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PREVENTIVE BEHAVIORS 

Prediction of Osteoporosis Preventive Behaviors 
using the Health Belief Model

ABSTRACT
Introduction and objective: In all societies, with the increase of age bone 
mass also decreases.  Osteoporosis is a common disease among middle-age 
and older persons, especially women. Therefore, the necessity of implement-
ing strategic plans to prevent osteoporosis is significantly important. This study 
was designed to determine the prediction of osteoporosis preventive behaviors 
through the use of the Health Belief Model (HBM).
Methods: This cross-sectional study was done among 402 women in Mashhad 
in 2014. A multi-stage cluster sampling was used. In order to gather collection 
a questionnaire consistent with the structures of HBM and IPAQ and FFQ was 
used. Data were analyzed using the SPSS16 and descriptive analysis (frequency, 
percentage, mean ± SD) and analysis (correlation coefficient, regression and 
Linear regression). The significance level was 0.5.
Results: The mean age of the participants were 36.5 ± 8.1 years. Average 
monthly calcium intake was 14703.1 ± 8377.5 mg; 63.7% of the people with 
lower physical activity were among inactive groups. Construct barriers per-
ceived (p = 0.008) had a significant impact on the feeding behavior of calcium 
intake. Self- efficacy (p> 0.001) had a significant impact on physical activity be-
havior.
Conclusion: The results showed that the HBM to predict well for osteoporosis 
preventive behaviors in women. Its use in training programs will be effective.
Paper Type: Research Article.
Keywords: Preventive behavior, Lifestyle, Health Belief Model (HBM), Osteo-
porosis.
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رفتارهاى پيشگيرى كننده 

پيش بينى رفتارهاى پيشگيرى كننده از بيمارى پوكى  استخوان 
از طريق كاربرد الگوى اعتقاد بهداشتى
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چكيده
زمينه و هدف: در تمام جوامع با افزايش سن، توده استخوانى كاهش مى يابد. پوكى استخوان بيمارى شايع 
دوران ميان سالى و سالمندى به خصوص در زنان است. به همين دليل، ضرورت اجراى طرح هاى راهبردى 
پيش بينى  تعيين  هدف  با  پژوهش  اين  است.  اهميت  حائز  استخوان  پوكى  بيمارى  از  پيشگيرى كننده 
رفتارهاى پيشگيرى كننده از بيمارى پوكى استخوان از طريق كاربرد الگوى اعتقاد بهداشتى انجام شده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه توصيفى و مقطعى بود كه در ميان 402 نفر از زنان شهر مشهد، 
با روش خوشه اى چندمرحله اى در 1393 انجام شد. ابزار گردآورى داده ها، پرسشنامه مبتني بر الگوى 
اعتقاد بهداشتي به  همراه سؤاالت جمعيت شناختى و پرسشنامه عملكرد فعاليت بدنى و كلسيم دريافتى 
بود. پس از تأييد روايى و پايايى ابزار، اين پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. تحليل داده ها با استفاده از 
نرم افزار  SPSS16 و آزمون هاى توصيفى (فراوانى و درصد، ميانگين و انحراف معيار) و آزمون هاى تحليلى 

(ضريب همبستگى، رگرسيون لوجستيگ و رگرسيون خطى) در سطح معنادارى 0/05 انجام  شد.
يافته ها: ميانگين سنى زنان مورد پژوهش 8/1± 36/5 سال بود. ميانگين ميزان كلسيم دريافتى ماهيانه 
آنان 8377/5± 14703/1 ميلى گرم بود؛ 63/7٪ آنان از نظر ميزان فعاليت بدنى در گروه كم تحرك 
بودند. آزمون رگرسيون خطى نشان داد سازه موانع درك شده (p=0/008) پيش بينى كننده رفتار تغذيه اى 
 (p<0/001) خودكارآمدى سازه  كه  داد  نشان  نيز  لوجستيگ  رگرسيون  آزمون  است.  دريافتى  كلسيم 

پيش بينى كننده فعاليت بدنى است.
نتيجه گيرى: الگوى اعتقاد بهداشتى از پيش بينى كنندگى خوبى براى رفتارهاى پيشگيرى كننده از پوكى 

استخوان در زنان برخوردار بوده و به كارگيرى از آن در برنامه هاى آموزشى مؤثر خواهد بود.
نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.

