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Abstract
Introduction: Iron deficiency anemia is one of the most common types of anemia in the world, 
especially in developing countries. This study was conducted to determine the effect of blended 
educational package designed on the prevention of iron deficiency anemia in adolescent girls.
Methods: Quasi-experimental research (intervention-control) was done. A researcher-made 
questionnaire which was validated by content validity method and its reliability was test-retested. 
The statistical population of the study: 120 female high school students in Kermanshah in the 
2019-20 academic year were randomly divided into two groups of intervention and control. The 
designed blended educational package containing conversational and lecture sessions (oral), written 
(pamphlet) and sending virtual messages through Soroush messenger was prepared for the age group 
of 14-19 years. The research instruments included a demographic information questionnaire and iron 
deficiency anemia questionnaire Data with SPSS version 19 and descriptive statistics; Mean and 
standard deviation and inferential statistics; Leven test, Kolmogorov-Smirnov test and analysis of 
covariance and ANOVA were analyzed. 
Results: Mean and standard deviation of knowledge before and after training were 27.89 ± 4.39 
and after the intervention were 30.19± 3.9, respectively, which was statistically significant (p = 
0.011.) Mean and standard deviation for attitude before and after training 40.17 8 8.68 and after the 
intervention 58.97 ± 7.97 that this difference was statistically significant (p = 0.009) Means & SD 
of performance before and after training to the order was 24.3±8. 5.1 and after the intervention was 
30.72 ± 3.11 which was statistically significant (p = 0.003). The mean of knowledge, attitude and 
practice of the two groups before training were not significantly different, but after the intervention, 
the mean score of knowledge (p = 0.011), attitude (p = 0.009) and performance (p = 0.003) of the 
intervention group compared to the control group found a significant difference.
Conclusions: The results indicate the effect of blended educational package on knowledge, attitude 
and short-term performance of female students in the field of prevention of iron deficiency anemia. 
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چکیده
مقدمــه: کــم خونــی فقــر آهــن از شــایع تریــن نــوع کــم خونــی  در جهــان بخصــوص کشــور هــای در حــال توســعه مــی باشــد. ایــن 
پژوهــش بــه منظــور تعییــن تأثیــر بســته آمــوزش ترکیبــی پیشــگیری از کــم خونــی فقــر آهــن بــر آگاهــی، نگــرش و عملکــرد دختــران 

نوجــوان انجــام شــد .
روش کار: یــک مطالعــه نیمــه تجربــی )مداخلــه -کنتــرل ( انجــام شــد. از دو پرسشــنامه محقــق ســاخته جمعیــت شــناختی و کمخونــی 
فقــر آهــن بــا  انجــام روایــی محتــوی و آزمــون - بــاز آزمــون اســتفاده شــد. 120دختــر دبیرســتانی 14-19 ســال در مــدارس کرمانشــاه 
ــه روش ترکیبــی شــامل  ــه -کنتــرل تقســیم شــدند. برنامه آموزشی طراحــی شــده ب ــه دو گــروه مداخل ــه طــور تصادفــی ب انتخــاب و ب
گفتگــو و ســخنرانی )شــفاهی(, کتبــی )پمفلــت( و ارســال پیام هــای مجــازی از طریــق پیــام رســان ســروش بــود. داده هــا بــا نــرم افــزار  
spss نســخه 19 تحلیــل شــدند. بــه  منظــور دستیابی به نتایج از شــاخص های آمار توصیفی; میانگیــن و انحــراف معیــار و آمــار اســتنباطی; 

آزمــون لــون، کولموگــروف اســمیرنوف و تحلیــل کوواریانــس و RMANOVA در ســطح معنــی داری )p=0/05( اســتفاده شــده اســت.
یافتــه هــا: میانگیــن و انحــراف معیــار دانــش قبــل و بعــد از آمــوزش بــه ترتیــب 4/39 ±27/89 و بعــد از مداخلــه 3/9±30/19 کــه ایــن 
اختــالف از نظــر آمــاری معنــی دار بــود )p=0/011(. میانگیــن و انحــراف معیــار نگــرش قبــل و بعــد از آمــوزش بــه ترتیــب 8/68 40/17± 
ــار عملکــرد   ــود )p=0/009(. میانگیــن و انحــراف معی ــه 7/97 ± 58/97 کــه ایــن اختــالف از نظــر آمــاری معنــی دار ب و بعــد از مداخل
قبــل و بعــد از آمــوزش  بــه ترتیــب5/1 ± 24/38و بعــد از مداخلــه3/11 ±30/72بــود کــه ایــن اختــالف از نظــر آمــاری معنــی دار بــود 
)p=0/003(. میانگیــن دانــش، نگــرش و عملکــرد دو گــروه  قبــل از آمــوزش تفــاوت معنــاداری نداشــت امــا بعــد از مداخلــه میانگیــن نمره 
آگاهــی )p=0/011(، نگــرش )p=0/009( و عملکــرد )p=0/003( گــروه مداخلــه نســبت بــه گــروه کنتــرل تفــاوت معنــاداری پیــدا کــرد. 

نتیجــه گیــری:  نتایــج ایــن تحقیــق بیانگــر تأثیــر بســته آمــوزش ترکیبــی بــر آگاهــی، نگــرش و عملکــرد کوتــاه مــدت دانــش آمــوزان 
دختــران در زمینــه پیشــگیری از کــم خونــی فقــر آهــن اســت.

کلیدواژه ها: بسته آموزش ترکیبی، کم خونی فقر آهن، دختران نوجوان، پیشگیری.

