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Effect of mother's education based on Theory of Planned
Behavior (TPB) on prevention from iron deficiency anemia in
4-24-month children in Ferdows city
Mohammadreza Hosseinizade1, Abdoljavad Khajavi2, Mehdi Moshki3
Background and Aim: Iron deficiency anemia is the most common hematic disorder in infants and children,
and is regarded as a major health problem. The easiest way to prevent this disorder is to take iron
supplements on a daily basis (i.e., iron supplementation). The current study aimed to determine the effect of
education to mothers based on the theory of planned behavior (TPB) on iron drop intake of infants and
children aged 6 to 24 months.
Materials and Methods: This is a randomized, controlled field clinical trial incorporating 100 mothers with
6-20 month infants from Ferdows city. Two healthcare centers were selected as case and control groups by
simple randomization method. Eligible participants were then selected from each center by systematic
sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data based on demographics and TPB
constructs. Reliability and validity of the questionnaire was validated according to expert view. The data
were analyzed in IBM SPSS software using Chi-Square, Independent T, Fisher’s exact T, Paired T, and
Cochran tests.
Results: Before the educational intervention, control and case groups were not significantly different in
terms of TPB constructs’ mean scores. However, after intervention, mean scores of attitude increased from
34.69±3.391 to 39.82±4.260; abstract norms increased from 23.58±2.532 to 26.60±2.942; perceived
behavioral control from 14.20±2.109 to 17.56±2.082; and behavioral intention from 19.26±2.293 to
22.32±2.691. While these differences were significant in the case group, the differences were not significant
in the control group.
Conclusion: TPB-based education provided to mothers can be contributory to the prevention of behaviors
leading to iron deficiency anemia in children.
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مقاله اصیل پژوهشی

تأثیرآموزش مبتنی برتئوری رفتاربرنامهریزیشده برارتقای رفتارهای
پیشگیریکننده ازکمخونی فقر آهن درمادران دارای کودک  42 - 6ماهه
محمدرضا حسینیزاده ، 1عبدالجواد خواجوی ، 2مهدی مشکی

3

چکیده
کمخونی فقرآهن،شایعترین بیماری خونی درشیرخواران و کودکان بودهویکی ازمشکالتمهمبهداشتی بهشمار
زمینه و هدف :
یباشد .ازآنجاییکهتاثیر آموزش
(آهنیاری)م 
رود.سادهترین راهپیشگیری ازاینبیماری،مصرفمکملآهنبهصورتروزانه  

م
ی
مبتنیبرتئوری ( )TPBدرمطالعاتدیگرمثبتبودهاست.پژوهشحاضرباهدفتعیین تأثیرآموزشمادرانمبتنی برتئوری
()TPBبرمصرفقطرهآهندرکودکان72-6ماههاجراشد .
تصادفیشدهبودهکهبرروی000نفرازمادراندارایکودک70-6ماهه

روش تحقیق :اینمطالعهیککارآزماییمیدانیشاهددار
درمانیبهروشتصادفیسادهبهعنوان گروهآزمون وکنترلانتخاب ،سپسدرهر

شهرفردوس،انجامشد.ابتدا 7مرکزبهداشتیو
مرکزنمونههابهصورتسیستماتیکباشروعتصادفیوبراساسمعیارهایورود،انتخابشدند.ابزارگردآوریاطالعات،پرسشنامه
ریزیشده بودکه روایی و پایایی آن توسط
ویژگیهای جمعیتشناختی و سازههای تئوری رفتار برنامه 

محققساخته ،براساس 

هایآماریکایاسکوئر،


گیریازآزمون

)وبابهره
نرمافزار آماری( SPSSویرایش01
.دادهها با استفاده از  
متخصصینتاییدگردید 
تیزوجیوکوکران،موردتجزیهوتحلیلقرارگرفت .
تیمستقل ،آزموندقیقفیشر ،

ریزیشده ،اختالف
برنامه 
سازههای تئوری رفتار  
يافتهها :قبل از مداخله آموزشی ،دو گروه آزمون و کنترل از نظر میانگین نمره  
معنیدارینداشتند.اماپسازمداخله،درگروهآزمون،میانگیننمرهنگرشاز12/61±1/110به،11/27±2/760هنجارهایانتزاعی

درکشده از 02/70±7/001به  02/26±7/027و قصد رفتاری از
از71/22±7/217به  ،76/60±7/127کنترل رفتاری  
ولیدرگروهکنترلایناختالفمعنیدار

زایشیافتکهایناختالفازنظرآماریمعنیداربود؛

01/76±7/711به77/17±7/610اف
نبود .
بروزکمخونیفقرآهن

میتوانددرپیشگیریازرفتارهای منجربه 
ریزیشده  
آموزشمادران،مبتنیبرتئوریرفتاربرنامه 

نتیجهگیري:
درکودکانمؤثّرباشد .
ریزیشده 
خونیفقرآهن،آموزش،تئوریرفتاربرنامه 

واژههاي كلیدي :
کم
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند3196 .؛.232-202 :)1(24
دريافت3191/00/31 :پذيرش3191/33/01:

0

گروهآموزشبهداشت،دانشگاهعلوم پزشکیگناباد،گناباد،ایران .