كليدواژه ها: رفتار پيشگيرى كننده، سبك زندگى، الگوى اعتقاد بهداشتى، پوكى استخوان.

پيش بينى  ح.  محدث حكاك  ه،  طهرانى  ح،  اسماعيلى  الف،  لعل منفرد  م،  واحديان شاهرودى  استناد:   
فصلنامه  بهداشتى.  اعتقاد  الگوى  كاربرد  طريق  از  استخوان  پوكى   بيمارى  از  پيشگيرى كننده  رفتارهاى 

آموزش بهداشت و ارتقاى سالمت.پاييز 1393؛2(3):207-199.
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مقدمه وا
سبك زندگي سالم نقش مهمي در سالمت و رفاه افراد ايفا مي كند 
با  تعامل  در  بدنى  فعاليت  نداشتن  و  نادرست  غذايى  رژيم   .(1)
يكديگر بر روى شيوع بسيارى از بيمارى هاى غير  واگيردار تأثير 
بسزايى دارند. امروزه، مصرف غذاهاى سالم و انجام فعاليت هاى 
بدنى به عنوان يك روش درمانى در چارچوب علم پزشكى و در 
جايگاه  روانى  و  جسمى  اختالل هاى  و  نارسايى ها  درمان  زمينه  
حفظ و ارتقاى سالمتى خود و پيشگيرى  ويژ ه اى دارد (2). براى 
از بيمارى ها، افراد فعاليت هايى را انجام مى دهند؛ مانند رعايت رژيم 
غذايى مناسب، خواب، ورزش، كنترل وزن بدن، نكشيدن سيگار (1)، 
نخوردن الكل و ايمن سازى در مقابل بيمارى ها؛ كه اين مجموعه 

فعاليت ها «سبك زندگى» افراد را تشكيل مى دهد (3).
ولى  است  شناخته شده  ديرباز  از  استخوان١  پوكى  بيمارى 
ظاهر  آن  عوارض  كه  زمانى  تا  زيرا  است.  نبوده  موردتوجه  زياد 
نمى شد، عاليم بالينى از خود نشان نمى داد و از طرف ديگر وسيله 
تشخيصى نيز وجود نداشت (4).  لزوم پيشگيرى از بيمارى پوكى 
استخوان بر كسى پوشيده نيست و در حال حاضر نيز اين بيمارى 
تمام  در  است.  شناخته شده  قابل پيشگيرى  بيمارى  يك  عنوان  به 
جمعيت ها با افزايش سن، توده استخوانى كاهش مى يابد كه اين 
كاهش بدون عالمت مى باشد. به همين دليل، ضرورت طرح هاى 
 .(4) است  اهميت  حائز  مقوله  اين  در  پيشگيرى كننده  راهبردى 
سازمان جهانى بهداشت در سال 1991 بعد از سكته قلبى، سكته 
چهارمين  عنوان  به  را  استخوان  پوكى  بيمارى  سرطان،  و  مغزى 
دشمن اصلى بشر(5-9) و مهم ترين علت شكستگى استخوان در 
غدد  تحقيقات  مركز  مطالعات  اساس  بر  كرد (10).  اعالم  جهان 
و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكى تهران، از هر 3 زن باالى 50 
سال 2 نفر و از هر 2 مرد باالى 50 سال ايرانى، يك نفر مبتال 
به بيمارى پوكى استخوان بوده و يا تراكم استخوانى پايينى دارند 
از   ٪50 تا   20 كه  است  اعالم شده  مختلف  مطالعات  در   .(11)
رأس  در  و  زندگى  سبك  تأثير  تحت  استخوانى  تراكم  تغييرات 

