو   ینكه از ا یافتیش میافزا %2/1دانش  یلیتحص

شد و نشان داد كهه   انجامكه در شهر رفسنجان  بود يابا مطالعه

ن نمهره كهل دانهش و نگهرش بها توجهه بهه مهدر          یانگیه ن میب

( =P value 04/0) داردوجهود   داريیاخهت ف معنه   یلیتحص

 يكهه دارا  ين نمهره دانهش و نگهرش افهراد    یانگیه م كهيطوربه

ر افراد بود یش از سایسانس و باالتر بودند، بیل یلیمدر  تحص

زنان السالوادور كه  Martinezو  Hernandesق ی(. در تحق6)

هه  برخهوردار    يداشهتند، از دانهش بهاالتر    يشهتر ی ت بیتحص

همراستا از  یجدارد. نتا یهمخوان یزما ن ی( كه با بررس21بودند )

زنهان بهر    ی تتحصه  یرو ته ث  یتاز اهم یحاك تواندینظر م ینا

 باشد. یشانا یوضع س مت كل

 %6/95حاضههر نشههان داد كههه   یبررسهه یگههر،از طههرف د

 یسهه مت يک مشههكل جههدیههاسههتخوان را  یان پههوكیدانشههجو

ق یه در تحق Kasperد موردتوجه واقع شهود امها   یكه با دانندیم

 یدر مهورد پهوك   يود نشان داد كه دانش زنان موردمطالعه وخ

واقهف   يمهار یها بهه خطرنها  بهودن ب   استخوان ك  بوده و آن

گههر یاسههتخوان بههرخ ف د ینبههوده و اعتقههاد داشههتند كههه پههوك

و سهرطان خطرنها     یقلبه  ههاي یمهاري زنان مانند ب هايیماريب

 یرآلیو ش ي(. مطالعه هاد18ندارد ) یچندان یرومنبوده و مرگ

استخوان از سهطح   یمه  پوك يهاراز در مورد جنبهیپزشكان ش

از پزشكان تحت  ياریبرخوردارند، گرچه بس ینییدانش نسبتاً پا

افراد  یس مت يک مشكل عمده برایاستخوان را  یمطالعه پوك

ن مطالعهه  یه سهه بها ا  ی( كهه در مقا 22) آوردندیجامعه به شمار م

برخهوردار بودنهد    يبه نسبت بهتران ما از سطح دانش یدانشجو

سه مت در   یتوسهعه دانهش عمهوم    توانیامر را م ینا یلكه دل

 دانست. یعلوم پزشك یاندر دانشجو یژهوبه یراخ يهاسال

از  %6/87گار بههر سهه مت  یمصههرف سهه  یردر مههورد تهه ث 

ن رقه   یه كنندگان در طرح پاسخ مثبت داده بودند كهه ا شركت

ک بهودن سهطح   یه بود كه نشانگر نزد %86 ییدر دختران كانادا

ن دو مطالعهه در ارتبهاط بها پرسهش مهوردنظر      یه دانش افراد در ا

كننهده در  از دانش آموزان شهركت  %69(. در مقابل، 23است )

گار یگههزارش كردنههد كههه مصههرف سهه  يطههرح دهقههان منشههاو

دهندگان استخوان منجر شود كه درصد پاسخ یبه پوك تواندیم

 ین بررسههیه در ا ین(. همچنه 23بههود ) %43 در مطالعهه اندرسهون  

 يدن در ابهت  یگار كشه ینامطلوب س یران از ت ثیدانشجو 7/55%

دهقههان  یاسههتخوان مطلههع بودنههد كههه در بررسهه یفههرد بههه پههوك

 16-69ن یزن در سههن 250 يو همكههارانش كههه بههر رو يمنشهاد 

 یز در بررسه یه ( و ن1شهده بهود )  گهزارش  %42سال انجهام شهد،   

دانش آموزان دختهر شهرسهتان    يكه بر رو يدیو سع يهزاوه ا

( كهه ههر دو،   3بهود )  %63ن رقه   یه گرمسار انجام گرفتهه بهود ا  

جهت بودن بامطالعه ما است كهه نشهان از توجهه    دهنده ه نشان

نسهبت بهه مضهرات مخهرب      یرانهی ا كردهیلدر زنان تحص یشترب

 استخوان است. یبر پوك یگارس

دانهش   ینهزم دراز سؤاالت  یبرخ یبررس یگر،طرف د از

در جواب به سؤال مصرف قهوه ممكن  داد كه نشانان یدانشجو

ن سهؤال پاسهخ   یه بهه ا  %6/33استخوان شهود،   یاست باعث پوك

 بهود بامطالعه كشتكار و همكاران  همسو ،ح دادندیمثبت و صح
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كه قهوه اثرات  شدهیاناز مطالعات ب يان داشتند در تعدادیكه ب