مقدمه
و  جوامــع  از  بســیاری  در  مهــم  موضــوع  یــک  ســالمتی 
فرهنگ هاســت ]1[. تأمیــن تغذیــه مناســب از ارکان ســالمت 
ــی  ــد. یک ــری می باش ــع بش ــعه جوام ــرفت و توس ــی  و پیش عموم
از عــوارض زود هنــگام فقــدان الگــوی تغذیــه ای ســالم، بویــژه در 
ــت.  ــن اس ــر آه ــی فق ــودکان، کم خون ــان و ک ــران، زن ــان دخت می

نتایــج مطالعــات متعــدد بــرروی بیماری هــای تغذیــه ای مویــد ایــن 
ــه ای در  ــود تغذی ــایع ترین کمب ــن ش ــر آه ــه فق ــت اســت ک واقعی
سراســر جهــان می باشــد ]2[. آنمــی کاهــش هموگلوبیــن، کاهــش 
ــش  ــه کاه ــز و در نتیج ــای قرم ــوده گلبول ه ــم ت ــداد و حج تع
ــم  ــی باشــد ]3[.ک ــردش خــون م ــل اکســیژن در گ ــت حم ظرفی
خونــی در تمــام نژادهــا، هــر دو جنــس مؤنــث و مذکــر و در تمــام 
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ــه  ــه، ب ــک جامع ــایع در ی ــی ش ــم خون ــود. ک ــده می ش ــنین دی س
عنــوان یــک مشــکل مهــم بهداشــتی مخصوصــاً در کشــورهای در 
حــال توســعه مطــرح اســت و در بســیاری از ایــن کشــورها نســبت  
ــر  ــی فق ــتند ]4[. کم خون ــال هس ــه آن مبت ــت ب ــادی از جمعی زی
ــت و  ــان اس ــر جه ــه ای در سراس ــکل تغذی ــایع ترین مش ــن ش آه
ــن  ــود آه ــت )WHO( کمب ــی بهداش ــازمان جهان ــار س ــق آم طب
شــایع ترین اختــالل تغذیــه ای در دنیاســت و حــدود 50% الــی%60 
مــردم جهــان کمبــود آهــن دارنــد. حــدود 2 میلیــارد نفــر در جهــان 
کــم خونــی فقــر آهــن دارنــد کــه از ایــن تعــداد ســاالنه 1 میلیــون 
نفــر جــان خــود را از دســت می دهنــد. علــت اصلــی کــم خونــی 
کمبــود آهــن در زنــان هــدر رفتــن خــون در زمــان عــادت ماهانــه 
ــران نوجــوان  ــی در دخت ــدون کــم خون ــود آهــن ب می باشــد. کمب
ســبب کاهــش کیفیــت تحصیلــی و ضریــب هوشــی می شــود ]5[. 
طبــق تخمیــن ســازمان جهانــی بهداشــت )WHO(41./. زنــان و 
27% کــودکان قبــل از ســن مدرســه از کــم خونــی فقرآهــن رنــج 

.]6[ می برنــد 
ــود آهــن ناشــی  ــی، کمب مهم تریــن و شــایع ترین علــت کــم خون
ــاالی آنمــی  ــر شــیوع ب ــر ب ــل مؤث از ســوءتغذیه اســت ]7[. عوام
ــی، عــدم  ــواد غذای ــی از م ــی غذاهــای غن شــامل; مصــرف ناکاف
ــد از  ــان، اســتفاده ناکارآم ــات بهداشــت و درم ــه خدم دسترســی ب
مــواد غذایــی موجــود و در نتیجــه ابتــال بــه بیمــاری هــای عفونــی 
مــی باشــد ]8[. امــروزه نقــش رژیــم غذایــی و تغذیــه در ســالمتی 

ــی شــناخته شــده اســت ]9[.  ــه خوب و پیشــرفت بیماری هــا ب
ــد  ــا رشــد و تکامــل، می توان ــاط ب ــر ارتبـ ــی عــالوه ب ــم غذای رژی
ــا ســالمتی خــاص دوران کودکــی  برخــی از مشــکالت مرتبــط ب
ــا،  ــیدگی دندان ه ــتخوان ها، پوس ــالمت اس ــد س ــی مانن و نوجوان
ــه  ــوء تغذی ــت، س ــی، یبوس ــوردن، چاق ــه خ ــوط ب ــالالت مرب اخت
ــم  ــد. ک ــدید کن ــا تش ــل داده ی ــن را تقلی ــر آه ــی فق ــم خون و ک
خونــی فقــر آهــن می توانــد باعــث ضعــف بدنــی، کاهــش تحمــل 
فیزیکــی، اختــالل در رشــد بدنــی، ضعــف سیســتم ایمنــی، اشــکال 
ــش  ــرژی، کاه ــم در ان ــر متابولیس ــدن، تغیی ــای ب ــم دم در تنظی
ــر شــود. در  ــا عفونت هــا و افزایــش مــرگ و می ــارزه ب توانایــی مب
ســنین شــیرخوارگی و نوپایــی شــیوع کــم خونــی فقــر آهــن از نظر 
جنســیت وجــود نــدارد، امــا در ســنین بلــوغ شــیوع آن در دختــران 
بیشــتر از پســران اســت و بــه همیــن علــت بســیاری از مطالعــات 
در ایــن گــروه جنســی انجــام شــده اســت  ]10,11[. شــیوع کــم 
خونــی فقــر آهــن در دختــران بعــد از بلــوغ بــه دلیــل خونریــزی 
ــران  ــن دخت ــد. ای ــش می یاب ــدن افزای ــد ب ــش رش ــه و جه ماهیان
ــج  ــدیداً رن ــن ش ــود آه ــارداری از کمب ــد از ب ــد از ازدواج و بع بع