1.  osteoporosis

آن ها تغذيه و فعاليت بدنى است (12-13). اولين گام در فرايند 
با  است،  مناسب  الگوى  انتخاب  بهداشت  آموزش  برنامه  طراحى 
براى  و  آغاز  صحيحى  مسير  در  برنامه  مناسب  الگوى  انتخاب 
مراحل بعدى نيز هدايت مى شود، در نهايت برنامه آموزشى نتايج 
بهترى را در بر خواهد داشت. الگوى اعتقاد بهداشتى توسعه يافته 
يك الگوى فردى مطالعه رفتار بهداشتى است كه در اوايل سال 
طراحى  آمريكا  اجتماعى  روان شناسان  از  گروهى  توسط   1950
شد. در سال 1966 اين الگو توسط روزن استاك٢ به طور رسمى 
ارائه شد و در سال 1974 توسط بيكر٣ و در سال 1975 توسط 
خودكارآمدى  سازه  سال 1988  در  سپس  شد.  كامل تر  ماى من۴ 
برگرفته از نظريه شناختي اجتماعي بندورا۵ توسط روزن استوك 
و همكاران براي  كمك به تناسب الگو با رفتارهاي غيربهداشتى 
پيش بينى  قدرت  مطالعات،  از  برخى  در  شد(7).  اضافه  عادتي 
الگوى اعتقاد بهداشتى براى رفتار هاى پيشگيرى كنندگى را بسيار 
كم و غيرمؤثر مى دانند (14)؛ اما بسيارى ديگر از مطالعات ازجمله 
مهم ترين  عنوان  به  درك شده  حساسيت  و  آگاهى  آبود۶  مطالعه 
در  نيز  رادا٧  هرناندز   .(15) مى شود  اعالم  رفتار  تغيير  در  عامل 
عمومى،  رگرسيون  مدل  آزمون  نتايج  از  استفاده  با  خود  مطالعه 
مهم ترين  را  اقتصادى  عامل  خصوص  به  درك شده  موانع  عامل 
شجاعى زاده  مى كند (16).  عنوان  كلسيم  دريافت  عدم  در  عامل 
به نقل از گاليور مى نويسد كه منافع درك شده در تعامل با موانع 

درك شده نقش مهمى در پيش بينى مصرف كلسيم دارند (17).
ازآنجاكه تعيين عواملى كه مرتبط با رفتار هاى پيشگيرى كننده 
از بيمارى ها ازجمله بيمارى پوكى استخوان در چارچوب الگوى 
بكار  آموزشى  برنامه هاى  طراحى  در  مى تواند  بهداشتى  اعتقاد 
رفتارهاى  پيش بينى  تعيين  هدف  با  حاضر  مطالعه  شود،  گرفته 
پيشگيرى كننده از بيمارى پوكى استخوان از طريق كاربرد الگوى 

اعتقاد بهداشتى انجام شد.
2.  Rosen Stock
3.  Becker
4.  Maiman
5.  Bandura
6.  Abood
7.  Hernandez-Raud
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مواد و روش ها

نيز  آن  هدف  بود.  همبستگى  توصيفى  مطالعه  يك  پژوهش  اين 
تعيين پيش بينى رفتارهاى پيشگيرى كننده از بيمارى پوكى استخوان 
از طريق كاربرد الگوى اعتقاد بهداشتى بود كه در سال 1393-1392 
انجام شد. جامعه آمارى پژوهش زنان غيرسالمند (زير 60 سال) شهر 
مشهد بود. براى رسيدن به هدف، پس از ارائه معرفى نامه جهت انجام 
كار پژوهشى، 402 نمونه همسان از نظر شرايط اجتماعى، اقتصادى و 
فرهنگى با روش خوشه اى چندمرحله اى از ميان 13 منطقه شهردارى، 
زنان مناطق 1، 3 و 8 شهردارى به صورت تصادفى انتخاب شدند. 
مطالعه،  در  شركت  به  عالقه مند  زنان  كليه  اختيار  در  پرسشنامه ها 
غيرباردار كه به كودك خود شير نمى دادند، قرار گرفت تا به صورت 
خودگزارشى تكميل گردد؛ اين افراد نيز داراى بيمارى صعب العالج 
مرتبط با اين پژوهش نبودند. جهت رعايت اصول اخالقى پژوهش، 
كليه  به  رضايت نامه،  دريافت  و  پژوهش  اهداف  توضيح  از  پس 
شركت كنندگان پژوهش اطمينان اده شد كه اطالعات آنان محرمانه 

