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چکیده
مقدمــه :بیمــاری پوکــی اســتخوان تــا حــد زیــادی قابــل پیشــگیری اســت و اصــل مهــم در پیشــگیری ،شــناخت
طــرز فکــر ،روش زندگــی و عــادات روزانــه افــراد میباشــد .مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن وضعیــت آگاهــی،
بــاور و عملکــرد ســالمندان شــهر کــرج در خصــوص بیمــاری پوکــی اســتخوان بــر اســاس مــدل اعتقــاد بهداشــتی
انجــام شــد.
روش کار :ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی در ســال  1393بــر روی  286نفــر از ســالمندان شــهر کــرج بــه روش
نمونــه گیــری تصادفــی خوش ـهای انجــام شــد .ابــزار جمــع آوری اطالعــات پرسشــنامهای چنــد بخشــی حــاوی
اطالعــات دموگرافیــک ،آگاهــی ،بــاور (بــر اســاس مــدل اعتقــاد بهداشــتی) و عملکــرد افــراد بــود .دادههــا بــا
اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSو آزمونهــای آنالیــز واریانــس ،مربــع کای ،تــی تســت ،ضریــب همبســتگی پیرســون
و رگرســیون تجزیــه و تحلیــل شــد.
یافتههــا :در ایــن مطالعــه  %65/4از ســالمندان دربــاره بیمــاری پوکــی اســتخوان آگاهــی نداشــتند و تنهــا
 %22/5دارای بــاور مثبــت در مــورد پیشــگیری از ایــن بیمــاری بودنــد .بیشــتر افــراد دارای عملکــرد نامطلــوب
بودنــد .بیــن ســطح آگاهــی بــا میــزان دریافــت کلســیم و انجــام فعالیــت جســمانی رابطــه معنــی داری مشــاهده
شــد ( .)P > 0/05مهمتریــن پیــش بینــی کننــده رفتــار نیــز منافــع درک شــده شناســایی گردیــد.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،بــه نظــر میرســد میبایســت افزایــش آگاهــی ،اصــاح
بــاور و رفتــار ســالمندان در زمینــه پیشــگیری از بیمــاری پوکــی اســتخوان بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد.
بنابرایــن پیشــنهاد میشــود برنامههــای آموزشــی مناســبی بــا اســتفاده از تئوریهــای علــوم رفتــاری ،روشهــا
و رســانههای آموزشــی در جهــت بهبــود وضعیــت موجــود طراحــی گــردد.

مقدمه
پوکــی اســتخوان شــایعترین بیمــاری متابولیــک اســتخوان اســت
کــه ســبب تحلیــل بافــت اســتخوانی و افزایــش خطــر شکســتگی آن
میشــود .میلیونهــا نفــر در سراســر جهــان مبتــا بــه ایــن بیمــاری
هســتند ،تــا جایــی کــه بــه صــورت یــک اپیدمــی خامــوش در آمــده
اســت [ .]1پوکــی اســتخوان بــه عنــوان یــک مشــکل بهداشــتی بــا
هزینههــای اقتتصــادی بــاال در نظــر گرفتــه میشــود و متاســفانه
میــزان ابتــا بــه آن نیــز در حــال افزایــش اســت [.]2
شــیوع آن در کشــورهای آســیایی بیشــتر از کشــورهای غربــی و
آمریکایــی اســت [ .]1در یــک مطالعــه فراتحلیــل انجــام شــده در
ســال  ،1390بیشــترین شــیوع پوکــی اســتخوان در ناحیــه فمــور
و ســتون فقــرات در ایــران بــه ترتیــب  43و  51/3درصــد گــزارش
شــده بــود [ .]3گفتنــی اســت بــا افزایــش ســن خطــر ابتــا بــه ایــن
بیمــاری افزایــش مییابــد و بیشــتر مبتالیــان بــه آن را ،افــراد بــاالی
 50ســال تشــکیل میدهنــد [ .]4بــا توجــه بــه اینکــه جمعیــت

ســالمندان کشــور در حــال افزایــش اســت و پیــش بینــی میشــود
تــا ســال  25-30 ،1410درصــد ازجمعیــت کشــور را افــراد ســالمند
تشــکیل دهنــد [ ،]5ایــن بیمــاری میتوانــد در آینــده بــه یــک
معضــل بــزرگ بهداشــتی تبدیــل شــود ،از ایــن جهــت توجــه بــه آن
حائــز اهمیــت ویــژهای اســت.
بــر اســاس نتایــج تحقیقــات؛ مهمتریــن دالیــل ابتــا بــه پوکــی
اســتخوان ســاختار ژنتیکــی ،تغذیــه نامناســب ،فعالیــت بدنــی کــم،
کاهــش تولیــد هورمــون جنســی و افزایــش ســن میباشــد .برخــی
از ایــن عوامــل خطــر ماننــد کمبــود دریافــت ویتامیــن  Dو کلســیم
قابــل تغییــر و برخــی دیگــر مثــل افزایــش ســن غیــر قابــل تغییــر
هســتند [.]4
همانطــور کــه مشــخص اســت بیشــتر عوامــل مؤثــر در پیشــگیری
از ایــن بیمــاری مربــوط بــه رفتــار و عملکــرد افــراد میباشــد و
بایــد متذکــر شــد کــه آگاهــی و بــاور فــرد از عوامــل مهمیانــد
کــه بــر روی نــوع رفتــار اثــر گذارنــد [ .]6بــرای پیشــگیری از

