تاثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريك در خصوص كم خوني
فقر آهن
ﺷﻬﻼ نورالدين  ، ١صديقه عابديني  ، ٢ﺷكراﷲ محسني

٣

 ١كارشناس ارشد آموزش بهداشت ٢،استاديار گروه بهداشت عمومي ٣ ،مربي گروه اپيدميولوژي ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي در ارتقاء سﻼمت ،دانشگاه علوم
پزشكي هرمزگان ،بندرعباس ،ايران.

ﻣﺠﻠﻪ راهبردهاي توسعﻪ در آﻣوزش پزشكي دوره دوم شماره اول بهار و تابستان  ٩٤صفحات ٢٠-٢٥

چكيده

مقدمه و

هدف :فقر آهﻦ شايعتريﻦ مشكل تغذيهاي در جهان و يكي از عمدهتريﻦ علل كمخوني ،به خصوص در دختران

است .مطالعه حاضر با هدف تعييﻦ تﺄثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريك در خصوص كمخوني

فقر آهﻦ انجام شد.

روش

ها :ايﻦ مطالعه از نوع مداخلهاي و نيمه تجربي است .نمونههاي مورد پژوهش ١٩٠ ،دانشآموز دختر مقطع اول تا سوم

دبيرستان شهر سيريك بودند كه به صورت تصادفي در دو گروه مداخله و كنترل قرار داده شدند .ابزار جمعآوري اطﻼعات

پرسشنامهاي محقق ساخته ،شامل دو بخش سواﻻت دموگرافيك و سواﻻت سنجش آگاهي بود كه روايي و پايايي آن مورد

تﺄييد قرار گرفت .سپس برنامه آموزشي براي گروه مداخله انجام گرديد و پس از گذشت  ٢ماه مجدداً همان پرسشنامه به

شركتكنندگان داده شد تا تكميل نمايند .اطﻼعات گردآوريشده توسط نرمافزار  SPSSو با استﻔاده از آزمونهاي t-test, Chi-
نويسنده مسئول:

دكتر صديقه عابديني

 squareمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافتهها :ميانگيﻦ سﻦ شركتكنندگان  ١٦/٢٥±١/٢سال بود .ميانگيﻦ نمره آگاهي دو گروه مداخله و كنترل قبل از آموزش

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

تﻔاوت معنيداري نداشت ،اما پس از آموزش ميانگيﻦ نمره آگاهي در گروه مداخله به صورت معنيداري باﻻتر از گروه كنترل

تلﻔﻦ+٩٨ ٧٦ ٣٣٣٣٨٥٨٤ :

بود ).(P<٠/٠٥

بندرعباس  -ايران
پست الكترونيكي:
Sabedini45@yahoo.com

نتيجهگيري :نتايج ايﻦ مطالعه بيانگر تﺄثير آموزش بر ميزان آگاهي دانشآموزان در زمينه كمخوني فقر آهﻦ بود .لذا

پيشنهاد ميگردد برنامههاي آموزشي براي دانشآموزان دختر در تمامي سطح تحصيلي به اجرا درآيد.
نوع مقاله :پژوهشي

پﺬيرش ﻣﻘاﻟﻪ٩٤/٢/٢ :

اصﻼح نهايي٩٤/١/٣٠ :

ارجاع :نوراﻟدين شهﻼ ،عابديني صديﻘﻪ ،ﻣحسني شكراﷲ .تاﺛير ﻣداخﻠﻪ آﻣوزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريك در خصوص كم خوني فﻘر آهن .راهبردهاي توسعﻪ درآﻣوزش پزشكي

١٣٩٤؛ .٢٠-٢٥ :(١)٢

مقدمه:

توسعه است .به طور كلي تخميﻦ زدهشده كــه دو بيليــون نﻔــر از

كمبود آهﻦ شايعتريﻦ كمبود تغذيهاي در دنياست .كمخــوني

ناشي از كمبود آهﻦ يك مسئله جدي و مهم بهداشــتي درمــاني و

شايعتريﻦ مسئله تغذيهاي در كشورهاي توســعهيافته و در حــال
٢٠

كمخوني فقر آهــﻦ رنــج مــيبرنــد ،كــه بــر روي رشــد روانــي و
جسمي ،رفتار و توانايي انجام كار تﺄثير ميگــذارد ) .(١-٤عوامــل

