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دریافت مقاله99/7/9 :



دریافت مقاله اصالح شده99 /9/77 :



محسنی*4

پذیرش مقاله99/9/49 :

چکیده
مقدمه :پوکی استخوان شایعترین بيماري متابوليك استخوان است که امروزه به عنوان یك معضل بهداشت عمومی شناخته شدده اسدت.
فعاليت بدنی براي نگهداري استخوانها یكی از عوامل مهم در پيشگيري از این بيماري است .هدف از این مطالعه تعيين عوامدل مدر ر بدر
فعاليت بدنی در زنان شهر کرمان به منظور پيشگيري از پوکی استخوان مبتنی بر مدل پرسيد بوده است.
روش بررس ی  :ایددن مطالعدده توصددي ی -تحليلددی بدده صددورط مقطعددی بددر روي  741ن ددر از زنددان مراکعدده کننددده بدده پایگدداههدداي
بهداشددتی شددهر کرمددان در سددال 7191انجدداگ دردیددد کدده ددی نموندده ديددري تیددادفی حنددد مر لددهاي وارد مطالعدده شدددند .دادههددا بددا
اسددت اده از پرسشددنامه بددينالمللددی فعاليددت بدددنی  )IPAQو پرسشددنامه محقددخ سدداخته براسددا سددازههدداي مدددل پرسدديد عوامددل
مستعد کننده ،تقویت کننده و قدادر کنندده) کمدعآوري و بدا آمدارههداي توصدي ی شداخ هداي مرکد،ي ،پراکندددی ،فراواندی و درصدد)
و تحليلدی ردرسديون لجسدتيك ،بدریب همبسدتگی پيرسدون) در ندرگ افد،ار آمداري  SPSSنسدخه  71مدورد تج،یده و تحليدل قدرار
درفت.
یافتهها :نتایج نشان داد ميانگين سنی آزمودنیها  14/99±6/97سال بود 49/4 .درصد از زندان داراي فعاليدت بددنی شددید 15/5 ،درصدد
متوسط و  66/7درصد خ يف بودند .از بين سازههاي مدل پرسيد ،عوامل قادر کننده هم در مدل خاگ  )P=1/141، OR=7/744و هدم در
مدل تعدیل شده  )P=1/197، OR=7/717در کایگاه قويترین پيشگویی کننده فعاليت بدنی قرار درفتند.
بحث و نتیجهگیری :با توکه به این که عوامل قادر کننده قوي ترین پيشگویی کنندددی را بدراي فعاليدت بددنی دارندد ،انتظدار مدی رود،
مداخالط ارتقاء سالمت ،بيشتر با تكيه بر این عوامل را ی دردد تا به ارتقاء رفتار فعاليت بدنی و پيشدگيري از پدوکی اسدتخوان در زندان
منجر شود
واژگان کلیدی :پيشبينی ،فعاليت بدنی ،پوکی استخوان ،زنان ،مدل پرسيد
ارجاع :طبسینژاد نسرین ،احمدی طباطبایی سید وحید ،خانجانی نرگس  ،محسنی محبت .عوامل پیشبینی کننده فعالیت بدنی جهت پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس
الگوی پرسید در زنان شهر کرمان .مجله پژوهشهای سالمت محور 5931؛ .511-511 :)2(5

 .2پزشک عمومی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .9دانشیار ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .1استادیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
* نویسنده مسؤول :گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
تلفن49195921430 :

فاکس49195921431 :

فصلناهم علمیژپوهشاهی سالمت محور

– سال اول /شماره /2پا یز 4931

Email: Mohabbat.Mohseni@gmail.com

511

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2023-01-07

 .5کارشناس ارشد ،معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.

پیشگیری از پوسیدگی استخوان بر اساس الگوی پرسید

نسرین طبسی نژاد و همکاران

مقدمه

استئوپروز در جهان تا سال  2242به  222میلیارد دالر

پوکی استخوان ،یکی از بالیای قرن حاضر و از طرفی

برسد (.)7-8

یکی از اپیدمیهای خاموش عصر کنونی است چرا که

طبق آمار مرکز تحقیقات روماتولونی دانشو اه علووم

فاقد عالئم بالینی است .استئوپروز یا پووکی اسوتخوان

پزککی تهوران 1 ،میلیوون نفور از ایرانیوان بوه پووکی

اولین بار بوا ککسوت ی اسوتخوان نمایوان مویگوردد.