2

نويسنده مسؤول؛ گروهبهداشت،دانشکدهبهداشت ،دانشگاهعلوم پزشکیگناباد،گناباد،ایران.
آدرس:گناباد-دانشگاهعلومپزشکیگناباد-دانشکدهبهداشت 
پستالکترونیکی mohammadreza_hz@yahoo.com:
نمابر02617271000:
تلفن02617272102:
1

گروه بهداشت،دانشکدهبهداشت،دانشگاهعلومپزشکیگناباد،گناباد،ایران .

702

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

مقدمه
آهن از عناصر مهم مورد نیاز بدن انسان و بهخصوص
کودکان است وکمبود آن بهعنوان یک مشکل بهداشتی در
دنیا مطرح است.تقریباً  7میلیارد نفر در جهان دچار کمبود
کمخونی فقر آهن،
آهن و عوارض ناشی از آن هستند  .
تریناختاللناشیازآنمیباشد؛ عالوهبراین،کمبود


شایع
آهن منجر به عوارضی همچون کاهش عملکرد سلولهای
ایمنی ،سوء جذب ،خونریزی گوارشی ،تغییرات رفتاری،
کجخلقی ،تحریکپذیری ،اختالل در سنتز و عملکرد

دهندههای عصبی وکاهش ضریب هوشی ،کاهش
انتقال 

قدرت یادگیری ،اختاللدر رشد جسمی ودر نهایت موجب
هایذهنیوجسمیمیشودکهعوارضآن


کاهشتوانمندی
هاباقیمیماند(.)0


برایسال
دیاستفادهازآهنتکمیلیرادرگروههای

مطالعاتمتعدّ
مختلف بررسی نمودهاند .نتایجیک مطالعه کارآزمایی بالینی
لهایآهنبهصورتروزانهویایکبار
نشانداد ،مصرفمکمّ 
درهفته ،موجبافزایشهموگلوبیندرکودکانگروهمداخله
شد(.)7نتایجمطالعهدیگریکهبررویمادراندارایکودک
گروهسنّی 1-16ماههانجامشد ،نشاندادکهآموزشتغذیه
مادران،تأثیرمثبتبربهبودوضعیتاستفادهازغذاهایحاوی
آهنوهمچنینبهبودوضعیتمصرفآهندرکودکاندارد
( .)1
همچنیننتایجمطالعهای که به بررسی آگاهی ،نگرش و
کمخونی فقرآهن در کشور ایران
عملکرد مادران نسبت به 
پرداخت ،بیانگر وضعیت نامطلوب مادران در این زمینه بود
(.)2مطالعهدیگرینشانداد،خوراندنقطرهآهندربسیاری
ازمواردبهعللمختلفمانندضعفآگاهیمادران،ازپذیرش
دارنبودهودرصدنسبتا باالییازکودکان،قطره

خوبیبرخور
آهن را بهصورت مرتّب دریافت نکرده و در معرض خطر
عوارضناشیازآنمیباشند( .)2

باتوجهبهجایگاهواهمیتدانشونگرشدربروزرفتارو
بهبود عملکرد و وجود همبستگی بین آگاهی مادران و

دوره  ،24شماره  ،1پاييز 3196

بینیرفتارهایپیشگیریکنندهازفقرآهن،نتایجمطالعات


پیش
انجامشده نشان داده است که «رفتار» مادرانی که آگاهی

بیشتریدارند،درزمینهنحوهمصرفوخوراندنقطرهآهنبه
تربودهوباعثکاهشکمخونیفقرآهن


مطلوب
کودکانشان 
درکودکانآنهاشدهاست(.)6ازآنجاییکهممکناست،کمبود
آهن و بهدنبال آن بروز کمخونی فقرآهن و نیز عوامل و
پیچیدگیرفتارایجادکنندهآن،تابعیازعواملفردی،روانیو
بتواندبهارائهدهندگان

اجتماعیباشدکهشناختودرکآنها،
خدماتبهداشتیکمککندتامداخالتمناسبوقوی برای
ارتقایرفتاروپیشگیریازآن،طراحیواجراکنند،ضروری
استدرآموزش،ازنظریهوالگوهایتغییررفتاردراینزمینه
استفادهشود( .)2
تئوری TPB0که یکی از تئوریهای نوین آموزش
سالمت بوده و توسط « Ajzenو  »Fishbeinتوسعه داده
شده است ،در مطالعات زیادی از جمله آموزش رفتارهای
سالم ،تنظیم خانواده وفعالیتبدنیاستفاده گردیده و اعتبار
بهصورت تجربی تأیید شده است .اینمدلکهبیش از
آن  
هرمدلدیگریدراتخاذرفتارهایبهداشتیازجملهپیشگیری
ازرفتارهایمرتبطبابیماریهاموردتأییدقرارگرفتهاست،

میتواند بیش از هر مدل دیگری در آموزش تغییر رفتار و

کمخونی فقر آهن ،مورد استفاده قرار
کنترل و پیشگیری از  
گیرد .براساس این تئوری ،تعیینکننده اولیه رفتار «قصد
رفتاری» است که بیانگر «انگیزش» فرد برای اتخاذ یک
رفتاراستو«قصد»نیزتحتتأثیرسهسازهمستقلنگرش،
ادراکفردیازهنجارهایاجتماعیاطرافیانومحیطزندگی
و ادراک فردی از میزان کنترلی که برای انجام یا عدم انجام
میباشد( .)2
آنرفتاردارد ،
دربررسی مطالعات انجامشده در داخل و خارج کشور،
مطالعهایمنطبقباموضوع،بااستفادهازاینالگویافتنشد.

