[ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.260 ]

Application of Health Belief Model (HBM) to Promote Preventive Behaviors Against IronDeficiency Anemia Among Female Students of High School Fereydan City:
A Quasi-Experimental Study
Hamed Mirzaei1, Davoud Shojaeizadeh2, Azar Tol2, Saeedeh Ghasemi Ghale Ghasemi2, Mahboube Shirzad2
1. Dept. of Health Education and Health Promotion, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2. Dept. of Health Education and Health Promotion, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Article Information

R

Downloaded from journal.ihepsa.ir at 19:30 +0430 on Saturday May 25th 2019

Article History:
Received: 2016/12/17
Accepted: 2017/08/29
Available online: 2017/12/05
IJHEHP 2018; 5(4):260-269
DOI:
10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.260

Corresponding Author:
Davoud Shojaeizadeh
Dept. of Health Education and
Health Promotion, School of Public
Health, TUMS, Tehran, Iran

Tel: 021-88989128
Email: Shojae5@yahoo.com

Abstract
Background and Objective: Iron deficiency is the most common nutritional
problem in the world and is one of the main cause of anemia, especially in girls. The
aim of this study was to evaluate the educational intervention program based on Health
Belief Model (HBM) to increase preventive manners against iron-deficiency.
Methods: This quasi-experimental study was conducted on 128 female students
of high schools in the second grade Friedan city in 2015. They were randomly divided
into intervention and control groups. The data gathering tool was a questionnaire
including demographic characteristics, HBM constructs and health performance
questionnaires which were used after confirmation of validity and reliability of the
tool. The data were analyzed using descriptive statistics, paired and independent t-test
in SPSS 22 software.
Results: Before training, there was not a significant difference in the mean
scores of the health belief model constructs and health function between two groups,
(p > 0.05). But three months after intervention, the mean scores of perceived
susceptibility, severity, benefits, barriers, perceived self-efficacy, practice guidance
and health performance were significantly different between two groups (p <0.001).
Conclusion: Education based on HBM has been effective in promoting the
preventive behaviors of iron deficiency anemia, therefore this model can be used as a
framework for designing and performing education interventions to prevent iron
deficiency anemia.
KeyWords: educational intervention, iron deficiency anemia, Health Belief
Model (HBM), High School Students
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مقالۀ پژوهشی

اریان

کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقای رفتارهای پیشگیریکننده از کمخونی فقر آهن در
دانش آموزان دختر شهرستان فریدن  :یک مطالعۀ نیمه تجربی
حامد میرزائی ،1داود شجاعی زاده ،2آذر طل ،2سعیده قاسمی قلعه قاسمی ،2محبوبه شیرزاد
.2
.0

2

گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

اطالعات مقاله

چکیده

دریافت1901/90/22 :

است .هدف از این مطالعه ارزیابی مداخلۀ آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی ،بر ارتقای رفتارهای پیشگیریکننده
از کمخونی فقر آهن بود.

پذیرش1900/90/92 :
انتشار آنالین1900/90/11 :
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نویسندۀ مسئول:
داود شجاعی زاده

مواد و روشها:

این پژوهش به روش مداخلهای (نیمه تجربی) روی  201نفر از دانشآموزان دختر پایۀ دوم

دبیرستانهای شهرستان فریدن در سال  2314انجام گرفته است؛ که به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل
تقسیم شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای مشتمل بر مشخصات جمعیت شناختی ،سؤاالت مربوط به سازههای
الگوی اعتقاد بهداشتی و عملکرد بهداشتی بود که پس از تأیید روایی و پایایی ابزار استفاده شد .دادهها با استفاده از آمار
توصیفی و آزمون  tزوجی و مستقل در نرمافزار  Spssویرایش  00تجزیهوتحلیل شدند.

یافتهها:

 :قبل از آموزش میانگین نمره سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی و عملکرد بهداشتی در دو گروه ،اختالف

گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران،
ایران

درکشده ،راهنمای عمل و عملکرد بهداشتی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شد (.)p 2/222

تلفن202-11111201 :

نتیجهگیری :آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیریکننده از کمخونی فقر آهن مؤثر

پست الکترونیک:

معناداری نداشتند ()p >2/20؛ اما  3ماه بعد از مداخله ،میانگین نمره حساسیت ،شدت ،منافع ،موانع ،خودکارآمدی

بوده از این رو این الگو میتواند به عنوان چارچوبی برای طراحی و اجرای مداخالت آموزشی برای پیشگیری از کمخونی
فقر آهن استفاده شود.