استخوان مبتال هسوتند و از  4میلیوون زن یائسوه2/4 ،

سازمان بهداکت جهانی در سال  ،1۹۹1استئوپروز را

میلیون نفر دچار پوکی استخوان هستند .همچنوین 42

به همراه سرطان ،سکته قلبی و مغزی ،به عنوان چهوار

درصد از مردان و  72درصد از زنان بواالی  42سوال

دکمن اصلی بشر معرفی کرد (.)1-3

مبتال به پوکی اسوتخوان یوا کواهش تووده اسوتخوانی
اسوتخوان

هستند .با توجه به ابتالی باالتر زنوان در کلیوه سونین

این بیماری کایعتورین بیمواری متابولیو

بافوت

نسبت به مردان و همچنین به لحاظ این که زنان عضو

استخوان ،کروع کده و در نهایت منجور بوه نواز و

کلیودی جامعوه محسووب مویکووند و نیوز نیموی از

ککننده کدن آن مویگوردد ( .)4جنسویت ،یائسو ی،

جمعیت جهان را به خود اختصاص میدهند ،بایسوتی

نژاد ،سایز و اندازه اسکلت ،مصرف سی ار ،کافئین و

به حفظ و ارتقاء سالمت آنان توجوه ویوژهای مبووول

الکو  ،کواهش میوزان اسوترونن ،یائسو ی زودرس،

داکت (.)۹

برداکتن تخمدانها قب از سون  44سوال ی ،کواهش

در این راستا استفاده از ال وهای مطالعه رفتار پیشنهاد

کلسیم دریافتی و عدم تحر جسمانی عوامو خطور

موویگووردد کووه یکووی از موفووقتوورین و مناس و توورین

اصلی این بیماری محسوب میکوند (.)4

ال وهای آموزش بهداکت و ارتقواء سوالمت ،ال ووی

مطالعات نشان داده است ،اصوال کویوه زنودگی بوه

پرسوویدPRECEDE Model (Predisposing, :

صورت افزایش فعالیت بدنی و دریافت کافی کلسویم

Reinforcing,
Enabling
Causes
In
)Educational Diagnosis and Evaluation

است که با کاهش توده اسوتخوانی و تخریو

و ویتامین Dموج

افزایش توده استخوانی و کاهش

بروز پوکی استخوان میکود ( .)4فعالیت فیزیکی بوه
عنوان ی

عام قوى و غیر وابسته ،هم در رسیدن به

حوداکرر تووده اسوتخوان

و هوم در کواهش تووده

اسوتخوان موثرر اسوت ،بوه طوورى کوه وقتو روى
با برداکتن فشار ،کاهش مییابد (.)4
بر اساس مطالعات انجام کده پیشبینی کده ،تا سال
 2222تقریباً حدود  11میلیون نفر در دنیا دچار پوکی
استخوان یا کاهش توده استخوانی خواهنود کود (.)1
در صورتی که اقدامات مثرر پیش یری به طور مداوم
گسترش نیابد ،پیشبینی مویگوردد کوه هزینوه درموان
511

کننده (ویژگیهای فردی و اجتماعی که جهت اتخوا
رفتار بهداکتی ،ایجاد ان یزه میکنند) ،عوامو تقویوت
کننده (پاداش مادی و معنوی که باعث بوروز مجودد
رفتوار بهداکوتی و توداوم آن مویگوردد) و عوامو
قادرکننده (ویژگیهای محیطوی کوه بوروز رفتارهوای
بهداکتی یا هر مهارتی را در فورد تووسهی مویکنوود)
میباکد (.)۹
ال وی پرسید در زمینوههوای مختلفوی بورای بررسوی
عوام پیشبینی کننده رفتار مورد استفاده قرار گرفتوه
است از جمله در پیشبینی عوامو موثرر بور مصورف
میوه و سبزیجات در دانشآموزان دختر دبیرستانهوای
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استخوان فشار وارد میکود ،توده استخوان افوزایش و

میباکد .سازههای ایون ال وو کوام  :عوامو مسوتعد

پیشگیری از پوکی استخوان براساس الگوی پرسید

نسرین طبسی نژاد و همکاران

کهر قوچان که عوامو تقویوت کننوده ،عوامو قوادر

زنان مراجعه کننده به پای اههای بهداکتی کهر کرموان

کننده و آگواهی ،قوویتورین پویشبینوی کننوده رفتوار

در سال  13۹3کوه طوی نمونوهگیوری تصوادفی چنود

گووزارش کوودند ( )12و در مطالعووه دی ووری عواموو

مرحلهای وارد مطالعه کدند ،انجام گردید.

تقویووت کننووده (لوووت بووردن) بووه عنوووان قووویتوورین

حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس نمره آگاهی قب از

پیش ویی کننده فعالیت بدنی در افسران مرد میانسوال

مداخله  2۹/1±8/7۹و بعد از مداخلوه  47/1±1/4کوه

فنالندی اعالم گردیدند (.)11

از نتیجه مطالعه مشابه پیشوین بوه دسوت آمود ،تعیوین
در کوهر سونندن نیوز

گردید ( )2و طبق فرمول حجوم نمونوه و بوا در نظور

در بیماران مبتال به اولسرپپتی

عوام تقویت کننوده ،مسوتعدکننده و قوادر کننوده از

گرفتن خطای نوع اول پنج درصد و توان آزموون 2/8

طریق تأریر بر وضعیت سالمت به طور غیر مستقیم بر

و واریانس  44/47با در نظر گرفتن دقت ( 4 )dواحد

کیفیت زنودگی آنوان موثرر بودنود ( .)12در بیمواران

محاسبه گردید .در این مطالعه تعوداد  34نفور در هور

آرتریت روماتوئید در کهر یوزد وضوعیت سوالمت و

پای اه انتخاب گردیدنود کوه جهوت ریوزش احتموالی

عوام قادر کننده بوه طوور غیور مسوتقیم بور کیفیوت

نفرات 12 ،نفر در هور پای واه در نظور گرفتوه کود و

زندگی بیماران مثرر بودند (.)13

جمعاً  122نفر وارد مطالعه گردید.

