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ســابقه و هــدف :اســتئوپروز شــایع تریــن بیمــاری متابولیــک اســتخوان اســت کــه بــا ایجــاد اختــال ســاختاری
در اســتخوان ،زمینــه را بــرای شکســتگی اســتخوان مســتعد میســازد .ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی تاثیــر
مشــاوره بــر اســاس مــدل اعتقــاد بهداشــتی بــر رفتارهــای پیشــگیری کننــده از پوکــی اســتخوان در زنــان مراجعــه
کننــده بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی شــهر همــدان در ســال  1394انجــام گردیــد.
مــواد و رو شــها :ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی و از نــوع پیــش آزمــون و پــس آزمــون همــراه بــا گــروه کنتــرل بود
کــه بــر روی  80زن مراجعهکننــده بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی انجــام گرفــت .نمونههــا بــه صــورت تصادفــی بــه
دو گــروه  40نفــره آزمــون و کنتــرل تقســیم شــدند .دادههــا از طریق پرسشــنامه اســتاندارد  FFQو دو پرسشــنامه
خودســاخته دیگــر جمـعآوری و در ســه مرحلــه (قبــل ،بالفاصلــه بعــد و دو مــاه بعــد از مداخلــه) مــورد ارزیابــی
قــرار گرفتنــد .دادههــا بــا اســتفاده از نســخه  18نــرم افــزار  SPSSو بــا بكارگيــري آزمونهــاي كاي دو ،دقيــق
فيشــر و اندازههــاي تكــراري تحلیــل شــدند.
یافتههــا :بیــن دو گــروه قبــل از مطالعــه تفــاوت معن ـیداری از نظــر ســن ،ســن منــارک ،تحصیــات ،شــغل و
 BMIوجــود نداشــت .قبــل از مداخلــه تفــاوت معنـیداری بیــن میانگیــن نمــرات ســازههای مختلــف ایــن مــدل
در دو گــروه مشــاهده نشــد .بعــد از مداخلــه در گــروه آزمــون ،میانگیــن نمــره آگاهــی و ســازههای مختلــف مــدل
بــه طــور معنـیداری افزایــش پیــدا کــرد.
نتیجهگیــری :مداخلــه طراحــی شــده بــر اســاس مــدل اعتقــاد بهداشــتی میتوانــد در بــاال بــردن آگاهــی،
ایجــاد حساســیت و شــدت درک شــده ،درک منافــع و موانــع و نیــز انجــام رفتــار مفیــد باشــد.

مقدمه
اســتئوپروز یــا پوکــی اســتخوان یکــی از بالیــای قــرن اخیــر و بیماری
خاموشــی اســت کــه میلیونهــا نفــر در سراســر جهــان از آن رنــج
میبرنــد .ایــن بیمــاری اپیدمــی خامــوش عصــر حاضــر میباشــد
کــه اغلــب عالمتــی نــدارد و در صــورت عــدم پیشــگیری و درمــان،
اولیــن بــار خــود را بــا شکســتگی اســتخوان نشــان میدهــد ،بــه
طــوری کــه یــک پنجــم از مــوارد شکســتگی ،در زنــان مبتــا بــه
پوکــی اســتخوان میباشــد [ .]1امــروزه پوکــی اســتخوان یــک
تهدیــد بــزرگ در جهــان محســوب میشــود و مــرگ و میــر ســالیانه
آن بیــش از انــواع ســرطان هاســت [ .]2میــزان شــیوع ایــن بیمــاری
در میــان زنــان در حــال افزایــش اســت .بــه طــور تقریبــی از هــر 3
زن یــک نفــر و از هــر  12مــرد یــک نفــر بــه پوکــی اســتخوان مبتــا
میشــوند [ .]3جنســیت ،یائســگی ،نــژاد ،انــدازه اســکلت ،مصــرف
مــوادی ماننــد ســیگار ،کافئیــن و الــکل ،کاهــش میــزان اســتروژن،

