
مقاله پژوهشی

نحوهخوي و مادران آنان با عملكردشان درهاي شهردبيرستانبررسي ارتباط آگاهي دانش آموزان
آنمي فقر آهنپيشگيري از

٤، رقيه صديفي٣، فاطمه صفر عليزاده٢پورزينب حبيب، ١حميده پرتو اعظم

10/1/87تاریخ پذیرش ،22/12/86تاریخ دریافت 

چكيده

،است كه در آن ذخاير آهن بدن كاهش يافته و ناشي از مصرف ناكافي آهن در حدي كه بـراي سـنتز هموگلـوبين الزم اسـت    آنمي فقر آهن اختاللي:مقدمه

ورد شده است كه در كشورهاي در حال توسعه اين رقم به آبر%٣٠اساس اطالعات و آمارهاي سازمان بهداشت جهاني شيوع آنمي در جهان حدود بر،باشدمي

پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آنمي فقر .شودميليون نفر تخمين زده مي١٢٠٠و ٢١٥٠ترتيب ه داد مبتاليان به فقر آهن و آنمي در جهان برسد و تعمي%٤٠

در مـادران و  وري در اثر افزايش ميزان مرگ و مير و ابتالء به بيمـاري  ي بهداشتي و كاهش بهرههاآهن قابل توجه بوده و باعث اتالف منابع آموزشي و مراقبت

دانش آموزان شهرستان خوي اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط آگاهيلذا.شودكودكان و باالخره كاهش ظرفيت جسمي و رواني در بخش بزرگي از جامعه مي

.و مادران آنان با عملكرد خود در مورد چگونگي پيشگيري از آنمي فقر آهن انجام گرفته است

كه ارتباط بين آگاهي دانش آموزان و مادران آنان را با عملكرد خود در مورد ،باشداي مياز نوع توصيفي همبستگي و يك مرحلهاضرحپژوهش :هامواد و روش

دهد كه از بـين  هاي شهر خوي و مادران آنان تشكيل ميجامعه پژوهش را كليه دانش آموزان دختر دبيرستان.سنجدچگونگي پيشگيري از آنمي فقر آهن مي

.نوان نمونه انتخاب شدنده عاي بخوشه-ان به روش تصادفيآننفر از دانش آموزان در مقاطع اول تا سوم دبيرستان به همراه مادران۸۰امعه پژوهش تعداد ج

.ها استفاده شداستنباطي جهت تجزيه و تحليل داده-و از آمار توصيفي ها پرسشنامه بودگردآوري دادهابزار

از آگاهي زياد در مورد چگونگي پيشگيري از آنمي فقر آهن برخوردار بودند و در )%٨٥(و مادران )%٨٠(آموزان دانشبيشترهاي پژوهش ساس يافتهبرا:هايافته

د واحدهاي مورد كه بين آگاهي و عملكرطوريه ب).مادران%٢/٩١دانش آموزان و %٢/٥١(مورد نحوه عملكرد هر دو گروه از عملكرد متوسطي برخوردار بودند 

دار نبود يعنـي بـين آگـاهي    دهد كه از نظر آماري اين همبستگي معنيميپژوهش ارتباط وجود نداشت و آزمون آگاهي همبستگي مستقيم و ضعيفي را نشان 

).P<٠٥/٠(داري وجود نداشتارتباط معنيزان و مادران آنان با عملكرد خوددانش آمو

تبديل نشده،سفانه به عملكردأاند و آگاهي آنان متعملكرد مناسبي نداشته،آموزان با توجه به ميزان اطالعاته مادران و دانشكنتيجه اين:گيريبحث و نتيجه

.باشدلذا آموزش بيشتر و حساس سازي و ايجاد باور بهداشتي و پيشگيري در اين زمينه الزامي مي،است

مادران،آموزاندانش،عملكرد،يآگاه،پيشگيري از آنمي فقر آهن:هاي كليديواژه

۱۳۸۷تابستان ،۵۵-۵۹ص،شماره دوم،ششمدورهفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، 

دانشگاه آزاد اسالمي–خوي :آدرس مكاتبه

Email: hpartoazam@yahoo.com

)کارشناس ارشد(واحد خوي يآزاد اسالمدانشگاه يأت علميعضو ه١
)روان پرستاري–کارشناس ارشد (و مربي پرستاري و بهداشت خوي يأت علميعضو ه٢
)کارشناس ارشد(واحد خوي يآزاد اسالمدانشگاه يأت علميعضو ه٣
)کارشناس ارشد(واحد خوي يآزاد اسالمدانشگاه يأت علميعضو ه٤
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مقدمه