به منظور ارتقاء کیفیت زندگی زنان ،بررسوی عوامو

بدین صورت که ابتدا از ک مراکز بهداکتی -درموانی

مثرر بر رفتارهای پیش یری کننده از پووکی اسوتخوان

کووهر کرمووان ( ۹مرکووز) دو مرکووز بووه طووور تصووادفی

خصوصاً رفتار فعالیت بدنی ضروری به نظر میرسود.

مرکز بهداکتی -درمانی کوه 4

با توجه به این که برای پیش یری اولیه اغلو

انتخاب کد بعد در ی

را که در سن کمتر از  42سال قرار دارنود و هنووز بوه

ی

پای اه بهداکتی انتخاب و در مرکز دی ر که تنهوا

استئوپروز مبتال نشدهاند باید مد نظر قرار داد ،در ایون

ی

پای اه بهداکتی داکت همان پای اه معین گردید و

مطالعه بر خالف مطالعات دی ر ،گروه سنی  14تا 4۹

بر اسواس چهوارچوب اسوامی زنوان  14توا  4۹سواله

ساله را وارد پژوهش کردیم و همچنین برای اولین بار

موجود در دفتر تنظیم خانواده ،نمونوهگیوری تصوادفی

در ایووران و جهووان ال وووی پرسووید را بوورای بررسووی

چند مرحلهای به روش سیستماتی

صوورت گرفوت

رفتارهای مثرر بر فعالیت بدنی به منظور پیشو یری از

که در این نمونه گیوری بوا اسوتفاده از فرموول حجوم

پوکی استخوان به کار بردیم و مطالعه مشوابهی یافوت

نمونه ،جمعیت هودف (زنوان  14توا  4۹سواله تحوت

ن ردید.

پوکش هر کدام از پای اههای بهداکتی) را بر جمعیت
نمونه ( 12نفر) تقسیم و بر اساس عدد به دست آموده

روش بررسی

پژوهش حاضر ی

 ،24از کماره  1تا کماره  24از دفتر ک زنوان  14توا
مطالعوه توصویفی -تحلیلوی و بوه

 4۹ساله به طور تصادفی ی

عدد را به عنوان نفر اول

کیوه مقطعی بوود کوه بورای بررسوی و در عوامو

انتخاب و با فاصله عدد به دست آمده  24نفور بعودی

تأریرگوار بر رفتار فعالیت بدنی به منظور پیشو یری از

را انتخاب کردیم تا وقتی که به تعداد افراد مورد نیواز

استئوپروز براساس ال وی پرسید بر روی  122نفور از

در پژوهش دست یافتیم.
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افورادی

پای اه بهداکتی غیر ضمیمه داکت ،به طوور تصوادفی

پیشگیری از پوسیدگی استخوان بر اساس الگوی پرسید

نسرین طبسی نژاد و همکاران

ایرانی ،قرار داکتن زنان در گروه سنی  14تا  4۹ساله،

را فراهم میکنند و کام  17سثال در بُعد آگواهی در

رضووایت کخصووی ،داکووتن پرونووده خووانوار ،توانووایی

زمینه پوکی استخوان و فعالیت بدنی بوود کوه از ایون

پاسخ ویی به سثاالت پرسشنامه و معیارهای خورون

تعداد12 ،سثال به صوورت چهوار گزینوهای (جوواب

از مطالعه کام انتقال ،عودم رضوایت خوود یوا افوراد

صحیح امتیاز 1و جواب غلوط امتیواز  7 ،)2سوثال بوه

خانواده بودند .با دعوت از افوراد گوروههوای مطالعوه

کک بلی(امتیاز ،)1خیر و نمیدانم (امتیواز  )2بوود و

طبق لیست تهیه کده با اسوتفاده از پرسشونامه محقوق

دامنه امتیازات بین  2تا  17را به خوود اختصواص داد.

ساخته و پرسشونامه اسوتاندارد فعالیوت بودنی دادههوا

همچنین  ۹سثال ن رش نسبت به پووکی اسوتخوان و

جمعآوری گردید .جهت انجام مطالعه با تأییود طور

فعالیت بدنی را انودازهگیوری کورد کوه از مقیواس 4

پژوهشی توسط کمیتوه اخوالم معاونوت تحقیقوات و

درجهای لیکرت از (کامالً مووافقم= ،4مووافقم= ،4بوی

فناوری دانش اه علووم پزکوکی کرموان (کود اخوالم:

نظر= ،3مخالفم= 2تا کامالً مخوالفم= 1امتیواز و دامنوه

 ،)K/۹2/237پرسشوونامههووا بوودون نووام و بووا کسوو

امتیازات بین  1تا  44را به خود اختصاص داد.