مانده و نيازى به ذكر نام و نام خانوادگى ندارند. 
ابزار گردآورى داده ها پرسشنامه مبتني بر الگوى اعتقاد بهداشتي 
بود. اين پرسشنامه از دو بخش تشكيل شده بود: (الف) سؤاالت 
غيره، (ب)  و  تحصيالت  وزن،  قد،  سن،  قبيل  از  جمعيت شناختى 

سواالت تخصصى. سواالت تخصصى داراى چندين نوع سوال بود:
 24 سؤال جهت سنجش آگاهى در زمينه بيمارى پوكى استخوان 
از قبيل مشخص كردن شايع ترين عارضه ناشى از ابتال به پوكى 

استخوان، بهترين راه كاهش ابتال به پوكى استخوان و غيره؛
قبيل «احتمال  درك شده از  حساسيت  سنجش  جهت   6 سؤال 

پوكى استخوان در من بيش از حد معمول است»؛
به  من  قبيل «اگر  از  درك شده  شدت  سنجش  جهت  سؤال   6 
بيماري پوكي استخوان مبتال بشوم عليل و ناتوان خواهم شد»؛

 12 سؤال جهت سنجش منافع درك شده از قبيل «ورزش كردن 
مي دهد»،  كاهش  را  استخوان  شكستگى  احتمال  منظم 
«دريافت كلسيم به مقدار كافى، از مشكالت ناشى از پوكي 

استخوان جلوگيرى مي كند» و غيره (6)؛

 12 سؤال جهت سنجش موانع درك شده از قبيل «غذاهاى غنى 
از كلسيم بسيار گران است» و غيره (7)؛

 2 سؤال جهت سنجش راهنماى عمل؛
 10 سؤال جهت سنجش خودكارآمدى از قبيل «من قادر هستم 
ورزش ها را حتى اگر مشكل هم باشند انجام دهم» و غيره (18).
به جز سؤاالت راهنماى عمل، پاسخ تمام سؤاالت تخصصى به 
صورت ليكرت 5 گزينه اى با طيف كامًال مخالفم تا كامًال موافقم 
بود كه در تمام سازه ها به جز سازه موانع درك شده كامًال مخالفم با 
نمره صفر، مخالفم با نمره 1، نظرى ندارم با نمره 2، موافقم با نمره 3 
و كامًال موافقم با نمره 4 در نظر گرفته شد. به طورى كه در سؤاالت 
سازه موانع درك شده نمره دهى به صورت معكوس سازه هاى ديگر 
بود. در بخش عملكرد، به منظور سنجش كلسيم دريافتى يك ماه 
منظور  به  و   (7) خوراك١  بسامد  استاندارد  پرسشنامه  از  گذشته 
فعاليت  بين المللى  پرسشنامه  كوتاه  فرم  از  بدنى  فعاليت  سنجش 
بدنى٢  استفاده شد(17). روايى محتواى پرسشنامه با نظر 14 استاد 

و پايايى آن با محاسبه آلفاى كرونباخ (= 0/86) به دست آمد.
توصيفى  آزمون هاى  از SPSS16وو  استفاده  با  داده ها  تحليل 
(فراوانى و درصد، ميانگين و انحراف معيار) و آزمون هاى تحليلى 
(ضريب همبستگى، رگرسيون لوجستيگ و رگرسيون خطى) در 

سطح معنادارى 0/05 انجام  شد.

يافته ها
شاخص  با  سال  ميانگين سنى افراد تحت مطالعه ±8/1 36/5 
توده بدنى 25/1 بود. بيشتر زنان متأهل (87٪)، خانه دار (٪83/7) 
و سطح تحصيالت كاردانى (53٪)، با بعد خانوار 4 نفر بودند. در 
75/2٪ افراد سابقه خانوادگى بيمارى پوكى استخوان وجود نداشت 
 ،12/2  ±4/4 درك شده  شدت  سازه هاى  ميانگين   .(1 (جدول 
 30/9±7/4 درك شده  موانع  و   9/9±4/9 درك شده  حساسيت 
بود. همچنين ميانه سازه هاى منافع درك شده 35، خودكارآمدى 28 و 