بسيار زيادي در ايجاد كمخوني فقر آهﻦ نقش دارند كــه از جملــه

مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي ،دوره دوم شماره اول بهارو تابستان ١٣٩٤
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دريافت مقاله٩٣/١١/٨ :

كليدواژهها :مداخله آموزشي ،آگاهي ،دختران دبيرستاني ،شهر سيريك ،كمخوني فقر آهﻦ

شهﻼ نورالديﻦ و همكاران

تﺄثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني در خصوص كمخوني فقرآهﻦ

ايﻦ علل ميتوان به جذب ناكافي و يا از دست دادن آهﻦ ،افــزايش

پزشكي هرمزگان به اداره كل آموزش و پرورش استان هرمزگان

منابع ذخيرهاي اشاره نمود ).(٥-٧

نمود .پس از انجام هماهنگيهاي ﻻزم ،از  ٣دبيرستان دخترانه

نيازمندي ،از دست دادن خــون و مشــكل در آزاد شــدن آهــﻦ از
شيوع كمخوني فقر آهﻦ در دختران در سنيﻦ بعد از بلوغ به

و سپس اداره آموزش و پرورش شهرستان سيريك مراجعه

موجود شهر سيريك ٢ ،دبيرستان كه از نظر پايههاي تحصيلي،

دليل خونريزي ماهيانه افزايش مييابد ) .(٨كمخوني فقر آهﻦ

بيشتر به هم شباهت داشتند را انتخاب و سپس با روش تصادفي

بخش بزرگي از جامعه ميشود ) .(٩،١٠همچنيﻦ بازده كاري

يك دبيرستان به عنوان دبيرستان كنترل ) ١٠٣دانشآموز( انتخاب

باعﺚ كاهش فعاليت فيزيكي و كاهش ظرفيت جسمي و رواني در

ساده يك دبيرستان به عنوان دبيرستان مداخله ) ٨٧دانشآموز( و

افراد را كاهش داده و بديﻦ ترتيب بر رشد اقتصادي تﺄثير گذاشته

و وارد مطالعه شدند .قبل از انجام مراحل اجرايي در زمينه اهداف

كشور ما برنامه مكمل آهﻦ ياري در دختران دبيرستاني انجام

شد .ابزار جمعآوري اطﻼعات در ايﻦ پژوهش پرسشنامهاي

و سدي در برابر توسعه ملي هست ) .(١١در حال حاضر در
ميگيرد ولي با ايﻦ حال كمخوني فقر آهﻦ همچنان باقي است.

نوجواني دوران رشد سريع است و تغذيه نقش مهمي را در

ايﻦ دوران ايﻔا ميكند .تحقيقات انجامشده بر روي سﻼمت تغذيه

اي دختران نوجوان حاكي از پيروي آنان از الگوهاي غذايي
نادرست هست ) .(٩،١٢نتايج برخي مطالعات نشان ميدهد كه

و مراحل پژوهش توضيحات كافي به نمونههاي مورد تحقيق ارائه

محقق ساخته بود كه روايي آن از طريق پانل خبرگان و پايايي آن

با استﻔاده از ضريب آلﻔاي كرونباخ مورد تﺄييد قرار گرفت.
ضريب آلﻔا كرونباخ براي سئواﻻت آگاهي  ٪٨٢به دست آمد.
پرسشنامه مشتمل بر  ٢قسمت به شرح زير بود:

قسمت اول ،سواﻻتي مربوط به اطﻼعات دموگرافيك )سﻦ،

شروع آموزشهاي تغذيهاي ،شيوع برخي بيماريها از جمله

جنس ،رشته تحصيلي ،رتبه تولد ،تحصيﻼت و شغل پدر و مادر(

ژاپﻦ و استراليا بسيار كاهش داده است .بنابرايﻦ توصيههاي

قسمت دوم ٢٥ ،سؤال مربوط به سنجش آگاهي بود.