رضایت آگاهانوه و فوار از هرگونوه اجبوار ،تهدیود،

سثاالت بُعد عوام تقویوت کننوده پرسشونامه محقوق

تطمیع و اغوا بوه صوورت کوامالً محرمانوه تکمیو و

ساخته پرسید (رفتارهای تقویت کننده اطرافیوان بورای

جمعآوری گردیدند .مسئولین پای واههوای بهداکوتی،

ادامه رفتار مانند تشویق و تأیید فورد) ایون پرسشونامه

پی یوووری الزم را در موووورد توزیوووع و جموووعآوری

دارای  4سثال مربوط به عوام تقویوت کننوده کوام

پرسشنامهها انجام دادند.

رفتارهای تقویت کننده خانواده ،همسایههوا ،کارکنوان

ک سثاالت مورد استفاده در مطالعه حاضور 42سوثال

بهداکتی برای ادامه رفتار ماننود تشوویق و تأییود فورد

پرسشنامه محقوق سواخته بور اسواس

بووود کووه بووا مقیوواس  4درجووه ای لیکوورت از (خیلووی

سازههوای ال ووی پرسوید و دارای  4بُعود (سوثاالت

زیاد= ،4زیاد= ،4متوسط= ،3کم= 2توا خیلوی کوم=)1

ویژگیهای جمعیت کناختی ،عوامو مسوتعد کننوده،

نمره گواری کده بود و دامنه امتیازات بوین  1توا 22

عوام تقویت کننده و عوام قادرکننده) و پرسشونامه

را به خود اختصاص داد.

اسووتاندارد فعالیووت فیزیکووی در چهووار بُعوود (فعالیووت

سووثاالت بُعوود عوام و قادرکننووده پرسشوونامه محقووق

کوودید ،متوسووط و پیوواده روی و نشسووتن) طراحووی

ساخته پرسید (مجموعه تسوهیالتی کوه امکوان انجوام

گردید.

رفتار مورد نظر را فراهم موینمایود از قبیو وضوعیت

در پرسشنامه محقق سواخته پرسوید سوثاالت ویژگوی

درآمد ،سطح امکانات رفاهی برای فعالیت بدنی و نیوز

های جمعیت کناختی ،کام  1سثال (سن ،قد ،وزن،

موانعی که انجام فعالیت بدنی را مخت میکنود) بوا 7

میزان تحصیالت ،وضعیت تأه و کغ آزمودنیهوا)

سثال از (خیلی زیاد = ،4زیاد= ،4متوسط= ،3کم= 2تا

بودند و سثاالت بُعد عوام مستعد کننده که آگاهی و

خیلی کم= 1تا خیلی کم) در قال

طیف لیکورت از 1

ن رش افراد در مورد بیماری پوکی اسوتخوان و رفتوار

تا  4نمرهگواری گردید و دامنه امتیازات بین  1توا 34

فعالیووت بوودنی را موویسوونجیدند و در واقووع پوویش

را به خود اختصاص داد.

بود که در قال
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معیارهای ورود به مطالعه عبوارت بودنود از :تابعیوت

رفتارهایی هستند که دالی اساسی و ان یزکوی رفتوار

پیشگیری از پوکی استخوان براساس الگوی پرسید

نسرین طبسی نژاد و همکاران

IPAQ

سالمت و پزککی اجتمواعی ،آموار و اپیودمیولونی و

(International

روماتولونی قرارگرفت و نظرات آنان اعمال گردید و

پرسشووونامه اسوووتاندارد فعالیوووت بووودنی

Physical
Activity
) Questionnaireکه با  7سثال مدت زمان فعالیوت

بدنی افراد را در  7روز گوکته تحت عنواوین کودید،
متوسط ،پیادهروی و نیز نشستن را مورد سنجش قورار
داد .در ضمن هر گونه فعالیتی که مدت زمان آن کمتر
از  12دقیقوه بوود حووف کود .میوزان فعالیوت بودنی
واحدهای پژوهش در هفته گوکته بر حسو

MET-

 min/Weekتعیین می گردیدMET (Metabolic .

) Equivalent of Taskواحودی اسوت کوه بورای
تخمین انرنی مصرفی در فعالیت بدنی به کار مویرود
( .)14در ایون پرسشونامه پیوادهروی ،3/3 METs
فعالیت بودنی متوسوط  4 METsو فعالیوت بودنی
کدید  8 METsدر نظر گرفتوه کوده اسوت .بورای
محاسبه میزان کلی فعالیت بدنی در هفته مقودار پیواده
روی ( × METدقیقه × روز) با مقدار فعالیت بدنی
متوسط ( METدقیقه × روز) و مووقدار فعووالیت
بودنی کدید فورد ( × METدقیقوه × روز) در هفتوه
گوکته با هم جمع گردید .طبق دسوتورالعم IPAQ

