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ثیر آموزش مصرف قرص آهن بر مبناي تئوري رفتار برنامه ریزي شده در أت
زنان باردار مشهد
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19/2/94:پذیرشتاریخ 15/09/93تاریخ دریافت:

مقدمه:
وبارداريدورانخطراتومسائلمیاندر
کمبودازناشیخونیکمايمتعدد تغذیهمشکالت

آننامطلوبعوارضوشیوعبودنباالعلتبهآهن
تهدیدکننده سالمتیعمدهمشکالتازیکیبعنوان
وتوسعه یافتهدرکشورهاي).1(باشدمیمطرح

بهمبتالباردارزنانازدرصد20تقریباًپیشرفته نیز
هايبررسیاساسبر).2(باشندمیآهنفقرآنمی

تا1993هايطی سالدرجهانیبهداشتسازمان
، ساله15- 5از کودکان درصد4/25، دنیادر2005

درصد از زنان 30/15از زنان باردار و درصد8/41

ال مبتال به کم خونی فقر آهن بودند س15- 60سنین
در ایالت متحده شدهمطالعه انجامیکاساسبر. )3(

آهنفقرخونیکمشیوعمیزان،2002سال درآمریکا
واشباع ترانسفرینفریتین،گیرياندازهاساسبر

2بالغمرد10537میاندراریتروسیتپروتوپورفیرین
سندرزنانوالغبدختراناز11529میاندرودرصد

طوربه.)4(استشدهگزارشدرصد14باروري،
توسعهحالکشورهاي دردربالغافراددرصد26کلی

جهانی بهداشتسازمانهمچنین؛هستندمبتال به آنمی
کردهبررسی2002سالدررا ایراندرآنمیشیوع

چکیده:
قبلدوراندرخصوصبهباروريسنیندرزنانمهم برايوضروريامالحازآهن یکیزمینه و هدف:

شده بريزیررفتار برنامهيتئوريآموزش بر مبنابا هدف بررسی مطالعه، نیا.استدوراناینطیوازبارداري
.انجام شده استمشهدشهرستان در زنان باردارمصرف روزانه قرص آهن جهت پیشگیري از آنمی فقر آهن

نفر گروه کنترل) 80نفر گروه آزمون و 80(از زنان باردارنفر160،تجربینیمهدر این مطالعه :بررسیروش 
طور تصادفی انتخاب شدند. مداخله ه ، ب1393ستان مشهد در سال شهر1مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره 

دقیقه اي برگزار شد. ابزار جمع اوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس اجزاي 75در چهار جلسه 
ماه بعد از مداخله آموزشی، پرسشنامه ها 3بود. قبل و خونیفریتین شمایآزمنجااتئوري رفتار برنامه ریزي و

.تکمیل گردیدتوزیع و
پس از مداخله ماه 3استفاده از قرص آهن، ، قصد و شدهنگرش، کنترل رفتار،یآگاهازاتیامتنیانگیمیافته ها:

در يداریمعنيتفاوت آمار.)P>05/0(کرددایپشیافزايداریمعنبصورتدر گروه مداخلهی،آموزش
.)P<05/0(امدیوجود نه دو گروه بعد از مداخله بیانتزاعيهنجارها

يهاکارگاهشودباردار، پیشنهاد میزنانمصرف قرص آهن در يآموزش در ارتقاریثأبا توجه به تنتیجه گیري:
آنمی فقر از يریشگیبا هدف پوشدهيزیررفتار برنامهيتئوريبر مبنا،نحوه مصرف قرص آهنبهبود یآموزش
.گرددریدایدر مراکز بهداشتآهن 

.هشديزیررفتار برنامهيتئورزنان باردار،،قرص آهنلیدي:هاي کواژه
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کودکاندرخونیکمشیوعمیزاناساساینبرکه
زنانودرصد5/40داربارزناندرصد،35سال6زیر
اساس). بر3است (شدهگزارشدرصد33باردارغیر