بنابراینمطالعهحاضرباهدفتعییناثربخشیآموزشمادران
برنامهریزی شده برمصرف قطره
مبتنی بر تئوری رفتار  
Theory of Planned Behavior
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تأثيرآموزش مادران مبتني برتئوری رفتاربرنامهريزیشده بر ارتقای رفتارهای پيشگيریکننده ....

آهندرکودکان 6-72ماهه مراکز بهداشتی و درمانی شهر
فردوس ،طراحی و اجرا شد .نتایج این مطالعه میتواند در
طراحی و اجرای برنامههای آموزشی پیشگیری از کمخونی
فقرآهندرسطوحمختلف،مورداستفادهقرارگیرد .

روش تحقیق
تصادفیشده

این مطالعه یک کارآزمایی میدانیشاهددار 
استکهبرروی000نفرازمادراندارایکودک70-6ماهه
شهر فردوس ،انجام شد .جامعه آماری این مطالعه نیزکلّیه
مادراندارایکودک6-72ماههتحتپوششمراکزشهری
فردوسبودند .
پس از اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی گناباد و
هماهنگیباشبکهبهداشتودرمانشهرستانفردوس،ابتدا
بهروش
 7مرکزازبینمراکزبهداشتیودرمانیشهرفردوس  
تصادفی ساده بهعنوان گروه مراکز آزمون و کنترل انتخاب
شد؛سپسدرهرمرکز،لیستمادرانواجدشرایطتهیهوبعد
از تعیین فاصله ،نمونهها به صورت سیستماتیک با شروع
تصادفی،انتخابشدند.حجمنمونهدراینمطالعهباتوجهبه
مقادیرمطالعهراهنما(،)1باحدوداطمینان%12وتوانآزمون
 %10و براساس مقایسه میانگیندو جامعه برای هر یک از
گروههای آزمون و کنترل ،برابر  21نفر برآورد شد که با

تخمینحداکثر%02ریزش،درنهایتحجمنمونهموردنیازدر
هرگروه 20نفرودرمجموع برابر 000نفرمحاسبهگردید.در
تعیینحجمنمونه،میانگیندوجامعه µ2=21/2،µ1=26/2و
انحرافمعیار  S1=01/2و  S2=7/2بود که برمبنای

سازهSubjective Normsلحاظشد .



معیارهای ورود به مطالعه شامل :مادران دارای کودک
 6-70ماهه ،دارای پرونده و تحت پوشش مراکز بهداشتی
درمانیشهرفردوس،عالقمندبهشرکتدرپژوهشوتکمیل
700

محمدرضا حسينيزاده و همكاران

تحویلرضایتنامه ،داشتنسواد خواندن و نوشتن و عدم

و
بارداریمادردرزمانمطالعه(براساسگفتهخودمادر)درنظر
گرفتهشد.معیارهایخروجازمطالعهنیزشامل:غیبتبیش
ازیک جلسه در کالسهای آموزشی ،وقوع حوادثی که فرد
قادربهادامههمکارینباشدمانند :فوت،تصادفو ،...عدم
دسترسیبه هنگامتکمیلپرسشنامهدرهریکازمراحل و
عدم تمایلبهادامههمکاریدر پژوهشبههردلیل،درنظر
گرفتهشد .
قساخته و
ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامهای محقّ 
سهبخشی بود که با استفاده از متون و منابع علمی و

دستورالعمل های اجرایی وزارت بهداشت ،منطبق با تئوری
رفتار برنامه ریزی شده تهیه شد .بخش اول پرسشنامه
دربرگیرنده سؤاالتی در زمینه اطالعات دموگرافیک و
زمینهای،بخشدومپرسشنامهدربرگیرنده سؤاالتآگاهیدر

زمینه کمخونی فقر آهن(2سؤال) و بخش سوم دربرگیرنده
سؤاالت سازههای نگرش(1سؤال) ،هنجارهای
انتزاعی(6سؤال) ،کنترل رفتاری درکشده(2سؤال) ،قصد
رفتاری(2سؤال) و ارزیابی عملکرد (1سؤال) بود.
پاسخهایصحیحنمره
برایامتیازدهیبه سؤاالت بخشآگاهی ،برای 
پاسخهای نادرست نمره "صفر"منظور شد .دامنه
«یک» وبه 
نمراتاینبخشبین 0-2قرارداشت.سواالتمربوطبهسازه
هاینگرش،نرمهایانتزاعی،کنترلرقتاردرکشدهوقصد
رفتاری،براساسمقیاسلیکرتپنجتایی،از"کامالموافق"
تا "کامال مخالف"طبقه بندی شد .دامنه نمرات این بخش
بین ()2-0قرارداشت .
برایتهیهاینبخشازابزار،ازمتونومنابعداخلیو
خارجیوهمچنیندستورالعملهایاجراییوزارتبهداشت،