می برنــد و در ایــن میــان نــه تنهــا خطــر مــرگ و میــر بــه دلیــل 
ــد  ــوزاد متول ــد، بلکــه ن خونریــزی هنــگام زایمــان افزایــش می یاب
ــدارد ]12[. ــی ن ــر کاف ــوده و ذخای ــارس ب ــا ن ــم وزن و ی شــده، ک
ــن  ــی کــه هموگلوبی ــش آموزان ــر اســاس معیارهــاي WHO دان ب
ــد، در  ــر باش ــی لیت ــرم در دس ــا 11/99 گ ــدوده 8 ت ــا در مح آن ه
گــروه کــم خونــی و آن هایــی کـــه هموگلوبیــن باالتــر از 11/99 
گــرم در دســی لیتــر داشــته باشــند طبیعـــی در نظـــر گرفتــه مــی 
شونـــد ]13[. شــیوع کــم خونــی در کشــورهای صنعتــی 9درصــد 
ــران  ــی باشــد و در ای ــی53 درصــد م ــر صنعت و در کشــورهای غی
بیــن 30 تــا 50 درصــد از  زنــان وکــودکان در خانــواده هــای کــم 
در آمــد بــه کــم خونــی فقــر آهــن مبتــال مــی باشــد ]14[. کــم 
ــز  ــلول های قرم ــت س ــش ظرفی ــب کاه ــن موج ــی فقرآه خون
خــون در تحویــل اکســیژن بــه بافت هــا و ســلول های بــدن 
ــده، تنگــی  ــگ پری ــه رن ــد ملتحم ــی مانن ــم بالین می شــود و عالی
نفــس، ســرگیجه و ضعــف را بــه همــراه دارد. طبــق بــرآورد ســاز 
مــان جهانــی بهداشــت، 25 درصــد دانــش آمــوزان بــه کــم خونــی 
ــعه در  ــال توس ــورهاي در ح ــتند و در کش ــال هس ــن مبت ــر آه فق
گــروه جمعیتــی دانــش آمــوزان و نوجوانــان میــزان شــیوع از 29/2 
درصــد تــا 79/6 درصــد گــزارش شــده اســت ایــن مســاله مصــرف 
ناکافــی آهــن غذایــی، ســوء تغذیــه عمومــی یــا آهــن کــم موجــود 
در رژیــم غذایــی را نشــان می دهــد ]15[. گــروه  هایــی کــه 
بیشــتر در معــرض کــم خونــی فقــر آهــن قــرار دارنــد شــیرخواران، 
ــان بخصــوص دختــران نوجــوان و  کــودکان زیــر 6 ســال، نوجوان
زنــان در ســنین بــاروری بخصــوص زنــان بــاردار هســتند. پســران 
ــی  ــار کم خون ــن اســت دچ ــم ممک ــغ ه ــردان بال ــان و م و نوجوان
فقــر آهــن بشــوند امــا ایــن خطــر در آن هــا کمتــر اســت ]16[. کــم 
خونــی فقــر آهــن در نوجوانــان موجــب کاهــش قــدرت  حافظــه 
ــر  ــر ب ــت تأثی ــه عل ــن ب ــی فقرآه ــم خون ــود. ک ــري می ش ویادگی
ــوزان  ــش آم ــی دان ــت تحصیل ــري و کاهــش آن، اف ــدرت یادگی ق
را بــه  دنبــال خواهــد داشــت ]17[. علــل ایجــاد کــم خونــی فقــر 
آهــن در دوران مدرســه و بلــوغ در ســنین مدرســه بــه ایــن دلیــل 
ــاز دارد  ــتری نی ــن بیش ــه آه ــد ب ــل رش ــه دلی ــدن ب ــه ب اســت ک
ــن دوران  ــن در ای ــاوی آه ــی ح ــع غذای ــی مناب ــرف ناکاف و مص
منجــر بــه کمبــود آهــن می شــود ]18[. در دوران بلــوغ بــه دلیــل 
جهــش رشــد، نیــاز دختــران و پســران بــه آهــن بیشــتر از دوران 
ــن در  ــاوی آه ــی ح ــع غذای ــه از مناب ــی ک ــت، در صورت ــل اس قب
برنامــه غذایــی روزانــه بــه انــدازه کافــی مصــرف نشــود نوجــوان 
بــه ســرعت در معــرض خطــر کمبــود آهــن و کــم خونــی ناشــی 
از آن قــرار می گیــرد ]19[. کــم خونــی فقــر آهــن در دختــران در 
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ســنین بلــوغ، بــه دالیــل جهــش رشــد، عــادات ماهانــه و از دســت 
دادن خــون شــایع تــر مــی باشــد ، بنابرایــن کــم خونــی فقــر آهــن 
در دختــران در مقایســه بــا پســران نوجــوان شــیوع باالتــری دارد. 

.]20[
ــی  ــم خون ــگیری از ک ــرای پیش ــات ب ــن اقدام ــم تری ــی از مه یک
ناشــی از فقــر آهــن، آمــوزش تغذیــه بــه منظــور ایجــاد تعــادل و 
تنــوع در برنامــه غذایی روزانــه اســت ]21[. وسعت اهمیت اقتصادي 
و  اجتماعی عواقب کم خونی، مقابله و پیش گیري از آن را یک چالش 
بـزرگ براي کشور ساخته و یکی از راه هــا در این زمینه، آمـوزش 
پیشــنهاد شــده اســت ]22[. اگر چــه در برخــی از مطالعــات آموزش 
توانســته اســت در افزایــش دانــش نســبت بــه کــم خونــی موثــر 
باشــد امــا همــه تحقیقــات نتایــج مشــابهی گــزارش نکــرده انــد در 
بعضــی از مطالعــات آمــوزش یــا اثــر محــدودی بــر افزایــش دانــش 
داشــته و یــا بــی اثــر بــوده اســت ]22[. بــا تشــخیص زودرس کــم 
ــا اصــالح وضعیــت تغذیــه و تجویــز مکمــل  خونــی فقــر آهــن ب
ــات  ــت ]23[. مطالع ــگیری اس ــل پیش ــکل قاب ــن مش ــن، ای آه
ــی در  ــای آموزش ــاس الگوه ــوزش را براس ــر آم ــف  از تأثی مختل
ــان انهــا  ــد کــه از می ــت نمــوده ان ــر آهــن حمای پیشــگیری از فق
مــی تــوان بــه مطالعــه ســید نعمــت اهلل روشــن ]24[، الحانــی ]25[ 
و نیکنامــی ]26[ اشــاره کــرد. ولــی ایــن مطالعات آمــوزش به روش 
ــال  ــی و ارس ــفاهی، کتب ــی ش ــه روش ترکیب ــی و ب ــته آموزش بس
پیامهــای مجــازی برپیشــگیری از کــم خونــی فقــر آهــن دختــران  
را بررســی نکــرده انــد.  بنابرایــن بــا توجــه بــه فقــدان مطالعــات 
ــزوم برنامــه ریــزی  جامــع در ایــن زمینــه در شــهر کرمانشــاه و ل
ــدی  ــوارض ج ــه ع ــه ب ــا توج ــر ب ــالت موث ــرای مداخ ــت اج جه
ــد کشــور در جهــت  ــز سیاســت جدی ــر آهــن و نی ــی فق کــم خون
بهبــود هــرم جمعیتــی بــا افزایــش موالیــد و از ســوی دیگــر عادات 
غذائــی و فرهنگــی خــاص منطقــه، ایــن مطالعــه بــا هدف بررســی 
تأثیــر بســته آمــوزش ترکیبــی پیشــگیری از کــم خونــی فقــر آهــن 

بــر آگاهــی، نگــرش وعملکــرد دختــران نوجــوان مــی باشــد. 