منوپــوز زودرس (قبــل از  45ســالگی) ،کاهــش کلســیم دریافتــی
و عــدم تحــرک جســمانی از عوامــل خطــر اصلــی ایــن بیمــاری
میباشــند .همچنیــن ســابقه فامیلــی شکســتگی در اســتخوانها،
ســابقه مصــرف گلوکوکورتیکوئیدهــا بیــش از  6مــاه ،بیماریهــای
وراثتــی ،نشــانگان کوشــینگ ،پــرکاری تیروئیــد و نشــانگان ســوء
جــذب از علــل ثانویــه پوکــی اســتخوان هســتند [ .]5 ,4ســازمان
جهانــی بهداشــت در ســال  1991پوکــی اســتخوان را بــه عنــوان
چهارمیــن دشــمن اصلــی بشــر بعــد از ســکته مغــزی و ســرطان []2
و مهمتریــن علــت شکســتگی اســتخوان در جهــان اعــام کــرد [.]6
بــر اســاس مطالعــات انجــام گرفتــه در زمینــه اســتئوپروز در نقــاط
مختلــف دنیــا نزدیــک بــه  75میلیــون نفــر در اروپــا ،ژاپــن و آمریــکا
مبتــا بــه ایــن بیمــاری هســتند [ .]8 ,7ایــن آمــار بســیار مشــابه
بیماریهــای قلبــی اســت [ .]9آمارهــا در کشــور آمریــکا نشــان
میدهــد حــدود  10میلیــون نفــر آمریکایــی مبتــا بــه اســتئوپروز
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هســتند و  34میلیــون نفــر از کاهــش تــوده اســتخوانی رنــج
میبرنــد [ .]10مطالعاتــی کــه در خصــوص بررســی میــزان آگاهــی،
نگــرش و عملکــرد افــراد گروههــای مختلــف ســنی و جنســی در
زمینــه پوکــی اســتخوان در ایــران و جهــان انجــام گرفتــه اســت،
بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه آگاهــی ،نگــرش و عملکــرد افــراد در
حــد مطلــوب نمیباشــد [ .]13-11در مداخــات آموزشــی ،یکــی
از مهمتریــن اقدامــات ،انتخــاب مــدل یــا نظريــه بــر پایــه شــرایط
شــناخت مشــکل و همســویی کارایــی و هــدف مــدل یــا نظريــه
بــا هــدف برنامــه آمــوزش اســت .آمــوزش بهداشــت بــدون برنامــه
کوششــی بیهــوده یــا کــم اثــر خواهــد بــود [ .]15 ,14انتخــاب یــک
مــدل آموزشــی منجــر بــه شــروع برنامــه و ادامــه آن در مســیری
صحیــح میشــود .هــر چقــدر پشــتوانه تئوریــک مناســبی بــرای
نیازهــای بهداشــتی وجــود داشــته باشــد ،اثــر بخشــی برنامههــای
آمــوزش بهداشــت بیشــتر خواهــد بــود [.]16
یکــی از مدلهــای آموزشــی مطــرح در آمــوزش بهداشــت مــدل
اعتقــاد بهداشــتی () )Health Belief Model (HBMاســت .ایــن
مــدل بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه چگونــه ادراک فــرد ،ایجــاد
انگیــزه و حرکــت میکنــد و ســبب ایجــاد رفتــار در او میشــود .بــر
اســاس ایــن مــدل ،بــرای اتخــاذ رفتارهــای پیشــگیری کننــده ،افــراد
بایــد نخســت در برابــر مســاله یعنــی ابتــای بــه پوکــی اســتخوان
احســاس خطــر نماینــد (حساســیت درک شــده) ،ســپس عمــق ایــن
خطــر و جــدی بــودن عــوارض مختلــف آن در ابعــاد جســمی ،روانــی،
اجتماعــی و اقتصــادی خــود را درک نماینــد (شــدت درک شــده) تــا
پــس از آن مفیــد و قابــل اجــرا بــودن برنامــه پیشــگیری از پوکــی
اســتخوان را بــاور نماینــد (منافــع درک شــده) ،عوامــل بازدارنــده از
اقــدام بــه عمــل را نیــز کــم هزینهتــر از فوایــد آن بیابنــد (موانــع
درک شــده) و در نهایــت بــه رفتــار بهداشــتی کــه پیشــگیری از پوکــی
اســتخوان اســت ،اقــدام نماینــد [ .]16مــدل اعتقــاد بهداشــتی یــک
مــدل فــردی مطالعــه رفتــار بهداشــتی میباشــد کــه در دهــه 1950
میــادی توســط  Hochbaunو  Rosen Stockدر امریــکا پایهریــزی
شــد [ ]15و توســط  Beckerو  Maimanاصــاح گردیــد [ .]17ایــن
مــدل ،مدلــی اســت کــه بیشــتر در پیشــگیری از بیمــاری نقــش دارد و
طبــق آن ،تصمیــم و انگیــزه شــخص در اتخــاذ یــک رفتــار بهداشــتی
بــه ســه مقولــه ادراک شــخصی ،رفتارهــای تعدیــل کننــده و احتمــال
انجــام آن رفتــار بــا عمــل بــر میگــردد .درک شــخص عاملــی اســت
کــه بــر درک بیمــاری یــا ناخوشــی و همچنیــن پیامــد یــک رفتــار
بهداشــتی اثــر میگــذارد .احتمــال انجــام عمــل در مــورد عوامــل مؤثر
بــر احتمــال اتخــاذ رفتــار مناســب بحــث میکنــد و عوامــل تعدیــل
کننــده یــا تســهیل کننــده کــه شــامل متغیرهــای جمعيتشــناختي،
تهدیــد درک شــده و راهنمــای عمــل هســتند ،نقــش خــود را پــس از
ظهــور ادراک فــردی ایفــا میکننــد [.]18
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مــدل اعتقــاد بهداشــتی تناســب بســیار خوبــی بــرای طراحــی و
اجــرای مداخــات آموزشــی بــه منظــور پیشــگیری از بیمــاری دارا
میباشــد [ .]19بــرای اتخــاذ رفتارهــای پیشــگیری کننــده از پوکــی
اســتخوان اغلــب موانعــی وجــود دارد کــه فــرد را از انجــام رفتارهایــی
چــون مصــرف کلســیم بــاز میدارنــد .بنابرایــن رفــع ایــن موانــع در
مداخــات آموزشــی بایــد مــورد توجــه و تاکیــد جــدی قــرار گیــرد.
ايــن مــدل از معــدود الگوهایــی اســت کــه بــه بررســی مفهــوم موانــع
درک شــده بــرای انجــام رفتارهــای بهداشــتی میپــردازد [,20 ,11
 .]21هــدف از ایــن پژوهــش ،بررســی تاثیــر مشــاوره بــر اســاس
مــدل اعتقــاد بهداشــتی بــر رفتارهــاي پيشــگيري كننــده از پوكــي
اســتخوان و ارزیابــی ایــن مــدل در زنــان مراجعــه کننــده بــه مراکــز
بهداشــتی درمانــی شــهر همــدان بــود.
مواد و روش ها
مطالعــه حاضــر یــک مداخلــه نیمــه تجربــی از نــوع پیــش آزمــون و
پــس آزمــون همــراه بــا گــروه کنتــرل بــود .جمعیــت مــورد مطالعــه این
پژوهــش  80نفــر بودنــد .جهــت دســتیابی بــه نمونـهای همســان از نظر
شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی ،از زنــان مراجعهکننــده بــه 8
مرکــز بهداشــتی درمانــی شــهر همــدان نمونهگیــری بصــورت تصادفــی
ســاده انجــام شــد .در نهایــت جمعیــت پژوهــش بــه دو گــروه  40نفــره
آزمــون و کنتــرل تقســیم شــدند .همچنیــن بــه منظــور جلوگیــری از
تبــادل اطالعــات بیــن دوگــروه آزمــون و کنتــرل ،از هــر مرکز بهداشــتی