درصد30ایراندر1992سالشده درانجاممطالعه
هموگلوبیناندازه گیري اساس برساله3- 65افراد

خونی فقر آهن ). کم5(باشندمیخونیکمبهمبتال 
است. در یک در بین زنان، بویژه زنان باردار شایع 
زنان سنین %50بررسی در استان خراسان دیده شد که 

نفري به کم خونی مبتال 170باروري در یک نمونه 
کم خونی در زنان شهرنشین بیشتر از زنان ه وبود

کم خونی فقر آهن اثر زیانباري روي ). 6(روستائی بود
مادر و جنین دارد و می تواند سبب افزایش سقط خود 

شدن جفت پیش از موعد، زایمان بخودي، کنده
هاي جنینی زودرس، وزن پایین بعد از تولد و مرگ

یشافزاثـباعدـناتویـمکم خونی فقر آهن ).7(شود
وهالـبعودرانمادرمیروگمروريبیمابهبتالا

ي،گیردیارتقدکاهش،هوشیضریبکاهش
يدـنمناتوکاهشنهایتاًوجسمیشدردرلتالـخا

سببهباالخرودشونکادکودرجسمیویـهنذياـه
اهشــکوتیــشابهدياــهتــقبامروابعـمنفالـتا

).8(ر گرددشوــکدروريهرــبه
با توجه به آسیب پذیري زنان نسبت به کمبود 
آهن و اهمیت آن در سالمت مادر و نوزاد، الزم است 

آنان اقدامات مناسبی در جهت ارتقاي سطح آگاهی 
به منظور اثر بخشی آموزش بهداشتود. نجام شا

برنامه هاي خود نیازمند به شناخت رفتار و عوامل موثر 
بر آن به منظور تغییر یا تعدیل رفتارهاي موجود و نیز 

در اینجاست که جایگزین نمودن رفتار جدیدي است،
موزش بهداشت آهاي مطالعه رفتار در نقش مدل

مؤثرومفیدلهمداخداشتن). براي9(مشخص می شود
ازرفتارتغییربرايتواناومناسبیک الگويداشتن

برنامهرفتارتئوري. استخاصی برخورداراولویت
آموزشجملهازمطالعات زیاديدرشدهریزي

پستان، مصرف سرطانخانواده،تنظیمسالم،رفتارهاي
). 10(است گرفتهقراراستفادهموردمولتی ویتامین

فیش بینآجزن وتوسطشدهریزيبرنامهتئوري رفتار
)(Fishbin & Ajzenاین.شدابداع1980سالرد

بهنسبتنگرشبرسازه هاي زیر استوار است: تئوري،
ارزشیابییعنی:)behaviorAttitude toward(رفتار

زیرسازه دوازکهرفتاریکانجاممورددرمنفیمثبت یا
Behavioral)باورهاي رفتاري beliefs) و ارزیابی از نتایج

که باعثbehavior outcome)of(Evaluationرفتار 
شده تشکیلمی شوند،رفتاربهنسبتحصول نگرش

Subjective):انتزاعی هنجارهاياست. norms)

تحتافرادکهاستوارندمبنااینبرانتزاعیهنجارهاي
مادر،پدر،نظیرجامعهدرمختلفیاشخاصتأثیر

نفوذاثردروگرفتهقرارغیرهورهبران دینیسر،هم
زیرسازهدوازکهدهندانجام میرارفتاريهاآن

Normative)(هنجاريباورهاي beliefsانگیزهو
حصولدر) complyMotivati9oon to(پیروي 

قصد است. شدهتشکیلمؤثرند،انتزاعیهنجارهاي
Behavioral):رفتاري intention)وتصمیمیعنی

رفتاررفتاري خاص انجامبرايفردخواست
:(Behavior)کهبراي موارديهمکارش،وآجزن

کنترلبا عاملآندررفتاري) افرادقصد(یارفتار
رفتاري درك شده کنترلسازههستند،مواجه

(Perceived behavioral control)اولیهمفاهیمبهرا
با توجه به اهمیت موضوع، . )11(کرده انداضافهنظریه

خصوص آموزش بر مبناي تئوري درو نبودن پژوهشی
رفتار برنامه ریزي شده بر میزان مصرف قرص آهن در 
زنان باردار، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 
آموزش بر مبناي تئوري رفتار برنامه ریزي شده به 
منظور بهبود مصرف قرص آهن و پیشگیري از آنمی 