روش کار
ایــن پژوهــش نیمــه تجربــی در ســال 98-99  بــر روی120 دختــر 
ــاه  ــهر کرمانش ــال ش ــنی )14-19( س ــروه س ــوان درگ ــو ج ان ن
 d=0/05 ــت ــرض p=0/05  دق ــا ف ــه ب ــم نمون ــد. حج ــام ش انج
ــاری  ــول آم ــتفاده از فرم ــا اس ــد، ب ــان 95 درص ــدود اطمین وح
کوکــران بــه تعــداد 100 نفــر حاصــل شــد. )نمــرات یــک انحــراف 
معیــار کمتــر از میانگیــن(120 نفــر بــرای فراینــد پژوهــش انتخــاب 
شــدند کــه بــه روش تصادفــی ســاده در گــروه هــای آزمــون )60  

نفــر( و کنتــرل )60 نفــر( قــرار گرفتنــد. ابزارهــای مطالعــه شــامل; 
اطالعــات جمعیــت شــناختی 20ســؤال و پرسشــنامه کــم خونــی 
ــه صــورت ســه            ــود کــه ســؤاالت بخــش آگاهــی ب ــر آهــن ب فق
گزینــه ای طراحــی شــد و نحــوه امتیازدهــی بــه ایــن شــکل بــود 
کــه بــه پاســخ درســت نمــره یــک و بــه پاســخهای غلــط نمــره 
صفــر تعلــق گرفــت. ســؤااالت بخــش نگــرش و رفتــار بــه صورت 
ــر اســاس مقیــاس لیکــرت طراحــی شــد و نحــوه  ــه ای ب 5 گزین
نمــره دهــی آنهــا بدیــن شــکل بــود کــه در بخــش نگــرش بــرای 
هــر ســؤال طیفــی از نمــرات بیــن صفــر تــا  4 )کامــال موافــق = 4، 
موافــق =3، بــدون نظــر =2 ، مخالــف =1  و کامــال مخالــف =0(
در نظــر گرفتــه شــد. در بخــش عملکــرد نیــز مطابــق بــا مقیــاس 
لیکــرت بــرای هــر ســؤال طیفــی از نمــرات بیــن صفــر تــا چهــار 
)همیشــه =4 ، اغلــب =3 ،گاهــی =2، بــه نــدرت =1 و هرگــز= 0(

ــی نمــره  ــا ســؤاالت منف ــه در رابطــه ب ــه شــد. البت در نظــر گرفت
دهــی معکــوس انجــام شــد. روایــی آن بــه روش روایــی محتــوی 
حاصــل شــد و ابزارگــرد اوری داده هــا از طریــق پرسشــنامه محقق 
ســاخته، مشــتمل بــر ســه بخــش ســطح دانــش14 ســؤال، نگرش 
14ســوال و عملکــرد 8 ســؤال مــی باشــد. روایــی ابــزار بــه روش 
روایــی محتــوا )CVI دانــش 88/. درصــد، عملکــرد 94/. درصــد و 
ــرد 93/.  ــد، عملک ــش94/. درص ــد و CVR دان ــرش 74/.درص نگ
ــق  ــی آن از طری ــبه و پایای ــد محاس ــرش84/. درص ــد و نگ درص
ــب )75%  ــه ترتی ــب همبســتگی پیرســون ب ــون مجــدد )ضری آزم

درصــد,86% درصــد، 85% درصــد( تائیــد شــد.  
محتــوی آمــوزش متناســب طبــق نظــر اســاتید بازبینــی و مجــددا 
تنظیــم  گردیــد. طراحــی و نحــوه برگــزاری جلســات آموزشــی بــا 
توجــه بــه عالیــق دانش آمــوزان و آنالیــز داده هــای اولیــه و شــرایط 
ــری  ــم پژوهــش تصمیم گی ــرم و نظــر تی مدرســه و معلمیــن محت
ــو و  ــامل گفتگ ــی ش ــه روش ترکیب ــن برنامه آموزشی ب ــد. ای ش
ســخنرانی )شــفاهی(، کتبــی )پمفلــت( و ارســال پیام هــای مجــازی 
از طریــق پیــام رســان ســروش برگزارشــد. )جــدول1(.  بــه دختران 
دانــش آمــوز بعــد از پایــان مداخــالت آموزشــی بــا توجه بــه توصیه 
منابــع علمــی در جهــت تأثیــر مداخلــه بــه مــدت یــک مــاه فرصت 
داده  شــد تــا آموزش هــای الزم را عمــال بــه کار گیرنــد. یــک مــاه 
بعــد از مداخله آموزشی، تکمیل مجــدد پرسشنامه صورت گرفــت. در 
انتهــای برنامــه بــه دانــش امــوزان گــروه شــاهد پمفلــت و جــزوه 

آموزشــی حــاوی مطالــب آمــوزش ارائــه شــد.
در مطالعــه حاضــر کــد اخــالق از کمیتــه اخــالق دانشــکده 
IR.MODARES. علــوم پزشــکی  دانشــگاه تربیــت مــدرس

REC.1397.210  اخــذ شــد. همچنیــن رضایــت آگاهانــه از 
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ــت، روش  ــورد ماهی ــان در م ــه آن ــوزان، توجی ــش ام ــن و دان والدی
ــه  ــل راز داری و محرمان ــت اص ــش, رعای ــام پژوه ــدف انج و ه
نگــه داشــتن اطالعــات بدســت آمــده، آزادی نمونــه هــای مــورد 
پژوهــش در تــرک مطالعــه از جملــه اصــول اخالقــی بودنــد کــه 
در ایــن پزوهــش اخــالق رعایــت شــدند.  داده هــا بــا نــرم افــزار   

ــه  منظــور دستیابی به نتایج از  ــل شــدند. ب spss نســخه 19 تحلی
ــار  ــار و آم ــراف معی ــن و انح ــاخص های آمار توصیفی; میانگی ش
ــل  ــمیرنوف و تحلی ــروف اس ــون، کولموگ ــون ل ــتنباطی; آزم اس
 )P>0/05( ــی داری ــس و RMANOVA در ســطح معن کوواریان