درمانــی تنهــا یــک گــروه آزمــون و یــا یــک گــروه کنتــرل انتخــاب
شــدند .در نهایــت ایــن کــه از  8مرکــز بهداشــتی درمانــی زنــان 4 ،مرکز
بــه عنــوان گــروه آزمــون و زنــان  4مرکــز بهداشــتی درمانــی دیگــر بــه
عنــوان گــروه کنتــرل در نظــر گرفتــه شــدند.
ابــزار گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه خــود ســاخته مبتنــی بــر
مــدل اعتقــاد بهداشــتی بــود .بخــش اول پرسشــنامه مربــوط بــه
ســواالت جمعيتشــناختي شــامل ســن ،بعــد خانــوار ،ســن منــارک،
ســابقه مصــرف دخانیــات ،شــاخص تــوده بدنــی ،وضعیــت بــارداری و
شــیردهی ،روش پیشــگیری ،ســابقه مصــرف مکملهــای خوراکــی،
وضعیــت شــغلی ،ســطح تحصیــات ،میــزان درآمــد ،وضعیــت تأهــل،
ســابقه خانوادگــی بیمــاری بــود .آگاهــی در زمینــه پوکــی اســتخوان
بــا  25ســؤال ماننــد" :بــراي تقويــت اســتخوانها حداقــل چــه مــدت
بايــد در هــر نوبــت ورزش کــرد ؟" مــورد ســنجش قــرار گرفــت.
در ايــن پرسشــنامه نمــره  1بــه پاســخ صحیــح و نمــره صفــر بــه
پاســخ غلــط اختصــاص يافتــه بــود .بــه منظــور ســنجش حساســیت
درک شــده مقیــاس اســتاندارد حــاوی  6ســؤال مانند":احتمــال ابتــا
بــه پوکــي اســتخوان در شــما زيــاد اســت".؛ بــرای ســنجش شــدت
درک شــده مقیــاس اســتاندارد حــاوی  6ســؤال ماننــد" :تصــور ابتــا
بــه بيمــاري پوکــي اســتخوان شــما را بــه وحشــت مــي انــدازد،".