اگر ( met-min/Weekمجموع انرنی محاسبه کده
در طول هفتوه) بوین  2توا  4۹۹باکود فعالیوت بودنی
ضوعیف 122 met/cal/week ،توا  3222فعالیوت
بدنی متوسط و اگر بیش از 3222 met/cal/week
باکد فعالیوت بودنی کودید خواهود بوود ( .)14ایون
رفته و روایی و پایایی آن نیز مورد تأیید قورار گرفتوه
است (.)14-11
در این پژوهش ،بورای روایوی و اعتبوار علموی ابوزار
تحقیق از کاخص اعتبار محتوی استفاده گردید .بدین
صورت که پرسشنامه محقق ساخته در اختیار  4نفر از
اسوواتید صوواح نظوور در آموووزش بهداکووت و ارتقوواء
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بودن ،به هر کدام امتیاز  1توا  4تعلوق گرفوت کوه در
نهایت با اعمال نظور اسواتید سوثاالت بواقیمانوده بوا
 CVI=2/8مورد تأیید قرار گرفتند .برای تعیین پایوایی
آن به روش آزمون مجدد کوه بوه فاصوله  12روز بور
روی  22نفوور از مووراجعین زن یکووی از پای وواههووای
بهداکتی انجام کد .ضوری

همبسوت ی ( )ICCبوین

پاسخهای دو نوبوت در زیور جوزءهوای آگواهی ،2/7
ن رش  ،2/۹عوام تقویوت کننوده  ،2/8عوامو قوادر
کننده  2/8و نیز آلفای کرونباخ زیر جزء ن رش ،2/7
عوام تقویت کننده  2/7و عوام قادر کننوده  2/8بوه
دست آمد.
دادهها در نورم افوزار  SPSSنسوخه  18وارد و موورد
تجزیه و تحلی آماری قرار گرفت .بدین صورت کوه
بوورای توصوویف دادههووا از کوواخصهووای مرکووزی و
پراکندگی (میان ین ،انحراف معیار ،درصد و فراوانوی)
و برای تعیین همبست ی بین سازههای مدل پرسوید و
عوامو دموگرافیو

از ضوری

همبسوت ی پیرسوون

استفاده کد و جهت تعیین ال ووی پیشو ویی کننوده
رفتوار فعالیوت بودنی از آنوالیز رگرسویون لجسوتی
استفاده گردید .ابتدا در ال وی اول هرکدام از متغیرهوا
جداگانه به کیوه  Enterو در ال وی دوم کلیه متغیرها
وارد مدل کدند و با متغیر وابسته مورد بررسوی قورار
گرفتند .پس از بررسی اطالعات خروجی ،متغیورهای
مسوتقلی که بوا متغیور وابسوته همووبست ی معنوویدار
نداکتند ،حووف کودند و متغیرهوایی کوه P- value
کمتر از  %4داکتند به عنووان عوامو موثرر بور رفتوار
فعالیت بدنی کناخته کدند.
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پرسشنامه در مطالعات مختلفی در کشور نیز بوه کوار

با کاخصهای مربووط بوودن ،واضوح بوودن و سواده

پیشگیری از پوسیدگی استخوان بر اساس الگوی پرسید

نسرین طبسی نژاد و همکاران

یافتهها

اکرر زنوان موورد مطالعوه ( ۹3درصود) متأهو و (44

اکرریت آنان ( 78درصد) خانهدار بودند (جدول.)1

درصد) توحصیالت در سوطوح دانوش اهوی داکتند.
جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای جمعيتشناختی زنان مورد مطالعه در شهر کرمان در سال 1131
متغیرها

تعداد

درصد

متغیرها

51-92

11

%11/2

وضعیت تأهل

99-13

11

%11/0

سطح

بیسواد

5

%4/ 0

تحصیالت

سیکل یا کمتر

59

%54/0

()50/1 - 11/3

دبیرستان یا دیپلم

15

%12/1

()23/1 -21

93

دانشگاهی

11

%11/0

>94

24

%51/1

جمع

021

011

021

011

سن

تعداد

درصد

مجرد

1

%1/ 0

متأهل

552

%39/9

مطلقه

5

%4/ 0

>50/1

1

%1/ 5

11

%11/1
%92/1

BMI

جمع

میان ین سنی زنوان موورد بررسوی 32/44±1/۹7سوال

روی) بودند 18/3 .درصود آزموودنیهوا بوه مودت 3

بود .آزمودنیها به طور متوسوط  12/14±2/13نموره

ساعت در روز دارای فعالیت نشسته بودند و تنها 1/7

آگاهی 33/22±4/34 ،نمره ن رش را به دست آوردند

درصوود آنهووا بووه موودت  12سوواعت فعالیووت نشسووته

(جدول.)2

داکتند .مقدار انرنی صرف کده بورای فعالیوت بودنی

 2۹/2درصد افوراد موورد مطالعوه در پوژوهش اخیور،

حووداق صووفر و حووداکرر  18242کیلوکووالری بووود

دارای فعالیت بدنی کدید 34/4 ،درصد فعالیت بودنی

(( )1183/7 ±2241/4جدول.)2

متوسط و  11/7درصد فعالیوت بودنی خفیوف (پیواده
جدول :2ميانگين و انحراف معيار امتيازات متغيرهای مورد بررسی در زنان شهر کرمان در سال1131
متغیرها
عوامل مستعد کننده

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

نگرش

524

99/2

1/ 9

51

11

عوامل تقویت کننده

524

55/1

9/ 1

1

24

عوامل قادر کننده

524

51/1

9/ 0

0

20

 (METمجموع انرژی محاسبه شده در طول هفته )