اسدی شوکی و همکاران
بیماریهــا بایــد طــرز فکــر ،میــزان آگاهــی ،روش زندگــی و عــادات
روزانــه مــردم درجهــت افزایــش کیفیــت و کارایــی آنهــا شناســایی
و مطالعــه شــود [ .]7تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه در چنــد دهــه
اخیــر رونــد رفتارهــای پیشــگیرانه از پوکــی اســتخوان ماننــد انجــام
فعالیــت فیزیکــی ،دریافــت لبنیــات و  ...ســیر نزولــی داشــته اســت
( Kastner ،]8[ )2014( Kostecka .)5و همــکاران ()2014
[ Hammoudeh ،]9و همــکاران ( Janiszewska ،]4[ )2015و
همــکاران ( ]10[ )2014و  Parkو همــکاران ( ]2[ )2015در مطالعــه
خــود بیــان کردهانــد کــه میــزان آگاهــی ،نگــرش و عملکــرد افــراد
در مــورد بیمــاری پوکــی اســتخوان در حــد مطلــوب نیســت.
 Wu Fو همــکاران ( )2014در مطالعــه خــود عنــوان کردنــد کــه
الزم اســت مطالعــات بیشــتری در مــورد آگاهــی ،خــود کارآمــدی
و عملکــرد افــراد در زمینــه ایــن بیمــاری صــورت گیــرد [.]11
ســلیمانیان و همــکاران ( )2014نیــز در مطالعــه خــود اذعــان
داشــتند کــه بــرای ایجــاد تغییــر رفتــار ،درک و شــناخت باورهــا و
گرایشــات مــردم در زمینــه بیمــاری مــورد نظــر ،ضــروری میباشــد
و الزم اســت بــه طــور مســتمر تحقیقاتــی در ایــن زمینــه انجــام
شــود [.]1
شــناخت عوامــل مؤثــر بــر اتخــاذ مراقبتهــای پیشــگیری از پوکــی
اســتخوان بــا اســتفاده از الگوهایــی کــه عوامــل مؤثــر بــر رفتــار را
شناســایی میکننــد ،آســانتر و مفیدتــر میباشــد [ .]6یکــی از
ایــن مدلهــا ،مــدل اعتقــاد بهداشــتی ()Health Belief Model
اســت کــه تناســب خوبــی بــرای برنامههــای مبتنــی بــر پیشــگیری
دارد .ایــن مــدل بــرای اولیــن بــار بــرای شناســایی و تعییــن علــل
عــدم همــکاری جمــع وســیعی از مــردم در برنامههــای پیشــگیری
یــا تشــخیص بیماریهــا ســاخته شــد [.]12
ســازههای مــدل اعتقــاد بهداشــتی شــامل حساســیت ،شــدت ،منافع
و موانــع درک شــده ،خودکارآمــدی و راهنماهــای عمــل میباشــند.
در واقــع حساســیت درک شــده ( )Perceived Susceptibilityبــه
درک ذهنــی از خطــری کــه بــه ســامتی لطمــه مــی زنــد اطــاق
میشــود .شــدت درک شــده باور شــخص در مــورد عــوارض و خطرات
ناشــی از یــک وضعیــت خــاص میباشــد .منافــع درک شــده عقیــده
شــخص در مــورد اثــر بخشــی بعضــی از رفتارهــای توصیــه شــده
در جهــت کاهــش خطــر یــا شــدت بیمــاری و یــا مشــکل اســت.
موانــع درک شــده نیــز عقیــده فــرد در مــورد هزینههــای واقعــی و
روانشناســی رفتارهــای توصیــه شــده میباشــد ،و راهنماهــای عمــل
( )Cues to Actionهــم محرکهــای درونــی و بیرونــی هســتند
کــه فــرد را بــه ســوی انجــام رفتــار تشــویق میکننــد [.]13
در پژوهشــی کــه توســط  Katherineو همــکاران در ســال 2011
در کانــادا انجــام گرفــت نشــان داده شــد کــه اســتفاده از مــدل
اعتقــاد بهداشــتی میتوانــد تأثیــر بســزایی در رفتارهــای پیشــگیری

کننــده از پوکــی اســتخوان و داشــتن عملکــرد بهتــر در زمینــه
دریافــت کلســیم و انجــام فعالیــت فیزیکــی داشــته باشــد و پیشــنهاد
کردهانــد کــه پژوهشهــای بیشــتری بــر مبنــای ایــن مــدل انجــام
شــود [ .]14امــا برخــی دیگــر از مطالعــات در ایــن زمینــه بــا نتایــج
متفاوتــی همــراه بودهانــد Drieling .و همــکاران (]15[ )2012
و  Ziccardiو همــکاران ( ]16[ )2004در مطالعــه خــود بــه عــدم
کارایــی مــدل در پیشــگیری از بیمــاری پوکــی اســتخوان دســت
یافتنــد .بنابرایــن بــه نظــر میرســد الزم اســت مطالعــات بیشــتری
در ایــن زمینــه انجــام شــود.
در ایــن میــان تحقیقــات در ســنین ســالمندی بســیار محدودنــد و
در شــهر کــرج هــم مطالعـهای در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت.
بنابرایــن بــا عنایــت بــه شــیوع بــاال و هزینــه بــر بــودن بیمــاری
پوکــی اســتخوان و از طرفــی جمعیــت رو بــه رشــد ســالمندی،
بــه بررســی وضعیــت آگاهــی ،بــاور و عملکــرد ایــن گــروه ســنی
در خصــوص بیمــاری پوکــی اســتخوان پرداختــه شــد ،زیــرا کــه
عوامــل مذکــور از نیازهــای اصلــی تدویــن یــک برنامــه پیشــگیری
مؤثــر میباشــند و جهــت انجــام آمــوزش و مداخــات بهداشــتی-
درمانــی مؤثــر ،شــناخت رفتــار و عوامــل مؤثــر بــر آن بــرای تغییــر
و یــا تعدیــل رفتارهــای موجــود و نیــز جایگزیــن کــردن رفتارهــای
جدیــد الزم اســت.
مطالعــه در ایــن زمینــه میتوانــد راهــی بــرای افزایــش آگاهــی،
اصــاح بــاور و رفتارهــای نامناســب و در پــی آن ارتقــاء کیفیــت
زندگــی ســالمندان و کاهــش هزینههــای درمانــی و مراقبتــی آنــان
بــرای فــرد و نظــام ســامت باشــد.
روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع توصیفی-تحلیلــی (Descriptive-Analytical
 )Studyبــوده کــه جامعــه آمــاری آن ســالمندان مراجعــه کننــده
بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی شــهر کــرج از فروردیــن تــا مهــر مــاه
ســال  1393میباشــد .از بیــن  13مرکــز ســامت جامعــه موجــود
در شــهر بــه روش تصادفــی خوشــهای و بــه تنــاوب ســه روز در
هفتــه بــه  7مرکــز مراجعــه شــد .جهــت نمونــه گیــری ابتــدا بــه
هــر مرکــز بــا توجــه بــه جمعیــت تحــت پوشــش وزن داده شــد و
در مرحلــه بعــدی بــا توجــه بــه حجــم نمونــه ،از مراجعیــن بــاالی
 60ســال در هــر مرکــز بــه روش تصادفــی ،درخواســت میشــد کــه
بــه ســؤاالت پرسشــنامه پاســخ دهنــد .در صــورت بــی ســواد بــودن
فــرد مــورد پژوهــش ســؤاالت بــه طــور واضــح و روشــن بــرای وی
خوانــده میشــد و ســپس پاســخ آن نیــز بــه صــورت دقیــق ثبــت
میگردیــد .حجــم نمونــه بــا توجــه بــه میانگیــن نمــره آگاهــی در
خصــوص بیمــاری پوکــی اســتخوان در مطالعــات قبلــی ()%24/49
[ ،]23-17 ,14و بــا توجــه بــه فرمــول زیــر (بــا ضریــب اطمینــان 95
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درصــد و میــزان دقــت  286 )0/05نفــر محاســبه گردیــد:
n = Z2 × p(1-p)/d2