ریزیشدهاستفادهشد.
تئوریرفتاربرنامه 

منطبقباسازههای

بهروش اعتبار محتوا تأیید شد؛ برای این
روایی پرسشنامه 
منظور پرسشنامه در اختیار  00نفر از اعضای هیأت علمی
مرتبطباموضوعوکارشناسانومتخصصانآموزشبهداشت
قرار گرفت .درنهایت بانظرات اصالحی وتکمیلی آنها،

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بهطورمجدّد مورد بررسی وتجدید نظر قرار گرفت و
پرسشنامه 
تأییدگردید.پایاییابزارنیزبااستفادهازضریبآلفایکرونباخ
و روشآزمون-بازآزمونتأییدشد.درروشآزمون-بازآزمون،
پرسشنامهطی دو مرحلهو با فاصله زمانی دو هفته،باانجام
یک مطالعه پایلوت توسط یک گروه  70نفری از مادران
تکمیل گردید .همه این افراد بهصورت تصادفی ،از مراکزی
افراد گروهآزمونوکنترلازآنهاانتخاب
غیرازمراکزیکه 
بههیچعنوانواردمطالعهنشده
شدهبودندونیزازافرادیکه 
بودند،انتخابشدند.ضریبهمبستگیبرایسؤاالت بخش
آگاهی  0/210و برای سازه نگرش  ،0/126هنجارهای
انتزاعی  ،0/102کنترل رفتاری درکشده  ،0/122قصد
رفتاری0/162وعملکرد0/110بود.ضریبپایاییپرسشنامه
برایکلسازههابهشیوهآلفایکرونباخمحاسبهوتأییدشد.

نتایج نشاندهنده همسانی درونی سازهها بود (.)α=0/201
سهماه
پرسشنامهها قبل از مداخله ،بالفاصله بعدازمداخله و  

بعدازمداخلهتکمیلگردید .
در بخش ارزیابی عملکرد ،تنها رفتار مورد ارزیابی قرار
گرفت؛ بر این اساس ،عملکرد مادران (تعداد نوبت خوراندن
قطره آهن به کودک) طی هفت روز منتهی به پرسشگری
(بهصورت کمی) ،از عدم خوراندن قطره تا مصرف مرتب و
روزانه ( )0-2مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت عملکرد
مادرانیکه«2نوبتوکمتر»قطرهآهنرابهکودکخورانده
بودند ،بهعنوان«رفتارنامنظم» وعملکرد آنهاییکه  2تا2
بار قطره را خورانده بودند ،بهعنوان «رفتار منظم» در نظر
گرفتهشد .
در این مطالعه ،محتوی آموزشی درمرحله ارزشیابی
پیشنیازهای
تشخیصی و نیازسنجی آموزشی ،با محوریّت  
رفتارخوراندنقطرهآهن،تهیهوتدوین شد .براساسنتایج
،کنترلرفتاریدرکشدهو

آزمون آنالیزرگرسیونلوجستیک
گوییکنندگی را دراهتمام
قصدرفتاری ،بیشترینقدرتپیش 
مادران برای خوراندن قطره آهن داشتند که در مداخله
آموزشی مدّ نظر قرار گرفت .مداخله آموزشی برای گروه
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آزمون باتوجهبهارزیابیاولیهودستیابیبهاهدافمداخله،
دقیقهایبهشرحزیرانجامشد :
طی2جلسه 22
جلسه اول:اینجلسهباهدفآشناییبامراحلاجرایی،
امههایآموزشی،تبیین
تبییناهدافمطالعه،جلبتوجهبهبرن 
نقشواهمیّتآهندربدنومراحلرشدوتکاملکودکدر
مقاطعسنّیمختلف،تشکیلشد .
جلسه دوم :اینجلسهباهدفآشناییباعوارضمربوط
بهدریافتناکافیویاعدمدریافتآهنوراههایپیشگیری

ازآنتشکیلشد.دراینجلسهبهمنظورایجادنگرشمثبتو
غلبه بر نگرشهای منفی درخصوص قطره آهن و عوارض
ناپذیرآن،راههایتأمین


خصوصاثراتجبران
ایجادشدهوبه
آهنموردنیازبامحوریتآهنیاریوهمچنیناصالحرژیم

غذاییکودکبااستفادهازموادغذاییحاویآهن ،باتأکید
برسازهنگرشعنوانشد.
جلسه سوم :اینجلسهباهدفآشناییمادرانبازمانو
مقدارمورد نیاز و تعداد دفعات مصرف قطره آهن ،نحوه
مینآن،آموزشرژیمهایغذاییحاوی

محاسبهوراههایتأ

آهنموردنیازکودکانباتوجهبهسنکودک،تنظیمبرنامه
زمانبندی خوراندن قطره آهن و عوامل و موانع احتمالی با

نترلرفتاردرکشده،تشکیلشد.