Shojae5@yahoo.com

کلمات کلیدی :مداخلۀ آموزشی ،کمخونی فقر آهن ،الگوی اعتقاد بهداشتی ،دانش آموزان

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
کمخونی از مهمترین و گستردهترین موضوعات سالمت

در دختران به دلیل خونریزی ماهیانه ،بعد از بلوغ افزایش
مییابد .این افراد پس از ازدواج و بارداری از کمبود آهن رنج برده
و نوزاد آنان ،کم وزن یا نارس است و ذخیره آهن کافی ندارد.
کمخونی فقر آهن در دو سال اول زندگی تأثیر جبران
ناپذیری بر رشد و تکامل مغزی کودکان میگذارد و سبب کاهش

آهن ،مهمترین نقش را در کمخونی ایفا نموده و در حدود 02

بهرۀ هوشی در آنان میشود ( .)1کمخونی فقر آهن تمرکز

درصد کمخونیها به دلیل کمبود آهن است ( .)1طبق برآورد

دختران نوجوان را مختل نموده و از موفقیت تحصیلی ،بهرهوری و
قدرت جسمی آنان کاهش میدهد .همچنین خطر ابتال به عفونت

عمومی در جهان به شمار میآید ( .)1کمخونی ناشی از کمبود
آهن یک مسئلۀ جدی و مهم بهداشتی درمانی است که بر رشد
روانی و جسمی ،رفتار و توانایی انجام کار تأثیر میگذارد و در
حال حاضر از شایعترین مسائل تغذیه در دنیا است ( .)2کمبود

سازمان جهانی بهداشت 00 ،درصد دانش آموزان به کمخونی فقر
آهن مبتال هستند و در کشورهای در حال توسعه در گروه
جمعیتی دانش آموزان و نوجوانان میزان شیوع از  01/0تا

کمخونی ،مقابله و پیشگیری از آن را چالشی بزرگ برای کشور

91/6درصد گزارش شده است ( .)1 ،9شیوع کمخونی فقر آهن

ساخته است (.)0-2لذا با توجه به روند روبه رشد میزان کمخونی

را افزایش میدهد ( .)0آسیبهای اقتصادی و اجتماعیِ عواقب

در ایران و تأمل و پرداختن به این مشکل در راستای ارتقای رفتار
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زمینه و هدف :فقر آهن شایعترین مشکل تغذیهای در جهان و یکی از عمدهترین علل کمخونی ،بهویژه در دختران
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علم هش
فصلنامۀ ی ژپو ی

حامد میرزائی وهمکاران | کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده....

احساس میشود (.)11 ،19
نتایج برخی مطالعات نشان میدهد که شروع آموزشهای
تغذیهای ،از شیوع برخی بیماریها از جمله کمخونی ،در بسیاری
از کشورهای اروپایی ،آمریکای شمالی ،آسیایی و استرالیا کاسته
است .بنابراین متناسب با نیاز ،توصیههای غذایی همراه با اجرای
برنامههای آموزشِ تغذیه ،ضروری به نظر میرسد .با توجه به
اهمیت نقش مدارس در زمینۀ آموزش ،اجرای برنامۀ آموزش
تغذیه در مدارس ،به عنوان راهکاری مناسب برای مداخله در
راستای افزایش سطح آگاهی تغذیهای مطرح میشود (.)12

(.)19
الگوها و نظریهها راهنمای فعالیتهای آموزش بهداشت و
ارتقای سالمت هستند .نظریهها میتوانند به پرسشهای برنامه
ریزان در مورد این که چرا مردم رفتار مطلوبِ مورد نظر را ندارند،
چگونه باید رفتارها را تغییر داد ،و چه عواملی را باید در ارزشیابی
برنامهها در نظر گرفت ،پاسخ دهند ( .)11الگو اعتقاد بهداشتی،
رابطۀ بین اعتقاد بهداشتی و رفتار را نشان میدهد و بر این
فرضیه استوار است که رفتار پیشگیری کننده به اعتقاد شخص
وابسته است .بر طبق این مدل اگر افراد خود را مستعد و حساس
در برابر وضعیتی ببینند (حساسیت درک شده) و اعتقاد داشته
باشند که با انجام یک سری اقدامات میتوانند این مخاطرات و
عوارض را کاهش دهند و انجام دادنِ این اعمال و اقدامات
منفعتهایی (منافع درک شده) بیش از انجام ندادن آن (نظیر
وقت ،هزینه) داشته باشد (موانع درک شده) رفتار پیشگیری
کننده از خطر را انجام خواهند داد .در این بین وجود محرکهایی
میتوانند به عنوان یک ماشه جهت رفتار عمل کرده و راهنما و
محرک فرد برای عمل مورد نظر باشند (راهنمای عمل) و فرد
برای غلبه بر موانع رفتار احساس کفایت و بسندگی کنند
(خودکار آمدی)(.)19
مطالعات مختلفی براساس الگوهای آموزشی در پیشگیری از
کمخونی فقرآهن در دانش آموزان صورت گرفته است ،از بین
آنها میتوان به مطالعۀ ،)11( 0220 Al Hassan

Abedini

،)2( 2311 Shakouri ،)12( 2312 Shahnazi ،)10( 2311

با توجه به اینکه تاکنون مطالعات اندکی در زمینۀ رفتارهای
پیشگیری از کمخونی فقرآهن براساس الگوی اعتقاد بهداشتی در
دانشآموزان دختر در ایران انجام شده است و اکثر مطالعات انجام
شده براساس سایر الگوهای بهداشتی هستند ،هدف این مطالعه،
تعیین میزان تأثیر آموزش با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی بر
تغییر آگاهی ،نگرش و اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده در رابطه
با کمخونی فقر آهن است.