شبیری و همکاران
همچنيــن بــرای ســنجش منافــع درک شــده دریافــت کلســیم بــه
مقــدار کافــی مقیــاس اســتاندارد شــامل  6ســؤال ماننــد" :ورزش
کــردن منظــم از مشــکالت ناشــي از پوکــي اســتخوان جلوگيــري
مــي کنــد ".و بــرای ســنجش موانــع درک شــده دریافــت کلســیم
بــه میــزان کافــی مقیــاس اســتاندارد نيــز حــاوی  6ســؤال ماننــد:
"غذاهــاي سرشــار از کلســيم داراي کلســترول بســيار زيــادي
هســتند ".بــه کار بــرده شــد .ســواالت در  4بعــد حساســیت ،شــدت،
منافــع و موانــع درک شــده بــه صــورت لیکــرت  5گزینـهای (کامـ ً
ا
موافقــم تــا کامـ ً
ا مخالفــم) طراحــی شــده بودنــد .نحــوه نمرهدهــی
بــه ایــن صــورت بــود کــه بــه مطلوبتریــن حالــت نمــره  4و بــه
بدتریــن حالــت نمــره صفــر تعلــق میگرفــت .بنابرایــن باالتریــن
امتیــاز ممکــن بــرای هــر بعــد  24بــود .ضريــب همســاني درونــي
ســؤاالت (آلفــاي كرونبــاخ) بــراي ســازههاي آگاهــي ،حساســيت
درك شــده ،شــدت درك شــده ،منافــع درك شــده و موانــع درك
شــده بــه ترتيــب  0/91 ،0/80 ،0/88 ،0/71و  0/82بــرآورد گرديــد.
در ادامــه بــرای ســنجش بخــش عملکــرد از اســتاندارد بســامد مصرف
غذایــی (()23( )Food Frequency Questionnaire )FFQ
اســتفاده گردیــد کــه دارای  21گزینــه مربــوط بــه ســنجش کلســیم
دریافتــی شــامل :شــیر بــدون چربــی ،شــیر کمچــرب ،شــیر پرچــرب،
شــیرکاکائو ،ماســت چکیــده و غيــره بــود .بــه منظــور پاسـخدهی بــه
پرسشــنامه  FFQاز شــرکتکنندگان خواســته شــد کــه متوســط
میــزان مصــرف مــواد غذایــی  3مــاه قبــل خــود را طبــق گزینههــای
موجــود در پرسشــنامه (بــه طــور تقریبــی هرگــز ،هــر روز ،در هفتــه،
در مــاه) تکمیــل نمایــد .نحــوه نمرهدهــی بــه پرسشــنامه بــه ایــن
صــورت بــود کــه بــا توجــه بــه مقیاسهــای خانگــی کــه گــرم در
هــر واحــد از مــواد غذایــی را مشــخص مینمایــد ،مقادیــر کلســیم
دریافتــی (بــا توجــه بــه جــدول ترکیبــات مــواد غذایــی) ،میــزان
کلســیم موجــود در  100گــرم هــر یــک از مــواد غذایــی محاســبه
شــد و میانگیــن ماهانــه مصــرف کلســیم بدســت آمــد.
هــر دو گــروه آزمــون و کنتــرل در طــی  3مرحلــه مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتنــد (مرحلــه اول قبــل از مداخلــه ،مرحلــه دوم بالفاصلــه بعــد از
مداخلــه و مرحلــه ســوم  2مــاه بعــد از مداخلــه) .بــر اســاس اطالعات به
دســت آمــده از مرحلــه اول بــرای گــروه آزمــون برنامهریــزی آموزشــی
تنظیــم گردیــد .بــا توجــه بــه نمــره بدســت آمــده بــرای قســمتهای
مختلــف پرسشــنامه (آگاهــی ،حساســیت درک شــده ،شــدت درک
شــده ،منافــع درک شــده ،دریافــت کلســیم بــه میــزان کافــی و موانــع
درک شــده دریافــت کلســیم بــه میــزان کافــی) ،محتــوای آموزشــی
(در قالــب  6پمفلــت بــا عناویــن  .1پوکــی اســتخوان را بشناســیم،
 .2تشــخیص ،درمــان و پیشــگیری از پوکــی اســتخوان .3 ،راهنمــای
مصــرف کلســیم و ویتامیــن .4 ،تغذیــه مناســب در پوکی اســتخوان.5 ،
دارو درمانــی و پوکــی اســتخوان .6 ،ورزش و پوکــی اســتخوان) مطابــق

