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 خالصه اجرايي طرح
ـ و بـه فقر آهن در سنین نوجوانی و پس از بلـو    یخون كم يکـی از   بـوده، در دختـران از شـیوع بـااليی برخـوردار      ژهي

برنامـه مکمـل يـاری آهـن در دختـران       ازجملـه آهن ياری در ايـن سـنین    یها برنامهاجرای  آنراهکارهای كاهش 
دخترانـه اجـرا    یهـا  رسـتان یدباينکه در كشور ما بیش از يک دهه است كه ايـن برنامـه در   دبیرستانی است. علیرغم 

ارزشـیابی   باهـدف از نحوه اجرای آن به عمل نیامده است. لذا ايـن مطالعـه    یا گسترده، هنوز ارزيابی دقیق و شود یم
 مکمل ياری آهن در دختران دبیرستانی به اجرا درآمد.كشوری برنامه 

 منظـور  بـه بـه اجـرا درآمـد.     96-95دخترانه كشور در سال تحصـیلی   یها رستانیدبتحلیلی در -طعیيک مطالعه مق
آزمودنی قـرار گرفـت.    1032تدوين گرديد و در اختیار  یا شده ياو پا روامحقق ساخته  یها پرسشنامهارزشیابی برنامه 

 ی،شـرق  ی،جنـوب  ی،منـاطق شـمال   در یمکان تیو موقع یتبا توجه به جمع ابتدابود كه  بیترت نيا به یریگ نمونهنحوه 
دانشـگاه و در هـر دانشـگاه     14، وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی عل یها دانشگاه یناز ب ی كشورو مركز یغرب

با جمعیت كم دو خوشه )يـک خوشـه    یها شهرستانتصادفی ساده انتخاب شدند. سپس در  صورت بهيک شهرستان 
با جمعیت زياد چهار خوشـه )سـه خوشـه شـهری و يـک خوشـه        یها شهرستان شهری و يک خوشه روستايی( و در

تصادفی ساده انتخاب شـدند   صورت بهمنتخب و  یها شهرستاندخترانه تحت پوشش  یها رستانیدبروستايی( از بین 
 spss  رافـزا  نـرم  وارد شـده  یگردآور یها دادهو مدارس انجام شد.  ها شهرستان، ها استانو فرآيند پرسشگری در اين 

 و مقايسه قرار گرفت. لیوتحل هيتجزشده، مورد  20 نسخه
 :گردد یمكلیدی به شرح ذيل اعالم  نفع یذ یها گروهمطالعه حاضر به تفکیک  یها افتهي

 انآموز دانش
كـه   انـد  نمـوده درصد آنـان نیـز ااهـار     89و  كنند یمكه مکمل آهن مصرف  اند كردهان گزارش آموز دانشدرصد  77

 های قرصنمودند  ااهاران آموز دانشدرصد از  38تنها البته  .كنند یمدر مدارس را استفاده  شده عيتوزآهن  های مکمل
صرف مکمل آهن از نگاه داليل عدم م ترين مهم .كنند یممصرف  (در مدرسه)را در كالس يا بعد از كالس  شده عيتوز
اعـالم   ها یآزمودندرصد  64گرچه بود. از طرفی  رفايجاد حالت تهوع پس از مص ان، مزه بد مکمل آهن وآموز دانش
ان اعـالم كردنـد بـرای    آمـوز  دانشدرصد  71 ،شود یمداده  ها آنكه زمان كافی برای مصرف مکمل آهن به  اند كرده

 گونـه  چیهكه  اند نمودهان عنوان آموز دانشدرصد  80 همچنینمصرف مکمل آهن لیوان به تعداد كافی موجود نیست. 
ان ااهـار  آمـوز  دانشدرصد  90 بر بالغ. شود ینمانجام  ها آنقبلی در خصوص زمان توزيع مکمل آهن به  ینرسا اطالع
ان موافـق هسـتند. همچنـین    آموز دانشتوسط در مدرسه  شده عيتوزكه معلمین با مصرف قرص مکمل آهن  اند كرده
نیروهـای شـاغل در    ازآن پـس %( و 23.6)ان به مصرف مکمل آهن، والـدين  آموز دانشافراد در ترغیب  نيرگذارتریتأث

مراكز بهداشت برای بحـث  و مسئولین ان بیان كردند دعوت از متخصصین آموز دانش. اكثر باشند یم%( 18.3مدرسه )
ان به مصـرف مکمـل   آموز دانشرا در ترغیب  تأثیربیشترين  تواند یمدر مورد موضوعات مرتبط با مصرف مکمل آهن 

باشـد.   مـثثرتر  هـای  روشجـزو   توانـد  میفقر آهن  یخون كمنیز نمايش فیلم/كلیپ در مورد  بعدازآنآهن داشته باشد. 
در ترغیـب   توانـد  مـی مربوطـه   یبروشورهاان معتقدند نصب پوستر و توزيع آموز دانشدرصد  35ضمن اينکه كمتر از 

 داشته باشند. تأثیران به مصرف مکمل آهن آموز دانش



 

5 
 

 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

( و غیرانتفـاعی  99/6دولتـی ) میانگین نمره آگاهی در بین دو نوع مدرسه ن بود كه نتايج تحلیلی همچنین حاكی از اي
؛ گرچه بین رفتار مصـرف مکمـل دو نـوع مدرسـه فـوو تفـاوت       (P=0.001) متفاوت است یدار یمعن طور به( 31/8)
ان آمـوز  شدان (P=0.001)نگرش و  (0.024)آگاهی با  آهن بین مصرف مکمل از طرفی نگرديد. مشاهده یدار یمعن

مـل اسـتفاده   افرادی كه از قـرص مک آگاهی و نگرش ؛ به اين معنی كه میانگین نمره  شتوجود دا یدار یمعنرابطه 
 باالتر بود. كردند یم

در مدارس دولتـی و   یدار یمعن طور بهمکمل آهن  های قرصنحوه توزيع  رسد یمبه نظر مطالعه،  یها افتهيبر اساس 
توسـط معـاون پرورشـی و مربیـان      عمـدتا   هـا  مکمـل در مدارس غیرانتفاعی ، مثال عنوان به غیرانتفاعی متفاوت است.
 .شود یمان انجام آموز دانشدر مدارس دولتی اين كار توسط  كه یدرحال، شوند یمبهداشت مدارس توزيع 

 والدین
مل ياری فرزندان خـود  درصد والدين حاضر به تهیه قرص آهن برای اجرای برنامه مک 73مطالعه نشان داد  یها افتهي

اجـرای   رسـد  یمـ حاضر نیستند قرص مکمل آهن را تهیه كنند. بر اين اساس به نظـر   ها آندرصد  13هستند و تنها 
درصد والـدين در   14برنامه مکمل ياری آهن توانسته است نگرشی مثبت در والدين ايجاد كند. الزم به ذكر است كه 

 مورد اين اقدام هنوز مردد بودند.

 ان بهداشت مدارسمربی
بیشـتر در زنـ     اقـدام اين  و گردد یمان توزيع آموز دانشعنوان كردند كه هر هفته يک قرص بین  درصد مربیان 97

. انـد  كـرده آموزشـی شـركت    یهـا  كـالس عنوان كردنـد كـه در    ها آن درصد 53 از طرفی .گردد یمتفريح اول انجام 
اجرای برنامه با روش فعلی موجب بهبـود  اعتقاد داشتند كه مربیان درصد  82مطالعه همچنین نشان داد كه  یها افتهي

آهن، لیوان به تعداد  های مکملدرصد پاسخگويان نیز ااهار نمودند برای مصرف  8/61 .شود یمان آموز دانشسالمت 
 .باشد یمكافی موجود 

 معلمین
 71 و  انـد  كـرده نامه مکمل ياری دريافت معلمین اعالم كردند كه بروشور يا مطالب آموزش در ارتباط با بردرصد  73

 51. از طرفـی  اند كرده ان صحبتآموز دانشبا  سر كالسبرنامه مکمل ياری آهن و اهداف آن  دربارهنیز  ها آندرصد 
اعتقاد داشـتند   ها آن درصد 36. همچنین كردند یمرص مکمل آهن استفاده ان از قآموز دانشمعلمین به همراه  درصد
موافق اجرای برنامه نیز  ها آن درصد 81و  كنند یمان از قرص مکمل آهن استفاده آموز دانش درصد 80تا  50كه بین 

مانع اجرای برنامه مکمل ياری آهن در مدارس از ديدگاه معلمین ايـن   ترين مهمدرصد  51گرچه  با شیوه فعلی بودند.
 مدرسه نیست. شده فيتعر یها برنامهبود كه اين برنامه جزء 

 مدارسمدیران 
انجـام برنامـه   را ان به مصرف قرص مکمل آهن آموز دانشانگیزشی جهت ترغیب  برنامه ترين مهمدرصد مديران  56

گرچـه   شیوه فعلی موافق بودند. هاجرای برنامه بدرصد مديران با  79 .بیان كردندمکمل ياری در قالب صبحانه سالم 
 شـده  یبررسـ  مستنداتدر مدارس بود. مربی بهداشت حضور توسط ايشان، عدم  شده مطرحعمده  یها ینگرانيکی از 
ـ ترت بـه  وپـرورش  آموزش اداره و بهداشت مركز توسط مدارس در برنامه یاجرا بر نظارت كه بود نيا از یحاك  54 بی



 

 

6 
 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

درصد مديران مستنداتی را مبنی بر ارسال گزارش اجرای برنامه مکمل ياری  50و تنها  است بوده درصد 28 و درصد
  نمودند. ارائه وپرورش آموزشره به ادا

 وپرورش آموزشولین بهداشت مدارس مسئ
انجـام  را ان به مصرف قرص مکمـل آهـن   آموز دانشانگیزشی جهت ترغیب  برنامه ترين مهمدرصد پاسخگويان،  85

ااهار  وپرورش آموزشبهداشت مدارس ادارات  نیمسئولتمامی  .بیان كردندبرنامه مکمل ياری در قالب صبحانه سالم 
و  شود یمان سر كالس و در حضور مربی بهداشت يا معلم مصرف آموز دانشمکمل آهن توسط  های قرصنمودند كه 

يکـی از   .شـود  یمـ ان آمـوز  دانـش اجرای برنامه با روش فعلی موجب بهبود سالمت اعتقاد داشتند نیز  ها آن درصد 70
 بود شديد مربی بهداشت در مدارس بود.از سوی اين گروه از پاسخگويان، كم شده اعالم یها ینگران

 وپرورش آموزشمدیران 
. مـديران  شـود  یمـ ان آمـوز  دانـش كلیه مديران معتقد بودند اجـرای برنامـه بـه روش فعلـی موجـب بهبـود سـالمت        

 آمـده  عمـل  بـه  یهـا  یبررسـ هسـتند.   بهره یبنیز اعالم نمودند بیشتر مدارس از وجود مربی بهداشت  وپرورش آموزش
 برنامـه  اجرای برای بودجه تخصیص خصوص در مستنداتی وپرورش آموزش ادارات درصد 31 تنهاان داد همچنین نش
موضــوع مکمــل يــاری آهــن در شــورای  هــا شهرســتاندرصــد  75در همچنــین  .دادنــد ارائــه آهــن يــاری مکمــل
 بود. شده مطرح/كارگروه سالمت و امنیت غذايی استان/شهرستان وپرورش آموزش
 .شود یممديران ااهار داشتند از جانب سیستم بهداشتی نظارت بر اجرای برنامه انجام درصد  87همچنین 
تنهـا   كـه  یدرحالاست،  شده مطرحدرصد مديران ااهار نمودند برنامه مکمل ياری آهن در جلسه مديران مدارس  100
از مـدارس تحـت    وپرورش آموزشدرصد ادارات  100درصد موارد مستنداتی از اين اقدام موجود بود. همچنین  69در 

درصـد از مـوارد، مسـتنداتی در ايـن      12، گرچـه در  نـد ينما یمـ پوشش خود گزارش نحوه اجرای برنامه را درخواست 
 نگرديد. ارائهخصوص 

 ت بهداشتمسئولین بهداشت مدارس معاون
قرص مکمل آهن توسط  جهت افزايش انگیزه استفاده از اجرا قابلبرنامه  ترين مهمدرصد پاسخگويان معتقد بودند  68
درصد مسئولین بهداشت مدارس معاونت بهداشـت ااهـار    84است.  سالم صبحانه قالب در برنامه انجامان، آموز دانش
. گرچـه  شـوند  مـی ان، سر كالس و در حضور مربی بهداشت يا معلم مصرف آموز دانشآهن توسط  های مکملنمودند 

، اجـرای  شـود  مـی ان اسـتفاده  آموز دانشدرصد  50حداكثر توسط  تمامی پاسخگويان اعتقاد داشتند قرص مکمل آهن
. بنا به ااهارات ايـن گـروه از   دانستند میان آموز دانشبرنامه مکمل ياری آهن به روش فعلی را موجب بهبود سالمت 

هـا  تن ، گرچـه انـد  ديـده الزم را  های آموزشدرصد مربیان سالمت مدارس در مورد برنامه آهن ياری  96پاسخگويان، 
گزارش نحوه اجرای برنامـه مکمـل يـاری     درصد موارد 75جود بود. همچنین در د، مستنداتی مودرصد موار 64برای 

است، گرچه در اين مورد نیز برای بخشی از ااهارات، مستندات كـافی   شده ارسالآهن از مدارس به معاونت بهداشت 
 موجود نبود. 
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 مسئولین تغذیه
شهرسـتان و مركـز سـالمت     وپـرورش  آمـوزش مکمل آهن از دو طريق اداره  های صقر، پرسشگریبر اساس نتايج 
درصـد پاسـخگويان ااهـار داشـتند      80از طرفی نزديک بـه   .شوند میبرابر( در مدارس توزيع  با يتقرجامعه )با نسبت 

سـئولین تغذيـه   درصـد م  76و  اند نشده یمشکلهیچ منابع مالی برای برنامه مکمل ياری آهن دچار  تأمیندر  تاكنون
ان آمـوز  دانـش روش فعلی موجب بهبود سالمت  مکمل ياری آهن بهاجرای برنامه معتقد بودند بهداشت  یها معاونت
 ، گرچه هنـوز در شود میانجام  هنگامبه آهن خريد مکمل  درصد مسئولین تغذيه همچنین عنوان نمودند 86 .شود می
 .شود میقرص فروس سولفات خريداری  موارددرصد  16

نیـت غـذايی شهرستان/اسـتان در    م/كارگروه سالمت و اوپرورش آموزشبر اساس مستندات، طرح موضوع در شورای 
درصد موارد اتفاو افتـاده بـود،    69 عمومی از طريق نصب بنر، پوستر، توزيع پمفلت و ... در یرسان اطالعدرصد و  72

 بـود.  شـده  انجـام  درصد موارد 41در  استانی یمایسصداواز طريق  مکمل ياری آهن اجرای برنامه یرسان اطالعگرچه 
درصد  79است و در  شده عيتوزدرصد موارد محتوی آموزشی بین مدارس  97همچنین بررسی مستندات نشان داد در 

مسـتندات  بررسـی   بـود.  برگزارشـده ان، والـدين و مـديران مـدارس    آمـوز  دانشبرای تقويت انگیزه  يیها برنامهموارد 
درصـد(   86درصد(، مراقبین سالمت/بهورزان ) 86برگزاری جلسات آموزشی برای مديران مدارس ) همچنین حاكی از

مستنداتی مرتبط  ها دانشگاهدرصد  41در بود. بررسی مستندات نشان داد گرچه درصد(  79و مربیان بهداشت مدارس )
مسـتنداتی مبنـی بـر وجـود برنامـه       پاسخگوياندرصد  76مراسم خاص موجود نبود،  با آغاز برنامه با اجرای برگزاری

  ند.مودن ارائه آهن در مدارس را نظارت بر نحوه اجرای برنامه مکمل ياری

 معاونین بهداشت
. از طرفـی  انـد  نشدهمواجه اعتباری آهن با مشکل مکمل خريد قرص  برایااهار نمودند  درصد معاونین بهداشت 83

كه بر اساس  یا گونه بهمشهود بود؛  كامال گويی معاونین بهداشت آهن بین مدارس در پاسخ های مکملتنوع در توزيع 
درصـد از   32و  وپـرورش  آمـوزش مکمل آهـن را از طريـق اداره    یها قرص ها شهرستاندرصد  56مستندات موجود، 

توسط مركز بهداشت  مستقیما  ها مکملنیز  ها شهرستاندرصد  12. همچنین در كردند یمطريق مراكز سالمت توزيع 
 مایصداوسـ مکمل ياری آهن از طريـق   یرسان اطالعنشان داد موضوع بررسی مستندات  .شد یمبین مدارس توزيع  در

درصد موارد موضـوع اجـرای برنامـه مکمـل يـاری آهـن در شـورای         58بود و در  شده انجامدرصد موارد  48تنها در 
 51همچنین حـاكی از ايـن بـود كـه در     است. مستندات  شده مطرح/كارگروه سالمت و امنیت غذايی وپرورش آموزش
 .است شده مطرحو مربیان  اولیاءموضوع مکمل ياری آهن در جلسه  ،منتخب یها شهرستاندرصد 

اجـرای برنامـه مکمـل يـاری آهـن در طـول        رسـد  یم، به نظر شده انجام یها سهيمقاموجود و  یها افتهيبا توجه به 
ان، افـزايش آگـاهی و نگـرش    آمـوز  دانـش ر راستای بهبود سـالمت  د یتوجه قابلاخیر توانسته است نتايج  یها سال

باشـد.   برداشتهان دبیرستانی در زمینه مصرف قرص مکمل آهن در آموز دانشذينفعان كلیدی برنامه و بهبود عملکرد 
یـت  بر تداوم اجرای برنامه و تقويـت مراحلـی از فرآينـد كـه نیازمنـد ارتقـای كیف       تأكیدبر اساس نتايج مطالعه حاضر 

ـ و بـه عمومی  یرسان اطالع. تقويت رسد یمضروری به نظر  باشند یم كشـوری و اسـتانی،    یمایصداوسـ از طريـق   ژهي
توجیهی برای كلیه نیروهای درگیـر در امـر اجـرا و نظـارت برنامـه،      -افزايش كمی و كیفی برگزاری جلسات آموزشی
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بهداشـت، درمـان و آمـوزش    "وزارتـین  خاص برای اجرای برنامه مکمـل يـاری آهـن از طريـق      یا بودجهتخصیص 

مربیان بهداشت، تقويت سیستم ثبـت و   ژهيو بهنیروهای اجرايی در كلیه مدارس  تأمین، "وپرورش آموزش"و "پزشکی
ان در آمـوز  دانـش گزارش دهی مدون و منظم، تقويت برنامه نظارت بر اجرای مکمل ياری و مصـرف مکمـل توسـط    

 . باشند یمعه مدارس بخشی از پیشنهادات اين مطال
الزم است اهداف، روش اجرا و فرآيند نظارت بر اجرای برنامه مکمـل يـاری آهـن دختـران      رسد یمبه نظر همچنین 

نمونه در حـال حاضـر وضـعیت نگـرش      عنوان بهقرار گیرد.  یموردبازنگرو مجريان  گذاران استیسدبیرستانی توسط 
 ازآنجاكـه شخصـی تمايـل دارنـد.     صورت بهمکمل آهن  یها رصقبرای تهیه  ها آنوالدين در شرايطی است كه اكثر 

الزم  رسـد  یمـ ، بـه نظـر   باشـد  یماقدامات فعاالن حوزه سالمت در راستای اجتماعی شدن سالمت  ترين مهميکی از 
مربـی   تـأمین  رسـد  یمـ بـه نظـر   است برای تحقق اين مهم، تغییراتی در برنامه مکمل ياری اعمال گردد. از طرفـی  

از  يکی از راهکارهای مناسب برای بهبود كیفیت اجرای برنامه در نظر گرفته شـود.  تواند میی هر مدرسه بهداشت برا
ــم ــرين مهـ ــطح    تـ ــنهادی در سـ ــدامات پیشـ ــتیساقـ ــزار اسـ ــه  یگـ ــاره از برنامـ ــی دوبـ ــت سیاسـ  ، حمايـ

(Political Re-commitment)  دختـران  تـدوين برنامـه مکمـل يـاری آهـن       و نظارت، باز یزير برنامهو در سطح
. در سـطح  باشـد  یمشده  یبند سطحاجرای برنامه و امر نظارت  ازیموردنمالی پايدار منابع  تأمینبر  تأكید بادبیرستانی 

به سمت تقويت هماهنگی بین بخشی، بسیج  سنتی، یرسان اطالع های روشدر اجرايی نیز الزم است ضمن بازنگری 
 د.برداشته شواساسی  یها قدم یطلب تيحماجامعه و 
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 مقدمهصل اول ـ ف
كـه در حـال    ردیـ گ یمـ سال  قرار دارند نوجوان در نظر  19تا  10سازمان جهانی بهداشت افرادی را كه در بازه سنی 

 در شـده  انجام روانی و فیزيکی تغییرات. (1) دهند یممیلیارد نفر از جمعیت دنیا را نوجوانان تشکیل  2/1حاضر حدود 

 نوجوانی، دوران در مغذی مواد به . نیازروند یم شمار به نوجوانان یا هيتغذ سالمت بر مثثر عوامل ازجمله اين دوران

 گروه اين یا هيتغذ وضعیت به توجه . بنابراينرود یم باالتر یا مالحظه قابل طور به بدنی توده شدن برابر دو دلیل به

 مطالعات است. ضروری گذرانند یمرا  تکامل و رشد دوران ترين مهم و نيتر یبحران از يکی اينکه به دلیل جامعهاز 

كمبـود  . (2)اسـت  سـنی  رده اين در نامطلوب یا هيتغذ وضعیت دهنده نشان روی نوجوانان بر ما كشور در شده انجام
 میلیـارد   2بیش از  امروزه است كه شده برآورد جهان است.  چنین یا هيتغذمشکالت  ترين مهميکی از  ها یزمغذير

 .(3)برند یم و غیره رنج A،  ويتامین D، ويتامین کیدفولیاس آهن، چون يیها یزمغذير دنیا از كمبود در نفر
 آهـن،  از ناكـافی  یریـ گ هـره ب و مصرف جهان بوده، اختالل در جذب، سراسر در یا هيتغذ مشکل نيتر عيشا آهن فقر

 فقر یخون كم علل ازجمله یا رهیذخ منابع از آهن آزاد شدن در مشکل و خون دادن دست از آهن، به افزايش نیازمندی

 شود میسنی در معرض خطر هستند و كمبود آهن باعث آسیب به سیستم ايمنی بدن   یها گروه. تمام باشند یم آهن
 خـونريزی  به دلیـل  بلو  از بعد دختران در آهن فقر یخون كم . شیوع(5. 4)همراه است و  با افزايش بیماری در افراد 

 در و برنـد  یم رنج آهن كمبود شديد از بارداری و ازدواج از بعد دختران اين .ابدي یمافزايش  بدن رشد جهش و ماهیانه

 دنیـا  به كه را نوزادانی بلکه ،ابدي یم درصد افزايش 20 تا زايمان هنگام خونريزی دلیل به ریوم مرگ خطر تنها نه ها آن

 یخـون  كم% جمعیت جهان دچار 25 شود میتخمین زده  . (6)ندارند كافی آهن ذخاير و بوده نارس يا وزن كم، آورند یم
در ايـران انجـام    2016كه در سال  یا مطالعهنتايج . (7)باشد یممربوط به  كمبود آهن  ها یخون كم%  50باشند و  كه 

%  بـود كـه میـزان شـیوع در     9/13سـال   18كه در جمعیت كمتـر از   باشد یم%  9/26 یخون كمشد نشان داد شیوع 
 .(8)دختران بیشتر از پسران بود

درصد كـاهش در   10 كه یطور بهاست  شده محاسبهكمی  صورت بهفقر آهن  یخون كماقتصادی و اجتماعی  یامدهایپ
فقر آهـن همچنـین باعـث اتـالف      یخون كم. (9)شوند میدرصد كاهش در عملکرد  10-20غلظت هموگلوبین باعث 

ابتال به بیماری در مـادران   و ریوم مرگدر اثر افزايش میزان  یور بهرهبهداشتی، كاهش  یها مراقبتمنابع آموزشی و 
 یخـون  كـم  و آهـن  د. همچنین كمبو(10)شود میدر بخش بزرگی از جامعه  و باالخره كاهش ارفیت جسمی و روانی

 كاهش باعث یخون كم وجود بدون حتی كه یطور به شود یم انآموز دانش در تحصیلی افت و كاری توان كاهش باعث
 ديگـر  طرف از و گذارد یم منفی اثر انآموز دانش حافظه قدرت و فکری توان روی و شده مغز بافت به یرسان ژنیاكس
ـ لیم 500 جهـانی  بهداشـت  سازمان گزارش اساس بر .شود یم روده التهابی یماریب تشديد و ايجاد باعث  يـک  تـا  ونی
 كـه  ايـران  در بررسی یها افتهي. برند یم رنج بیماری اين از دنیا از جمعیت درصد 15-20 يعنی جهان مردم از میلیارد
 یهـا  ناسـتا نشانگر اين واقعیت است كـه همـه    گرفته انجامكمبود آهن  از ناشی عوارض از یریگ شیپ كمیته توسط
 .(11)باشند یماين مشکل  مبتالبه با يتقركشور 
 شـامل  كه دارد وجود خاص طور به آهن فقر یخون كم و عام طور به ها یزمغذير كمبود با مبارزه برای مختلفی یها راه
. مکمـل يـاری بـا آهـن     (12)هستند " يیغذا مواد پايه بر ردهایراهب"و  " يیغذا مواد یساز یغن"، " اریي مکمل"
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فقـر   یخـون  كمراهکارها برای كنترل  نيتر لمتداودارويی، تهیه آهن به شکل كپسول، قرص يا مايع است كه يکی از 
 یها یماریبو  یخون كميک راهبرد خوب برای پیشگیری و درمان  یزمغذير. مکمل ياری با چند ديآ یمآهن به شمار 

 . (10)دهد یمقرار  تأثیررايجی است كه كودكان و زنان را تحت 
 1384كشور اجـرا و از سـال     یها استانپايلوت در تعدادی از  صورت به 1380برنامه مکمل ياری آهن در ايران سال 

ادغام شد. گرچه اين برنامه در سراسـر كشـور بـه     ها دانشگاهمعاونت بهداشت  یها برنامهبرنامه كشوری در  صورت به
احتماالتی  مثال عنوان به. باشد یمبرنامه در سطح عمومی مطرح  در زمینه اثربخشی اين يیها ینگران، اما ديآ یدرماجرا 

آهـن   هـای  مکمـل استفاده نکنند، يا اينکه  ها آنرا دريافت كنند ولی از  ها مکملان آموز دانشوجود دارد كه بعضی از 
گرفتـه و  را تحويـل   هـا  مکمـل ان ممکن اسـت  آموز دانشحتی به بعضی از افراد تحويل داده نشود، يا حتی بعضی از 

، فرايند توزيع مکمل، تحويل مکمل بـه  تیفیباكمکمل  تأمیندر  يیها ینگرانناقص مصرف كنند. از طرفی  صورت به
گسترده محققین، ابزار مناسـبی   نسبتا جستجوی  بر اساستوسط آنان نیز وجود دارند.  ها مکملان و مصرف آموز دانش

ارزشیابی مناسـبی از برنامـه مکمـل يـاری آهـن در      نیز تاكنون  وه برای ارزشیابی برنامه مکمل ياری آهن يافت نشد
مکمل ياری آهن در مدارس  یا مداخلهسال از اجرای برنامه  10 بر بالغ ازآنجاكهكشور صورت نگرفته است. همچنین 

روری تعیین اثربخشی اين برنامه در سطح كشور نیز ض منظور بهجامع  یا مطالعه، اجرای گذرد یمدخترانه سطح كشور 
و توزيـع آن بـین    تـأمین ، نحـوه  شده نیتأم. در اين ارزشیابی الزم بود تا مواردی از قبیل نوع مکمل دیرس یمبه نظر 
ان، نحـوه اجـرای   آمـوز  دانشآهن توسط  های مکملان، مناسب بودن زمان اجرای برنامه، وضعیت مصرف آموز دانش

و نگـرش   یآگـاه  تیوضـع ان در خصوص برنامـه و  آموز دانشو نگرش و عملکرد  یآگاه تیوضعبرنامه مکمل ياری، 
عمومی در خصوص اجـرای برنامـه و    یرسان اطالعدر اجرای برنامه مکمل ياری، وضعیت  رگذاریتأثديگر افراد كلیدی 

 یابیارزشـ  باهـدف قرار گیرند. لذا با توجه به مطالب پیش گفت، اين مطالعـه   موردتوجهنحوه نظارت بر اجرای برنامه 
 دختران دبیرستانی انجام شد.  یاريآهن  یكشوربرنامه 

 اصلي هدف
 یرستانیدختران دب یاريآهن  یبرنامه كشور یابیارزش

 اختصاصی اهداف

 فقر آهن یخون كمو مربیان سالمت در خصوص  اولیاءان، آموز دانشنگرش و عملکرد  بررسی آگاهی، .1

 سالمت در خصوص مصرف قرص آهنو مربیان  اولیاءان، آموز دانشگرش و عملکرد بررسی آگاهی، ن .2

 عملی برای ارتقاء آن یراهکارهاان و پیشنهاد آموز دانشدر  شده عيتوزبررسی میزان پذيرش مکمل آهن  .3

عملی بـرای   یراهکارهاان، مربیان و مربیان سالمت و پیشنهاد آموز دانشبررسی مشکالت اجرای برنامه از نگاه  .4
 آن اصالح

 
 

 هدف کاربردی
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

اصالحی در  یها تیفعالبرنامه، امکان اجرای  اندركاران دستدر  تر مناسبضمن ايجاد آگاهی  تواند مینتايج ارزشیابی 
 برنامه مکمل ياری آهن را فراهم نمايد.   

   یا سواالت پژوهش ها هیفرض
 فقر آهن چگونه است؟ یخون كمان، اولیا و مربیان سالمت در خصوص آموز دانشآگاهی، نگرش و عملکرد  .1

 ان، اولیا و مربیان سالمت در خصوص مصرف قرص آهن چگونه است؟آموز دانشنگرش و عملکرد آگاهی،   .2

عملی برای ارتقاء آن به جه صـورتی   یراهکارهاان و پیشنهاد آموز دانشدر  شده عيتوزمیزان پذيرش مکمل آهن  .3
 ؟باشد یم
عملی برای اصـالح   یراهکارهاهاد ان، مربیان و مربیان سالمت و پیشنآموز دانشمشکالت اجرای برنامه از نگاه  .4

 آن چیست؟
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 ادبیات موضوع شده انجام مطالعات بر مروری و پژوهش نظری یها نهیزمفصل دوم ـ 

 ,SID،Iranmedex, Google Scholar شـامل   كشـور  داخلـی  یهـا  داده بانـک  در یا گسـترده  نسـبتا   جستجوی

Magiran شـامل  كشـور  از خـارج  اطالعاتی یها گاهيپا و 1395 تا 1380 سال از Web of Science, PubMed, 

Science Direct, 
 Google Scholar آهـن،  ياری مکمل ان،آموز دانش در آهن فقر یخون كم" یها دواژهیكل با 2016 تا 1998 سال از 

 پژوهشـگران  مـدنظر  عمـده  هـدف  دو با منابع در جستجو. دش انجام ها آن انگلیسی معادل و "آهن  مکمل ارزشیابی
 :از بودند عبارت اهداف اين. شد مانجا
 دبیرستانی دختران در آهن ياری مکمل برنامه ارزشیابی با مرتبط سواالت طراحی برای الزم منابع تأمین -الف
 دبیرستانی دختران در آهن ياری مکمل برنامه ارزشیابی فرآيند انجام برای علمی چارچوب یریكارگ به -ب

 

 در آهین  ییاری  مکمی   برنامیه  ارزشییابي  با مرتبط سواالت حيطرا برای الزم منابع تأمین -الف

 دبیرستاني دختران
 بودنـد  شـده  يافـت  جسـتجو  فرآينـد  در كـه  مقـاالتی  عناوين تمامی و برگزار شد پژوهشگران حضور با یا جلسه ابتدا

 مقـاالت  سـپس . دشـدن  انتخاب داشتند موضوع با بیشتری ارتباط كه مقاالتی مرحله اين در. گرفتند  قرار یموردبررس
 در و انتخـاب  را مرتبط مقاالت و نمايند اقدام مقاالت چکیده مطالعه به نسبت تا شد تقسیم پژوهشگران بین منتخب
 مقـاالت  بـاقی  و مسـتقیم  صـورت  بـه  داشـتند  بیشتری ارتباط كه مقاالتی تا ينها. شوند ارائه پژوهشگران بعدی جلسه
 .است شده داده نمايش 1 شماره جدول در جستجو نتايج. تندگرف قرار مورداستفاده میرمستقیغ صورت به

 پژوهش موضوع با مرتبط زبان يفارس و انگلیسي مقاالت لیست: 1 شماره جدول

 
 کل تعداد

 مقاالت

 عنوان که مقاالتی تعداد

 داشتند مرتبط

 مقاالتی تعداد

 چکیده که

 مرتبط داشتند

مقاالت یا  تعداد

 مرتبطی ییها کتاب

 تقیممس صورت به که

 اند شده استفاده

مقاالت یا  تعداد

 ییها کتاب

 که مرتبطی

 صورت به

 میرمستقیغ

 اند شده استفاده

 (18-13, 5) منبع 7 34 108 946 التین مقاالت
, 14, 4, 1) منبع 10

15 ,19-24) 

 (30-25, 7)منبع  7 22 31 190 فارسی مقاالت

, 10, 8, 2)منبع 12

11 ,26 ,27 ,31-

36) 
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 .گردند یمنتايج برخی از مقاالت مرتبط معرفی در اين بخش 
 كه توسط  یا مطالعهKheirouri  ارزيابی فرآيند برنامه مکمل ياری آهـن مبتنـی    "عنوان با  2014در سال

كه در تبريز انجـام شـد، نشـان داد شـیوع مصـرف قـرص        " رانيابر برنامه كشوری در دختران نوجوان در 
ان عبارت بودند از: سیستم تحويـل ناكـافی،   آموز دانشتوسط  ها قرص موانع مصرف ترين مهم% بود و 3/62

و كمبود آگاهی و مهارت مسئولین مدرسه درگیـر   ها قرصعدم ارتباطات بین فردی مناسب، كیفیت ضعیف 
 .(28)در برنامه بودند

  بـر   بـاهم و همـراه   يیتنهـا  بـه مکمل ياری آهن و روی  تأثیر "عنوان كه توسط فالحی با   یا مطالعهنتايج
نفر انجام شد، نشان داد  رتینول در گـروه   81با نمونه  85كه در سال  " یدبستانرتینول پالسما در كودكان 

كـاهش پیـدا كـرد.     70/0±1/0به  بود و بعد از مداخله 81/0±2/0مکمل آهن قبل از مداخله  كننده افتيدر
 .(10)روی  نسبت به قبل از مداخله كاهش پیدا كرد افتياز دران بعد آموز دانشهمچنین میزان رتینول در

  كه توسط  یا مطالعهنتايجJawarkar  مکمل ياری آهـن    تأثیرو  یخون كمشیوع  "عنوان با  2017در سال
% بود. نتايج آزمايشات 55نوجوانان دختر  در یخون كمانجام شد نشان داد شیوع "خون  كمرو نوجوانان دختر 

( 1/09±)57/10موگلـوبین  از  میانگین سـطح ه  یدار یمعن طور بهنشان داد بعد از برنامه مکمل ياری آهن 

 یخـون  كـم همچنـین داليـل   . كرد( بعد از برنامه مکمل ياری افزايش پیدا 0/99±) 78/11قبل از برنامه به 
 .(1)اجتماعی پايین،  شروع قاعدگی، اندازه كم خانواده و رژيم گیاهخواری بود -شامل وضعیت اقتصادی

 یان ابتدائآموز دانش یلیتحص یها يیتوانابر  یآهن و رو ياریاثر مکمل  یبررس "با عنوان  یا مطالعه نتايج 
داشـته اسـت و    یدار یمعن تأثیران آموز دانش یلیعملکرد تحص بر آهن ی،رو های مکمل يافتنشان داد در "

  .(12)بود  افتهي شيافزا ياریبعد از انجام برنامه مکمل  مراتب بهان آموز دانشعملکرد 
 Gray-Donald  و Verrall در آهن وضعیت بهبود برای غذا بر مبتنی راهکار اثر عنوان تحت پژوهشی در 

 دريافـت  بهبـود  در مثبتـی  اثـر  تواند یم راهکار اين كه داشتند بیان كانادا شمال در خطر معرض رد كودكان
 .(37)باشد داشته احتمالی كمبود از پیشگیری جهیدرنت و آهن

 Jyoti  نـاامنی غـذايی بـر عملکـرد تحصـیلی، افـزايش وزن و        تـأثیر "بـا عنـوان    یا مطالعهو همکاران در
باعـث كـاهش    هـا  یزمغـذ يرنشان دادند كه نـاامنی غـذايی و كمبـود     "آموزان  دانشاجتماعی  یها مهارت

 .(38)شود میعملکرد تحصیلی در دختران 
  دختـران   در آهـن  فقـر  از ناشـی  یخـون  كـم  وضعیت بر تغذيه آموزش ریتأث"نتايج پژوهشی كه تحت عنوان

و  5/4± 2/3انجام شـد نشـان داد میـزان هموگلـوبین در آغـاز و پايـان مطالعـه  بـه ترتیـب           "دبیرستانی 

در دسی  گرم یلیم 7/3±1در مقابل  4/1±5/0میکروگرم بر لیتر بود. اين میزان در مورد سرم  9/36±4/25

و در  8/6 ±9/1در مقابـل   7/5±7/2آمد. امتیاز میزان آگاهی قبل و بعد از مداخله بـه ترتیـب    به دستلیتر 

 اين موضوع بودند كه آمـوزش  دهنده نشانبود. در كل نتايج  4/25±7/3در مقابل  1/25±4/3مورد نگرش 

 فقـر  یخـون  كـم  مبتالبهدختران  در سرم یرو و آهن خونی یها شاخص در بهبودی باعث تواند یم یا هيتغذ

 .(32)شود آهن
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 مطالعه  یها افتهيKhammarnia  های مـرتبط بـا آن   بررسی میزان مصرف مکمل و  فاكتور "عنوان كه با
% 2/38در زاهدان انجام شـد نشـان داد    2015كه در سال  " رانياان دبیرستانی جنوب شرقی آموز دانشدر 
دگی، سطح سواد والدين، . همچنین نتايج نشان داد فرهن  خانواكردند ینماستفاده  ها مکملان از آموز دانش

 رگـذار یتأثان آمـوز  دانـش توسـط    هـا  مکمـل ان، نبود مربـی بهداشـت در مصـرف    آموز دانشآگاهی ناكافی 
 .(7)هستند

   نتايج مطالعهRivera برنامه مکزيکی برای آموزش، بهداشت و تغذيه  در نـر    تأثیر ”عنوان با  همکاران و
 رشـد  افـزايش  و یخون كم بهبودی بر تغذيه آموزش ریتأث دهنده نشان ”ها  بچهدر نوزادان و  یخون كمرشد و 
 .(39)بود ضعیف اقتصادی وضعیت افراد با در را كودكان

 

 دختیران  در آهن یاری مکم  برنامه ارزشیابي فرآیند انجام برای علمي چارچوب یریکارگ به -ب

 دبیرستاني
 یموردبررس بودند كرده پیشنهاد را يیها مدل ياری مکمل ارزشیابی برای كه منابعی و مقاالت هدف، اين به نیل برای

 نيتـر  مـرتبط  و بهتـرين  موجـود،  امکانـات  و تـوان  منابع، و ارزشیابی مورد موضوع به توجه با ،قرارگرفته پژوهشگران
 از رییپیشـگ  و كنتـرل  مركز توسط مذكور چارچوب. گرديد انتخاب آهن ياری مکمل برنامه ارزشیابی برای چارچوب

 ه شـمار  نمودار در مدل اين شماتیک طرح. (13)است شنهادشدهیپ ارزشیابی كارهای برای و تهیه آمريکا یها یماریب
 . است مشاهده قابل 1

 

 
 آهن یاری مکم  برنامه ارزشیابي اجرای چارچوب: 1 شماره نمودار
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  .باشد یم زير مراحل شامل فوو، چارچوب
  ذينفعان مشاركت .1
 برنامه توصیف .2

 ارزشیابی برنامه طراحی تمركز .3

 معتبر شواهد یآور جمع .4

 یریگ جهینت توجیه .5
 شده آموخته یها درس یگذار اشتراک به و ارزشیابی یها افتهي از استفاده تضمان .6
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 ها وم: مواد و روشپژوهش روشـ  فصل سوم

به اجرا درآمـد. جامعـه هـدف     96-95دخترانه كشور در سال تحصیلی  یها رستانیدبتحلیلی در -يک مطالعه مقطعی
ان شـاغل بـه تحصـیل در    آمـوز  دانـش ور و جامعه پژوهش شامل كلیـه  ان دختر دبیرستانی كشآموز دانششامل كلیه 

 شهرهای منتخب بود. 