روش بررسی
پژوهش حاضر یک مطالعه مداخلهای از نوع نیمه تجربی
بود .مطالعه روی  201نفر ( 64نفر در گروه مداخله و  64نفر در
گروه کنترل) از دانشآموزان پایه دوم دبیرستانهای دخترانۀ
شهرستان فریدن (اصفهان ،ایران) انجام شد .این مطالعه از طریق
بهکارگیری برنامۀ آموزشی براساس اجزای الگوی اعتقاد بهداشتی
بهمنظور اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از کمخونی فقر آهن صورت
گرفت.
معیار ورود نمونهها به مطالعه عبارت بودند از :تحصیل در
پایۀ دوم دبیرستان دخترانه ،ارائۀ رضایتنامۀ کتبی برای شرکت
در مطالعۀ زیر نظر نبودن و مصرف نکردن دارو به دلیل ابتال به
کمخونی فقر آهن بود .معیارهای خروج نمونهها از مطالعه عبارت
بودند از :تمایل و رضایت نداشتن آگاهانۀ نمونهها برای شرکت در
پژوهش و غیبت از جلسات آموزشی.
در این مطالعه از روش نمونهگیری چندمرحلهای استفاده
شد .نمونهها بهصورت تصادفی از بین  6دبیرستان دخترانۀ
شهرستان فریدن ( 4دبیرستان با روش نمونهگیری تصادفی ساده)
انتخاب شدند 0 ،دبیرستان برای گروه مداخله و  0دبیرستان برای
گروه کنترل در نظر گرفته شد .در مرحلۀ بعد به شکل تصادفی
ساده از هر دبیرستان منتخب ،یک کالس مقطع دوم برگزیده
شد .این برآورد نمونه دربارۀ هر یک از سازههای الگو (حساسیت
درک شده ،شدت درک شده ،موانع درک شده ،منافع درک شده
و خودکارآمدی درک شده) صورت گرفت و بیشترین تعداد حجم
نمونه برای موانع درک شده ،یعنی  64نفر ،در نظر گرفته شد.
ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه ،پرسشنامۀ محقق
ساخته مشتمل بر چند قسمت بود .قسمت اول شامل سؤاالت
مشخصات جمعیتشناختی دانشآموز بود .قسمت دوم  26سؤال
سنجش آگاهی ،قسمت سوم سؤاالت سازههای الگوی اعتقاد
بهداشتی شامل حساسیت درک شده ( 6سؤال) ،شدت درک شده
( 6سؤال) ،منافع درک شده ( 6سؤال) ،موانع درک شده (6
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الگوی اعتقاد بهداشتی از الگوهایی است که برای آموزش
رفتارهای پیشگیرانه به کارمی رود .با این الگو میتوان مداخالت
آموزشی را بهمنظور پیشگیری از بیماریها طراحی و اجرا کرد

( )29اشاره کرد.

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.260

کنترل کمخونی ،مداخله از طریق به اجرا گذاشتن الگوهای تغییر
رفتار ضروری است و لزوم آموزش به مردم دربارۀ رفتارهای
پیشگیریکننده و تغییر سبک زندگی مرتبط با کمخونی بهشدت