اني تعريف كرد كه ذخاير آهن بـدن كـاهش   توان زمميفقر آهن را 

.)۱(يافته و محدوديت كفايت آهن در انواع مختلـف آشـكار شـود    

شـود كـه بـين نيازهـاي     كاهش ذخيره آهن به مواردي اطالق مـي 

فيزيولوژيك طبيعي مثل رشد بدن و از دست رفتن خون قاعدگي و 

ه بارداري و سطح دريافت آهن از رژيم غذايي تعـادل وجـود نداشـت   

آنمي فقر آهن زماني است كه براي مدت طوالني مقـدار  .)۲(باشد 

آهن دفعي بيش از آهن جذبي باشد که در نتيجه ذخيره آهن بدن 

رود و براي توليد طبيعـي هموگلـوبين آهـن كـافي در     مياز دست 

اختيار نيست و با پيشرفت اين مسئله آنمي فقـر آهـن بـه صـورت     

بر اساس .)۳(گردد ميعارض ٢و ميكروسيتك١آنمي هيپوكروميك

اطالعات و آمارهاي سازمان بهداشت جهاني شيوع آنمي در جهـان  

برآورد شده است كه در كشورهاي در حال توسعه ايـن  %۳۰حدود 

رسد و نتايج تحقيقات در ايران نيز حاكي از وجـود  مي%۴۰رقم به 

باشد و شيوع آنمي فقر آهن در زنـان سـنين   مي%۳۰آنمي تا حد 

و در مطالعه صـادقي  ) ۴(برآورد شده است %۶/۱۶وري در ايران بار

%۵۸/۳۶در بيمارستان ميرزا كوچك خان ) ۱۳۷۷(پور و همكاران 

.)۵(ساله مبتال به آنمي فقر آهن بودند ۱۵-۴۹زنان 

آنمي در زنان جوان روي عمل باروري اثر منفي گذاشته و عـوارض  

خطر تولـد نـوزاد كـم    ،افسردگي،متعددي از جمله ضعف و ناتواني

عاليـم آنمـي فقـر    .)۶(نارس و سقط جنين را به دنبال دارد ،وزن

ــد از  ــن عبارتن ــايي،    :آه ــاهش توان ــدگي، ك ــگ پري ــتگي، رن خس

حوصلگي، شكاف و فيسور در كنار دهان و قاشـقي شـدن بسـتر    بي

.)۴(باشد ميم پيشرفته آنمي فقر آهن يناخن كه عال

عمول بر پايه نتايج آزمايشـگاهي  تشخيص آنمي فقر آهن به طور م

استوار است و در شرايط متعادل سطح سرمي فريتين با ذخاير کلي 

آهن بدن متناسب است از اين رو سـطح سـرمي فـريتين بهتـرين     

1 Hypo chromic
2 Microcytic

و افراد ) ۷(شاخص بيوشيميايي براي تخمين ذخاير آهن بدن است 

اي كنند و عالقـه ميمبتال به كمبود آهن هميشه احساس خستگي 

هـا كـم   بهتر انجام دادن كارها ندارند و در نتيجه بازده كاري آنبه 

اين موضوع با توجه به گستردگي فقر آهن به خصوص در .شودمي

بين زنان و دختران نوجوان اثـرات عميـق و زيـان بـاري بـر كليـه       

آموزش و پرورش ،اقتصاد،سطوح جامعه از جمله بهداشت و درمان

خوني فقر آهن در صورتي که پيشـگيري  بنابراين کم .)۴(دارد .. .و

و کنترل نشود پيامدهاي نامطلوب اقتصادي و اجتمـاعي را در پـي   

كه در صورت داشتن آگاهي كامل در اين زمينه ) ۵(خواهد داشت 

توان از ابتالء به آنمي فقر و ايجاد اين باور كه با عملكرد صحيح مي

ورد ايجـاد  توان عملكرد صحيحي در اين مـ آهن پيشگيري كرد مي

در پيشگيري از عوارض جدي آنمي فقر آهـن موفـق   هاكرد و سال

.شد

هامواد و روش

باشـد كـه بـه    مـي همبسـتگي  -اين پژوهش يك مطالعه توصيفي 

منظور تعيين ارتباط آگاهي دانش آموزان و مادران آنان با عملكـرد  

.سـنجد خود در مورد چگونگي پيشگيري از آنمي فقر آهـن را مـي  

ي شـهر  هـا پژوهش را كليه دانش آموزان دختـر دبيرسـتان  جامعه

نفـر از  ۸۰هـا دهـد كـه از بـين آن   ميخوي و مادران آنان تشكيل 

-اي دانش آموزان همراه با مادرانشان به روش نمونه گيـري خوشـه  

مـادران حقيقـي   هاتصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند آزمودني