ــتفاده شــده اســت. اس

جدول 1: برنامه جلسات آموزشی گروه مداخله 

روش آموزشنوع آموزشموضع جلساتجلسات

جلسه اول
موضوع کلی :  شناخت بیماری کم خونی فقرآهن

موضوع جزیی: 
تعریف وازه ها

شفاهی
کتبی

مجازی

سخنرانی /پرسش وپاسخ
کارت آموزشی /پمفلت

ارسال پیام ازطریق تلفن همراه

دوم و سوم

عالیم وعوارض کم خونی فقر آهن
نکات تغذیه ای مرتبط با کم خونی فقرآهن

مصرف چای همراه یا بالفاصله بعد غذا
مصرف سبزیجات

مصرف گوشت )آهن هم (
A,C مصرف حبوبات عدس ولوبیا )غیر هم(و مصرف ویتامین

شفاهی
کتبی

مجازی

سخنرانی /پرسش وپاسخ
کارت آموزشی /پمفلت

ارسال پیام ازطریق تلفن همراه

چهارم و پنجم

نکات بهداشتی مرتبط با کم خونی فقرآهن
عفونتها :گوارشی /تنفسی

مصرف داروها )عوارض داروها(
عادت ماهیانه و انواع خونریزیها  انگل ها

شفاهی
کتبی

مجازی

سخنرانی /پرسش وپاسخ
کارت آموزشی /پمفلت

ارسال پیام ازطریق تلفن همراه

ششم و هفتم

عادات وباورهای غلط وناصحیح
رزیم غذایی ناصحیح /بی رویه

کم خوریی
حذف وعده غذای

شفاهی
کتبی

مجازی

سخنرانی /پرسش وپاسخ
کارت آموزشی /پمفلت

ارسال پیام ازطریق تلفن همراه

یافته ها
بــرای ارزیابــی بررســی تأثیــر بســته آموزشــی پیشــگیری از 
ــر آگاهــی، نگــرش و عملکــرد دختــران  کــم خونــی فقــر آهــن ب
نوجــوان از تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــره اســتفاده شــد. یکــی 
از پیش فرض هــای اســتفاده از تحلیــل کواریانــس، همســانی 
ــون  ــی آن از آزم ــرای بررس ــه ب ــود ک ــا ب ــس کواریانس ه ماتری

ــا  ــه آی ــد ک ــون باکــس بررســی می کن باکــس اســتفاده شــد. آزم
ــس را  ــی ماتریس هــای واریانــس- کوواریان داده هــا فــرض همگن
ــود  ــی دار ب ــدار باکــس معن ــر. اگــر مق ــا خی ــرد ی ــر ســؤال می ب زی
ایــن فــرض زیــر ســؤال خواهــد رفــت. و امــکان اســتفاده از تحلیل 

ــد داشــت. ــود نخواه ــس وج کوواریان

جدول 2 : آزمون لون بررسی همگنی واریانس های نمرات نمره اگاهی، نگرش و عملکرد دختران نوجوان در زمینه کم خونی فقر آهن در دو گروه مداخله و کنترل پس  از 
مداخله

P-valueدرجه آزادی 2درجه آزادی F1متغیر

0/66131160/578دانش

0/74131160/567عملکرد
0/64431160/587نگرش

ــاداری  ــطح معن ــان داد س ــدول2( نش ــج )ج ــه نتای ــه ک همان گون
بــرای هرکــدام از متغیرهــای دانــش، عملکــرد و نگــرش بزرگتــر از 

ــود، بنابرایــن فــرض همگنــی واریانس هــا جهــت اســتفاده  0/05ب
از آزمــون کوواریانــس برقــرار بــود.
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جدول 3 : تحلیل کواریانس بررسی تأثیر بسته آموزشی پیشگیری از کم خونی فقر آهن بر آگاهی، نگرش وعملکرد دختران نوجوان

توان آزمونمجذور اتاFP-valueالمبدای ویلکزمتغیرهای پژوهش

0/43612/5520/0010/2420/99اثر گروه
 

ــس نشــان داد اثربخشــی بســته آموزشــی  ــل کواریان ــج تحلی نتای
برآگاهــی مرتبــط بــا پیشــگیری از کم خونــی فقــر آهــن دختــران 
 ،)F= 12,552 و P>0/001( ــت ــی داری داش ــر معن ــوان تأثی نوج
و در نتیجــه فــرض صفــر رد شــد. مقــدار المبــدای ویلکــز 
0/436)جــدول2( بــود. بــه  منظــور بررســی تأثیــر بســته آموزشــی 
ــؤال های  ــه س ــخ ب ــته و پاس ــای وابس ــک از متغیره ــر ی ــر ه ب
ــه  ــد ک ــتفاده ش ــه اس ــک  طرف ــس ی ــل کواریان ــش از تحلی پژوه

نتایــج آن در جــدول ذکــر گردیــد. بــا توجــه بــه برقــراری فــرض 
ــت بررســی  ــا، جه ــس ه ــی واریان ــرض همگن ــودن و ف ــال ب نرم
ــا  فرضیــات ایــن پژوهــش از آزمــون کوواریانــس اســتفاده شــد ت
ــن  ــر آه ــی فق ــگیری از کم خون ــی پیش ــته آموزش ــی بس اثربخش
توســط دختــران دبیرســتانی در قالــب فرضیــات پژوهــش بررســی 

ــدول 3(. ــردد )ج گ

جدول4 : میانگین نمره دانش ,نگرش و عملکرد دختران نوجوان در زمینه کم خونی فقر آهن در گروه مداخله بعد از آموزش

مجذور اتاFP-valueمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتگروه آزمون

176/927358/9763/5960/0160/085دانش 
9469/07833156/35946/2360/0010/545نگرش 
1018/7103570/39917/2510/0010/309عملکرد 

در راســتای فرضیــه اول پژوهــش، تحلیــل کوواریانس اجرای بســته 
آموزشــی نشــان داد میانگیــن نمــره دانــش درزمینــه پیشــگیری از 
کم خونــی فقــر آهــن دختــران بعــد از مداخلــه افزایــش یافــت. بــا 
توجــه بــه اینکــه اجــرای پیــش آزمــون به عنــوان متغیــر همپــراش 
ــن  ــد. بنابرای ــذار باش ــون تأثیرگ ــج پس آزم ــر نتای ــود ب ــن ب ممک
ــاوت  ــه ی تف ــه مقایس ــپس ب ــرد و س ــرل ک ــر آن را کنت ــد اث بای
بیــن گــروه هــا در پس آزمــون پرداخــت. اگــر پــس از کنتــرل آن 
اثــر عامــل گروهــی یــا بــه  عبــارت  دیگــر تفــاوت بیــن گروه هــا 
ــوان گفــت کــه تفــاوت  ــود، آن  وقــت مــی ت ــادار ب همچنــان معن
بیــن دو گــروه مداخلــه و کنتــرل در مرحلــه ی پس آزمــون ناشــی 
از اثــر مداخلــه بــوده اســت. همان طــور کــه )جــدول4( نشــان داد 
میانگیــن مجــذورات عامــل گروهــی برابــر 58/976 بــود. همچنین 
ــر 3/596  ــن براب ــن میانگی ــرای ای ــده ب ــت  آم ــه  دس ــدار F ب مق
ــود                                                                                                 ــادار ب ــر از 0/05 درصــد معن ــه در ســطح خطــای کمت ــود ک ب
)P>0/0 5( بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه تفــاوت بیــن 
ــس از  ــون پ ــه ی پس آزم ــرل در مرحل ــون و کنت ــروه آزم دو گ
ــد  ــا 99 درص ــون( ب ــراش )پیش آزم ــر همپ ــرات متغی ــذف اث ح
اطمینــان و ســطح خطــای کمتــر 5 0/0 درصــد معنــادار بــود. بــه  
عبــارت  دیگــر تأثیــر بســته آموزشــی ویــژه پیشــگیری کم خونــی 
فقــر آهــن برآگاهــی موثــر بــود. بنابرایــن فــرض پژوهــش در ایــن 
خصــوص تأییــد شــد و بــا توجــه بــه یافتــه هــای بخــش توصیفــی 
نیــز مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن تأثیــر در جهــت افرایــش 
شــکل گیری دانــش دختــران بــوده اســت. همچنیــن میــزان تأثیــر 