اکز کننده به مردر زنان باردار مراجعهفقر آهن
.انجام گرفتمشهدبهداشتی درمانی شهري 

:روش بررسی
تجربی، با توجه به مطالعه اولیه در این مطالعه نیمه

نفر و 80درصد تعداد افراد براي هر گروه 95با اطمینان 
پژوهشگران بعد ازنفر محاسبه گردید.160در مجموع 
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تهران به ی ق دانشگاه علوم پزشکاخالتهیکمهیدییتأ
يارهایمع. جمع آوري نمونه هاي پژوهش پرداختند

کننده افتیشامل مراجعه کنندگان درورود به مطالعه
یفاصله سن،یدرمانیبه مراکز بهداشتییخدمات ماما

15یسال، متأهل، باردار (سن حاملگ49- 18بین 
ت در حال زندگی با همسر، تمایل به شرک،)یهفتگ

و عدم وجود شرایط خاص در مطالعه، ایرانی
) گریدیخونيهاي ماریبایو یلی، هموفی(تاالسم

زنان تمایلمعدخروج به مطالعه، يارهایبود و مع
یاغیبتو یدر جلسات آموزششرکتبهباردار 

بود. گریدیدرمانیزنان باردار به مراکز بهداشتلنتقاا
دـچنفیدتصايگیرنمونهروشازهشوپژینادر

ستـلیابتدارمنظوبدین.تساهشددهستفااايمرحله
مراکز بهداشتی درمانی مرکز بهداشت امیـتم

رتصوبهوشدتهیهمشهد1شهرستان شماره 
. دــشمرکز بهداشتی درمانی انتخاب2فیدتصا

اــبزمالياــهاهنگیــهمماــنجاازدــبعپســس
زنان لیستانی مراکز بهداشتی درمنالسئوم

سپس زنان باردار واجد شرایط وـدشهـتهیباردار
مادرانی که تمایل به شرکت در تحقیق انتخاب و

نمونهجهت ،کتبیضایترسبـکازدـبعداشتند 
1به مرکز بهداشت شهرستان شماره ن،وـخيگیر

تـجهزاـنیردوـممشهد ارجاع داده شدند؛ تا نمونه 
مرکز بهداشتی درمانی اول دد. ازهمگرارـفهـخلامد
مادران باردار به عنوان گروه آزمون و از نفر از80

نفر از مادران باردار 80دوم مرکز بهداشتی درمانی
به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.

ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه چند
سؤال)، 13قسمتی شامل: اطالعات دموگرافیک (

ریزيتئوري رفتار برنامهسؤال) و ابعاد 21آگاهی (
شده شامل: نگرش، هنجارهاي انتزاعی، کنترل رفتار 

سؤال 21براي رفتار بود. شده، قصد رفتاري ودرك
21آگاهی، حداقل نمره آگاهی صفر و حداکثر نمره 

پایایی و84/0نظر گرفته شد. مقدار ضریب آلفا در
سوال با مقیاس پاسخ دهی 12بود. نگرش شامل 93/0

) تا بسیار موافق 1گزینه اي از بسیار مخالف (نمره 5
) اندازه گیري گردید. مقدار ضریب آلفا 5(نمره 

8بود. سازه هنجارهاي انتزاعی 97/0و پایایی 85/0
5(خیلی مخالفم) تا 1گزینه اي از 5سوال با مقیاس 

(خیلی موافقم) اندازه گیري شد. مقدار ضریب آلفا 
. سازه کنترل رفتار درك شده بود96/0و پایایی 71/0

5(به احتمال خیلی زیاد) تا1گزینه اي از 5با مقیاس 
(به احتمال خیلی کم) اندازه گیري شده بود که مقدار 

بود. قصد رفتاري 95/0پایایی و79/0ضریب آلفا
گزینه اي از 5سوال با مقیاس پاسخ دهی 3شامل 

) 5) تا بسیار موافق (نمره1بسیار مخالف (نمره 
و پایایی 80/0اندازه گیري گردید. مقدار ضریب آلفا 