بــا ســازههای مــدل اعتقــاد بهداشــتی طراحــی گردیــد .محتــوای
آموزشــی بــا توجــه بــه اهــداف پژوهــش و متناســب بــا تحصیــات
شــرکتکنندگان و نیازهــای آموزشــی آنــان تهیــه گردیــد.
همچنیــن در ایــن مطالعــه بــه منظــور رعایــت مالحظــات اخالقــی،
توضیحــات جامــع و کافــی در خصــوص اهــداف پژوهــش بــه افــراد
مــورد مطالعــه ارایــه شــد و پــس از کســب رضایــت و تمایــل آنــان
بــرای شــرکت در پژوهــش مداخلــه آغــاز گردیــد .همچنیــن ایــن
اطمینــان بــه شــرکتکنندگان داده شــد کــه اطالعــات جم ـعآوری
شــده از آنــان بــه صــورت محرمانــه نــزد محقــق باقــی خواهــد
مانــد .آمــوزش بــرای گــروه آزمــون شــامل  4جلســه مشــاوره -60
 45دقيقــهای در قالــب مراحــل مشــاورهای (Return for follow
 GATHER )Greet ،Ask ،Tell ، Help، Explain ،upانجــام
شــد [ .]21هــر هفتــه یــک جلســه در گروههــاي  8نفــره انجــام
گرفــت .بالفاصلــه بعــد از اتمــام برگــزاری کالسهــای مشــاورهای
هــر دو گــروه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد (مرحلــه دوم مداخلــه).
بــه منظــور بررســی تــداوم رفتــار و مانــدگاری آموزشهــای داده
شــده  2مــاه بعــد از مداخلــه نیــز هــر دو گــروه مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتنــد (مرحلــه ســوم مداخلــه) .در پایــان نتایــج بــه دســت آمــده
در ایــن ســه مرحلــه بــا هــم مقایســه شــد.
دادههــای جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS
نســخه  18و توســط آزمونهــای کای دو ،تســت دقیــق فیشــر و
آنالیــز واریانــس بــا اندازهگیریهــای مکــرر (مقایســه میانگینهــا)
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .ســطح معنــیداری در همــه
آزمونهــا كمتــر از  0/05در نظــر گرفتــه شــده بــود.
یافتهها
در مجمــوع  80نفــر شــرکت کننــده در ایــن پژوهــش مــورد بررســی
قــرار گرفتنــد .در ایــن مطالعــه بیشــترین فراوانــی ســنی در محدوده
ســنی  35-40ســال بــود .تحصیــات اکثــر شــرکتکنندگان در
ســطح دیپلــم و دانشــگاهی بــود (جــدول  75 .)1درصــد از زنــان
در گــروه آزمــون و  80درصــد در گــروه کنتــرل خانــه دار بودنــد
( ،)0X2=/28 ،0P=/59همچنيــن همســران  95درصــد از زنــان
در گــروه آزمــون و  100درصــد در گــروه کنتــرل شــاغل بودنــد
( .)1X2=/11 ،0P=/49فراوانــی ســابقه خانوادگــی بیمــاری در ایــن
مطالعــه در گــروه آزمــون  15درصــد و در گــروه کنتــرل 12/5
درصــد بــود ( .)0X2=/10 ،0P=/74فراوانــی مصــرف ســابقه یــک
نــوع مکمــل در ایــن مطالعــه در گــروه آزمــون  85درصــد و در گــروه
کنتــرل  77/5درصــد بــود ( .)0X2=/31 ،0P=/57مطالعــه حاضــر
نشــان داد نمايــه تــوده بدنــي اکثــر افــراد در گــروه آزمــون (72/5
درصــد) و گــروه کنتــرل ( 77/5درصــد) بیــن  25-29بــود کــه در
حیطــه اضافــه وزن محســوب میگردیــد (.)0X2=/025 ،0P=/74
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جدول  :1توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای پژوهش در گروه آزمون و کنترل بر حسب سن و تحصیالت
مشخصات

گروه کنترل ()n = 40

گروه آزمون ()n = 40

سطح معنی داری

سن (به سال)

0/61

35-40

(23)57/5

(25)62/5

41-46

(12)30

(11)27/5

47-50

(5)12/5

(4)10

تحصیالت

0/79

راهنمایی

(1)2/5

(1)2/5

متوسطه

(10)25

(7)17/5
(32)80

(29)72/5
دیپلم و دانشگاهي
اطالعات در جدول به صورت تعداد (درصد) بیان شده اند.