راهنما براى عمل 3/1 و متغير آگاهى نيز 7 بود. 
1.  Food Frequency Questionnaire (FFQ)
2.  International Physical Activity questionnaire (IPAQ)



 203

ز ...
ان ا

خو
است

كى  
ى پو

مار
ز بي

ده ا
كنن

رى 
شگي

ى پي
رها

رفتا
نى 

ش بي
/ پي

ران 
مكا

و ه
دى 

هرو
 شا

يان
حد

جدول1. توزيع فراوانى و فراوانى نسبى متغيرهاى جمعيت شناختى وا
درصدتعدادمتغير

وضعيت تأهل
30987/0متأهل
4613/0مجرد

سطح تحصيالت 
7019/7ديپلم و كمتر
18853/0كاردانى

9727/3كارشناسى و باالتر

وضعيت شغلى
29783/7خانه دار
5816/3شاغل

بعد خانوار (نفر)
312735/8 و كمتر

 414641/1
58223/1 و بيشتر

درآمد ماهيانه خانواده 
(تومان)

5006819/2 هزار و كمتر
50018552/1 هزار تا 1 ميليون
110228/7 ميليون و بيشتر

سابقه خانوادگى بيمارى 
پوكى استخوان

8824/8دارد
26775/2ندارد

راهنماى  عنوان  به  منبع  بهترين  شركت كنندگان  نظر  طبق 
تلويزيون  و  راديو  ترتيب  به  را  اطالعات  دريافت  جهت  عمل 
(56/6٪)، كتاب (28/7٪) و سپس پزشك و كاركنان بهداشتى 

(25/1٪) بيان كردند. احساس آرامش در صورت رعايت رژيم 
رفتارهاى  انجام  در  درونى  عامل  مؤثرترين   (٪46/2) غذايى 

پيشگيرى كننده از بيمارى پوكى استخوان تلقى شد.
ميانگين كلسيم دريافتى ماهيانه زنان ±8377/5 14703/1 
كمتر  تعريف شده  استاندارد  ميزان  نصف  از  كه  بود؛  ميلى گروم 
است(19). 63/7٪ افراد داراى فعاليت بدنى سبك و بى تحرك 

بودند و تنها 36/3٪ از آن ها داراى فعاليت مناسب داشتند
رفتار هاى  با  جمعيت شناختى  متغيرهاى  بين  معنادارى  ارتباط 
پيشگيرى كننده كلسيم دريافتى و فعاليت بدنى وجود نداشت. جدول 
2 ميزان همبستگى بين سازه ها را نشان مى دهد. آزمون رگرسيون 
چندگانه نشان داد كه از بين سازه هاى الگوى اعتقاد بهداشتى، سازه 
دريافتى  كلسيم  تغذيه اى  رفتار  با   (p=0/008) درك شده  موانع 
ارتباط معنادارى داشت؛ به طورى كه اين سازه 6٪ از واريانس عملكرد 
آزمون   .(2 (جدول  مى كند  پيش بينى  الگو  در  را  كلسيم  دريافت 
اعتقاد  الگوى  سازه هاى  بين  از  كه  داد  نشان  لوجستيگ  رگرسيون 
بهداشتى، سازه خودكارآمدى (p<0/001) با رفتار فعاليت بدنى 
ارتباط معنادارى داشت؛ به طورى كه با افزايش در سازه خودكارآمدى 
شانس رفتار فعاليت بدنى 1/1 برابر نسبت به نمره قبل افزايش مى يابد 

و يا به عبارتى ديگر شانس انجام فعاليت بدنى 0/1 افزايش مى يابد.
جدول2. ماتريس ضريب همبستگى سازه هاى الگوى اعتقاد بهداشتى