مداخلــه در ایــن آزمــون برابــر 0/085 بــود.
ــرای  ــس اج ــل کوواریان ــش، تحلی ــه دوم پژوه ــتای فرضی در راس
ــه  ــرش درزمین ــره نگ ــن نم ــان داد میانگی ــی نش ــته آموزش بس
ــت.  ــش یاف ــه افزای ــد از مداخل ــران بع ــن دخت ــر آه ــی فق کم خون
همان طــور کــه جــدول فــوق نشــان مــی دهــد میانگیــن 
مجــذورات عامــل گروهــی برابــر 3156,359 بــود. همچنیــن مقدار 
F بــه  دســت  آمــده بــرای ایــن میانگیــن برابــر 46,236 بــود کــه در 
 )P>0/001( ســطح خطــای کمتــر از 1 درصــد معنــادار مــی باشــد
ــروه  ــن دو گ ــاوت بی ــه تف ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــن مــی ت بنابرای
مداخلــه و کنتــرل در مرحلــه ی پس آزمــون پــس از حــذف اثــرات 
ــا 99 درصــد اطمینــان و ســطح  متغیــر همپــراش )پیش آزمــون( ب
خطــای کمتــر از 1 درصــد معنــادار بــود. بــه  عبــارت  دیگــر تأثیــر 
ــر نگــرش  ــر آهــن ب ــی فق بســته آموزشــی پیشــگیری از کم خون
تأثیرگــذار بــوده اســت. بنابرایــن فــرض مــا در ایــن خصــوص تأیید 
ــوان  ــز می ت ــی نی ــای بخــش توصیف ــه یافته ه ــه ب ــا توج شــد و ب
ــش شــکل گیری  ــت افرای ــر در جه ــن تأثی ــه ای ــت ک نتیجــه گرف
ــا  ــزان مجــذورات ات ــن می ــوده اســت. همچنی ــران ب نگــرش دخت
بیانگــر میــزان تأثیــر مداخلــه می باشــد کــه در ایــن آزمــون برابــر 

ــود. 0/545 ب
ــر  ــس تأثی ــل کوواریان ــش، تحلی ــوم پژوه ــه س ــتای فرضی در راس
ــی  ــه کم خون ــرد درزمین ــره عملک ــن نم ــی میانگی ــته آموزش بس
ــه  ــور ک ــه همان ط ــد از مداخل ــوان  بع ــران نوج ــن دخت ــر آه فق
جــدول فــوق نشــان داد میانگیــن مجــذورات عامــل گروهــی برابــر 
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1018/710 بــود، همچنیــن مقــدار F بــه  دســت  آمــده بــرای ایــن 
ــر از  ــه در ســطح خطــای کمت ــر 251/ 17 اســت ک ــن براب میانگی
ــوان نتیجــه  ــود )P>0/001(. بنابرایــن مــی ت ــادار ب 1 درصــد معن
گرفــت کــه تفــاوت بیــن دو گــروه مداخلــه  و کنتــرل در مرحلــه ی 
پس آزمــون پــس از حــذف اثــرات متغیــر همپــراش )پیش آزمــون( 
ــد  ــر از 1 درص ــای کمت ــطح خط ــان و س ــد اطمین ــا 99 درص ب
معنــادار بــود. بــه  عبــارت  دیگــر تأثیــر بســته آموزشــی پیشــگیری 

از کم خونــی فقــر آهــن بــر عملکــرد آنــان تأثیرگــذار بــوده اســت 
بنابرایــن فــرض پژوهــش در ایــن خصــوص تأییــد شــد و بــا توجــه 
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــز می ت ــی نی ــش توصیف ــای بخ ــه یافته ه ب
کــه ایــن تأثیــر در جهــت افزایــش شــکل گیری عملکــرد دختــران 
بــود. همچنیــن میــزان مجــذورات اتــا بیانگــر میــزان تأثیــر مداخله 

ــود. ــر 0/309 ب ــون براب ــن آزم ــه در ای می باشــد ک

جدول 5:  مقایسه داده های نمره آگاهی، نگرش و عملکرد دختران نوجوان در زمینه کم خونی فقر آهن دوگروه مداخله وکنترل قبل و بعد از مداخله 