د خواندن و نوشتن را داشته آموزان مورد پژوهش بود که سوادانش

ــه     ــژوهش كلي ــيط پ ــد و مح ــاكن بودن ــوي س ــتان خ و در شهرس

ي دخترانه نوبـت روزانـه شـهر خـوي انتخـاب و ابـزار       هادبيرستان

يك پرسشنامه مخصوص ،ها به صورت پرسشنامه بودگردآوري داده

قسـمت اول مربـوط بـه مشخصـات     ،مادران که شامل سه قسـمت 

مت دوم مربوط به آگــاهي و شامــل   قس،سؤال۱۸فردي و شامل 

.سـؤال بـود  ۲۱قسـمت سـوم مربـوط بـه عملکـرد و      ،سـؤال۴۵
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پرسشنامه مخصوص دانش آموزان نيز شامل سه بخش کـه بخـش   

بخـش دوم مربـوط بـه    ،سـؤال ۶اول مربوط به مشخصـات فـردي   

سؤال و بخش سوم مربوط بـه عملکـرد آنـان در مـورد     ۴۵آگاهي 

هـر  .سـؤال بـود  ۲۱فقر آهن و داراي چگونگي پيشگيري از آنمي

بـود کـه هـر    )دانـم ميخير و ن،بلي(سؤال آگاهي داراي سه گزينه 

دانم يک امتياز داشت و بر اساس امتيازات حاصله ميپاسخ غلط و ن

)۹-۱۶(متوسـط  ،امتيـاز )۱۷-۲۷(ميزان آگاهي به صـورت زيـاد   

ه صـورت  امتياز و ميزان آگاهي دانش آمـوزان بـ  )۰-۸(کم ،امتياز

)۰-۲۶(امتيــاز و کــم )۲۷-۵۲(متوســط ،امتيــاز)۵۳-۷۸(زيــاد 

ي عملکـردي دانـش آمـوزان و    هابندي شد و در مقابل سؤالطبقه

نوشته شده و بـا  )به ندرت و هرگز،اغلب،هميشه(گزينه ۴مادران 

بـه  )۰-۳(صحيح يا غلط بود امتياز هاتوجه به اين که پاسخ سؤال

نمـره گـذاري نمـره عملکـرد بـا توجـه بـه        بعد از.آن تعلق گرفت

) ۹-۱۶(و متوسـط  ) ۱۷-۲۴(امتيازات كسب شده به صورت خوب 

.دسته بندي گرديد) ۰-۸(و ضعيف 

گيري پژوهشگر طي مدت زمان ده روز انجام گرفت به طوري نمونه

۸۰ي پژوهش مراجعه و هاکه پژوهشگر با داشتن مجوز به محيط

اول تا سوم دبيرستان را به همراه نفر از دانش آموزان در مقاطع

خوشه اي به عنوان نمونه انتخاب و –مادرانشان به روش تصادفي 

پرسشنامه جهت تکميل در اختيار آنان قرار داد و براي تعيين 

روايي پرسشنامه از روائي محتوا استفاده شد و نيز براي تعيين 

ها از ادهپايايي از روش آزمون مجدد و به منظور تجزيه و تحليل د

.استفاده شدspssي توزيع فراواني وپيرسون و نرم افزار هاجدول

ها يافته

درصد دانش آموزان در گروه سـني  ۳۰ي پژوهش هابر اساس يافته

فرزنـد اول  %۵/۳۷در مقطع اول دبيرستان و %۶۰سال بوده و ۱۶

دانـش آمـوزان از آنمـي فقـر آهـن اطـالع       %۲/۵۱خانواده بودند و 

آگاهي خود را از طريـق روزنامـه و مجـالت و کتـب     %۳۵داشته و 

مادران در گروه سـني  %۳/۴۱هم چنين .اندمربوط به دست آورده

بـا  %۸/۳نفره و ۵ي هاآنان در خانواده%۲/۳۶سال بوده و ۴۰-۳۶