 ها دادهابزار گردآوری 

ـ ا هب ؛ودبشده  ياو پا روامحقق ساخته  یها پرسشنامه  يیبـه نسـخه ابتـدا    یابیدسـت  بـرای  ینكـه محققـ   صـورت  ني
و  یـدی ، افـراد كل نظـران  صـاحب ، نظرات گسترده در منابع موجود و در دسترس یپرسشنامه، عالوه بر انجام جستجو

 یگروهـ  یهـا  بحـث  و مصـاحبه  يـق را از طر یو شهرسـتان  یاسـتان  ی،برنامه در سطوح كشور یاجرا اندركاران دست
نفـر   22یار در اخت یابیارزش یه، فرم اولموردقبولو  يیاجرا یا نسخهبه  یابیدست ی. سپس برانمودند یمتمركز گردآور

آيـتم و روايـی    تأثیرصوری از شاخص  يیروا یینتع ی. در ادامه براگرفتمورد اجماع قرار  ،هقرارگرفت نظران صاحباز 
 (CVI)محتـوا   يـی اخص رواو شـ  (CVR) محتـوا   يینسبت روا شاخص دو از( یكم صورت به) پرسشنامه  یمحتو

 .گرديدكرونبا  محاسبه  یآلفا يبضر ،ابزار يايیپا یینتع یاستفاده شد. سپس برا

 و نحوه محاسبه آن ازیموردن حجم نمونه
گـرفتن سـطح    نظر در با و زير فرمول اساس بر لذا ،بود نشده انجام كشور در مشابهی و جامع مطالعه تاكنون ازآنجاكه
شـد   یـین نفر تع 800آهن،  ياریبرنامه مکمل  یابیارزش یبرا ازیموردن، حجم نمونه 8/0% و توان آزمون 95 یناناطم
نمونـه   حجـم . گرديـد  یلتکم یآزمودن 1000اجرا، پرسشنامه توسط  ينددر فرآ یت احتمالكاهش مشکال منظور بهكه 
، مربیان بهداشـت  ها آنان و والدين آموز دانش) شدندمختلف، متناسب با حجم هر گروه انتخاب  یها گروهدر  ازیموردن

، وپـرورش  آمـوزش ات ، مـديران ادار وپـرورش  آمـوزش مسئولین بهداشـت مـدارس    يران مدارس،مدمدارس، معلمین، 
 (مسئولین بهداشت مدارس دانشگاه، مسئولین بهبود تغذيه دانشگاه، معاونین بهداشت دانشگاه

 

= 800 

 
P= 0.5                                     D= 0.05 

 پژوهش یشرح مراح  اجرا
 يـا پرسشـنامه   ین،گسـترده محققـ   نسـبتا   یجوبـا توجـه بـه جسـت     :یابیانجام ارزشـ  یبرا ياپرسشنامه روا و پا تدوين
اسـاس در   ین. بـر همـ  يدآهن مشاهده نگرد ياریمکمل  یبرنامه كشور یابیارزش یبرا ياروا و پا یكشور ستیل چک
 نيتـدو  بـه  نسـبت  ابتدا پژوهشگرانشد.  ينآهن تدو ياریمکمل  یها تیفعال یابیارزش یبرا یمطالعه ابتدا ابزار ينا

 نظـرات  و شـده  جسـتجو  منـابع  از آمـده  دسـت  بـه  یهـا  داده منظور نيا به. نمودند اقدام یابیارزش ابزار يیابتدا نسخه
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 بانـک  نيتـدو  یبرا است آمده دست به ها مشاوره و ها مصاحبه متمركز، یگروه یها بحث قيطر از كه كنندگان شركت
 و نيتـر  مـرتبط  انتخـاب  اسـاس  بـر  امـه برن یابیارزش ابزار هیاول نسخه .گرفتند قرار پژوهشگران مورداستفاده سواالت
ـ ارز متعدد جلسات یط و یابیارزش برنامه مختلف یاجزا با سواالت نيتر متناسب ـ ته یتخصصـ  یابي ـ ا بـه . شـد  هی  ني
ـ یتغ اعمـال  و سـواالت  شيپـاال  انجام از بعد كه بود سثال 241 ابتدا در سواالت كل تعداد كه صورت  و یشـکل  راتی
ـ  دهيـ گرد حـذف  هم به کينزد سواالت ادامه در. دیرس 220 تعداد به سواالت تعداد  ه،یاول يیمحتوا  ادغـام  هـم  در اي
 یهـا  گروه یتمام نامه پرسش در یعموم سواالت دند،يگرد یبند طبقه یاختصاص و یعموم دودسته به سواالت. شدند
 الزم .شـد  داده قرار گروه آن مختص نامه پرسش در هدف گروه هر با مرتبط یاختصاص سواالت و شد گنجانده هدف
 یهـا  پاسـخ بودند تا بتوان از اين طريق نسبت به مقايسـه   مشابه مختلف یها گروه در سواالت از یبعض است ذكر به
ـ اول نسـخه  و گرفتنـد  قرار يینها یموردبررس گانه ده یها پرسشنامه تا ينها .مبادرت ورزيد ها گروهبین   انجـام  یبـرا  هی
 .باشد یم مشاهده قابل 2 شماره جدول در ال يذ كه ديگرد هیته يیايپا و يیروا

 : تعداد سواالت مربوط به ذینفعان در دو گروه سواالت عمومي و اختصاصي2جدول شماره 

 سواالت اختصاصی سواالت عمومی ذینفعان کلیدی ردیف

 عملکرد و سایر نگرش آگاهی

 22 11 15 انآموز دانش 1

 9 10 15 والدین 2

 26 10 14 مربیان سالمت مدارس 3

 12 10 14 معلمین مدارس 4

 46 10 14 مدیران مدارس 5

 28 10 14 وپرورش آموزشمسئول بهداشت مدارس  6

 24 10 14 وپرورش آموزشمدیریت  7

 22 10 14 مسئول بهداشت مدارس معاونت بهداشت 8

 30 10 14 مسئول تغذیه معاونت بهداشت 9

 15 13 14 معاون بهداشتی/ رئیس شبکه بهداشت 10

 

 5طیف لیکرتـی  ، ابزار یها تميآآيتم استفاده شد. ابتدا برای هريک از  تأثیر شاخصبرای تعیین كمّی روايی صوری از 

(، 3متوسطی مهـم اسـت )امتیـاز     طور به(، 4(، مهم است )امتیاز 5مهم است )امتیاز  كامال قسمتی در نظر گرفته  شد: 
ـ اخت(. سپس پرسشنامه جهت تعیـین روايـی در   1امتیاز نیست ) اصال  مهم ( و2اندكی مهم است )امتیاز  نفـر از   22 اری

ــول روش    نظــران صــاحب ــتفاده از فرم ــا اس ــل پرسشــنامه، ب ــس از تکمی ــت. پ ــرار گرف ــأثیرق ــتم  ت  Impact)آي

Score=Frequency(%) x Importance) ، بـاالی   تأثیرروايی صوری محاسبه شد.  تمامی سواالت آگاهی امتیاز
داشـتند و حـذف    5/1نمره كمتـر از   سثال 4و از بین سواالت عملکردی  سثال 3تند، از بین سواالت نگرش داش 5/1

 شدند. 
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مفهـوم   یاصل ومهم  یها جنبههمه  شده یطراح: آيا ابزار دهد یمپاسخ  سواالتبه چنین  طورمعمول بهروائی محتوی 
؟ آيـا اجـزاء و كلیـت ابـزار     كنـد  یمـ یزی را كه بايـد بررسـی   ابزار همان چ یها سازهرا در بردارد؟ آيا  یریگ مورداندازه
ارزيابی متخصصین، با مشاوره با اعضـای تـیم تحقیـق،     یآور جمع؟ پس از باشد یم ربط یذمتخصصان  رشيپذ قابل

محتـوا   نيتـر  حیصـح و  تـرين  مهـم اطمینان از اينکه  منظور جهتبدين  قرار گرفت. موردتوجهتغییرات الزمه در ابزار 
1نسبت روائی محتوا ) شاخصاست از  شده انتخابت آيتم( )ضرور

CVRابـزار بـه    یها تميآبرای اطمینان از اينکه  ( و
CVIاز شاخص روائی محتوا ) شده یطراحمحتوا  یریگ اندازهبهترين نحو جهت 

( استفاده شد. جهـت تعیـین روايـی،    2
هـر   در خصـوص شد و از آنان درخواست شـد تـا   و متخصصین قرار داده  نظران صاحبنفر از  22پرسشنامه در اختیار 

پاسـخ دهنـد.    "نـدارد  آيتم ضروری است، مفید اما ضـروری نیسـت و ضـرورتی    "ابزار به سه طیف  یها تميآيک از 
 بر اساس فرمول زير محاسبه شد.  ها پاسخ

 

 =CVR 2 بر میتقسمنهای تعداد كل متخصصین  اند نمودهتعداد متخصصین كه گزينه ضروری را انتخاب 
 2 بر میتقستعداد كل متخصصین 

 

جـدول الوشـه    بـر اسـاس  از سواالت آگـاهی   سثال 2آيتم،  تأثیرشده در قسمت  دیتائدر اين قسمت از بین سواالت 
در اين مرحله  یسثالامتیاز الزم را كسب نکردند و حذف شدند. تمام سواالت نگرش نمره الزم را كسب كردند و هیچ 

را  حدنصابنمره الزم را در اين قسمت كسب نکردند و مابقی نمره  سثال 3ت عملکردی نیز حذف نشد. از بین سواال
 اين ابزار ضروری و مهم است. یها تميآكسب كردند كه حاكی از آن بود كه وجود 

قرار گرفت. برای اين قسمت از  یموردبررس CVIپرسشنامه جهت محاسبه  مجددا ، CVRپس از تعیین و محاسبه 
قسمتی  4، سه معیار زير را بر اساس طیف لیکرتی ها تميآبود كه در مورد هر يک از  شده واستهخمتخصصین 

و وضوح يا شفاف بودن. سپس با استفاده از فرمول  نمايند: مربوط يا اختصاصی بودن، سادگی و روان بودن ااهارنظر
CVI .شاخص روايی محتوا محاسبه شد 

 
                 =CVIاند داده 4و  3ره نسبت تعداد ارزيابانی كه به آيتم نم

 تعداد كل ارزيابان بر میتقس
در اين بخش حـاكی از آن بـود كـه تمـامی سـواالت       آمده دست به، نتايج CVRدر قسمت  دشدهيیتأاز بین سواالت  

 مانده یباقنمره الزم را كسب كرده و از بین سواالت  CVI ازنظرعملکرد  سثال 20نگرش و  سثال 11بخش آگاهی، 
حذف نگرديد. الزم به ذكر است كه بر اساس نظر متخصصین بعضی از سواالت كه نمـره الزم را كسـب    سثالهیچ 

تعیین پايـايی، يـک مطالعـه پـايلوت انجـام شـد؛        منظور به تا ينهاكرده بودند و نیاز به بازنگری داشتند، اصالح شدند. 

                                                           
1- Content Validity Ratio  

2- Content Validity Index  
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تکمیل و ضريب آلفای كرونبا  بـرای بخـش    ها آنان و والدين زآمو دانشنفر از  60كه پرسشنامه توسط  بیترت نيا به
تـدوين   گانه ده یها پرسشنامهنسخه نهايی  تيدرنهامحاسبه شد.  0.71و برای بخش نگرش برابر  0.62آگاهی برابر 
 (.10تا  1)پیوست گرديد 

 

 ايـن  بـین  از سـپس  و  ناسايیش آهن ياری مکمل برنامه ذينفعان بايد ابتدا مرحله اين تحقق برای: پرسشگری انجام
 .گردد مشخص برنامه كلیدی ذينفعان افراد
  ذينفعان شناسايی الف(
 منظـور  ايـن  بـه . شوند شناسايی دبیرستانی دختران ياری آهن برنامه ذينفعان تا بود الزم ابتدا مرحله اين اجرای برای
 دختـران  ياری آهن برنامه در درگیر دافرا و نظران صاحب با غیرحضوری یها مشاوره و حضوری مشورتی جلسات طی

 مـدارس،  مـديران  ،هـا  آن والدين و انآموز دانش شامل برنامه ذينفعان. گرديد تهیه برنامه ذينفعان فهرست دبیرستانی،
 و بهـورزان  اسـتانی،  و شهرسـتانی  وپـرورش  آمـوزش  مـديران  و مـدارس  بهداشـت  مسئول مدارس، بهداشت مربیان

 مـدارس  بهداشـت  و تغذيه بهبود یواحدها مسئولین درمانی، بهداشتی یها شبکه سایرو سالمت، مراقب كارشناسان
 یها دانشگاه بهداشت یها معاونت مدارس بهداشت مسئول و جامعه تغذيه بهبود گروه كارشناسان و مسئول ،ها شبکه
 . بودند دفتر آن ناسانكارش و متبوع وزارت تغذيه بهبود دفتر مديركل و ها دانشگاه بهداشتی معاونین پزشکی، علوم

 كلیدی ذينفعان ب( تعیین
در برنامـه   كـه  برای انتخاب ذينفعان كلیدی، پژوهشگران طی جلساتی از بین لیست تمـام ذينفعـان برنامـه، افـرادی    

برنامه  اجرای برنامه، اعتبار بهبود برنامه، مجوز/بودجه یریگ میتصم در كلیدی نقش تشخیص دادند و تر مهمارزشیابی 
 .باشد یم مشاهده قابل 1لیست ذينفعان كلیدی در شکل شماره  .و انتخاب كردند شناسايی  را دارند برنامه از ايتو حم

 
 آهن یاری مکم  کلیدی برنامه ذینفعان: 1 شماره شک 

  ارزشیابی برنامه در كلیدی ذينفعان كردن درگیر و مشاركت جلب -ج
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و در مورد ارزشیابی برنامه مکمل ياری توضـیحات الزم   برگزار شدی برای تحقق اين مرحله با ذينفعان كلیدی جلسات
الزم، جلسات بحـث گروهـی    یها یهماهنگانجام و برای حساس سازی ذينفعان اقدامات الزم انجام گرفت و بعد از 

 برگزار گرديد. نفعان یذمتمركز، مصاحبه عمیق و مشاوره با 

 برنامه توصیف
 :شود گرفته نظر در زير موارد بايد برنامه توصیف برای
 منابع و ها تیفعال نتايج، اهداف، نیازها، شامل برنامه از جامعی شرح( الف 
 برنامه توسعه مراحل و بستر شناسايی( ب
  منطقی مدل يک در برنامه نتايج و ها یخروج ها، فعالیت ،ها یورود تبديل( ج
متمركز، مصاحبه عمیق  گروهی بحث روش سه از نامهبر برای توصیف نوع و نقش ذينفعان كلیدی، به بسته ادامه در

الزم اسـت   كه موضوعاتی شناخت و ياری آهن در دختران دبیرستانی مکمل اجرايی فرآيند شناخت باهدف و مشاوره
، یبـردار  ادداشتيعالوه بر  ها افتهيثبت دقیق  منظور بهپژوهشگران  گرديد. استفاده گیرند، قرار موردتوجه ارزشیابی در
( و كننـدگان  مشاركت)پس از كسب اجازه از  ها مصاحبه متمركز و گروهی درت به ضبط صدا در كلیه جلسات بحثمبا
 در دختران دبیرستانی و آهن ياری مکمل كشوری برنامه روتین اجرای روند 2 شماره نمودار نمودند. ها آن یساز ادهیپ

 .دهد یمكشوری نشان  دستورالعمل اساس را بر ذينفع یها سازمان با مرتبط واايف

 

 (15) کشور در آهن یاری  ممک برنامه اجرای روتین چرخه: 2 شماره نمودار

 ،(11شـماره   پیوسـت ) انآموز دانش برای متمركز گروهی یها بحث بخش اين برای :متمرکز گروهي بحث (الف

. گرفـت  انجام( 14شماره  پیوست)سالمت  و مربیان (13شماره  پیوست)رس مدا مديران ،(12شماره  پیوست)والدين 
ـ نما ذكـر  را آهن يار مکمل برنامه مزايای لیقب از اساسی سواالت از متمركز گروهی بحث انجام برای  معايـب /  ؟ديی
 آهـن  ریيـا  مکمـل  برنامـه  بهتـر  چـه  هر انجام برای شما یشنهادهایپ و راهکارها/ چیست؟ آهن ياری مکمل برنامه
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تـداوم يافـت. رونـد مباحـث تـا اشـباع        كنندگان شركتااهار نظرات  بر اساسچیست؟ استفاده گرديده، روند جلسات 
 بحث گروهی متمركز( 5 مجموعا ادامه پیدا كرد ) ها داده

شهرسـتان گنابـاد شـامل     وپرورش آموزشمسئولین مديريت  با يیها مصاحبه بخش اين برای :عمیق مصاحبه( ب

طـرح   بـر  عالوه ها مصاحبهاين  در .(18-15شماره  یها وستیپ) و مسئول بهداشت مدارس انجام شد ...عاون مدير، م
 مکمـل  برنامـه  راه سر بر موجود مشکالت و برنامه اجرايی یها جنبه به بیشتر برنامه، معايب و مزايا مورد در یسثاالت
 .گرفـت  قرار موردتوجه برنامه بهتر چه هر انجام برای ها آن راهکارهای و شد پرداخته آهن در دختران دبیرستانی ياری

جامعـه   تغذيـه  دفتـر بهبـود   ركليمـد  عبدالهی دكتر ، با سركار خانمگرفته انجامپژوهشگران همچنین طی هماهنگی 
صورت گرفت. در اين مصاحبه عالوه بر موضـوعات مـرتبط بـا     یا مصاحبهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزارت

 موردتوجـه مهـم و   مسائلبرنامه مکمل ياری آهن در دختران دبیرستانی، تمركز پژوهشگران بر شناخت نحوه اجرای 
 ( 8شماره  پیوست)ايشان برای انجام برنامه ارزشیابی قرار گرفت. 

علوم پزشکی ارومیه و گلستان و مـديران گـروه    یها دانشگاهبا معاونین بهداشت  يیها مشاورهدر ادامه : مشاوره( ج

ايـن   تأكیـد علوم پزشکی مشهد، بیرجند، ايالم و سبزوار انجام پذيرفت و نکات مورد  یها دانشگاهد تغذيه جامعه بهبو
متبـوع در برنامـه آهـن يـاری      جامعه وزارت تغذيه بهبود دفتر نقش به توجه پژوهشگران قرار گرفتند. با مدنظرگروه 

 دفتـر  آن تأكیـد مـورد   برنامـه  ارزشـیابی  در كه ا به مواردیت دانستند میخود را ملزم  دختران دبیرستانی، پژوهشگران
 .اند بوده مند بهرهآن دفتر  یها يیراهنماو  ها مشاوره، توجه ويژه معطوف نمايند. لذا در كلیه مراحل از باشند یم
 

 مرحله پرسشگری
قـرار   یابیمـورد ارزشـ   یكشـور  صـورت  بهو  ها پرسشنامه ينا يقاز طر در دختران دبیرستانی آهن ياریبرنامه مکمل 

 یمکـان  یتو موقع یتكشور و با توجه به جمع یشهرها ینابتدا از ب ی،انجام پرسشگر برای كه صورت نيا به ؛گرفت
سپس مکاتبه با دفتر بهبـود تغذيـه وزارت   . شدندانتخاب  یو مركز یغرب ی،شرق ی،جنوب ی،در مناطق شمال يیشهرها
دريافـت اطالعـات جمعیتـی و     منظـور  بـه  علوم پزشکی یها دانشگاهبا جلب همکاری و هماهنگی  منظور بهبهداشت 
الزم بـا   یهـا  یهمـاهنگ ، وپـرورش  آمـوزش و سـالمت وزارت   یبدن تیتربو انجام هماهنگی الزم با معاونت  ازیموردن
د اجرای مطالعه انجام ش منظور به وپرورش آموزششهرهای منتخب و ادارات  یها شبکهبهداشتی/روسای  یها معاونت
ان، تعداد آموز دانش، تعداد كل موردنظرشامل اطالعات جمعیتی از كل استان  ازیموردن(. گرفتن اطالعات 19)پیوست 

 یهـا  شهرسـتان ان دختر دوره متوسـطه اول و  آموز دانشمدارس، تعداد مدارس دخترانه دوره اول متوسطه، تعداد كل 
صورت پـذيرفت. جـدول    3به شرح جدول شماره  یریگ نهنمواطالعات  یآور جمعتحت پوشش هر استان بود. بعد از 

  .دهد یمت مدارس منتخب تحت پوشش هر دانشگاه را نشان سهمچنین فهر 4شماره 
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 یریگ نمونه: نحوه 3شماره جدول 

 نام دانشگاه

 یها شهرستان

 منتخب
 تعداد

 انآموز دانش

 ها خوشهتعداد 

 کد خوشه شهری کد خوشه روستایی نام کد

 02 1 01 1 20 بندر گز 01 گلستان

 06-05-04 3 03 1 40 قوچان 02 مشهد

 08 1 07 1 20 یزد 03 یزد

 12-11-10 3 09 1 40 فردیس 04 البرز

 14 1 13 1 20 میرجاوه 05 زاهدان

 18-17-16 3 15 1 40 مرکز شرق 06 شهید بهشتی

 22-21-20 3 19 1 40 ارومیه 07 ارومیه

 24 1 23 1 20 سرایان 08 بیرجند

 28-27-26 3 25 1 40 اهواز شرق 09 اهواز

 30 1 29 1 20 سبزوار 10 سبزوار

 32 1 31 1 20 دامغان 11 سمنان

 36-35-34 3 33 1 40 خرامه 12 شیراز

 38 1 37 1 20 گناباد 13 گناباد

 40 1 39 1 20 زنجان 14 زنجان

  26  14 400 جمع کل
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 ت اجرای طرح ارزشیابي برنامه آهن یاری دختران دبیرستاني: لیست مدارس منتخب جه4شماره جدول 

 نام شهرستان نام دانشگاه
 نام مدرسه

 شهری روستایی

 فرشتگان همدانی بندر گز گلستان

 حضرت خدیجه-فرزانگان-نورالمبین حسین اصغر ایزدی قوچان مشهد

 گردباف هاجر مدرسی یزد یزد

 فاطمه زهرا-قریب-بادشهدای سرحد ا فاطمه هجره فردیس البرز

 ام کلثوم رقیه میرجاوه زاهدان

 مالصدرا-بیت الزهرا-عالمه حلی-روشنگر - مرکز شرق شهید بهشتی

 زهرا-حکمت-صدرا معرفت ارومیه ارومیه

 حضرت زینب رآبادیامسایپا  سرایان بیرجند

 2نفت شهدای صنعت -شاهد بنت الهدی-حضرت فاطمه زهرا ساجد اهواز شرق اهواز

 ریورهش 17هنرستان  معرفت روداب سبزوار سبزوار

 شاهد دختران خرداد کالته رودبار 15 دامغان سمنان

 کار و دانش صدیقه طاهره-امام خمینی-حضرت خدیجه عفت خرامه شیراز

 هنرستان فدک جهاد روشناوند گناباد گناباد

 هاجر حکمت زنجان زنجان

 

بـا حضـور    یا جلسـه سـه تـوجیهی در وزارت بهداشـت صـورت پـذيرفت و      الزم برای برگزاری جل یزير برنامهسپس 
منتخب و نماينده وزارت  یها دانشگاهدفتر بهبود تغذيه و كارشناسان دفتر مربوطه، كارشناسان مسئول تغذيه  ركليمد

ح طرح در اختیار مجريان طر الزحمه حقبرگزار و اطالعات الزم در خصوص چگونگی اجرای طرح و  وپرورش آموزش
 یهـا  دانشـگاه ) يرانتوسـط مـد   یابیادامه پرسشنامه ارزش درپاسخ داده شد  ها آنقرار گرفت و به سواالت و ابهامات 

ان آمـوز  دانـش  و ين(، والدوپرورش آموزش اداراتبهداشت/شبکه،  ت)معاون يان( و مجروپرورش آموزش ی،علوم پزشک
 شد. یل)متناسب با حجم( تکم

 ها داده  یوتحل هیتجز روش
 و تعداد مرتبط، نمودارهای و جداول از ها داده توصیف برای. شد 20 نسخه spss  افزار نرم وارد شده یگردآور یها ادهد

ـ تجز. شد استفاده( كمی متغیرهای برای) معیار انحراف و میانگین و( كیفی متغیرهای برای) درصد  هـا  داده لیـ وتحل هي
 .شد ( انجامANOVAو  t- test اسکور، آماری مرتبط )همچون كای یها آزمون كمک با نیز
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 مالحظات اخالقي
 كسب رضايت كتبی آگاهانه 

  اختیاری بودن شركت در مطالعه 

  اطالعات و نام پاسخگويان داشتن نگهمحرمانه 

  از ادامه حضور در طرح پژوهشی ها یآزمودنرعايت حق انصراف 

 ها آنروش کاهش  اجرایي طرح و یها تیمحدود
منتخـب، قبـل از هـر اقـدامی      یشـهرها  وپرورش آموزشمقاومت و عدم همکاری مسئولین ادارات  احتمال بهبا توجه 
انجام شد و موضـوع پرسشـگری و اهمیـت توجـه و      وپرورش آموزشالزم با هماهنگی الزم با وزارت  یها یهماهنگ

. برای كاهش احتمال ارسال گرديد ها استان وپرورش آموزشرسمی به ادارات كل  یا نامههمکاری با پرسشگران طی 
 عمل آمد.  پرسشگری اقدامات توجیهی الزم به نیز پیش از انجام فرآيند ها آنان و والدين آموز دانشعدم همکاری 
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 های مطالعه اتهی  پژوهشها فتهياـ  چهارمفصل 

گـروه تحـت    10انـه در  جداگ طـور  بـه  هـا  افتـه يتحت مطالعه،  یها گروهدر اين بخش، پس از نمايش اطالعات كلی 
مهـم و مشـابه بـا     سـواالت تحـت مطالعـه بـه     یها گروه یها پاسخ. در ادامه نیز برخی اند شده دادهپرسشگری نشان 
مختلف فرآيند اجـرای برنامـه    یها بخش درتحت مطالعه  یها گروه یها پاسخنیز  تيدرنها. شوند میيکديگر مقايسه 

در هـر گـروه را نشـان     هـا  یآزمـودن تعـداد   5ر خواهند شد. جدول شماره مکمل ياری آهن در دختران دبیرستانی مرو
 .دهد یم

 

 گروه تحت مطالعه 10در  ها يآزمودن: فراواني تعداد 5جدول شماره 

 تعداد آزمودنی گروه ردیف

 399 انآموز دانش 1

 399 انآموز دانشوالدین  2

 34 مربیان بهداشت مدارس 3

 45 معلمین 4

 40 مدیران مدارس 5

 20 شهرستان وپرورش آموزشمسئولین بهداشت مدارس اداره  6

 16 شهرستان وپرورش آموزشمدیران  7

 25 مسئولین بهداشت مدارس معاونت بهداشت/شبکه 8

 29 مسئولین تغذیه معاونت بهداشت 9

 25 بهداشت شهرستان مرکزمعاونین بهداشت/ مسئول  10

 1032 جمع
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 است.  مشاهده قابل 7و  6تحت مطالعه به ترتیب در جداول  یها گروهبه تفکیک  ها یآزمودننگرش  میانگین آگاهی و

 
 (14تا  0به تفکیک گروه )محدوده نمره بین  ها یآزمودن: جدول میانگین نمرات آگاهی 6جدول شماره 

 گروه ردیف
 میانگین

انحراف 

 معیار

 18/2 65/6 انآموز دانش 1

 09/2 51/7 والدین 2

 70/1 67/8 مربیان بهداشت مدارس 3

 76/1 40/8 معلمین 4

 80/1 60/8 مدیران مدارس 5

مسئولین بهداشت مدارس اداره  6

 وپرورش آموزش
40/9 39/1 

 22/2 00/9 وپرورش آموزشمدیران ادارات  7

 19/1 20/10 مسئولین بهداشت مدارس معاونت بهداشت 8

 19/1 20/10 مسئول تغذیه معاونت بهداشت 9

 48/1 28/10 معاون بهداشت 10

 (50تا  10به تفکیک گروه )محدوده نمره بین  ها یآزمودن: میانگین نمرات نگرش 7شماره جدول 

 گروه ردیف
 میانگین

انحراف 

 معیار

 24/5 43/37 انآموز دانش 1

 34/5 78/34 والدین 2

 39/4 61/35 مربیان بهداشت مدارس 3

 83/3 33/36 معلمین 4

 26/4 80/35 یران مدارسمد 5

 74/3 90/37 وپرورش آموزشمسئولین بهداشت مدارس اداره  6

 49/4 18/37 وپرورش آموزشمدیران ادارات  7

 51/3 36/40 مسئولین بهداشت مدارس معاونت بهداشت 8

 19/6 31/38 مسئول تغذیه معاونت بهداشت 9

 90/4 40/36 معاون بهداشت 10
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 انآموز دانشگروه هدف: 
قرار گرفتند. در اين قسمت ابتدا اطالعات توصیفی  لیوتحل هيتجزمورد  شده لیتکمپرسشنامه  399مربوط به  یها داده

ــداد و درصــد و   ــدول، تع ــودار و ج ــب نم ــا شــاخصدر قال ــدگی  یه ــزی و پراكن ــهمرك ــ ارائ ــد یم ــس. گردن  ازآن پ
 مرتبط به نمايش درخواهند آمد. یها لیوتحل هيتجز

 بخش توصیفي:
درصـد( سـاكن    4نفر ) 15درصد( ساكن روستا و  34نفر ) 134درصد( ساكن شهر،  62نفر ) 249ان، آموز دانشل از ك

 یمـابق نفـر( در مـدارس دولتـی و     360ان )آمـوز  دانـش درصـد   92(. همچنـین  2 حاشیه شهر بودند )نمـودار شـماره  
(. میانگین )انحراف معیار( سن پـدران و  3ان در مدارس غیرانتفاعی به تحصیل مشغول بودند )نمودار شماره آموز دانش
 ( بود.63/5) 30/41( و 35/6) 20/46به ترتیب برابر  ها یآزمودنمادران 

 

 
 محل سکونت برحسبان آموز دانش: نمودار توزیع 2نمودار شماره 
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 نوع مدرسه برحسبان آموز دانش: نمودار توزیع 3نمودار شماره 

 

 

 ان              آموز دانشوالدینی  یها یژگیونی : جدول توزیع فراوا8جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 سطح  سواد پدر

 4 16 سواد یب

 8/68 274 دیپلم و زیر دیپلم

 1/27 108 دانشگاهی

 سطح  سواد مادر

 3/8 33 سواد یب

 5/72 287 دیپلم و زیر دیپلم

 2/19 76 دانشگاهی

 شغل پدر

 5/29 117 دولتی

 5/66 264 آزاد

 4 16 بیکار

 شغل مادر

 7/88 352 دار خانه

 3/6 25 دولتی

 5 20 آزاد
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 مصرف قرص مکمل آهن  یرگذاریتأثان در مورد آموز دانش: توزیع فراوانی اعتقاد 9جدول شماره 
 

 درصد فراوانی متغیر

آیا از زمان مصرف  قرص مکمل 

در خود احساس  تأثیریآهن 

 ؟دیا کرده

 1/49 194 بلی

 22 87 خیر

 9/28 114 دانم ینم

 

 تـأثیر از زمـان مصـرف مکمـل آهـن،      كنند یماحساس  ها یآزمودندرصد  49كه  دهد یمنشان  9نتايج جدول شماره 
 . اند كردهمثبتی در خود احساس 

 

 : اطالعات مرتبط با توزیع قرص مکمل آهن در مدارس تحت پوشش مطالعه10جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 نحوه توزیع قرص مکمل آهن 

 5/75 307 هر هفته یک قرص

 9/17 70 یک قرص هرماه

را در ابتدای  ها قرصتمام 

 دهند یمبرنامه تحویل 
14 6/3 

 قرص مکمل آهن  کننده عیتوزفرد 

 3/5 21 مدیر

 9/18 75 معاون پرورشی

 7/16 66 مربی بهداشت

 6/7 30 خدمتگزار

 4/44 176 انآموز دانش

 1/7 28 سایر

 مکمل آهن  یها قرص کننده عیتوززمان 

 1/11 44 کالسی زنگ اول

 6/12 50 زنگ تفریح اول

 8/9 39 کالسی زنگ دوم

 3/10 41 زنگ تفریح دوم

 5/4 18 کالسی زنگ سوم

 6/51 205 زمان ثابتی ندارد
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، ايـن مهـم   شده انجامان آموز دانشبیشتر مواقع توسط ، توزيع قرص در شود میكه در جدول فوو مشاهده  گونه همان
ان گـزارش  آمـوز  دانشدرصد  52. از طرفی نزديک به رديپذ یمدرصد مواقع توسط مربیان بهداشت انجام  17تنها در 
 در مدارس وجود ندارد. ها قرصكه زمان ثابتی برای توزيع  اند كرده
 

 ان آموز دانشن توسط : توزیع فراوانی مصرف قرص مکمل آه11جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

آیا قررص مکمرل آهرن     یطورکل به 

 ؟   دیکن یممصرف 

 1/77 307 بلی

 9/22 91 خیر

مکمررل آهررن   یهررا قرررصمصرررف 

 در مدرسه شده عیتوز

 6/88 272 بلی

 4/11 35 خیر

 
درصد آنان  89و  كنند یمل آهن مصرف كه مکم اند كردهان گزارش آموز دانشدرصد  77بر اساس نتايج جدول فوو، 

 . كنند یمدر مدارس را استفاده  شده عيتوزآهن  های مکملكه  اند نمودهنیز ااهار 

 
 در مدرسه شده عیتوزمکمل آهن   یها قرص: توزیع فراوانی مکان مصرف 12شماره جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 1/38 151   رمخو یمرا در کالس یا بعد از کالس  ها قرصمن 

 3/34 136 خورم یممن قرص را در خانه 

 1/14 56 خورم ینممنظم قرص را در مدرسه و خانه   طور بهمن 

 1/10 40 خورم ینممن هرگز قرص را 

 3/3 13 سایر 

 

س را در كالس يا بعد از كـال  شده عيتوز یها قرصان آموز دانشدرصد از  38كه تنها  دهد یمنتايج جدول فوو نشان 
 .  كنند یمو در مدرسه مصرف 
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 مکمل آهن  یها قرصان در روز قبل از توزیع آموز دانشبه  یرسان اطالع: جدول مربوط به 13جدول شماره  

 درصد فراوانی متغیر

 8/19 77 بلی

 2/80 312 خیر

 
 كه روز  قبل از توزيع  اند نموده عنوان ها یآزمودندرصد  80،  بیش از گردد یمكه در جدول فوو مشاهده  گونه همان

 . ردیگ ینمدر اين خصوص صورت  ها آنبه  یرسان اطالع گونه چیهقرص مکمل آهن، 

 

 انآموز دانشتوسط  شده عیتوزمکمل آهن دالیل عدم مصرف : جدول توزیع فراوانی 14جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر ردیف

 کنم ینمچون بیمار نیستم مصرف  1
 3/25 38 بلی

 7/74 112 خیر

 کنم ینمچون پزشک تجویز نکرده است مصرف  2
 0/28 42 بلی

 0/72 108 خیر

    کنم ینممصرف  است بهتر آن یخارج نوع 3
 2/30 45 بلی

 8/69 104 خیر

4 
مرزه خرون    مرثالا )  کرنم  ینمر چون مزه بدی دارد مصررف  

 (دهد یم

 9/39 59 بلی

 1/60 89 خیر

         کنم ینممصرف  شود می درد دلچون باعث  5
 2/18 27 بلی

 8/81 121 خیر

      کنم ینممصرف  شود می هیکل در رسوب باعث چون 6
 8/8 13 بلی

 2/91 135 خیر

 کنم ینمچون اجباری است مصرف  7
 1/8 12 بلی

 9/91 136 خیر

     کنم ینمچون به بدنم آسیب میزند مصرف  8
 4/3 5 بلی

 6/96 143 خیر

        کنم ینمشکل و شمایل خوبی ندارند مصرف  ها مکملچون  9
 8/4 7 بلی

 2/95 139 خیر

 4/7 11 بلی کنم ینممصرف  شوند میچون باعث یبوست  10
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 درصد فراوانی متغیر ردیف

 6/92 137 خیر

    کنم ینمآهن اعتمادی ندارم مصرف  های مکملچون به  11
 1/10 15 بلی

 9/89 133 خیر

           کنم نمیمصرف  شود میهوع چون باعث ت 12
 7/32 48 بلی

 3/67 99 خیر

      کنم نمیمصرف آهن حساسیت دارم  به چون 13
 3/10 15 بلی

 7/89 131 خیر

14 
مصررف مکمرل ضرروری نیسرت      کرنم  مری چون احسراس  

 کنم نمیرا مصرف  ها قرص

 4/18 27 بلی

 6/81 120 خیر

15 
ابه در خانره اسرتفاده   آهرن مشر   هرای  مکمرل چون مرن از  

 کنم نمیرا مصرف  شده توزیعی ها قرص، کنم می

 4/15 23 بلی

 6/84 126 خیر

16 
 هرم  مرن  ،کننرد  نمری  مصرف را ها قرص من نیمعلم چون

 کنم نمی مصرف آهن مکمل

 1/8 12 بلی

 9/91 136 خیر

 

بـه ترتیـب اولويـت عبـارت      ها یزمودنآداليل عدم مصرف مکمل آهن از نگاه  ترين مهم بر اساس نتايج جدول فوو،
 بودند از: 

مزه بد مکمل آهن، ايجاد حالت تهوع پس از مصرف، خارجی نبودن قرص مکمل آهن، عدم تجـويز مصـرف مکمـل    
 آهن توسط پزشک و عدم نیاز به قرص مکمل آهن به دلیل عدم وجود بیماری

 
 قرص آهن در مدارسبرای مصرف  ازیموردن: جدول مربوط به امکانات 15شماره جدول 

 درصد فراوانی متغیر ردیف

1 
 4/29 116 بلی    لیوان به تعداد کافی موجود است  

 6/70 278 خیر

2 
 4/88 351 بلی     موجود است آهن های مکملبرای مصرف  آشامیدنیآب 

 6/11 46 خیر

3 
زمان کافی ان آموز دانشبه  آهن های مکملبرای خوردن 

     شود میداده 

 3/64 254 بلی

 7/35 141 خیر

4 
ان آمرروز دانررشروز قبررل از توزیررع مکمررل آهررن، برره    

                    شود می رسانی اطالع

 5/19 77 بلی

 3/80 317 خیر
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برای مصرف مکمل آهن لیـوان بـه تعـداد كـافی      اند كردهان اعالم آموز دانشدرصد  71كه  دهد یمجدول فوو نشان 
 هـا  آنكه زمان كافی برای مصرف مکمل آهن بـه   اند كردهاعالم  ها یآزمودندرصد  64فی گرچه موجود نیست. از طر

قبلـی در خصـوص زمـان     رسـانی  اطالع گونه چیهكه  اند نمودهان عنوان آموز دانشدرصد  80 مجددا ، اما شود میداده 
 .شود میانجام ن ها آنتوزيع مکمل آهن به 

  

 آموزشی در مورد برنامه مکمل یاری آهن یها برنامهمان انجام زتوزیع فراوانی  :16شماره جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 5/22 89 قبل از شروع برنامه

 7/12 50 با شروع برنامه زمان هم

 4/12 49 حین انجام برنامه

 6/7 30 برنامهانجام  نیح وقبل از شروع 

 8/44 177 آموزشی داده نشده است

 

ان گزارش دادند كه در مورد برنامه مکمل آموز دانشدرصد  45، نزديک به شود میر جدول فوو ديده كه د گونه همان
 داده نشده است.  ها آنآموزشی به  گونه چیهياری آهن 

 
برنامه مکمل یاری آهن در در مورد  دهنده آموزشتوزیع فراوانی محتوای آموزشی و فرد  : 17جدول شماره 

 مدرسه

 ددرص فراوانی متغیر

 رسانه آموزشی  ی/محتوای آموزشتوزیع 

 2/28 111 بلی

 2/45 178 خیر

 6/26 105 دیآ ینمیادم 

  شده توزیعرسانه آموزشی  ی/محتوای آموزشنوع 

 3/54 57 پمفلت/بروشور

 6/28 30 کتابچه آموزشی

 5/10 11 سی دی آموزشی

 7/6 7 سایر

  دهنده آموزشفرد 

 5/36 76 مربی بهداشت

 7/8 18 دیر مدرسهم

 3/4 9 پزشک

 2/20 42 کارشناس تغذیه
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 ددرص فراوانی متغیر

 2/8 17 سایر معلمین

 3/17 36 دانم ینم

 8/4 10 سایر

 

كه در مورد برنامه مکمل ياری آهـن محتـوی    اند كردهان ااهار آموز دانشدرصد  28بر اساس نتايج جدول فوو، تنها 
 . اند كردهآموزشی دريافت 

 

 نظر معلمین با مصرف قرص مکمل آهن دربارهان آموز دانش زیع فراوانی پاسختو :18جدول شماره  

 درصد فراواني متغیر

 3/90 354 در مدرسه شده توزيعبا مصرف قرص مکمل آهن  عموما 

قرص  كنند یم، ولی توصیه اند موافقبا مصرف قرص مکمل آهن  عموما 
 مکمل آهن را از داروخانه تهیه كنیم

26 6/6 

 3/1 12 اند مخالفبا مصرف قرص مکمل آهن  عموما 

 
كه معلمین بـا مصـرف قـرص مکمـل آهـن       اند كردهان ااهار آموز دانشدرصد  90 بر بالغبر اساس نتايج جدول فوو، 

 .اند بودهان موافق آموز دانشدر مدرسه توسط  شده توزيع

 

 به مصرف قرص مکمل آهن  ها آندر ترغیب  افراد نیرگذارتریتأثان در مورد آموز دانش: نظر 19جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 7/13 54 پرسنل مراکز بهداشتی درمانی

 3/18 72 مدیر، معاون، مربیان بهداشت و معلمان مدرسه

 0/2 8 مربوطه یپوسترها

 8/1 7 بروشورها

 6/23 93 توصیه پدر و مادرم

 0/17 67 توصیه پزشک

 3/21 84 قرص آهن یها تیمزمورد  خودم در یها یآگاه

 3/2 9 سایر
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%( و 23.6ان به مصرف مکمل آهـن، والـدين )  آموز دانشافراد در ترغیب  نيرگذارتریتأثكه  دهد یمجدول فوو نشان 
%( 1.8%( و توزيـع بروشـورها )  2%( هستند. ضمن اينکـه نصـب پوسـترها )   18.3نیروهای شاغل در مدرسه ) ازآن پس

 .اند داشتهدر اين مهم را  تأثیركمترين 

 
 ان به مصرف قرص مکمل آهنآموز دانش کننده بیترغ یها تیفعال: توزیع فراوانی 20جدول شماره 

 ردیف
 درصد فراوانی  متغیر

1 
مربوط به قرص مکمل آهن روی تابلو اعالنات راهرو  یپوسترهانصب 

 مدرسه   

 8/34 132 بلی

 2/65 247 خیر

2 
 4/34 130 بلی ان   آموز دانشه در بین توزیع بروشورهای مربوط

 6/65 248 خیر

3 
دعوت از متخصصین مراکز بهداشت برای بحث در مرورد مووروعات   

 مربوط به مکمل آهن

 4/65 248 بلی

 6/34 131 خیر

 فقر آهن یخون کمنمایش فیلم/ کلیپ ویدئویی در مورد  4
 4/45 172 بلی

 6/54 207 خیر

5 
درس یا در محوطه مدرسره در   یها کالسسه در سخنرانی مدیر مدر

 مورد مکمل آهن

 2/33 126 بلی

 8/66 253 خیر

 دعوت والدین  به مدرسه و صحبت در مورد اهمیت مکمل آهن 6
 1/33 132 بلی

 8/64 243 خیر

 
ی بحث در مـورد  دعوت از متخصصین مراكز بهداشت برا اند كردهان بیان آموز دانشبر اساس نتايج جدول فوو، اكثر 

ان بـه مصـرف مکمـل آهـن     آمـوز  دانشرا در ترغیب  تأثیربیشترين  تواند میموضوعات مرتبط با مصرف مکمل آهن 
باشـد. ضـمن    مـثثرتر  های روشجزو  تواند میفقر آهن  یخون كمنیز نمايش فیلم/كلیپ در مورد  بعدازآنداشته باشد. 
در ترغیـب   توانـد  مـی مربوطـه   یبروشـورها پوسـتر و توزيـع    ان معتقدنـد نصـب  آمـوز  دانشدرصد  35اينکه كمتر از 

 داشته باشند. تأثیران به مصرف مکمل آهن آموز دانش
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 بخش تحلیلي:
كـه   صـورت  نيبـد ؛ اند شده دادهان نمايش آموز دانش درباره شده انجام یها لیوتحل هيتجزنتايج  ترين مهمدر اين بخش 