524

5509/1

2411/1

4

50214

بین میان ین نمره آگاهی با سطح تحصیالت (2/2221

تحصوویالت ( )r= 2/32 ،P<2/2221رابطووه آموواری

< )r= 2/47 ،Pو میووان ین نمووره ن وورش بووا سووطح

معنیداری وجود داکت .همچنین کاخص توده بودنی
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آگاهی

524

54/1

2/ 1

5

51

پیشگیری از پوکی استخوان براساس الگوی پرسید

نسرین طبسی نژاد و همکاران

با سطح تحصیالت ارتباط آمواری معکووس (2/2223

سازههای مدل پرسید و ویژگیهای جمعیت کوناختی

< )r= - 2/27 ،Pو با سن نیز رابطه مسوتقیم داکوت

در جدول  3آورده کده است.

( )r= 2/21 ،P>2/21که ماتریس ضوری

همبسوت ی

جدول :1ماتریس ضریب همبستگی سازههای مدل پرسيد و ویژگی های جمعيت شناختی در زنان مورد مطالعه در شهر کرمان در سال 1131
شاخص توده
عوامل قادر کننده

متغیرهای مستقل
عوامل قادر کننده

0

عوامل تقویت کننده

**r=4/102

آگاهی

عوامل تقویت کننده

نگرش

سطح تحصیالت

سن(سال)

بدنی

5

P<4/4445
آگاهی

نگرش

سطح تحصیالت

سن(سال)

شاخص توده بدنی

*r=4/501

**r=4/221

P=4/411

P=4/442

** r=4/942

r= 4/519

5

r=4/213

5

P>4/445

P=4/419

P=4/441

** r=4/951

r=4/521

** r=4/114

** r=4/924

P=4/4445

P=4/512

P>4/4445

P>4/4445

r=4/549

r=4/441

r=-4/441

P=4/219

P=4/314

P=4/310

r=-4/401

r=4/510

r=-4/541

P=4/4919

P=4/41

P=4/214

r=4/421
P=4/131
r=-4/591
P=4/511

5

** r=-4/211

5

P=4/441
** r=-4/215
P=4/449

* r=4/250

5

P=4/451

5

آزمون آماری :آزمون همبستگی پیرسون (*)P<4/45** ،P<4/41

بدنی پیش یری کننده از پوکی اسوتخوان در جودول 4

نسبت به پوکی استخوان و فعالیوت بودنی) و عوامو

نشان داده کده است .در این میان عوام قادرکننده در

تقویت کننده ،ارتباط معنیدار آماری نداکت اما بوین

ال وی خوام ( )P=2/223،OR=1/122و در ال ووی

رفتار فعالیت بدنی زنان با عوام قادرکننوده ،ارتبواط

تعوودی کووده ( )P=2/241،OR=1/137در جای وواه

مستقیم آمواری یافوت کود ( .)P=2/223بوه عبوارتی

قویترین پیشبین کننوده رفتوار فعالیوت بودنی قورار

کانس انجام پیادهروری با تأریر عوام قوادر کننوده در

گرفت .با ایون نتوایج هموان گونوه کوه در جودول 4

کنار سایر عوام  1/137برابر و به تنهایی  1/122برابر

مشاهده میکود ،میتوان گفت که رفتار فعالیت بدنی

نسبت به سایر عوام بود.
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تحلی رگرسیون متغیرهای تأریرگوار بر رفتار فعالیوت

زنان ،با عوام مستعد کننده (ن ورش و آگواهی آنهوا

پیشگیری از پوسیدگی استخوان بر اساس الگوی پرسید

نسرین طبسی نژاد و همکاران

جدول  :4آناليز رگرسيون لجستيک عوامل مرتبط با رفتار فعاليت بدنی در زنان شهر کرمان مبتنی بر سازههای مدل پرسيد در سال 1131
مدل

تعدیل شده

خام

متغیرها

95% C.I.for
)EXP(B
Lower

95% C.I.for
)EXP(B
Upper

) Exp ( β
)(OR

Pvalue

95% C.I.for
)EXP(B
Lower

95% C.I.for
)EXP(B
Upper

) Exp ( β
)(OR

Pvalue

سن (سال)

4/314

5/412

4/334

4/149

4/391

5/411

4/300

4/111

4/009

5/421

4/312

4/241

4/034

5/410

4/311

4/142

آگاهی

4/010

5/521

4/309

4/040

4/055

5/433

4/311

4/110

نگرش

4/311

5/543

5/491

4/951

4/315

5/431

5/451

4/152

عوامل تقویت کننده

4/321

5/521

5/422

4/114

4/015

5/549

4/311

4/104

عوامل قادرکننده

5/451

5/214

5/522

4/429

5/441

5/201

5/591

4/415

شاخص توده بدنی
عوامل
مستعدکننده

R=4/419

R=4/411
فعالیت بدنی به عنوان پیامد به دو صورت فعالیت شدید و متوسط با کد( )4و فعالیت پیادهروی با کد ( )5آورده شده.