2311 Falahi ،)10( 0224 karkar ،)11( 2310 Shojaeizadeh

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره 0شماره ▐ 4زمستان 2316
] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.260
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سؤال) ،راهنمای عمل ( 6سؤال) ،خودکارآمدی ( 6سؤال) داشت و
قسمت چهارم با سؤاالت رفتارهای پیشگیری از کمخونی فقر آهن
( 6سؤال) تنظیم شده بود؛ که به سؤاالت آگاهی پاسخ بله (0
امتیاز) ،پاسخ نمیدانم ( 2امتیاز) و پاسخ خیر (صفر امتیاز) داده
شد و سؤاالت سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی با مقیاس لیکرت
پنج گزینهای سنجیده شد .بدین ترتیب که میانگین نمرۀ
سازههای حساسیت درک شده ،شدت درک شده ،منافع درک
شده ،موانع درک شده و راهنما برای عمل در طیف کامالً موافقم
( 0امتیاز) ،موافقم ( 4امتیاز) ،نظری ندارم ( 3امتیاز) ،مخالفم (0
امتیاز) و کامالً مخالفم ( 2امتیاز) تنظیم شد .البته  6سؤال حیطۀ
موانع درک شده امتیاز معکوس داشتند .برای سؤاالت رفتارهای
پیشگیری کننده از کمخونی فقر آهن پاسخ بله ( 0امتیاز) ،پاسخ
خیر (صفر امتیاز) و پاسخ تاحدودی ( 2امتیاز) در نظر گرفته شد.
روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا به صورت کیفی از
روش پانل خبرگان استفاده شد و طی آن پرسشنامه در اختیار ده
نفر ( 3متخصص تغذیه 0 ،متخصص طب پیشگیری اجتماعی و 0
متخصص آموزش و ارتقای سالمت) متخصص آموزش بهداشت
قرار گرفت و نظرات اصالحی آنها اخذ و در پرسشنامه لحاظ شد.
برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش محاسبۀ آلفای
کرونباخ برای سنجش مستقیم سازهها استفاده شد .به این منظور
پرسشنامه در اختیار  32نفر از دانش آموزان واجد شرایط حضور
در مطالعۀ آزمون قرار داده شد و آنالیز دادهها میزان آلفا را برای
سازۀ آگاهی ( ،)%90نگرش ( ،)%90رفتار ( ،)%91حساسیت درک
شده ( ،)%10شدت درک شده ( ،)%92منافع درک شده (،)%13
موانع درک شده ( ،)%11راهنما برای عمل ( )%19و برای
خودکارآمدی ( )%10نشان داد.
شرکت در مطالعه وابسته به خواست و تمایل افراد بود.
برای رعایت اصول اخالقی ،اهداف مطالعه به صورت شفاهی برای
شرکتکنندگان توضیح داده شد و هر زمان که تمایل به خروج از
مطالعه داشتند ،هیچ اجباری برای ادامۀ همکاری نبود .اطالعات
مربوط به نمونهها محرمانه ماند و قبل از شروع مطالعه کد اخالق
(با شماره  )1222229221از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت
شد.
با توجه به سطح پایایی پذیرفتنی که در مطالعۀ آزمایشی
بهدست آمده بود ،مطالعۀ اصلی با  0جلسه مداخلۀ آموزشی 40
دقیقهای ،آغاز شد .برنامۀ آموزشی دانشآموزان به این منوال بود:
جلسۀ اول؛ آشنایی با نقش گلبول قرمز و آهن در بدن ،عالئم
کمخونی فقر آهن و شیوع آن در دختران نوجوان ،دالیل نیاز
دختران به آهن و انواع آهنِ مواد غذایی (در این جلسه به منظور
افزایش آگاهی و ایجاد انگیزه از روش سخنرانی و پرسش و پاسخ

استفاده شد) .جلسۀ دوم؛ آشنایی دانشآموزان با میزان شیوع
کمخونی فقر آهن نوجوانان ،عوامل مستعدکنندۀ کمبود آهن و
پیامدهای کمخونی فقر آهن .جلسۀ سوم؛ یادگیری آموزشهای
الزم به روش بحث گروهی ،در زمینۀ تأثیر دریافت رژیم غذای
غنی ازآهن بر رفع خستگی ،زندگی شاد و بهبود .جلسۀ چهارم؛
برگزاری جلسۀ آموزشی با روش بارش افکار به منظور فعال کردن
فراگیران در امر آموزش ،بررسی و ارائۀ راهکارهای تمام عواملی
که از سوی شرکتکنندگان در پژوهش بهعنوان مانعی (عوامل
اقتصادی ،طبخ نادرست غذا و نگنجاندن غذاهای حاوی آهن در
سبد غذایی خانوار و موانع دیگر) برای اتخاذ رفتارهای
پیشگیریکننده مطرح بود .جلسۀ پنجم؛ آموزش به روش ایفای
نقش و نمایش فیلم دربارۀ راهکارهای رفع موانع و خودکارآمدی
دانشآموزان با موضوعهای طبخ صحیح غذا ،جایگزینی غنی آهن
با هزینۀ کم به جای غذاهای با هزینه باال ،ارائۀ راهکارهایی برای
رفع عادات و ذهنیات نادرست دربارۀ دریافت قرص آهن در
مدارس و عوامل دیگر .در این پنج جلسۀ آموزشی منابع اطالعاتی
الزم و همچنین در جلسۀ دوم از سخنرانی یک بیمار مبتال به
کم خونی فقر آهن دربارۀ عوارض و بار بیماری در زندگی استفاده
شد .پس از اجرای برنامۀ آموزشی و پس از گذشت  3ماه از
مداخله ،تأثیر آموزش بهداشت در هر دو گروه مداخله و کنترل از
طریق همان پرسشنامۀ قبل از مداخله سنجش شد.
به دلیل رعایت مالحظات اخالقی پس از پایان مداخله و
اتمام مطالعه ،کلیۀ اقدامات آموزشی برای گروه کنترل هم انجام
شد.
دادهها با نرم افزار  Spssنسخۀ  00و پس از بررسی توزیع
نرمال دادهها با بهکارگیری آزمون آماری tزوجی و  tمستقل
تحلیل شد .سطح معنیداری در این مطالعه کمتر از  2/20در نظر
گرفته شد.
از محدودیتهای این تحقیق میتوان به دو مورد اشاره کرد:
اول؛ مشکل جلب مشارکت فعال دانشآموزان گروه مداخله که
این مشکل از طریق شناساندن اهمیت موضوع به آنها و همچنین
ارتباط برقرار کردن با خانوادههای آنان برای تشویق بیشتر آنها در
این زمینه تا حدود زیادی مرتفع شد .همچنین در زمینه محرمانه
ماندن اطالعات دانش آموزان به خوبی توجیه شدند .الزم به ذکر
است که درطول انجام مطالعۀ مداخلهای 0 ،نفر از گروه مداخله و
 2نفر از گروه کنترل به دالیل مختلفی از جمله شرکت نکردن در
برنامۀ آموزشی و در دسترس نبودن برای انجام ارزشیابی نهایی از
مطالعه کنار رفتند .در تمام مراحل پژوهش ،اصول و مقررات
اخالقی اعم از گرفتن مجوز ،مطلع کردن نمونههای مطالعه شده
از اهداف تحقیق ،گرفتن مجوز شفاهی از آنها برای مشارکت در
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یافته ها
میانگین سنی گروه مداخله و کنترل به ترتیب
 26/3±./122و  26/32 ± ./669سال بود .اختالف دو گروه ازنظر
سن و تعداد اعضای خانواده معنادار نبود .سایر مشخصات
جمعیتشناختی در جدول  2نشان دادهشده است .قبل از مداخله
اختالف میانگین دو گروه ازنظر آگاهی ،حساسیت درک شده،
شدت درک شده ،منافع درک شده ،موانع درک شده ،راهنمای
عمل ،خودکارآمدی و رفتار پیشگیریکننده به لحاظ آماری
معنادار نبود .بعد از مداخلۀ آموزشی بین دو گروه در همۀ
متغیرهای مدنظر پیشگفته ،تفاوت معناداری مشاهده شد (در
تمام سازهها ( )P >2/222و اختالف معناداری بین میانگین
نمرات متغیرهای مدنظر در گروه مداخله قبل و سه ماه بعد از
مداخلۀ آموزشی نشان داده شد .درحالی که در گروه کنترل هیچ
اختالف معناداری مشاهده نمیشد (جدول .)0