5سوال با مقیاس پاسخ دهی 3شامل بود. رفتار93/0
) تا بسیار موافق 1گزینه اي از بسیار مخالف (نمره 

ریب آلفا ) اندازه گیري گردید. مقدار ض5(نمره 
در مرحله اول (قبل از ارائه بود. 93/0و پایایی 85/0

کنندگان تکمیل امه ها توسط شرکتآموزش) پرسشن
شد؛ همچنین فریتین سرم شرکت کنندگان 

کنندگان، بر سپس شرکتاندازه گیري و ثبت شد.
اي که براي هر سازه آموزشی، در مرحله اساس نمره

اول کسب نموده بودند و نیز با توجه به متغیرهاي 
دموگرافیک، از طریق تخصیص تصادفی، در دو 

نفره گروه کنترل 80وه مداخله و نفره گر80گروه 
قرار گرفتند؛ سپس مداخله آموزشی بر اساس تحلیل 

آمده از مرحله اول براي گروه مداخله، نتایج به دست
اي، در مرکز بهداشت دقیقه75جلسه آموزشی 4طی 

شهرستان شماره یک مشهد در فروردین ماه سال 
بهگروهدر جلسه اول، افرادانجام گرفت.1393

افرادودوستانتجاربدر موردنظرحث و تبادلب
افکار، تبادلوبحث.آشنا و خودشان پرداختند

عقایدکردندهنده، براي مشخصفرد آموزشتوسط
دهی شد تا انگیزهافراد جهتمثبتهاينگرشو

براي مصرف قرص آهن و ایجادافراددررامثبتی
نسبت منفینگرشاصالحوجدیدهاينگرش

دقیقه 75کند که مدت صرف قرص آهن فراهمم
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بهتوجهباآموزشیدومجلسهدرطول انجامید.به
اول، جلسهدرآمدهدستعاطفی بهوذهنیآمادگی

نمایشقرص آهن و فراورده هاي آهن با
ایجادبروسعیشددادههاي آموزشی توضیحاسالید

بودن مصرف آهن در ضروريبرمبنیانگیزه بیشتر
دقیقه30مدتبهدنبال آنبهوران بارداري شد ود

خصوص نحوه مصرف و انواع درنظرتبادلوبحث
فراورده ها و غذاهاي حاوي آهن بین زنان صورت

مورد دررایجوغلطهمچنین باورهايگرفت؛
از شدتشد تاگذاشتهبحثمصرف قرص آهن به

تغییرزمینه برايوشودکاستهغلطباورهاياین
75شود جلسه دوم مدت آمادهباورجدیدونگرش

تحتبردقیقه به طول انجامید. جلسه سوم آموزشی
ارائهبا،براي مصرف قرص آهناقدامبودناراده

راهکارهایی که توسط خود نمونه هاي پژوهش 
که مدت شدتأکیددربارش افکار بدست آمده بود

دقیقه به طول انجامید. در انتهاي هر جلسه75
در ؛آموزشی به واحدهاي پژوهش یادآوري می شد

صورتی که سوالی در محدوده دانش پژوهشگر داشته 
جلسه چهارم آموزشی باشند می توانند مطرح نمایند.

بر اختالت ناشی از کمبود آهن در مادر و جنین و 
مزایاي مصرف آهن براي مادر و جنین با نمایش 

سش و هاي آموزشی سخنرانی، پراسالید و روش
پاسخ و بارش افکار مانند سایر جلسات انجام گرفت. 