متغیر پژوهش
گروه کنترلگروه مداخله 

P-valueآماره آزمون
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

دانش
27/894/3926/834/22قبل  از مداخله

27/40/011
30/193/927/053/61بعد از مداخله

عملکرد
24/385/123/764/67قبل از مداخله

13/20/009
30/723/1123/674/53بعد از مداخله

نگرش
    40/178/6837/538/51قبل از مداخله

32/80/003
58/977/9737/397/82بعد از مداخله

ــه  ــروه مداخل ــراد در گ ــرات اف ــن نم ــر میانگی ــدول 5( بیانگ )ج
برحســب مراحــل قبــل از مداخلــه و بعــد از مداخلــه بــرای 
متغیرهــای دانــش، عملکــردو نگــرش کــه تفــاوت قابل مالحظــه 
ــد از  ــل بع ــن در مراح ــن میانگی ــه ای ــورت ک ــت. بدین ص ای داش
مداخلــه بیشــتر از مراحــل قبــل از مداخلــه بــود و میانگیــن نمــرات 
ــد از  ــر 27/89 بع ــه  براب ــروه مداخل ــه در گ ــل از مداخل ــش قب دان
مداخلــه و در گــروه مداخلــه برابــر )30/19(؛ قبــل از مداخلــه گــروه 
ــر  ــرل براب ــروه کنت ــه گ ــد از مداخل ــر 26/83 و در بع ــرل براب کنت
)27/05( و آمــاره آزمــون تــی )0/011(. میانگیــن نمــرات عملکــرد 
قبــل از مداخلــه در گــروه مداخلــه برابــر 2/38 و بعــد از مداخلــه در 
گــروه  مداخلــه برابــر )30/72(، قبــل از مداخلــه گــروه کنتــرل برابر 
23/76 و در بعــد از مداخلــه گــروه کنتــرل برابــر )23/67( و آمــاره 
آزمــون تــی )0/009(. و میانگیــن نمــرات عملکــرد قبــل از مداخلــه 
در گــروه مداخلــه  برابــر 40/17 و بعــد از مداخلــه در گــروه مداخلــه 
ــر 37/53 و در  ــر )40/17(، قبــل از مداخلــه گــروه کنتــرل براب براب
بعــد از مداخلــه گــروه کنتــرل برابــر )37/39(. و آمــاره آزمــون تــی 
ــن متغیرهــا در  ــرای ای ــه ب ــراد نمون ــن نمــرات اف )0/003(. میانگی
گــروه کنتــرل برحســب مراحــل قبــل از مداخلــه - بعــد از مداخلــه 

ــت. ــه ای نداش ــاوت قابل مالحظ تف

بحث 
ــر  ــی ب ــوزش ترکیب ــته آم ــان داد بس ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای
پیشــگیری کم خونــی فقــر آهــن بــر  آگاهــی، نگــرش و عملکــرد 
دختــران نوجــوان تأثیرگــذار بــود. در مطالعــه  نیمــه تجربــی 

منصوریــان و همــکاران کــه در ســال 92 تحــت عنــوان "بررســی 
تأثیــر آمــوزش بــر اســاس الگــوي اعتقــاد بهداشــتی بــر آگاهــی، 
ــرگان  ــهر گ ــی ش ــر راهنمای ــوزان دخت ــار دانش آم ــرش و رفت نگ
در مــورد کم خونــی فقــر آهــن انجــام شــد، 400 دانش آمــوز 
دختــر مــدارس راهنمایــی دخترانــه شــهر گــرگان کــه به صــورت 
تصادفــی در دو گــروه مداخلــه و کنتــرل قــرار داده شــدند، قبــل از 
ــه آموزشــی پیش آزمــون انجــام شــد، ســپس یــک برنامــه  مداخل
آموزشــی درزمینــه کم خونــی فقــر آهــن بــه اجــرا درآمــد و شــش 
ــد از  ــی بع ــن آگاه ــد. میانگی ــل گردی ــا تحلی ــد داده ه ــه بع هفت
آمــوزش میانگیــن نمــره آگاهــی در گــروه مداخلــه و گــروه کنتــرل 
ــر  ــق بیانگ ــج آن تحقی ــه نتای ــرد. ک ــدا ک ــی داری پی ــاوت معن تف
ــر آگاهــی  ــر اســاس الگــوي اعتقــاد بهداشــتی ب تأثیــر آمــوزش ب

ــود ]27[.  ــن ب ــر آه ــه فق ــوزان در زمین دانش آم
ــا  ــال 95 ب ــکاران، در س ــور و هم ــط احمدپ ــه توس ــی ک در تحقیق
ــی،  ــزان آگاه ــر می ــوری ب ــوزش حض ــر آم ــی تأثی ــوان بررس عن
ــن  ــر آه ــی از فق ــی ناش ــورد کم خون ــر در م ــوزان دخت دانش آم
ــالف  ــوزش اخت ــل از آم ــان داد قب ــج نش ــت، نتای ــورت گرف ص
ــن  ــه از نظــر آگاهــی، بی ــورد مطالع ــای م ــن گروه ه ــاداری بی معن
گــروه مداخلــه وکنتــرل وجــود نداشــت. امــا بعــد از انجــام مداخلــه 
ــده  ــه دی ــاداری در آگاهــی در گــروه مداخل آموزشــی اختــالف معن
شــد. نمــرات آگاهــی دانــش آمــوزان گــروه مداخلــه افزایش یافــت، 
ایــن بــدان معناســت کــه انجــام مداخلــه آموزشــی باعــث ارتقــاء 
ســطح آگاهــی گردیــده اســت ]28 [. نتایــج  ایــن مطالعــه همچنین 
ــی فقــر  نشــان داد، اجــرای بســته آموزشــی پیشــگیری از کم خون
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ــوده اســت.  آهــن در حیطــه نگــرش تأثیرگــذار ب
Hafzan Yusoff و همــکاران )2012( تحقیقــی بــا عنــوان "تاثیــر 