تأکیدبرسازهک
جلسه چهارم :این جلسه با هدف آشنایی مادران در
خصوص اهمیّت خوراندنمنظّم قطره آهن ،نحوه مصرف
صحیحآنبهمنظورجلوگیریازعوارضاحتمالیوغلبهافکارو
باورهای نادرست مطرحشده در مورد مصرف قطره آهن،
برنامهریزیومدیریتزمان،نقشاطرافیانومشارکتسایر

اعضای خانواده و همکاری آنان در خوراندن قطره آهن به
کودک ،با تأکید بر سازههای هنجارهای انتزاعی و تقویت
قصدرفتاری،تشکیلشد .
اینجلسهبهمنظورانجامکارعملی (ایفای

جلسه پنجم:
نقش)تشکیلشد.دراینجلسهضمنآموزشنحوهخوراندن
قطرهآهن ،اقداماتیکهمادرانبعدازخوراندنقطرهآهنبه
کودکبایدانجامبدهندمانند:نحوهتمیزکردندندانکودک
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و مسواکزدن و تغذیه کودک ،بهصورت عملی انجام شد.
همچنین خواسته شد تا متون آموزشی در اختیار خانواده و
اطرافیانقرارگیرد .درپایانوبالفاصلهبعدازاتمامآموزش،
پسآزمونانجامشد .

افرادگروهآزمونبهمدّت1ماهموردپیگیریقرارگرفتند.
در این مدت برای کلّیه مادران گروه آزمون ،هر هفته یک
پیامک حاوی مطالب آموزشی ارسال شد .کلّیه مباحث
آموزشی توسط کارشناس ارشد آموزش بهداشت (مجری
طرح) و کارشناس ارشد تغذیه ارائه گردید.الزم به ذکراست
به عمل نیامد.
برای گروه کنترل ،هیچ مداخله آموزشی  
همچنین بهمنظوررعایتمالحظاتاخالقی،درپایانمطالعه
مطالبآموزشیدراختیارافرادگروهکنترلنیزقراردادهشد .
انجام ارزشیابي مداخله آموزشي :
ارزشیابی تشخیصی و پایانی(رفتار خوراندن قطره آهن)
بعدازسهماهپیگیری ،بااستفادهازپرسشنامهعملکردانجام

دادهها،تجزیهوتحلیلآنها
جمعآوری 
گرفت.درنهایتپساز 
نرمافزار ( SPSSویرایش )01انجام شد .برای
با استفاده از  
شاخصهای مرکزی و

دادهها از آمار توصیفی شامل :
توصیف  
آزماییازآزمونهای

پراکندگیوتوزیعفراوانیوبرایفرضیه
تیمستقل ،تیزوجی ،کایاسکوئر ،آزمون دقیق فیشر و

کوکران استفاده گردید .سطح معنیداری  α>0/02درنظر
گرفتهشد .

یافتهها
دست آمده و ارزیابی اولیه ،افراد دو
به  
براساس نتایج  

محمدرضا حسينيزاده و همكاران

گروه آزمون و کنترل (هر کدام  20نفر) از نظر ویژگیهای
دموگرافیک و عوامل زمینهای تفاوت آماری معنیداری
نداشتند( .)P>0/02
دستآمده ،میانگین سنّی مادران در
بر اساس نتایج به 
گروه آزمون  71/20±2/120سال و در گروه کنترل
 10/26±2/222سال بود .سطح تحصیالت مادران در دو
گروه در مقاطع دبیرستان و دانشگاهی بیشترین فراوانی را
بهخوداختصاصدادهبود.درگروهآزمون 10درصدمادرانو
خانهداربودند .برای بررسی
درگروهکنترل 26درصدمادران  ،
همسانبودن گروه مورد و شاهد از نظر توزیع متغیّرهای

تیمستقل و در مورد
دموگرافیک کمّی ،از آزمون آماری  
متغیّرهای کیفی از آزمون کایاسکوئر و آزمون دقیق
فیشراستفاده شد .نتایج نشان داد ،هردو گروه از نظر توزیع
متغیّرهایدموگرافیککمّیوکیفی،همسانبودند(جداول0
و .)7
سازههای تئوری رفتار
برای مقایسه میانگین  
ریزیشدهدردوگروهقبل از مداخله،باتوجهبهتوزیع
برنامه 

نرمال دادهها ،از آزمون تیمستقل استفاده شد (جدول .)1
نتایج نشان داد که دوگروه آزمون و کنترل ،اختالف
سازههای تئوری رفتار
معنیداری از نظر میانگین نمره  

بنابراینگروههایآزمون

برنامهریزیشدهنداشتند()P>0/02؛

بودهاند .اما مقایسه نتایج
و کنترل قبل از آموزش همسان  
خلهآموزشی،نشاندهندهاختالف

آزمونتیمستقلبعدازمدا

معنیدار بین میانگین نمرات گروه آزمون نسبت به گروه

کنترلبود( .)P>0/000

جدول  -1مقايسه گروههاي آزمون و كنترل از نظر متغیّرهاي دموگرافیک كمّي
گروهها
متغیّر