در اين مطالعه مـورد مقايسـه    یموردبررسان بر اساس برخی متغیرهای آموز شدانابتدا میانگین نمره آگاهی و نگرش 
غیرانتفـاعی( مقايسـه   -نوع مدرسه )دولتـی  برحسبان آموز دانش. سپس فرآيند اجرايی برنامه و عملکرد رندیگ یمقرار 
 .شوند می

 

ای محیطی دموگرافیکی و و برخی متغیره ها یآزمودن : ارتباط بین میانگین نمره آگاهی و نگرش21جدول شماره 
 ان آموز دانشعملکرد 

 آگاهی متغیر

P-value 

 نگرش

P-value 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 نوع مدرسه
 34/2 99/6 دولتی

001/0 
21/41 74/5 

749/0 
 02/6 90/40 92/1 31/8 یرانتفاعیغ

 محل سکونت

 26/2 23/7 شهر

340/0 

02/41 93/5 

 49/5 45/41 53/2 87/6 روستا 415/0

 77/5 40/41 63/1 40/7 حاشیه شهر

 سواد پدر

 63/2 19/8 سواد یب

281/0 

13/44 33/6 

 70/5 25/41 44/2 98/6 دیپلم و زیر دیپلم 663/0

 69/5 66/40 91/1 35/7 دانشگاهی

 سواد مادر

 65/2 97/7 سواد یب

236/0 

85/40 92/6 

 61/5 32/41 35/2 01/7 یر دیپلمدیپلم و ز 903/0

 89/5 87/40 11/2 18/7 دانشگاهی

 شغل پدر

 17/2 23/7 دولتی

553/0 

77/40 38/6 

 43/5 37/41 38/2 13/7 آزاد 038/0

 28/6 62/41 58/2 56/6 بیکار

 شغل مادر

 33/2 06/7 دار خانه

137/0 

26/41 71/5 

 80/5 00/41 12/2 56/7 دولتی 693/0

 20/6 55/40 67/2 75/7 آزاد

ووعیت محل 

 سکونت

 37/2 28/41 484/0 37/2 08/7 ملکی

473/0 
 17/2 75/40 17/2 29/7 استیجاری
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 آگاهی متغیر

P-value 

 نگرش

P-value 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 مصرف مکمل
 35/2 27/7 بلی

024/0 
72/42 58/5 

001/0 
 93/5 35/39 33/2 59/6 خیر

مصرف مکمل 

در  شده توزیع

 مدرسه

 27/2 35/7 بلی

026/0 

95/42 58/5 

 خیر 016/0
43/6 64/2 64/40 15/5 

مکان مصرف 

قرص دریافت 

شده از 

 مدرسه

 

را در  ها قرصمن 

کالس یا بعد از 

   خورم یمکالس 

46/7 26/2 

096/0 

67/42 32/5 

002/0 

من قرص را در خانه 

 خورم یم
19/7 30/2 60/42 50/5 

مرنظم   طرور  بره من  

قرص را در مدرسه و 

 خورم ینمخانه  

48/6 24/2 27/41 54/6 

 
متفاوت است. اين موضـوع   یدار یمعن طور بهبر اساس نتايج جدول فوو، میانگین نمره آگاهی در بین دو نوع مدرسه 

وجود دارد؛ به  یدار یمعن، بین مصرف مکمل با نگرش و آگاهی رابطه شود میدر مورد میانگین نمره نگرش مشاهده ن
باالتر بـود. همچنـین بـین مکـان مصـرف       كردند یمرادی كه از قرص مکمل استفاده اين معنی كه میانگین نمره  اف

وجود داشت به اين صورت كه افرادی كه نمره نگـرش بـاالتری داشـتند     یدار یمعنو نگرش رابطه  شده توزيعقرص 
 .كردند یمرا در كالس يا بعد از كالس مصرف  ها قرص

 
 نوع مدرسه برحسبان آموز دانشتوسط  قرص مکمل آهن: مقایسه مصرف 22جدول شماره 

 متغیر

  نوع مدرسه

-P یرانتفاعیغ دولتی

value درصد فراوانی درصد فراوانی 

 مصرف مکمل
 5/79 31 9/76 276 بلی

842/0 
 5/20 8 1/23 83 خیر

وجود  یدار یمعنمصرف قرص مکمل آهن رابطه  ازنظر یرانتفاعیغبر اساس نتايج جدول  فوو، بین مدارس دولتی و 
 نداشت.
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 : مقایسه فرآیند اجرای برنامه مکمل یاری آهن بر اساس نوع مدرسه23جدول شماره 

 متغیر

 نوع مدرسه

 یرانتفاعیغ دولتی
P-value 

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی

 ی  مکمل آهنها قرصنحوه توزیع 

 5/79 31 4/78 276 هر هفته یک قرص

 3/10 4 8/18 66 یک قرص هرماه 033/0

 3/10 4 8/2 10 را در ابتدای برنامه ها قرصتمام 

 ی مکمل آهنها قرص کننده عیتوزفرد 

  0 0 4/6 21 مدیر

 

001/0> 

 59 23 8/15 52 معاون پرورشی

 6/25 10 17 56 بهداشتمربی 

 6/2 1 8/8 29 خدمتگزار مدرسه

 8/12 5 52 171 انآموز دانش

 ل آهنمحل مصرف قرص مکم

 3/51 20 7/36 131 در کالس یا بعد از کالس  

396/0 
 6/25 10 3/35 126 در منزل

 3/10 4 6/14 52 عدم مصرف منظم در مدرسه و خانه 

 7/7 3 4/10 37 خورم ینممن هرگز قرص را 

 قبلی برای توزیع مکمل رسانی اطالع
 7/23 9 4/19 68 بلی

327/0 
 3/76 29 6/80 283 خیر

برای مصرف  لیوان به تعداد کافیوجود 

 مکمل آهن   

 8/30 12 3/29 104 بلی
848/0 

 2/69 27 7/70 251 خیر

مکمل برای مصرف  آشامیدنیآب وجود 

 آهن    

 2/87 34 5/88 317 بلی
792/0 

 8/12 5 5/11 41 خیر

مکمل برای خوردن اختصاص زمان کافی 

  آهن

 9/76 30 9/62 224 بلی
083/0 

 1/23 9 1/37 132 خیر

روز قبل از توزیع مکمل آهن، به 

        شود می رسانی اطالعان آموز دانش

 307/0 6/25 10 8/18 67 بلی

 4/74 29 2/81 289 خیر

 

در مدارس  یدار یمعن طور بهمکمل آهن  های قرصنحوه توزيع  رسد یمبه نظر  یطوركل بهبر اساس نتايج جدول فوو 
درصـد   10 بـر  بـالغ كـه   اند گفتهان مدارس غیرانتفاعی آموز دانشكه  صورت نياتفاعی متفاوت است. به دولتی و غیران
. اين در حالی است كه در مدارس دولتـی ايـن   دهند یمی مکمل آهن را در ابتدای برنامه تحويل ها قرصموارد، كلیه 
تنها يک قرص  هرماهكه  اند داشتهتی ااهار ان مدارس دولآموز دانش درصد 19. از طرفی باشد یم درصد 3مقدار تنها 

. در خصـوص فـرد   باشـد  یمـ  درصـد  10در مدارس غیرانتفاعی، ايـن مقـدار    كه یدرحال، شود میتحويل داده  ها آنبه 
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توسـط معـاون پرورشـی و     عمـدتا   هـا  مکملاست كه در مدارس غیرانتفاعی  شده انیب گونه نياقرص نیز  كننده عيتوز
 . شود میان انجام آموز دانشدر مدارس دولتی اين كار توسط  كه یدرحال، شوند میس توزيع مربیان بهداشت مدار

 

 نوع مدرسه برحسبان آموز دانش: مقایسه ووعیت آموزش برنامه مکمل یاری به 24جدول شماره 

 متغیر

 نوع مدرسه

 یرانتفاعیغ دولتی
P-

value درصد فراوانی درصد فراوانی 

 ی در مدرسهاجرای برنامه آموزش
 59 23 8/54 195 بلی

617/0 
 41 16 2/45 161 خیر

رسانه آموزشی  ی/محتوای آموزش تحویل

 انآموز دانشبه در مورد قرص مکمل آهن 

 8/86 33 7/90 321 بلی

 2/13 5 9/5 21 خیر 644/0

 0 0 4/3 12 دانم ینم

 

برگـزاری جلسـات آموزشـی و توزيـع محتـوای       ازنظـر  یرانتفاعیغبر اساس نتايج جدول فوو،  بین مدارس دولتی و 
 وجود نداشت. یدار یمعنرابطه در ارتباط با برنامه مکمل ياری  یآموزش

 

نوع  برحسب  بودن مصرف قرص مکمل آهن مؤثران نسبت به آموز دانش: مقایسه احساس 25جدول شماره 
 مدرسه

 متغیر

 نوع مدرسه

 یرانتفاعیغ دولتی
P-value  

 درصد فراوانی رصدد فراوانی

آیا از زمان مصرف  قرص مکمل آهن 

 ؟دیا کردهدر خود احساس  تأثیری

 4/56 22 3/48 172 بلی

 4/15 6 8/22 81 خیر 511/0

 2/28 11 9/28 103 دانم ینم

 
ان نسبت به مصرف قـرص مکمـل   آموز دانش بااحساس یرانتفاعیغبر اساس نتايج جدول فوو، بین مدارس دولتی و 

 وجود نداشت. یدار یمعنهن رابطه آ
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 : مقایسه فرآیند اجرای برنامه مکمل یاری آهن بر اساس محل استقرار مدرسه26جدول شماره 

 متغیر

 محل استقرار مدرسه

 حاشیه شهر روستا شهر
P-value 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

ی  ها قرصنحوه توزیع 

 مکمل آهن

 7/85 12 8/78 104 3/78 191 هر هفته یک قرص

948/0 
 3/14 2 4/17 23 18 44 یک قرص هرماه

را در ابتدای  ها قرصتمام 

 برنامه
9 7/3 5 6/3 

0 0 

 کننده عیتوزفرد 

 ی مکمل آهنها قرص

 004/0 1/23 3 6/10 13 2/2 5 مدیر

 4/15 2 3/16 20 9/22 53 معاون پرورشی

 7/7 1 3/16 20 19 44 بهداشتمربی 

 0 0 6/10 13 4/7 17 خدمتگزار مدرسه

 8/53 7 3/46 57 5/48 112 انآموز دانش

محل مصرف قرص 

 مکمل آهن

 7/26 4 5/42 57 2/36 89 در کالس یا بعد از کالس  

261/0 

 40 6 1/35 47 7/33 83 در منزل

عدم مصرف منظم در مدرسه 

 و خانه 
36 

6/14 19 
2/14 

1 7/6 

 7/26 4 2/8 11 4/15 38 خورم ینمرص را من هرگز ق

قبلی برای  رسانی اطالع

 توزیع مکمل

 7/26 4 7/27 36 2/15 37 بلی
013/0 

 3/73 11 3/72 94 8/84 206 خیر

لیوان به تعداد وجود 

مکمل برای مصرف  کافی

 آهن   

 005/0 3/33 5 6/39 53 8/23 58 بلی

 186 خیر
2/76 81 

4/60 
10 7/66 

 آشامیدنیآب وجود 

 مکمل آهن    برای مصرف 

 318/0 7/86 13 8/91 123 6/86 214 بلی

 3/13 2 2/8 11 4/13 33 خیر

اختصاص زمان کافی 

  مکمل آهنبرای خوردن 

 144/0 7/66 10 7/70 94 6/60 149 بلی

 3/33 5 3/29 39 4/39 97 خیر

 
ان و محل استقرار مدرسه ارتباط آمـاری  آموز دانشبین  بر اساس نتايج جدول فوو، بین فرد توزيع قرص مکمل آهن

ان  توزيـع  آمـوز  دانـش بیشـتر توسـط    هـا  قـرص كه گرچه در تمامی مـدارس   صورت نياوجود داشت؛ به  یدار یمعن
در مدارس شهر، روستا و حاشیه شهر ديده شد. به نظر  ها مکمل كننده عيتوزبسیاری در فرد  یها تفاوت، اما ديگرد یم
مرتبط باشد، به در اختیار بودن نیروهای موجـود   یزير برنامهبه  ازآنچهبیش  ها مکمل كننده عيتوزانتخاب فرد  رسد یم
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

مـرتبط باشـد. همچنـین بـین محـل اسـتقرار مدرسـه و انجـام          كننـده  عيتوزفرد  یمند عالقهبه  احتماال در مدرسه و 
 وجود داشت. یارد یمعنروز  قبل از توزيع قرص مکمل آهن، رابطه  رسانی اطالع

 

بر اساس محل   بودن قرص مکمل آهن مؤثران نسبت به آموز دانشاعتقاد : توزیع فراوانی 27جدول شماره 
 سکونت

 متغیر

 محل استقرار مدرسه

 حاشیه شهر روستا شهر

P-value  فراوان

 ی
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

آیا از زمان مصرف  قرص مکمل آهن 

 ؟دیا کردهاحساس  در خود تأثیری

 40 6 1/57 76 5/45 112 بلی

 7/6 1 18 24 2/25 62 خیر 037/0

 3/53 8 8/24 33 3/29 72 دانم ینم

 

ان نسبت به مصرف قـرص مکمـل آهـن    آموز دانش بااحساسبر اساس نتايج جدول  فوو،  بین محل استقرار مدرسه 
 وجود نداشت. یدار یمعنرابطه 

 

  مدرسه استقرار محل برحسبان آموز دانشتوسط  قرص مکمل آهنسه مصرف : مقای28  جدول شماره

 متغیر

 محل استقرار مدرسه

 حاشیه شهر روستا شهر
P-value 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 مصرف مکمل
 3/93 14 1/79 106 75 186 بلی

206/0 
 7/6 1 9/20 28 25 62 خیر

 

 وجود نداشت. یدار یمعنمصرف قرص مکمل آهن رابطه  ازنظربین محل استقرار مدرسه  بر اساس نتايج جدول فوو،

 

 

 

 

 

 

 و محتوای آموزشی در ارتباط با برنامه مکمل یاری بر اساس محل ها برنامه: توزیع فراوانی 29جدول شماره 
  مدرسه استقرار
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 متغیر

 محل استقرار مدرسه

 P-value حاشیه شهر روستا شهر

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 اجرای برنامه آموزشی در مدرسه
 60 9 7/61 82 2/51 126 بلی

139/0 
 40 6 3/38 51 8/48 120 خیر

رسانه آموزشی  ی/محتوای آموزش تحویل

برره در مررورد قرررص مکمررل آهررن    

 انآموز دانش

 6/28 4 3/31 42 5/26 65 بلی

 6/28 4 5/48 65 1/44 108 خیر 189/0

 9/42 6 1/20 27 4/29 72 دانم ینم

 
برگزاری جلسات آموزشی و توزيع محتـوای آموزشـی در    ازنظربر اساس نتايج جدول فوو، بین محل استقرار مدرسه 

 وجود نداشت. یدار یمعنرابطه ارتباط با برنامه مکمل ياری 
 

 استقرار محل اساس بررص مکمل آهن مصرف ق افراد ر ارتباط با نیمؤثرترتوزیع فراوانی  :30جدول شماره 
  مدرسه

 متغیر

 محل استقرار مدرسه

-P حاشیه شهر روستا روستا

value درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

توصیه پرسنل مراکز بهداشتی 

 درمانی
29 2/12 23 4/17 

2 3/13 

729/0 

توصیه مدیر، معاون، مربیان 

 بهداشت و معلمان مدرسه
42 7/17 25 9/18 

5 3/33 

 0 0 5/4 6 8/3 9 مربوطه یپوسترها

 20 3 22 29 3/25 60 توصیه پدر و مادرم

 3/13 2 6/13 18 8/19 47 توصیه پزشک

خودم در مورد  یها یآگاه

 قرص آهن یها تیمز
50 1/21 31 5/23 

3 20 

 
مصرف قرص مکمل  افراد در ارتباط با نيمثثرتربررسی  ازنظربر اساس نتايج جدول فوو،  بین محل استقرار مدرسه 

 وجود نداشت. یدار یمعنرابطه آهن 

 گروه هدف: والدین
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

در جـداول ذيـل    شـده  اسـتخراج  یهـا  افتـه ينفر از والدين تحـت پرسشـگری قـرار گرفتنـد كـه       399در اين مطالعه 
 است. مشاهده قابل

 دموگرافیکی یرهایمتغ: توزیع فراوانی 31جدول شماره 

 درصد نیفراوا متغیر

 جنسیت
 3/16 65 مرد

 7/83 334 زن

محل 

 سکونت

 7/60 241 شهر

 8/34 138 روستا

 5/4 18 حاشیه شهر

سطح 

 تحصیالت

 8/4 19 سواد یب

 7/75 302 دیپلم و زیر دیپلم

 5/19 78 دانشگاهی

 شغل

 73 290 دار خانه

 5/9 38 دولتی

 4/17 69 آزاد

 

 انی عملکرد والدین در مورد برنامه مکمل یاری آهن : توزیع فراو32  جدول شماره

 درصد فراوانی ها گویه ردیف

1 
عدد در  16)مکمل آهن  یها قرصاگر قرار باشد خودتان 

   را تهیه کنید، آیا حاور به انجام این کار هستید؟ (سال

 73 289 بلی

 4/13 53 خیر

 6/13 54 دانم ینم

2 

ی اریر  مکمل با رابطه ردی آموزش کالس/جلسه/دوره ایآ

 شرما ی بررا   آهرن  مکمرل  قررص  مصرف تیاهم و آهن

 است؟ برگزارشده

 31 120 بلی

 7/68 266 خیر

 3/0 1 دانم نمی

3 
ی اریر  مکمل با رابطه دری آموزش کالس/جلسه/دوره ایآ

 ؟دیا کرده شرکت آهن

 7/45 100 بلی

 3/54 119 خیر

4 

 قررص  مصرف تیاهم  مورد در ،یآموزش جلسات در ایآ

 آن مصررررفی احتمرررال عررروار  و آهرررن مکمرررل

 ؟دیا دهید آموزش

 2/29 105 بلی

 4/62 224 خیر

 4/8 30 دانم نمی

 4/73 281 بلی ؟  کند یمآیا فرزند شما قرص مکمل آهن را مصرف  5
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 درصد فراوانی ها گویه ردیف

 7/16 64 خیر

 9/9 38 دانم نمی

6 
در مدرسره   شده توزیعآیا فرزند  شما قرص مکمل آهن  

 ؟کند یما مصرف ر

 7/74 266 بلی

 14 50 خیر

 2/11 40 دانم نمی

7 

 مصررف  زمان از  ایآ آهن، مکمل قرص مصرف صورت در

 او دری رییر تغ خرود،  فرزنرد  توسرط  آهرن  مکمل قرص

 ؟دیا کرده احساس

 9/42 153 بلی

 1/26 93 خیر

 1/31 111 دانم نمی

 
 درصـد  7/68گزارش دادند كه حاضر به تهیه قرص مکمل آهن هسـتند و  بر اساس نتايج جدول فوو،  بیشتر والدين 

 یحـال برگزار نشده است، ايـن در   ها آنگزارش دادند كه هیچ كالس آموزشی در مورد برنامه مکمل ياری برای  ها آن
نوان كردنـد  ع درصد 2/29و از اين تعداد افراد  اند كردهآموزشی شركت  یها برنامهافراد در  درصد 7/45كه تنها  است
 .اند دهيد آموزش آن مصرفی احتمال عوارض و آهن مکمل قرص مصرف تیاهم مورد در ،یآموزش جلسات دركه 

 

آموزشی مربوط به برنامه مکمل یاری  یها کالس: ارتباط بین محل سکونت والدین با برگزاری 33جدول شماره 

 آهن

 متغیر

-P آموزشی یها کالسبرگزاری 

value دانم نمی خیر بلی 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 محل سکونت
 034/0 4/0 1 7/69 184 9/26 68 شهر

 0 0 3/30 80 4/39 52 روستا

 

ـ آموزشی مکمل ياری آهـن ارتبـاط    یها كالسبر اساس نتايج جدول فوو، بین محل سکونت و برگزاری   یدار یمعن
 برگزارشـده كالس آموزشـی   ها آنروستا بود بیشتر برای  ها آنسکونت وجود داشت به اين معنی كه كسانی كه محل 

 بود.
 
گرافیکی با فاکتورهای نگرش و آگاهی در ارتباط با برنامه مکمل ی دمورهایمتغ: ارتباط بین 34جدول شماره  

 یاری آهن

-P نگرش P-value آگاهی متغیر

value انحراف  میانگینانحراف  میانگین
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 معیار معیار

 سیتجن
 22/2 58/7 مرد

068/0 
75/33 27/5 

090/0 
 34/5 98/34 23/2 13/8 زن

 محل سکونت
  25/2 18/8 شهر

077/0 

72/34 40/5 
785/0 

 28/5 87/34 20/2 76/7 روستا

 سطح سواد

 38/2 84/7 سواد بی
018/0 

 

36/32 90/6 
016/0 
 

 38/5 62/34 26/2 89/7 دیپلم و زیر دیپلم

 48/4 01/36 00/2 69/8 لمباالی دیپ

 شغل

 23/2 03/8 دار خانه
391/0 

 

80/34 32/5 
116/0 
 

 23/6 18/36 18/2 44/8 دولتی

 92/4 92/33 30/2 82/7 آزاد

 

وجود داشت به اين  یدار یمعننگرش و آگاهی رابطه  یفاكتورهابر اساس نتايج جدول فوو، بین متغیر سطح سواد با 
ه دارای مدرک تحصیلی ديپلم و زير ديپلم بودند، از آگاهی بهتری برخـوردار بودنـد و كسـانی كـه     معنی كه افرادی ك

 مدرک تحصیلی دانشگاهی داشتند از نگرش بهتر برخوردار بودند.

 
: ارتباط بین فاکتورهای نگرش و آگاهی با اعتقاد و عملکرد والدین در ارتباط با برنامه مکمل 35جدول شماره 

 یاری آهن
 نگرش P-value آگاهی یرمتغ

P-value 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

عدد  16)مکمل آهن  یها قرصتهیه 

 توسط والدین (در سال

 24/2 17/8 بلی
010/0 

 

20/35 17/5 031/0 

 

 

 

 57/5 11/34 11/2 24/8 خیر

 83/5 27/33 24/2 18/7 دانم نمی

 ه/کالسجلسدوره/شرکت در 

 موزشی در رابطه با مکمل یاری آهنآ

 138/0 97/1 22/8 بلی

 

11/35 74/5 087/0 
 49/5 7/33 32/2 78/7 خیر 

نظر والدین در مورد مصرف قرص 

 مکمل آهن توسط فرزندانشان

 25/2 23/8 بلی
011/0 

 

45/35 97/4 
005/0 
 

 38/5 73/33 01/2 64/7 خیر

 19/6 18/33 46/2 23/7 دانم نمی

 
وجود  یدار یمعنرابطه  ها آنبر اساس نتايج جدول فوو بین تهیه قرص مکمل آهن توسط والدين با آگاهی و نگرش 

 داشت.
 دموگرافیکی یرهایمتغ: توزیع فراوانی تهیه قرص مکمل آهن توسط والدین بر اساس 36جدول شماره 

 P-value دانم نمی خیر بلی متغیر
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 درصد وانیفرا درصد فراوانی درصد فراوانی

 جنسیت
 7/16 9 5/12 8 3/16 47 مرد

972/0 
 3/83 45 6/13 45 7/83 242 زن

 سطح سواد

 7/3 2 1/21 4 5/4 13 سواد بی

548/0 
دیپلم و زیر 

 دیپلم
214 74 41 7/13 

44 5/81 

 8/14 8 3/10  21 62 باالی دیپلم

 شغل

 13/9 40 66 35 74 213 دار خانه

 2/13 5 2/13 7 9 26 دولتی 777/0

 8/11 8 8/20 11 17 49 آزاد

 

جنسیت، سطح سواد و شغل رابطه  یرهایمتغبر اساس نتايج جدول فوو بین تهیه قرص مکمل آهن توسط والدين با 
 وجود نداشت. یدار یمعن
 

 مدارس بهداشتگروه هدف: مربیان 
ه در مربوطـ  یهـا  افتـه ي، قرارگرفتـه  یموردبررسـ  شـده  لیتکمپرسشنامه  34از  شده یگردآور یها دادهدر اين مطالعه 

 .اند شده دادهذيل نمايش  جداول

 

 مدارس بهداشتدموگرافیکی مربیان  یرهایمتغ: توزیع فراوانی 37جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 تأهلووعیت 
 6/17 6 مجرد

 4/82 28 متأهل

 محل سکونت
 100 34 شهر

 0 0 روستا

سطح 

 تحصیالت

 9/2 1 دبیرستان

 7/64 22 و لیسانس دیپلم فوق

 4/32 11 دانشگاهی

 دموگرافیکی مربیان سالمت مدارس متغیرهای:  میانگین 38جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 68/7 74/41 سن

 77/8 74/18 سابقه کار
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 کمل یاری آهن: توزیع فراوانی عملکرد مربیان سالمت مدارس در مورد برنامه م39جدول شماره 

 درصد فراوانی ها گویه ردیف

1 
  انآموز دانش یبرا شما مدرسه در آهن مکمل یها قرص

  ؟شود می عیتوز چگونه

 1/97 33 شود میتوزیع  یک قرص ای هفته

 9/2 1 شود مییک قرص توزیع  هرماه

 0 0  برنامه یاجرا یابتدا در ها قرص تمام

2 
 عیر توز انآمروز  انرش د نیب  آهن مکمل قرص یزمان چه

 ؟گردد می

 8/8 3 یکالس اول زنگ

 4/32 11 اول حیتفر زنگ

 4/28 10 یکالس دوم زنگ

 9/2 1 دوم حیتفر زنگ

 9/2 1 یکالس سوم زنگ

 5/23 8 ر استیمتغ

3 
 هرا  بچره  بره  آهرن  مکمرل  قررص  عیتوز از قبل روز ایآ

 ؟گردد می رسانی اطالع

 6/70 24 بلی

 4/29 10 خیر

4 

 مصرف از یناش یاحتمال عوار  با برخورد های روش ایآ

  را  انآمرروز دانررش توسررط آهررن مکمررل قرررص

     ؟اید دیده آموزش

 1/44 15 بلی

 9/55 19 خیر

5 

 از یریشررگیپ هررای روش ،یآموزشرر هررای دوره در ایررآ

 را آهرن  قرص مصرف عوار  با برخورد نحوه و عوار 

 ؟اید داده آموزش

 9/52 18 بلی

 1/44 15 خیر

 9/2 1 دانم نمی

6 
 برا  رابطره  در انآمروز  دانش آموزش یبرا یکاف زمان ایآ

 ؟گیرد می قرار شما اریاخت در آهن یاری مکمل موووع

 9/71 23 بلی

 1/28 9 خیر

7 

 جهرت  یموووع عنوان به را آهن یاری مکمل برنامه ایآ

 اعرالم  انآمروز  دانرش  به یفرهنگ و یپرورش کار انجام

  ؟اید ردهک

 9/46 15 مستندات با یبل

 2/31 10 مستندات بدون یبل

 9/21 7 ریخ

8 
از موارد زیر بررای کراهش عروار  ناشری از      یک کدام

 ؟گردد میمصرف قرص مکمل آهن توصیه 

 8/8 3 مصرف قرص با شکم خالی

مصرف قرص بعد از خوردن صبحانه یا میان 

 وعده
28 4/82 

 8/8 3 کدام هیچ

9 
از قرص مکمل آهن )مطابق با برنامه مکمل   آیا خودتان

 ؟ دیکن یمیاری آهن( استفاده 
 

 2/38 13 بلی، همیشه

 2/41 14 ها وقتبلی، گاهی 

 6/20 7 خیر

 
كه ايـن كـار    گردد میان توزيع آموز دانشعنوان كردند كه هر هفته يک قرص بین  اكثرا بر اساس نتايج جدول فوو، 

كـه   انـد  كـرده آموزشی شركت  یها كالسدرصد عنوان كردند كه در  9/52. گردد می  تفريح اول انجام بیشتر در زن
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 آهـن  مکمـل  قـرص  مصـرف  از یناشـ  یاحتمال عوارض با برخورد های روشدرصد مربیان گزارش كردند  1/44تنها 
 . اند دهيد آموزش  را  انآموز دانش توسط

 
 مربیان سالمت مدارس در مورد برنامه مکمل یاری آهن: توزیع فراوانی اعتقاد 40جدول شماره 

 درصد فراوانی ها گویه ردیف

1 
آیا از زمران مصررف قررص مکمرل آهرن توسرط       

 ؟اید کرده، تغییری در او احساس آموز دانش

 1/53 17 بلی

 4/9 3 خیر

 5/37 12 دانم نمی

2 
ان قرص مکمل آموز دانشبه نظر شما چند درصد از 

 ؟ کنند یمآهن را مصرف 
 

 8/8 3 درصد 20 از کمتر

 3/35 12 درصد 50 تا 20 نیب

 4/32 11 درصد 80 تا 50 نیب

 5/23 8 درصد 80 از باالتر

3 
 آهرن  یاریر  مکمرل  برنامه یمورداجرا در شما نظر

  ست؟یچ

اجرای برنامه با روش فعلی موجب بهبود 

 شود میان آموز دانشسالمت 
27 8/81 

 سالمت بهبا روش فعلی اجرای برنامه 

 کنند نمیان کمکی آموز دانش
6 6/17 

اجرای برنامه با روش فعلری بررای سرالمت    

 ان ضرر داردآموز دانش

 

0 0 

4 
 را آهرن  مکمرل  قرص انآموز دانش چرا شما نظر به

  ؟کنند نمی مصرف
 

 0 0 نخورند ندیگو یم نشانیوالد

 8/67 19 است بد اش مزه ندیگو یم انآموز دانش

 2/32 9 اند نشده هیتوج یخوب به انآموز دانش

 

اجـرای برنامـه بـا روش فعلـی موجـب بهبـود سـالمت        بر اساس نتايج جدول فوو، اكثريت مربیان اعتقاد داشتند كه 
اعـالم   هـا  قـرص ان را مزه بـد  آموز دانشتوسط  ها مکملدلیل عدم مصرف  ترين مهم. از طرفی شود میان آموز دانش
 كردند.

 

 

 انگیزشی مدارس در ارتباط با برنامه مکمل یاری آهن  یها برنامه: توزیع فراوانی 41ول شماره جد

 درصد فراوانی متغیر

یوارید روزنامه یطراح

  

 4/29 10 بلی

 6/70 24 خیر
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

سالم صبحانه قالب در برنامه انجام
  

 9/55 19 بلی

 1/44 15 خیر

انشاء نوشتن
  

 6/17 6 بلی

 4/82 28 خیر

مسابقه  یبرگزار
  

 7/14 5 بلی

 3/85 29 خیر

 است نشده انجام یا برنامه
 7/14 5 بلی

 3/85 29 خیر

 سایر
 2/41 14 بلی

 8/58 20 خیر

 

ان به مصرف قرص مکمل آهـن انجـام   آموز دانشبر اساس نتايج جدول فوو، بیشترين برنامه انگیزشی جهت ترغیب 
 الم بوده است.برنامه مکمل ياری در قالب صبحانه س

 

 در مدارس در ارتباط با برنامه مکمل یاری شده فراهم: توزیع فراوانی شرایط 42جدول شماره 

 مدرسه در آهن مکمل قرص مصرف یبرا ریز طیشرا از یک کدام

 است؟ فراهم
 درصد فراوانی

 8/61 21 بلی       است موجود یکاف تعداد به وانیل

 2/38 13 خیر

 1/97 33 بلی     است موجود آهن های مکمل مصرف یبرا یدنیآشام آب

 9/2 1 خیر

 یکاف زمان انآموز دانش به آهن های مکمل خوردن یبرا

     شود می داده

 1/97 33 بلی

 9/2 1 خیر

 

كه لیوان به تعداد كافی برای مصـرف مکمـل    اند نمودهدرصد مربیان بهداشت عنوان  38بر اساس نتايج جدول فوو، 
 د نیست. آهن موجو

 

 
 آموزشی در مورد برنامه مکمل یاری آهن یها برنامه: توزیع فراوانی اجرای 43جدول شماره 

 ردیف
 درصد فراوانی گویه



 

 

50 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

1 

 از یفررد  انآمروز  دانش آموزش برنامه در

 است حضورداشته بهداشت مرکز

 

 4/32 11 بلی با مستندات

 5/23 8 بلی بدون مستندات

 2/41 14 خیر

 9/2 1 نمدا ینم

2 

 دانشرگاه  از یفررد  نیوالرد  آموزش یبرا

  است حضورداشته یپزشک علوم

 9/5 2 بلی با مستندات

 9/5 2 بلی بدون مستندات

 4/79 27 خیر

 8/8 3 دانم ینم

3 
 مورد در یآموزش رسانه ای آموزش یمحتوا

 است شده توزیع و هیته آهن یاری مکمل

 3/61 19 بلی با مستندات

 1/16 5 بدون مستندات بلی

 4/19 6 خیر

 2/3 1 دانم ینم

4 
 مراسرم  برا  آهن یاری مکمل برنامه شروع

  گردد می آغاز یخاص
 

 25 8 بلی با مستندات

 25 8 بلی بدون مستندات

 8/43 14 خیر

 2/6 2 دانم ینم

5 
 نیمسروول  ران،یمرد  هیتوج و یآگاه یبرا

 یآموزشرر جلسرره  نیمعلمرر و مدرسرره

  است رگزارشدهب

 4/36 12 بلی با مستندات

 3/27 9 بلی بدون مستندات

 4/36 12 خیر

 0 0 دانم ینم

6 
 یاجررا  یپزشرک  علوم دانشگاه نیمسوول

 کنند یم یریگیپ را مدارس در برنامه

 5/26 9 بلی با مستندات

 8/11 4 بلی بدون مستندات

 50 17 خیر

 8/11 4 دانم ینم

 

ان در مـورد  آمـوز  دانـش آموزشی بـرای   یها برنامهدرصد عنوان كردند كه در  4/32نتايج جدول  فوو، تنها بر اساس 
درصد گزارش دادند كه در برنامـه   9/5است و همچنین فقط  حضورداشتهبرنامه مکمل ياری، فردی از مركز بهداشت 

 است.  حضورداشتهم پزشکی آموزشی برای والدين در مورد برنامه مکمل ياری، فردی از دانشگاه علو

 

 گروه هدف: معلمین
 است. مشاهده قابلل ذيل توسط معلمین استخراج و در جداو شده لیتکمپرسشنامه  45مربوط به  یها داده
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 دموگرافیکی متغیرهای توزیع فراوانی: 44جدول شماره  

 درصد فراوانی متغیر

 تأهلووعیت 
 3/13 6 مجرد

 7/86 39 متأهل

 محل سکونت
 6/95 43 هرش

 4/4 2 روستا

سطح 

 تحصیالت

و  دیپلم فوق

 لیسانس
37 2/82 

 8/17 8 دانشگاهی

 
 : میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار معلمین45جدول شماره  

 انحراف معیار میانگین متغیر

 79/7 42/42 سن

 10/10 11/19 سابقه کار

 
 د معلمین در مورد برنامه مکمل یاری آهن: توزیع فراوانی عملکرد و اعتقا46جدول شماره 

 درصد فراوانی گویه ها ردیف

1 

آیا بروشور یا مطلب آموزشی 

ی اری مکمل برنامه با رابطهدر 

 است؟ شده دادهبه شما  آهن

 3/73 33 بلی

 7/26 12 خیر

2 

برنامه مکمل یراری   دربارهآیا 

با  سر کالسآهن و اهداف آن 

ان صرررحبت آمررروز دانرررش

 ؟اید کرده

 1/71 32 بلی

 9/28 13 خیر

3 

ان در مررورد آمروز  دانررشآیرا  

ورورت مصرف قرص مکمرل  

 ؟کنند یم سؤالآهن از شما 

 4/44 20 بلی

 6/55 25 خیر

4 

آیا شما در کالس درس همراه 

ان قررص مکمرل   آموز دانشبا 

 ؟دیکن یمآهن مصرف 

 1/51 23 بلی

 9/48 22 خیر

5 
آیا توزیع قرص مکمل آهن در 

رآیند تدریس شما اخرتالل  ف

 4/4 2 بلی

 6/89 43 خیر
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 درصد فراوانی گویه ها ردیف

 ؟کند یمایجاد 

6 

به نظر شرما چنرد درصرد از    

ان قرص مکمل آهن آموز دانش

 ؟کنند یمرا مصرف 

 8/17 8 درصد 20 از کمتر

 7/26 12 درصد 50 تا 20 نیب

 6/35 16 درصد 80 تا 50 نیب

 20 9 درصد 80 از باالتر

7 
 برنامه یجراموردا در شما نظر

  ست؟یچ آهنی اری مکمل
 

اجرای برنامه با روش 

فعلی موجب بهبود 

ان آموز دانشسالمت 

 شود می

35 4/81 

اجرای برنامه با روش 

 سالمت بهفعلی 

ان کمکی آموز دانش

 کنند نمی

7 3/16 

اجرای برنامه با روش 

فعلی برای سالمت 

 ان ضرر داردآموز دانش

1 3/2 

 
دول فوو،  بیشتر  معلمین اعالم كردند كه بروشور يا مطالب آموزش در ارتباط با برنامه مکمل ياری بر اساس نتايج ج

. از طرفـی  انـد  كرده ان صحبتآموز دانشبا  سر كالسبرنامه مکمل ياری آهن و اهداف آن  دربارهو  اند كردهدريافت 
اعتقاد داشتند  ها آن درصد 6/35و   كردند یمان از قرص مکمل آهن استفاده آموز دانشمعلمین به همراه  درصد 1/51

موافق اجرای برنامه با شـیوه   ها آنو اكثر  كنند یمان از قرص مکمل آهن استفاده آموز دانش درصد 80تا  50كه بین 
 فعلی بودند.

 ان از دیدگاه معلمین آموز دانش: توزیع فراوانی دالیل عدم مصرف قرص مکمل آهن توسط 47جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 نخورند ندیگو یم نشانیوالد
 0 0 بلی

 100 42 خیر

 است بد اش مزه ندیگو یم انآموز دانش
 50 21 بلی

 50 21 خیر

 اند نشده هیتوج یخوب به انآموز دانش
 4/52 22 بلی

 6/47 20 خیر

ل آهـن توجیـه نبـودن    دلیـل عـدم مصـرف مکمـ     تـرين  مهـم بر اساس نتايج جدول  فوو،  معلمین اعتقـاد داشـتند   
 ان است.آموز دانش
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 
 از دیدگاه معلمین مدارس در آهنی اری مکمل برنامهی اجرا موانعتوزیع فراوانی  :48جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

                                  ستین مدرسه شده فیتعر یها برنامه جزء

 

 27 10 بلی

 73 27 خیر

 امرا  بروده،  مدرسه شده فیتعر یها برنامه جزء

 باشد ینم دار تیاولو یا برنامه عنوان به

 4/51 19 بلی

 6/48 18 خیر

 وپررورش  آمروزش  جانرب  از الزم یها تیحما

   گردد مین انجام

 6/21 8 بلی

 4/78 29 خیر

                 هستند بر زمان
 6/21 8 بلی

 4/78 29 خیر

   ندارد وجود اجرای برای کافی روین

 

 7/41 15 بلی

 3/58 21 خیر

 

مانع اجرای برنامه مکمل ياری آهن در مدارس از ديدگاه معلمین اين بـود كـه    ترين مهم فوو،بر اساس نتايج جدول 
 مدرسه نیست. شده فيتعر یها برنامهاين برنامه جزء 

 گروه هدف: مدیران مدارس
در  شده لیتکم یها پرسشنامهاز  آمده دست به یها افتهيمدير مدرسه مورد پرسشگری قرار گرفتند و  40در اين مطالعه 

 .اند شده دادهجداول ذيل نمايش 
 دموگرافیکی متغیرهای توزیع فراوانی: 49جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 تأهلووعیت 
 5 2 مجرد

 95 38 متأهل

 محل سکونت
 95 38 شهر

 5 2 روستا

 سطح تحصیالت

 5/2 1 دبیرستان

 55 22 و لیسانس دیپلم فوق

 5/42 17 و باالتر سانسیل فوق

 

 : میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار مدیران مدارس50جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین متغیر
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 72/5 25/45 سن

 60/7 80/22 سابقه کار

 
 مل یاری آهن انگیزشی مدارس در ارتباط با برنامه مک یها برنامه: توزیع فراوانی 51جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 یوارید روزنامه یطراح
 1/31 14 بلی

 9/68 31 خیر

 سالم صبحانه قالب در برنامه انجام
 6/55 25 بلی

 4/44 27 خیر

 انشاء نوشتن
 3/13 6 بلی

 7/86 39 خیر

 مسابقه  یبرگزار
 8/17 8 بلی

 2/82 37 خیر

 است نشده انجام یا برنامه
 9/8 4 بلی

 1/91 41 خیر

 
ان به مصـرف قـرص مکمـل آهـن     آموز دانشانگیزشی جهت ترغیب  ی برنامهبر اساس نتايج جدول فوو،  بیشترين 

 انجام برنامه مکمل ياری در قالب صبحانه سالم بود.
 