بحث
براساس نتایج ،مقایسۀ میانگین نمرات بیان اتخاذ رفتارهای
پیشگیریکننده از کمخونی فقر آهن بعد از مداخلۀ آموزشی در

جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی دانش آموزان دختر در دو گروه مداخله و کنترل
گروه مداخله ( 02نفر)

اطالعات فردی

متوسط درآمد ماهیانه خانواده

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

شغل پدر

شغل مادر

گروه کنترل ( 09نفر)

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کمتر از  022هزار تومان

30

02/1

34

00

بین  022تا یک میلیون تومان

00

30/4

00

44

بیش از یک میلیون تومان

1

23/1

4

4

بیسواد

22

03/2

02

32

زیردیپلم

32

00/3

34

00/9

دیپلم

1

20/4

1

20/1

دانشگاهی

20

1/0

2

2/4

بیسواد

20

03/2

02

32

زیر دیپلم

32

00/3

33

00/9

دیپلم

22

20/4

1

20/1

دانشگاهی

6

1/0

2

2/4

شاغل کارمند

23

02/0

20

02

شاغل غیر کارمند

31

63/2

40

69/2

بیکار

1

20/3

6

1/6

بازنشسته

0

3/2

3

4/3

شاغل کارمند

1

20/3

0

0/1

شاغل غیر کارمند

0

3/2

2

2/4

خانهدار

03

14/6

01

14/3

بازنشسته

2

2

2

2/4

064
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مطالعه و نیز ایجاد اطمینان در نمونهها از حیث محرمانه ماندن
اطالعات آنها و غیره رعایت شدند.
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دو گروه مداخله و کنترل ،تفاوت آماری معناداری را نشان داد.
این مطلب حکایت از آن دارد که اجرای برنامۀ آموزش بهداشت
براساس الگوی اعتقاد بهداشتی در افزایش اتخاذ رفتارهای
پیشگیریکننده مؤثر بوده است.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین نمرات
آگاهی و تمام سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی (حساسیت و
شدت درک شده ،منافع و موانع درک شده ،راهنمایی عمل و
خودکارآمدی) بعد از مداخلۀ آموزشی تفاوت معناداری داشتند
(جدول  .)0با توجه به نتایج مطالعۀ حاضر قبل از مداخله ،آگاهی
شرکتکنندگان در هر دو گروه در ارتباط با کمخونی فقر آهن و
موضوعاتی مثل نقش گلبول قرمز و آهن در بدن ،عالئم کمخونی
فقر آهن و شیوع آن در دختران نوجوان ،دالیل نیاز دختران به
آهن و انواع آهن موجود در مواد غذایی و غیره به دلیل نداشتن
جلسات آموزشی کافی ،نبودِ آموزشدهندۀ متخصص و استفاده
نکردن از روش آموزشی ترکیبی (سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،بحث
گروهی) در حد مطلوبی نبود؛ اما بعد از مداخلۀ آموزشی با
برگزاری جلسات آموزشی منظم و استفاده از روش آموزشی
ترکیبی و بازخورد گرفتن از فرآیند آموزش در گروه مداخله،
میانگین نمره آگاهی افزایش معنیداری داشت.