سنکودکبهماه 
سنمادربهسال 
سنپدربهسال
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آزمون

كنترل

(انحرافمعیار±میانگین)

(انحرافمعیار±میانگین)

 02/17±1/200
71/20±2/120
11±2/270

02/17±1/161
10/26±2/222
12/22±2/622

آماره آزمون تيمستقل

0
 0/211
 0/000
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جدول  -2مقايسه گروههاي آزمون و كنترل از نظر متغیّرهاي دموگرافیک كیفي
گروهها

متغیّر

رتبهتولدکودک 

تحصیالتمادر 

شغلمادر 

تحصیالتپدر 

شغلپدر 

درآمدخانواده 

اول 
دوم 
سوم 
چهارموباالتر 
ابتدایی 
راهنمایی 
دبیرستان 
دانشگاهی 
خانهدار 

شاغل 
بیسواد 
ابتدایی 
راهنمایی 
دبیرستان 
دانشگاهی 
کارمند 
کارگر 
آزاد 
 >200000
 200000-200000
 200000-0700000
 <0700000

گروه آزمون
( 71)%26
( 02)%12
( 2)%02
( 1)%6
( 2)%02
( 2)%02
( 01)%12
( 02)%12
( 22)%10
( 2)%00
( 7)%2
( 2)%2
( 07)%72
( 71)%26
( 1)%02
( 00)%77
( 06)%17
( 71)%76
( 07)%72
( 02)%72
( 02)%10
( 1)%02

آماره

گروه كنترل
( 70)%27
( 02)%16
( 1)%02
( 7)%2
( 2)%2
( 1)%6
( 70)%20
( 71)%26
( 21)%26
( 2)%02
( 0)%0
( 2)%02
( 6)%07
( 70)%20
( 02)%12
( 02)%12
( 2)%06
( 72)%20
( 2)%2
( 06)%17
( 02)%16
( 07)%72

Pearson Chi-Square
P=0/170

Pearson Chi-Square
 P=0/127

 Fisher's Exact Test
 P=0/260

Pearson Chi-Square
 P=0/007

Pearson Chi-Square
 P=0/011

Pearson Chi-Square
P=0/022

جدول -3مقايسه میانگین نمره آگاهي و سازههاي تئوري TPBدر گروههاي مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله آموزشي
گروهها
متغیّر

آگاهی 

نگرش 

هنجارهایانتزاعی 
کنترلرفتاری
درکشده 

قصدرفتاری 

قبلازمداخله 
بعدازمداخله 
آزمونتیزوجی

سطحمعنیداری

قبلازمداخله 
بعدازمداخله 
آزمونتیزوجی

سطحمعنیداری

قبلازمداخله 
بعدازمداخله 
آزمونتیزوجی
قبلازمداخله 
بعدازمداخله 
آزمونتیزوجی

سطحمعنیداری

قبلازمداخله 
بعدازمداخله 
آزمونتیزوجی

سطحمعنیداری


سطح معنيداري

آزمون

كنترل

(انحرافمعیار±میانگین)

(انحرافمعیار±میانگین)

 2/62±0/002
 6/20±0/602
<0/000
 12/61±1/110
 11/27±2/760
 <0/000
 71/22±7/217
 76/60±7/127
 <0/000
 02/70±7/001
 02/26±7/027
 <0/000
 01/76±7/711
 77/17±7/610
 <0/000

 2/27±0/001
 2/16±0/172
0/072
 12/06 ±1/201
( 12/26±1/022
0/070
 71/22 ±7/207
 72/06 ±1/022
0/761
 02/06 ±7/201
 02/72 ±7/272
0/027
 01/70 ±7/222
 01/62 ±7/722
0/017

آزمون تيمستقل
 0/200
<0/000
0/221
<0/000
 0/201
<0/000
 0/110
<0/000
 0/100
<0/000
-
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نمودار  -1مقايسه میانگین نمره رفتار گروههاي مورد مطالعه در مراحل قبل و بالفاصله بعداز مداخله و سه ماه پیگیري

برای تعیین اثربخشی مداخله آموزشی ومقایسهمیانگین دردوگروهموردارزیابیقرارگرفت(نمودار .)0
هریکازگروههابالفاصلهبعد

نمره متغیّرهای موردمطالعه در 
بهتوزیعنرمالدادهها ،از آزمون بحث

ازمداخلهآموزشی ،باتوجه
نشاندهنده تأثیر آموزشمادرانمبتنی
نتایجاینمطالعه  
تیزوجی استفاده شد .نتایج این آزمون حاکی از
آماری  
ریزیشدهدرزمینهارتقای شاخصرفتار
برتئوریرفتاربرنامه 

یدار بین میانگین نمرات متغیّرهای موردنظر
اختالف معن 
درگروه آزمون قبل و بعد از مداخلهآموزشیبود()P<0/000؛ خوراندن قطره آهن به کودکان  6تا  72ماهه در بین
نشاندهنده
نمونههای مورد مطالعه بود .نتایج مطالعه حاضر  