 : عملکرد مدیران مدارس در مورد برنامه مکمل یاری آهن52جدول شماره 
 درصد فراوانی گویه ها ردیف

2 
 روز انآمروز  دانرش  توسرط  قرص مکمل آهن مصرفی راب ایآ

 است؟ دهیگرد نییتعی خاص ساعت و هفته ازی مشخص

 5/97 39 یبل

 5/2 1 ریخ

3 
  انآمروز  دانرش  یبررا  شرما  مدرسه در آهن مکمل یها قرص

  ؟شود می عیتوز چگونه

 95 38 شود میتوزیع  یک قرص ای هفته

 5 2 شود مییک قرص توزیع  هرماه

 0 0  برنامه یاجرا یابتدا در ها قرص امتم

4 
 عیر توز مراه /هفتره  هرر  مرنظم  طرور  به آهن مکمل قرص ایآ

  ؟گردد می

 100 40 یبل

 0 0 ریخ

5 
مطابق با برنامره مکمرل    آهن مکمل قرصآیا خودتان هم  از 

 ؟دیکن یمیاری آهن استفاده 

 30 12 شهیهم ،یبل

 50 20 ها وقتی گاه ،یبل 

 20 8 ریخ

 8/12 5 یکالس اول زنگ عیر توز انآمروز  دانرش  نیبر   آهرن  مکمرل  قرص یزمان چه 6
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 درصد فراوانی گویه ها ردیف

 9/17 7 اول حیتفر زنگ ؟گردد می

 8/30 12 یکالس دوم زنگ

 8/12 5 دوم حیتفر زنگ

 1/5 2 یکالس سوم زنگ

 5/20 8 ر استیمتغ

7 
در مررورد برنامرره مکمررل یرراری آهررن   ییهررا زمررانچرره 

 ؟اید دیده آموزش

 4/51 18 قبل از شروع برنامه

 6/28 10 با شروع برنامه زمان هم

 4/11 4 حین انجام برنامه

 6/8 3 برنامهانجام  نیو حقبل از شروع 

8 
 قرص مصرف از یناش یاحتمال عوار  با برخورد های روش ایآ

     ؟اید دیده آموزش  را  انآموز دانش توسط آهن مکمل

 5/42 17 بلی

 5/52 21 خیر

 5 2 دانم نمی

9 
 و عروار   از یریشرگ یپ های روش ،یآموزش های دوره در ایآ

 ؟اید داده آموزش را آهن قرص مصرف عوار  با برخورد نحوه

 45 18 بلی

 45 18 خیر

 10 4 دانم نمی

 ؟کند یم تیفعال سالمتی مرب شما مدرسه در ایآ 10
 6/43 17 بلی

 4/56 22 خیر

 است؟ سالمت مروج مدارس جزء شما مدرسه ایآ 11
 3/33 13 بلی

 7/66 26 خیر

 دارد؟ سالمت ریسف شما مدارس ایآ 12
 4/68 26 بلی

 6/31 12 خیر

13 
  انآمرروز دانررش توسررط چگونرره آهررن مکمررلی هررا قرررص

                                                                                                                                                                                          ؟شوند می مصرف

سر کالس و در حضور مربی بهداشت 

 یا معلم
35 74/89 

در مدرسه و بدون نظارت مستقیم بر 

 مصرف
4 26/10 

ماهیانره تحویرل    صرورت  بره  هرا  قرص

  آمرررررررررررررروز دانررررررررررررررش

در منررزل  آمرروز دانررش تررا گررردد مرری

 مصرف کند

0 0 

14 

در طول سال گذشرته/ جراری شرما چنرد برار در جلسرات       

آموزشی مربوط به مکمل یاری آهن در دخترران دبیرسرتانی   

 ؟)مستندات الزم دارد(اید کردهشرکت 

              

 5/20 8 بار یک

 7/7 3 دو بار

 1/5 2 بار سه

 0 0 بار چهار

 1/5 2 ربا 4 از شتریب

 5/61 24 ام نکرده شرکت
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 درصد فراوانی گویه ها ردیف

15 

ی بررا ی آموزشر  جلسره  چنرد ی جرار / گذشته سال طول در

 برگزارشرده  آهرن ی اریر  مکمل برنامه مورد در انآموز دانش

  است؟

 3/33 13 بار یک

 6/25 10 دو بار

 7/7 3 بار سه

 6/2 1 بار چهار

 0 0 بار 4 از شتریب

 8/30 12 گردد مین برگزار

16 
ی بررا ی آموزشر  جلسره  چنرد ی جرار / گذشته سال طول در

 است؟ برگزارشده آهنی اری مکمل برنامه مورد در نیوالد

 6/25 10 بار یک

 4/15 6 دو بار

 7/7 3 بار سه

 0 0 بار چهار

 0 0 بار 4 از شتریب

 3/51 20 گردد مین برگزار

17 

 پمفلرت،  ،بروشرور  پوسرتر، )ی آموزش رسانه شما مدرسه ایآ 

 بهداشرت  مرکز از آهنی اری مکمل مورد در...(  ،CD کتابچه،

 است؟ کرده افتیدر

 5/67 27 بلی

 5/32 13 خیر

 
. گـردد  یمتوزيع  انآموز دانشص بین يک قر ای هفتهبر اساس نتايج جدول فوو، بیشتر مديران مدارس عنوان كردند 

ان آموز دانشگزارش دادند،  ها آن. بیشتر كردند یماوم استفاده مد صورت بهدرصد مديران از قرص مکمل آهن  30تنها 
. در مورد زمان توزيـع قـرص   كنند یممصرف سر كالس و در حضور مربی بهداشت يا معلم ی مکمل آهن را ها قرص

 بـر  بالغ. ضمن اينکه شود میدر مدارس از زن  اول تا زن  سوم انجام  ها مکملان، توزيع آموز دانشمکمل آهن بین 
ی آهن زمان مشخصی تعیـین نگرديـده اسـت. لـذا بـه نظـر       ها قرصدر توزيع  اند داشتهدرصد مديران نیز ااهار  20
كـه در   انـد  داشـته درصد مـديران ااهـار    56 بر بالغ. از طرفی شود میمدون اجرا ن یا برنامهاين كار بر اساس  رسد یم

درصد مديران در طول  38ر اساس مستندات موجود تنها . بكند ینمدر حال حاضر مربی بهداشت فعالیت  ها آنمدرسه 
درصـد مـديران نیـز ااهـار      31. انـد  كردهآهن شركت  یاريمربوط به مکمل  یجلسات آموزشسال گذشته/جاری در 

ـ  مکمـل  برنامه مورد در انآموز دانش یبرا یآموزش جلسه گونه چیه ها آندر طول اين مدت در مدرسه  اند داشته  یاري
 برنامـه  مـورد  در نيوالـد  یبرا یآموزش جلسه گونه چیهدرصد مدارس  51 بر بالغ. همچنین در است شدهن برگزار آهن
برنامه مکمل ياری آهـن   رسد یم. بر اساس مطالب مربوط به اين جدول، به نظر است شدهن برگزار آهن یاري مکمل

 دارای اولويت مدارس نیست.  یها برنامهدختران دبیرستانی جزو 

 

 

 : اعتقاد مدیران مدارس در مورد برنامه مکمل یاری آهن53ماره جدول ش 
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 ردیف
 درصد فراوانی ها گویه

           ؟اند بوده مؤثر بروشورها و پوسترها دیکن یم فکر شما ایآ 1
 4/79 27 بلی

 6/20 7 خیر

2 

 طرول  در دیر با آموز دانش هر که آهن مکملی ها قرص عدادت

 ؟باشد یم تا چند کند مصرفی اری آهن برنامه

 

 1/11 4 عدد 6

 6/5 2 عدد 8

 7/66 24 عدد 16

 7/16 6 عدد 18

3 
  ست؟یچ آهنی اری مکمل برنامه یمورداجرا در شما نظر

 

اجرای برنامه با روش فعلی موجرب بهبرود سرالمت    

 شود میان آموز دانش
30 9/78 

ان آمروز  دانرش  سالمت بهاجرای برنامه با روش فعلی 

 کنند نمیکمکی 
8 1/21 

اجرررای برنامرره بررا روش فعلرری برررای سررالمت      

 ان ضرر داردآموز دانش
0 0 

4 
ان قرص مکمرل آهرن را   آموز دانشبه نظر شما چند درصد از 

 ؟ کنند یممصرف 
 

 5/12 5 درصد 20 از کمتر

 20 8 درصد 50 تا 20 نیب

 5/37 15 درصد 80 تا 50 نیب

 30 12 درصد 80 از باالتر

 ؟کنند نمی مصرف را آهن قرص انآموز دانش چرا شما نظر به 5
 1/9 4 نخورند ندیگو یم نشانیوالد

 45/45 21 است بد اش مزه ندیگو یم انآموز دانش

 45/45 21 اند نشده هیتوج یخوب به انآموز دانش

 

ان از قـرص  آمـوز  دانـش درصد  80تا  50درصد مديران اعتقاد داشتند كه بین  5/37بر اساس نتايج جدول فوو، تنها 
درصد مديران مـدارس   33 بر بالغموافق اجرای برنامه با شیوه فعلی بودند.  ها آنو بیشتر  كنند یممکمل آهن استفاده 

ان مصرف شود اطالع نداشتند. به نظـر  آموز دانشی مکمل آهن كه بايد در طول مدت برنامه توسط ها قرصاز تعداد 
 ان و مزه بد قرص مکمل بود.آموز دانشدلیل عدم مصرف مکمل آهن توجیه نبودن  ترين مهممديران مدارس 
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از دیدگاه مدیران  در مدارس در ارتباط با برنامه مکمل یاری شده فراهم: توزیع فراوانی شرایط 54جدول شماره  
 مدارس

 درصد فراوانی متغیر

 1/64 25 بلی       است موجود یکاف تعداد به وانیل

 9/35 14 یرخ

 آهرن  هرای  مکمل مصرف یبرا یدنیآشام آب

      است موجود

 95 38 بلی

 5 2 خیر

 انآموز دانش به آهن های مکمل خوردن یبرا

     شود می داده یکاف زمان

 5/92 37 بلی

 5/7 3 خیر

 انآموز دانش به آهن، مکمل عیتوز از قبل روز

                     شود می رسانی اطالع

 55 22 بلی

 45 18 خیر

 

، لیـوان بـه تعـداد    آمـوز  دانشبرای مصرف قرص توسط  اند گفتهدرصد مديران  36 بر بالغبر اساس نتايج جدول فوو، 
 بـه  آهـن،  مکمل عيتوز از قبل وزكه ر اند داشتهدرصد مديران ااهار  55كافی در مدرسه موجود نیست. از طرفی تنها 

 . شود میانجام  انیرس اطالعدر اين خصوص  انآموز دانش

 

 از دیدگاه مدیران مدارس مدارس در آهنی اری مکمل برنامهی اجرا موانعتوزیع فراوانی  :55جدول شماره  

 درصد فراوانی 

                                  ستین مدرسه شده فیتعر یها برنامه جزء

 

 4/9 3 بلی

 6/90 29 خیر

 عنروان  بره  امرا  وده،ب مدرسه شده فیتعر یها برنامه جزء

 باشد ینم دار تیاولو یا برنامه

 6/63 21 بلی

 4/36 12 خیر

 انجررام وپرررورش آمرروزش جانررب از الزم یهررا تیررحما

   گردد مین

 5/51 17 بلی

 5/48 16 خیر

                 هستند بر زمان
 2/24 8 بلی

 8/75 25 خیر

   ندارد وجود اجرا یبرا یکاف یروین
 4/59 19 بلی

 6/40 13 خیر
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

ـ تعر یهـا  برنامـه برنامه مکمل ياری جـزو   اند كردهبر اساس نتايج جدول فوو، گرچه اكثريت مديران ااهار   شـده  في
از  تيـ حما عدم. از طرفی اكثر مديران باشد ینم دار تياولو یا برنامه عنوان بهمعتقدند  ها آندرصد  64مدرسه است، اما 
 .اند نمودهجود نیروی كافی را جزو موانع اجرای برنامه در مدرسه ذكر و عدم و وپرورش آموزشجانب اداره 

 
 اجرایی در مورد برنامه مکمل یاری آهن یها برنامه: توزیع فراوانی 56جدول شماره  

 درصد فراوانی ها هیگو فیرد

 1/57 20 مستندات بای بل اند دهید آموزش آهنی اری مکمل برنامه مورد در سالمت انیمرب 1

 7/25 9 مستندات بدونی لب

 3/14 5 ریخ

 9/2 1 دانم نمی

 آهرن ی اریر  مکمرل  برنامره  مورد در برنامهی اجرا قبل انآموز دانش 2

 اند دیده آموزش

 55 22 مستندات بای بل

 30 12 مستندات بدونی بل

 5/12 5 ریخ

 5/2 1 دانم نمی

 30 12 مستندات بای بل اند دیده آموزش آهن یاری مکمل برنامه مورد در انآموز دانش نیوالد 3

 25 10 مستندات بدونی بل

 5/32 13 ریخ

 5/12 5 دانم نمی

 5/20 8 مستندات بای بل است برگزارشدهی آموزش جلسه  نیمعلم هیتوج وی آگاهی برا 4

 5/20 8 مستندات بدونی بل

 7/48 19 ریخ

 3/10 4 دانم نمی

 حضورداشرته  بهداشت مرکز ازی فرد انآموز دانش زشآمو برنامه در 5

 است

 8/53 21 مستندات بای بل

 9/8 4 مستندات بدونی بل

 2/22 10 ریخ

 3/10 4 دانم نمی

 5/32 13 مستندات بای بل است حضورداشته بهداشت مرکز ازی فرد نیوالد آموزشی برا 6

 10 4 مستندات بدونی بل

 5/42 17 ریخ

 15 6 دانم نمی

 و هیر ته آهنی اری مکمل مورد دری آموزش رسانه ای آموزشی محتوا 7

 است شده توزیع

 5/52 21 مستندات بای بل

 15 6 مستندات بدونی بل

 27 11 ریخ

 5 2 دانم نمی

 25 10 مستندات بای بل گردد می آغازی خاص مراسم با ما مدرسه در آهنی اری مکمل برنامه 8

 10 4 مستندات ونبدی بل
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 درصد فراوانی ها هیگو فیرد

 5/57 23 ریخ

 5/7 3 دانم نمی

 نظرارت  مرا  مدرسه در برنامهی اجرا روند بر بهداشت مرکز نیمسوول 9

 کنند یم

 

 

 8/53 21 مستندات بای بل

 9/35 14 مستندات بدونی بل

 3/10 4 ریخ

 0 0 دانم نمی

 شرده  گرفتره  نظر در یا بودجه برنامهی اجرای برا وپرورش آموزش در 10

 است

 20 9 مستندات بای بل

 22 1 مستندات بدونی بل

 5/52 21 ریخ

 5/22 9 دانم نمی

 نظارت ما مدرسه در برنامهی اجرا روند بر وپرورش آموزش نیمسوول 11

 کنند می

 2/28 11 مستندات بای بل

 2/28 11 مستندات بدونی بل

 9/35 14 ریخ

 7/7 3 دانم نمی

 بره ی فرهنگ وی پرورش کار موووع عنوان به آهنی اری مکمل امهبرن 12

 است شده اعالم انآموز دانش

 5/42 17 مستندات بای بل

 20 8 مستندات بدونی بل

 5/27 11 ریخ

 10 4 دانم نمی

 برگزارشرده  مرن ی برا آهنی اری مکمل با رابطه دری آموزش جلسات 13

 است

 35 14 مستندات بای بل

 15 6 مستندات دونبی بل

 5/47 19 ریخ

 5/2 1 دانم نمی

 15 6 مستندات بای بل است شده گرفته نظر در یا بودجه برنامهی اجرای برا 14

 5/12 5 مستندات بدونی بل

 5/52 21 ریخ

 20 8 دانم نمی

 وپررورش  آمروزش  رانیمد به آهنی اری مکمل برنامهی اجرا گزارش 15

 است دهیرس

 50 19 مستندات ابی بل

 7/23 9 مستندات بدونی بل

 4/18 7 ریخ

 9/7 3 دانم نمی

 

درصد والدين در مـورد   30ان و آموز دانشدرصد  55درصد مربیان سالمت،  57، تنها 56بر اساس نتايج جدول شماره 
ه بـرای آگـاهی و توجیـه    درصد مديران ااهـار نمودنـد كـ    21. همچنین تنها اند ديده آموزشبرنامه مکمل ياری آهن 
 یآموزشـ  یهـا  برنامه در بهداشت مركز از یرداست. بر اساس مستندات، حضور ف برگزارشدهمعلمین كالس آموزشی 

 نشـان  نیهمچن موجود مستندات. است بوده درصد 33 ،ها آن نيوالد یبرا و درصد 54 ان،آموز دانش یبرا برگزارشده
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

ـ ته انآمـوز  دانـش  نیب آهن یاري مکمل مورد در یآموزش رسانه اي آموزش یمحتوا مدارس درصد 53 در كه داد  و هی
ـ  مکمـل  برنامه كه اند نموده عنوان مدارس رانيمد درصد 25 تنها. است شده توزيع  مراسـم  بـا  مدرسـه  در آهـن  یاري
 یااجـر  یبـرا  یا بودجـه  گـرفتن  نظر در بر یمبن یمستندات مدارس درصد 20 در تنها یطرف از. گردد می آغاز یخاص
 چیهـ  وپـرورش  آموزش اداره كه نمودند ااهار زین رانيمد درصد 53 و بود موجود وپرورش آموزش اداره طرف از برنامه
درصد مديران مستنداتی در رابطـه بـا شـركت در جلسـات      35تنها . است نگرفته نظر در برنامه یاجرا یبرا یا بودجه

درصد ااهار نمودند هیچ برنامه آموزشی مـرتبط بـا اجـرای     48 نمودند و ارائهآموزش مرتبط با برنامه مکمل ياری را 
 یا بودجه گونه چیهدرصد مديران ااهار كردند برای اجرای برنامه در مدرسه  53برنامه برای ايشان برگزار نشده است. 

 و بهداشـت  مركز توسط مدارس در برنامه یاجرا بر نظارت كه بود نيا از یحاك نیهمچن مستندات. اند نگرفتهدر نظر 
درصد مديران مستنداتی را مبنی بر ارسال  50و تنها  است بوده درصد 28 و درصد 54 بیترت به وپرورش آموزش اداره

 نمودند.  ارائه وپرورش آموزشگزارش اجرای برنامه مکمل ياری به اداره 

 وپرورش آموزشگروه هدف: مسئولین بهداشت مدارس اداره 
مســئول بهداشــت مــدارس اســتانی و شهرســتانی  20 شــده لیــتکم یهــا شــنامهپرساز  شــده اســتخراج یهــا افتــهي

 است.   شده دادهدر جداول ذيل نمايش  وپرورش آموزش

 

 دموگرافیکی متغیرهای توزیع فراوانی: 57جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 تأهلووعیت 
 5 1 مجرد

 95 19 متأهل

 مح  سکونت
 95 19 شهر

 1 1 روستا

 تسطح تحصیال
 40 8 و لیسانس دیپلم فوق

 60 12 و باالتر سانسیل فوق

 

 اشت مدارس آموزش پرورشمعیار سن و سابقه کار مسوولین بهد: میانگین و انحراف 58جدول شماره 

 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 73/4 85/40 سن

 10/7 75/18 سابقه کار
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 ی مدارس در ارتباط با برنامه مکمل یاری آهنانگیزش یها برنامه: توزیع فراوانی 59جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 یوارید روزنامه یطراح
 45 9 بلی

 55 11 خیر

 سالم صبحانه قالب در برنامه انجام
 85 17 بلی

 15 3 خیر

 انشاء نوشتن
 35 7 بلی

 65 13 خیر

 مسابقه  یبرگزار
 55 11 بلی

 45 9 خیر

 است نشده انجام یا برنامه
 0 0 بلی

 100 20 خیر

 

ان بـه مصـرف قـرص مکمـل آهـن      آموز دانشانگیزشی جهت ترغیب  ی برنامهبر اساس نتايج جدول فوو، بیشترين 
 انجام برنامه مکمل ياری در قالب صبحانه سالم بود.

 

اری در مورد برنامه مکمل ی وپرورش آموزش: توزیع فراوانی عملکرد مسوولین بهداشت مدارس 60جدول شماره 

 آهن

 درصد فراوانی گویه ها ردیف

1 

در روز توزیع قرص مکمل آهن  یآموز دانشاگر 

بررای او انجرام    یکرار  چهحضور نداشته باشد 

 ؟ دیده یم

قرررص آهررن داده   آمرروز دانررشبرره 

 شود مین
0 0 

قرص آهن داده  آموز دانشروز بعد به 

 شود می
19 100 

2 
ه مکمل آیا برای مربیان بهداشت  در مورد برنام

 ؟  اید کردهیاری آهن کارگاه آموزشی برگزار 

 5/89 17 یبل

 5/10 2 ریخ

3 
پاسخ بلی، آیا مربیران بهداشرت در    در صورت

 ؟اند کردهکارگاه شرکت 

 5/76 13 بلی با مستندات

 5/23 4 بلی بدون مستندات

 0 0 خیر

4 
آیا بررای اجررای برنامره مکمرل یراری آهرن       

 است؟ شده فتهگردر نظر  یا بودجه

 7/16 3 بلی با مستندات

 2/22 4 بلی بدون مستندات

 1/61 11 خیر



 

63 

 

 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 درصد فراوانی گویه ها ردیف

5 
 یبررا  شرما  مدرسره  در آهن مکمل یها قرص

  ؟شود می عیتوز چگونه  انآموز دانش

 95 19 شود میتوزیع  یک قرص ای هفته

 5 1 شود مییک قرص توزیع  هرماه

 0 0   برنامه یاجرا یابتدا در ها قرص تمام

6 
 توسررط چگونرره آهررن مکمررلی هررا قرررص

                                                                                                                                                                                           ؟شوند می مصرف انآموز دانش

در حضور مربی بهداشت سر کالس و 

 انآموز دانشیا معلم 
20 100 

در مدرسه و بدون نظارت مستقیم برر  

 مصرف
0 0 

ماهیانره تحویرل    صرورت  بره  هرا  قرص

در  آمروز  دانرش تا  گردد می آموز دانش

 منزل مصرف کند

0 0 

 چند درصد مدارس مربی سالمت دارند؟ 7

 6/52 10 درصد 20 از کمتر

 4/47 9 درصد 50 تا 20 نیب

 0 0 درصد 80 تا 50 نیب

 0 0 درصد 80 از باالتر

8 

 آمروز  دانش هر که آهن مکملی ها قرص عدادت

 چند کند مصرفی اری آهن برنامه طول در دیبا

 ؟است تا

 0 0 عدد 6

 5 1 عدد 8

 85 17 عدد 16

 10 2 عدد 18

 
تی مبنی بر در نظر گـرفتن بودجـه بـرای اجـرای برنامـه      مستندا موارددرصد  17بر اساس نتايج جدول فوو، تنها در 
در نظر گرفته نشده است. نکته مهم ايـن   یا بودجهكه هیچ  اند نمودهدرصد عنوان  61مکمل ياری آهن موجود بود و 

مطلع  یدرست بهبايد در طول اجرای برنامه مصرف كند  آموز دانشيی كه ها قرصدرصد اين گروه از تعداد  15است كه 
 دند.نبو
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

در مورد برنامه مکمل یاری  وپرورش آموزش: توزیع فراوانی اعتقاد مسوولین بهداشت مدارس 61جدول شماره 
 آهن

 ردیف
 درصد فراوانی گویه ها

1 
قررص   ان آموز دانشبه نظر شما چند درصد از 

 ؟ کنند میمکمل آهن را مصرف 
 

 5 1 درصد 20 از کمتر

 20 4 درصد 50 تا 20 نیب

 50 10 درصد 80 تا 50 نیب

 25 5 درصد 80 از باالتر

2 

 آهنی اری مکمل برنامه یمورداجرا در شما نظر

  ست؟یچ

 

اجرای برنامه برا روش فعلری موجرب    

 شود میان آموز دانشبهبود سالمت 
14 70 

 سرالمت  بهاجرای برنامه با روش فعلی 

 کنند نمیان کمکی آموز دانش
5 25 

فعلرری برررای اجرررای برنامرره بررا روش 

 ان ضرر داردآموز دانشسالمت 
1 5 

3 
 را آهرن  قررص  انآمروز  دانرش  چرا شما نظر به

 ؟کنند نمی مصرف

 5/23 4 نخورند ندیگو یم نشانیوالد

 برد  اش مرزه  نرد یگو یمر  انآموز دانش

 است
8 1/47 

 4/29 5 اند نشده هیتوج یخوب به انآموز دانش

 
ان از قرص مکمـل آهـن اسـتفاده    آموز دانش درصد 80تا  50د معتقد بودند كه بر اساس نتايج جدول فوو، بیشتر افرا

 هـا  آن درصد 70ان مزه بد آن بود و آموز دانشدلیل عدم مصرف قرص مکمل توسط  ترين مهم ها آن. به نظر كنند می
 . شود میان آموز دانشاجرای برنامه با روش فعلی موجب بهبود سالمت اعتقاد داشتند 

 
 در ارتباط با برنامه مکمل یاری آهن اجراشدهآموزشی  یها برنامه: توزیع فراوانی 62 جدول شماره

 درصد فراوانی ها هیگو فیرد

ی اریر  مکمرل  برنامه مورد در سالمت انیمرب 1

 اند دیده آموزش آهن

 75 15 مستندات بای بل

 10 2 مستندات بدونی بل

 0 0 ریخ

 15 2 دانم نمی

 برنامه مورد در برنامهی اجرا لقب انآموز دانش 2

 اند دیده آموزش آهنی اری مکمل

 65 13 مستندات بای بل

 30 6 مستندات بدونی بل

 5 2 ریخ

 0 0 دانم نمی
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 درصد فراوانی ها هیگو فیرد

 مکمرل  برنامره  مورد در انآموز دانش نیوالد 3

 اند دیده آموزش آهنی اری

 52 10 مستندات بای بل

 25 5 مستندات بدونی بل

 5 1 ریخ

 20 4 دانم نمی

ی آموزش جلسه  نیمعلم هیتوج وی آگاهی برا 4

 است برگزارشده

 55 11 مستندات بای بل

 20 4 مستندات بدونی بل

 15 3 ریخ

 10 2 دانم نمی

 مرکز ازی فرد انآموز دانش آموزش برنامه در 5

 است حضورداشته بهداشت

 55 11 مستندات بای بل

 15 2 مستندات بدونی بل

 20 4 ریخ

 15 3 دانم نمی

 بهداشرت  مرکز ازی فرد نیوالد آموزشی برا 6

 است حضورداشته

 2/22 4 مستندات بای بل

 1/11 2 مستندات بدونی بل

 3/33 6 ریخ

 3/33 6 دانم نمی

 مرورد  دری آموزشر  رسانه ای آموزشی محتوا 7

 است شده توزیع و هیته آهنی اری مکمل

 60 12 تمستندا بای بل

 10 2 مستندات بدونی بل

 10 2 ریخ

 20 4 دانم نمی

 مراسم با ما مدرسه در آهنی اری مکمل برنامه 8

 گردد می آغازی خاص

 55 11 مستندات بای بل

 10 2 مستندات بدونی بل

 30 6 ریخ

 5 1 دانم نمی

مسوولین دانشگاه علوم پزشکی اجرای برنامه  9

 کنند میگیری در مدارس را پی

 4/47 9 مستندات بای بل

 8/36 7 مستندات بدونی بل

 3/5 1 ریخ

 5/10 2 دانم نمی

 برنامررهی اجرررای برررا وپرررورش آمرروزش در 10

 است شده گرفته نظر در یا بودجه

 1/21 4 مستندات بای بل

 5/10 2 مستندات بدونی بل

 2/63 12 ریخ

 3/5 1 دانم نمی
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 درصد فراوانی ها هیگو فیرد

کمل یاری آهرن در جلسره مردیران    برنامه م 11

 گردد میمدرسه بررسی 

 4/47 9 مستندات بای بل

 6/31 6 مستندات بدونی بل

 0 0 ریخ

 1/21 4 دانم نمی

اجرای برنامه مکمرل   ی نحوهگزارشی در مورد  12

 کنید مییاری آهن از مدارس درخواست 

 2/84 16 مستندات بای بل

 5/10 2 مستندات بدونی بل

 3/5 1 ریخ

 0 0 دانم نمی

آموزشی در رابطه با مکمل  ه/کالسجلسدوره/ 13

 است برگزارشدهیاری آهن برای شما 

 55 11 مستندات بای بل

 15 3 مستندات بدونی بل

 20 4 ریخ

 5 1 دانم نمی

 
ردنـد كـه بیشـتر مربیـان     عنـوان ك  وپرورش آموزش، مسئولین بهداشت مدارس اداره 62شماره  جدول نتایج اساس بر 

درصد( در مورد برنامه مکمل ياری  55درصد( و معلمین ) 52درصد(، والدين ) 65ان )آموز دانشدرصد(،  75بهداشت )
 ان وآموز دانش آموزش یها كالسدرصد هم گزارش دادند كه در  22درصد و  55ترتیب  به. همچنین اند ديده آموزش
ـ  آموزش یمحتوا موجود، مستندات اساس بر. است شتهحضوردا بهداشت مركز از فردی والدين  در یآموزشـ  رسـانه  اي
ـ  مکمـل  برنامـه  مدارس درصد 55 در و است شده توزيع مدارس درصد 60  در آهن یاري مکمل مورد  بـا  آهـن  یاري
 وپـرورش  آمـوزش  ادارات درصـد  21 در تنهـا  كه داد نشان نیهمچن موجود مستندات. است آغازشده مراسم یبرگزار
ــر ــرا یابــــ ــه یاجــــ ــه برنامــــ ــر در یا بودجــــ ــه نظــــ ــده گرفتــــ ــالغ و اســــــت شــــ ــر بــــ   بــــ
 تنهـا  نکـه يا ضمن. شود مین گرفته نظر در برنامه نيا یاجرا یبرا یا بودجه چیه نمودند ااهار انيپاسخگو درصد 63
 .است برگزارشده آهن یاري مکمل برنامه یاجرا نحوه مورد در یآموزش برنامه انيپاسخگو درصد 55 یبرا



 

67 

 

 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 وپرورش آموزش یرانمد ه هدف:گرو
در جداول  آمده دست به یها افتهيمورد پرسشگری قرار گرفتند.  وپرورش آموزشنفر از مديران اداره  16در اين مطالعه 

  است. مشاهده قابلذيل 
 

 دموگرافیکی متغیرهای: توزیع فراوانی 63جدول شماره  

 درصد فراوانی متغیر

 تأهلووعیت 
 2/6 1 مجرد

 8/93 15 متأهل

 محل سکونت
 8/93 15 شهر

 2/6 1 روستا

سطح 

 تحصیالت

 2/6 1 دبیرستان

 8/18 3 و لیسانس دیپلم فوق

 75 12 و باالتر لیسانس فوق

 
 وپرورش آموزش: میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار مدیران اداره 64جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 64/4 43/48 سن

 36/3 12/28 بقه کارسا

 

 : توزیع فراوانی اعتقاد مدیران مدارس در مورد برنامه مکمل یاری آهن65جدول شماره  

 درصد فراوانی گویه ها ردیف

 چند درصد مدارس مربی سالمت دارند؟ 1

 50 8 درصد 20 از کمتر

 5/37 6 درصد 50 تا 20 نیب

 3/6 1 درصد 80 تا 50 نیب

 3/6 1 صددر 80 از باالتر

2 
ان قرص آموز دانشبه نظر شما چند درصد از 

 ؟ کنند میمکمل آهن را مصرف 
 

 3/6 1 درصد 20 از کمتر

 8/18 3 درصد 50 تا 20 نیب

 3/56 9 درصد 80 تا 50 نیب

 8/18 3 درصد 80 از باالتر

 100 16وش اجرررای برنامرره بررا ر ی اریر  مکمل برنامهی اجرا مورد در شما نظر 3
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 درصد فراوانی گویه ها ردیف

  ست؟یچ آهن

 

فعلررری موجرررب بهبرررود 

ان آمرروز دانررشسررالمت 

 شود می

اجرررای برنامرره بررا روش  

فعلرررری برررره سررررالمت 

ان کمکرری آمرروز دانررش

 کنند نمی

0 0 

اجرررای برنامرره بررا روش  

فعلررری بررررای سرررالمت 

 ان ضرر داردآموز دانش

0 0 

 

ـ درصـد مـد   50درصد پاسخگويان معتقد بودنـد كمتـر از    88بر اساس نتايج جدول فوو،  بهداشـت   یارس دارای مرب
اجرای برنامه با روش فعلی موجب بهبـود سـالمت   معتقد بودند  وپرورش آموزشهستند. از طرفی كلیه مديران ادارات 

 .شود میان آموز دانش
 

 ان آموز دانش: توزیع فراوانی دالیل عدم مصرف قرص مکمل آهن توسط 66جدول شماره  

 درصد فراوانی 

 ورندنخ ندیگو یم نشانیوالد
 3/6 1 بلی

 8/93 15 خیر

 است بد اش مزه ندیگو یم انآموز دانش
 3/56 9 بلی

 8/43 7 خیر

 اند نشده هیتوج یخوب به انآموز دانش
 5/37 6 بلی

 5/62 10 خیر

 

 ان از مزه بد آن بود.آموز دانششکايت  ها مکملدلیل عدم مصرف  ترين مهمبر اساس نتايج جدول فوو،  
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

منتخب در مورد برنامه مکمل یاری  یها شهرستان وپرورش آموزش: عملکرد مدیران ادارات 67 جدول شماره
 آهن

 درصد فراوانی گویه ها ردیف

آموزشی در رابطه با مکمل یراری آهرن    ه/کالسجلسدوره/ 1

 است برگزارشدهبرای شما 

 3/56 9 بلی با مستندات

 3/6 1 بلی بدون مستندات

 5/37 6 خیر

برنامه نظارتی خاصی در مورد برنامه مکمل  وپرورش آموزش 2

 یاری آهن دختران دبیرستانی دارد

 75 12 بلی با مستندات

 25 4 بلی بدون مستندات

 0 0 خیر

بر نحوه اجرای برنامه مکمل یاری آهن در مردارس نظرارت    3

 کنید می

 3/81 13 بلی با مستندات

 3/6 1 بلی بدون مستندات

 5/12 2 خیر

از جانب سیستم بهداشتی برنامه نظارتی خاصری در مرورد    4

 است شده انجامبرنامه مکمل یاری آهن 

 3/73 11 بلی با مستندات

 3/13 2 بلی بدون مستندات

 3/13 2 خیر

در نظرر   یا بودجره برای اجرای برنامره   وپرورش آموزشدر  5

 است شده گرفته

 3/31 5 بلی با مستندات

 8/18 3 ستنداتبلی بدون م

 50 8 خیر

برنامرره مکمررل یرراری آهررن در جلسرره مرردیران مدرسرره  6

 است شده مطرح

 8/68 11 بلی با مستندات

 3/31 5 بلی بدون مستندات

 0 0 خیر

مربری  بررای  مشخصری  ردیف شرغلی   وپرورش آموزشدر  7

 کارشناس بهداشت وجود داردبهداشت مدارس/

 9/92 13 بلی با مستندات

 1/7 1 ی بدون مستنداتبل

 0 0 خیر

اجرای برنامه مکمل یاری آهرن از   ی نحوهگزارشی در مورد  8

 کنید میمدارس درخواست 

 5/87 14 بلی با مستندات

 5/12 2 بلی بدون مستندات

 0 0 خیر

ان در مورد برنامه مکمل یاری آهن آموز دانشبرای آموزش  9

 است شده گرفتهساعت درسی خاصی در نظر 

 7/26 4 بلی با مستندات

 7/26 4 بلی بدون مستندات

 7/46 7 خیر

10 
آیا برای مربیان بهداشت، کارگاه/کالس/ جلسه آموزشی در 

 ؟اید کردهمورد برنامه مکمل یاری آهن  برگزار 

 5/87 14 بلی با مستندات

 0 0 بلی بدون مستندات

 3/6 1 خیر
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 درصد فراوانی گویه ها ردیف

 3/6 1 دانم نمی

11 
ای مدیران مدارس، کارگاه/کالس/ جلسه آموزشی در آیا بر

 ؟اید کردهل یاری آهن برگزار ممورد برنامه مک

 5/62 10 بلی با مستندات

 8/18 3 بلی بدون مستندات

 5/12 2 خیر

 3/6 1 دانم نمی

 

 كـالس /جلسـه /ورهد مديران درصد 44 ، مستندات موجود حاكی از اين بود كه برای67بر اساس نتايج جدول شماره  
 برنامـه  دارای وپـرورش  آمـوزش  ادارات اكثـر  اينکـه  ضـمن . است نشده برگزار آهن ياری مکمل با رابطه در آموزشی
 بررسـی  همچنـین . دهنـد  یمـ  انجـام  را نظـارت  ايـن  و دارنـد  دبیرستانی دختران آهن ياری مکمل اجرای بر نظارتی
 شـده  انجـام  آهـن  ياری مکمل برنامه مورد در خاصی نظارتی برنامه بهداشتی سیستم جانب از كه داد نشان مستندات
 مکمـل  برنامـه  اجـرای  بـرای  بودجه تخصیص خصوص در مستنداتی وپرورش آموزش ادارات درصد 3/31 تنها. است
 .دادند ارائه آهن ياری

 

 آموزشی در مورد برنامه مکمل یاری آهن یها برنامه: توزیع فراوانی اجرای 68جدول شماره 

 درصد فراوانی یه هاگو ردیف

 مایصداوسموووع مکمل یاری آهن از طریق  1

 شده است رسانی اطالع

 3/31 5 بلی با مستندات

 8/18 3 بلی بدون مستندات

 8/18 3 خیر

 3/31 5 دانم نمی

موورروع مکمررل یرراری آهررن در شررورای    2

/کارگروه سرالمت و امنیرت   وپرورش آموزش

 است شده مطرحغذایی استان/شهرستان 

 75 12 بلی با مستندات

 25 4 بلی بدون مستندات

 0 0 خیر

 0 0 دانم نمی

موووع مکمل یاری آهن از طریق نصب بنرر،   3

توزیع پوستر، پمفلت، تراکت و ... بره اطرالع   

 عموم مردم رسیده است

 50 7 بلی با مستندات

 4/21 3 بلی بدون مستندات

 3/14 2 خیر

 3/14 2 دانم نمی

و  اولیراء موووع مکمل یاری آهن در جلسره   4

 است شده مطرحمربیان 

 3/81 13 بلی با مستندات

 8/18 3 بلی بدون مستندات

 0 0 خیر

 0 0 دانم نمی

 5/62 13 بلی با مستنداتمحتوای آموزشی/رسانه آموزشری در مرورد    5
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 درصد فراوانی یه هاگو ردیف

 8/18 3 بلی بدون مستندات است شده توزیعمکمل یاری آهن تهیه و 

 3/6 1 خیر

 5/12 2 دانم نمی

ان و والدین در آموز دانشبرای تقویت انگیزه  6

 اجراشده ییها برنامهمورد مصرف مکمل آهن 

 است

 5/62 13 بلی با مستندات

 8/18 3 بلی بدون مستندات

 3/6 1 خیر

 5/12 2 دانم نمی

برای ایجاد حساسریت و انگیرزه در مردیران     7

ر مررورد مصرررف مکمررل آهررن  مرردارس د

 است  اجراشده ییها برنامه

 75 12 بلی با مستندات

 3/6 1 بلی بدون مستندات

 3/6 1 خیر

 5/12 2 دانم نمی

 

برنامه مکمل يـاری آهـن در    رسانی اطالعدرصد مديران مستنداتی را مبنی بر  3/31تنها بر اساس نتايج جدول فوو، 
موضوع مکمل يـاری آهـن در    ها شهرستاندرصد  75دادند. همچنین در  ارائه مایاوسصددختران دبیرستانی از طريق 

  بود. شده مطرح/كارگروه سالمت و امنیت غذايی استان/شهرستان وپرورش آموزششورای 

 گروه هدف: مسئول بهداشت مدارس معاونت بهداشتي
 یهـا  افتـه يری قـرار گرفتنـد و   بهداشـت مـورد پرسشـگ    یهـا  معاونـت مسئول بهداشت مـدارس   25در اين مطالعه 

 است. مشاهده قابلدر قالب جداول ذيل  آمده دست به
 

 دموگرافیکی متغیرهای توزیع فراوانی: 69جدول شماره  

 درصد فراوانی متغیر

 تأهلووعیت 
 8 2 مجرد

 92 23 متأهل

 محل سکونت
 100 25 شهر

 0 0 روستا

 سطح تحصیالت
 68 17 و لیسانس دیپلم فوق

 32 8 و باالتر لیسانس فوق

 



 

 

72 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 : میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار مسوولین بهداشت مدارس معاونت بهداشت 70جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 29/8 62/44 سن

 43/7 08/19 سابقه کار

 

 کمل یاری آهن انگیزشی مدارس در ارتباط با برنامه م یها برنامه: توزیع فراوانی 71جدول شماره  

 درصد فراوانی 

 یوارید روزنامه یطراح
 32 8 بلی

 68 17 خیر

 سالم صبحانه قالب در برنامه انجام
 68 17 بلی

 32 8 خیر

 انشاء نوشتن
 36 9 بلی

 64 16 خیر

 مسابقه  یبرگزار
 40 10 بلی

 60 15 خیر

 است نشده انجام یا برنامه
 8 2 بلی

 92 23 خیر

 

جهت افـزايش انگیـزه اسـتفاده از قـرص مکمـل آهـن توسـط         اجرا قابلبرنامه  ترين مهمتايج جدول فوو بر اساس ن
 بود. سالم صبحانه قالب در برنامه انجامان، آموز دانش

 

: توزیع فراوانی اعتقاد مسوولین بهداشت مدارس معاونت بهداشت در مورد برنامه مکمل یاری 72جدول شماره 
 آهن

 درصد وانیفرا گویه ها متغیر

 چند درصد مدارس مربی سالمت دارند؟ 1

 2/4 1 درصد 20 از کمتر

 2/29 7 درصد 50 تا 20 نیب

 50 12 درصد 80 تا 50 نیب

 7/16 4 درصد 80 از باالتر

2 
ی مکمل آهن چگونه ها قرصنحوه توزیع 

                                                                                                                                                        است؟                                                                               

آهرررن از طریررره اداره   هرررای مکمرررل

به مردارس تحویرل داده    وپرورش آموزش

 شود می

12 50 

 50 12مت مراکرز سرال   از طریه آهن های مکمل
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 درصد وانیفرا گویه ها متغیر

 شود میبه مدارس تحویل داده جامعه 

از معاونرت    مسرتقیماا آهرن   هرای  مکمل

 شود میبهداشت به مدارس تحویل داده 
0 0 

 0 0 دانم نمی

3 
قرررص مکمررل آهررن چگونرره توسررط   

 ؟   شود میان مصرف آموز دانش

سر کالس و در حضور مربی بهداشت یرا  

 انآموز دانشمعلم 
21 84 

ماهیانرره تحویررل   ورتصرر برره هررا قرررص

در منزل  آموز دانشتا  گردد می آموز دانش

 مصرف کند

0 0 

در مدرسه و بردون نظرارت مسرتقیم برر     

 مصرف
4 16 

 0 0 دانم نمی

4 
ان آمروز  دانشبه نظر شما چند درصد از 

 ؟  کنند میقرص مکمل آهن را مصرف 
 

 8/45 11 درصد 20 از کمتر

 2/54 13 درصد 50 تا 20 نیب

 0 0 درصد 80 تا 50 نیب

 0 0 درصد 80 از باالتر

5 

 مکمرل  برنامره ی اجرا مورد در شما نظر

  ست؟یچ آهنی اری

 

اجرای برنامه با روش فعلی موجب بهبود 

 شود میان آموز دانشسالمت 
18 72 

اجرای برنامه با روش فعلری بره سرالمت    

 کنند نمیان کمکی آموز دانش
7 28 

روش فعلی برای سرالمت  اجرای برنامه با 

 ان ضرر داردآموز دانش
0 0 

 

ـ بهداشت  یافراد ااهار نمودند كه قرص مکمل  آهن سر كالس و در حضور مرب شتریب فوو،جدول  جياساس نتا بر  اي
درصـد   50مدارس،  نیب درمکمل آهن  یها قرص عيتوز نحوه خصوص در. گردد می مصرف انآموز دانش توسطمعلم 

ـ بق در كـه  یدرحـال  ؛دادنـد  یمـ  ليتحو مدارس به وپرورش آموزشاداره  قيرا از طر ها قرصب منتخ یها شهرستان  هی
. كلیـه مسـئولین   مهـم اسـت   2 سـثال  .شـد  یمداده  ليمراكز سالمت به مدارس تحو قيطر از ها مکمل ها شهرستان

ان آمـوز  دانـش درصـد   50منتخب بر اين باور بودند كـه كمتـر از    یها دانشگاهبهداشت  یها معاونتبهداشت مدارس 
اجـرای برنامـه بـا    اعتقاد داشتند كـه   ها آندرصد  72؛ اين در حالی است كه كنند میرا مصرف  شده توزيعی ها قرص