معیارهــای ورود بــه ایــن مطالعــه زنــان و مــردان بــاالی 60
ســال ،ســاکن شــهر کــرج ،مراجعــه کننــده بــه مراکــز مــورد
مطالعــه و دارای تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش بودنــد.
پرسشــنامه اســتفاده شــده شــامل چنــد بخــش بــود :قســمت
اول شــامل  7ســؤال مربــوط بــه مشــخصات دموگرافیــک،
قســمت دوم شــامل  17ســؤال مربــوط بــه حیطــه آگاهــی کــه
بــه صــورت صحیــح غلــط طراحــی شــده بــود (ماننــد :رشــد
اســتخوان تحــت تأثیــر ژنتیــک اســت و رژیــم غذایــی و ورزش
در آن هیــچ تاثیــری نــدارد) .بــرای پاســخ صحیــح امتیــاز یــک
و بــرای پاســخ غیــر صحیــح یــا نمیدانــم امتیــاز صفــر در نظــر
گرفتــه شــد کــه پــس از محاســبه درصــد آگاهیهــای افــراد،
امتیــازات کمتــر از  66/6بــه عنــوان ناآگاهــی و امتیــازات بــاالی
 66/6بــه عنــوان آگاهــی ارزیابــی گردیــد.
قســمت ســوم ســؤاالت حیطــه نگــرش شــامل حساســیت درک
شــده ( 4ســؤال ،ماننــد :مــن چــون ســن باالیــی دارم بیشــتر
درمعــرض خطــر پوکــی اســتخوان هســتم) ،شــدت درک
شــده ( 7ســؤال ماننــد :اگــر بــه پوکــی اســتخوان مبتــا شــوم
هزینههــای فــراوان درمــان مــرا دچارمشــکل خواهــد نمــود)،
منافــع درک شــده ( 7ســؤال ،ماننــد :پیــاده روی ورزش ســاده
ایســت کــه امــکان انجــام آن همیشــه بــرای مــن وجــود دارد)،
موانــع درک شــده ( 3ســؤال ،ماننــد :بــه دلیــل وضعیــت مالــی
امــکان مصــرف مــداوم لبنیــات بــرای مــن وجــود نــدارد) و
راهنمــا بــرای عمــل ( 2ســؤال ،ماننــد :در رادیــو و تلویزیــون بــه
مقــدار کافــی در مــورد پیشــگیری از پوکــی اســتخوان صحبــت
میشــود) بــود.
پاســخ ایــن ســؤاالت بــر اســاس مقیــاس لیکــرت در یــک
ا موافــق تــا کامــ ً
طیــف پنــج گزینــهای از کامــ ً
ا مخالــف
ســنجیده شــد .ســپس درصــد نمــره نگــرش هــر فــرد محاســبه
گردیــد و افــرادی کــه امتیــاز آنهــا کمتــر از  33/3بــود در
گــروه نگــرش منفــی ،افــرادی کــه امتیــاز آنهــا بیــن  33/3تــا
 66/6بــود در گــروه نگــرش خنثــی و افــراد دارای امتیــاز بــاالی
 ،66/6در گــروه نگــرش مثبــت قــرار گرفتنــد.
قســمت چهــارم ســؤاالت مربــوط بــه وضعیــت عملکــرد افــراد
(میــزان دریافــت مــواد غذایــی حــاوی کلســیم و ویتامیــن
 Dدر  6مــاه گذشــته ،ســطح فعالیــت فیزیکــی و وضعیــت
برخــورداری از تابــش مســتقیم نــور خورشــید) بــود .دریافــت
کلســیم کمتــر  650میلــی گــرم در روز بــه عنــوان وضعیــت
بســیار نامطلــوب 650-1300 ،میلــی گــرم در روز وضعیــت
نامطلــوب و بیشــتر از  1300میلــی گــرم وضعیــت مطلــوب
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ارزیابــی شــد .در خصــوص میــزان دریافــت ویتامیــن  ،Dافــراد
بــا دریافــت کمتــر از  70واحــد ،در ســطح بســیار نامطلــوب،
بیــن  70تــا  90واحــد ســطح نامطلــوب و میــزان  90واحــد
و بیشــتر از آن در ســطح مطلــوب تقســیم بنــدی شــدند.
پیرامــون اســتفاده از نــور خورشــید افــرادی کــه هــر روز بــه
مــدت  15-30دقیقــه در معــرض نــور خورشــید بودنــد دارای
وضعیــت مطلــوب ،افــرادی کــه هفتگــی و هــر بــار بــه مــدت
 15-30دقیقــه در معــرض نــور خورشــید قــرار میگرفتنــد
دارای وضعیــت نامطلــوب ،و افــرادی کــه در طــول هفتــه در
معــرض نــور خورشــید نبودنــد دارای وضعیــت بســیار نامطلــوب
بودنــد .جهــت انــدازه گیــری ســطح فعالیــت فیزیکــی از نســخه
کوتــاه پرسشــنامه خــود ایفــای IPAQ (International
 )Physical Activity Questionnaireکــه روایــی و پایایــی
آن در  12کشــور بــه تأییــد رســیده اســت [ ]23اســتفاده شــد
کــه بــه وســیله آن میــزان فعالیــت فیزیکــی افــراد در ســه
ســطح پاییــن ،متوســط و شــدید تقســیم بنــدی گردیــد.
در پژوهــش حاضــر تمــام تقســیم بندیهــای قســمتهای
مختلــف پرسشــنامه ،بــر اســاس پرسشــنامههای اســتاندارد
موجــود در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت [ .]25 ,24الزم
بــه ذکــر اســت ابــزار گــرد آوری اطالعــات در ایــن مطالعــه
یــک پرسشــنامه پژوهشــگر ســاخته بــود کــه در ســال 1389
توســط دکتــر شــجاعی زاده و همــکاران طراحــی و اعتبــار
ســنجی گردیــد .از روش اعتبــار محتــوی جهــت تعییــن اعتبــار
پرسشــنامه و از روش  test-re testبــرای ارزیابــی اعتمــاد آن
(بــر روی  14نفــر و بــه فاصلــه زمانــی دو هفتــه و ضریــب
همبســتگی  )%75اســتفاده شــد .همچنیــن بــرای ارزیابــی
درونــی ،از ضریــب توافــق کاپــا اســتفاده شــد کــه حــدود 0/60
بــه دســت آمــد [.]23
در نهایــت تجزیــه و تحلیــل اطالعــات بــا اســتفاده از نــرم
افــزار  SPSSنســخه  19و آزمونهــای آمــاری تــی تســت،
مربــع کای ،آنالیــز واریانــس ،ضریــب هــم بســتگی پیرســون و
رگرســیون لجســتیک صــورت گرفــت .ســطح معنــی داری هــم
 P > 0/05در نظــر گرفتــه شــد.
الزم بــه ذکــر اســت جهــت انجــام پژوهــش ،رضایــت کمیتــه
اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز اخــذ گردیــد .قبــل از
پاســخگویی بــه ســؤاالت پرسشــنامه عنــوان و اهــداف مطالعــه
بــه طــور واضــح بــرای افــراد شــرح داده شــد و آزمودنیهــا بــا
تمایــل و رضایــت کامــل در ایــن مطالعــه همــکاری داشــتند.
همچنیــن جهــت رعایــت نــکات اخالقــی ،نــام و اطالعــات
افــراد مــورد پژوهــش محفــوظ باقــی مانــد و بــرای تشــکر از
همــکاری افــراد هدی ـهای بــه آنهــا تقدیــم گشــت.

اسدی شوکی و همکاران
یافته ها

خالصــه مشــخصات دموگرافیکــی افــراد و وضعیــت آگاهــی
و بــاور آنهــا در جــدول  1آمــده اســت .نتایــج بررســیها
نشــان داد کــه اکثریــت شــرکت کنندههــا ( )%52/4در ایــن
پژوهــش ســالمندان زن بودنــد .میانگیــن ســنی افــراد 6/5
 67/37 ±بــود .اکثریــت افــراد ( )%54/2در خانوادههــای
 4 - 6نفــره قــرار داشــتند %43/1 .از افــراد ســابقه بیمــاری

پوکــی اســتخوان را در بســتگان درجــه یــک خــود گــزارش
کــرده و  %53/4از آنهــا اذعــان داشــتند کــه از داروی
خاصــی اســتفاده میکننــد .بیشــتر افــراد ( )%28/7دارای
تحصیــات ابتدایــی بودنــد .بیشــتر زنهــا ( )%88/67خانــه
دار و اکثریــت ســالمندان مــرد ( )%47/79بازنشســته و یــا
بــدون شــغل بودنــد .همچنیــن میانگیــن نمایــه تــوده بدنــی
( 2/26 )BMIســنجیده شــد.