هیچگونه اختالف
تیزوجی درگروه کنترل  
درحالیکه آزمون  
معنیدار آگاهیوپیش نیازهای تغییر رفتار از
تغییر و افزایش  
یداریرانشاننداد( .)P>0/02
معن 
برنامهریزی شده( ،نگرش ،کنترل رفتاری
در این مطالعه ارزیابی عملکرد ،از طریق بررسی رفتار منظر تئوری رفتار  
درکشده ،هنجار انتزاعی و قصد رفتاری) درگروه آزمون

مادراندرخوراندنقطرهآهنبهکودک خود درسهمرحله
میباشد( .)P<0/000
قبلازمداخله،بالفاصلهبعدازمداخلهوسهماهپیگیریانجام 

معنیدار میانگیننمره آگاهی (از 2/62به 6/20از
تغییر  
شد و با استفاده از آزمون کوکران ،تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج نشان داد،رفتارمادراندردوگروه ،قبلمداخلهیکسان مجموع  2نمره) در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل
بود و از نظر آماری تفاوت معنیداری نداشت؛ اما مداخله بیانگر تأثیر مداخله آموزشی بر ارتقای آگاهی مادران است.
مداخلهای که با

یافته با نتایج بسیاری از مطالعات 
ریزیشده،موجببهبود این  
آموزشیمبتنیبرتئوریرفتاربرنامه 

ریزیشده در مسائل و
و ارتقای رفتار درگروه آزمون شد که در مقایسه با گروه محوریّت کاربرد تئوری رفتار برنامه 
انجامشدهاند مانند :مطالعهخوشنویسانو

معنیدار بود .این نتیجه نشاندهنده تأثیر مشکالتبهداشتی
کنترل ،اختالف  
شدهمیباشد .الزمبهتوضیحاست ،همکاران ( ،)00امانی وهمکاران ( )00و حسینیو همکاران

مثبت برنامهآموزشیاجرا
)،همسومیباشد؛امابانتایجمطالعهجراحوهمکارانکه

سهماهبعدازپیگری ،فقط رفتارخوراندنقطرهآهنبهکودک (07
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درآن مداخله آموزشی منجر به افزایش آگاهی نشد ،همسو
نمیباشد(.)01

درمطالعه حاضر اگرچه بر اساس ارزیابی اولیه ،عامل
بینیکنندهقصد انجام رفتار نبود ،امانتایجمربوط
پیش 
نگرش  
به میانگین نمره نگرش ،حاکی از افزایش معنیدار نمره
نگرش مادران (از  12/61به  11/27ازمجموع  22نمره)در
گروه آزمون نسبت به اهتمام آنان در خوراندن قطره آهن،
پس از اتمام برنامه آموزشی بود( .)P<0/000این تغییرات
بخش بودن برنامه و روشهای آموزشی
نشاندهنده اثر  

استفادهشده،برارتقای نگرشمثبتمادراننسبتبهقصدو

میباشد.ایننتیجه
رفتارخوراندنقطرهآهنبهکودکانخود  
با نتایج مطالعات مشابه از نظر متدولوژی مانند :مطالعه
 Pawlakوهمکاران ( )02وحجازی وهمکاران()02همسو
میباشد؛امابانتایجمطالعهطباطباییوهمکاران()06کهدر

مطالعهآنهاافزایشنمرهنگرشمنجربهبهبودوارتقایرفتار
نشد،مغایراست.
همچنیننتایجمطالعهنشانداد،اگرچهسازه هنجارهای
بینیکننده قصد انجام رفتار نبود ،اما مداخالت
پیش 
انتزاعی  ،
انجامشده در گروه آزمون منجر به تغییر و افزایش نمره

هنجارهای انتزاعی مرتبط با رفتار (از  71/22به  76/60از
مجموع10نمره)،نسبتبهقبلازمداخلهشدکهاینتغییراز
نظرآماریمعنیداربود(.)P<0/000اینیافتهبانتایجحاصل

از مطالعه هزاوهای و همکاران ( Downs ،)02و همکاران
( Omondi،)02وهمکاران( )01و Parkوهمکاران ()70
همسواست؛امابانتایجپژوهشاحمدی طباطبایی و همکاران
که در مطالعه آنها میانگین نمرات هنجارهای ذهنی گروه
معنیداری داشت ،همخوانی

آزمون بعد از مداخله کاهش
ندارد( .)70
براساس ارزیابی اولیه ،قبل از مداخله ،کنترل رفتاری
گوییکننده قوی در اهتمام مادران
درکشده ،عامل پیش 

نسبت بهرفتارخوراندنقطرهآهنبود؛ به عبارتدیگر ،اگر
رفتارهایپیشگیریکنندهاز

مادراناحساسکنندکهبرانجام
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کمخونیفقرآهنکنترل بیشتری دارند ،این رفتارها را بیشتر