جدول  :2میانگین نمره آگاهی و سازههاي مدل اعتقاد بهداشتي در سه مرحله (قبل ،بالفاصله بعد و  3ماه بعد از مداخله) در گروههای آزمون و کنترل
متغیر مورد نظر

گروه آزمون n = 40

گروه کنترل n = 40

سطح معنیداری آزمون تحلیل دادههای
تکراری

آگاهی
قبل از مداخله
بالفاصله بعد از مداخله
 2ماه بعد از مداخله
سطح معنیداری با اندازههای تکراری
حساسیت درك شده
قبل از مداخله
بالفاصله بعد از مداخله
 2ماه بعد از مداخله
سطح معنی داری با اندازههای تکراری
شدت درک شده
قبل از مداخله
بالفاصله بعد از مداخله
 2ماه بعد از مداخله
سطح معنیداری با اندازههای تکراری
منافع درک شده
قبل از مداخله
بالفاصله بعد از مداخله
 2ماه بعد از مداخله
سطح معنیداری با اندازههای تکراری
موانع درک شده
قبل از مداخله
بالفاصله بعد از مداخله
 2ماه بعد از مداخله

15/87 ± 4

23/30 ± 2/52
20/30 ± 2/46

10/12 ± 4/75

15/02 ± 4/25

17/7 ± 2/69

17/32 ± 2/73
9/95 ± 4/57
9/62 ± 4/67

14/55 ± 3/32
12/05 ± 5/38

12/20 ± 4/64

17/85 ± 3/97
17/25 ± 3/60
37/62 ± 8/02

42/80 ± 5/04

42/90 ± 4/40
30/35 ± 7/93

34/95 ± 5/77

37/80 ± 5/18

0</001
0</001

0P</001 ، F = 10/96

9/60 ± 4/61

سطح معنیداری با اندازههای تکراری
اطالعات در جدول به صورت میانگین  ±انحراف معیار آمده است.
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14/95 ± 3/91

0/300

0/867
0</001
0</001

0P</001، F = 15/92

12/07 ± 4/95

12/12 ± 4/73

0/894
0</001
0</001

0P</001 ، F 13=/56

39/15 ± 4/81

38/30 ± 4/13

39/45 ± 3/89

0/306
0</001
0</001

0P</009، F = 7/43

27/60 ± 6/51

29/32 ± 5/36

28/82 ± 5/08

0P</001 ، F = 9/61

0/094
0</001
0</001

شبیری و همکاران
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000

ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ
ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻗﺒﻞ

0

ﻛﻨﺘﺮﻝ

تصویر  :1مقايسه میانگین نمره مصرف کلسیم زنان قبل ،بالفاصله و دو
ماه بعد در گروه هاي آزمون و كنترل

نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه اختــاف میانگیــن نمــره آگاهــی،
حساســیت درک شــده ،شــدت درک شــده ،منافــع درک شــده و موانع
درک شــده در مرحلــه پیــش از مداخلــه در دو گــروه آزمــون و كنتــرل
معنــيدار نبــود ( ،)P=0/300امــا پــس از مداخلــه مشــاورهای بیــن
نمــره آگاهــی ،حساســیت درک شــده ،شــدت درک شــده ،منافع درک
شــده و موانــع درک شــده افــراد گــروه آزمــون در مرحلــه قبــل و بعــد
از مداخلــه تفــاوت معنـيدار وجــود داشــت (جــدول .)P<0/001( )2
در گــروه کنتــرل تفــاوت معنـيداری دیــده نشــد .نتایــج پژوهــش در
بخــش عملکــرد (مصــرف کلســیم) نشــان داد کــه اختــاف میانگیــن
نمــره مصــرف کلســیم در مرحلــه اول در دو گــروه آزمــون و کنتــرل
معن ـيدار نبــود ( ،)P=0/751امــا در گــروه آزمــون پــس از مداخلــه،
بــه طــرز معنـيداری مصــرف کلســیم افزایــش یافــت .در گــروه کنترل
چنیــن تغییــری دیــده نشــد (تصویــر  .)1بنابــر آزمــون آنالیــز واریانس
بــا انــدازه گیــری مکــرر و طبــق نمــودار شــماره  1تغییــرات میانگیــن
نمــرات مصــرف کلســیم زنــان بیــن زمانهــای قبــل و بالفاصلــه
بعــد از آمــوزش و  2مــاه بعــد از آمــوزش در دو گــروه معن ـیدار بــود
(.)P=0/035 ،F=26/47
بحث
بــا توجــه بــه مشــخصات شــرکتکنندگان در ایــن مطالعــه و نتایــج
بــه دســت آمــده ،بــه نظــر میرســد نتایــج ایــن مطالعــه قابــل
مقایســه و تکــرار در ســایر نقــاط ایــران باشــد .در مطالعــه حاضــر
تحصیــات اکثــر شــرکتکنندگان در ســطح دیپلــم و دانشــگاهی
بــود و اکثــر زنــان در دو گــروه خانــهدار و اکثــر همســران در دو
گــروه شــاغل بودندکــه نتایــج ایــن تحقیــق مشــابه مطالعــه انجــام
شــده توســط شــجاعی و همــکاران بــود [ 13/75 .]20درصــد از
شــرکتکنندگان ســابقه خانوادگــی بیمــاری پوکــی اســتخوان را
داشــتند و  86/25درصــد فاقــد ســابقه خانوادگــی بیمــاری بودنــد.
میانگیــن مصــرف ســابقه یــک نــوع مکمــل در ایــن مطالعــه در گــروه
آزمــون  85درصــد و در گــروه کنتــرل  77/5درصــد بــود کــه مشــابه

مطالعــه کری ـمزاده شــیرازی و همــکاران بــود [ .]11مطالعــه حاضــر
نشــان داد نمايــه تــوده بدنــي اکثــر افــراد در گــروه آزمــون (72/5
درصــد) و گــروه کنتــرل ( 77/5درصــد) بیــن  25-29بــود کــه در
حیطــه اضافــه وزن محســوب میگردیــد و مشــابه مطالعــات انجــام
شــده در ایــران بــود [.]22 ,20
طبــق نتایــج مطالعــه حاضــر مــدل اعتقــاد بهداشــتی میتوانــد در
بــاال بــردن آگاهــی ،ایجــاد حساســیت و درک شــدت از عواقــب و
خطــرات یــک بیمــاری یــا یــک رفتــار غیــر بهداشــتی و همچنیــن
درک منافــع و موانــع از انجــام یــک رفتــار صحیــح و بهداشــتی مؤثــر
باشــد .ایــن نتایــج همســو بــا نتایــج مطالعــه  Hesiehو همــکاران
[ ]23میباشــد کــه نشــان دادنــد برنامههــای آموزشــی بــر اســاس
مــدل اعتقــاد بهداشــتي در ارتقــاء رفتارهــاي پيشــگيري كننــده از
پوكــي اســتخوان در زنــان کامــ ً
ا مؤثــر میباشــد .ایــن در حالــی
اســت کــه نتایــج مطالعــه شــجاعیزاده و همــکاران کــه در خــرم