جدول  :1خالصه مشخصات دموگرافیکی افراد و وضعیت آگاهی و نگرش آنها
آگاهی(درصد)
فراوانی
نسبی ()%
دارد ندارد P value
جنس
زن
مرد
سن
60 – 64
65 – 74
75 – 84
 85و باالتر
بعد خانوار
1-3
4-6
7-9
بیشتر از 9
تحصیالت
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم و باالتر
شغل
خانه دار
شغل آزاد
کارگر
کارمند
بازنشسته و یا بدون شغل
BMI
زير18/5
18/5 –25
25 – 30
30 – 35
35 – 40
باالتر از 40
سابقه بیماری در بستگان درجه یک
بله
خیر
مصرف داروی خاصی
بله
خیر
-کل

52/4
47/6

65/3 34/7
65/4 34/6

40/6
42/7
15/7
1

66/4 33/6
65/6 34/4
60
40
100

15/4
54/2
25/2
5/2

59/1 40/9
67/1 32/9
66/7 33/3
60
40

22/7
28/7
17/1
19/9
11/5

15/4
28
32/7
52/6
60/6

84/6
72
67/3
47/4
39/4

46/9
21/3
3/8
1/7
26/2

65/7 34/3
62/3 37/7
90/9 9/1
40
60
62/3 34/7

2/6
38/2
44/1
13/2
1/5
0/4

14/3
37/5
34/2
33/3
0
0

85/7
62/5
65/8
66/7
100
100

43/1
56/9

58/7 41/3
70/6 29/4

53/4
46/6
100

62
38
70/2 29/8
65/4 34/6

0/006

نگرش(درصد)
آماره
آزمون
2/7

0/632

-

0/083

-

0/000

21/9

0/013

3/2

0/737

-

0/189

1/3

0/079

1/7
22/5

مثبت خنثی منفی P value
24/8
19/9

73/8
79/4

1/3
0/7

19
22/3
31/1
33/3

78/4
77/7
68/9
66/7

2/6
0
0
0

23/3
21/3
25
20

76/7
77/4
75
73/3

0
1/3
0
6/7

18/5
22
28/6
17/9
30/3

81/5
76/8
71/4
80/4
66/7

0
1/2
0
1/8
3

25/6
18
9/1
0
24

72/9
82
81/8
100
76

1/5
0
9/1
0
0

42/9
15/4
23/3
28/6
100
0

57/1
84/6
74/2
71/4
0
100

0
0
2/5
0
0
0

17/4
26/4

81/8
72/3

./8
1/3

19/3
26/2
76/5

79/3
73/1
1/1

1/3
./8

0/082

آماره
آزمون
1/7

0/300

-

0/979

-

0/704

0/544

0/277

1/28

0/569

-

0/059

1/8

0/507

0/66
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آنالیــز دادههــا نشــان داد کــه میانگیــن درصــد نمــره آگاهــی
 59/93 ± 16/5بــوده و کمتریــن نمــره ( )5/88مربــوط بــه
یــک ســالمند مــرد بــی ســواد و بیشــترین نمــره ()88/24
هــم مربــوط بــه ســالمند مــرد بــا ســطح ســواد دیپلــم بــوده
اســت .مطابــق نتایــج ایــن مطالعــه اکثریــت افــراد مــورد
پژوهــش ( )%65/4از آگاهــی دربــاره بیمــاری پوکــی اســتخوان
برخــوردار نبودهانــد (جــدول .)1
همچنیــن بررســی وضعیــت بــاور افــراد نشــان داد کــه فقــط
 %1/1آنهــا دارای باورهــای منفــی در مــورد پیشــگیری از
بیمــاری پوکــی اســتخوان بودنــد .میانگیــن نمــره آن در ایــن
مطالعــه  60/36 ± 9/72محاســبه شــد( .میانگیــن نمــرات
آگاهــی ،بــاور و اجــزای مــدل در جــدول  2قابــل مشــاهده
اســت) .حداقــل نمــره همــه اعضــای مــدل صفــر و حداکثــر آن
در همــه مــوارد بــه جــز موانــع درک شــده کــه  91/67بــود،
 100تعییــن شــد.
در خصــوص اســتفاده از نــور خورشــید نیــز مشــخص شــد
کــه کمتــر از نیمــی از افــراد ( )%45/7بــه میــزان کافــی در
معــرض نــور آفتــاب قــرار میگرفتنــد و وضعیــت %20/2
از افــراد از ایــن نقطــه نظــر بســیار نامطلــوب بــوده اســت.
همچنیــن  %63/3از افــراد مــورد پژوهــش از نظــر دریافــت
کلســیم و  %89/82از نظــر دریافــت ویتامیــن  Dدر ســطح
بســیار نامطلــوب قــرار گرفتنــد .در خصــوص ســطح فعالیــت
فیزیکــی هــم متاســفانه بیشــتر از نیمــی از افــراد ( )%50/5در
ســطح پاییــن طبقــه بنــدی شــدند (جــدول .)3
بررســی آگاهــی افــراد بــر حســب ویژگیهــای دموگرافیکــی
آنهــا ایــن نتیجــه را حاصــل کــرد کــه بیشــترین آگاهــی را
گــروه ســنی  ،)%61/83( 75–84و کمتریــن آگاهــی را گــروه
ســنی  85و باالتــر ( )%37/25داشــتهاند .در ایــن مطالعــه
ارتبــاط ســن و میــزان آگاهــی معنــی دار نبــوده اســت (آزمــون
ضریــب همبســتگی پیرســون .)P = 0/632 ،در بیــن مشــاغل
مختلــف کارمنــدان دارای باالتریــن میانگیــن نمــره آگاهــی
بودنــد ( .)72/94در ایــن بــاره آزمــون  AVONAارتبــاط
آمــاری شــغل و میــزان آگاهــی را معنــی دار نشــان داد (0/013
=  .)Pهمچنیــن ســالمندان دارای ســطح تحصیــات فــوق

دیپلــم و باالتــر بیشــترین آگاهــی ( )%71/3و افــراد بــی ســواد
دارای کمتریــن میانگیــن نمــره آگاهــی ( )%47/15بودهانــد.
تحصیــات و میــزان آگاهــی نیــز دارای یــک ارتبــاط معنــی
دار بودنــد ( ،)P = 0/000بــه طــوری کــه هــر چــه ســطح
تحصیــات ســالمندان باالتــر میبــود از آگاهــی بیشــتری
برخــور دار بودنــد .از بیــن دو جنــس زنــان بــا میانگیــن درصــد
نمــره  61/33نســبت بــه مــردان بــا میانگیــن نمــره 58/39
آگاهــی بیشــتری داشــتهاند کــه ایــن اختــاف از نظــر آمــاری
معنــی دار بــوده اســت (.)P = 0/000
در ایــن مطالعــه ســالمندان دارای ســابقه خانوادگــی ابتــا
بــه پوکــی اســتخوان ،مصــرف کننــده داروی خــاص ،دارای
خانوادههــای  1تــا  3نفــره ،و ( 18/5 )BMIتــا  25دارای
بیشــترین آگاهــی بودنــد .امــا از نظــر آمــاری ارتبــاط میــزان
آگاهــی و عوامــل مذکــور  ،)BMIســابقه خانوادگــی پوکــی
اســتخوان و مصــرف دارو) معنــی دار نبــود (.)P < 0/05
همچنیــن باالتریــن میانگیــن نمــره بــاور در مــردان (،)61/39
افــراد بازنشســته و بــدون شــغل ( ،)62/4ســطح تحصیــات
فــوق دیپلــم و باالتــر ( ،)62/51گــروه ســنی  85ســال و باالتــر
( ،)65/21بعــد خانــوار  1تــا  3نفــره ( 35 BMI ،)61/9تــا ،40
افــراد بــدون ســابقه خانوادگــی پوکــی اســتخوان ( ،)60/82و
افــراد بــدون مصــرف داروی خــاص دیــده شــد ( )61/14کــه
در هیــچ یــک از مــوارد بیــان شــده ارتبــاط معنــی دار آمــاری
مشــاهده نگردیــد (.)P < 0/05
جدول  :2میانگین و انحراف معیار متغیرها
میانگین