بحث و نتیجه گیری

مطالعه حاضر در مطالعه  Florindoو همکواران در

مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامو موثرر بور رفتوار

برزی

فعالیت بدنی در زنان کهری به منظوور پیشو یری از

معنیداری وجود داکوت ( .)21در مطالعوه دیودارلو و

پوکی استخوان انجام کد و همان گونه که در یافتههوا

همکاران نیز مشخص کد که مشارکت زنان در انجام

بیان گردید ،وضعیت ویژگیهای جمعیت کوناختی و

فعالیت بدنی با افزایش سن کاهش مییابود ( ،)22بوه

ارتباط متغیرها با رفتار فعالیت بدنی مورد بررسی قرار

عبارت دی ر ،سن به عنووان عامو پیشو ویی کننوده

گرفت.

رفتار فعالیت بدنی مطر نبود .این اختالف کواید بوه

از آنجایی که مقواالتی مشوابه پوژوهش حاضور یافوت

تفاوت در جامعه آمواری مطالعوات مربووط کوود .بوا

نشد ،متأسفانه امکوان مقایسوه مسوتقیم نتوایج مطالعوه

توجه به کیوع بیماریهای غیر واگیر از جملوه پووکی

حاضر با مطالعات بسیار مشابه وجود نداکت ،لووا بوه

استخوان در سنین باال انتظوار مویرود مسوئولین نظوام

بیان مقواالتی کوه از ال ووی پرسوید بورای پویشبینوی

سالمت تأکید بیشتری روی ارتقاء رفتار فعالیت بودنی

رفتارهای هدف استفاده نمودنود و نیوز مطالعواتی کوه

آنان داکته باکند.

سایر ال وها را برای تعیین عوام مثرر برفعالیت بدنی

نتایج رگرسویون لجسوتی

به کار بردند میپردازیم.

عوام قادر کننده را به عنووان قوویتورین پیشو ویی

در پژوهش حاضر ،آزمونهای آماری بین ویژگیهوای

کننده رفتار فعالیت بدنی مشخص کرد که بوا مطالعوه

جمعیت کناختی(سون ،تحصویالت و کواخص تووده

تحلی مسیر مبتنی بر تحلیلی که ندریان و همکاران بر

بدنی) و سطح فعالیت بدنی ارتباط معنویداری نشوان

روی بیماران آرتریت روماتوئید بر اساس مدل پرسید

ندادند که با مطالعه ربابی و همکاران ( ،)11تووکلی و

در کهر یزد انجام دادند که وضعیت سالمت و عوام

همکاران ( )17و  )11( Sorensenهمخوانی داکت

قادر کننده به طوور غیور مسوتقیم بور کیفیوت زنودگی

در حالی که در مطالعات دی ر رابطه منفی بین سون و

بیماران مثرر بودند ،همخوانی دارد .در رابطه بوا تووان

فعالیت بودنی وجوود داکوت ( )18-22و بور خوالف

پیشبینی کنندگی عوام قادرکننده در انجام رفتارهای

در مطالعوه حاضور ،سوازه
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بین سطح تحصیالت و فوعالیت بودنی رابطوه
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نسرین طبسی نژاد و همکاران

خود مراقبتی در مطالعوه مووکور ،عودم دسترسوی بوه
پزکو

متخصوص و اتوالف وقوت بیمواران در اتوام

انتظار از موانع همیش ی جلوگیری کننده از مراجعوه
به پزک

نقش موثرری بر تغییر رفتوار دارد و بوا تقوولی موانوع
میتوان به هدف مورد نظر دست یافت.
از محدودیتهای پژوهش اخیر میتوان به این نکتوه

تشخیص داده کد ( )13که با یافتوه مطالعوه

اکاره کرد ،با توجه به این که مشارکت کنندگان ،زنان

حاضر مبنی بر ایون کوه عودم دسترسوی بوه امکانوات

در گروه سنی  14تا  4۹ساله میباکند؛ بنابراین ،نتایج

ورزکی و نداکتن وقت کافی و درآمود ناکوافی کوه از

قاب تعمیم به سایر گروههای سنی و جنسی نخواهود

موانع جلوگیری کننده از انجام فعالیت بدنی میباکد،

بود .همچنین انتخاب دو مرکز از ک مراکوز بهداکوتی

همخوانی دارد.

 -درمانی کهری نیز از محودودیتهوای ایون مطالعوه

در مطالعه حشمتی و همکاران نیز بوه ترتیو

عوامو

بود .همچنین انجام فعالیوت بودنی مونظم و دریافوت

پیشبینی کننده رفتار مصرف میوه و سبزیجات در بین

استخوان است در حوالی کوه در ایون مطالعوه ،فقوط

دانش آموزان دختر دبیرستانی کوهر قوچوان گوزارش

فعالیت بدنی مورد توجه قرار گرفت.

کد ( )12که به لحاظ عوامو قوادر کننوده بوا مطالعوه

نتایج این مطالعه تأریر عوام قوادر کننوده را بور روی

حاضر همسو بود .لوا به نظر میرسد انجام مداخالت

رفتار فعالیت بدنی زنان نشوان داد کوه مویتوانود در

به منظور ارتقاء تقویتهوای مربوت و کواهش

طراحی مداخالت آموزش بهداکت و ارتقاء سوالمت

تقویتهای منفی ،ارتقاء عوام قادرکننده و آگواهی از

که با هدف پیش یری از پوکی استخوان اجرا میکوند

عوام مهم در افزایش سطح عملکرد در زمینوه انجوام

نقش تعیین کنندهای داکته باکد ،همچنوین مویتوانود

رفتار هستند.