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره 0شماره ▐ 4زمستان 2316

میانگین (انحرافمعیار)

متغیر
آگاهی

مداخله

01/1±20/24

11/4±9

P>9/991

کنترل

62/1±23/41

64/0 ±23/19

9/121

2/606

P>2/222

مداخله

06/01±1/22

60/09±9/66

P>9/991

کنترل

09/91±1/49

01/91±9/10

9/122

2/306

P>2/222

مداخله

90/64±23/61

10/31±1/01

P>9/991

کنترل

91/22±24/29

91/10±20/60

9/029

2/203

P>2/222

مداخله

91/01±22/40

12/13±1/60

P>9/991

کنترل

96/61±20/66

96/02±23/12

9/210

2/020

P>2/222

مداخله

61/91±20/32

11/20±24/42

P>9/991

کنترل

66/16±02/00

12/01±21/96

9/110

2/060

P>2/222

مداخله

06/21±24/10

11/20±24/42

P>9/991

کنترل

06/94±02/33

01/32±21/24

9/910

2/133

P>2/222

مداخله

06/23±21/16

62/64±20/12

P>9/991

کنترل

00/01±00/12

03/60±00/10

9/111

2/120

P>2/222

مداخله

94/30±20/10

11/20±24/42

P>9/991

کنترل

93/02±21/16

94/20±29/60

9/221

2/914

P>2/222

سطح معناداری آزمون tمستقل
شدت درک شده
سطح معناداری آزمون tمستقل
منافع درک شده
سطح معناداری آزمون tمستقل
موانع درک شده
سطح معناداری آزمون tمستقل
راهنمای عمل
سطح معناداری آزمون tمستقل
خودکارآمدی درک شده
سطح معناداری آزمون tمستقل
رفتار پیشگیریکننده
سطح معناداری آزمون tمستقل

همچنین مطالعۀ شهنازی و همکاران که روی دانش آموزان
دختر مقطع راهنمایی شهر اصفهان انجام شده بود تفاوت
معنیداری در میزان آگاهی شرکتکنندگان قبل و بعد از مداخلۀ

اختالف استفاده پوستر و پمفلت آموزشی ،برای استمرار و
یادآوری مطالب آموزشی به گروه مداخله باشد.
همچنین در مطالعۀ  Fosterو همکاران که روی دانش
آموزان یک مدرسه به منظور کاهش چاقی و اضافه وزن انجام
شد ،بعد از مداخله ،نمرۀ آگاهی افزایش یافت که با نتایج مطالعۀ

دبیرستانی ،پس از آموزش مشاهده کردند ( )29این نتایج

حاضر همخوانی دارد ( )22نتایج قبل از مداخلۀ آموزشی حاکی از

ضرورت استفاده از مداخالت آموزشی برنامهریزی شده ،در
راستای ارتقای آگاهی شرکتکنندگان را بیان میکند .درحالیکه
یافتههای حاضر با نتایج حاصل از مطالعۀ  Mashoofiو همکاران
همخوانی ندارد که روی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر
خلخال انجامشده بود و در آن ،آموزش ،سطح آگاهی را بهطور

آن بود که دانش آموزان خود را در معرض خطر ابتالء به کمخونی
فقر آهن نمیدیدند .این مسئله دقت و حساسیت در رفتار افراد را
تحت تأثیر قرار داده و نشان میدهد که اگر فرد نسبت به
مسئلهای حساس بوده و معتقد باشد که رعایت نکردن یک سری
مسائل میتواند او را به بیماری مبتال کند ،با انگیزۀ بیشتری رفتار
بهداشتی را رعایت میکند؛ اما نتایج بعد از مداخلۀ آموزشی
تفاوت معناداری را در ارتباط با حساسیت درکشده نسبت به
ابتالء به کمخونی فقر آهن ،در گروه مداخله نسبت به گروه
کنترل بعد از مداخله نشان دادند .بنابراین ،این نتایج گویای تأثیر

آموزشی را نشان داد ( Falahi .)12و همکاران نیز در مطالعۀ
خود ،اختالف آماری معنیداری در میزان آگاهی دختران

معنیداری افزایش نداد ( )21ممکن است علت این ناهمخوانی،
کافی نبودن تعداد و مدت جلسات آموزشی ،بهکار بردن روش
سخنرانی و استفاده نکردن از دیگر روشهای آموزشی مثل
پرسش و پاسخ و ...باشد .ممکن است عالوه بر این ،علت این

060
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قبل از مداخله

بعد از مداخله

سطح معنیداری آزمون tمستقل
حساسیت درک شده

سطح معنیداری آزمون tزوجی
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جدول  .2مقایسۀ میانگین نمرۀ آگاهی ،حساسیت ،شدت ،منافع ،موانع ،خودکارآمدی درک شده ،راهنمای عمل و رفتار پیشگیریکننده
در دو گروه قبل و  9ماه بعد
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()21 ,29؛ لیکن با نتایج  Pirzadehدر ارتباط با سندرم نقص
ایمنی اکتسابی (ایدز) همخوانی ندارد .علت این عدم همخوانی
میتواند آن باشد که دانش آموزان دختر خود را کمتر در معرض
انجام رفتارهای پرخطر مثل رفتارهای جنسی و اعتیاد تزریقی
بدانند (.)21