كمخوني را در بسياري از كشورهاي اروپايي ،آمريكاي شمالي،

غذايي همراه با اجراي برنامههاي آموزش تغذيه ،متناسب با نياز
ضروري به نظر ميرسد .با توجه به اهميت نقش مدارس در

زمينه آموزش ،اجراي برنامه آموزش تغذيه در مدارس به عنوان
راهكاري مناسب به منظور مداخله در جهت افزايش سطح آگاهي

تغذيهاي مطرح ميگردد ) .(١٣لذا مطالعه حاضر نيز با هدف

تعييﻦ تﺄثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني شهر
سيريك در خصوص كمخوني فقر آهﻦ انجام شد.

بود.

سواﻻت ايﻦ بخش به صورت سه گزينهاي )بلي ،خير و نميدانم(
طراحي شد .نحوه ٔ◌ نمره دهي بديﻦ صورت بود كه به پاسخ

درست نمره  ١و به پاسخهاي غلط و نميدانم نمره صﻔر تعلق
گرفت.

قبل از انجام مداخله آموزشي ،پرسشنامه توسط

دانشآموزان هر دو گروه )مداخله و كنترل( تكميل گرديد .همچنيﻦ
از دانشآموزان گروه مداخله در خصوص تعداد جلسات و روش

ارائه مطالب آموزشي نظرسنجي شد.

براي طراحي برنامه آموزشي از  ٤نﻔر از اعضاي هيﺄت

روش ها:
مورد پژوهش دانشآموزان دختر مقطع اول تا سوم دبيرستان

شهر سيريك بودند .معيارهاي ورود به مطالعه شامل :اشتغال به

تحصيل در مقطع اول تا سوم دبيرستان ،داشتﻦ شماره تلﻔﻦ
جهت تماس بود .معيارهاي خروج از مطالعه عبارت بودند از :عدم

تمايل به شركت در مطالعه و غيبت يا انتقال دانشآموز از
دبيرستان بود .روش دستيابي به نمونهها در دبيرستانها بديﻦ

صورت بود كه پژوهشگر با ارائه معرفينامه از دانشگاه علوم

در برنامه آموزشي جلسه اول ،دانشآموزان با كمخوني فقر

آهﻦ ،گروههاي آسيبپذير ،علل شيوع كمخوني فقر آهﻦ در

دختران نوجوان ،عﻼئم و راههاي تشخيص كمخوني فقر آهﻦ
آشنا شدند .در جلسه دوم ،دانشآموزان با علل و عوامل به

وجود آورنده كمبود آهﻦ ،عوارض و پيامدهاي ناشي از كم
خوني فقر آهﻦ ،منابع غذايي آهﻦدار ،عوامل افزايشدهنده و

كاهشدهنده جذب آن مواد غذايي آشنا شدند .تعداد شركت

مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي ،دوره دوم شماره اول بهار و تابستان ١٣٩٤
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ايﻦ مطالعه از نوع مداخلهاي و نيمه تجربي است .نمونههاي

علمي گروه آموزش بهداشت استﻔاده شد.

تﺄثير مداخله آموزشي بر آگاهي دختران دبيرستاني در خصوص كمخوني فقرآهﻦ

كنندگان در هر جلسه آموزشي ٢٦ ،نﻔر بود و مدت زمان هر

جلسه  ٦٠دقيقه بود كه  ٤٠دقيقه مطالب توسط كارشناس ارشد

شهﻼ نورالديﻦ و همكاران

بحث و نتيجهگيري:
هدف اصلي ايــﻦ مطالعــه تعيــيﻦ تـﺄثير مداخلــه آموزشــي بــر

آموزش بهداشت تدريس ميشد و  ٢٠دقيقه جهت پرسش و

آگاهي دختران دبيرستاني شهر سيريك در خصــوص كــمخــوني

ماندگاري بيشتر اطﻼعات ،سه پمﻔلت كه تا حدود زيادي محتواي

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كــه پــس از مداخلــه آموزشــي،

پاسخ در اختيار دانشآموزان قرار داده شد .جهت اثربخشي و

فقر آهﻦ بود.