جزوه،کتاب آموزشیدر پایان جلسه چهارم یک

واطالعاتشاملآموزشی و پمفلت آموزشی
درباره آهن، فراورده هاي آهن و الزمايهآموزش

. مواد غذایی حاوي آهن به گروه مداخله داده شد
اکز هاي روتین مرگروه کنترل از آموزشبراي

جلسه بهداشتی درمانی استفاده شد. فواصل زمانی هر
هفته در نظر گرفته 1مداخله آموزشی با جلسه بعدي 

سپس بعد از سه ماه پیگیري از طریق تلفن و شد.
ها دوباره دعوت به مراکز بهداشتی درمانی، پرسشنامه

توسط دو گروه مداخله و کنترل تکمیل شدند.
SPSSافزارنرمازاستفادهباشدهآوريجمعهايداده

زوجی و مستقل، تیهاي پارامتریک تیو آزمون
>05/0Pداري دو در سطح معنیآزمون آماري کاي

.گرفتندقرارتحلیلوتجزیهمورد

یافته ها:
دو اختالف بر اساس آزمون آماري کاي

داري را از نظر تحصیالت و شغل زن بین دو معنی
). آزمون تی مستقل P<05/0گروه وجود نداشت (

داري از نظر متغیرهاي میانگین تفاوت آماري معنی
سن، سن ازدواج، میانگین مدت ازدواج، تعداد فرزند، 
سن بزرگترین و کوچکترین فرزند و وضعیت درآمد 

کنترل نشان مداخله وگروهدودرآموزشازقبل
.)1نداد (جدول شماره

کنترل قبل از مطالعهمداخله وگروهدور هاي دموگرافیک مورد بررسی درمتغیمیانگینمقایسه: 1جدول شماره

هاگروه
هامتغیر

*Pکنترلمداخله

35/26802/0±75/2577/10±53/10سن (سال)
18/22984/0±15/2247/5±56/4سن ازدواج (سال)

17/4881/0±60/360/4±72/1(سال)مدت ازدواج
61/1941/0±41/162/1±60/1تعداد فرزند

2521860551/0±2521860596500±586500)ریالدرآمد (
.مستقلtبر اساس آزمون *بیان شده اند؛ معیارانحراف±میانگینبه صورتداده ها
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مستقل در مورد بر اساس نتایج آزمون تی
شده بین گروه مداخله و کنترل مقایسه نمرات کسب

اري بین دپس از انجام مداخله، اختالف آماري معنی
شده، میانگین امتیازات آگاهی، کنترل رفتار درك

قصد رفتاري و مصرف قرص آهن وجود داشت 
)05/0P<(زوجی تفاوت ولی بر اساس آزمون تی؛

شده قبل و بعد از دار آماري بین نمرات کسبمعنی
مداخله در گروه مداخله در هنجارهاي انتزاعی، 

فاوت تیزوجی. آزمون ت)P<05/0وجود نداشت (
سرم نیتیفرهرـــنمانگینـــمیینـــبيآمارداریمعن

نشان داد قبل و سه ماه بعد از مداخله در گروه مورد
)01/0P= 2، جدول شماره.(

مقایسه میانگین متغیرهاي مورد مطالعه در گروه مداخله و کنترل، قبل و بعد از مداخله:2شماره جدول 

هاگروه
هامتغیر

**Pکنترلمداخله

*Pبعد از مداخلهقبل از مداخله*Pبعد از مداخلهقبل از مداخله

72/16090/0002/0±47/1608/3±55/18001/019/3±25/1689/1±92/2آگاهی
80/22620/0020/0±70/2198/15±35/29020/046/6±32/2334/15±92/5نگرش

97/18930/0924/0±12/1984/8±12/19270/035/9±02/1654/11±77/11هنجارهاي انتزاعی
00/17904/0001/0±00/1900/9±00/24001/000/19±50/1700/6±50/20شدهکنترل رفتار درك

17/3960/0010/0±15/317/2±10/4029/044/2±05/387/1±42/2قصد رفتار
00/3061/0002/0±75/265/2±45/5013/067/2±25/225/3±42/0رفتار

60/10804/0010/0±61/1154/0±61/13010/057/0±56/1101/1±93/0فریتین سرممیزان 
.بر اساس آزمون تی مستقل بین دو گروه بعد از مداخله**زوجی، بر اساس آزمون تی*بیان شده اند؛ معیارانحراف±میانگینبه صورتداده ها

بحث:
برکه آموزشدادنشانپژوهشایننتایج

به بررسیتوجهباشده،ریزيبرنامهرفتارياساس تئور
بر مصرف قرص آهن از طریقتأثیرگذارمهمعوامل