قاب تعمیم در جمعیت زنان تحت پوکش سایر مراکز

در حووالی کووه بوورخالف پووژوهش حاضوور ،مطالعووه

بهداکتی  -درمانی کهری باکود .بوه نظور مویرسود

 Sorensenعوام تقویت کننده (لوت بوردن) را بوه

ال وی پرسید میتواند بوه عنووان چوارچوبی جهوت

عنوان قویتورین پیشو ویی کننوده فعالیوت بودنی در

طراحی مداخالت آموزکوی بوه منظوور پیشو یری از

افسران مرد میانسال فنالندی اعالم کورد ( )11کوه بوه

پوکی استخوان به کار گرفته کود.

نظر میرسد این اختالف ،به لحاظ تفواوت در جامعوه

همچنین با به دست آوردن کناخت کاملی از وضعیت

آماری مطالعات میباکد.

زنان جامعه مورد بررسی و عوام پویشبینوی کننوده

در مطالعه ندریان و همکاران روی بیمواران مبوتال بوه

انجام رفتارهای پیش یری کننده از اسوتئوپروز در ایون

مناس

اولسر پپتی

در کهر سونندن نیوز متغیرهوای عوامو

تقویت کننده ،مستعدکننده و قادر کننده از طریق تأریر

مطالعه ،زمینه انجام برنامهریزی بورای انجوام مرحلوه
چهارم و نهایی برنامهریزی ال وی پرسید ،فراهم آمد.

بر وضعیت سالمت به طور غیور مسوتقیم بور کیفیوت
زندگی آنان مثرر بودنود ( )12کوه همسوو بوا مطالعوه

پیشنهادها

حاضر ،عوام قادر کننده نیز بر روی رفتار مورد نظور

پیشنهاد میگردد با اختصاص فضا و امکانات مناس

مثرر بوده است .به نظر میرسود عوامو قوادر کننوده

ورزکوی در پوار هوای محلوی و توالش در راسوتای
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کافی کلسیم ،از عوام موثرر در پیشو یری از پووکی
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پیشگیری از پوسیدگی استخوان بر اساس الگوی پرسید

در پایان از مسئولین محتورم دانشو اه علووم پزکوکی

ترویج پیوادهروی و اجورای هموایشهوای پیوادهروی

کرمان به لحاظ حمایت هموه جانبوه ایشوان از طور

هم انی به عنوان رفتار موثرر در پیشو یری از پووکی

پژوهشی حاضر به ویژه از اسواتید محتورم راهنموا و

استخوان و نیز سرمایه گواری روی قشر عظیم دانوش

مشاوران محترم که پژوهشو ر اصولی را در ایون راه

آموووزی بووا ارتقوواء دانووش و ن وورش آنووان در زمینووه

حمایت و راهنمایی نمودنود و نیوز مسوئولین محتورم

رفتارهای پیش یری کننده از پوکی استخوان گام مربتی

،پای اههوای بهداکوتی آزادگوان و الغودیر کوهرکرمان

و فعالیوت بودنی از زموان

در جهت افوزایش تحور

همچنین زنان مشارکت کننوده در پوژوهش حاضور و

کودکی در افوراد بوه ویوژه دختوران و در نهایوت در

کلیه کسانی که موا را در اجورای ایون مطالعوه یواری

.جامعه زنان برداکته کود

. تشکر و قدردانی مینماییم،نمودهاند
سپاسگزاری
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Abstract
Introduction: Osteoporosis is the most common metabolic bone disease which is nowadays
known as a public health problem. Physical activity to maintain healthy bones is an important
factor in preventing osteoporosis. The aim of this study was to determine a model for
predicting factors influencing physical activity among women for the prevention of
osteoporosis according to the Precede Model in Kerman, Iran.
Method: This cross-sectional analytical descriptive study was performed on 120 women
referred to health centers of Kerman city during 2014. They were selected randomly through
multi- stages sampling method. Data were collected using the International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ) and a self-administrated questionnaire according to constructs of the
PRECEDE Model (Predisposing Reinforcing, and Enabling Factors) andanalyzed by
descriptive statistics (measures of central tendency, dispersion, frequency and percent) and
analysis statistics (logistic regression, Pearson correlation) using SPSS software version 18.
Results: The results showed thatthe mean age of the participants were 32.44 ± 6.97 years.
29.2% of women had intense, 5.35% moderate, and 7.66% mild physical activity. The results
also indicated that enabling factors was the most predictive factors of physical activity both in
raw (P=0.023, OR=1/122) and adjusted models (P=0.041, OR=1/137).
Conclusion: As enabling factors were the most important predictive factor for physical
activity, it is recommended that health promotion interventions be planned according to these
factors to improve physical activity and prevent osteoporosis mong women.
Keywords: Predicting, Physical Activity, Osteoporosis, Women, Precede Model
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