باعهث   یجهه وان داشهته و درنت ش تهراك  اسهتخ  یمعكوس در افزا

(. در پاسخ به سؤال 24) شودیاستخوان م یكاهش تراك  معدن

اسهتخوان   یاز پهوك  يریممكن است باعث جلوگ يمصرف چا

ن موضههوع یهه( از ا%7/17ان )یاز دانشههجو یشههود، درصههد كمهه

از  يقهرار دادنهد. البتهه در تعهداد     ییهد داشهتند و مهورد ت    اط ع

ن یع وه بر دارا بودن كهافئ  يكه چا شدهیانب طورینمطالعات ا

مهواد   ي، محتهو شهود یته اسهتخوان مه  یكه باعهث كهاهش دانسه   

است  هااكسیدانید و آنتی، فلورادهایاز جمله ف وونوئ يگرید

تهراك  اسهتخوان    يمثبت خود را رو یراتها ت ثق آنیكه از طر

 (.24) كندیاعمال م

ر و یمصههرف شهه  عههدمل یههدال دربههاره یگههر،از طههرف د

نههه ی(، گز%5نفههر ) 15 ،انیدانشههجو ینبهه درآن  يهههافههراورده

را  دههد یت نمه یه اهم یلبن يهار و فراوردهیه شیام به تهخانواده

را « رینه نداشتن ع قه به مصرف شی( گز%31نفر ) 93 وانتخاب 

بهه بهاال بهودن     یهز ( ن%10نفر ) 30ان كردند. یل عدم مصرف بیدل

نفههر  64خههانواده را اشههاره و  يه فههراورده بههرایههته هههايینههههز

ن یاز به  یجهه، ل را عنهوان كهرده بودنهد. درنت   یر دالی( سا3/21%)