متغير
منافع آگاهى

راهنماىخودكارآمدىدرك شده
عمل

حساسيت
درك شده

شدت
درك شده

موانع 
درك شده

r
p

r
p

r
p

r
 p

r
p

r
p

r
p

10/22آگاهى
0<001

0/14
0/006

0/25
0<001

0/09
0/859

0/07
0/160

0/19
0<001

0/22منافع درك شده
0<00110/42

0<001
0/26

0<001
0/01
0/770

0/06
0/200

0/23
0<001

0/14خودكارآمدى
0/006

0/42
0<00110/14

0/005
-0/12
0/021

-0/02
0/698

0/23
0<001

راهنماى
عمل

0/25
0<001

0/26
0<001

0/14
0/0051-0/03

0/472
-0/04
0/354

0/27
0<001

حساسيت
درك شده

0/09
0/859

0/01
0/770

-0/12
0/021

-0/03
0/4721*0/38

0<001
*-0/32
0<001

شدت
درك شده

0/07
0/160

0/06
0/200

-0/02
0/698

-0/04
0/354

*0/38
0<0011*-0/37

0<001

0/19موانع درك شده
0<001

0/23
0<001

0/23
0<001

0/27
0<001

*-0/32
0<001

*-0/37
0<0011

            * آزمون ضريب همبستگى پيرسون
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جدول3. تحليل رگرسيون چندگانه به منظور تعيين ارتباط سازه هاى الگوى اعتقاد بهداشتى با رفتار كلسيم دريافتى

BetaβtP-valueمتغير مستقل

0/01337/270/230/811آگاهى

R2 = 0/06
F = 3/15

p-value = 0/003

0/166186/542/640/008موانع درك شده
0/01618/190/260/793منافع درك شده
0/079105/811/290/196خودكارآمدى

0/070/995-0/666-0/000حساسيت درك شده
1/370/169-156/75-0/083-شدت درك شده
0/310/754-99/76-0/018-راهنما براى عمل

جدول 4. تحليل رگرسيون لوجستيگ به منظور تعيين ارتباط سازه هاى الگوى اعتقاد بهداشتى با رفتار فعاليت بدنى*

Bodds ratio
(OR)CIp-value

0/9270/907- 0/0051/01/08آگاهى
0/9830/294- 0/0191/01/05موانع درك شده
0/9290/050- 0/0370/91/00-منافع درك شده
001>1/0430- 0/0881/11/14خودكارآمدى

0/9780/269- 0/0281/01/08حساسيت درك شده
0/9200/378- 0/0269/01/03-شدت درك شده
0/8110/577- 0/0479/01/12-راهنماى عمل

                 *رفتار فعاليت بدنى به صورت دوحالت (افراد كم تحرك و افراد با تحرك مناسب) وارد رگرسيون لوجستيگ شدند.

كل 12/2٪ از واريانس رفتار كلسيم دريافتى توسط اين سازه ها 
همخوانى  حاضر  مطالعه  با  نتايج  اين  است(20).  توصيف شده 
بود  رسيده  نتيجه  اين  به   2007 سال  در  چان٢  همچنين  داشت. 
در  عامل  مؤثرترين  استخوان  پوكى  بيمارى  از  آگاهى  ميزان  كه 
انجام رفتار هاى پيشگيرى كننده از بيمارى پوكى استخوان است؛ 
كه با نتايج پژوهش حاضر مغاير است. احتماالً مهم ترين دليل اين 
تفاوت در اختالف سنى گروه هدف بوده باشد؛ زيرا در مطالعه چان 
دختران نوجوان و مطالعه حاضر در زنان با ميانگين سنى 36 سال 
مؤثر  افراد  قبلى  تجربيات  در  امر  اين  قرارگرفته اند-  موردبررسى 
2. Chan