  .شود میان آموز دانشروش فعلی موجب بهبود سالمت 
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 ان آموز دانش: توزیع فراوانی دالیل عدم مصرف قرص مکمل آهن توسط 73جدول شماره 

 درصد یفراوان متغیر

 نخورند گویند می نشانیوالد
 12 3 بلی

 88 22 خیر

 برد  اش مرزه  گویند می انآموز دانش

 است

 44 11 بلی

 56 14 خیر

 هیررتوج یخرروب برره انآمرروز دانررش

 اند نشده

 76 19 بلی

 24 6 خیر

 

بهداشت اين بود  دلیل عدم مصرف از ديدگاه مسئولین بهداشت مدارس معاونت ترين مهمبر اساس نتايج جدول فوو، 
 .اند نشده هیتوج یخوب به انآموز دانشكه 

 
: توزیع فراوانی عملکرد مسوولین بهداشت مدارس معاونت بهداشت در مورد برنامه مکمل 74جدول شماره  

 یاری آهن

 ها هیگو فیرد

 
 فراوانی

 درصد

 آهرن ی اری مکمل برنامه مورد در سالمت انیمرب 1

 اند دیده آموزش

 64 16 اتمستند بای بل

 بررررردون ی بلررررر 

 مستندات

8 32 

 4 1 ریخ

 0 0 دانم نمی

 برنامره  مرورد  در برنامهی اجرا قبل انآموز دانش 2

 اند دیده آموزش آهنی اری مکمل

 7/66 16 مستندات بای بل

 بررررردون ی بلررررر 

 مستندات

7 2/29 

 0 0 ریخ

 2/4 1 دانم نمی

ی اریر  لمکم برنامه مورد در انآموز دانش نیوالد 3

 اند دیده آموزش آهن

 32 8 مستندات بای بل

 بررررردون ی بلررررر 

 مستندات

9 36 

 4 1 ریخ

 28 7 دانم نمی
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 یآموزشر  جلسره   نیمعلمر  هیتوج و یآگاه یبرا 4

 است برگزارشده

 60 15 مستندات بای بل

 بررررردون ی بلررررر 

 مستندات

7 28 

 4 1 ریخ

 8 2 دانم نمی

 مرکرز  ازی فررد  انآمروز  دانش آموزش برنامه در 5

 است حضورداشته بهداشت

 60 15 مستندات بای بل

 بررررردون ی بلررررر 

 مستندات

8 32 

 4 1 ریخ

 4 1 دانم نمی

 بهداشرت  مرکرز  ازی فررد  نیوالرد  آموزشی برا 6

 است حضورداشته

 20 5 مستندات بای بل

 بررررردون ی بلررررر 

 مستندات

6 25 

 8/20 5 ریخ

 3/33 8 دانم نمی

 مکمل مورد دری آموزش رسانه ای زشآموی محتوا 7

 است شده توزیع و هیته آهنی اری

 60 15 مستندات بای بل

 بررررردون ی بلررررر 

 مستندات

5 20 

 4 1 ریخ

 16 4 دانم نمی

 مراسرم  برا  ما مدرسه در آهنی اری مکمل برنامه 8

 گردد می آغازی خاص

 5/37 9 مستندات بای بل

 بررررردون ی بلررررر 

 مستندات

2 3/8 

 8/20 5 ریخ

 3/33 8 دانم نمی

مسوولین دانشگاه علوم پزشکی اجرای برنامه در  9

 کنند میمدارس را پیگیری 

 2/65 15 مستندات بای بل

 بررررردون ی بلررررر 

 مستندات

4 4/17 

 7/8 2 ریخ

 7/8 2 دانم نمی

 ای بودجره  برنامهی اجرای برا وپرورش آموزش در 10

 است شده گرفته نظر در

 12 3 تمستندا بای بل

 بررررردون ی بلررررر 

 مستندات

4 16 

 20 5 ریخ
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 48 12 دانم نمی

برنامه مکمل یاری آهن در جلسه مدیران مدرسه  11

 گردد میبررسی 

 24 6 مستندات بای بل

 بررررردون ی بلررررر 

 مستندات

4 16 

 8 2 ریخ

 48 12 دانم نمی

اجررای برنامره مکمرل     ی نحوهگزارشی در مورد  12

 کنید میس درخواست یاری آهن از مدار

 7/66 16 مستندات بای بل

 بررررردون ی بلررررر 

 مستندات

2 3/8 

 7/16 4 ریخ

 3/8 2 دانم نمی

آموزشی در رابطه برا مکمرل    ه/کالسجلسدوره/ 13

 است برگزارشدهیاری آهن برای شما 

 44 11 مستندات بای بل

 بررررردون ی بلررررر 

 مستندات

3 12 

 40 10 ریخ

 4 1 دانم نمی

 

 7/66ان )آمـوز  دانـش درصـد(،   64اس نتايج جدول فوو، مستندات موجود حاكی از اين بود كه مربیان سالمت )بر اس
 هـا  دانشگاهدرصد  40و در  اند ديده آموزشدرصد( در زمینه برنامه مکمل ياری آهن  32ان )آموز دانشدرصد( و والدين 

ين درصـد والـد   32د نشان داد كه تنها تندات موجو. مساست برگزارشدهی آموزش جلسه ،نیمعلم هیتوج وی آگاهی برا
برای والدين،  برگزارشده یها كالسدرصد  20و تنها در  اند ديده آموزشمکمل ياری آهن  برنامهان در مورد آموز دانش

درصد مـوارد، برنامـه مکمـل يـاری آهـن بـا مراسـم         38است. از طرفی تنها در  حضورداشتهفردی از مركز بهداشت 
درصد پاسخگويان مستنداتی مبنی بر در نظر گرفتن بودجـه بـرای اجـرای برنامـه در      12است. تنها  ازشدهآغ یا ژهيو

درصد پاسخگويان نیز هیچ اطالعی از تخصیص يا عـدم تخصـیص بودجـه توسـط      48دادند و  ارائه وپرورش آموزش
امـه مکمـل يـاری آهـن در     درصد پاسـخگويان از موضـوع بررسـی برن    48نداشتند. همچنین  وپرورش آموزشادارات 

درصـد مـديران گروه/مسـئولین     44بودند. مستندات حاكی از اين بود كه تنها برای  اطالع یبجلسات مديران مدارس 
 است. برگزارشدهجلسه آموزشی مرتبط با برنامه مکمل ياری آهن  ها دانشگاهبهداشت مدارس 
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 گروه هدف: مسئول تغذیه معاونت بهداشت
علوم پزشکی سراسر كشور تکمیـل   یها دانشگاهنفر از مسئولین تغذيه معاونت بهداشت  29وسط پرسشنامه مربوطه ت

 .اند شده داده شينمامربوطه در جداول ذيل  یها افتهيشد. 

 
 دموگرافیکی متغیرهای توزیع فراوانی: 75جدول شماره  

 درصد فراوانی متغیر

 تأهلووعیت 
 7/20 6 مجرد

 3/79 23 متأهل

 محل سکونت
 100 29 شهر

 0 0 روستا

 سطح تحصیالت
 3/48 14 و لیسانس دیپلم فوق

 7/51 15 و باالتر لیسانس فوق

 

 : میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار مسوولین تغذیه76جدول شماره  

 انحراف معیار میانگین متغیر

 72/6 31/41 سن

 95/6 68/15 سابقه کار

 

 انی اعتقاد مسوولین تغذیه در مورد برنامه مکمل یاری آهن: توزیع فراو77جدول شماره  

 درصد فراوانی گویه ها ردیف

1 
ی مکمرل آهرن   ها قرصنحوه توزیع 

                                                                                                       چگونه است؟                                                                                                                                                

بره   وپرورش آموزشآهن از طریه اداره  های مکمل

 شود میمدارس تحویل داده 
14 7/51 

بره  مراکز سالمت جامعه  از طریه آهن های مکمل

 شود میمدارس تحویل داده 
14 3/48 

از معاونت بهداشرت بره     اامستقیمآهن  های مکمل

 شود میمدارس تحویل داده 
0 0 

 0 0 دانم نمی

2 
قرص مکمل آهرن چگونره توسرط    

 ؟   شود میان مصرف آموز دانش

 8/82 24 سر کالس و در حضور مربی بهداشت یا معلم

 آمروز  دانرش ماهیانره تحویرل    صرورت  بره  هرا  قرص

 در منزل مصرف کند آموز دانشتا  گردد می
0 0 

 3/10 3 ر مدرسه و بدون نظارت مستقیم بر مصرفد
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 درصد فراوانی گویه ها ردیف

 4/3 1 دانم نمی

 4/3 1 سایر

3 
چند درصد مدارس مربری سرالمت   

 دارند؟

 64 16 درصد 20 از کمتر

 28 7 درصد 50 تا 20 نیب

 8 2 درصد 80 تا 50 نیب

 0 0 درصد 80 از باالتر

4 

برره نظررر شررما چنررد درصررد از   

آهرن را  ان قرص مکمرل  آموز دانش

 ؟  کنند میمصرف 
 

 6/3 1 درصد 20 از کمتر

 25 7 درصد 50 تا 20 نیب

 1/57 16 درصد 80 تا 50 نیب

 3/14 4 درصد 80 از باالتر

5 

 برنامره ی اجررا  مرورد  در شرما  نظر

  ست؟یچ آهنی اری مکمل

 

اجرای برنامه با روش فعلی موجب بهبود سرالمت  

 شود میان آموز دانش
22 9/75 

رای برنامررره برررا روش فعلررری بررره سرررالمت اجررر

 کنند نمیان کمکی آموز دانش
6 7/20 

اجرررای برنامرره بررا روش فعلرری برررای سررالمت     

 ان ضرر داردآموز دانش
1 4/3 

6 

منابع مالی بررای برنامره    تأمینآیا 

مکمل یاری آهن با مشرکل مواجره   

 شده است؟

 7/20 6 بلی

 خیر
23 3/79 

شهرسـتان و مركـز سـالمت     وپـرورش  آمـوزش مکمل آهن از دو طريق اداره  های رصقبر اساس نتايج جدول فوو، 
 تـأمین درصد پاسخگويان ااهـار نمودنـد در    21. ضمن اينکه شوند میبرابر( در مدارس توزيع  با يتقرجامعه )با نسبت 

عاونـت بهداشـت   منابع مالی برای برنامه مکمل ياری آهن دچار مشکل شده بودند. همچنین اكثر مسـئولین تغذيـه م  
. كننـد  مـی ان قرص مکمل آهن را سر كالس و در حضور مربی بهداشت يا معلم مصـرف  آموز دانش هاعتقاد داشتند ك

و در ارتبـاط بـا    كننـد  میان از قرص مکمل آهن استفاده آموز دانش %80تا  50% مسئولین تغذيه معتقد بودند بین 64
 .شود میان آموز دانشا روش فعلی موجب بهبود سالمت اجرای برنامه ببرنامه مکمل ياری معتقد بودند 
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 و مصرف مکمل آهن در مدارسنی شیوه  نظارت بر نحوه توزیع ا: توزیع فراو78جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 دریافت گزارش از مدارس

 

 31 9 بلی

 69 20 خیر

دریافت گزارش از مرکز سالمت جامعه/پایگاه 

 سالمت/خانه بهداشت

 2/86 25 بلی

 8/13 4 خیر

 وپرورش آموزشدریافت گزارش از اداره 
 8/13 4 بلی

 2/86 25 خیر

 شود میگزارشی دریافت ن
 0 0 بلی

 100 29 خیر

  

گزارشـی از مـدارس در خصـوص نحـوه اجـرای برنامـه        گونه چیهدرصد پاسخگويان  69بر اساس نتايج جدول فوو، 
يــن گــروه ااهــار نمودنــد در خصــوص اجــرای برنامــه گزارشــی از اداره درصــد ا 86. همچنــین كننــد نمــیدريافــت 
 . كنند نمینیز دريافت  وپرورش آموزش

 

 ان آموز دانش: توزیع فراوانی دالیل عدم مصرف قرص مکمل آهن توسط 79جدول شماره 

 درصد فراوانی 

 نخورند گویند می نشانیوالد
 8/13 4 بلی

 2/86 25 خیر

 است بد اش مزه گویند می انآموز دانش
 3/48 14 بلی

 7/51 15 خیر

 اند نشده هیتوج یخوب به انآموز دانش
 6/58 17 بلی

 4/41 12 خیر

 سایر
 1/24 7 بلی

 9/75 22 خیر

 

 .ان در اين زمینه بودآموز دانشعدم توجیه كافی  ها مکملدلیل عدم مصرف  ترين مهمبر اساس نتايج جدول فوو، 
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

  

 توزیع فراوانی عملکرد مسوولین تغذیه معاونت بهداشت در مورد برنامه مکمل یاری آهن :80جدول شماره 

 درصد راوانیف ها هیگو فیرد

 را ی مکمرل آهرن  هرا  قرص از نوع کدام شما حاور حال در 1

                                                                                                                                        ؟کنیررررد مرررری هیررررته انآمرررروز دانررررش یبرررررا

  

 7/35 10 فروس سولفات

 0 0 فروس گلوکونات

 7/60 17 فروس فومارات

 0 0 فروس سوکسینات

 6/3 1 سایر

 موقرع  بره دارویری   یها شرکتآهن از  های مکملآیا خرید  2

 ؟شود میانجام 

 2/86 25 بلی

 8/13 4 خیر

 رسرانی  اطالع مایصداوسموووع مکمل یاری آهن از طریق  3

 شده است

 4/41 12 مستندات بای بل

 بررررردونی بلررررر

 مستندات

1 4/3 

 4/41 12 ریخ

 8/13 4 دانم نمی

موورررروع مکمررررل یرررراری آهررررن در شررررورای    4

/کررارگروه سررالمت و امنیررت غررذایی   وپرورش آمرروزش

 است شده مطرحاستان/شهرستان 

 4/72 21 تنداتمس بای بل

 بررررردونی بلررررر

 مستندات

5 2/17 

 4/3 1 ریخ

 9/6 2 دانم نمی

موووع مکمل یاری آهن از طریق نصب بنر، توزیع پوسرتر،   5

 پمفلت، تراکت و ... به اطالع عموم مردم رسیده است

 69 20 مستندات بای بل

 بررررردونی بلررررر

 مستندات

2 9/6 

 7/20 6 ریخ

 4/3 1 دانم نمی

و مربیران   اولیراء ووروع مکمرل یراری آهرن در جلسره      م 6

 است شده مطرح

 2/86 25 مستندات بای بل

 بررررردونی بلررررر

 مستندات

2 9/6 

 4/3 1 ریخ

 4/3 1 دانم نمی

محتوای آموزشی/رسانه آموزشی در مورد مکمل یاری آهن  7

 است شده توزیعتهیه و 

 6/96 28 مستندات بای بل

 بررررردونی بلررررر

 مستندات

0 0 
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 درصد راوانیف ها هیگو فیرد

 4/3 1 ریخ

 0 0 دانم نمی

ان و والدین در مورد مصررف  آموز دانشبرای تقویت انگیزه  8

 است اجراشده ییها برنامهمکمل آهن 

 3/79 23 مستندات بای بل

 بررررردونی بلررررر

 مستندات

4 8/13 

 9/6 2 ریخ

 0 0 دانم نمی

برای ایجاد حساسیت و انگیزه در مدیران مدارس در مرورد   9

 است  اجراشده ییها برنامهکمل آهن مصرف م

 3/79 23 مستندات بای بل

 بررررردونی بلررررر

 مستندات

5 2/17 

 4/3 1 ریخ

 0 0 دانم نمی

اجرای برنامه مکمل یاری آهرن از   ی نحوهگزارشی در مورد  10

 شده استدرخواست  وپرورش آموزش/مدارس

 9/75 22 مستندات بای بل

 بررررردونی بلررررر

 مستندات

5 2/17 

 9/6 2 ریخ

 0 0 دانم نمی

گزارش عملکرد برنامه مکمل یاری آهرن بره دفترر بهبرود      11

 شود میارسال تغذیه جامعه وزارت بهداشت 

 6/96 28 مستندات بای بل

 بررررردونی بلررررر

 مستندات

1 4/3 

 0 0 ریخ

 0 0 دانم نمی

آموزشی در رابطه با مکمل یراری آهرن    ه/کالسجلسدوره/ 12

 است زارشدهبرگبرای شما 

 1/62 18 بلی با مستندات

بلررررری بررررردون  

 مستندات

6 7/20 

 8/13 4 خیر

 4/3 1 دانم نمی

اجرای برنامه در مرورد برنامره مکمرل    از ان قبل آموز دانش 13

 اند دیده آموزشیاری آهن 

 8/82 24 بلی با مستندات

بلررررری بررررردون  

 مستندات

3 3/10 

 4/3 1 خیر

 4/3 1 دانم نمی

 6/58 17 بلی با مستنداتان در مورد برنامره مکمرل یراری آهرن     آموز دانشوالدین   14
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 درصد راوانیف ها هیگو فیرد

بلررررری بررررردون   اند دیده آموزش

 مستندات

6 7/20 

 4/3 1 خیر

 2/17 5 دانم نمی

 برگزارشرده جلسه آموزشی  معلمینبرای آگاهی و توجیه   15

 است

 8/82 24 بلی با مستندات

بلررررری بررررردون  

 مستندات

2 9/6 

 3/10 3 خیر

 0 0 دانم نمی

جلسره آموزشری    مردیران مردارس  برای آگاهی و توجیه   16

 است برگزارشده

 2/86 25 بلی با مستندات

بلررررری بررررردون  

 مستندات

3 3/10 

 4/3 1 خیر

 0 0 دانم نمی

برای کارشناسان مراقب سالمت/ بهرورزان کارگاه/جلسره    17

 است برگزارشدهآموزشی 

 2/86 25 تبلی با مستندا

بلررررری بررررردون  

 مستندات

3 3/10 

 4/3 1 خیر

 0 0 دانم نمی

برای مربیران بهداشرت مردارس کارگاه/جلسره آموزشری       18

 است برگزارشده

 

 

 

 

 3/79 23 بلی با مستندات

بلررررری بررررردون  

 مستندات

5 2/17 

 4/3 1 خیر

 0 0 دانم نمی

یراری   محتوای آموزش یا رسانه آموزشی در مرورد مکمرل   19

 است  شده توزیعآهن تهیه و 

 8/82 24 بلی با مستندات

بلررررری بررررردون  

 مستندات

5 2/17 

 0 0 خیر

 0 0 دانم نمی

 6/58 17 بلی با مستنداتشروع برنامه مکمل یاری آهرن برا مراسرم خاصری آغراز       20

 3/10 3بلررررری بررررردون  
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 درصد راوانیف ها هیگو فیرد

 مستندات گردد می

 6/27 8 خیر

 4/3 1 دانم نمی

مه نظارتی خاصی در مورد مکمل یراری آهرن دخترران    برنا 21

 دبیرستانی موجود است

 9/75 22 بلی با مستندات

بلررررری بررررردون  

 مستندات

6 7/20 

 4/3 1 خیر

 0 0 دانم نمی

 

 كنند میدرصد مسئولین تغذيه اعالم نمودند هنوز هم قرص فروس سولفات خريداری  16بر اساس نتايج جدول فوو، 
اجـرای برنامـه از    رسانی اطالع. بر اساس مستندات، شود میانجام ن موقع بهز اعالم نمودند خريد مکمل درصد نی 14و 

نیـت غـذايی   م/كـارگروه سـالمت و ا  وپرورش آمـوزش درصد موارد، طرح موضوع در شـورای   41در  مایصداوسطريق 
درصـد   69زيـع پمفلـت و ... در   عمومی از طريق نصب بنـر، پوسـتر، تو   رسانی اطالعدرصد و  72شهرستان/استان در 

درصـد مـوارد محتـوی آموزشـی بـین مـدارس        97موارد اتفاو افتاده بود. همچنین بررسـی مسـتندات نشـان داد در    
ان، والـدين و مـديران مـدارس    آمـوز  دانـش بـرای تقويـت انگیـزه     يیهـا  برنامهدرصد موارد  79است و در  شده توزيع

گزارشـی از مـدارس/اداره    گونـه  چیهـ درصـد پاسـخگويان    24اين بود كـه  بود. مستندات موجود حاكی از  برگزارشده
 41. ضمن اينکه برای اند نکردهدر خصوص نحوه اجرا و پیشرفت برنامه مکمل ياری آهن درخواست  وپرورش آموزش

كـالس توجیهی/آموزشـی برگـزار نشـده اسـت. بـر اسـاس         گونه چیهدرصد والدين در خصوص اجرای برنامه مذكور 
درصد( و  86درصد(، مراقبین سالمت/بهورزان ) 86ت موجود برگزاری جلسات آموزشی برای مديران مدارس )مستندا

مستنداتی مرتبط با آغـاز برنامـه    ها دانشگاهدرصد  41بود. از طرفی در  شده انجامدرصد(  79مربیان بهداشت مدارس )
یز مستنداتی مبنی بر وجود برنامـه نظـارت بـر    درصد پاسخگويان ن 24با اجرای برگزاری مراسم خاص موجود نبود و 

 نکردند.  ارائهنحوه اجرای برنامه مکمل ياری 
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 بهداشت مرکزگروه هدف: معاون بهداشت/ رئیس 
 یهـا  افتـه ي، قرارگرفتـه معاون بهداشت/رئیس مركز بهداشت دانشگاه/شهرستان مورد پرسشـگری   25در اين مطالعه 

 .اند شده دادهمايش ذيل ن جداولدر  شده استخراج
 

 دموگرافیکی متغیرهای: توزیع فراوانی 81جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 تأهلووعیت 
 8 2 مجرد

 92 23 متأهل

 محل سکونت
 100 25 شهر

 0 0 روستا

 سطح تحصیالت
 0 0 و لیسانس دیپلم فوق

 100 25 و باالتر لیسانس فوق

 
 معیار سن و سابقه کار معاونین بهداشت : میانگین و انحراف82جدول شماره  

 انحراف معیار میانگین متغیر

 74/6 60/44 سن

 25/6 58/17 سابقه کار

 

 شیوه  نظارت بر نحوه توزیع و مصرف قرص مکمل آهن در مدارس یفراوان: توزیع 83دول شماره ج

 درصد فراوانی متغیر

 دریافت گزارش از مدارس

 

 8/45 11 بلی

 2/54 13 خیر

دریافررت گررزارش از مرکررز سررالمت   

 جامعه/پایگاه سالمت/خانه بهداشت

 8 2 بلی

 92 23 خیر

 وپرورش آموزشدریافت گزارش از اداره 
 

 4 1 بلی

 96 24 خیر

 شود میگزارشی دریافت ن
 64 19 بلی

 36 9 خیر

 
وه توزيع و مصرف مکمـل آهـن   بر اساس نتايج جدول فوو، بیشتر معاونین بهداشت ااهار نمودند برای نظارت بر نح

 .شود میدر مدارس، گزارشی دريافت ن
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 

: توزیع فراوانی عملکرد معاونین بهداشت/ رئیس مرکز بهداشت در ارتباط با برنامه مکمل 84جدول شماره  

 یاری

 درصد فراوانی ها هیگو فیرد

1 
مکمل  مورد برنامهآموزشی در  ه/کالسجلسدوره/آیا 

 است؟ ارشدهبرگزیاری آهن برای شما 

 32 8 مستندات بای بل

 44 11 مستندات بدونی بل

 24 6 ریخ

2 
را برای برنامه  ها قرصدر حال حاور شما کدام نوع از 

 ؟کنید میان تهیه آموز دانشمکمل یاری آهن در 

 60 15 فروس سولفات

 0 . فروس گلوکونات

 36 9 فروس فومارات

 4 1 فروس سوکسینات

 0 0 مدان نمی

3 
آیا برنامه نظارتی خاصی در مورد مکمل یراری آهرن   

 دختران دبیرستانی موجود است؟

 80 20 مستندات بای بل

 16 4 مستندات بدونی بل

 4 1 ریخ

4 
ی مکمرل  ها قرص تأمینمنابع مالی برای  تأمینآیا در 

 ؟اید شدهبا مشکل مواجه 

 7/16 4 بلی

 3/83 20 خیر

5 
 ی مکمل آهن چگونه است؟ها قرصنحوه توزیع 

 

آهن از طریه اداره  های مکمل

تحویل مدارس  وپرورش آموزش

 شود میداده 

14 56 

مراکز  از طریه آهن های مکمل

سالمت جامعه تحویل مدارس 

 شود میداده 

8 32 

به  مستقیمااآهن  های مکمل

 شود میمدارس تحویل داده 
3 12 

6 
 داوسرریماصموورروع مکمررل یرراری آهررن از طریررق 

 شده است رسانی اطالع

 8/47 11 مستندات بای بل

 7/8 2 مستندات بدونی بل

 8/34 8 ریخ

 7/8 2 دانم نمی

7 

مووررروع مکمرررل یررراری آهرررن در شرررورای    

/کارگروه سرالمت و امنیرت غرذایی    وپرورش آموزش

 است شده مطرحاستان/شهرستان 

 3/58 14 مستندات بای بل

 3/8 2 مستندات بدونی بل

 25 6 ریخ

 3/8 2 دانم نمی
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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

 

آموزشـی در   ه/كالسجلسمعاونین بهداشت دوره/ درصد 32بر اساس نتايج جدول فوو و مستندات موجود، تنها برای 
ص فـروس سـولفات اسـتفاده    نیز برای اجرای برنامه از قـر  درصد 60بود و  برگزارشدهمکمل ياری آهن  مورد برنامه

 یا گونـه  بـه مشهود بود؛  كامال آهن بین مدارس در پاسخگويی معاونین بهداشت  های مکمل. تنوع در توزيع كردند یم
 32و  وپـرورش  آموزشی مکمل آهن را از طريق اداره ها قرص ها شهرستاندرصد  56 كه بر اساس مستندات موجود،

توسط مركز  مستقیما  ها مکملنیز  ها شهرستاندرصد  12. همچنین در كردند یمدرصد از طريق مراكز سالمت توزيع 
منابع مالی خريد قـرص آهـن بـرای اجـرای      تأمیندرصد ااهار نمودند در  17. شد یمبهداشت در بین مدارس توزيع 

ز طريـق  مکمل يـاری آهـن ا   رسانی اطالعبرنامه با مشکل مواجه بودند. همچنین بررسی مستندات نشان داد موضوع 
درصد موارد موضوع اجرای برنامـه مکمـل يـاری آهـن در      58بود و در  شده انجامدرصد موارد  48تنها در  صداوسیما
است. مستندات همچنین حاكی از اين بود كه در  شده مطرح/كارگروه سالمت و امنیت غذايی وپرورش آموزششورای 
 و مربیان مطرح نشده بود.  اولیاءسه منتخب موضوع مکمل ياری آهن در جل یها شهرستاندرصد  39

 تحت مطالعه یها گروهپژوهش حاضر به تفکیک  یها افتهیخالصه 

8 

موووع مکمل یاری آهن از طریق نصب بنرر، توزیرع   

پوستر، پمفلت، تراکت و ... بره اطرالع عمروم مرردم     

 رسیده است

 2/52 12 مستندات بای بل

 13 3 مستندات بدونی بل

 7/21 5 ریخ

 13 3 دانم نمی

9 
یران  و مرب اولیراء موووع مکمل یاری آهن در جلسه  

 است شده مطرح

 9/60 14 مستندات بای بل

 7/21 5 مستندات بدونی بل

 ¾ 1 ریخ
 13 3 دانم نمی

10 
محتوای آموزشی/رسانه آموزشری در مرورد مکمرل    

 است شده توزیعیاری آهن تهیه و 

 2/65 15 مستندات بای بل

 1/26 6 مستندات بدونی بل

 ¾ 1 ریخ
 3/4 1 دانم نمی

11 
ان و والردین در مرورد   آموز دانشتقویت انگیزه  برای

 است اجراشده هایی برنامهمصرف مکمل آهن 

 2/65 15 مستندات بای بل

 13 3 مستندات بدونی بل

 3/4 1 ریخ

 4/17 4 دانم نمی

12 
برای ایجاد حساسیت و انگیزه در مدیران مردارس در  

 است  اجراشده هایی برنامهمورد مصرف مکمل آهن 

 2/54 13 مستندات بای لب

 25 6 مستندات بدونی بل

 5/12 3 ریخ

 3/8 2 دانم نمی
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 ال يذدر اين بخش، نويسندگان تالش نمودند تا  شده دادهو تنوع و تعدد جداول نمايش  ها افتهيبا توجه به حجم باالی 
تحـت مطالعـه    یهـا  گـروه بررسی مستندات و به تفکیک و  ها لیوتحل هيتجزرا در قالب نظرات،  ها افتهياز  یا خالصه
 نمايند. ارائه

 ان:آموز دانش
 77  اند نمودهدرصد آنان نیز ااهار  89و  كنند میكه مکمل آهن مصرف  اند كردهان گزارش آموز دانشدرصد 

 ااهـار ان آمـوز  دانـش درصـد از   38. البته تنهـا  كنند میدر مدارس را استفاده  شده توزيعآهن  های مکملكه 
 . كنند میرا در كالس يا بعد از كالس )در مدرسه( مصرف  شده توزيعی ها قرصنمودند 

 ان، مزه بد مکمل آهن و ايجاد حالت تهوع پـس  آموز دانشداليل عدم مصرف مکمل آهن از نگاه  ترين مهم
 از مصرف بود. 

  داده  هـا  آنف مکمل آهن بـه  كه زمان كافی برای مصر اند كردهاعالم  ها یآزمودندرصد  64از طرفی گرچه
ان اعالم كردند برای مصرف مکمل آهن لیوان به تعداد كافی موجـود نیسـت.   آموز دانشدرصد  71، شود می

قبلی در خصـوص زمـان توزيـع     رسانی اطالع گونه چیهكه  اند نمودهان عنوان آموز دانشدرصد  80همچنین 
 . شود میانجام ن ها آنمکمل آهن به 

 در مدرسـه   شـده  توزيعكه معلمین با مصرف قرص مکمل آهن  اند كردهان ااهار آموز دانش درصد 90 بر بالغ
 ان موافق هستند. آموز دانشتوسط 

 نیروهـای   ازآن پـس %( و 23.6ان به مصرف مکمل آهـن، والـدين )  آموز دانشافراد در ترغیب  نيرگذارتریتأث
 . باشند یم%( 18.3شاغل در مدرسه )

  كردنـد دعـوت از متخصصـین و مسـئولین مراكـز بهداشـت بـرای بحـث در مـورد          ان بیان آموز دانشاكثر
ان به مصرف مکمـل  آموز دانشرا در ترغیب  تأثیربیشترين  تواند میموضوعات مرتبط با مصرف مکمل آهن 

 مـثثرتر  های روشجزو  تواند میفقر آهن  یخون كمنیز نمايش فیلم/كلیپ در مورد  بعدازآنآهن داشته باشد. 
مربوطـه   یبروشـورها ان معتقدنـد نصـب پوسـتر و توزيـع     آمـوز  دانشدرصد  35من اينکه كمتر از باشد. ض
 داشته باشند. تأثیران به مصرف مکمل آهن آموز دانشدر ترغیب  تواند می

 ( 31/8( و غیرانتفاعی )99/6میانگین نمره آگاهی در بین دو نوع مدرسه دولتی )متفـاوت   یدار یمعنـ  طور به
 ده نگرديد. مشاه یدار یمعنمدرسه فوو تفاوت  گرچه بین رفتار مصرف مکمل دو نوع ،(P=0.001)است 

  و نگرش  (0.024)بین مصرف مکمل آهن با آگاهی(P=0.001)  ـ ان رابطـه  آمـوز  دانـش وجـود   یدار یمعن
بـاالتر   كردند یمداشت؛ به اين معنی كه میانگین نمره  آگاهی و نگرش افرادی كه از قرص مکمل استفاده 

 د.بو

  در مدارس دولتی و غیرانتفاعی متفاوت  یدار یمعن طور بهمکمل آهن  های قرصنحوه توزيع  رسد یمبه نظر
توسط معاون پرورشی و مربیان بهداشت مدارس  عمدتا  ها مکمل، در مدارس غیرانتفاعی مثال عنوان بهاست. 
 .شود میانجام  انآموز دانشدر مدارس دولتی اين كار توسط  كه یدرحال، شوند میتوزيع 

 والدین:
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 درصد والدين حاضر به تهیه قرص آهن برای اجـرای برنامـه مکمـل يـاری      73مطالعه نشان داد  یها افتهي
 رسـد  یمـ حاضر نیستند قرص مکمل آهن را تهیه كنند. به نظـر   ها آندرصد  13فرزندان خود هستند و تنها 

 14ر والدين ايجاد كند. الزم به ذكر است كـه  اجرای برنامه مکمل ياری آهن توانسته است نگرشی مثبت د
 درصد والدين در مورد اين اقدام هنوز مردد بودند.

 مربیان بهداشت مدارس:
 97  و  گـردد  میان توزيع آموز دانشدرصد مربیان بهداشت مدارس عنوان كردند كه هر هفته يک قرص بین

 . گردد میاين اقدام بیشتر در زن  تفريح اول انجام 

 53 اند كردهآموزشی شركت  یها كالسپاسخگويان عنوان كردند كه در  درصد. 
 اجـرای برنامـه بـا    درصد مربیان بهداشت مدارس اعتقاد داشتند  82مطالعه همچنین نشان داد كه  یها افتهي

 . شود میان آموز دانشروش فعلی موجب بهبود سالمت 

 62  باشد یملیوان به تعداد كافی موجود آهن،  های مکملدرصد پاسخگويان ااهار نمودند برای مصرف. 

 معلمین:

 73         درصد معلمین اعالم كردند كه بروشور يا مطالب آمـوزش در ارتبـاط بـا برنامـه مکمـل يـاری دريافـت
 .اند كرده

 71  ان صـحبت آمـوز  دانـش بـا   سـر كـالس  برنامه مکمل ياری آهن و اهداف آن  دربارهدرصد پاسخگويان 
 . اند كرده

  كردند یمان از قرص مکمل آهن استفاده آموز دانشلمین به همراه درصد مع 51از طرفی . 

 81  .درصد معلمین نیز موافق اجرای برنامه با شیوه فعلی بودند 

 مانع اجرای برنامه مکمل ياری آهن در مدارس اين بود كه ايـن برنامـه    نيتر مهمدرصد معلمین،  51 ازنظر
 مدرسه نیست. شده فيتعر یها برنامهجزء 

 ن مدارس:مدیرا

 56  ان به مصـرف قـرص مکمـل آهـن را     آموز دانشبرنامه انگیزشی جهت ترغیب  ترين مهمدرصد مديران
 انجام برنامه مکمل ياری در قالب صبحانه سالم بیان كردند. 

 79  شـده  مطـرح عمـده   یها ینگراندرصد مديران با اجرای برنامه به شیوه فعلی موافق بودند. گرچه يکی از 
 عدم حضور مربی بهداشت در مدارس بود.توسط ايشان، 

 اداره و بهداشـت  مركـز  توسط مدارس در برنامه یاجرا بر نظارت كه بود نيا از یحاك شده یبررس مستندات 
درصد مديران مستنداتی را مبنـی بـر    50و تنها  است بوده درصد 28 و درصد 54 بیترت به وپرورش آموزش

 نمودند.  ارائه وپرورش آموزشاداره  ارسال گزارش اجرای برنامه مکمل ياری به

 :وپرورش آموزشمسوولین بهداشت مدارس 
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 85  ،ان به مصرف قرص مکمل آهن را آموز دانشبرنامه انگیزشی جهت ترغیب  ترين مهمدرصد پاسخگويان
 انجام برنامه مکمل ياری در قالب صبحانه سالم بیان كردند. 

 100  ی مکمـل آهـن   هـا  قـرص ااهار نمودند كـه   وپرورش شآموزدرصد مسئولین بهداشت مدارس ادارات
 .شود میان سر كالس و در حضور مربی بهداشت يا معلم مصرف آموز دانشتوسط 

 70  شود میان آموز دانشاجرای برنامه با روش فعلی موجب بهبود سالمت درصد پاسخگويان اعتقاد داشتند ،
 بود شديد مربی بهداشت در مدارس بود.از سوی اين گروه، كم شده اعالم یها ینگرانگرچه يکی از 

 :وپرورش آموزشمدیران 

 100  شود میان آموز دانشدرصد مديران معتقد بودند اجرای برنامه به روش فعلی موجب بهبود سالمت . 

 100  موجود اسـت،   وپرورش آموزشدرصد مديران ااهار نمودند برنامه نظارت در مورد مکمل ياری آهن در
 ارد، مستنداتی از اين برنامه موجود بود.درصد مو 75گرچه در 

 87        درصد مديران ااهار داشتند نظارت بر اجرای برنامه مکمـل يـاری آهـن دختـران دبیرسـتانی از جانـب
 .شود میسیستم بهداشتی انجام 

 100      اسـت،   شـده  مطـرح درصد مديران ااهار نمودند برنامه مکمل ياری آهـن در جلسـه مـديران مـدارس
 درصد موارد مستنداتی از اين اقدام موجود بود.  69در تنها  كه یدرحال

  گـزارش نحـوه اجـرای برنامـه را      خوداز مدارس تحت پوشش  وپرورش آموزشدرصد ادارات  100همچنین
 نگرديد. ارائهدرصد از موارد، مستنداتی در اين خصوص  12، گرچه در ندينما یمدرخواست 

  هستند.  بهره یبدند بیشتر مدارس از وجود مربی بهداشت نیز اعالم نمو وپرورش آموزشهمچنین مديران 

 موضـوع مکمـل يـاری آهـن در شـورای       هـا  شهرسـتان درصـد   75نشـان داد در   آمـده  عمل به یها یبررس
 بود. شده مطرح/كارگروه سالمت و امنیت غذايی استان/شهرستان وپرورش آموزش

 مکمـل  برنامـه  اجـرای  برای بودجه یصتخص خصوص در مستنداتی وپرورش آموزش ادارات درصد 31 تنها 
  .دادند ارائه آهن ياری

 مسوولین بهداشت مدارس معاونت بهداشت:

 68  جهت افزايش انگیزه استفاده از قـرص مکمـل    اجرا قابلبرنامه  نيتر مهمدرصد پاسخگويان معتقد بودند
 است.  سالم صبحانه قالب در برنامه انجامان، آموز دانشآهن توسط 

 84 ان، آمـوز  دانـش آهن توسـط   های مکملئولین بهداشت مدارس معاونت بهداشت ااهار نمودند درصد مس 
 . شوند میسر كالس و در حضور مربی بهداشت يا معلم مصرف 

  شـود  مـی ان استفاده آموز دانشدرصد  50گرچه پاسخگويان اعتقاد داشتند قرص مکمل آهن حداكثر توسط ،
 . دانستند میان آموز دانشوش فعلی را موجب بهبود سالمت اما اجرای برنامه مکمل ياری آهن به ر

  ،درصد مربیـان سـالمت مـدارس در مـورد برنامـه آهـن يـاری         96بنا به ااهارات اين گروه از پاسخگويان
 ، مستنداتی موجود بود. ردامودرصد  64، گرچه تنها برای اند ديدهالزم را  های آموزش



 

 

90 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

  اجرای برنامه مکمل ياری آهن از مدارس بـه معاونـت بهداشـت    د گزارش نحوه رادرصد مو 75همچنین در
 است، گرچه در اين مورد نیز برای بخشی از ااهارات، مستندات كافی موجود نبود.  شده ارسال

 مسوولین تغذیه معاونت بهداشت:

  ،شهرسـتان و مركـز    وپـرورش  آمـوزش مکمل آهن از دو طريق اداره  های قرصبر اساس نتايج پرسشگری
 . شوند میبرابر( در مدارس توزيع  با يتقرجامعه )با نسبت  سالمت

 80  منابع مالی برای اجرای برنامه مکمل ياری آهـن   تأمیندر مورد  تاكنوندرصد پاسخگويان ااهار داشتند
 .اند نشدهدچار هیچ مشکلی 

 76  ـ اجرای برنامه بهداشت معتقد بودند  یها معاونتدرصد مسئولین تغذيه روش فعلـی   همکمل ياری آهن ب
 . شود میان آموز دانشموجب بهبود سالمت 

 86  گرچه هنـوز در  شود میدرصد مسئولین تغذيه همچنین عنوان نمودند خريد مکمل آهن به هنگام انجام ،
 .شود میدرصد موارد قرص فروس سولفات خريداری  16

   ــر اســاس مســتندات، طــرح موضــوع در شــورای ت غــذايی /كــارگروه ســالمت و امنیــوپرورش آمــوزشب
 69عمومی از طريق نصب بنر، پوستر، توزيـع پمفلـت و ... در    رسانی اطالعدرصد و  72شهرستان/استان در 

ی صداوسـیما اجرای برنامه مکمـل يـاری آهـن از طريـق      رسانی اطالعدرصد موارد اتفاو افتاده بود، گرچه 
 بود.  شده انجامدرصد موارد  41استانی در 

 درصد  79است و در  شده توزيعدرصد موارد محتوی آموزشی بین مدارس  97ر بررسی مستندات نشان داد د
 بود.  برگزارشدهان، والدين و مديران مدارس آموز دانشبرای تقويت انگیزه  هايی برنامهموارد 

  ( مـراقبین    86بررسی مستندات همچنین حاكی از برگزاری جلسات آموزشی برای مديران مـدارس ،)درصـد
 درصد( بود.  79درصد( و مربیان بهداشت مدارس ) 86سالمت/بهورزان )

  مستنداتی مرتبط با آغاز برنامه با اجـرای   ها دانشگاهدرصد  41بررسی مستندات همچنین نشان داد گرچه در
درصد پاسخگويان مستنداتی مبنی بر وجود برنامه نظارت بـر نحـوه    76برگزاری مراسم خاص موجود نبود، 

 نمودند.  ارائهآهن در مدارس را اجرای برنامه مکمل ياری 

 معاونین بهداشت:

 83  برای خريد قرص مکمل آهن با مشـکل اعتبـاری مواجـه     تاكنوندرصد معاونین بهداشت ااهار نمودند
 . اند نشده

   كـامال  آهـن بـین مـدارس     هـای  مکمـل بر اساس ااهارات پاسخگويان و مستندات موجود، تنوع در توزيـع 
و  وپرورش آموزشی مکمل آهن را از طريق اداره ها قرص ها شهرستاندرصد  56ه ك یا گونه بهمشهود بود؛ 

 مستقیما  ها مکملنیز  ها شهرستاندرصد  12. همچنین در كردند یمدرصد از طريق مراكز سالمت توزيع  32
 . شد یمتوسط مركز بهداشت در بین مدارس توزيع 
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  درصـد   48تنهـا در   صداوسـیما ری آهن از طريق مکمل يا رسانی اطالعبررسی مستندات نشان داد موضوع
 بود. شده انجامموارد 

  كـارگروه سـالمت و   وپرورش آموزشدرصد موارد موضوع اجرای برنامه مکمل ياری آهن در شورای  58در/
 است.  شده مطرحامنیت غذايی 

  آهـن در  منتخب، موضوع مکمل ياری  یها شهرستاندرصد  51مستندات همچنین حاكی از اين بود كه در
 است. شده مطرحو مربیان  اولیاءجلسه 
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 همشاب سواالتتحت مطالعه به  یها گروه یها پاسخمقایسه 
مشابه نمايش داده شود. به نظر  سواالتتحت مطالعه به  یها گروه یها پاسخدر اين بخش تالش شده است تا نتايج 

امـه مکمـل يـاری آهـن در دختـران دبیرسـتانی       به نکات مهمی در فرآيند اجرايـی برن  توان یماز اين طريق  رسد یم
 به دست آورد. ها سهيمقاو پیشنهاداتی را از اين  ها هیتوص، افتهي دست

 
 سؤالتحت مطالعه به  یها گروه:  درصد پاسخ 85جدول شماره 

 "؟شود می عیتوز چگونه  انآموز دانش یبرا شما مدرسه در آهن مکمل یها قرص"

 گروه ردیف
توزیع یک قرص 

 هفتگی ورتص به

توزیع یک قرص 

 ماهیانه صورت به

تحویل تمام 

ابتدای  ها مکمل

 اجرای برنامه

 %4 %18 %78 انآموز دانش 1

 - %3 %97 مربی بهداشت مدرسه 2

 - %5 %95 مدیران مدرسه 3

4 
مسوولین بهداشت مدارس 

 وپرورش آموزشادارات 
95% 5% - 

 
 سؤالعه به تحت مطال یها گروه: درصد پاسخ 86جدول شماره 

 "؟گردد می عیتوز انآموز دانش نیب  آهن مکمل قرص یزمان چه"

 گروه ردیف
زنگ اول 

 کالسی

زنگ تفریح 

 اول

زنگ دوم 

 کالسی

زنگ 

تفریح 

 دوم

زنگ سوم 

 کالسی

متغیر 

 است

 %52 %4 %10 %10 %13 %11 انآموز دانش 1

2 
مربی بهداشت 

 مدرسه
9% 32% 29% 3% 3% 24% 

 %21 %5 %13 %31 %18 %13 مدیران مدرسه 3

 
 یسـثال درصد مديران مدارس در پاسخ بـه   98توسط مديران ذكر اين نکته الزم است كه  شده ارائهدر خصوص پاسخ 
 نییتعی خاص ساعت و هفته ازی مشخص روز انآموز دانش توسط قرص مکمل آهن مصرفی براديگر، ااهار نمودند 

 .باشد یم سثالبه اين مربوط  یها پاسخكه در تناقض با  است دهيگرد
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 سؤالتحت مطالعه به  یها گروه: درصد پاسخ 87جدول شماره 
 "آموزان  دانشعلل عدم مصرف قرص مکمل آهن توسط "

علل عدم مصرف قرص مکمل آهن توسط  گروه پاسخگو ردیف

 انآموز دانش

مزه بد 

 مکمل

عدم توجیه 

مناسب 

 انآموز دانش

توصیه والدین 

به نخوردن 

 مکمل

 %0 %32 %68 ربیان بهداشت مدرسهم 1

 %0 %48 %52 معلمین 2

 % 9ُ %45 %46 مدیران مدرسه 3

مسرررروولین بهداشررررت مرررردارس   4

 وپرورش آموزش
47% 29% 24% 

 %6 %38 %56 وپرورش آموزشمدیر  5

مسرروولین بهداشررت مرردارس معاونررت  6

 بهداشت
61% 27% 12% 

 %14 %30 %56 مسوولین تغذیه معاونت بهداشت 7

  
ان، در درجه اول مزه بد آموز دانشعلت عدم مصرف قرص مکمل آهن توسط  ترين مهمكه  دهد یمجدول فوو نشان 

 . باشد یمان آموز دانشآن است و پس از مربوط به عدم توجیه مناسب 
  

 سؤالتحت مطالعه به  یها گروه: درصد پاسخ 88جدول شماره 
 " چند درصد مدارس مربی بهداشت دارند؟ "

 چند درصد مدارس مربی بهداشت دارند؟ گروه ردیف

 %80-50 %50 -20 %20کمتر از 
بیشتر از 

80% 

 %6 %6 %38 %50 وپرورش آموزشمدیریت  1

 0 0 %47 %53 وپرورش آموزشمسوولین بهداشت مدارس  2

 %17 %50 %29 %4 مسوولین بهداشت مدارس معاونت بهداشت 3

 0 %8 %28 %64 مسوولین تغذیه معاونت بهداشت 4
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هسـتند. ضـمن اينکـه در پرسـش      بهداشـت كه بخش اعظمی از مدارس فاقد مربـی   دهد یميافته جدول فوو نشان 
مربی سالمت مشغول بـه   ها آنكه در مدرسه  اند كردهمديران مدارس تحت پرسشگری عنوان  درصد 44ديگری تنها 
 كار است. 