آموزشي را پوشش ميداد نيز در اختيار دانشآموزان قرار داده

ميزان آگاهي دانــشآمــوزان گــروه مداخلــه بـه طــور معنـيداري

 ٢ماه پس از مداخله آموزشي ،پرسشنامه دوباره توسط

مثبت مداخله آموزشي بر سطح آگاهي دانشآموزان گروه مداخلــه

گردآوريشده توسط نرمافزار  SPSSنسخه  ١٩و با استﻔاده از

داشت ) .(٦،٨،١١،١٤از جمله ،مطالعه مهرابيان و همكــاران ) (١٥كــه

تحليل قرار گرفتند .ﻻزم به ذكر است كه پس از اتمام زمان

انجام داده بود ،نشان داد كه ميزان آگــاهي اكثريــت دانــشآمــوزان

شد.

افزايش يافته اســت )از  ١٠/٩٩بــه  .(١٨/٩٧كــه نشــاندهنــده تـﺄثير

هر دو گروه )مداخله و كنترل( تكميل گرديد .اطﻼعات

است كه ايﻦ يافته با نتايج برخــي مطالعــات انجامشــده هــمخــواني

آزمونهاي آماري تي زوجي و كاي اسكوئر مورد تجزيه و

بر روي دانشآمــوزان ســال دوم دبيرســتان دخترانــه شــهر بابــل

تحقيق ،پمﻔلت هاي تهيهشده به گروه كنترل نيز داده شد.

قبل از مداخله آموزشــي نســبت بــه كــمخــوني فقــر آهــﻦ ،در حــد

يافتهها:

افزايش يافته است .همچنيﻦ نتايج مطالعه شــهنازي و همكــاران )(٥

متوسطي بوده كه بعــد از مداخلــه آموزشــي ميــزان آگــاهي آنــان

در ايﻦ مطالعه ١٩٠ ،دانشآموز مقطع اول تا سوم دبيرستان

كه به تصادف در گروههاي مداخله و كنترل قرار گرفتند ،وارد

مطالعه شدند.

بر اساس نتايج ايﻦ مطالعه ،رشته تحصيلي اكثر شركت

كنندگان گروه مداخله ،تجربي ) ٦٣/٢درصد( بود و در گروه

كنترل ،اكثراً در رشته علوم انساني ) ٥٢/٤درصد( مشغول به

تحصيل بودند .اكثر شركتكنندگان فرزند چهارم و يا بيشتر
) ٣٩/١درصد در گروه مداخله و  ٤٠/٨درصد در گروه كنترل(

بودند .از نظر بعد خانوار ،اكثر نمونههاي پژوهش داراي بعد

خانوار  ٧نﻔره يا بيشتر ) ٥٨/٧درصد در گروه مداخله و ٦٢/٢

درصد در گروه كنترل( را داشتند.

راهنمايي ) ٤٨/٣درصد در گروه مداخله و  ٦١/٢درصد در گروه
كنترل( بودند .شغل اكثر پدران ،آزاد ) ٦٧/٨درصد در گروه
مداخله و  ٧٠/٩درصد در گروه كنترل( بود .بيشتر مادران داراي

تحصيﻼت ابتدايي و راهنمايي )گروه مداخله و كنترل به ترتيب
 ٧٣/٥درصد و  ٧٤/٩درصد( بودند .همچنيﻦ اكثر مادران در هر
دو گروه خانهدار بودند.

ميانگيﻦ نمره آگاهي شركتكنندگان در مطالعه ،قبل و بعد از

آموزش در جدول شماره  ١نمايش داده شده است.
٢٢

انجامشده بود ،تﻔاوت معنيداري در ميزان آگاهي شركتكننــدگان

قبل و بعد از مداخله آموزشي را نشان داد.

فﻼحي و همكاران ) (٩نيز در مطالعــه خــود ،اخــتﻼف آمــاري

معنيداري را در ميزان آگاهي دختران دبيرستاني ،پس از آموزش
مشاهده نمودند.

آموزش تغذيه به منظور اصﻼح الگوهاي غذايي نادرست و

افزايش درصد جذب آهﻦ دريافتي مواد غذايي از جمله راهكارهاي

اساسي پيشگيري از فقر آهﻦ و كمخوني ناشي از آن است كه

امروزه به خصوص در مورد دختران و زنان از اهميت ويژهاي

برخوردار است ).(١٣

ايﻦ نتايج ضرورت استﻔاده از مداخﻼت آموزشي

برنامهريزيشده را در جهت ارتقاء سطح آگاهي شركتكنندگان را
بيان ميدارد.