انحراف معیار

متغیر ها
آگاهی

59/93

16/56

نگرش

60/36

9/72

حساسیت درک شده

53/10

17/19

شدت درک شده

59/05

18/24

منافع درک شده

75/06

12/33

موانع درک شده

45/09

18/33

راهنما برای عمل

53/58

25/67

جدول  :3وضعیت عملکرد سالمندان
مطلوب ()%

نامطلوب ()%

بسیار نامطلوب ()%

نوع عملکرد
استفاده از نور خورشید

45/8

34

20/2

دریافت کلسیم

2/5

34/2

63/3

دریافت ویتامین D

1/8

8/5

89/7

( 50/5پایین)

( 43/1متوسط)

( 6/4باال)

سطح فعالیت فیزیکی
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ارتبــاط ویژگیهــای دموگرافیــک افــراد مــورد پژوهــش بــا
هــر یــک از ســازههای مــدل اعتقــاد بهداشــتی ســنجیده
شــد .در ایــن میــان ســازههای مــدل بــا متغیرهــای
جنســیت ،بعــد خانــوار ،ســابقه خانوادگــی پوکــی اســتخوان
و شــغل ارتبــاط معنــی داری نداشــتند ( .)P < 0/05تنهــا
ارتبــاط بیــن ســازه منافــع درک شــده بــا ســن (= 0/003
 )Pو تحصیــات ( ،)P = 0/001موانــع درک شــده بــا BMI
( ،)P = 0/012راهنمــا بــرای عمــل بــا مصــرف داروی خــاص
( )P = 0/013معنــی دار بــود .همچنیــن ارتبــاط بیــن
ســطح آگاهــی افــراد در زمینــه بیمــاری پوکــی اســتخوان
و ســازههای مــدل بررســی گردیــد کــه مشــخص شــد بیــن
آگاهــی و منافــع درک شــده آنهــا همبســتگی مثبــت و
معنــی داری برقــرار بــوده اســت (.)P = 0/000
ســطح اســتفاده از نــور خورشــید بــا جنســیت افــراد ارتبــاط
معنــی داری داشــت (آزمــون کای اســکوئر)P = 0/029 ،
در میــان دو جنــس وضعیــت زنــان نامناس ـبتر بــود .ســایر
متغیرهــا مــن جملــه آگاهــی و بــاور افــراد ارتبــاط معنــی
داری بــا ســطح اســتفاده از نــور خورشــید نداشــتند (0/05
<  .)Pمیانگیــن مصــرف کلســیم روزانــه در زنــان کمــی
بیشــتر از مــردان بــود ( 587/17نســبت بــه .)566/19
میانگیــن مصــرف ویتامیــن  Dروزانــه نیــز در زنــان و مــردان
بــه ترتیــب  27/68و  26/63محاســبه شــد .هرچنــد ایــن
اختالفهــا از نظــر آمــاری معنــی دار نبودنــد (.)P < 0/05
بــا آنالیــز آمــاری دادههــا ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه
بیــن ســطح آگاهــی و میــزان دریافــت کلســیم افــراد مــورد
پژوهــش رابطــه معنــی داری وجــود دارد ( )P = 0/012ولــی
در مــورد مصــرف ویتامیــن  Dچنیــن رابطــهای مشــاهده
نگردیــد ( )P = /515بیــن بــاور و میــزان دریافــت کلســیم
و ویتامیــن  Dهــم ارتبــاط معنــی داری مشــاهده نگردیــد
(.)P < 0/05
درخصــوص فعالیــت فیزیکــی ،بیشــترین ســطح پاییــن

انجــام آن در جنــس زن ( ،)%55/4گــروه ســنی  85ســال
و باالتــر ( ،)%100بعــد خانــوار بیشــتر از  9نفــر (،)%71/4
تحصیــات ابتدایــی ( ،)%56/8شــغل خانــه داری (،)%58/3
 BMIباالتــر از  ،)%100( 40افــراد دارای ســابقه خانوادگــی
پوکــی اســتخوان ( ،)%53/3و افــراد مصــرف کننــده داروی
خــاص ( )%55مشــاهده شــد .بررســی دادههــا نشــان داد کــه
بیــن میــزان آگاهــی افــراد و انجــام فعالیــت فیزیکــی یــک
رابطــه معنــی دار برقــرار اســت ( )P = 0/013بــه ایــن معنــا
کــه هــر چــه میــزان آگاهــی افــراد دربــاره بیمــاری پوکــی
اســتخوان باالتــر بــود ،ســطح فعالیــت جســمانی آنهــا هــم
بیشــتر میبــود.
در ایــن مطالعــه جهــت بررســی تأثیــر متغیرهــای مســتقل بــر
عملکــرد افــراد مــورد پژوهــش آزمــون رگرســیون لجســتیک
انجــام شــد .در خصــوص دریافــت کلســیم و ویتامیــن D
روزانــه مطلــوب تنهــا متغیــر منافــع درک شــده معنــی دار
بــه دســت آمــد .از ایــن رو ســایر متغیرهــا حــذف گردیــد و
مجــددا ً آزمــون رگرســیون لجســتیک تنهــا بــا متغیــر منافــع
درک شــده انجــام شــد .بــر طبــق ایــن آزمــون منافــع درک
شــده تنهــا پیــش بینــی کننــده دریافــت کلســیم و ویتامیــن
 Dروزانــه در ســالمندان مــورد پژوهــش بــرآورد شــد (جــدول
.)4
همچنیــن در بررســی عوامــل مؤثــر بــر انجــام فعالیــت
فیزیکــی مطلــوب ،ابتــدا تمــام متغیرهــای مســتقل وارد
معادلــه رگرســیونی شــدند کــه بــا توجــه بــه معنــی داری
متغیرهــای شــغل ،مصــرف داروی خــاص ،منافــع درک شــده
و آگاهــی ،ســایر متغیرهــا حــذف گردیدنــد و مجــددا ً آزمــون
رگرســیون بــرای پیــش بینــی انجــام فعالیــت فیزیکــی
مطلــوب در حضــور ایــن متغیرهــا صــورت گرفــت .بــر طبــق
ایــن آزمــون شــغل ،عــدم مصــرف دارو ،آگاهــی و منافــع درک
شــده از عوامــل پیــش بینــی کننــده معنــی دار انجــام فعالیت
فیزیکــی در ســالمندان مــورد مطالعــه بــود (جــدول .)5

جدول  :4آنالیز رگرسیون لجستیک عوامل موثر بر دریافت ویتامین  Dو کلسیم روازنه مطلوب
عامل موثر
منافع درک شده