ــن  ــت هموگلوبی ــرش و وضعی ــش, نگ ــر دان ــه ب ــوزش تغذی آم
نوجوانــان مالــزی" انجــام دادنــد. ایــن مطالعــه روی 2800 
ــه,  ــوزش تغذی ــی: آم ــروه  درمان ــطه در 4 گ ــوز دوره متوس دانش آم
آهــن روزانــه، فــوالت و مکمل هــای ویتامیــن C انجــام شــد. هــر 
مداخلــه بــه مــدت 3 مــاه انجــام شــد و بــه دنبــال آن 3 مــاه فاصله 
افتــاد و مداخلــه انجــام نگرفــت. از شــروع مطالعــه, هیــچ تفــاوت 
معنــی داری در ســطح هموگلوبیــن در میــان 4 گــروه دیــده نشــد، 
لیکــن بهبــود معنــی داری در نگــرش در همــه گــروه هــا حاصــل 
شــد. ایــن مطالعــه نشــان داد آمــوزش تغذیــه، نگــرش نوجوانــان 
را در دانــش آمــوزان مــدارس متوســطه مالــزی افزایــش داد ]29[. 
ــی  ــته آموزش ــر بس ــان داد تأثی ــر نش ــه حاض ــای مطالع ــه ه یافت
ــی  ــران در پیشــگیری از کم خون ــرد دخت ــر عملک طراحــی شــده ب
فقــر آهــن تأثیرگــذار بــود. در تحقیــق احمدپــور و همــکاران  نیــز 
تأثیــر آمــوزش حضــوری بــر میــزان عملکــرد دانش آمــوزان دختــر 
در مــورد کم خونــی ناشــی از فقــر آهــن موثــر بــود ، نتایــج نشــان 
ــورد  ــای م ــن گروه ه ــاداری بی ــالف معن ــوزش اخت ــل از آم داد قب
ــود  ــرل وج ــه و کنت ــروه مداخل ــن گ ــرد بی ــر عملک ــه از نظ مطالع
نــدارد. امــا بعــد از انجــام مداخلــه آموزشــی اختــالف معنــاداری در 
عملکــرد گــروه مداخلــه دیده شــد. نمــرات عملکــرد دانــش آموزان 
گــروه مداخلــه افزایــش  یافتــه بــود ایــن بــدان معناســت کــه انجام 
مداخلــه آموزشــی باعــث مطلوب تــر شــدن عملکــرد آنــان گردیــده 
اســت ]30[. تجزیــه  و تحلیــل داده هــا در مطالعه منصوریان نشــان 
داد میانگیــن عملکــرد دو گــروه مداخلــه و کنتــرل قبــل از آمــوزش 
تفــاوت معنــی داری نداشــت امــا بعــد از آمــوزش میانگیــن نمــره 
عملکــرد در گــروه مداخلــه و گــروه کنتــرل تفــاوت معنــی دار یپیــدا 
کــرد ]28[. بنابرایــن مــی تــوان امیــد داشــت بــا بهبــود عملکــرد 
ــی از  ــی ناش ــگیری از کم خون ــت پیش ــم در جه ــی مه ــود گام بش
ــادران  ــه م ــر ک ــوزان دخت ــالمت دانش آم ــاء س ــن و ارتق ــر آه فق
ــه عملکــرد  ــن مطالع ــج ای ــه نتای ــه ب ــا توج ــد، برداشــت.  ب آینده ان
نســبتاً پاییــن دانش آمــوزان، برنامه ریــزی و انجــام مداخــالت 
آموزشــی مناســب، جهــت بهبــود عملکــرد دختــران دانش آمــوز و  
پیشــگیری از فقــر آهــن و کم خونــی، بــا مصــرف صحیــح مکمــل 
ــر روی  ــر ب ــش حاض ــد .پژوه ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــن، ض آه
ــه  ــدارس انجام گرفت ــا م ــن ب ــکاری والدی ــا هم ــوزان و  ب دانش آم
شــده اســت .مطالعــات انجام شــده درزمینــه کم خونــی فقــر آهــن 
در دختــران دبیرســتانی در ایــران بــه  ویــژه در کرمانشــاه محــدود 
بــود اســت. همچنیــن اجــراي مداخلــه آموزشــی با بســته آموزشــی  
ــز  ــتانی نی ــران دبیرس ــرای دخت ــن ب ــر آه ــی فق ــه کم خون درزمین

محــدود بــود اســت . محدودیــت زمانــی مرتبــط بــا کار دانشــجویی 
و عــدم امــکان اجــرای مداخــالت بلندمــدت و پیگیــری نتایــج از 

محدویــت هــای دیگــر ایــن پژوهــش بــود اســت. 

نتیجه گیری
یافتــه هــای حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه آمــوزش بــه 
ــام  ــال پی ــری در انتق ــش موث ــی نق ــوزش ترکیب ــته آم روش بس
ــرش  ــش ,نگ ــطح دان ــای س ــارکت وارتق ــب مش ــتی ,جل بهداش
وعملکــرد دانــش آمــوزان در زمینــه کــم خونــی فقــر آهــن داشــت. 
پیشــنهاد می شــود بســته آموزشــی ویــژه پیشــگیری از کم خونــی 
ــیع  ــطح وس ــی در س ــان آموزش ــا و مربی ــه خانواده ه ــن ب ــر آه فق
ارائــه شــود تــا گام هــای هــدف دار و مثبتــی در راســتای افزایــش 
ــتای  ــر در راس ــوران دخت ــش آم ــرش دان ــرد و نگ ــی، عملک آگاه
ــکیل  ــا تش ــن ب ــود. همچنی ــته ش ــان برداش ــمی آن ــالمت جس س
ــگیری  ــوزش پیش ــر آم ــی ب ــی مبتن ــات گروه ــا و جلس گروه ه
از کم خونــی فقــر آهــن، اجــرای جلســات از ســوی نظــام  
ــوزان و  ــت از ســالمت دانش آم ــدارس جهــت حمای ســالمت در م
پیشــگیری از بیماری هــا، انجــام تســت های آزمایشــی از ســالمت 
دانش آمــوزان در بــازه زمانــی ســه مــاه، شــش مــاه و ســاالنه بــه 
ــان روزی  ــای می ــتفاده از تغذیه ه ــه اس ــاری و ب ــوع بیم ــب ن تناس
در مدرســه تشــویق  شــود. بنــا برایــن پیشــنهاد مــی شــود، بســته 
آمــوزش ترکیبــی متناســب بــا پیشــگیری از کــم خونــی فقــر آهــن  
بــه منظــور ارتقــاء آگاهــی، نگــرش و عملکــرد کوتــاه مــدت دانــش 

ــات وســیعتری اســتفاده شــود. ــران در تحقیق ــوزان دخت آم

سپاسگزاری
ــوزش  ــد آم ــی ارش ــه کارشناس ــان نام ــی از پای ــه بخش ــن مقال ای
ــدرس  ــت م ــگاه تربی ــکی دانش ــوم پزش ــکده عل ــت دانش بهداش
تاریــخ  در  دانشــکده  پژوهــش  در  اخــالق  کمیتــه  توســط 
1397/10/15بــه کــد اخــالق 1397/210مــی باشــد بدیــن 
ــدرس  ــت م ــگاه تربی ــی دانش ــرم پژوهش ــت محت ــیله از معاون وس
تهــران کــه در اجــرا، ایــن طــرح را مــورد حمایــت مالــی قــرار داده 
ــی  ــش آموزان ــان مدرســه و دان ــن از تمامــی کارکن اســت، همچنی
کــه در انجــام ایــن پژوهــش مــا را یــاری نمــوده انــد و تجــارب و                                              
دیــدگاه هــای ارزشمندشــان را در اختیــار پژوهشــگر قــرار دادنــد، 

ــود. ــی ش ــی م ــکر و قدردان ــه تش صمیمان

تضاد منافع
این مطالعه هیچ تضاد منافعی ندارد.
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