مصرف قرص آهن باعث بهبودمتغیرهاي تئوري،
داريافزایش معنیبطور کلی مداخله آموزشی.شودمی
مداخله در گروهازقبلبهآگاهی نسبتدربارهرا

دار وه کنترل معنیآزمون نشان داد که این امتیاز در گر
آموزشی طراحی شده در این ه ينبود. یعنی مداخل

پژوهش باعث افزایش آگاهی گروه آزمون شده است. 
این اطالعات نشان می دهد که افزایش آگاهی گروه 
مورد مداخله به سبب مداخله آموزشی بوده و عامل 

کهدیگري باعث این افزایش نگردیده است. مطالعاتی
کارایی آموزشبراکثراً.اندشدهانجامکشورداخلدر
مثالعنوانبه. اندکید کردهأتآگاهیسطحافزایشبر

تهراننویسان و همکاران در شهرخوشمطالعهنتایج
بهبود دانشبرمادرانبهآموزشبودنبخشاثرموید
باشد میکودکانآهنذخایربهبودنهایتدروایشان

دادنشانو صفالئی نیزامانیمطالعههمچنین.)12(
خونیکمخصوصدرچهرهبهآموزشی چهرهمداخله

رفتارودادهافزایشراآگاهی افرادتواندمیآهنفقر
در برخی مطالعات .)13(نمایداصالحراایشانايتغذیه

کاهشحتیوآگاهیافزایشدراستتوانستهآموزش
بعضیدر.)14- 16باشد(موثرآهنفقرخونیشدت کم

داشتهآگاهیافزایشبرمحدودياثریاآموزشمطالعات
نتیجهمطالعات). برخی17،18(استبودهاثربییاو

آموزشنادرستودركفرهنگیتفاوتکهاندگرفته
باعدم مطابقت آموزشیاوآموزشیمطالبازگیرندگان

). 19،20ثیر داشته است (أزمینه تایندرسوادسطح
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هـکدادندنشاـنیــتحقیقدر راناــمکهوسینیــح
دعملکروشنگر،گاهیافزایش آر ـبیـشزموآهـخلامد
ناشیخونیکموهنآفقرردمودرختردزانموآنشدا
يهاوهگرايبرشیزموآياـهبرنامهدارد وثیرأتآناز

). یکی دیگر 21(د دادندپیشنهاان راوـجواننوجوسنی
شدن میانگین نمرات دارلعه، معنیهاي این مطااز یافته

یکی دیگر از . باشدنگرش قبل و پس از مداخله می
شدن میانگین نمرات دارهاي این مطالعه، معنییافته

تحقیقباشد. براساسنگرش قبل و پس از مداخله می
بر اساس مدل اي و همکاران، آموزشهزاوه

PRECEDEهاي آموزش بهداشت که مدل(یکی از
مرحله می باشد)، به9رین کشف و شامل توسط گ

فقرآنمیخصوصدرمادرانبر نگرشموثريشکل
و همکاران در Pawlak.)22(استواقع شدهموثرآهن

تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بکارگیري تئوري 
رفتار برنامه ریزي شده درباره مصرف مولتی ویتامین ها 

نشگاهی و بهبود باعث ایجاد نگرش مثبت در زنان دا
.)23مصرف مولتی ویتامین ها می شود (

هنجارهايمتغیرآمده دربارهبه دستنتایج
مداخله در ازقبلبهنسبتراداريانتزاعی افزایش معنی

و همکاران در تحقیقی Romanنداد.نشاندو گروه
پیش بینی مصرف قرص مولتی ویتامین در تحت عنوان 

بر اساس آمریکایی-اییدانش آموزان دختر آفریق
تئوري رفتار برنامه ریزي شده ابراز داشتند، هنجارهاي 

کنندگی را در میان بینیانتزاعی، بیشترین قدرت پیش
شده دارند که با ریزيسایر متغیرهاي تئوري رفتار برنامه