مطالعات مشابه نیز وجود داشته است (.)21-20
منظور از منافع درک شده در این پژوهش ،درک فرد از
منافع حاصل از رعایت رفتارهای پیشگیریکننده ازکمخونی فقر
آهن برای او است که هر چه امتیاز افراد بیشتر میبود ،نشان
دهندۀ درک باالتر آنها در رابطه با منافع پیشگیری ازکمخونی فقر
آهن بود.
یافتههای این پژوهش نشان داد که قبل از مداخلۀ
آموزشی ،وضعیت درک دانشآموزان از منافع ،در هر دو گروه
مداخله و کنترل پایین بود که این مقدار بعد از مداخلۀ آموزشی
در گروه مداخله ،تفاوت معناداری مشاهده شد .درصورتیکه در
گروه کنترل تغییر معناداری دیده نشد و آزمون tمستقل هم بعد
از مداخله ،بین دو گروه اختالف معناداری در این زمینه نشان
داد.
به نظر میرسد برنامۀ آموزشی حاضر بهصورت پرسش و
پاسخ و بحث گروهی توانسته است به خوبی منافع اتخاذ
رفتارهای پیشگیری کننده از کمخونی فقر آهن را برای دانش
آموزان روشن کند .نتایج پژوهش حاضر با مطالعۀ Noroozi
همخوانی داشت که بر مبنای آن آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد
بهداشتی نقش مهمی در افزایش امتیاز سازۀ منافع درک شده در
گروه بررسی دارد و علت آن میتواند در نوع آموزش و نبود
بحثهای گروهی باشد (.)20
در پژوهش حاضر وضعیت درک افراد از موانع کنونی برای
انجام رفتارهای پیشگیریکننده ازکمخونی فقر آهن در هر دو
گروه مورد و شاهد ،قبل از مداخلۀ آموزشی در وضعیت یکسانی

مختلف نیز تائیدکنندۀ نتایج این مطالعه است (.)99 ,20 ,22
 Aboodو همکاران در مطالعۀ خود نشان دادند که الگوی
اعتقاد بهداشتی به طور مؤثر توانسته است منافع درک شده در
گروه مداخله را افزایش دهد؛ در حالیکه نتوانسته است دربارۀ
کاهش موانع درک شده موفقیتی کسب کند که احتماالً به دلیل
کاهش پیگیریها و برگشت افراد به سبک زندگی قبلی خود بوده
است (.)91
براساس یافتههای مطالعۀ حاضر بین میانگین نمرات راهنما
برای عمل ،بعد از مداخلۀ آموزشی تفاوت معناداری با قبل از
مداخلۀ آموزشی وجود داشت و نتایج مطالعۀ  Lajunenنشان داد
که این سازه ،پیشگویی کنندگی قوی در استفاده از کاله ایمنی
در بین نوجوانان دارد و از این نظر با مطالعۀ حاضر همسو است
(.)92
مداخلۀ آموزشی اثر افزایشی بر میزان خودکارآمدی
درکشده یا همان میزان اعتماد به نفس دانشآموزان گروه
مداخله دربارۀ اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از کمخونی فقر
آهن داشت .خودکارآمدی درکشده بهعنوان منبع قوی انگیزشی
و درواقع قضاوت دربارۀ توانایی افراد برای سازماندهی در راستای
رسیدن به هدفهای معین است ( .)99تحقیقات نشان میدهند
افرادی که خودکارآمدی درکشده باالیی دارند ،تعهد بیشتری به
انجام فعالیتها در زمان چالش و مشکالت داشته و وقت و تالش
بیشتری را صرف انجام فعالیتها میکردند ( .)91اینگونه افراد
بیشتر احتمال دارد که در حفظ رفتارهای سالم و بازیابی آن،
حتی پس از شکست ،مشارکت نمایند و قصد و انگیزۀ قویتری
دارند؛ که این موضوع نهتنها باعث بهبود تنظیم هدف شده بلکه
رسیدن به آن و پایداری در دنبال کردن اهداف را سبب میشود
(.)91
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در این مطالعه شدت درک شده بعد از مداخله افزایش
معنیداری در گروه مداخله نشان داد و در گروه شاهد معنیدار
نبود .این امر نشان میدهد ،با وجود این که دانش آموزان خود را
در معرض ابتال به کمخونی فقر آهن میدانند ،ابتال به آن را همراه
با پیامدهای زیان بار و جبرانناپذیر در دوران نوجوانی و
بزرگسالی قلمداد میکردند .این افزایش شدت درک شده در سایر

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.260

مداخلۀ آموزشی در درک دانش آموزان از در معرض بودن
مستعدکنندهها و عوامل خطر ابتال به کمخونی فقر آهن است.
نتایج مطالعاتِ مشابه که با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی روی
دانش آموزان انجام شده بود ،با نتایج مطالعۀ حاضر همخوانی دارد