 

 سؤالبه تحت مطالعه  یها گروه: درصد پاسخ 89جدول شماره 
 " ؟نظر شما در مورد اجرای برنامه مکمل یاری آهن چیست "

 گروه ردیف

 اجرای برنامه مکمل یاری آهن

موجب بهبود سالمت 

 شود میان آموز دانش

به سالمت 

ان کمکی آموز دانش

 کند ینم

برای سالمت 

ان آموز دانش

 ورر دارد

 %0 %18 %82 مربیان بهداشت مدارس 1

 %3 %16 %81 معلمین 2

 %0 %21 %79 مدیران مدارس 3

4 
مسوولین بهداشت مدارس 

 وپرورش آموزش
70% 25% 5% 

5 
مسوولین بهداشت مدارس معاونت 

 بهداشت
72% 28% 0% 

 %3 %21 %76 مسوولین تغذیه معاونت بهداشت 6

 

موجـب بهبـود    آن است كه بیشتر پاسخگويان معتقدند اجرای برنامه مکمل يـاری  دهنده نشانجدول فوو  یها افتهي
 . شود میان آموز دانشسالمت 

 

 سؤالتحت مطالعه به  یها گروه: درصد پاسخ 90جدول شماره 
 " دیدگاه معلمین و مدیران مدارس در مورد برنامه مکمل یاری آهن؟ "

 برنامه مکمل یاری آهن گروه ردیف

جزء 

 یها برنامه

 شده فیتعر

 مدرسه است

از 

 یها برنامه

 دار تیاولو

مدرسه 

 است

از سوی 

 وپرورش آموزش

 شود میحمایت 

نیروی کافی 

برای اجرا در 

مدرسه وجود 

 دارد

 %58 %78 %49 %73 معلمین 1

 %41 %49 %36 %91 مدیران مدارس 2
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ـ تعر یهـا  برنامـه اين واقعیت است كه گرچه برنامه مکمل يـاری آهـن از    دهنده نشانجدول فوو  یها افتهي  شـده  في
مدرسه نیست. ضمن اينکه اجرای برنامه نیـز از سـوی سـطوح بـاالتر      دار تياولو یها برنامه ، اما جزوباشد یممدرسه 
 .  شود میكافی حمايت ن اندازه به

  تحت مطالعه یها گروه یها پاسخمرور 
 مختلف فرآيند اجرای برنامه مکمل ياری آهن در دختران دبیرستانی یها بخشدر خصوص 

مختلـف اجـرای برنامـه     یهـا  بخشمختلف تحت مطالعه در  یها گروه یها پاسخدر اين قسمت تالش شده است تا 
و نظارت بر فرآيند اجـرای   رسانی اطالعمکمل ياری آهن شامل خريد مکمل، توزيع مکمل، مصرف مکمل، آموزش و 

 د. برای اصالح برنامه مفید واقع شو تواند مینیز  ها افتهيدقت در اين  رسد یمبرنامه گردآوری شوند. به نظر 
 

 خرید مکم :
 ؟(دیا داشتهمنابع )آیا مشکل  تأمین

رصد مسئولین تغذيـه  د 79درصد معاونین بهداشت و  83در اين مرحله، مشکل جدی وجود ندارد، زيرا  رسد یمبه نظر 
 86. از طرفـی  اند نبودهبرای خريد مکمل آهن با مشکل مواجه مالی منابع  تأمینمعاونت بهداشت عنوان كردند كه در 

 است. شده یداريخربهداشت ااهار نمودند كه قرص مکمل آهن به هنگام  یها معاونترصد مسئولین تغذيه د

  خرید نوع مکمل:

نوع فـروس فومـارات،    ازمکمل  تأمینمربوطه در خصوص  یها دستورالعملدفتر بهبود تغذيه و ارسال  تأكیدعلیرغم 
 .ندينما یمه خريد قرص فروس سولفات برای اجرای برنامه هنوز هم مبادرت ب ها دانشگاهبرخی از  رسد یمبه نظر 

 توزیع مکم :
 از معاونت بهداشت به مدرسه

و از برنامـه مشخصـی    شـود  مـی متنوعی توزيـع   های روشی مکمل آهن در بین مدارس به ها قرص رسد یمبه نظر 
ضعف اجرای برنامـه در نظـر گرفتـه    جزء نقاط  تواند مین نفسه یفگرچه مسیرهای توزيع اين تنوع در . كند ینمپیروی 
  .به دلیل عدم تدوين يک برنامه يکسان در فرآيند توزيع باشد تواند می احتماال  شود،

 

 آموز دانشاز مدرسه به 

 17، ايـن مهـم تنهـا در    شـده  انجامان آموز دانشتوزيع قرص مکمل آهن در بیشتر مواقع توسط  اند گفتهان آموز دانش
كـه   انـد  كردهان گزارش آموز دانشدرصد  52. از طرفی نزديک به رديپذ یمن بهداشت انجام درصد مواقع توسط مربیا
 در مدارس وجود ندارد. ها قرصزمان ثابتی برای توزيع 
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 مصرف مکم :
از توفیـق اجـرای برنامـه در     یا نشانهآهن توسط دختران دبیرستانی در برنامه مکمل ياری  های مکملدرصد مصرف 

 89و  كننـد  مـی مکمل آهن مصـرف   اند كردهان گزارش آموز دانشدرصد  77كه  یا گونه بهه است؛ طول اين مدت بود
در مـدارس را   شـده  توزيـع آهـن   هـای  مکمـل كـه   اند نمودهنیز ااهار  كنند میكه مکمل مصرف  یآموزان دانشدرصد 
الس يا بعد از كـالس و در مدرسـه   را در ك شده توزيعی ها قرصان آموز دانشدرصد از  38تنها  البته. كنند میاستفاده 
، مسئولین بهداشـت  وپرورش آموزشكه با برداشت مديران مدارس، مسئولین بهداشت مدارس ادارات  كنند میمصرف 
 متفاوت است.  كامال بهداشت و مسئولین تغذيه  یها معاونتمدارس 

  رساني اطالعآموزش و 
 عمومی

 دبر اساس بررسی مستندات موجو گروه تحت مطالعه

 
از  رسانی اطالع

 صداوسیماطریه 

عمومی  رسانی اطالع

از طریه نصب بنر و 

... 

طرح موضوع در شورای 

/کارگروه سالمت و امنیت وپرورش آموزش

 غذایی استان/شهرستان

 %58 %52 %48 معاونین بهداشت

 %75 %50 %31 وپرورش آموزشمدیران 

مسوولین تغذیه معاونت 

 بهداشت
41% 69% 72% 

 

بـه نظـر   ارتقاء و بهبود اجرای برنامـه،   منظور بهمطلوبی برخوردار است، اما  نسبتا عمومی از سطح  رسانی اطالعگرچه 
 است.  گذاران استیساين بخش از فرآيند نیازمند توجه ويژه  رسد یم

    
 دخیل در اجرای برنامه یها گروه

ان و والدين آموز دانشلیدی اجرای برنامه همچون فرآيندهای آموزشی مرتبط با ذينفعان كبر اساس مستندات موجود، 
 "وپرورش  آموزش"و  " یپزشکبهداشت، درمان و آموزش "و نیروهای درگیر در اجرای برنامه در هر دو وزارت  ها آن

بـرای دسـتیابی بـه     هـا  آمـوزش مطلوب و قابل قبولی در حال انجام است. گرچه ارتقای كمی و كیفی  نسبتا در سطح 
 .رسد یممه مکمل ياری آهن در دختران دبیرستانی ضروری به نظر اهداف برنا
 

 طرح موضوع در جلسات

و  اولیـاء ، طرح موضوع در جلسـاتی همچـون جلسـات    یطلب تيحماو  رسانی اطالعيکی از موضوعات مهم در فرآيند 
اسـت. در ايـن   و كـارگروه سـالمت و امنیـت غـذايی      وپرورش آموزشهمچون شورای  یفرا سازمانمربیان و جلسات 
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نمودند كه نشان  ارائهمستنداتی  وپرورش آموزشمطالعه، معاونین بهداشت، مسئولین تغذيه معاونت بهداشت و مديران 
و مربیان بـوده اسـت. بررسـی مسـتندات      اولیاءدرصد جلسه  81درصد و  86درصد،  61از طرح موضوع به ترتیب در 

/كـارگروه  وپرورش آمـوزش درصـد شـورای    75تـا   72حـدود   همچنین مشخص نمود كه برنامه مکمل ياری آهن در
 است. شده مطرحمنتخب  یها شهرستانسالمت و امنیت غذايی 

 منابع برای اجرای برنامه تأمین

مسـتنداتی در خصـوص    وپـرورش  آمـوزش درصـد مسـئولین بهداشـت مـدارس      17درصد مديران مدارس و  20تنها 
% مسـتنداتی در  31نیـز   وپـرورش  آمـوزش كردنـد. مـديران ادارات    هارائ وپرورش آموزشتخصیص بودجه توسط اداره 

بـرای بهبـود كیفیـت اجـرای      رسـد  یملذا به نظر كردند.  ارائه وپرورش آموزشخصوص تخصیص بودجه توسط اداره 
برنامه مکمل ياری آهـن در دختـران دبیرسـتانی، ايـن بخـش از فرآينـد نیازمنـد ارتقـاء و توجـه ويـژه مسـئولین و            

 خواهد بود. ارانگذ استیس

 نظارت بر فرآیند اجرا
 نظارتی و اجرای برنامه در مدارس وجود برنامه

درصـد ادارات   75بر اساس مستندات موجود، كه  یا گونه بهی مطلوب در حال اجرا است؛ صورت بهاين بخش از فرآيند 
درصـد مـوارد نیـز برنامـه      81در خصوص مکمل ياری آهن در اختیار داشتند و  برنامه نظارتی خاص وپرورش آموزش

بهداشت نیز مستنداتی از وجـود برنامـه نظـارتی را     یها معاونتدرصد  80نظارتی را به انجام رسانده بودند. همچنین 
 نمودند. ارائه

 
 یع مکمل و اجرای برنامه در مدرسهنظارت بر توز

درصـد جلسـات    33ان و آموز انشددرصد جلسات آموزشی  54در  ،مديران مدارستوسط  شده ارائهبر اساس مستندات 
درصـد   47درصـد مـديران مـدارس،     54 است. از طرفی حضورداشتهآموزشی والدين فردی از سوی معاونت بهداشت 

مستنداتی از نظـارت حـوزه معاونـت     وپرورش آموزشدرصد مديران  73و  وپرورش آموزشمسئولین بهداشت مدارس 
 نمودند.  ائهاربهداشت بر روند اجرای برنامه در مدارس را 

درصد مسئولین بهداشت  47در خصوص طرح و بررسی برنامه مکمل ياری آهن در جلسات مشترک مديران مدارس، 
درصـد مسـئولین    84نمودنـد؛   ارائـه مسـتنداتی از ايـن اقـدام را     وپرورش آموزشدرصد مديران ادارات  69مدارس و 

درصـد مسـئولین بهداشـت مـدارس      67، وپـرورش  شآموزدرصد مديران اداره  88، وپرورش آموزشبهداشت مدارس 
نمودند كه از مدارس درخواست نمودنـد   ارائهدرصد مسئولین تغذيه معاونت بهداشت مستنداتی  76معاونت بهداشت و 

درصـد مـوارد    97همچنین مستندات موجود حاكی از اين بـود كـه در    ا و پیشرفت برنامه را گزارش دهند.تا روند اجر
به دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشـت، درمـان و    ها دانشگاهبهداشت  یها معاونتامه از سوی گزارش اجرای برن
 است. شده ارسالآموزش پزشکی 
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 ، پیشنهاداتیریگ جهینتها،  فصل پنجم ـ بحث و تحلیل يافته
ج مطالعه متاآنـالیزی  نتاي است. شده انجامارزشیابی برنامه كشوری آهن ياری دختران دبیرستانی  باهدفمطالعه حاضر 
سـال و   18در جمعیـت كمتـر از    یخـون  كـم انجام گرفت، نشان داد شیوع  یخون كمدر ايران در مورد  1396كه سال 

 توجـه  قابـل در دختران علیرغم تالش وزارت بهداشت برای اجرای برنامه مکمل ياری آهن رايگان، هنـوز   خصوص به
 Web) كشـور  از خارج اطالعاتی یها گاهيپا در یا گسترده نسبتا  جستجوی . برای نوشتن قسمت بحث ابتدا(8)است

of Science, Pub Med, Scopus, ProQuest, Google Scholar)   كشور) داخل اطالعاتی یها گاهيپاوSID, 

Iranmedex, Magiran, Google Scholar.مقاله مـرتبط بـه    158تعداد  گرفته انجاماز جستجوی  ( صورت گرفت
مقاله برای مطالعه استفاده گرديد. الزم  23، تنها موردنظرآمد كه بعد از مطالعه مقاالت  به دستموضوع مکمل ياری 

ا يک مطالعه پیدا شد كـه  به ذكر است كه مطالعات در زمینه ارزشیابی مکمل ياری آهن بسیار اندک بود. در ايران تنه
كـه   دهـد  یمـ نشـان   آمـده  دسـت  بهان تبريزی مورد ارزشیابی قرار داده بود. نتايج آموز دانشبرنامه مکمل ياری را در 

زيـادی وجـود دارد.    یكمبودهـا پژوهشگران به سمت انجام مطالعات ارزشیابی تمايل زيادی ندارند و در ايـن زمینـه   
 یا برنامـه كه آيـا   سثالد مهم هستند كه به ما دانش و آگاهی الزم را در پاسخ  به اين ارزشیابی از اين دي یها برنامه

بـه   تـوان  یمارزشیابی  یا برنامه. با انجام دهد یمالزم را دارد،  یاثربخشكه دارای كارايی زياد هست، آيا در عمل هم 
 یزير برنامهبرنامه در آينده  بهتر چهنجام هر برنامه و ... پی برد و برای ا یلگرهایتسهنقاط ضعف، نقاط قوت، موانع و 

 .(40)مناسبی طراحی كرد

 انآموز دانش

در مورد مکمل يـاری   متوسطی تا ضعیفیان از آگاهی و نگرش آموز دانشدر اين مطالعه  آمده دست بهبر اساس نتايج 
در مورد ارزشـیابی برنامـه مکمـل يـاری آهـن در       Kheirouri (28)كه  توسط  یا مطالعهآهن برخوردار بودند. نتايج 

ان دارای آگاهی كافی در مورد مکمل ياری آهن نبودنـد. نتـايج   آموز دانش% 98/45مدارس تبريز انجام شد، نشان داد 
ان بودنـد.  آمـوز  دانـش سطح آگاهی ضـعیف   دهنده نشانهم  Nikfahhah (43)،(42)، چالشگر(41)مطالعات طیهوری

نشان دادند نگرش دختران دبیرستانی نسبت بـه مصـرف    (34)، منصوريان (42) ، چالشگر(12) نتايج مطالعات فالحی
دارای آگـاهی و   ها آنان بابل نشان داد كه آموز دانش. نتايج مطالعه مهرابیان روی (44) قرص مکمل آهن منفی است

 .(45)نگرش متوسطی در مورد مصرف قرص مکمل آهن بودند
 89كه از اين تعداد  كنند میمکمل آهن مصرف  یطوركل بهكه  اند كردهان گزارش آموز دانشدرصد  77در اين مطالعه 
% از 38كه از اين تعداد تنهـا   كنند میدر مدارس را استفاده  شده توزيعآهن  های مکملكه  اند نمودهدرصد آنان ااهار 

 Kheirouri. نتیجـه ارزشـیابی   برنـد  ینمـ و به خانه  كنند میف را در مدرسه مصر شده توزيعی ها قرصان آموز دانش
. نتـايج  انـد  كـرده كامـل مصـرف    صـورت  بـه مکمل آهـن را   ها قرصان دختر آموز دانش%  3/62نشان داد تنها  (28)

كامل  صورت به% 31تنها انجام شد، نشان داد  khammarnia (7)ان زاهدانی توسط آموز دانشديگر كه در  یا مطالعه
كـه   یآموزان دانش%  7/71نشان داد از بین  Chauhan(46)نتايج پژوهش  .اند كردهی مکمل آهن را مصرف ها قرص
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كـه روی   Sajna(47). در مطالعـه  انـد  نکـرده قـرص مکمـل آهـن را مصـرف      هـا  آن% 5/89 انـد  بوده یخون كمدچار 
 ان بود.آموز دانش% 6/34مصرف پايین قرص مکمل آهن تنها توسط  دهنده نشانان هندی انجام شد، آموز دانش

% مواقع توسط مربیان بهداشت انجام 17( و تنها %44ان )آموز دانشدر اين مطالعه توزيع قرص در بیشتر مواقع توسط 
قرص و مصرف مکمل توسط  كننده عيتوزنان نشان داد بین فرد از مطالعه كريمی در سم آمده دست به. نتايج ديگرد یم

و مربی بهداشت مدرسه انجـام شـود،    اري بهداشتاين كار توسط  كه یزمانوجود دارد و  یدار یمعنان رابطه آموز دانش
در  هـا  قـرص كه زمان ثابتی بـرای توزيـع    اند كردهان گزارش آموز دانشدرصد  52. نزديک به (27) خواهد بود مثثرتر

 گونـه  چیهـ عنـوان نمودنـد روز  قبـل از توزيـع قـرص مکمـل آهـن،         ها یآزمودن% 80مدارس وجود ندارد و بیش از 
 . گیرد میدر اين خصوص صورت ن ها آنبه  رسانی اطالع

در اين پژوهش به ترتیب اولويت: مزه بـد مکمـل آهـن،     ها یآزمودنن از نگاه داليل عدم مصرف مکمل آه ترين مهم
ايجاد حالت تهوع پس از مصرف، خارجی نبودن قرص مکمل آهن، عدم تجويز مصرف مکمل آهـن توسـط پزشـک،    

ان زاهـدانی  آمـوز  دانش khammarnia (7)عدم نیاز به قرص مکمل آهن به دلیل عدم وجود بیماری بود. در مطالعه 
دوستان و خانواده، عـدم تمايـل    تأثیرداليل عدم مصرف قرص مکمل آهن را به ترتیب مشکالت گوارشی،  ترين مهم

 (48)عنوان گردند. در مطالعه چرندايی   ها مکملبه مصرف و نبودن شرايط و امکانات محیطی مناسب برای مصرف 
ان سـمنانی در مطالعـه   آمـوز  دانشاست.  شده عنوانآهن  های مکملدلیل عدم مصرف رن  و طعم بد  نيتر مهمهم 

را طعم ناخوشايند، عوارض جانبی شامل تهوع و استفرا  گـزارش   ها مکملداليل عدم مصرف  ترين مهم (27)كريمی 
داليل عدم مصرف شامل عدم تمايل به مصرف، ترس از مشـکالت ناشـی از    ترين مهمSajna(47)دادند. در پژوهش 

 Priya. مطالعـه  انـد  شده گزارشمصرف قرص، درد معده، عدم تمايل والدين، استفاده از قرص مکمل ديگر و استفرا  
ان شامل: درد معده، حالت تهـوع  آموز دانشداليل عدم مصرف قرص مکمل آهن توسط  ترين مهمهم نشان داد  (49)

 آهن بوده است.  های مکملو استفرا ، سردرد و مزه بد 
 یا مطالعـه برای مصرف مکمل آهن لیوان به تعداد كافی موجود نیسـت. نتـايج    اند كردهان اعالم آموز دانشدرصد  71

يـک   عنـوان  بهزمان توزيع قرص مکمل آهن در هیچ كالسی، آب آشامیدنی موجود نبوده و اين مشکل  نشان داد در
 . (28)است شده گزارشمانع اصلی برای اثربخشی برنامه 

آموزشی  گونه چیهان گزارش دادند كه در مورد برنامه مکمل ياری آهن آموز دانشدرصد  45در اين مطالعه نزديک به 
الزم در زمینـه   هـای  آموزشان عنوان كردند كه آموز دانشهم  Kheirouri (28)داده نشده است. در مطالعه  ها آنبه 

كـه در مـورد برنامـه مکمـل      اند كردهان ااهار آموز دانشدرصد  28. تنها اند نکردهبرنامه مکمل ياری آهن را دريافت 
كـه از   نشان داد  تنها نیمـی از مـديران گـزارش دادنـد     یا مطالعه. نتايج اند كردهياری آهن محتوی آموزشی دريافت 

و نظـر   باشد یمهم خیلی كم  پوسترهاكه تعداد اين  شود میپوستر آموزشی فرستاده  ها آنطرف مراكز بهداشتی برای 
. از طرف ديگر توزيع  بروشورها و مواد آموزشـی در مـدارس هدفمنـد نیسـت و     كند ینمان را به خود جلب آموز دانش

 .(28)دی برای يادگیری نیاز داردكافی مناسب نیست و زمان زيا اندازه بهمحتوای آن 
توسـط  در مدرسـه   شـده  توزيـع كه معلمین با مصرف قرص مکمل آهـن   اند كردهان ااهار آموز دانشدرصد  90 بر بالغ
انجام داد، نتايج نشان داد معلمین بـا اجـرای برنامـه راحـت      Priya(49). در پژوهشی كه اند بودهان موافق آموز دانش
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از جانب دولت و نیاز به كار  زياد و اضافی دارد. بر اساس نتـايج   فشار تحت، ریگ وقتنبودند چون اعتقاد داشتند برنامه 
نیروهـای   ازآن پس%( و 23.6ان به مصرف مکمل آهن، والدين )آموز دانشافراد در ترغیب  نيرگذارتریتأث آمده دست به

را در اين  تأثیر%( كمترين 1.8%( و توزيع بروشورها )2%( هستند. ضمن اينکه نصب پوسترها )18.3شاغل در مدرسه )
 .اند داشتهمهم 
را در پـذيرش   تـأثیر  تـرين  مهـم نشان داد معلمین  Dhikale(14)و  Roschnik(50) ،Risonar(44)نتايج مطالعات  

به دلیل توزيـع بسـیار    تواند میآموزشی  یمحتواهاكم  تأثیر. اند داشتهان آموز دانشمصرف قرص مکمل آهن در بین 
 یا كننـده ان قابل توجیه باشد. نتايج مطالعـه شـهنازی نشـان داد عوامـل قـادر      آموز دانشآموزشی در بین  یمحتواها
آموزشی و دريافت محتـوای آموزشـی در زمینـه مکمـل      یها كالسآموزشی، شركت در  یها كالسگزاری بر ازجمله

و معلمین باعـث   ها خانوادهتشويق  ازجمله كننده تيتقوعوامل  نیچن هم .خواهد شد ها قرصياری آهن باعث مصرف 
 .(36)شود می ها قرصافزايش مصرف 

دعوت از متخصصین مراكز بهداشـت بـرای بحـث در مـورد موضـوعات       اند كرده%( بیان 65 بر بالغان )آموز دانشاكثر 
ان به مصرف مکمل آهـن داشـته باشـد.    آموز دانشرا در ترغیب  تأثیربیشترين  تواند میمرتبط با مصرف مکمل آهن 

باشـد. نتـايج    مـثثرتر  های روشجزء  تواند می%( 45 بر بالغفقر آهن ) یخون كمنیز نمايش فیلم/كلیپ در مورد  بعدازآن
به برگـزاری جلسـات آموزشـی مکمـل يـاری آهـن توسـط         مند عالقهان آموز دانشنشان داد كه  Priya(49)مطالعه 

ان عنوان كردند كه بیشـتر اطالعـات خـود در    آموز دانش (45)متخصصین مراكز  بهداشتی بودند. در مطالعه مهرابیان
 .اند كردهزمینه مکمل ياری را از پزشک و پرسنل بهداشتی كسب 

وجود دارد؛ به اين معنی كـه میـانگین نمـره  افـرادی كـه از       یدار یمعنبین مصرف مکمل با نگرش و آگاهی رابطه 
و  Kheirouri (28) ،Nikfallah(43) ،khammarnia (7)مطالعات باالتر بود. نتايج  كردند یمقرص مکمل استفاده 

De-Regil (4)  آمـاری وجـود    ازنظر یدار یمعننشان داد بین مصرف پايین قرص مکمل آهن و كمبود آگاهی رابطه
 .باشد یمدارد و مصرف مکمل در افرادی كه سطح آگاهی ناكافی دارند كمتر 

مصرف قـرص   ازنظر كه یدرحالمتفاوت است  یدار یمعن طور به یرانتفاعیغمیانگین نمره آگاهی بین مدارس دولتی و 
 طـور  بـه مکمـل آهـن    هـای  قرصنحوه توزيع  رسد یمبه نظر  یطوركل بهوجود نداشت.  یدار یمعنمکمل آهن رابطه 

 انـد  گفتـه ان مدارس غیرانتفاعی آموز دانشكه  صورت نيادر مدارس دولتی و غیرانتفاعی متفاوت است. به  یدار یمعن
. ايـن در حـالی اسـت كـه در     دهنـد  یمی مکمل آهن را در ابتدای برنامه تحويل ها قرص% موارد، كلیه 10 بر غبالكه 

تنهـا   هرمـاه كه  اند داشتهان مدارس دولتی ااهار آموز دانش% 19. از طرفی باشد یم% 3مدارس دولتی اين مقدار تنها 
. در خصوص فـرد  باشد یم% 10رانتفاعی، اين مقدار در مدارس غی كه یدرحال، شود میتحويل داده  ها آنيک قرص به 

توسـط معـاون پرورشـی و     عمـدتا   هـا  مکملاست كه در مدارس غیرانتفاعی  شده انیب گونه نياقرص نیز  كننده عيتوز
 . شود میان انجام آموز دانشدر مدارس دولتی اين كار توسط  كه یدرحال، شوند میمربیان بهداشت مدارس توزيع 

در ارتباط با برنامه مکمـل   یآموزشبرگزاری جلسات آموزشی و توزيع محتوای  ازنظر یرانتفاعیغولتی و بین مدارس د
ان و محـل اسـتقرار مدرسـه    آمـوز  دانـش وجود نداشت.  بین فرد توزيع قرص مکمل آهن بین  یدار یمعنياری رابطه 
ان  آمـوز  دانـش بیشتر توسط  ها قرصس كه گرچه در تمامی مدار صورت نياوجود داشت؛ به  یدار یمعنارتباط آماری 
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در مدارس شهر، روستا و حاشیه شهر ديـده شـد.    ها مکمل كننده عيتوزبسیاری در فرد  یها تفاوت، اما ديگرد یمتوزيع 
مرتبط باشد، به در اختیار بودن نیروهـای   یزير برنامهبه  ازآنچهبیش  ها مکمل كننده عيتوزانتخاب فرد  رسد یمبه نظر 
مرتبط باشد. همچنین بین محل استقرار مدرسـه و انجـام    كننده عيتوزفرد  یمند عالقهبه  احتماال مدرسه و موجود در 
 وجود داشت.  یدار یمعنروز  قبل از توزيع قرص مکمل آهن، رابطه  رسانی اطالع

بـود، امـا عملکـرد    باالتر  یدار یمعن طور بهان مدارس غیرانتفاعی آموز دانشگرچه میانگین نمره آگاهی  نتیجه کلي:

نداشت. ممکن است يکـی از علـل ايـن مهـم، عـدم       یدار یمعندر مورد مصرف مکمل آهن با همديگر تفاوت  ها آن
 ان اين دو نوع مدرسه باشد.آموز دانشدر  میانگین نمره نگرش  دار یمعنتفاوت 

 والدین
برای فرزندشان قرص مکمل آهن  حاضرندكه  اند كرده% والدين ااهار 73، در اين مطالعه آمده دست بهبر اساس نتايج 

ـ رابطه  ها آنتهیه كنند از طرف ديگر بین تهیه قرص مکمل آهن توسط والدين با آگاهی و نگرش  وجـود   یدار یمعن
 یدار یمعن طور بهداشت؛ به اين معنی كه میانگین نمره آگاهی و نگرش والدين متمايل به تهیه شخصی مکمل آهن، 

 باالتر بود.

برگـزار   ها آنوالدين گزارش دادند كه هیچ كالس آموزشی در مورد برنامه مکمل ياری برای  عه حاضر، بیشتردر مطال
 در ،یآموزشـ  جلسات در% عنوان كردند كه 29تنها  اند كردهآموزشی شركت  یها برنامهنشده است. از والدينی كه در 

گرچـه يکـی از داليـل عـدم     . انـد  ديده زشآمو آن مصرفی احتمال عوارض و آهن مکمل قرص مصرف تیاهم  مورد
 یا مطالعـه  یهـا  افتهياحتمال عدم به يادآوری توسط والدين باشد،  تواند میگزارش دهی شركت در جلسات آموزشی 

  .(28) بود برگزارشدهآموزشی بسیار كمی برای والدين  یها برنامهنیز نشان داد  شده انجامنیز كه در تبريز 
وجود داشت به اين معنی كـه   یدار یمعنآموزشی مکمل ياری آهن ارتباط  یها كالسبین محل سکونت و برگزاری 
نشـان   آمـده  دست بهبود. نتايج  برگزارشدهكالس آموزشی  ها آنروستا بود بیشتر برای  ها آنكسانی كه محل سکونت 

دلیـل آن عـدم    توانـد  مـی كه والدين دارای آگاهی و نگرش مناسبی در مورد برنامه مکمل ياری نیستند كـه   دهد یم
افراد ساكن شهر كه نسبت به افـراد سـاكن    مخصوصا باشد  ها آنآموزشی الزم و كاربردی برای  یها كالسبرگزاری 
ا آموزش كمی دريافت كرده بودند. از طرفی بیشتر والدين عنوان كردن كه آمادگی دارنـد تـا بـرای فرزنـد خـود      روست

اين مطلب باشد كه والدين معتقدند كه فرزندانشان نیـاز   دهنده نشان تواند میقرص مکمل تهیه كنند كه اين موضوع 
 به مصرف قرص مکمل آهن دارد. 

و  (48)منبع اطالعاتی در زمینـه مکمـل يـاری     ترين مهمان مادر خود را آموز دانش %3/42 یا مطالعهبر اساس نتايج 
. از طرفـی در مطالعـه ديگـر    (28) يکی از داليل خود برای مصرف قرص در خانه را توصیه والدين خود عنوان كردند

توسط  ها قرصنشان داده شد كه بین حضور والدين در جلسات توجیهی و آموزشی مکمل ياری آهن و مصرف كامل 
انجـام   (45)ان بابل آموز دانشديگر كه در  یا مطالعه. در (27) وجود داشته است یدار یمعنرابطه آماری ان آموز دانش
بسیار مهم است. تشويق مـداوم   ها آن ی خانوادهی مکمل آهن نظر ها قرصند كه برای مصرف %  گزارش داد62شد 

 .(51)ان خواهد گرديد آموز دانشو پیگیری اعضای خانواده باعث پذيرش بیشتر برنامه توسط 
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در مدرسه اطالعات كافی داشته باشـند برنامـه    شده توزيعی مکمل آهن ها قرصاگر والدين در مورد اهمیت مصرف  
مورد عوارض جانبی مصرف مکمـل آهـن    و با كارايی بهتری انجام خواهد گرفت چون بسیاری از والدين در یآسان به

هدف مهم كه بايد بیشتر  یها گروهنتیجه گرفت كه يکی از  توان یم شده گفته. با توجه به مطالب (47) نگران هستند
كه بايد در برنامه مکمل ياری مشاركت داده شوند و جلسـات آموزشـی مناسـب و     قرار گیرد والدين هستند موردتوجه
اجرای برنامه مکمل ياری، توجیهات الزم را دريافت كنند چون آگـاهی  اهمیت  ازنظربرگزار گردد و  ها آنكافی برای 

 .(51)شود میباال والدين باعث افزايش مصرف قرص مکمل در دانش  آموزان 

 گروه معلمین

در  ،كننـد  مـی از قرص مکمل آهن اسـتفاده  ان آموز دانش% معلمین گزارش دادند كه به همراه 1/51در مطالعه حاضر 
% از معلمـین  45. نزديک بـه  كردند یمان قرص مصرف آموز دانش% معلمین همراه 30تنها  Kheirouri (28)مطالعه 
 نيتـر  مهـم . معلمین اعتقاد داشتند كنند میان قرص مکمل آهن را مصرف آموز دانش% 50كه كمتر از  اند داشتهااهار 

معلمـین عنـوان كردنـد كـه      (28) یا مطالعـه ان اسـت. در  آمـوز  دانـش رف مکمل آهن توجیـه نبـودن   دلیل عدم مص
آهن ندارند. همچنـین در   های مکملبه مصرف  یا عالقهو  كنند یمرها  زهایمی مکمل را روی ها قرصان آموز دانش

مانع اجرای برنامه مکمل ياری آهن در مدارس از ديدگاه معلمین اين بود كه ايـن برنامـه جـزء     نيتر مهماين مطالعه 
 هـا  قـرص % معلمـین، توزيـع   33هم نشـان داد   Kheirouri (28)مطالعه مدرسه نیست. نتايج  شده فيتعر یها برنامه

و عنوان كردند  دانستند میمکمل آهن در زمان كالس را باعث اختالل در كالس و باعث از دست رفتن زمان كالس 
 .كنند مین آب يا مشکالت گوارشی كالس را ترک ان برای نوشیدآموز دانش

ان را آمـوز  دانـش تغییـر رفتـار در    توانـد  مـی آموزش معلمین در زمینه مکمل ياری آهـن   آمده دست بهبر اساس نتايج 
ان اتیـوپی انجـام   آموز دانشروی  Mulugetaكه  یا مطالعه. در (28) كند و باعث افزايش كارايی برنامه شود تر راحت

آموزشی مناسب و كافی برای معلمین برگزار گردد و در ادامه معلمین بايـد بـرای    یها كالسداد، عنوان كرد كه بايد 
 . (51)را آموزش دهند اگرفتهفران مطالب بهداشتی آموز دانش

نقش مهمی در اجـرا و   توانند یمان در ارتباط هستند و آموز انشدهدف مهمی هستند كه با  یها گروهمعلمین يکی از 
كـه   اند دادهان گزارش آموز دانشاثربخشی برنامه مکمل ياری آهن داشته باشند. در ارتباط با برنامه مکمل ياری آهن 

 . (48) باشند یممعلمین  ها آنيکی از منابع اطالعاتی مهم در زمینه مکمل ياری آهن برای 

 مدیران مدارس

ان آمـوز  دانـش برنامه انگیزشی جهت ترغیب  نيتر مناسبمديران مدارس،  ازنظرمطالعه حاضر نشان داد كه  یها افتهي
درصـد   56 بـر  بـالغ از طرفـی  . باشد یمصبحانه سالم  به مصرف قرص مکمل آهن، انجام برنامه مکمل ياری در قالب

مـديران مـدارس،    ازنظـر . كنـد  ینمـ در حال حاضر مربی بهداشت فعالیت  ها آنكه در مدرسه  اند داشتهمديران ااهار 
ان و مربیـان  آموز دانشان و مزه بد قرص مکمل بود. آموز دانشدلیل عدم مصرف مکمل آهن توجیه نبودن  نيتر مهم

گرچـه اكثريـت    عنوان كرده بودند. مزه بد آنرا مکمل آهن داليل عدم مصرف قرص  ترين مهميکی از  بهداشت هم
معتقدند مکمل  ها آندرصد  64مدرسه است، اما  شده فيتعر یها برنامهبرنامه مکمل ياری جزو  اند كردهمديران ااهار 
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يـک مـانع    عنـوان  به مدارس نیزمعلمین  وع توسط. اين موضشود میشناخته ن دار تياولو یا برنامه عنوان بهياری آهن 
عدم وجود نیروی كافی را جزو موانـع   مدارسمديران  بود. بیشتر قرارگرفته مورداشارهبرای اجرای برنامه مکمل ياری 

 اجرای برنامه در مدرسه ذكر نمودند. 
و از طرفی رابط بـین   دارند عهده مدارس را  بر یها برنامهگروهی كه وایفه تدوين و اجرای  عنوان بهمديران مدارس 

ايفـا كننـد و بـا     تواننـد  یمـ برنامـه   بهتـر  چهنقش را در اجرای هر  نيتر مهممدارس و اداره آموزش و پروش هستند، 
زمینه اجرای برنامه مکمل  توانند یمالزم با مراكز بهداشتی و اداره آموزش و پروش  یها یهماهنگو  یها یزير برنامه
برنامـه مکمـل    شبهترين مکان برای مشـاوره و آمـوز   عنوان بهفراهم كنند. مدارس  ناآموز دانشی را برا مثثرياری 

 .(51)است  شده شناختهان آموز دانشياری آهن به 

 یریگ جهینت
اجـرای برنامـه مکمـل يـاری آهـن در طـول        رسـد  یم، به نظر شده انجام یها سهيمقاموجود و  یها افتهيبا توجه به 

ی و نگـرش  ان، افـزايش آگـاه  آمـوز  دانـش در راستای بهبود سـالمت   یتوجه قابلاخیر توانسته است نتايج  یها سال
باشـد.   برداشتهان دبیرستانی در زمینه مصرف قرص مکمل آهن در آموز دانشذينفعان كلیدی برنامه و بهبود عملکرد 

بر تداوم اجرای برنامه و تقويـت مراحلـی از فرآينـد كـه نیازمنـد ارتقـای كیفیـت         تأكیدبر اساس نتايج مطالعه حاضر 
ـ و بـه عمومی  رسانی اطالع . تقويترسد یمضروری به نظر  باشند یم ، ی كشـوری و اسـتانی  صداوسـیما از طريـق   ژهي

توجیهی برای كلیه نیروهای درگیـر در امـر اجـرا و نظـارت برنامـه،      -برگزاری جلسات آموزشیافزايش كمی و كیفی 
 یپزشکبهداشت، درمان و آموزش "مکمل ياری آهن از طريق وزارتین خاص برای اجرای برنامه  ای بودجهتخصیص 

ـ و بهنیروهای اجرايی در كلیه مدارس  تأمین، "وپرورش  زشآمو"و  " سیسـتم ثبـت و   تقويـت  مربیـان بهداشـت،    ژهي
در ان آمـوز  دانـش و مصـرف مکمـل توسـط     بر اجرای مکمل ياری نظارتبرنامه  تقويتگزارش دهی مدون و منظم، 

 . باشند یمبخشی از پیشنهادات اين مطالعه  مدارس
ت اهداف، روش اجرا و فرآيند نظارت بر اجرای برنامه مکمـل يـاری آهـن دختـران     الزم اس رسد یمبه نظر همچنین 

نمونه در حـال حاضـر وضـعیت نگـرش      عنوان بهقرار گیرد.  یموردبازنگرو مجريان  گذاران استیسدبیرستانی توسط 
 ازآنجاكـه شخصـی تمايـل دارنـد.     صورت بهی مکمل آهن ها قرصبرای تهیه  ها آنوالدين در شرايطی است كه اكثر 

الزم  رسـد  یمـ ، بـه نظـر   باشـد  یماقدامات فعاالن حوزه سالمت در راستای اجتماعی شدن سالمت  ترين مهميکی از 
در مـدارس دارای مربـی    ازآنجاكـه است برای تحقق اين مهم، تغییراتی در برنامه مکمل ياری اعمال گردد. از طرفی 

 تـر  مناسـب  یا وهیشآهن به  های مکملبوده، پذيرش و توزيع  ان از سطح باالتری برخوردارآموز دانشبهداشت آگاهی 
يکی از راهکارهای مناسب بـرای   تواند میمربی بهداشت برای هر مدرسه  تأمین رسد یم، به نظر (43) رديپذ یمانجام 

ـ ذاصـالح فرآينـد اجـرای برنامـه      منظـور  بهبهبود كیفیت اجرای برنامه در نظر گرفته شود. در خاتمه اين گزارش   ال ي
 . گردند یم ارائهمطالعه حاضر  یها افتهياز  شده گرفتههادات برفهرستی از پیشن
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 :یگزار استیسدر سطح 
  حمايت سیاسی دوباره از برنامه(Political re-commitment)   ايـن اقـدام، اولـین و     رسـد  یمـ : بـه نظـر

ن مبـادرت  و برنامه ريزان دو وزارت متبوع پیش از هـر چیـز بـه آ    گذاران استیساقدامی است كه  ترين مهم
 ورزند. 