يمطالعهدر).24پژوهش حاضر همخوانی ندارد (
رهنجااتنمرمیانگینرانهمکاوطباطباییي حمدا

داريمعنیکاهشخلهامدازبعدردمووهگرهنیذ
).25(همخوانی داردمطالعهیناباکهشتدا

مهماز عواملیکیدرك شده،رفتارکنترل
باشد که افزایش کنترل رفتار درك میرفتارآنبهاقدام
درآموزشتأثیردهندهنشاندنبال مداخله،بهشده

هن در افراد بوده است؛ افزایش و بهبود مصرف قرص آ
کنترل عواملی درآموزشتأثیردهندهنشانهمچنین

است. ایوان بهبود مصرف قرص آهن بودهمانعاست که
تأثیربقا و همکاران در پژوهشی تحت عنوان بررسی

آموزاندانشعملکردونگرشآگاهی،برآموزش
خونیکممورددرخلخالشهرمقطع راهنماییدختر

نمراتابراز داشتند که بین1388سال درآهنفقر
مداخله ازبعدگروهدودرعملکردونگرشآگاهی،
مطالعه وجود ندارد که باداريمعنیآمارياختالف

همچنین مداخله آموزشی؛ )26(حاضر همخوانی ندارد
قبلبهقصد رفتاري نسبتدربارهراداريافزایش معنی

و Romanر مطالعه دداد. آزمون نشان مداخله در گروهاز
بر قصد دانش آموزان موثريشکلهمکاران آموزش به

بودهمصرف قرص مولتی ویتامین موثرخصوصدر
).24است که با پژوهش حاضر همخوانی دارد (

Mark Conner و همکاران در پژوهشی بیان
نمودند که قصد استفاده از مکمل هاي غذایی بیشترین 

استفاده از هرا دربارقدرت پیش بینی کنندگی 
نتایج این پژوهش .)27(هاي غذایی داردمکمل

همچنین نشان داد که میزان مصرف قرص آهن توسط 
زنان باردار پس از آموزش افزایش یافته است و بین 
میزان مصرف قرص آهن توسط زنان قبل و بعد از 

ر آماري اختالف معنی داري وجود دارد آموزش از نظ
و نشانگر اهمیت نقش آموزش در ارتقاء عملکرد زنان 
باردار براي مصرف قرص آهن می باشد. شهنازي و 

زشموآبرنامهتأثیرهمکاران در تحقیقی تحت عنوان 
ي پرسید بر آگاهی، نگرش و رفتارلگواسساابرشتابهد

دانش آموزان درهنآفقرخونیکمبامرتبطتغذیه
ن بیان داشتندکه صفهااشهر دوممقطعختردهنماییرا

آموزش باعث ارتقاء رفتارهاي تغذیه اي دانش آموزان در 
). 28(رابطه با مصرف غذاهاي حاوي آهن شده است

در).29(و همکاران نیز در این راستا می باشدsunمطالعه 
موثرفریتینانزـمیرويرـبزشوـماین مطالعه همچنین آ

هدـشنـهآرـفقاهشـکهـبرـمنجیـیعنبوده است
و همکاران اياوهزـهسیربردرستاراهمیندرست. ا

مـکاهشـکباعثپرسیديلگواساـسابرزشوـمآ
در). 22ساله شده بود (5تا 1ناـکدکودرونیـخ
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موثرفریتینانمیزرويرـبزشوـمآزـنیيرـمیاسیربر
موثرخونیياـهشاخصایرـسرويرـبلیو؛بوده است

.)30(بوده استن

نتیجه گیري:
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با 

گیري از آموزش بر پایه تئوري رفتار بهره
شناختی شده که بر روي عوامل مهم روانریزيبرنامه

توان مصرف کند، میایجاد و یا تغییر رفتار، تأکید می
داد؛ بر این اساس، ءباردار ارتقاقرص آهن را در زنان 

هر زمان که زنان، آگاهی کافی و صحیح به همراه 
دست نگرش مثبت نسبت به مصرف  قرص آهن را به

آورند و احساس کنند که مصرف قرص آهن از نظر 
عوامل محیطی (تسهیالت و موانع) در اختیار و اراده 

باشد، براي مصرف قرص آهن قصد باالیی پیدا آنان می
درستی تبیین شود، اقدام به کنند و اگر قصد، بهمی