دریافت کلسیم روزانه

دریافت ویتامین  Dروزانه
P Value

)%95( CI

OR

P Value

)%95( CI

OR

0/02

1/012 – 1/187

1/096

0/01

1/022 – 1/17

1/093
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جدول  :5آنالیز رگرسیون لجستیک عوامل موثر بر انجام فعالیت فیزیکی مطلوب
منافع درک شده

OR

)%95( CI

P Value

1/032

1/008 – 1/057

0/01

مصرف داروی خاص

0/02

بله

1

1/08 – 3/09

-

خیر

1/83

-

-

شغل
کارگر

1

-

0/003

خانه دار

0/070

0/013 – 0/379

0/002

آزاد

0/087

0/015 – 0/495

0/006

بازنشسته یا بدون شغل

0/181

0/033 – 0/998

0/05

کارمند

0/109

0/009 – 1/37

0/08

1/027

1/01 – 1/04

0/002

آگاهی

بحث

-

ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن وضعیــت آگاهــی ،بــاور و
عملکــرد ســالمندان شــهر کــرج در خصــوص بیمــاری پوکــی
اســتخوان بــر اســاس مــدل اعتقــاد بهداشــتی و در ســال 1393
انجــام شــد .بــا اینکــه ایــن بیمــاری بــه عنــوان شــایعترین
بیمــاری متابولیــک اســتخوان ،اغلــب در ســنین بــاال و دوران
ســالمندی بــروز میکنــد [ ،]21نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد
کــه ســالمندان مــورد پژوهــش از آگاهــی کافــی و مناســبی در
مــورد آن برخــوردار نیســتند.
بــا وجــود شــیوههای درمانــی ارائــه شــده بــه اعتقــاد
متخصصــان بهتریــن راهــکار بــرای بیمــاری پوکــی اســتخوان
پیشــگیری اســت؛ زیــرا درمانهــای موجــود فقــط مانــع از
دســت رفتــن بافــت اســتخوان میشــوند و نمیتواننــد بافــت
از دســت رفتــه را بــاز ســازی کننــد [ .]20 ,17در مطالعــه
دکتــر شــجاعی زاده و همــکاران ( )1389هــم کــه بــه روی
 140نفــر از زنــان انجــام شــد 63 ،درصــد از افــراد فاقــد
آگاهــی دربــاره ایــن بیمــاری بودنــد [ .]23پژوهــش عزیــز زاده
و همــکاران ( )1385بــه روی معلمیــن شــهر رفســنجان نشــان
داد کــه نمــره کل آگاهــی آنهــا  62درصــد بــوده اســت [.]18
در مطالع ـهای کــه ســال  2007در شــهر نیوزلنــد بــه منظــور
تعییــن آگاهــی و نگــرش افــراد در مــورد پوکــی اســتخوان و
عوامــل خطــر ایــن بیمــاری صــورت گرفــت ،امتیــاز آگاهــی
افــراد از عوامــل خطــر اســتئوپروز  63/07درصــد بــود و یــک
ســوم افــراد مــورد بررســی اعتقــاد داشــتند کــه احتمــال بــروز
ایــن بیمــاری در آنهــا وجــود دارد [ .]26طبــق نتیجــه مطالعــه
دکتــر هــادی و همــکاران ( )1383بــه روی پزشــکان عمومــی
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شــیراز هــم مشــخص شــد کــه تنهــا  17/3درصــد آنهــا دارای
آگاهــی خــوب بودهانــد [ .]19بــا مقایســه ایــن نتایــج بــا
یافتههــای مطالعــه حاضــر میتــوان بیــان کــرد کــه ســطح
آگاهــی ســالمندان کــرج تــا حــدی وضعیــت نامناســبتری
دارد .امــا بــا ایــن وجــود اختــاف زیــادی بیــن نتیجــه مطالعات
دیــده نمیشــود و متاســفانه ســطح آگاهــی افــرد پژوهــش
شــده در اکثــر مطالعــات پاییــن بــوده اســت.
در ایــن مطالعــه بیــن جنســیت افــراد ،میــزان تحصیــات و
شــغل آنهــا بــا میــزان آگاهــی ارتبــاط معنــی داری مشــاهده
شــد .در مطالعــه خورســندی و همــکاران ( )1389هــم بیــن
آگاهــی افــراد و میــزان تحصیــات آنهــا ارتبــاط معنــی داری
مشــاهده شــد کــه از ایــن جهــت بــا مطالعــه مــا همســو بــوده
اســت [ .]20از طرفــی مطالعــات متعــددی ثابــت کردهانــد کــه
ســطح تحصیــات پاییــن بــا افزایــش خطــر ابتــا بــه پوکــی
اســتخوان همــراه بــوده اســت [ .]27بنابرایــن میتــوان ســطح
تحصیــات افــراد را یــک عامــل مهــم و تأثیــر گــذار بــر میــزان
آگاهــی افــراد و در پــی آن خطــر ابتــا بــه پوکــی اســتخوان
برشــمرد.
در ایــن مطالعــه تنهــا  %1/1از ســالمندان مــورد مطالعــه دارای
بــاور منفــی درمــورد پیشــگیری از بیمــاری پوکــی اســتخوان
بودنــد .در مطالعــات  Bogochو همــکاران (،]28[ )2008
 Cadaretteو همــکاران ( Estok ،]29[ )2004و همــکاران
( ]30[ )2007و  Leeو همــکاران ( ]31[ )2006میانگیــن
ســازههای مــدل اعتقــاد بهداشــتی (حساســیت ،شــدت،
منافــع و موانــع درک شــده و همچنیــن راهنمــا بــرای عمــل)
از میانگیــن بــه دســت آمــده در مطالعــه حاضــر (جــدول )2