قطـع  آنـان در م %۲/۳۶تحصـيالت  ،کردنـد مـي مادر شوهر زندگي 

از همســران مــادران  %۸/۳۳،خانــه دار بــوده %۹۰راهنمــايي و

هم چنـين  .آنان کارمند بوده اند%۸/۴۸تحصيالت ديپلم داشته و 

مـادران در مـورد   %۵/۵۲ي پژوهش نشان داد که اکثريـت  هايافته

آگاهي خود را از %۴۰آنمي فقر آهن آگاهي داشته و بيشترين آنان 

آنـان داراي  %۳/۸۶سـت آورده انـد و   طريق راديو و تلويزيون بـه د 

واحد مسکوني شخصي بوده و باالترين ميزان درآمد ماهيانه خانوار 

هـا يافتـه .هزار تومان به باال بـود ۱۵۰واحدها در حدود %۸/۳۸در 

مـادران از  %۸۵دانش آموزان از آگـاهي زيـاد و   %۸۰نشان داد که 

. )۱و۲جدول شماره (آگاهي زياد برخوردار بوده اند 

توزيع فراواني مطلق و نسبي ميزان آگاهي ):۱(جدول شماره 

دانش آموزان در مورد چگونگي پيشگيري از آنمي فقر آهن 

فراواني 

آگاهي 
درصدتعداد

۰۰)۰-۲۶(کم 

۱۶۲۰)۲۷-۵۲(متوسط 

۶۴۸۰)۵۳- ۷۸(زياد 

۸۰۱۰۰جمع

هي توزيع فراواني مطلق و نسبي ميزان آگا):۲(جدول شماره
مادران در مورد چگونگي پيشگيري از آنمي فقر آهن

فراواني

درصدتعدادآگاهي

۰۰)۰-۸(كم 

۱۲۲۰)۹- ۱۶(متوسط 

۶۸۸۰)۱۷- ۲۷(زياد 

۸۰۱۰۰جمع 

دهـد  مـي در رابطه با عملکرد دانش آموزان و مادران نشان هايافته

مــادران از عملکــرد خــوب %۷/۸درصــد دانــش آمــوزان، ۸/۳۳کــه

).۳جدول شماره (رخوردار بوده اند ب
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توزيع فراواني مطلق و نسبي ميزان عملکرد دانش آموزان و مادران ):۳(جدول شماره 
آنان در مورد چگونگي پيشگيري از آنمي فقر آهن 

گروه

فراواني

ميزان عملکرد  

مادراننش آموزاندا

درصدتعداددرصدتعداد

۱۲۱۵۰۰)۰-۸(ضعيف 

۴۱۲/۵۱۷۳۳/۹۱)۹- ۱۶(متوسط 

۲۷۸/۳۳۷۷/۸)۱۷- ۲۷(زياد 

۸۰۱۰۰۸۰۱۰۰جمع 

از دانـش آمـوزان از   %۷/۶۸هاي ديگـر نشـانگر آن اسـت كـه     يافته

انـد و عملكــرد خـوب داشتنــد و     آگاهي متوسط برخـوردار بـوده  

انـد عملكـرد ضـعيف    مادراني كه داراي آگاهي متوسط بوده۷/۴۴%

).۴و ۵جدول شماره (داشتند 

توزيع فراواني مطلق و نسبي عملكرد دانش آموزان بر حسب ):۴(جدول شماره 
آگاهي آنان در مورد پيشگيري از آنمي فقر آهن

عملکرد

فراواني

آگاهي

جمعخوبمتوسطضعيف 
نتيجه 

آزمون درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۱۲۵/۳۲۷۹/۲۵۲۵/۱۲۲۱۲/۲۶كم
r =۰۹/۰

p =۳۸/۰

۱۴۸/۳۷۱۳۲/۴۸۱۱۷/۶۸۳۸۵/۴۷متوسط

۱۱۷/۲۹۷۹/۲۵۳۸/۱۸۲۱۳/۲۶زياد

۳۷۱۰۰۲۷۱۰۰۱۶۱۰۰۸۰۱۰۰جمع

توزيع فراواني مطلق و نسبي عملكرد مادران مورد پژوهش بر حسب ):۵(جدول شماره 
آگاهي آنان در مورد پيشگيري از آنمي فقر آهن