 ی( اظهار داشتند كه به حد كاف%7/31نفر ) 95ان فق  یدانشجو

موضهوع   یهن كهه ا  كننهد یآن را مصهرف مه   يهار و فراوردهیش

مناسب در خصوص مصرف  يعملكرد ياز ضعف جد یحاك

 ینهامطلوب  یارآثار بسه  تواندیت كه ماس یلبن يهافراورده یكاف

 نشهان  مها  مطالعهه  یگر،د ياستخوان داشته باشد. از سو یبر پوك

 یله یكننهده خ ان شركتیزان مصرف قهوه در دانشجویكه م داد

 ين مصرف چایانگی، موجودین(. باا2gr ±40ن یانگیك  بود )م

بهه دسهت آمهد كهه در      gr ± 575 250وان، معادل با یل 3/2 1±

مصههرف  بههارهدر ینتوجههه و بههاال اسههت. همچنههخههود قابههلنههوع 

كننهده در طهرح   ان شركتین دانشجویاز ب ی،الكل هايیدنینوش

كه ع وه بهر مضهرات    كردندی( الكل مصرف م%67/3نفر ) 10

اسهت.   یرگهذار اسهتخوان ت ث  یپوك یدمختلف آن، بر روند تشد

 كهه  بود آن از حاكی حاضر مطالعه یزها نمصرف مكمل بارهدر

طهور متوسه  در هفتهه،    بهه  D یتهامین ن مصهرف قهرص و  یانگیم

ن مصهرف  یانگیه بهود و م  ± 1/0 یهار نصف قرص با انحهراف مع 

 یتههههاًقههههرص در هفتههههه و نها 6/0 ± 15/0 ، یمكمههههل كلسهههه

 نشهانه  توانهد یقرص در هفته بود كه م 6/0±2/0، ویتامینیمولت

ها در زنان مصرف مكمل یتبر توجه به اهم یمبن یمناسب "نسبتاً

استخوان باشد. در  یاز پوك یشگیريپ يبرا كردهیلتحصجوان 

قهه  یدق 23/8ن زمهان ورزش  یانگیه كه م شد هنشان داد یگربعد د

زان آن صفر و ین میبود كه كمتر ±5/0ار یدر روز با انحراف مع

، خهود  درمجمهوع قه اظههار شهد كهه    یدق 50ن مقدار آن، یشتریب

دختران دانشهجو اسهت و لهذا     ینباال در ب یاز ك  تحرك یحاك

قههرار داد.  موردتوجههه یههداسههتخوان با یعواقههب آن را بههر پههوك

گار یافهراد سه   %1مشهخص شهد فقه      یزگار نیدرباره مصرف س

اظهار داشهتند كهه    یشانا %7/15، وجودینباا. كردندیمصرف م

در  یها خوابگهاه و   ی اع  از محه  یگرانگار دیدر معرض دود س

آن اسهت كهه عهوارض آن     یهت كه نكتهه حهائز اهم   منزل بودند

و بهالطبع   اسهت  یهز ن یشهتر ب ینبوده و حت یگاركمتر از مصرف س

 استخوان دارد. یبر پوك یزن یتبعات نامطلوب

 درمجمهوع گفهت كهه مطالعهه حاضهر      یهد با يبندجمع در

ان مورد پژوهش از دانش ین بود كه دانشجویا دهندهنشانج ینتا

اسههتخوان  ینسهبت بههه پهوك   "نسههبتاً مطلهوب "نگهرش  و  "بهاال "

 یعنههیبعههد،  ینتههردر مههه  یگههر،برخههوردار بودنههد. از طههرف د

 یبهدن  ههاي یهت نامناسب تو م بها فعال  یی، عادات اذا"عملكرد"

شههده بههود. لههذا    ییشناسهها يهههاچههالش ینتههركهه ، از مههه  

 يار مه  و مهادران فهردا  یان دختر قشر بسیدانشجو كهییازآنجا

 یزن گهروه پزشهك   یان، دانشهجو یگرتند و از طرف دجامعه هس

بوده و خهود   یندهمتخصص بهداشت و درمان آ يهاجزو گروه

د یه ، باینهد نما یدگیبهه كمبودهها رسه    بایسهتی یمه  ینهه زم یندر ا

ت و شهدت در   ین بهاال بهردن حساسه   یو همچن دانشش یافزا

 یهت در اولو یبهداشهت  هايیاستدر س ،نهیزم یندر ا ایشانشده 

و اقهدامات   یهزي ربرنامهه  ،گهذاري یاسهت س ینرد. همچنیقرار گ

 گيرينتي ه
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 ینته م  یزالزم و ن يهاآموزش يبرگزار يبرا یازمورد ن ییاجرا

ح، مصرف اهذاها و  یصح ییعادات اذا یلاز قب یطیعوامل مح

 ی،، و ورزش كههافD یتههامین  و ویكلسهه يحههاو يهههامكمههل

 .یرندمدنظر قرار گ يطورجدبه

طهرح   ههاي یتمحهدود  یبا توجه به برخه  دیگر، طرف زا

 یهز و ن يابودجه یلبه دال دانشگاه یک فق  در طرح انجام یرنظ

 مطالعهات  انجهام  عهدم  ،یموردبررسه ها و افراد به داده یدسترس

 نیههزو  ،(اسههتخوان پههوكی وضههعیت تعیههین بهها)مههرتب   بههالینی

 گهردد یمه  پیشنهاد یندهمطالعات آ براينبودن طرح،  يامداخله

 تههر و در سههطح گسههترده صههورتبهههمطالعههات  گونهههیههنا -اوالً

 

 یشهگاهی آزما و ینیبهال  مطالعات -یاًثان یرد،صورت پذ يكشور

بهه   اسهتخوان  پهوكی  یتوضهع  تهر یقدق یجهت بررس یزن مرتب 

 اجرایههی یهها و آموزشههی مههداخ ت بهها -انجههام رسههد، و ثالثههاً 

 موجهود  شهرای   بهبود جهت در ت ش...(  و تمرینی اي،یه)تغذ

 .گردد انجامس مت جامعه  يارتقا يراستا در نیز

 ینا یهكه ما را در ته یدوستان یتمام یمانهصم ياز همكار

 از واحههد  ینو همچنهه شههودیمهه ینمودنههد قههدردان یههاريطههرح 

 یدانشهگاه علهوم پزشهك    يو فنهاور  یقهات پژوهش معاونت تحق

كهد اخه ق    238 شماره بهطرح ) یمال یتمازندران جهت حما

 .نمایی یو تشكر م یر( كه داشتند تقد8314/2
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