بحث 
بر اساس نتايج رگرسيون چندگانه از بين سازه هاى الگوى اعتقاد 
درك شده  موانع  سازه  دريافتى،  كلسيم  رفتار  مورد  در  بهداشتى، 
و  داشت  را  پيش بينى كنندگى  قدرت  بيش ترين  معنادارى  به طور 
6٪ از واريانس محاسبه شده عملكرد كلسيم دريافتى را در نمونه 
پژوهش توصيف نمود. در اين راستا، ادموند١ اعالم مى كند كه در 
كنار متغير هاى سن، قوميت و انگيزش سالمتى ، موانع درك شده 
از الگوى اعتقاد بهداشتى بر رفتار كلسيم دريافتى تأثير دارد. در 
اين مطالعه از سازه هاى موانع درك شده، منافع درك شده، حساسيت 
درك شده و شدت درك شده الگوى اعتقاد بهداشتى استفاده شد و در 
1. Edmonds
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موانع  وا درك شده،  حساسيت  داشته  اظهار  والس١  است (21).  بوده 
توسعه يافته  بهداشتى  اعتقاد  الگوى  از  خودكارآمدى  و  درك شده 
كه  هستند؛  دريافتى  كلسيم  عملكرد  در  تأثير  بيش ترين  داراى 
اين مطالعه هم راستا با نتايج پژوهش حاضر است (22). تساى٢ 
در سال 2008 در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه سازه موانع 
كلسيم  دريافت  در  عامل  مهم ترين  سالمتى  انگيزش  و  درك شده 
رفتار كلسيم  واريانس  كل 23/5٪ از  در  اين مطالعه،  در  است. 
به طورى كه  بودند؛  توصيف شده  سازه ها   اين  توسط  دريافتى 
موانع  مهم ترين  زياد  كلسترول  با  كلسيم دار  غذاهاى  گران بودن 
مطالعه  در  رادا٣  هرناندز  همچنين   .(23) بودند  كلسيم  دريافت 
خود با استفاده از نتايج آزمون مدل رگرسيون عمومى، عامل موانع 
عدم  در  عامل  مهم ترين  را  اقتصادى  عامل  خصوص  به  درك شده 
دريافت كلسيم عنوان مى كند؛ كه اين مطالعه و برخى مطالعات 
موانع  عامل  بودن  مؤثر  بر  مبنى  حاضر  پژوهش  نتايج  با  ديگر 
درك شده در دريافت كلسيم سازگار است (16، 24). يكى از موارد 
شباهت و تفاوت نتايج مطالعه حاضر با ساير مطالعات در سن 
در  تأثيرگذار  سازه هاى  به طورى كه  است؛  نهفته  موردبررسى  افراد 

شرايط سنى همگن شباهت بيشترى دارند.
با توجه به نتايج پژوهش حاضر، آزمون رگرسيون لوجستيگ 
از بين سازه هاى الگوى اعتقاد بهداشتى در مورد عملكرد فعاليت 
معنادارى  به طور  درك شده  منافع  و  خودكارآمدى  سازه  دو  بدنى 
با  به طورى كه  داشتند؛  را  كنندگى  پيش بينى  قدرت  بيش ترين 
افزايش در سازه خودكارآمدى، شانس رفتار فعاليت بدنى 1/1 
برابر نسبت به نمره قبل افزايش مى يافت و يا به عبارتى شانس 
انجام فعاليت بدنى 0/1 افزايش مى يافت. سازه منافع درك شده 
مطالعه  در   .(p=0/050) است  مؤثر  رفتار  پيش بينى  در  نيز 
ادموند مشخص شد كه بر رفتار انجام فعاليت بدنى عالوه بر متغير 
انگيزش  و  شده  درك  منافع  شده،  درك  موانع  سازه هاى  جنس 
رفتار  واريانس  از  كل ٪15/5  در  و  هستند.  تأثيرگذار  سالمتى 

1. Wallace
2. Tsai
3.  Hernandez-Rauda

فعاليت بدنى توسط اين سازه ها توصيف شده است؛ كه با پژوهش 
منافع  سازه  نيز  حاضر  پژوهش  در  گرچه  دارد.  مغايرت  حاضر 
درك شده با اختالف كمى معنادار نشد (p=0/050). شايد علت 
اين تفاوت را در به  كارنگرفتن سازه خودكارآمدى مطالعه مذكور، 
دانست (20).  گرفته شده  بكار  ابزار  يا  و  نمونه  حجم  در  تفاوت 
الگوى  سازه  كننده هاى  پيش بينى  مورد  در  هم  والسى  مطالعه  در 
انجام  مورد  در  دختر  دانشجويان  در  توسعه يافته  بهداشتى  اعتقاد 
به  استخوان،  پوكى  بيمارى  از  پيشگيرى  در  بدنى  فعاليت  رفتار 
ترتيب سازه هاى خودكارآمدى و موانع درك شده موترين عوامل 