    طرح موضوع اجرای برنامه مکمل ياری آهن دختران دبیرستانی در شورای سالمت و امنیت غـذايی كشـور
 پیش از آغاز برنامه اجرايی(  حا یترج) بار يک هرسالحداقل در 

  ان از مـزه بـد   آمـوز  دانـش داروسازی: با توجـه بـه شـکايت مکـرر      یها شركتبرگزاری جلسات مشترک با
 رسد یمتحت پرسشگری، به نظر  یها گروهضمنی اين موضوع توسط كلیه  تأيیدآهن مصرفی و  ایه مکمل

 داروسازی در خصوص تمركز بر اين موضوع به عمل آيد. یها شركتالزم با  یها یهماهنگالزم است 

  وپــرورش آمــوزشخــاص بــرای اجــرای كامــل برنامــه )از ســوی ادارات كــل   ای بودجــهدر نظــر گــرفتن 
 علوم پزشکی( یها دانشکده/ها دانشگاهو هرستانی استانی/ش

 و نظارت:  یزیر برنامهدر سطح 
 ی مکمـل آهـن و اجـرای بهینـه     هـا  قرصپايدار و به هنگام منابع مالی: اين امر برای تهیه به هنگام  تأمین

 برخوردار خواهد بود. یا ژهيوبرنامه در مدارس از اهمیت 

 برنامـه   یهـا  بخـش تقويـت برخـی از    رسد یمن دبیرستانی: به نظر بازتدوين برنامه مکمل ياری آهن دخترا
به اجرای بهینه اين برنامه در سطح كشور كمک نمايد. نکات ذيل در تـدوين برنامـه مـورد     تواند میموجود 
 :باشند یم تأكید
  از طريق تـدوين برنامـه يـا دسـتورالعملی تـا كلیـه        تیفیباكتوجه ويژه به خريد قرص مکمل آهن(

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی كشور نسبت به خريد بهتـرين   یها دانشگاهن بهداشت معاونی
 نوع مکمل اقدام نمايند(

  يکنواخت و هماهن  در كل كشور )تعريف دقیق  طور بهی مکمل آهن ها قرصدقت در نحوه توزيع
 ه در اين امراز معاونت بهداشت به مدرسه( و جلوگیری از اعمال سلیق ها مکملزنجیره تحويل 

  تحـت نظـارت    هـا  مکمـل بر مصـرف   تأكیدی مکمل آهن توسط دختران )ها قرصتوجه به مصرف
 مستقیم( 

  یریـ گ گزارششده بر اجرای برنامه و گزارش دهی و  یبند سطحفرآيند نظارت دقیق و  بر ژهيوتوجه 
 دقیق و يکنواخت از تمامی سطوح )همراه با مستندسازی اقدامات(
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 برنامه: در سطح اجرای
  بار يکو كارگروه سالمت و امنیت غذايی استان/شهرستان )حداقل  وپرورش آموزشطرح موضوع در شورای 

در سال( و جلب حمايت مسئولین محلی و شهرستانی در خصـوص اجـرای برنامـه مکمـل يـاری آهـن در       
 دختران دبیرستانی

  ر زمان آغاز و در طول اجـرای برنامـه   ی ملی و استانی دصداوسیماعمومی از طريق  رسانی اطالعآموزش و
 ان آموز دانشو  ها خانوادهجلب مشاركت  باهدفمکمل ياری آهن در دختران دبیرستانی 

  شور و پوستروغیر از بر رسانی اطالعآموزش و  های روشاستفاده از 

 /دختـران   آموزشی مرتبط با اجرای برنامه مکمل يـاری آهـن در   های دورهاجرای به هنگام و متواتر جلسات
 دبیرستانی برای كلیه نیروهای ستادی، محیطی و پشتیبان برنامه در طول سال

  بر اهمیت موضوع تأكید منظور بهتعیین زن  مکمل ياری در مدارس دخترانه 

 بر برگزاری مراسم آغازين اجرای برنامه مکمل ياری در مدارس تأكید 

  سالماجرای برنامه مکمل ياری آهن در قالب برگزاری صبحانه 

  ايجاد شرايط و تسهیالت الزم در مدرسه برای اجرای بهینه برنامه )در نظر گرفتن زمانی برای اجرای برنامه
 تأمینان و آموز دانشاستراحت  یها زمانمکمل ياری در تقويم آموزشی مدارس و پرهیز از اجرای برنامه در 

 لیوان به مقدار كافی( ازجمله ازیموردنلوازم و وسايل 

 اجـرای   منظـور  بـه ان، والدين، مربیان و معلمـین  آموز دانش مثثرامعه و استفاده از ارفیت مشاركت بسیج ج
 بهینه برنامه مکمل ياری    

 سپاسگزاری
رئیس، معاون پژوهشی و ديگر پرسنل موسسه ملی تحقیقات سـالمت،   غيدر یب یها تيحمااز  دانند یمالزم  نیمحقق

دفتر بهبود تغذيه جامعه و كارشناسـان آن دفتـر قـدردانی نماينـد.     ارجمند كل راهگشای مدير یها يیراهنماهمچنین 
مجدانه اساتید ارجمندی كه در فرآينـد اجـرای ايـن مطالعـه بـا گـروه محققـین         یها یهمکارهمچنین الزم است از 

علوم  یها دانشگاهسپاسگزاری گردد. بدون شک اگر حمايت معاونین بهداشت و تالش و پیگیری مديران گروه تغذيه 
ـ  یمـ . لذا بر خـود فـرض   دیرس ینمپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منتخب نبود، اين مطالعه به سرانجام  تـا   میدان

 سپاس خالصانه خود را تقديم اين بزرگواران نمايیم. 
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 ها پیوست

 1پرسشنامه شماره 
 گرامی آموز دانش

 ومن عر  سالم و ارادت،

است.  شده تدوین  یرستانیدختران دب یاریآهن  یبرنامه کشور یابیارزش باهدفکه در اختیار شما قرار دارد  ای پرسشنامه

نهایت دقت را به  ها پاسخ ارائهدر  لطفاابرنامه مکمل یاری، هدایت نماید.  بهتر چهما را در اجرای هر  تواند می ارزشمند شما های وابج

 . آورید عمل

 گنابادبر سالمت  مؤثرمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی                                                                               

 دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی                                                                     

 

 دانم نمی نادرست درست سواالت ردیف

    شود میفقر آهن  یخون کمانگلی باعث ایجاد  یها یماریببه  ابتال 1

    کند ینمان جلوگیری آموز دانشرشد جسمی  تأخیرز مصرف قرص مکمل آهن ا 2

    دهد یمغذا جذب آهن غذا را کاهش  مصرف ماست با 3

    دهد یماضافه کردن کمی گوشت به غذاهای گیاهی جذب آهن آن را افزایش  4

    شود میان  آموز دانشفقر آهن در  یخون کممصرف قرص مکمل آهن باعث پیشگیری و کنترل  5

    دهد میصرف سبزی و ساالد همراه با غذا جذب آهن غذا را افزایش م 6

    شود میان آموز دانشمصرف قرص مکمل آهن باعث افزایش قدرت یادگیری  7

    کند میمصرف قرص مکمل آهن از ایجاد عفونت در بدن جلوگیری  8

    دشو میان آموز دانشمصرف قرص مکمل آهن باعث جلوگیری از افسردگی در  9

جگر و        □پسته، بادام و ...( مغزها )        □سبزیجات         □حبوباتبهترین منبع غذایی آهن کدام است؟                 (1

 □قرمز و سفید های گوشتانواع 

 جذب آهن در بدن ندارد؟ افزایشدر  تأثیریاز موارد زیر  یک کدام (2

      □اضرافه کرردن کمری گوشرت بره غرذاهای گیراهی                □ف  لبنیرات همرراه غرذا    مصر       □مصرف سبزیجات همراه غذا          

   □همراه غذا   Cمصرف منابع غذایی حاوی ویتامین 

 ؟ شود میجذب آهن در بدن  کاهشاز موارد زیر باعث  یک کدام (3

 ی قهوهنوشیدن چای و          □حبوبات مصرف          □ دار سبوس های نانمصرف      □ Aمصرف منابع غذایی حاوی ویتامین        

 □ یک تا دو ساعت قبل و بعد از مصرف غذا

              □خستگی زودرس         □فشارخونافت     ؟نیستفقر آهن  خونی کمزیر جزء عالئم  های گزینهاز  یک کدام (4

     □سردرد                 □وپاها دستخواب رفتن 
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                  □عدد 8     □عدد 6برنامه مکمل یاری آهن باید چند قرص مکمل آهن  مصرف کنید؟  در طول اجرای  دانید میآیا  (5

 □عدد 18                     □عدد 16

فقر آهن  خونی کمبرای درمان       □فقر آهن  خونی کمبرای پیشگیری  از ؟      گردد میچرا قرص آهن در مدارس توزیع  (6

   □ دانم نمی     □ گزینه اول و دوم     □

 

 کررامالً سواالت ردیف

 موافقم

 کررامالً مخالفم دانم نمی موافقم

 مخالفم

      است من ضروری بدن سالمت برای به نظر من مصرف قرص مکمل آهن  1

 رسند نمی من بدن به غذا طریه مصرف از که را موادی مصرف قرص مکمل آهن  کنم میمن فکر  2

 کند می تأمینرا  

     

      کند مین ایجاد جدی سالمتی مشکل من  بدن در  آهن به اعتقاد من کمبود 3

      ندارم ها مکمل مصرف به نیازی و کنم می دریافت غذا طریه از  آهن کافی مقدار به نظر  من 4

مصرف  طریه از را ها آن باید و است مضر من بدن برای قرص مکمل آهن،  از به نظر من استفاده 5

 کنم تأمین غذایی مواد

     

      است الزم پزشک توصیه قرص مکمل آهن،  مصرف به نظر من برای 6

بدن من نیازی  اما ،کند می کمک من سالمت قرص مکمل آهن، به مصرف کنم میمن احساس  7

 ندارد

     

اده بره مرا د   براکیفیتی در مدارس رایگان هستند قرص  شده توزیعآهن  های مکملبه نظر من چون  8

 شود مین

     

      شود میبه نظر من چون سالمتی من برای مدرسه مهم است،  برنامه مکمل یاری آهن اجرا  9

      من هم تمایلی به مصرف ندارم  کنند نمیچون دوستانم قرص مکمل آهن مصرف  10

ه مصرف من هم تمایلی ب کنند نمیچون مدیران/ مربی بهداشت/ معلمین قرص مکمل آهن مصرف  11

 ندارم

     

               □خیررر                □بلرری        ؟ایررد کررردهدر خررود احسرراس  تررأثیریآیررا از زمرران مصرررف  قرررص مکمررل آهررن   -1

 □دانم نمی

را در  ها قرصتمام       □یک قرص  هرماه    □ هر هفته یک قرص؟  دهند میی  مکمل آهن را چگونه به شما تحویل ها قرص -2

 □دهند میبرنامه تحویل  ابتدای

 ؟ شود میان توسط چه کسی انجام آموز دانشمکمل آهن بین  های قرصدر مدرسه شما توزیع  -3

 لطفاا) ریسا             □انآموز دانش             □خدمتگزار              □مربی بهداشت             □معاون پرورشی          □مدیر        

 ...نام ببرید(

   ؟گردد میتوزیع ان آموز دانشبین  ی مکمل آهنها قرصچه زمانی  -4

          □کالسری  زنرگ سروم            □زنرگ تفرریح دوم           □کالسری  زنرگ دوم          □زنرگ تفرریح اول        □کالسری  زنگ اول      

 □زمان ثابتی ندارد

 □خیر                          □بلی                                             ؟     کنید میآیا قرص مکمل آهن مصرف  طورکلی به -5

   خیر                  □بلی       ؟  کنید میدر مدرسه را مصرف  شده توزیعآهن  های مکمل، آیا بلیدر صورت پاسخ□ 
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 ؟کنید می، کجا مصرف کنید میقرص مکمل آهنی را که در مدرسه دریافت   -6

   □ خورم میمن قرص را در خانه          □  خورم میدر کالس یا بعد از کالس را  ها قرصمن 

 □.   ...ذکر نمایید(  لطفااسایر )      □ خورم میمن هرگز قرص را ن     □ خورم میمنظم قرص را در مدرسه و خانه ن طور بهمن  

 □خیر                    □بلی     ؟گردد یم رسانی اطالع شمابه  مکمل آهن در مدرسه قبل از توزیع قرصروز آیا  -7

بریش از یرک    توانید میدر مدرسه، دالیل خود را مشخص کنید؟ ) شده توزیعقرص مکمل آهن  عدم مصرفدر صورت  -8

 (  علت را انتخاب کنید

 پاسخ گویه ها پاسخ گویه ها

            کنم نمیرف شکل و شمایل خوبی ندارند مص ها مکملچون    کنم نمیچون بیمار نیستم مصرف 

چون پزشک تجرویز نکررده اسرت مصررف     

       کنم نمی

   کنم نمیمصرف  شوند میچون باعث یبوست  

مصرررف و   اسررت بهتررر آن یخررارج نرروع

          کنم نمی

            کنم نمیآهن اعتمادی ندارم مصرف  های مکملچون به  

 مثالا)  کنم نمیچون مزه بدی دارد مصرف 

 (    دهد میخون مزه 

            کنم نمیمصرف  شود میچون باعث تهوع  

مصرررف  شررود مرری درد دلچررون باعررث  

            کنم نمی

       کنم نمیمصرف آهن حساسیت دارم  به چون 

مصرف  شود می هیکل در رسوب باعث چون

          کنم نمی

رف را مصر  ها قرصمصرف مکمل ضروری نیست  کنم میچون احساس  

 کنم نمی

 

ی ها قرص، کنم میآهن مشابه در خانه استفاده  های مکملچون من از    کنم نمیچون اجباری است مصرف 

 کنم نمیرا مصرف  شده توزیع

 

مصرررف  زنررد مرریچررون برره برردنم آسرریب 

          کنم نمی

 آهرن  مکمرل  هرم  مرن  ،کنند نمی مصرف را ها قرص من نیمعلم چون 

 کنم نمی مصرف

 

 

  در مدرسه فراهم است؟مکمل آهن شرایط زیر برای مصرف قرص  از یک کدام -9

 خیر بلی گویه ها

   لیوان به تعداد کافی موجود است

   موجود است آهن های مکملبرای مصرف  آشامیدنیآب 

   شود میزمان کافی داده ان آموز دانشبه  آهن های مکملبرای خوردن 

   شود می رسانی اطالعان آموز شدانروز قبل از توزیع مکمل آهن، به 

 

 است؟  شده دادهچه زمانی به شما در مورد برنامه مکمل یاری آهن آموزش  -10

انجرام   و حرین قبرل از شرروع               □حین انجرام برنامره                □با شروع برنامه زمان هم          □قبل از شروع برنامه          

 □اده نشده استآموزشی د          □برنامه

  است؟ شده دادهبه شما تحویل رسانه آموزشی در مورد قرص مکمل آهن  ی/محتوای آموزش در مدرسه شما آیا -11

 □آید نمییادم                   □خیر                   □بلی           

  است؟ شده دادهاز موارد زیر به شما تحویل  یک کدام  بلی،در صورت پاسخ 
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نررام  لطفرراا) ریسررا                            □سرری دی آموزشرری                     □کتابچرره آموزشرری             □بروشررورپمفلت/ 

 ...ببرید(...............

 شرما  بررای  کسرانی  یرا  کسی چه توسط مدرسه در آهن مکمل قرص مورد در آموزشی جلسات بلی، پاسخ صورت در-12

 (  کنید انتخاب را مورد یک از شبی توانید می)است؟ اجراشده

       □دانرم  نمری           □سایر معلمین         □کارشناس تغذیه           □پزشک          □مدرسه مدیران      □مربیان بهداشت          

 نام ببرید(...................... لطفااسایر موارد )

  ورد مصرف قرص مکمل آهن چیست؟شما در م معلمیننظر  کنید میفکر  طورکلی به -13

  □ اند موافهدر مدرسه  شده توزیعبا مصرف قرص مکمل آهن  عموماا

 □قرص مکمل آهن را از داروخانه تهیه کنیم  کنند می، ولی توصیه اند موافهبا مصرف قرص مکمل آهن  عموماا

  □ اند مخالفبا مصرف قرص مکمل آهن  عموماا

 را در تصمیم شما برای مصرف قرص مکمل آهن داشته است؟ تأثیرترین از  موارد زیر بیش یک کدام -14

   □مربوطره   پوسترهای   □توصیه مدیر، معاون، مربیان بهداشت و معلمان مدرسه    □توصیه پرسنل مراکز بهداشتی درمانی 

 □ بروشورها

 لطفراا ) ریسا                □قرص آهن  های مزیتخودم در مورد  های آگاهی        □توصیه پزشک      □توصیه پدر و مادرم 

 ...نام ببرید(............
 

برا   لطفراً ) ؟انرد  کردم آهن بره ترتیرب اولویرت    یاری برنامه مکمل اجرای افراد در تقویت  تأثیرگذارترینبه نظر شما  -15

 (کنید بندی اولویتبه ترتیب  گذاری شماره

 پاسخ ها گویه پاسخ ها گویه

  وستاند  مدرسه مدیر

  سایر معلمین  مربی پرورشی

  پرسنل دفتری مدرسه  مربی بهداشت

  والدین        شناسی زیستمعلم 

  ...سایر )با ذکر نام( ...  خدمتگزار

 

زیر برای ترغیب شما و دوستانتان به مصرف قرص مکمل آهن کرارایی بیشرتری    هایی فعالیتاز  یک کدامبه نظر شما  -16

 (از یک مورد را انتخاب کنید بیش توانید میدارد؟ )

 پاسخ گویه ها

  مربوط به قرص مکمل آهن روی تابلو اعالنات راهرو مدرسه   پوسترهاینصب 

  ان  آموز دانشی مربوطه در بین بروشورهاتوزیع 

  دعوت از متخصصین مراکز بهداشت برای بحث در مورد موضوعات مربوط به مکمل آهن

  فقر آهن خونی کمدر مورد نمایش فیلم/ کلیپ ویدئویی 

  درس یا در محوطه مدرسه در مورد مکمل آهن های کالسسخنرانی مدیر مدرسه در 

  دعوت والدین  به مدرسه و صحبت در مورد اهمیت مکمل آهن

 نام ببرید(................ لطفااموارد )سایر 
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 یست؟..............................بیشتر برنامه مکمل یاری آهن چ اثربخشیپیشنهاد شما برای  -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی پرسشگر          

 تاریخ پرسشگری

 

 تأییدتاریخ          تأییدکنندهنام و نام خانوادگی 

 

در تاریخ ............................... مورد بازبینی و 

 نهایی قرار گرفت تأیید

 مدیر گروه تغذیه دانشگاه
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 2پرسشنامه شماره 

 والدین گرامی

 

 ومن عر  سالم و ارادت،

است.  شده تدوین  یرستانیدختران دب یاریآهن  یبرنامه کشور یابیارزش باهدفکه در اختیار شما قرار دارد  ای پرسشنامه

نهایت دقت را به  ها پاسخ ارائهدر  االطفبرنامه مکمل یاری، هدایت نماید.  بهتر چهما را در اجرای هر  تواند می ارزشمند شما های جواب

 . آورید عمل

                                                                                                 بر سالمت گناباد                                                                                                               مؤثرمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی 

 دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

 

 دانم نمی نادرست درست سواالت ردیف

     شود میفقر آهن  خونی کمنگلی باعث ایجاد ا های بیماریبه  ابتال 1

     شود میان آموز دانشرشد جسمی  تأخیرمصرف مکمل آهن باعث  2

      دهد میغذا جذب آهن غذا را کاهش  مصرف ماست با 3

     دهد میاضافه کردن کمی گوشت به غذاهای گیاهی جذب آهن آن را افزایش  4

     شود میان  آموز دانشفقر آهن در  خونی کمکنترل  مصرف مکمل آهن باعث پیشگیری و 5

     دهد میمصرف سبزی و ساالد همراه با غذا جذب آهن غذا را افزایش  6

     شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث افزایش قدرت یادگیری  7

     کند میمصرف مکمل آهن از ایجاد عفونت در بدن جلوگیری  8

     شود میان آموز دانشباعث جلوگیری از افسردگی در  مصرف مکمل آهن 9

 

جگرر و            □پسته، برادام و ...(  مغزها )        □سبزیجات         □حبوباتبهترین منبع غذایی آهن کدام است؟        -10

 □قرمز و سفید های گوشتانواع 

 * سن به سال: ..................

                        □زن              □:  مردجنس *

 □بیوه        □مطلقه         □متأهل         □مجرد :تأهلووعیت *

 □حاشیه شهر      □روستا       □شهر محل سکونت: *

 □حوزوی        □و باالتر لیسانس فوق       □یا لیسانس دیپلم فوق    □دبیرستان      □راهنمایی      □ابتدائی    □سواد بی:  * سطح تحصیالت 

           سایر )با ذکر نام(..................           □بیکار             □کارگر            □آزاد            □بازنشسته           □دولتی         □دار خانه     * شغل: 

 ...سایر با ذکر نام...........................            □استیجاری         □:   ملکی ووعیت محل سکونت * 
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 ارد؟جذب آهن در بدن ند افزایشدر  تأثیریاز موارد زیر  یک کدام-11

      □اضرافه کرردن کمری گوشرت بره غرذاهای گیراهی                □مصرف  لبنیرات همرراه غرذا           □مصرف سبزیجات همراه غذا          

   □همراه غذا   Cمصرف منابع غذایی حاوی ویتامین 

 ؟ شود میجذب آهن در بدن  کاهشاز موارد زیر باعث  یک کدام-12

نوشریدن چرای و            □مصررف حبوبرات            □ دار سربوس  های نانمصرف      □ Aویتامین  مصرف منابع غذایی حاوی          

 □یک تا دو ساعت قبل و بعد از مصرف غذا  ی قهوه

              □خسرتگی زودرس          □فشرارخون افرت      ؟نیسرت فقرر آهرن    خونی کمزیر جزء عالئم  های گزینهاز  یک کدام-13

     □سردرد                 □هاوپا دستخواب رفتن 

         □عدد 6فرزند شما در طول اجرای برنامه مکمل یاری آهن چند قرص مکمل آهن باید مصرف کند؟    دانید میآیا -14

 □عدد 18          □عدد 16          □عدد 8

فقرر   خرونی  کرم برای درمان       □ن فقر آه خونی کمبرای پیشگیری  از ؟      گردد میچرا قرص آهن در مدارس توزیع -15

  □ دانم نمی     □گزینه اول و دوم      □آهن 

 

 کررامالً سواالت ردیف

 موافقم

 کررامالً مخالفم دانم نمی موافقم

 مخالفم

      است ضروری فرزند من بدن سالمت برای  آهن به نظر من مصرف مکمل 1

      کند می تأمینرا  رسد نمی فرزند من بدن به غذا طریه از که را موادی  آهن مصرف مکمل کنم میفکر  2

      کند مین ایجاد جدی سالمتی مشکل فرزند من بدن برای  آهن به اعتقاد من کمبود 3

      ندارد ها مکمل مصرف به نیازی و کند می دریافت غذا طریه از آهن کافی مقدار فرزند من کنم میفکر  4

 غرذایی  مرواد  طریه از را ها آن باید و است مضر فرزند من بدن برای  آهن مکمل از به نظر من استفاده 5

 کرد تأمین

     

      است الزم پزشک توصیه  آهن مکمل مصرف برای کنم میمن فکر  6

      نیست ضروری اما ،کند می کمک سالمت فرزند من به  آهن مکمل مصرف کنم میمن احساس  7

      برای مدرسه مهم است مکمل یاری آهن، سالمت فرزند من به نظر من با اجرای برنامه 8

      شود میداده ن به فرزند من باکیفیتیآهن رایگان هستند، قرص  های مکملچون  کنم میمن فکر  9

      شود سالم غذای جایگزین تواند مین به نظر من قرص مکمل آهن 10

 

               □بلی  را تهیه کنید، آیا حاور به انجام این کار هستید؟  (عدد در سال 16)مکمل آهن  های قرصاگر قرار باشد خودتان  -1

 □ دانم نمی              □خیر

 برگزارشرده برای شما  و اهمیت مصرف قرص مکمل آهن  آموزشی در رابطه با مکمل یاری آهن ه/کالسجلسدوره/آیا  -2

        □خیر                 □بلی           است؟
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 آیا در بلی  در صورت پاسخ ،

     □خیر            □ بلی    ؟اید کردهاین جلسات شرکت 

      ؟ایرد  دیرده  آمروزش  آنعوار  احتمالی مصررف  اهمیت مصرف قرص مکمل آهن و  در مورد  ،آیا در جلسات آموزشی -3

      □دانم نمی                □خیر                 □بلی

 □دانم نمی             □خیر             □بلی   ؟  کند میا قرص مکمل آهن را مصرف آیا فرزند شم -4

  ؟      بلی کند میدر مدرسه را مصرف  شده توزیع، آیا فرزند شما قرص مکمل آهن  بلیدر صورت پاسخ□          

 □دانم نمی            □خیر

  مل آهن توسط فرزند خود، تغییری در او احساس ، آیا از زمان مصرف قرص مکمصرف قرص مکمل آهندر صورت

 □دانم نمی               □خیر             □بلی     ؟ اید کرده

)تهیه، توزیع، آموزش، ایجاد انگیزه،  چقدر هزینه داردبرای سیستم بهداشتی  مکمل آهن به نظر شما مصرف هر قرص -5

 ............مبلغ به ریال.........................    ؟نظارت(

 .……………………بیشتر برنامه مکمل یاری آهن چیست؟ اثربخشیپیشنهاد شما برای  (7

نام و نام خانوادگی پرسشگر          تاریخ 

 پرسشگری

 

         تأییدکنندهنام و نام خانوادگی 

 تأییدتاریخ 

 

نهایی  تأییددر تاریخ ............................... مورد بازبینی و 

 فتقرار گر

 

 مدیر گروه تغذیه دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3پرسشنامه شماره 
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 مربیان بهداشت گرامی

 ومن عر  سالم و ارادت، 

 

است.  شده تدوین  یرستانیتران دبدخ یاریآهن  یبرنامه کشور یابیارزش باهدفکه در اختیار شما قرار دارد  ای پرسشنامه

نهایت دقت را به  ها پاسخ ارائهدر  لطفاابرنامه مکمل یاری، هدایت نماید.  بهتر چهما را در اجرای هر  تواند می ارزشمند شما های جواب

 . آورید عمل

                                                                                                                                بر سالمت گناباد                                         مؤثرمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی 

 دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

 دانم نمی نادرست درست التسوا ردیف

     شود میفقر آهن  خونی کمانگلی باعث ایجاد  های بیماریبه  ابتال 1

     شود میان آموز دانشرشد جسمی  تأخیرمصرف مکمل آهن باعث  2

      دهد میغذا جذب آهن غذا را کاهش  مصرف ماست با 3

     دهد میافزایش اضافه کردن کمی گوشت به غذاهای گیاهی جذب آهن آن را  4

     شود میان  آموز دانشفقر آهن در  خونی کممصرف مکمل آهن باعث پیشگیری و کنترل  5

     دهد میمصرف سبزی و ساالد همراه با غذا جذب آهن غذا را افزایش  6

     شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث افزایش قدرت یادگیری  7

     کند میعفونت در بدن جلوگیری  مصرف مکمل آهن از ایجاد 8

     شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث جلوگیری از افسردگی در  9

                                       □پسرته، برادام و ...(   مغزهرا )         □سربزیجات          □حبوبرات بهترین منبع غذایی آهرن کردام اسرت؟                   -10

 □قرمز و سفید های گوشتانواع جگر و  

 جذب آهن در بدن ندارد؟ افزایشدر  تأثیریاز موارد زیر  یک کدام-11

      □اضرافه کرردن کمری گوشرت بره غرذاهای گیراهی                □مصرف  لبنیرات همرراه غرذا           □مصرف سبزیجات همراه غذا          

   □همراه غذا   Cمصرف منابع غذایی حاوی ویتامین 

 ؟ شود میجذب آهن در بدن  کاهشاز موارد زیر باعث  یک کدام-12

نوشریدن چرای و            □مصررف حبوبرات            □ دار سربوس  های نانمصرف      □ Aمصرف منابع غذایی حاوی ویتامین           

 □ یک تا دو ساعت قبل و بعد از مصرف غذا ی قهوه

 کد خوشه

 (40تا  01)

 کد محل

شهر و  1روستا )

2) 

 کد شهرستان

 (14تا  01)

   

 (...............................به سالکار )بقه سا*  ...*رشته تحصیلی شما: ............ * سن به سال: ..................

 □بیوه        □مطلقه         □متأهل        □:  مجردتأهلووعیت *

 □حاشیه شهر      □روستا       □شهر * محل سکونت:

         □و باالتر لیسانس فوق       □یا لیسانس دیپلم فوق    □:  دبیرستان* سطح تحصیالت 
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              □خسرتگی زودرس          □فشرارخون افرت      ؟نیسرت فقرر آهرن    خونی کمزیر جزء عالئم  های گزینهاز  یک کدام-13

     □سردرد                 □وپاها دستخواب رفتن 

فقر آهرن   خونی کمبرای درمان      □فقر آهن  خونی کمبرای پیشگیری  از ؟    گردد میقرص آهن در مدارس توزیع چرا -14

   □ دانم نمی     □گزینه اول و دوم      □

 

 کررامالً سواالت ردیف

 موافقم

 کررامالً مخالفم دانم نمی موافقم

 مخالفم

      است ضروری آموز دانش بدن سالمت برای  آهن به نظر من مصرف مکمل 1

 ترأمین را  رسرد  نمری  آمروز  دانش بدن به غذا طریه از که را موادی  آهن مصرف مکمل کنم میمن فکر  2

 کند می

     

      کند مین ایجاد جدی سالمتی مشکل آموز دانش بدن برای  آهن من کمبود به اعتقاد 3

      شوند سالم غذای جایگزین توانند نمی  آهن به نظر من مکمل 4

 هرا  مکمرل  مصررف  بره  نیازی و کند می دریافت غذا طریه از  آهن کافی مقدار آموز دانشبه اعتقاد من   5

 ندارد

     

 غرذایی  مرواد  طریه از را ها آن باید و است مضر آموز دانش بدن برای  آهن مکمل از به نظر من استفاده 6

 کرد تأمین

     

      است الزم پزشک توصیه  آهن مکمل مصرف برای کنم میمن فکر  7

      نیست ضروری اما ،کند می کمک آموز دانشسالمت  به  آهن مکمل مصرف کنم میمن احساس  8

      برای مدرسه مهم است آموز دانشای برنامه مکمل یاری آهن سالمت به نظر من با اجر 9

      شود میان داده نآموز دانشبه  باکیفیتیآهن رایگان هستند، قرص  های مکملچون  کنم میمن فکر  10

        □رخیر       □بلری        ؟ ایرد  کررده ، تغییرری در او احسراس   آمروز  دانرش آیا از زمان مصرف قرص مکمل آهن توسرط  -1

 □دانم نمی

؟                                                                            کننرررد مررریان قررررص مکمرررل آهرررن را مصررررف  آمررروز دانرررشبررره نظرررر شرررما چنرررد درصرررد از   -2

 □درصد 80باالتر از      □درصد  80تا  50بین    □درصد  50تا  20بین    □درصد  20کمتر از 

 

 است؟    شده انجامزیر در مدرسه شما  های برنامهان کدام  آموز دانشایجاد انگیزه در  برای -3

 ای برنامه        □برگزاری  مسابقه          □نوشتن انشاء         □انجام برنامه در قالب صبحانه سالم         □طراحی روزنامه دیواری   

  برید(................نام ب لطفااسایر )            □است نشده انجام

  ؟شود میچگونه توزیع ان  آموز دانشدر مدرسه شما برای آهن ی مکمل ها قرص -4

بره  در ابتردای اجررای برنامره     هرا  قرصتمام           □شود مییک قرص توزیع  هرماه            □شود میتوزیع  یک قرص ای هفته

 □شود می هداد انآموز دانش

    □کالسری  زنرگ دوم    □زنگ تفریح اول  □کالسی زنگ اول ؟گردد میتوزیع ان آموز دانشبین هن  قرص مکمل آچه زمانی  -5

 □متغیر است       □کالسی زنگ سوم     □زنگ تفریح دوم

 □خیر                □بلی   ؟گردد می رسانی اطالع ها بچهبه  مکمل آهن قبل از توزیع قرصروز آیا  -6
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

                    ؟ایرد  دیرده  آمروزش  را  ان آموز دانش توسط آهن مکمل عوار  احتمالی ناشی از مصرف قرص برخورد با های روشآیا  -7

 □ دانم نمی             □خیر              □بلی

را آمروزش  آهرن  پیشگیری از عوار  و نحوه برخورد با عروار  مصررف قررص     های روشآموزشی،  های دورهآیا در  -8

 □ دانم نمی            □خیر           □بلی ؟اید داده

                                    ؟گیررد  مری در اختیرار شرما قررار    آهرن  ان در رابطه با موووع مکمرل یراری   آموز دانشآیا زمان کافی برای آموزش  -9

                     □خیر              □بلی

                         ؟ایرد  کررده ان اعالم آموز دانشبه موووعی جهت انجام کار پرورشی و فرهنگی  عنوان بهرا آیا برنامه مکمل یاری آهن  -10

 □خیر            □بلی بدون مستندات        □بلی با مستندات

                                                    ؟                          گررردد مرریاز مرروارد زیررر برررای کرراهش عرروار  ناشرری از مصرررف قرررص مکمررل آهررن توصرریه    یررک کرردام -11

 □کدام هیچ   □مصرف قرص بعد از خوردن صبحانه یا میان وعده   □مصرف قرص با شکم خالی

)تهیره، توزیرع، آمروزش، ایجراد      چقدر هزینره دارد برای سیستم بهداشتی  مکمل آهن به نظر شما مصرف هر قرص -12

 ریال.....................................مبلغ به     ؟انگیزه، نظارت(

 

 نظر شما در مورد اجرای برنامه مکمل یاری آهن چیست؟  -13

                                                                                                                                                               □شررررررود مرررررریان آمرررررروز دانررررررشاجرررررررای برنامرررررره بررررررا روش فعلرررررری موجررررررب بهبررررررود سررررررالمت  

                                                                                                                                                                                             □کننررررررد نمرررررریان کمکرررررری آمرررررروز دانررررررشاجرررررررای برنامرررررره بررررررا روش فعلرررررری برررررره سررررررالمت   

 □ان ضرر داردآموز دانشاجرای برنامه با روش فعلی برای سالمت 

                 ؟                                                             کنیررد مرریآیررا خودترران هررم  از قرررص مکمررل آهررن )مطررابق بررا برنامرره مکمررل یرراری آهررن( اسررتفاده       -14

 □خیر                □ها وقتبلی، گاهی              □بلی، همیشه

 ؟ کنند نمیمصرف ان قرص مکمل آهن را آموز دانشبه نظر شما چرا  -15

                □انرد  نشرده توجیره   خروبی  بره ان آمروز  دانرش      □برد اسرت   اش مزه گویند میان آموز دانش          □نخورند گویند میوالدینشان 

 .....................توضیح دهید( لطفاا)سایر 

  در مدرسه فراهم است؟ مکمل آهن زیر برای مصرف قرصجدول آیا شرایط -16

 خیر بلی گویه ها

                                             لیوان به تعداد کافی موجود است          

                                           موجود است آهن های مکملبرای مصرف  آشامیدنیآب 

                        شود میداده  آهن های مکملبرای خوردن  آموز دانشزمان کافی به 

                   شود می رسانی اطالع آموز دانشروز قبل از توزیع مکمل آهن، به 

 

بلررری برررا  گویه ها   ردیف

 مستندات

ون بلی بد

 مستندات

 دانم نمی خیر

     است حضورداشته فردی از مرکز بهداشت انآموز دانشآموزش  در برنامه 1

     است حضورداشتهفردی از دانشگاه علوم پزشکی  والدینبرای آموزش  2

     است شده توزیعمحتوای آموزش یا رسانه آموزشی در مورد مکمل یاری آهن تهیه و  3

     گردد میل یاری آهن با مراسم خاصی آغاز شروع برنامه مکم 4

     است برگزارشدهجلسه آموزشی   معلمین و مسئولین مدرسه، مدیران برای آگاهی و توجیه 5
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     کنند میمسئولین دانشگاه علوم پزشکی اجرای برنامه در مدارس را پیگیری  6

 چیست؟.................................... بیشتر برنامه مکمل یاری آهن اثربخشیپیشنهاد شما برای  -17

 

 

نام و نام خانوادگی پرسشگر          

 تاریخ پرسشگری

 

 تأییدتاریخ          تأییدکنندهنام و نام خانوادگی 

 

نهایی قرار  تأییددر تاریخ ............................... مورد بازبینی و 

 گرفت

 مدیر گروه تغذیه دانشگاه
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 4سشنامه شماره پر

 معلم/دبیر گرامی

 

 ومن عر  سالم و ارادت،

است.  شده تدوین  ارزشیابی برنامه کشوری آهن یاری دختران دبیرستانی باهدفکه در اختیار شما قرار دارد  ای پرسشنامه

نهایت دقت را به  ها پاسخ ارائهدر  لطفاابرنامه مکمل یاری، هدایت نماید.  بهتر چهما را در اجرای هر  تواند می ارزشمند شما های جواب

 . آورید عمل

                                                                                                بر سالمت گناباد                                                                                                               مؤثرمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی 

 دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

 دانم نمی نادرست درست سواالت ردیف

     شود مین فقر آه خونی کمانگلی باعث ایجاد  های بیماریبه  ابتال 1

     شود میان آموز دانشرشد جسمی  تأخیرمصرف مکمل آهن باعث  2

      دهد میغذا جذب آهن غذا را کاهش  مصرف ماست با 3

     دهد میاضافه کردن کمی گوشت به غذاهای گیاهی جذب آهن آن را افزایش  4

     شود میان  آموز دانشفقر آهن در  خونی کممصرف مکمل آهن باعث پیشگیری و کنترل  5

     دهد میمصرف سبزی و ساالد همراه با غذا جذب آهن غذا را افزایش  6

     شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث افزایش قدرت یادگیری  7

     کند میمصرف مکمل آهن از ایجاد عفونت در بدن جلوگیری  8

     شود میان آموز نشدامصرف مکمل آهن باعث جلوگیری از افسردگی در  9

 

 * سن به سال: ..................

 □بیوه        □مطلقه         □متأهل        □:  مجردتأهلووعیت *

 □حاشیه شهر      □روستا       □شهر * محل سکونت:

         □و باالتر لیسانس فوق       □یا لیسانس دیپلم فوق    □:  دبیرستانت* سطح تحصیال 

 * رشته تحصیلی شما: ..................