اسدی شوکی و همکاران

پایینتــر بــود .از ایــن نقطــه نظــر ســالمندان شــهر کــرج
وضعیــت مناســبتری داشــتهاند .در مقایســه بــا مطالعــات
صــورت گرفتــه در داخــل کشــور مــن جملــه مطالعــه عبــادی
و همــکاران ( )1388در مالیــر [ ،]22مطالعــه شــجاعی زاده
و همــکاران ( )1389در اصفهــان [ ،]23مطالعــه عزیــز زاده
( )1385در رفســنجان [ ،]18مطالعــه توســلی و همــکاران
( )1389در شــهر کــرد [ ]21نتایــج اختــاف بیشــتری بــا هــم
دارنــد .بــه طــوری کــه وضعیــت بــاور ســالمندان کــرج نســبت
بــه مطالعــات انجــام شــده در اصفهــان و شــهر کــرد مطلوبتــر
و نســبت بــه مطالعــات مالیــر و رفســنجان نامناس ـبتر بــوده
اســت .بــه هــر حــال در نتیجــه گیــری کلــی از مطالعــات
میتــوان بیــان کــرد نگــرش و باورهــای بهداشــتی افــراد مــورد
پژوهــش (در ســنین مختلــف) از حــد مطلــوب فاصلــه زیــادی
دارد.
گفتنــی اســت در ایــن مطالعــه متاســفانه  61/8درصــد از
افــراد مــورد پژوهــش دارای وزنــی کمتــر یــا بیشــتر از حــد
اســتاندارد بودهانــد .بایــد یــادآور شــد هــر دو عامــل چاقــی
و الغــری از عوامــل مهــم خطرســاز بیمــاری پوکــی اســتخوان
هســتند [ .]32در مطالعــه کرامــت و همــکاران (]27[ )1386
در تبریــز متوســط نمایــه تــوده بدنــی در زنــان مطالعــه شــده
 26/44بــه دســت آمــد کــه در مقایســه بــا نتیجــه مطالعــه
حاضــر (میانگیــن  BMIدر زنــان =  )27/13میتــوان اذعــان
داشــت کــه وضعیــت ســالمندان شــهر کــرج از ایــن نقطــه
نظــر بســیار نگــران کننــده اســت .برطبــق گزارشــات حــدود
نیمــی از زنــان بزرگســال ایــران دارای درجاتــی از اضافــه وزن و
چاقــی هســتند و ایــن موضــوع نشــان از ســبک زندگــی ناســالم
و عــدم انجــام رفتارهــای بهداشــتی در جامعــه ماســت کــه
نــه تنهــا یــک عامــل خطــر بــرای بیمــاری پوکــی اســتخوان
محســوب میشــود بلکــه بــر بســیاری از بیماریهــای دیگــر
تأثیــر عمیقــی دارد [.]33
همچنیــن در خصــوص اســتفاده از نــور خورشــید  45/8درصــد
از افــراد در وضعیــت مطلــوب بودنــد ،از بیــن افــراد در ســطح
مطلــوب تعــداد مــردان ( 72نفــر) از زنــان ( 57نفــر) بیشــتر
بــوده اســت .ایــن نشــان میدهــد کــه زنــان مــدت زمــان
بیشــتری را نســبت بــه مــردان در محیــط خانــه و بــه دور از
نــور آفتــاب بــه ســر میبرنــد و از آنجــا کــه زنــان طبــق نتایــج
تحقیقــات بــه میــزان دو یــا ســه برابــر بیشــتر در خطــر پوکــی
اســتخوان اولیــه قــرار دارنــد و نســبت بــه مــردان آســیب پذیــر
تــر هســتند [ ،]34ایــن موضــوع مشــکل را بــرای آنهــا دو
چنــدان میکنــد .در مطالعــه احمــدی و همــکاران ()1390
مشــخص شــد کــه بــاال بــودن شــیوع پوکــی اســتخوان در

زنــان یکــی از چالشــهای مهــم صاحــب نظــران و مســئوالن
اســت کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژه شــود [.]35
در ایــن مطالعــه در خصــوص انجــام فعالیــت جســمانی هــم
بیــش از نیمــی از ســالمندان ( )%50/5در ســطح پاییــن قــرار
داشــتند .در ایــن بیــن تعــداد زنــان دارای ســطح فعالیــت
فیزیکــی پاییــن نســبت بــه مــردان بیشــتر بــوده اســت (54/67
درصــد نســبت بــه  .)%44/85در مطالعــه دکتــر عبــادی و
همــکاران ( )1388تنهــا  6/4درصــد از افــراد دارای فعالیــت
جســمانی در ســطح قابــل قبولــی بودنــد [ .]22مطالعــه
احمــدی و همــکاران ( )1390در شــیراز نشــان داد کــه 89
درصــد از زنــان مبتــا بــه پوکــی اســتخوان مطالعــه شــده بــر
اســاس شــاخص فعالیــت فیزیکــی در محــدوده غیــر فعــال و
فعالیــت نشســته قــرار داشــتند و فقــط  9درصــد از آنهــا فعــال
و بســیار فعــال بودنــد [ .]36در مطالعــه صالحــی و همــکاران
( )1387بــه روی  400نفــر از ســالمندان شــهر تهــران هــم
تنهــا  23/5درصــد افــراد مــورد مطالعــه برنامــه ورزشــی
مشــخصی داشــتند کــه بیــش از  6مــاه از آغــاز آن میگذشــت
[ .]37بــی تحرکــی خطــر ابتــا بــه بیماریهــای قلبــی ،دیابــت،
پوکــی اســتخوان ،فشــار خــون و ...را بــاال میبــرد و یکــی از
عوامــل خطــر مــرگ و میــر در جهــان اســت .ایــن درحالــی
اســت کــه ســطح بــی تحرکــی در بســیاری از کشــورها در حــال
افزایــش اســت [.]38
الزم بــه ذکــر اســت تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه مصــرف
منظــم مــواد لبنــی بــه عنــوان عوامــل محافظــت کننــده از
پوکــی اســتخوان بیــان شــدهاند [ .]27در مطالعــه دکتــر
عبــادی و همــکاران ( )1388در شهرســتان مالیر مشــخص شــد
کــه تنهــا  13/6درصــد از افــراد ســطح قابــل قبولــی از مصــرف
لبنیــات را داشــتهاند [ .]22مطالعــه آلــن ادمانــدز و همــکاران
( )2011هــم در مطالع ـهای نشــان دادنــد کــه  62/5درصــد از
زنــان و مــردان مــورد مطالعــه بــه میــزان کافــی شــیر اســتفاده
نمیکردنــد [ .]34مطالعــه احمــدی و همــکاران ( )1390در
شــیراز هــم نشــان داد کــه میانگیــن دریافــت کلســیم روزانــه
در افــراد کمتــر از مقادیــر مجــاز توصیــه شــده اســت [.]36
در مطالعــه شــجاعی زاده و همــکاران ( )1389در اصفهــان
بــه ترتیــب  78/5و  95/7درصــد از افــراد در مــورد کلســیم
و ویتامیــن  Dمصرفــی روزانــه در وضعیــت بســیار نــا مطلــوب
طبقــه بنــدی شــدند [ .]23در مطالعــه جــوادی و همــکاران
( )1382در تهــران مشــخص شــد کــه میــزان دریافــت کلســیم
در افــراد مــورد مطالعــه تنهــا تأمیــن کننــده  50-60درصــد
نیــاز روزانــه میباشــد [ .]39در ایــن مطالعــه نیــز تنهــا  2/5و
 1/8درصــد از ســالمندان از نظــر دریافــت کلســیم و ویتامیــن
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 Dدر وضعیــت مطلــوب بودنــد .ایــن آمــار وضعیــت بســیار
نامطلــوب تغذیــهای ســالمندان را بازگــو میکنــد.
ویتامیــن  Dعــاوه بــر نقشــی کــه در تعــادل کلســیم دارد ،بــه
دلیــل داشــتن گیرندههــای متعــدد در نقــاط مختلــف بــدن،
در صــورت کمبــود اثــرات ســوء بســیاری خواهــد داشــت [.]40
تأثیــر مثبــت مصــرف کلســیم و ویتامیــن  Dدر کاهــش خطــر
شکســتگی اســتخوان و افزایــش تــوده اســتخوانی در مطالعــات
متعــددی بــه اثبــات رســیده اســت .نتایــج اکثــر مطالعــات
انجــام شــده بــا یافتههــای مــا در ایــن مطالعــه همخوانــی
داشــتهاند کــه نشــان میدهنــد میــزان دریافــت ایــن دو مــاده
در مــردم از ســطح مطلــوب فاصلــه زیــادی دارد .بــه عــاوه
اینکــه کمبــود دریافــت ایــن دو مــاده در ســایر کشــورها هــم
دیــده میشــود [.]34
در ایــن مطالعــه منافــع درک شــده بــه عنــوان یــک پیــش
بینــی کننــده معنــی دار در زمینــه دریافــت کلســیم و ویتامیــن
 Dو انجــام فعالیــت فیزیکــی مشــخص شــد .همچنیــن عــاوه
بــر ایــن ســازه ،در زمینــه انجــام فعالیــت جســمانی آگاهــی
افــراد هــم یــک عامــل تعییــن کننــده تعییــن شــد .مطالعــات
کردســتانی و همــکاران ( ،]20[ )2013شــجاعی زاده و
همــکاران ( ،]23[ )1389صالحــی و همــکاران (،]37[ )1387
چرکــزی و همــکاران ( ،]41[ )1392شمســی و همــکاران
( ،]42[ )1391خورســندی و همــکاران ( ]20[ )1389و
 Sedlakو همــکاران ( ]43[ )2005نیــز نتیجــه مشــابهی در
ایــن زمینــه بــه دســت آوردهانــد .امــا برخــی مطالعــات برخالف
نتایــج پژوهــش حاضــر بــه ارتبــاط ســایر متغیرهــا و ســازههای
مــدل اعتقــاد بهداشــتی بــا عملکــرد در خصــوص پیشــگیری از
پوکــی اســتخوان نیــز دســت یافتنــد .حتــی برخــی مطالعــات
منافــع درک شــده را بــه عنــوان پیــش بینــی کننــده رفتــار در
ایــن زمینــه شناســایی نکردنــد [ .]44تضــاد در ایــن یافتههــا
میتوانــد بــه دلیــل پیچیدگیهــای فرهنگــی و اجتماعــی رفتــار
و تفــاوت کیفیــت درک افــراد توجیــه شــود .بــه عــاوه اینکــه
اکثــر مطالعــات انجــام شــده در ســنین غیــر از ســالمندی بــوده
اســت و میتــوان نتیجــه گرفــت کــه عوامــل پیــش بینــی
کننــده رفتــار در ســالمندان از مابقــی گروههــای ســنی کــم و
بیــش متفــات میباشــد.
محدودیــت مواجــه شــده در پژوهــش حاضــر ،عــدم اختصــاص
کانــون و مرکــز مشــخصی بــرای ســالمندان شــهر و همچنیــن
عــدم اســتقبال و مراجعــه مناســب ســالمندان از مراقبتهــا و
برنامههــای ارائــه شــده در مراکــز بهداشــتی درمانــی بــود کــه
ســبب گردیــد نمونــه گیــری و تکمیــل پرسشــنامهها بیــش از
مــدت زمــان پیــش بینــی شــده بــه طــول بیانجامــد .امــا بــا
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ایــن وجــود همــکاری ســالمندان حاضــر در مراکــز مناســب
بــود و بــا دقــت و تمایــل کافــی بــه ســؤاالت پرسشــنامه پاســخ
میدادنــد .از آنجــا کــه مطالعــه حاضــر در مراکــز جامعــه
ســامت و حجــم نمونــه محــدودی نســبت بــه جمعیــت بــاالی
ســالمندان صــورت گرفتــه اســت و وضعیــت ســالمندان مناطــق
حاشــیه شــهر و روســتاهای اطــراف کــرج بررســی نگردیــده،
عــدم امــکان تعمیــم نتایــج پژوهــش بــه ســایر ســالمندان از
جملــه دیگــر محدودیتهــای ایــن مطالعــه میباشــد.
نتیجه گیری