اعالم شد (22). 
رفتارهاى  در  پيش بينى  جهت  ذكرشده،  موارد  بر  عالوه 
مطالعات،  برخى  در  استخوان،  پوكى  بيمارى  از  پيشگيرى كننده 
عنوان  به  درك شده  حساسيت  و  آگاهى  آبود،۴  مطالعه  ازجمله 
مهم ترين عامل در تغيير رفتار اعالم شده است (15). در مطالعه اى 
پوكى  كه  داد  نشان  سال   72 تا   16 زن   1065 بين  انجام شده 
استخوان يك بيمارى و مشكل بهداشتى خفيفى است؛ به طورى كه 
در اين مطالعه ندشتن آگاهى كافى در مورد اين بيمارى را باعث 
جدى نگرفتن انجام رفتار هاى پيشگيرى كننده مى دانست. مطالعه 
و  آگاهى  عامل  نيز  دانش آموزان  بين  در  همكاران  و  هزاوه اى 
حساسيت درك شده به عنوان مهم ترين عامل تأثيرگذار در انجام 
دست  به  استخوان  پوكى  بيمارى  از  پيشگيرى كننده  عملكرد هاى 
شدت  و  آگاهى  ديگر،  مطالعات  از  برخى  در  (25ـ26).  آمد 
هم راستا  كه  (27-29)؛  شدند  شناخته  عامل  مهم ترين  درك شده 
در  اختالف  به  تفاوت  اين  دليل  شايد  نبودند.  حاضر  مطالعه  با 
گروه هدف برگردد؛ زيرا از نظر سنى، در بيشتر مطالعات، گروه 
هدف  نسبت به پژوهش حاضر جوان تر بودند اما به طوركلى طى 
يك مطالعه فراتحليل كارپنتر۵ كه پيرامون 18 مطالعه انجام شده 
بود، اعالم شد كه دو سازه موانع درك شده و منافع درك شده دو 
عامل مهم در پيش بينى پيشگيرى از رفتار هاى غيربهداشتى توسط 

الگوى اعتقاد بهداشتى هستند (14).
4. Abood
5. carpenter
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ازجمله محدوديت هاى پژوهش حاضر تأثير برخى عوامل نظير 
ويژگى هاى شخصيتى، تفاوت هاى فردى و حاالت روحى-روانى 
پژوهشگران  كنترل  از  كه  بود  پرسشنامه  به  دادن  پاسخ  هنگام 
خارج بود. استفاده از روش خودگزارش د هى نيز از محدوديت هاى 
ديگر پژوهش بود، كه به طبع مى توانست بر كيفيت داده ها تأثير 

بگذارد.
نتيجه گيرى: در اين مطالعه مشخص شد سازه موانع درك شده در 
كلسيم دريافتى و سازه هاى خودكارآمدى در فعاليت بدنى به عنوان 
رفتار هاى  اتخاذ  در  پيش بينى كنندگى  قدرت  با  سازه ها  مهم ترين 
زنان  عملكرد  است.  استخوان  پوكى  بيمارى  در  پيشگيرى كننده 
مطلوب  استخوان  پوكى  از  پيشگيرى كننده  رفتار هاى  اتخاذ  در 
نصف  از  كم تر  افراد  در  دريافتى  كلسيم  مقدار  به طورى كه  نبود؛ 
ميزان استاندارد بود و بيش از دوسوم زنان حداقل فعاليت بدنى 
دوران  در  شايع  بيمارى  استخوان  پوكى  نداشتند.  را  سالمتى  براى 
ميان سالى و سالمندى در افراد به خصوص زنان است. لذا بايد با 
برنامه ريزى صحيح گامى مؤثر در خصوص به كارگيرى رفتار هاى 

پيشگيرى كننده برداشته شود.

سپاسگزارى
اين مقاله، حاصل از طرح تحقيقاتى مصوب دانشگاه علوم پزشكى 
كه  افرادى  كليه  از  نويسندگان  است.  بوده  (كد 921056)  مشهد 
سپاسگزارى  صميمانه  داشتند  همكارى  پژوهش  اين  اجراى  در 

مى نمايند.
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