عملکرد

فراواني

آگاهي

جمعخوبمتوسطضعيف 
نتيجه 

آزمون درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۱۶۱/۴۲۷۲۰۳۹/۴۲۲۶۵/۴۲كم
r =۱۴/۰

p =۱۹/۰

۱۷۷/۴۴۲۱۶۰۱۳/۱۴۳۹۸/۴۸متوسط

۵۲/۱۳۷۲۰۳۲/۴۲۱۵۷/۱۸زياد

۳۸۱۰۰۳۵۱۰۰۷۱۰۰۸۰۱۰۰جمع

ي هـا نشان داد که بـين آگـاهي و عملکـرد واحـد    هاچنين يافتههم

همبسـتگي  ،و آزمـون آمـاري  مورد پژوهش ارتباط وجـود نداشـت  

دهـد کـه از نظـر آمـاري معنـي دار      ميمستقيم و ضعيفي را نشان 

.نيست

در زمينه بررسي ۱۳۸۰معموري نيز طي مطالعه خود در سال 

ميزان آگاهي و عملكرد بهورزان و مادران در مورد چگونگي 

پيشگيري از آنمي فقر آهن به اين نتيجه رسيد كه بيشتر مادران با 
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اند اما متأسفانه به ميزان اطالعات عملكرد مناسبي داشتهتوجه

.)۴(اطالعات و آگاهي کادر بهداشتي به عملكرد تبديل نشده بود 

بحث و نتيجه گيري

گر آن است كه بين دو متغير آگاهي و عملكرد نتايج پژوهش بيان

.دار آماري وجود نداردواحدهاي مورد پژوهش ارتباط معني

تحقيق توصيفي تحت عنوان ۱۳۷۹ران در سال معموري و همکا

بررسي ميزان آگاهي و عملکرد بهورزان و مادران از چگونگي 

سال در خراسان ۲پيشگيري از آنمي فقر آهن در کودکان زير 

بهورزان %۹۵ي پژوهش نشان داد که بيش از هايافته.انجام دادند

اما .تندآگاهي کافي در مورد پيشگيري از کم خوني فقر آهن داش

آنان درست بوده است و ميزان آگاهي مادران در اين %۵۰عملکرد 

که نتيجه اين.بود%۷۰و عملکرد صحيح آنان نيز %۷۰زمينه 

مادران با توجه به ميزان اطالعات عملکرد مناسبي داشتند اما 

متأسفانه در کارکنان بهداشتي اطالعات و آگاهي آنان به عملکرد 

معتقد است كه ارتقاء سطح ) ۱۳۷۸(١تونز.)۴(تبديل نشده بود 

.)۷(باشدآگاهي باعث بهبود سطح عملكرد افراد مورد نظر مي

1 Tonez

هدف نهايي از :نويسدمي) ۱۳۷۶(چنين كار انديش و سخنداني هم

،آموزش بهداشت ايجاد رفتارهاي صحيح بهداشتي در جهت حفظ

كرد و باشد آگاهي بايد به عملارتقاء و باز سازي سالمت مي

.)۸(رفتارهاي بهداشتي تبديل شود 

به عبارت ديگر آگاهي از يـك مطلـب تنهـا بـراي يـادگيري كـافي       

نيست بلكه براي كسـب اطـالع از ميـزان يـادگيري فـرد بايـد بـه        

رفتارهاي قابل مشاهده و يا به اصطالح دقيق تر به عملكرد وي نيز 

ورد توجـه  توانـد مـ  مـي هاي اين پـژوهش  لذا يافته) ۷(توجه كنيم 

پرستاران قرار گيرد تا با ايفاي نقش آموزشي پيشگيرانه خود گامی 

ها به عملكرد داشته باشـند و ايـن ميسـر    مهم جهت تبديل آگاهي

نيست مگر اين كه باور و اعتقاد در اين زمينه ايجـاد گـردد تـا بـه     

دنبال آن آگاهي نيز افـزايش يافتـه تـا بتـوانيم امكـان پيشـگيري       

.فقر آهن را داشته باشيممناسب از آنمي

تقدير و تشكر

بدينوسيله از كليه همكاراني كه در اين پژوهش ما را ياري نمودند 

.شودميصميمانه تشكر و قدرداني 
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