بــا توجــه بــه اینکــه نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه زنــان
و مــردان ســالمند کــرج از آگاهــی ،بــاور و عملکــرد مناســبی در
خصــوص بیمــاری پوکــی اســتخوان برخــوردار نیســتند ،لــزوم
انجــام برنامــه ریــزی و سیاســت گذاریهــای طوالنــی مــدت در
بخــش آمــوزش بهداشــت (در جهــت افزایــش آگاهــی ،تغییــر
باورهــای منفــی و ترغیــب افــراد بــرای دوری از عملکردهــای
ناصحیــح و اتخــاذ رفتارهــای بهداشــتی و ســالم) و پیگیــری
برنامههــای اجرایــی را نشــان میدهــد.
بــه همیــن منظــور پیشــنهاد میشــود کــه کالسهــای
آموزشــی بــا اطــاع رســانی کافــی در مراکــز بهداشــتی-
درمانــی برگــزار گــردد .محوریــت ایــن کالسهــا باید بــر مبنای
افزایــش آگاهــی و اطالعــات الزم درخصــوص نحــوه پیشــگیری
از بیمــاری و همچنیــن تصحیــح باورهــا و نگــرش فکــری افــراد
باشــد ،و از آنجــا کــه طبــق توصیــه مطالعــات ( )18اثــر بخشــی
برنامههــای آموزشــی ،بــه درک صحیــح از عقایــد و نگــرش
افــراد بســتگی زیــادی دارد ،پیشــنهاد میشــود در ایــن بــاره
تحقیقــات بیشــتری در جمعیــت ســالمندان صــورت گیــرد.
ورزشهــای همگانــی بــا تشــویق ســالمندان بــرای شــرکت
در آنهــا در هــر منطقــه و بــه طــور مســتمر اجــرا گــردد.
برنامههــای الزم بــرای کاهــش قیمــت مــواد غذایــی لبنــی
از ســوی وزارت بهداشــت اجــرا و بــه مــردم آموزشهــای الزم
بــرای لــزوم اســتفاده از آنهــا داده شــود .در کشــور مــا کــه
غنــی ســازی مــواد غذایــی بــا کلســیم و ویتامیــن  Dانجــام
نمیشــود ،بــه نظــر میرســد الزم اســت مکملهــای دارویــی
طبــق نظــر متخصصــان در ایــن گــروه ســنی تجویــز و مصــرف
شــود .همچنیــن پیشــنهاد میگــردد مطالعــات مشــابهی در
مناطــق حاشــیه نشــین و روســتاهای اطــراف شــهر در جمعیــت
ســالمندان انجــام شــود.
تضاد منافع
در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.
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Abstract
Introduction: Osteoporosis is largely preventable and the main principle for its prevention
is through understanding people's belief, lifestyle and daily habits. This study was performed
Keywords:
to determine the knowledge, belief and practice of elderly about osteoporosis based on the
Osteoporosis
Health Belief Model in Karaj city of Iran.
Elderly
Methods: This descriptive-analytical survey was conducted during year 2014 on 286
Belief
elderly of Karaj city (Iran) by the cluster random sampling method. For data collection
Health Behavior
a questionnaire including demographic information, knowledge, beliefs (based on the
Health Belief Model
Health Belief Model) and practice was used. Data were analyzed by the SPSS software and
Analysis of Variance (ANOVA), Chi-square, T-test, Pearson’s correlation and Regression
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tests.
Asadi Shavaki M, Salehi L. KnowlResults: In this study, %65.4 of elderly had no knowledge about osteoporosis and only
edge, Belief and Practice amongst
Elderly
about
Osteoporosis %22.5 had positive beliefs about its prevention. Most of the participants had undesirable
Based on the Health Belief Mod- behavior. There was a significant relationship between level of awareness and daily calcium
el. Sci J Hamadan Nurs Midwife- intake and physical activity (P < 0.05). Perceived benefits were identified as the most
ry Fac. 2016;24(2):86-97.DOI: significant predictors of behavior.
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Conclusions: According to the results, it seems that authorities should pay more attention
© 2016 Scientific Journal of Hamadan to raise awareness, and modify the belief and behavior of the elderly about prevention
of osteoporosis. Therefore, it is suggested that instructional programs using behavioral
Nursing & Midwifery Faculty
science theories, and instructional methods and media to be designed to improve the
present situation.