قرار داشت؛ اما وجود اختالف معنادار در موانع درک شده بعد از
مداخلۀ آموزشی در گروه مداخله حاکی از تأثیر مداخلۀ آموزشی
بر رفع موانع درک شده دربارۀ انجام رفتارهای پیشگیریکننده
ازکمخونی فقر آهن در این گروه بوده است .دالیل کاهش موانع
درک شده میتواند به سبب اجرای آموزش در جلسۀ چهارم به
روش بارش افکار به منظور فعال کردن فراگیران در امر آموزش و
ارائۀ راهکارهایی دربارۀ تمام عواملی باشد که از سوی افراد
پژوهش شده بهعنوان مانعی (عوامل اقتصادی  ،انجام آزمایش
تشخیصی برای کمخونی  ،طبخ نادرست غذا و نگنجاندن غذاهای
حاوی آهن در سبد غذایی خانوار و موانع دیگر ) در اتخاذ
رفتارهای پیشگیریکننده درک شده بودند .نتایج مطالعات
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زیاد ،باعث افزایش توانایی ،قابلیت ،لیاقت و کفایت میشود ()19
در مطالعۀ  Heidariبعد از اجرای برنامه آموزشی،
خودکارآمدی نوجوانان دیابتی افزایش یافت که با نتایج مطالعۀ
حاضر همخوانی دارد (.)90

( )91 ,92 ,91 ,99است.

براساس نتایج تحقیق ،طراحی برنامههای آموزشی مبتنی
بر الگوی اعتقاد بهداشتی میتواند بر رفتارهای پیشگیری کننده
از کمخونی فقر آهن در دانشآموزان مؤثر واقع شود ،چرا که
میتواند از طریق افزایش آگاهی ،حساسیت درک شده ،شدت
درک شده ،منافع درک شده و خودکارآمدی بر رفتار آنها تأثیر
مثبت به جای گذارده و باعث کاهش موانع درک شده بر سر راه
اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از کمخونی فقر آهن شود.
بنابراین باتوجه به کارآیی و اثربخشی برنامۀ آموزشی مبتنی بر
الگوی اعتقاد بهداشتی پیشنهاد میشود ،در طراحی برنامههای
آموزشی از متخصصین این حرفه استفاده شود و این مدل در
سایر مناطق کشور هم پیاده شود تا با استفاده از روش آموزشی
مناسب ،بیشترین تأثیر را در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از
کمخونی فقر آهن داشته باشد.

سپاسگزاری
از سازمان آموزش وپرورش شهرستان فریدن و کلیه دانش
آموزان گرامى که در اجراى این پژوهش همکاری نمودند ،تشکر و
قدردانی مى شود.
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در گروه مداخله ،بعد از آموزش در زمینۀ رفتارهای
پیشگیری کننده از کمخونی فقر آهن ،نتایج نشان داد دانش
آموزان توجه بیشتری نسبت به مصرف نکردن چای بعد از صرف
غذا ،مصرف غذاهای سرشار از آهن و مکمل آهن ،استفاده از
خشکبار مثل خرما ،توت خشک و ....در میان وعدهها ،ضد عفونی
کردن سبزیجات و کاهو قبل از مصرف به منظور انگلزدایی و
مراجعه به پزشک برای انجام آزمایش خون از خود نشان دادند.
بنابراین ،ارزشیابی تأثیر مداخلۀ آموزشی ،که درواقع همان
سنجش اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از کمخونی فقر آهن در
دانشآموزان است ،نشان از تفاوت معنادار بین گروه کنترل و
مداخله دارد .بهطوریکه در گروه مداخله ،بعد از مداخله ،دانش
آموزان افزایش میانگین نمرۀ رفتار پیشگیرانۀ خود را مطلوب بیان
کردند که نشان از کارایی آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد
بهداشتی در ارتباط با این موضوع همچون دیگر مطالعات دیگر

نتیجهگیری

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.260

ازآنجاکه خودکارآمدی پیشنیاز تغییر رفتار است ،به نظر
میرسد اعتقاد دانش آموزان به این که توانایی انجام صحیح
رفتارهای بهداشتی مرتبط با کمخونی فقر آهن را دارند ،میتواند
در پیشگیری از کمخونی فقر آهن مؤثر باشد .هرچه آنها بیشتر
به کارایی و توانایی خود در راستای انجام رفتارهای پیشگیری
کننده از کمخونی فقر آهن اعتماد داشته باشند ،رفتار مد نظر را
بیشتر انجام میدهند .مطالعات دیگر نیز نشان دادهاند که
خودکارآمدی اثر قوی بر رفتارهای بهداشتی دارد و خودکارآمدی

از محدودیتهای این پژوهش میتوان دشواری اندازهگیری
رفتار پیشگیری از کمخونی فقرآهن بهدلیل استفاده از روش
خودگزارش دهی (پرسشنامه) ،محدودیت زمانی اجرا به دلیل
تقارن با امتحانات دانشآموزان و همکاری ضعیف بعضی مدارس
اشاره کرد که سعی شده بود با توضیح اهمیت پژوهش و در نظر
گرفتن مشوقهای مناسب زمینۀ مشارکت هرچه بیشتر آنها
فراهم شود.
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