درحاليكه يافته حاضر با نتايج حاصل از مطالعه ايوان بقاء و

همكاران ) (١٦كه بر روي دانشآموزان مقطع راهنمايي شهر
خلخال انجامشده بود ،همخواني ندارد .در ايﻦ مطالعه آموزش،

سطح آگاهي را به طور معنيداري افزايش نداد .شايد علت ايﻦ عدم

همخواني ،همسان نبودن گروه هدف از نظر مقطع تحصيلي باشد.

به طوري كه نمونههاي پژوهش در مطالعه حاضر ،دختران
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دبيرستاني بودند درحاليكه در مطالعه ايوان بقاء ،دانشآموزان

افزايش آگاهي بتوان گامي مهم در جهت پيشگيري از كمخوني

همچنيﻦ ممكﻦ است علت ايﻦ اختﻼف ،ناشي از ايﻦ باشد كه ما در

به دليل محدود بودن دبيرستان دخترانه در شهر سيريك و

دختر مقطع راهنمايي به عنوان نمونه پژوهش انتخابشده بودند.

ناشي از فقر آهﻦ و ارتقاي سﻼمت آنان برداشت.

مطالعه خود جهت استمرار و يادآوري مطالب آموزشي ،پمﻔلت

همچنيﻦ ناهمساني رشتههاي تحصيلي در دو دبيرستان منتخب،

در هر تﻼشي كه براي ايجاد رفتار بهداشتي انجام ميگيرد،

يكسان بوده تا بهتر بتوان نسبت نتايج مطالعه را به دانشآموزان

هايي نيز به گروه مداخله ارائه نمودهايم.

داشتﻦ اطﻼعات و آگاهي ،اوليﻦ عنصر ﻻزم و كليدي است ).(١٧

بنابرايﻦ آگاهي دادن به دانشآموزان دختر به عنوان يكي از

قشرهاي مهم و در معرض خطر كمخوني فقر آهﻦ در پيشگيري
از گسترش ايﻦ بيماري در ميان ايﻦ قشر و در نهايت در جامعه

اهميت بسيار زيادي دارد كه نتايج به دست آمده از مطالعه ،بيانگر

تﺄثير مثبت مداخله آموزشي بوده و نشان ميدهد كه اجراي
صحيح ايﻦ برنامه در بهبود آگاهي تغذيهاي دانشآموزان در مورد
كمخوني فقر آهﻦ مؤثر است .بنابرايﻦ به نظر ميرسد كه با

بهتر بود دبيرستانها از نظر رشتههاي تحصيلي با يكديگر

تعميم داد.

سپاسگزاري:
ايﻦ مقاله حاصل طرح تحقيقاتي است كه با حمايت مالي

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان اجرا

گرديد .نويسندگان بر خود ﻻزم ميدانند كه از مساعدت و

همكاري مسئوليﻦ آموزش و پرورش ،مديران ،معلمان و دانش

آموزان شركتكننده در ايﻦ پژوهش ،صميمانه تشكر و قدرداني
نمايند.
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Original Article
Abstract
Introduction: Iron deficiency is the most common nutritional deficiency worldwide and is
one of the most important causes of anemia especially among girls. The aim of this study was
to determine the effect of education on knowledge of high school female’s students of Sirik
about iron deficiency anemia.
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Methods: An interventional study was performed on 190 high school females’ students
(grade1 to 3) in Sirik, which were selected by simple random sampling method. Subjects
divided into intervention and control groups. Then the required data including demographic
and knowledge were gathered by a questionnaire. Validity and reliability of questionnaire was
approved. Two months after educational programs, the post test was done. Analysis was
performed by SPSS software and T test and Chi- square tests. A Pvalue less than 0.05 were
considered as significant.
Results: Mean age of subjects was 16.25±1.2. The difference between knowledge about
anemia before intervention was not statistically significant but after intervention, knowledge of
intervention group and control group was significantly deferent (Pvalue<0.05).

Conclusion: This study finding showed that education can effect on students' knowledge
toward anemia. Therefore we suggest implementing an educational plan for girl's students in
large scale.
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