آبــاد انجــام شــد نشــان داد کــه میانگیــن نمــره آگاهــی و ســازههای
مختلــف مــدل (حساســیت درک شــده ،شــدت درک شــده ،منافــع
درک شــده و موانــع درک شــده) بــه صــورت معن ـیداری در گــروه
مداخلــه افزایــش داشــت ،امــا در بخــش عملکــرد مصــرف کلســیم در
هــر دو گــروه کاهــش يافتــه بــود [.]20
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه در گــروه آزمــون بیــن
نمــره بیــن میانگیــن نمــره آگاهــی قبــل و بعــد از مداخلــه تفــاوت
معنـيدار وجــود داشــت و آگاهــی افــراد پــس از مداخلــه بــه صــورت
معن ـيداری افزایــش یافــت کــه بــا نتایــج مطالعــات  Beraducciو
همــکاران [ Winzenberg ،]24و همــکاران [ Gammage ،]25و
همــکاران [ Sedlak ،]26و همــکاران [ ،]27هــزاوهای و همــکاران
[ ]28و غفــاری و همــکاران [ ]3همخوانــی دارد .همچنیــن ،نتایــج
نشــان میدهــد کــه پــس از مداخلــه آموزشــی بــر اســاس مــدل
اعتقــاد بهداشــتی ،میــزان حساســیت درک شــده ،شــدت درک شــده،
منافــع درک شــده و موانــع درک شــده در خصــوص دریافــت کلســیم
بــه طــور معنـيداری افزایــش یافــت کــه ایــن یافتههــا بــا مطالعــات
غفــاری و همــکاران [ Gammage ،]3و همــکاران [ ،]26هــزاوهای
و همــکاران [ ]28و شــبیری و همــکاران [ ]30 ,29همخوانــی دارد.
از محدودیتهــای انجــام تحقیــق میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره
کــرد :عــدم تمایــل برخــی از زنــان بــه شــرکت در پژوهــش بــه
دلیــل تعــدد جلســات آموزشــی طراحــی شــده ،عــدم وجــود
فضــای مناســب جهــت برگــزاری جلســات آمــوزش و بررســی
میــزان کلســیم دریافتــی بــر اســاس خودگــزارش دهــی .بــا وجــود
برخــی محدودیتهــا ،پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد کــه یکــی
از راههــای کلیــدی پیشــگیری از پوکــی اســتخوان در جوامــع
بکارگیــری راهبردهــای مداخل ـهای مبتنــی بــر جامعــه در راســتای
کاهــش عوامــل خطــر پوکــی اســتخوان میباشــد کــه الزمــه انجــام
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 پیامدهــا،عــاوه بــر آن درک فــرد از جــدی و شــدید بــودن بیمــاری
و عــوارض آن یکــی از اجــزای اصلــی مــدل اعتقــاد بهداشــتی اســت
کــه در اتخــاذ رفتارهــای پیشــگیری کننــده از بیمــاری توســط افــراد
 نتایــج ایــن مطالعــه میتوانــد جهــت تعییــن.مؤثــر میباشــد
راهکارهــای مشــاورهاي مناســب در مراكــز بهداشــتي و درمانــي
جهــت رفتــار هــاي پيشــگيري از پوكــي اســتخوان و حمایــت از
.زنــان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد
تشکر و قدردانی
ایــن پژوهــش حاصــل پایاننامــه دانشــجویی در مقطــع کارشناســی
ارشــد رشــته مشــاوره در مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان

 نویســندگان از کلیــه افــرادی کــه در اجــرای ایــن پژوهــش.میباشــد
. صمیمانــه سپاســگزاری مینماینــد،همــکاری داشــتند

 نگــرش و عملکــرد، اطــاع یافتــن از آگاهــی،ایــن گونــه مداخلههــا
.افــراد جامعــه میباشــد
نتیجهگیری
بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش میتــوان ایــن گونــه نتیجــه
گرفــت کــه آمــوزش مبتنــی بــر مــدل اعتقــاد بهداشــتی منجــر
 میانگیــن نمــره ســازههای حساســیت درک،بــه افزایــش آگاهــی
 منافــع درک شــده و موانــع درک شــده، شــدت درک شــده،شــده
 ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت.و عملکــرد (مصــرف کلســیم) شــد
کــه حساســیت درک شــده بــه عنــوان یکــی از عوامــل تأثیرگــذار و
بســیار مؤثــر در اتخــاذ رفتارهــای پیشــگیری کننــده در نظــر گرفتــه

میشــود و پیشــگیری واقعــی و موفقیتآمیــز بســتگی بــه اطالعــات
.واقعــی دربــاره حساســیت شــخصی و خطــرات مرتبــط بــا آن دارد
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Abstract
Background and Objectives: Osteoporosis is a most common metabolic bone disease
that increase the risk of bone fracture by creating a structural abnormality in the bone. The
aim of this study was to determine the impact of counseling based on health belief model
(HBM) on preventive behaviors regarding osteoporosis in women referring to health
centers in Hamadan city, Iran in 2015.
Materials and Methods: This quasi-experimental before and after study was conducted
among 80 women, which were stratified randomly into two -40 member groups of case
and control. Then, through three stages (before, immediately after, and two month after
intervention), these groups were evaluated. Analyzing the data was performed by SPSS18-,
using t-test, χ2, Fisher’s exact and repeated measurement tests.
Results: There were significant differences between the two groups in terms of age,
menarche age, education, job, and body mass index (BMI). No significant differences
between the mean scores of the various structures of this model were observed among
the two groups before the intervention. The mean scores of the awareness and various
structures of the model (perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits,
perceived barriers and performance) increased significantly in the case group over time
(before, immediately after and two months after intervention) (P < 0.05).
Conclusions: Although HBM is effective for planning programs to prevent disease or
accidents, it seems that it is not suitable for the promotion of behaviors, particularly longterm behavioral change and behaviors that depend on economic and social factors.