انجام خواهند داد .نتایج این مطالعه نشان داد ،افزایش
درکشده(از 02/70به02/26از
میانگیننمره کنترل رفتار  
به دنبال مداخله ،ناشیاز تأثیر آموزش در
مجموع 70نمره)  
کنترل عواملی بوده است که باعث بهبود و افزایش رفتار
مادراندرخوراندنقطرهآهنبهکودکانخودشدهاست.این
نتایجبهلحاظمتدولوژیبانتایجمطالعاتHongوهمکاران
()71( Armitage،)77و Whiteو)72( Wellingtonکه
درکشده نقش
عنوان نمودند ،کنترل رفتارهای  
پیشگوییکننده مهم در قصد به انجام رفتارهای واقعی و

ماندگاردارد،همخوانیدارد .
همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که قصد رفتاری،
کنندگیدرپیشبینی رفتارمادرانواهتمام

قدرتپیش 
گویی

آنان در خوراندن قطره آهن دارد؛ بهطوری که مداخالت
انجامشده منجر به افزایش میانگین نمره سازه قصد رفتاری

(از01/76به77/17ازمجموع72نمره)درگروهمداخلهشد
کهازنظرآماریمعنیداربود(.)P<0/000ازآنجاییکهقصد

رفتاریمیتواندمنجربهبروزرفتارشود،اینافزایشمنجربه

بهبودوارتقای رفتارمادرانبعدازمداخلهآموزشینسبت به
ازنظرآماریمعنیدار

قبلاز مداخلهشد کهاینافزایشنیز
نقشبرنامهمداخلهای و

بوده( )P<0/000ونشانگر اهمیتو 
روشهای آموزشی در ارتقای عملکرد مادران در خوراندن

قطره آهن است .این نتایج با یافتههای مطالعه  Ryanو
همکاران ( )72که در مطالعه آنان سازه قصدرفتاری ،قدرت
پیشگوییکنندگی خوبی در ارتباط با رفتار داشته و به طور

معنیداربعدازآموزشافزایشیافتهبود،همسواست .

درنهایت اینکهنتایج نشان داد،مداخلهآموزشیمبتنیبر
تئوری رفتار برنامهریزی شده ،موجب افزایش میانگین نمره
درکشده ،قصد
نگرش ،هنجارهای انتزاعی ،کنترل رفتاری  
رفتاری و بهبود وارتقای رفتار درگروه آزمون شد که در
معنیدار است
مقایسه با گروه کنترل ،این اختالف  
( .)P<0/000
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تأثيرآموزش مادران مبتني برتئوری رفتاربرنامهريزیشده بر ارتقای رفتارهای پيشگيریکننده ....

از نکات مثبت این مطالعه در دستیابی به این نتایج،
برنامههای جاری و تعیین نیازها و
شناسایی نقاط ضعف  
اهداف،تدوینمحتواوراهبردهایآموزشیمتناسبباگروه
محدودیتهای

هدف،قبلازانجاممداخلهبود.دراینمطالعه
ریزیوانجامهماهنگیهایالزمدر


اجرایپژوهشبابرنامه
مراحلمختلف،مرتفعگردید .
با توجه به نتایج مثبت به دست آمده در این مطالعه،
پیشنهاد میگردد دستاندرکاران نظام سالمت (پزشکان،
ماماها ،کارشناسان و مراقبان سالمت) در برنامههای
پیشگیری از کمخونی فقر آهن ،برنامه آموزشی مادران را
براساس تئوریها و مدلهای تغییر رفتار ،بهخصوص تئوری
ریزیشده ،طراحی و اجرا نمایند که نتایج
رفتار برنامه 
سودمندیرابهدنبالخواهدداشت .

نتیجهگیری
نشاندهنده تأثیر آموزش مادرانمبتنی
نتایجاینمطالعه 
ریزیشدهدرزمینهارتقای شاخصرفتار
برتئوریرفتاربرنامه 

خوراندن قطره آهن به کودکان  6تا 72ماهه در بین

محمدرضا حسينيزاده و همكاران

نتایجمطالعهحاضرنشاندهنده

نمونههایموردمطالعهاست.

آگاهیوپیشنیازهای تغییر رفتار از

معنیدار 
تغییر و افزایش 
برنامهریزی شده (نگرش ،کنترل رفتاری
منظر تئوری رفتار  
درک شده ،هنجار انتزاعی و قصد رفتاری) در گروه آزمون
میباشد.بهبودوارتقای رفتارخوراندنقطرهآهندرمادران

گروهآزموندرمقایسهباگروهکنترل،حاکیازتأثیر مثبت
شدهمیباشد .

برنامهآموزشیاجرا
تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مصوب
دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،با کد اخالق به
بدین وسیله
میباشد  .
شماره  Gmu.REC.1393.143
شرکتکنندهدرمطالعه،

خانوادههاومادران 

نویسندگان از تمام
مسؤولین دانشکده  بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد و
شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردوس و نیز از تمام
بهویژه
نمودهاند ،
افرادیکهبهنوعیدراینپژوهشهمکاری 
از معاونت پژوهشی دانشگاه علومپزشکی گناباد برای تأمین
میگردد .
پایاننامه،تقدیروتشکر 
بخشیازهزینههایمالی 
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