مصرف قرص آهن می شود. با توجه به نتایج به 
شود که آموزشآمده از این پژوهش، پیشنهاد میدست

آموزش ي دیگرهامصرف قرص آهن بر اساس تئوري 
بهداشت و ارتقاء سالمت طراحی شود و نتایج آن با 

ي بررسی میزان نتایج پژوهش حاضر مقایسه شود. برا
شود که پایداري مصرف قرص آهن؛ پیشنهاد می

هاي پیگیري، به فواصل مختلفی پس از اتمام آزمون
مداخله آموزشی صورت گیرد؛ همچنین با توجه به 

العاده آموزش در ارتقاي مصرف قرص آهن تأثیر فوق
هاي آموزشی شود کارگاهتوسط زنان، پیشنهاد می

هدف پیشگیري ازآنمی بهبود مصرف قرص آهن، با 
فقر آهن، در مراکز بهداشتی و درمانی دایر گردد.

ریزان برنامهاختیاردرتواندمیپژوهشهاي اینیافته

اجراي طریقازتاگیردقرارکشوردرمانی- بهداشتی
بروزازمختلفسطوحدربرنامه هاي آموزشی

کمبود مصرف قرص آهن و ازعوارض ناشی
به عملپیشگیريجامعهسطحدرنورده هاي آهآفر

و یشاغل در مراکز بهداشتيماماهانیهمچن؛آید
که با گروه هاي سنی مختلف زنان در ارتباط یدرمان

پژوهش در جهت نیهستند می توانند از نتایج ا
.ندیخود استفاده نماانیآموزش مددجو

کاربرد یافته هاي پژوهش در بالین:
اختیاردرواندتمیپژوهشهاي اینیافته

ازتاگیردقرارکشوردرمانی- ریزان بهداشتیبرنامه
مختلفسطوحدراجراي برنامه هاي آموزشیطریق

کمبود مصرف قرص آهن و ازعوارض ناشیبروزاز
به عملپیشگیريجامعهسطحدرفراورده هاي آهن

مختلفسنیهايگروهباکهماماهاآید. همچنین
وبهداشتآموزشدروستندهدر ارتباطزنان

ها وبیمارستانچشمگیري درهايفعالیتبیماریابی،
نتایج این ازتوانندمیدرمانی دارندومراکز بهداشتی

نمایند.استفادهخودهايدر فعالیتپژوهش

تشکر و قدردانی:
ایناندرکاراندستتمامیازنویسندگان،

ه، مرکز کنندزنان شرکتتمامیازمطالعه، اعم
نوعیبهکهافراديتمامیبهداشت شماره یک مشهد و

و قدردانیتشکردادند،یاريراماپژوهشایندر
نمایند؛ همچنین از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم می

پزشکی تهران بدلیل حمایت مالی این تحقیق، تقدیر و 
.گرددتشکر می

بع:منا
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Background and aim: Iron is an essential element for women of reproductive age, especially in
the period before pregnancy and during this period. This study was aimed to investigate the
consumption of iron to prevent iron deficiency anemia based on the theory of planned behavior
on pregnant women in Mashhad city.
Methods: This quasi-experimental study was done on 160 pregnant women referred to health
center No. 1 in Mashhad town who were allocated to case (80) and control (80) groups randomly
in 2014. Intervention was done in four 75- minute sessions. Data were collected using a
questionnaire made by researcher based on the theory of planned behavior and blood lab exam
(Ferritin). Questionnaires were distributed and completed immediately, and 3 months after
educational intervention were repeated again.
Results: The average rates of knowledge, attitude, perceived behavioral control and intention to
use of iron intervention group was increased 3 months after the intervention significantly
(P<0.05). These changes were not significant in control group. There was not also a statistically
significant difference in subjective norms between two groups after intervention (P>0.05).
Conclusion: Regarding the effect of education in promoting iron consumption in pregnant
women, it is suggested that iron supplementation promotion workshops should be held in health
centers with the aim of preventing iron deficiency anemia in health centers.

Keywords: Iron, Pregnant women, Theory of planned behavior.
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