 (...............................به سالکار )سابقه *  
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                                    □پسررته، بررادام و ...( مغزهررا )        □سرربزیجات         □حبوبرراتبهترررین منبررع غررذایی آهررن کرردام اسررت؟                -10

 □قرمز و سفید های گوشتجگر و  انواع 

 دن ندارد؟جذب آهن در ب افزایشدر  تأثیریاز موارد زیر  یک کدام-11

                    □اضرافه کرردن کمری گوشرت بره غرذاهای گیراهی                □مصرف  لبنیرات همرراه غرذا           □مصرف سبزیجات همراه غذا          

   □همراه غذا   Cمصرف منابع غذایی حاوی ویتامین 

 ؟ شود میجذب آهن در بدن  کاهشاز موارد زیر باعث  یک کدام-12

                                                □مصررررف حبوبرررات           □ دار سررربوس هرررای نرررانمصررررف      □ Aبع غرررذایی حررراوی ویترررامین   مصررررف منرررا     

 □ یک تا دو ساعت قبل و بعد از مصرف غذا ی قهوهنوشیدن چای و 

              □خسرتگی زودرس          □فشرارخون افرت      ؟نیسرت فقرر آهرن    خرونی  کرم زیر جرزء عالئرم    های گزینهاز  یک کدام-13

     □سردرد                 □وپاها دستخواب رفتن 

     □فقر آهن  خونی کمبرای درمان       □فقر آهن  خونی کمبرای پیشگیری  از ؟      گردد میقرص آهن در مدارس توزیع چرا -14

   □ دانم نمی     □گزینه اول و دوم 

 

 کررامالً سواالت ردیف

 وافقمم

 کررامالً مخالفم دانم نمی موافقم

 مخالفم

      ضروری است آموز دانشبه نظر من مصرف مکمل آهن  برای سالمت بدن  1

  ترأمین را  رسرد  نمی آموز دانشمصرف مکمل آهن  موادی را که از طریه غذا به بدن  کنم میمن فکر  2

 کند می

     

      کند میمشکل سالمتی جدی ایجاد ن موزآ دانشبه اعتقاد من کمبود آهن  برای بدن  3

      جایگزین غذای سالم شوند توانند نمیبه نظر من مکمل آهن   4

 هرا  مکمرل و نیازی به مصرف  کند میمقدار کافی آهن  از طریه غذا دریافت  آموز دانشبه اعتقاد من   5

 ندارد

     

را از طریه مواد غذایی  ها آنمضر است و باید  زآمو دانشبه نظر من استفاده از مکمل آهن  برای بدن  6

 کرد تأمین

     

      برای مصرف مکمل آهن  توصیه پزشک الزم است کنم میمن فکر  7

      ، اما ضروری نیستکند میکمک  آموز دانشمصرف مکمل آهن  به سالمت  کنم میمن احساس  8

      برای مدرسه مهم است آموز دانشبه نظر من با اجرای برنامه مکمل یاری آهن سالمت  9

      شود میان داده نآموز دانشبه  باکیفیتیآهن رایگان هستند، قرص  های مکملچون  کنم میمن فکر  10

    □خیر                □بلی    است؟ شده دادهبه شما رابطه با برنامه مکمل یاری آهن آیا بروشور یا مطلب آموزشی در  -1

 □خیر              □بلی ؟اید کردهان صحبت آموز دانشبا  سر کالسبرنامه مکمل یاری آهن و اهداف آن  هدربارآیا  -2

 □خیر                    □بلی      ؟کنند می سؤالان در مورد ورورت مصرف قرص مکمل آهن از شما آموز دانشآیا -3
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 □خیر                    □بلی       ؟کنید میمصرف  ان قرص مکمل آهنآموز دانشآیا شما در کالس درس همراه با  -4

  دلیل خود را ذکر کنید؟............. خیر،در صورت پاسخ 

 □خیر                  □بلی                    ؟کند میآیا توزیع قرص مکمل آهن در فرآیند تدریس شما اختالل ایجاد  -5

  ؟......................کنید چگونه ذکر لطفاً بلی،  در صورت پاسخ 

 

درصرد   50ترا   20بین    □درصد  20کمتر از ؟ کنند میان قرص مکمل آهن را مصرف آموز دانشبه نظر شما چند درصد از  -6

 □درصد 80باالتر از      □درصد  80تا  50بین    □

 ؟ کنند نمیمصرف ی مکمل آهن را ها قرصان آموز دانشبه نظر شما چرا   -7

         □انرد  نشرده توجیره   خروبی  بره ان آمروز  دانرش          □برد اسرت   اش مرزه  گوینرد  میان آموز دانش       □نخورند گویند مین والدینشا   

 ........................توضیح دهید( لطفاا)سایر 

 چند مورد را انتخاب کنید(  توانید میموانع اجرای برنامه مکمل یاری آهن در مدارس چیست؟) -8

 پاسخ گویه ها

  مدرسه نیست                                    شده تعریف های برنامهجزء 

  باشد نمی دار اولویت ای برنامه عنوان بهمدرسه بوده، اما  شده تعریف های برنامهجزء 

                گردد میانجام ن وپرورش آموزشالزم از جانب  های حمایت

  هستند                 بر زمان

  نیروی کافی برای اجرا وجود ندارد  

 ذکر گردد(............... لطفااسایر )

 نظر شما در مورد اجرای برنامه مکمل یاری آهن چیست؟  -9

                                                                                                          □شررررررود مرررررریان آمرررررروز دانررررررشاجرررررررای برنامرررررره بررررررا روش فعلرررررری موجررررررب بهبررررررود سررررررالمت  

                                                                                                                                                                                        □کننررررررد نمرررررریان کمکرررررری آمرررررروز دانررررررشاجرررررررای برنامرررررره بررررررا روش فعلرررررری برررررره سررررررالمت   

 □ان ضرر داردآموز دانشاجرای برنامه با روش فعلی برای سالمت 

 توویح دهید(................... لطفاًبیشتر برنامه مکمل یاری آهن دارید؟) اثربخشیچه پیشنهاداتی برای  -10

 

نام و نام خانوادگی پرسشگر          تاریخ 

 پرسشگری

 

         تأییدکنندهگی نام و نام خانواد

 تأییدتاریخ 
 

 نهایی قرار گرفت تأییددر تاریخ ............................... مورد بازبینی و 

 مدیر گروه تغذیه دانشگاه
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  5شماره پرسشنامه 
 مدیر گرامی، ومن عر  سالم و ارادت،

 

است.  شده تدوین  یرستانیدختران دب یاریآهن  یبرنامه کشور یابیارزش باهدفکه در اختیار شما قرار دارد  ای پرسشنامه

نهایت دقت را به  ها پاسخ ارائهدر  لطفاابرنامه مکمل یاری، هدایت نماید.  بهتر چهما را در اجرای هر  تواند می ارزشمند شما های جواب

 .آورید عمل

                                                                                        گناباد                                                                                                                        بر سالمت مؤثرمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی 

 فتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکید

 

 دانم نمی نادرست درست سواالت ردیف

     شود میفقر آهن  خونی کمانگلی باعث ایجاد  های بیماریبه  ابتال 1

     شود میان آموز دانشی رشد جسم تأخیرمصرف مکمل آهن باعث  2

      دهد میغذا جذب آهن غذا را کاهش  مصرف ماست با 3

     دهد میاضافه کردن کمی گوشت به غذاهای گیاهی جذب آهن آن را افزایش  4

     شود میان  آموز دانشفقر آهن در  خونی کممصرف مکمل آهن باعث پیشگیری و کنترل  5

     دهد میا غذا جذب آهن غذا را افزایش مصرف سبزی و ساالد همراه ب 6

     شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث افزایش قدرت یادگیری  7

     کند میمصرف مکمل آهن از ایجاد عفونت در بدن جلوگیری  8

     شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث جلوگیری از افسردگی در  9

                          □پسرته، برادام و ...(   مغزهرا )         □سربزیجات          □حبوبرات دام اسرت؟                 بهترین منبع غذایی آهرن کر  -10

 □قرمز و سفید های گوشتجگر و  انواع 

 جذب آهن در بدن ندارد؟ افزایشدر  تأثیریاز موارد زیر  یک کدام-11

                            □اضرافه کرردن کمری گوشرت بره غرذاهای گیراهی                □یرات همرراه غرذا    مصرف  لبن       □مصرف سبزیجات همراه غذا          

   □همراه غذا   Cمصرف منابع غذایی حاوی ویتامین 

 ؟ شود میجذب آهن در بدن  کاهشاز موارد زیر باعث  یک کدام-12

تا  01کد خوشه )

40) 

 کد محل 

 (2شهر و  1روستا )

 تا 01شهرستان )کد 

14) 

   

 (...............................به سالکار )سابقه *  * رشته تحصیلی شما: ................ * سن به سال: ..................

 □بیوه        □مطلقه         □متأهل        □:  مجردتأهلووعیت *

 □حاشیه شهر      □روستا       □رشه * محل سکونت:

         □و باالتر لیسانس فوق       □یا لیسانس دیپلم فوق    □:  دبیرستان* سطح تحصیالت 
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                                       □مصررررف حبوبرررات           □ دار وسسرررب هرررای نرررانمصررررف      □ Aمصررررف منرررابع غرررذایی حررراوی ویترررامین             

 □ یک تا دو ساعت قبل و بعد از مصرف غذا ی قهوهنوشیدن چای و 

                                                                                           ؟نیسرررتفقرررر آهرررن   خرررونی کرررمزیرررر جرررزء عالئرررم    هرررای گزینرررهاز  یرررک کررردام-13

     □سردرد                 □وپاها دستخواب رفتن               □خستگی زودرس         □فشارخونافت 

فقر آهرن   خونی کمبرای درمان    □فقر آهن  خونی کمبرای پیشگیری  از ؟      گردد میقرص آهن در مدارس توزیع چرا -14

   □ دانم نمی     □گزینه اول و دوم      □

 

 کررامالً سواالت ردیف

 موافقم

 کررامالً مخالفم دانم نمی موافقم

 مخالفم

      است ضروری آموز دانش بدن سالمت برای  آهن به نظر من مصرف مکمل 1

  تأمینرا  رسد نمی آموز دانش بدن به غذا طریه از که را موادی  آهن مصرف مکمل کنم میمن فکر  2

 کنند می

     

      کند مین ایجاد جدی سالمتی مشکل آموز دانش بدن برای  آهن اد من کمبودبه اعتق 3

      شوند سالم غذای جایگزین توانند نمی  آهن به نظر من مکمل 4

 ها مکمل مصرف به نیازی و کند می دریافت غذا طریه از  آهن کافی مقدار آموز دانشبه اعتقاد من   5

 ندارد

     

 مرواد  طریره  از را هرا  آن بایرد  و اسرت  مضر آموز دانش بدن برای  آهن مکمل از هبه نظر من استفاد 6

 کرد تأمین غذایی

     

      است الزم پزشک توصیه  آهن مکمل مصرف برای کنم میمن فکر  7

      نیست ضروری اما ،کند می کمک آموز دانشسالمت  به  آهن مکمل مصرف کنم میمن احساس  8

      برای مدرسه مهم است آموز دانشجرای برنامه مکمل یاری آهن سالمت به نظر من با ا 9

      شود میان داده نآموز دانشبه  باکیفیتیآهن رایگان هستند، قرص  های مکملچون  کنم میمن فکر  10

 

 است؟    شده انجامارس زیر در مد های برنامهان )در مورد برنامه مکمل یاری آهن( کدام  آموز دانشبرای ایجاد انگیزه در  -1

 ای برنامره         □نوشتن انشاء        برگرزاری  مسرابقه          □انجام برنامه در قالب صبحانه سالم          □طراحی روزنامه دیواری    

 ...نام ببرید(............... لطفاا) ریسا              □است نشده انجام

؟                                                                                  کننرررد مررریان قررررص مکمرررل آهرررن را مصررررف  آمررروز دانرررشبررره نظرررر شرررما چنرررد درصرررد از   -2

 □درصد  80باالتر از     □درصد  80تا  50بین    □درصد  50تا  20بین    □درصد  20کمتر از 

                          از هفته و ساعت خاصری تعیرین گردیرده اسرت؟     ان روز مشخصی آموز دانشتوسط  قرص مکمل آهنآیا برای مصرف  -3

 □خیر                     □بلی

                                                                                                                                                                                                         ؟شرررررود مررررریچگونررررره توزیرررررع در مدرسررررره شرررررما  آهرررررن ی مکمرررررل هرررررا قررررررص -4

 □ شود می هداد انآموز دانشبه کجا ی ها قرصتمام   □شود مییک قرص توزیع  هرماه   □شود میتوزیع  یک قرص ای هفته

 □خیر                  □بلی       ؟ گردد میمنظم هر هفته/ماه توزیع  طور بهآیا قرص مکمل آهن  -5

                                                                  ؟کنیررد مرریمطررابق بررا برنامرره مکمررل یرراری آهررن اسررتفاده    قرررص مکمررل آهررن  آیررا خودترران هررم  از   -6

 □خیر                  □ها وقتبلی، گاهی                 □بلی، همیشه
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 زنرگ دوم    □زنرگ تفرریح اول      □کالسری  زنرگ اول  ؟گرردد  میتوزیع ان آموز دانشبین ی مکمل آهن ها قرصنی چه زما -7

 □متغیر است     □کالسی زنگ سوم   □زنگ تفریح دوم    □کالسی

  در مدرسه فراهم است؟ مکمل آهن زیر برای مصرف قرصجدول آیا شرایط  -8

 خیر بلی گویه ها

                                             جود است          لیوان به تعداد کافی مو

                                    موجود است آهن های مکملبرای مصرف  آشامیدنیآب 

                        شود میداده  آهن های مکملبرای خوردن  آموز دانشزمان کافی به 

                   شود می رسانی اطالع آموز دانش روز قبل از توزیع مکمل آهن، به

 

بلرری بررا   گویه ها ردیف

 مستندات

بلرری برردون 

 مستندات

 دانم نمی خیر 

     اند دیده آموزشمربیان سالمت در مورد برنامه مکمل یاری آهن  1

ان قبررل اجرررای برنامرره در مررورد برنامرره مکمررل یرراری آهررن  آمرروز دانررش 2

 اند دیده آموزش

    

     اند دیده آموزشان در مورد برنامه مکمل یاری آهن آموز دانشوالدین  3

     است برگزارشدهبرای آگاهی و توجیه معلمین  جلسه آموزشی  4

     است حضورداشته فردی از مرکز بهداشت انآموز دانشآموزش  در برنامه 5

     است حضورداشته مرکز بهداشتفردی از  والدینبرای آموزش  6

محتوای آموزش یرا رسرانه آموزشری در مرورد مکمرل یراری آهرن تهیره و          7

 است شده توزیع

    

     گردد میبا مراسم خاصی آغاز در مدرسه ما برنامه مکمل یاری آهن  8

     است برگزارشدهبرای آگاهی و توجیه معلمین  جلسه آموزشی  9

     کنند میه ما نظارت ساجرای برنامه در مدرمرکز بهداشت بر روند مسئولین  10

     است شده گرفتهدر نظر  ای بودجهبرای اجرای برنامه  وپرورش آموزشدر  11

ه مرا نظرارت   اجررای برنامره در مدرسر   برر رونرد    وپررورش  آموزشمسئولین  12

 کنند می

    

بره  موضروع کرار پرورشری و فرهنگری      عنروان  بره برنامه مکمل یراری آهرن    13

 است شده اعالمان آموز دانش

    

     است برگزارشده منجلسات آموزشی در رابطه با مکمل یاری آهن برای  14

     است شده گرفتهدر نظر  ای بودجهبرای اجرای برنامه  15

رسریده   وپررورش  آمروزش گزارش اجرای برنامه مکمل یاری آهن به مدیران  16

 است

    

 

 

 چند مورد را انتخاب کنید( توانید می) چیست؟موانع اجرای برنامه مکمل یاری آهن در مدارس  -9

 پاسخ  
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                                     مدرسه نیست شده تعریف های برنامهجزء 

  باشد نمی دار اولویت ای برنامه عنوان بهمدرسه بوده، اما  شده تعریف های برنامهجزء 

                گردد میانجام ن وپرورش آموزشالزم از جانب  های حمایت

  هستند                 بر زمان

  نیروی کافی برای اجرا وجود ندارد  

 ...ذکر گردد(............ لطفااسایر )

                     ؟                                                                            ایررررد دیررررده آمرررروزشدر مررررورد برنامرررره مکمررررل یرررراری آهررررن     هررررایی زمررررانچرررره -1

            □برنامهانجام  و حینقبل از شروع         □حین انجام برنامه      □با شروع برنامه زمان هم     □قبل از شروع برنامه

                                  ؟ایرد  دیرده  آمروزش ان را آمروز  دانش توسطآهن  مکمل قرص ی ناشی از مصرفلبرخورد با عوار  احتما های روشآیا -2

 □ دانم نمی                  □خیر                  □بلی

پیشگیری از عوار  و نحوه برخورد برا عروار     های روش اهمیت مصرف قرص مکمل آهن وآموزشی،  های دورهآیا در -3

 □ دانم نمی                      □خیر                          □بلی     ؟اید دادهمصرف قرص را آموزش 

 □خیر                    □بلی     ؟کند میفعالیت  مربی سالمتآیا در مدرسه شما  -4

  شما چیست؟مدرسه مدرک تحصیلی مربی سالمت ، بلیدر صورت پاسخ                                 ............................... 

 □خیر                    □بلی است؟آیا مدرسه شما جزء مدارس مروج سالمت   -5

 □خیر                    □بلی      آیا مدارس شما سفیر سالمت دارد؟-6

                                                                                             ؟                                                                                                   شرررروند مرررریان مصرررررف آمرررروز دانررررشی مکمررررل آهررررن چگونرررره توسررررط  هررررا قرررررص -7

                                                                                    □در مدرسرره و برردون نظررارت مسررتقیم بررر مصرررف              □ان آمرروز دانررشسررر کررالس و در حضررور مربرری بهداشررت یررا معلررم  

  ...توضیح دهید( ... لطفااسایر )     □در منزل مصرف کند  آموز دانشتا  گردد می آموز دانشماهیانه تحویل  صورت به ها قرص

در طول سال گذشته/ جاری شما چند بار در جلسات آموزشی مربوط به مکمل یراری آهرن در دخترران دبیرسرتانی      -8

 الزم دارد( ؟)مستنداتاید کردهشرکت 

            □ام نکردهشرکت                  □بیشتر                 □چهار بار                 □سه بار                □دو بار               □ بار یک   

است؟  هبرگزارشددر مورد برنامه مکمل یاری آهن  انآموز دانشدر طول سال گذشته/ جاری چند جلسه آموزشی برای  -9

 )مستندات الزم دارد(

       □ گردد میبرگزار ن                 □بیشتر                 □چهار بار                □سه بار              □دو بار             □ بار یک     

 است؟ گزارشدهبردر مورد برنامه مکمل یاری آهن  والدیندر طول سال گذشته/ جاری چند جلسه آموزشی برای  -10

      □ گردد میبرگزار ن                 □بیشتر                 □چهار بار                □سه بار              □دو بار             □ بار یک     

بهداشت ، ...( در مورد مکمل یاری آهن از مرکز CDپوستر، بروشور، پمفلت، کتابچه، )آیا مدرسه شما رسانه آموزشی  -11

 □خیر                 □بلی     دریافت کرده است؟    

 □خیر                □بلی          ؟اند بوده مؤثر بروشورهاپوسترها و  کنید میآیا شما فکر  -12

 بیش از یک مورد را انتخاب کنید( توانید می؟ )دانید میاز موارد زیر را دلیل آن  یک کدامخیر،  در صورت پاسخ 

                                    □کرافی نبرود   هرا  آنتعرداد           □خیلری پیچیرده برود    هرا  آنمرتن        □خیلری زیراد برود و شرکل کمری داشرت       ها آنمتن 

 نام ببرید(....... لطفاا) ریسا           □کوچک بود ها آنان اندازه آموز دانش توجه جلببرای 

           □عردد  6 ؟  باشرد  میباید در طول برنامه آهن یاری مصرف کند چند تا  آموز دانشی مکمل آهن که هر ها قرصتعداد  -13

 □عدد 18              □عدد 16             □عدد 8
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)تهیره، توزیرع، آمروزش، ایجراد      چقدر هزینره دارد برای سیستم بهداشتی  مکمل آهن به نظر شما مصرف هر قرص -14

 یال.....................................مبلغ به ر    ؟انگیزه، نظارت(

 

 نظر شما در مورد اجرای برنامه مکمل یاری آهن چیست؟  -15

  □ شود میان آموز دانشاجرای برنامه با روش فعلی موجب بهبود سالمت 

 □ کنند نمیان کمکی آموز دانشاجرای برنامه با روش فعلی به سالمت 

 □ان ضرر دارد آموز دانشت اجرای برنامه با روش فعلی برای سالم

 ؟ کنند نمیمصرف ان قرص آهن را آموز دانشبه نظر شما چرا  -16

                     □ انررد نشرردهتوجیرره  خرروبی بررهان آمرروز دانررش   □بررد اسررت  اش مررزه گوینررد مرریان آمرروز دانررش  □نخورنررد  گوینررد مرریوالدینشرران 

 ..................................توضیح دهید( لطفاا)سایر 

 بیشتر برنامه مکمل یاری آهن چیست؟............................... اثربخشیپیشنهاد شما برای  -17

 

نام و نام خانوادگی پرسشگر            تاریخ 

 پرسشگری

 

               تأییدکنندهنام و نام خانوادگی 

 تأییدتاریخ 

 

رد بازبینی و در تاریخ ............................... مو

 نهایی قرار گرفت تأیید

 مدیر گروه تغذیه دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6رسشنامه شماره پ
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 همکار ارجمند

 وپرورش آموزشکارشناس سالمت اداره 

 ومن عر  سالم و ارادت

است.  شده تدوین  یرستانیدختران دب یاریآهن  یبرنامه کشور یابیارزش باهدفکه در اختیار شما قرار دارد  ای پرسشنامه

نهایت دقت را به  ها پاسخ ارائهدر  لطفاابرنامه مکمل یاری، هدایت نماید.  بهتر چهما را در اجرای هر  تواند می ارزشمند شما های جواب

 . آورید عمل

                                                                                                                                                                                                   بر سالمت گناباد            مؤثرمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی 

 دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

 دانم نمی نادرست درست گویه ها ردیف

     شود میفقر آهن  خونی کمانگلی باعث ایجاد  های بیماریبه  ابتال 1

     شود میان آموز دانشرشد جسمی  تأخیرمصرف مکمل آهن باعث  2

      دهد میغذا را کاهش غذا جذب آهن  مصرف ماست با 3

     دهد میاضافه کردن کمی گوشت به غذاهای گیاهی جذب آهن آن را افزایش  4

     شود میان  آموز دانشفقر آهن در  خونی کممصرف مکمل آهن باعث پیشگیری و کنترل  5

     دهد میمصرف سبزی و ساالد همراه با غذا جذب آهن غذا را افزایش  6

     شود میان آموز دانشهن باعث افزایش قدرت یادگیری مصرف مکمل آ 7

     کند میمصرف مکمل آهن از ایجاد عفونت در بدن جلوگیری  8

     شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث جلوگیری از افسردگی در  9

 

                                    □پسررته، بررادام و ...( مغزهررا )        □سرربزیجات         □حبوبرراتبهترررین منبررع غررذایی آهررن کرردام اسررت؟                -10

 □قرمز و سفید های گوشتجگر و  انواع 

 جذب آهن در بدن ندارد؟ افزایشدر  تأثیریاز موارد زیر  یک کدام-11

                                   □اهای گیراهی  اضرافه کرردن کمری گوشرت بره غرذ              □مصررف  لبنیرات همرراه غرذا            □مصرف سربزیجات همرراه غرذا       

   □همراه غذا   Cمصرف منابع غذایی حاوی ویتامین 

 (14تا  01کد شهرستان ) (2شهر و  1روستا کد محل )

  

 ن به سال: ..................* س

 □بیوه        □مطلقه         □متأهل        □:  مجردتأهلووعیت *

 □حاشیه شهر      □روستا       □شهر * محل سکونت:

         □و باالتر لیسانس فوق       □یا لیسانس دیپلم فوق    □:  دبیرستان* سطح تحصیالت 

 ..........* رشته تحصیلی شما: .........

 (...............................به سالکار )سابقه *  
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 ؟ شود میجذب آهن در بدن  کاهشاز موارد زیر باعث  یک کدام-12

                                 □مصررررف حبوبرررات           □ دار سررربوس هرررای نرررانمصررررف      □ Aمصررررف منرررابع غرررذایی حررراوی ویترررامین         

 □ یک تا دو ساعت قبل و بعد از مصرف غذا ی قهوهنوشیدن چای و 

                           □خسرتگی زودرس          □فشرارخون افرت      ؟نیسرت فقرر آهرن    خرونی  کرم زیر جرزء عالئرم    های گزینهاز  یک کدام-13

     □سردرد                 □وپاها دستخواب رفتن 

     □فقر آهن  خونی کمبرای درمان       □فقر آهن  خونی کمبرای پیشگیری  از ؟      گردد میآهن در مدارس توزیع قرص چرا -14

   □ دانم نمی     □گزینه اول و دوم 

 

 

 کررامالً سواالت ردیف

 موافقم

 کررامالً مخالفم دانم نمی موافقم

 مخالفم

      است ضروری وزآم دانش بدن سالمت برای  آهن به نظر من مصرف مکمل 1

  تأمینرا  رسد نمی آموز دانش بدن به غذا طریه از که را موادی  آهن مصرف مکمل کنم میمن فکر  2

 کند می

     

      کند مین ایجاد جدی سالمتی مشکل آموز دانش بدن برای  آهن به اعتقاد من کمبود 3

      ندشو سالم غذای جایگزین توانند نمی  آهن به نظر من مکمل 4

 ها مکمل مصرف به نیازی و کند می دریافت غذا طریه از  آهن کافی مقدار آموز دانشبه اعتقاد من   5

 ندارد

     

 مرواد  طریره  از را هرا  آن بایرد  و اسرت  مضر آموز دانش بدن برای  آهن مکمل از به نظر من استفاده 6

 کرد تأمین غذایی

     

      است الزم پزشک توصیه  هنآ مکمل مصرف برای کنم میمن فکر  7

      نیست ضروری اما ،کند می کمک آموز دانشسالمت  به  آهن مکمل مصرف کنم میمن احساس  8

      برای مدرسه مهم است آموز دانشبه نظر من با اجرای برنامه مکمل یاری آهن سالمت  9

ان داده آمروز  دانرش بره   تیبراکیفی آهرن رایگران هسرتند، قررص      هرای  مکملچون  کنم میمن فکر  10

 شود مین

     

 

 است؟    شده انجامزیر در مدارس  های برنامهان، کدام  آموز دانشبرای ایجاد انگیزه در مورد مصرف قرص مکمل آهن در  -1

      □برگزاری  مسابقه             □نوشتن انشاء           □انجام برنامه در قالب صبحانه سالم                □طراحی روزنامه دیواری    

 ...نام ببرید(............... لطفاا) ریسا                 □است نشده انجام ای برنامه   

 ؟ دهید میبرای او انجام  کاری چهی در روز توزیع قرص مکمل آهن حضور نداشته باشد آموز دانشاگر  -2

 □شود میقرص آهن داده  آموز دانشروز بعد به                    □شود میقرص آهن داده ن آموز دانشبه    

  ؟                                                                        کننرررد مررریان قررررص مکمرررل آهرررن را مصررررف  آمررروز دانرررشبررره نظرررر شرررما چنرررد درصرررد از   -3

 □درصد 80تر از باال    □درصد  80تا  50بین    □درصد  50تا  20بین    □درصد  20کمتر از 

 ؟ اید کردهآیا برای مربیان بهداشت  در مورد برنامه مکمل یاری آهن کارگاه آموزشی برگزار  -4

 □خیر                       □بلی     
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                                                                                ؟انررررد کرررررده، آیررررا مربیرررران بهداشررررت در کارگرررراه شرررررکت    بلرررریپاسررررخ  در صررررورت -5

 □خیر                    □بلی بدون مستندات              □بلی با مستندات

 است؟  شده گرفتهدر نظر  ای بودجهآیا برای اجرای برنامه مکمل یاری آهن  -6

 □خیر                    □بلی بدون مستندات           □بلی با مستندات    

    ؟شوند میآهن چگونه در مدرسه توزیع  مکمل یها قرص -7

    □شود مییک قرص توزیع  هرماه   □ شود میتوزیع  یک قرص ای هفته

 □شود می هداد انآموز دانشبه در ابتدای اجرای برنامه  ها قرصتمام 

 ؟شوند میان مصرف آموز دانشی مکمل آهن چگونه توسط ها قرص -8

                                                                                                                                                                                              □انآمرررررررروز  دانررررررررش م سررررررررر کررررررررالس و در حضررررررررور مربرررررررری بهداشررررررررت یررررررررا معلرررررررر      

                                                                                                                                                                                                □در مدرسررررررررررررررره و بررررررررررررررردون نظرررررررررررررررارت مسرررررررررررررررتقیم برررررررررررررررر مصررررررررررررررررف 

                                                                                                                                                          □در منرررزل مصررررف کنرررد   آمررروز دانرررشترررا  گرررردد مررری آمررروز دانرررشماهیانررره تحویرررل   صرررورت بررره هرررا قررررص

  ...توضیح دهید( ... لطفااسایر )             □دانم نمی

                                                                                                                    چنررررررررررد درصررررررررررد مرررررررررردارس مربرررررررررری سررررررررررالمت دارنررررررررررد؟   -9

 □درصد 80باالتر از         □درصد  80تا  50بین       □درصد  50تا  20بین      □درصد  20کمتر از 

 ؟                              باشرد  مری آهرن یراری مصررف کنرد چنرد ترا       باید در طول برنامره   آموز دانشی مکمل آهن که هر ها قرصتعداد  -10

 □عدد 18            □عدد 16            □عدد 8          □عدد 6

 

بلررری برررا   گویه ها ردیف

 مستندات

بلی بردون  

 مستندات

 دانم نمی خیر 

     اند دیده آموزشمربیان سالمت در مورد برنامه مکمل یاری آهن  1

     اند دیده آموزشان قبل اجرای برنامه در مورد برنامه مکمل یاری آهن آموز دانش 2

     اند دیده آموزشان در مورد برنامه مکمل یاری آهن آموز دانشوالدین  3

     است برگزارشدهجلسه آموزشی   معلمینبرای آگاهی و توجیه  4

     است ورداشتهحض فردی از مرکز بهداشت انآموز دانشآموزش  در برنامه 5

     است حضورداشتهفردی از دانشگاه علوم پزشکی  والدینبرای آموزش  6

     است شده توزیعمحتوای آموزش یا رسانه آموزشی در مورد مکمل یاری آهن تهیه و  7

     گردد میشروع برنامه مکمل یاری آهن با مراسم خاصی آغاز  8

     است برگزارشدهآموزشی برای آگاهی و توجیه معلمین  جلسه  9

     کنند میمسئولین دانشگاه علوم پزشکی اجرای برنامه در مدارس را پیگیری  10

     است شده گرفتهدر نظر  ای بودجهبرای اجرای برنامه  وپرورش آموزشدر  11

     گردد میبرنامه مکمل یاری آهن در جلسه مدیران مدرسه بررسی  12

     کنید میاجرای برنامه مکمل یاری آهن از مدارس درخواست  ی حوهنگزارشی در مورد  13

     است برگزارشدهآموزشی در رابطه با مکمل یاری آهن برای شما  ه/کالسجلسدوره/ 13

 

)تهیه، توزیع، آموزش، ایجاد انگیزه،  چقدر هزینه داردبرای سیستم بهداشتی  مکمل آهن به نظر شما مصرف هر قرص -11

 مبلغ به ریال.....................................   ؟نظارت(
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 نظر شما در مورد اجرای برنامه مکمل یاری آهن چیست؟  -12

                                                                                                                                                        □شررررررود مرررررریان آمرررررروز دانررررررشاجرررررررای برنامرررررره بررررررا روش فعلرررررری موجررررررب بهبررررررود سررررررالمت  

                                                                                                                                                                     □کننررررررد نمرررررریان کمکرررررری آمرررررروز دانررررررشاجرررررررای برنامرررررره بررررررا روش فعلرررررری برررررره سررررررالمت   

 □ان ضرر داردآموز دانشاجرای برنامه با روش فعلی برای سالمت 

 ؟ کنند نمیمصرف ان قرص مکمل آهن را آموز دانشبه نظر شما چرا -13

       □انرد  دهنشر توجیره   خروبی  بره ان آمروز  دانرش      □برد اسرت   اش مرزه  گویند میان آموز دانش         □نخورند گویند میوالدینشان 

 .........................توضیح دهید( لطفاا)سایر 

 بیشتر برنامه مکمل یاری آهن چیست؟............................ اثربخشیپیشنهاد شما برای  -14

نام و نام خانوادگی پرسشگر          

 تاریخ پرسشگری

 

         تأییدکنندهنام و نام خانوادگی 

 تأییدتاریخ 

 

تاریخ ............................... مورد بازبینی و  در

 نهایی قرار گرفت تأیید

 مدیر گروه تغذیه دانشگاه
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 7پرسشنامه شماره 

 وپرورش آموزشاستان/مدیریت محترم  وپرورش آموزشرئیس محترم  اداره سالمت و تندرستی اداره کل 

 ومن عر  سالم و ارادت

است.  شده تدوین  یرستانیدختران دب یاریآهن  یبرنامه کشور یابیارزش باهدفختیار شما قرار دارد که در ا ای پرسشنامه

نهایت دقت را به  ها پاسخ ارائهدر  لطفاابرنامه مکمل یاری، هدایت نماید.  بهتر چهما را در اجرای هر  تواند می ارزشمند شما های جواب

 . آورید عمل

                                                                                                    بر سالمت گناباد                                                                                                               ؤثرممرکز تحقیقات عوامل اجتماعی 

 ت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیدفتر بهبود تغذیه جامعه وزار

  

 دانم نمی نادرست درست گویه ها ردیف

     شود میفقر آهن  خونی کمانگلی باعث ایجاد  های بیماریبه  ابتال 1

     شود میان آموز دانشرشد جسمی  تأخیرمصرف مکمل آهن باعث  2

      دهد میغذا جذب آهن غذا را کاهش  مصرف ماست با 3

     دهد میدن کمی گوشت به غذاهای گیاهی جذب آهن آن را افزایش اضافه کر 4

     شود میان  آموز دانشفقر آهن در  خونی کممصرف مکمل آهن باعث پیشگیری و کنترل  5

     دهد میمصرف سبزی و ساالد همراه با غذا جذب آهن غذا را افزایش  6

     شود میان موزآ دانشمصرف مکمل آهن باعث افزایش قدرت یادگیری  7

     کند میمصرف مکمل آهن از ایجاد عفونت در بدن جلوگیری  8

     شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث جلوگیری از افسردگی در  9

 

                                               □پسررته، بررادام و ...( مغزهررا )        □سرربزیجات         □حبوبرراتبهترررین منبررع غررذایی آهررن کرردام اسررت؟                 -10

 □قرمز و سفید های گوشتجگر و  انواع 

 جذب آهن در بدن ندارد؟ افزایشدر  تأثیریاز موارد زیر  یک کدام-11

      □اضافه کردن کمی گوشت به غذاهای گیاهی         □غذا مصرف  لبنیات همراه        □مصرف سبزیجات همراه غذا   

   □همراه غذا   Cمصرف منابع غذایی حاوی ویتامین  

 ؟ شود میجذب آهن در بدن  کاهشاز موارد زیر باعث  یک کدام-12

 .....(..........................به سالکار )سابقه *  .............  * رشته تحصیلی شما: * سن به سال: ..................

 □بیوه        □مطلقه         □متأهل        □مجرد  :تأهل*ووعیت 

 □حاشیه شهر      □روستا       □شهر * محل سکونت:

         □و باالتر لیسانس فوق       □یا لیسانس دیپلم فوق    □:  دبیرستان* سطح تحصیالت 



 

 

134 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

    □مصرف حبوبات          □ دار سبوس های نانمصرف      □ Aمصرف منابع غذایی حاوی ویتامین    

 □ یک تا دو ساعت قبل و بعد از مصرف غذا ی قهوهشیدن چای و نو  

                             □خسرتگی زودرس          □فشرارخون افرت      ؟نیسرت فقرر آهرن    خرونی  کرم زیرر جرزء عالئرم     های گزینهاز  یک کدام-13

     □سردرد                 □وپاها دستخواب رفتن 

     □فقرر آهرن    خرونی  کمبرای درمان       □فقر آهن  خونی کمبرای پیشگیری  از ؟      گردد مییع قرص آهن در مدارس توزچرا -14

   □ دانم نمی     □گزینه اول و دوم 

 

 کررامالً سواالت ردیف

 موافقم

 کررامالً مخالفم دانم نمی موافقم

 مخالفم

      است ضروری آموز دانش بدن سالمت برای  آهن به نظر من مصرف مکمل 1

 ترأمین را  رسد نمی آموز دانش بدن به غذا طریه از که را موادی  آهن مصرف مکمل کنم میمن فکر  2

 کند می

     

      کند مین ایجاد جدی سالمتی مشکل آموز دانش بدن برای  آهن به اعتقاد من کمبود 3

      شوند سالم غذای جایگزین توانند نمی  آهن به نظر من مکمل 4

 هرا  مکمل مصرف به نیازی و کند می دریافت غذا طریه از  آهن کافی مقدار آموز دانشاد من  به اعتق 5

 ندارد

     

 مرواد  طریره  از را هرا  آن بایرد  و اسرت  مضرر  آموز دانش بدن برای  آهن مکمل از به نظر من استفاده 6

 کرد تأمین غذایی

     

      است مالز پزشک توصیه  آهن مکمل مصرف برای کنم میمن فکر  7

      نیست ضروری اما ،کند می کمک آموز دانشسالمت  به  آهن مکمل مصرف کنم میمن احساس  8

      برای مدرسه مهم است آموز دانشبه نظر من با اجرای برنامه مکمل یاری آهن سالمت  9

      شود میداده نان آموز دانشبه  باکیفیتیآهن رایگان هستند، قرص  های مکملچون  کنم میمن فکر  10

 

 

بلرری بررا   گویه ها ردیف

 مستندات

بلی بدون 

 مستندات

 خیر

    است برگزارشدهآموزشی در رابطه با مکمل یاری آهن برای شما  ه/کالسجلسدوره/ 1

    برنامه نظارتی خاصی در مورد برنامه مکمل یاری آهن دختران دبیرستانی دارد وپرورش آموزش 2

    کنید میامه مکمل یاری آهن در مدارس نظارت بر نحوه اجرای برن 3

    است شده انجاماز جانب سیستم بهداشتی برنامه نظارتی خاصی در مورد برنامه مکمل یاری آهن  4

    است شده گرفتهدر نظر  ای بودجهبرای اجرای برنامه  وپرورش آموزشدر  5

    است هشد مطرحبرنامه مکمل یاری آهن در جلسه مدیران مدرسه  6

    کارشناس بهداشت وجود داردمربی بهداشت مدارس/برای مشخصی ردیف شغلی  وپرورش آموزشدر  7

    کنید میاجرای برنامه مکمل یاری آهن از مدارس درخواست  ی نحوهگزارشی در مورد  8

    است شده هگرفتان در مورد برنامه مکمل یاری آهن ساعت درسی خاصی در نظر آموز دانشبرای آموزش  9
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بلررری برررا    ردیف

 مستندات

بلی بدون 

 مستندات

 دانم نمی خیر

     شده است رسانی اطالع صداوسیماموضوع مکمل یاری آهن از طریه  1

/کررارگروه سررالمت و امنیررت غررذایی   وپرورش آمرروزشموضرروع مکمررل یرراری آهررن در شررورای    2

 است شده مطرحاستان/شهرستان 

    

از طریه نصب بنر، توزیع پوستر، پمفلت، تراکت و ... به اطالع عموم مردم  موضوع مکمل یاری آهن 3

 رسیده است

    

     است شده مطرحو مربیان  اولیاءموضوع مکمل یاری آهن در جلسه  4

     است شده توزیعمحتوای آموزشی/رسانه آموزشی در مورد مکمل یاری آهن تهیه و  5

     است اجراشده هایی برنامهو والدین در مورد مصرف مکمل آهن  انآموز دانشبرای تقویت انگیزه  6

 اجراشرده  هرایی  برنامهبرای ایجاد حساسیت و انگیزه در مدیران مدارس در مورد مصرف مکمل آهن  7

 است 

    

 

                                ؟ایرد  کررده ل یراری آهرن  برگرزار    مر آیا برای مربیان بهداشت، کارگاه/کالس/ جلسه آموزشری در مرورد برنامره مک    -1

 □دانم نمی         □خیر       □بلی بدون مستندات      □بلی با مستندات

  ؟                                    ایرد  کررده ل یراری آهرن برگرزار    مر آیا برای مدیران مدارس، کارگراه/کالس/ جلسره آموزشری در مرورد برنامره مک      -2

 □دانم نمی       □خیر         □بلی بدون مستندات      □بلی با مستندات

                                                                                                                                چنررررررررررد درصررررررررررد مرررررررررردارس مربرررررررررری سررررررررررالمت دارنررررررررررد؟   -3

 □درصد 80باالتر از      □درصد  80تا  50بین    □درصد  50تا  20بین    □درصد  20کمتر از 

درصرد   50ترا   20بین    □درصد  20کمتر از ؟ کنند میان قرص مکمل آهن را مصرف آموز دانشبه نظر شما چند درصد از  -4

 □درصد 80باالتر از      □درصد  80تا  50بین    □

)تهیه، توزیع، آموزش، ایجاد انگیزه،  دارد چقدر هزینهبرای سیستم بهداشتی  مکمل آهن به نظر شما مصرف هر قرص -5

 مبلغ به ریال.....................................     ؟نظارت(

 نظر شما در مورد اجرای برنامه مکمل یاری آهن چیست؟  -6

                                                                                                                                                         □شررررررود مرررررریان آمرررررروز دانررررررشاجرررررررای برنامرررررره بررررررا روش فعلرررررری موجررررررب بهبررررررود سررررررالمت      

                                                                                                                                                                   □کننررررررد نمرررررریان کمکرررررری آمرررررروز دانررررررشاجرررررررای برنامرررررره بررررررا روش فعلرررررری برررررره سررررررالمت      

 □ان ضرر داردآموز دانشاجرای برنامه با روش فعلی برای سالمت 

 ؟ کنند نمیمصرف ان قرص مکمل آهن را آموز دانشبه نظر شما چرا -7

)سرایر           □انرد  نشدهتوجیه  خوبی بهان آموز دانش        □بد است اش مزه گویند میان آموز دانش      □نخورند گویند میوالدینشان 

 ............................توضیح دهید( لطفاا

 ...بیشتر برنامه مکمل یاری آهن چیست؟..................... اثربخشیپیشنهاد شما برای  -8

 

نام و نام خانوادگی پرسشگر          تاریخ 

 پرسشگری

 

         تأییدکنندهنام خانوادگی  نام و

 تأییدتاریخ 

 

 تأییددر تاریخ ............................... مورد بازبینی و 

 نهایی قرار گرفت

 مدیر گروه تغذیه دانشگاه
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  8شماره پرسشنامه 

 همکار ارجمند

 معاونت بهداشتی و مدارس جوانان کارشناس مسوول سالمت نوجوانان،

 رادتومن عر  سالم و ا

است.  شده تدوین  یرستانیدختران دب یاریآهن  یبرنامه کشور یابیارزش باهدفکه در اختیار شما قرار دارد  ای پرسشنامه

نهایت دقت را به  ها پاسخ ارائهدر  لطفاابرنامه مکمل یاری، هدایت نماید.  بهتر چهما را در اجرای هر  تواند می ارزشمند شما های جواب

 . آورید عمل

                                                                                                 بر سالمت گناباد                                                                                                               مؤثرتحقیقات عوامل اجتماعی  مرکز

 هبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیدفتر ب

 

 دانم نمی نادرست درست گویه ها ردیف

     شود میفقر آهن  خونی کمانگلی باعث ایجاد  های بیماریبه  ابتال 1

     ودش میان آموز دانشرشد جسمی  تأخیرمصرف مکمل آهن باعث  2

      دهد میغذا جذب آهن غذا را کاهش  مصرف ماست با 3

     دهد میاضافه کردن کمی گوشت به غذاهای گیاهی جذب آهن آن را افزایش  4

     شود میان  آموز دانشفقر آهن در  خونی کممصرف مکمل آهن باعث پیشگیری و کنترل  5

     دهد میرا افزایش مصرف سبزی و ساالد همراه با غذا جذب آهن غذا  6

     شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث افزایش قدرت یادگیری  7

     کند میمصرف مکمل آهن از ایجاد عفونت در بدن جلوگیری  8

    شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث جلوگیری از افسردگی در  9

                                   □پسررته، بررادام و ...( مغزهررا )        □سرربزیجات         □حبوبررات     بهترررین منبررع غررذایی آهررن کرردام اسررت؟           -10

 □قرمز و سفید های گوشتجگر و  انواع 

 جذب آهن در بدن ندارد؟ افزایشدر  تأثیریاز موارد زیر  یک کدام-11

                            □اضرافه کرردن کمری گوشرت بره غرذاهای گیراهی                □مصررف  لبنیرات همرراه غرذا            □مصرف سربزیجات همرراه غرذا       

   □همراه غذا   Cمصرف منابع غذایی حاوی ویتامین 

 * سن به سال: ..................

 □بیوه        □مطلقه         □متأهل        □:  مجردتأهلووعیت *

 □حاشیه شهر      □روستا       □شهر * محل سکونت:

         □و باالتر لیسانس فوق       □یا لیسانس دیپلم فوق    □:  دبیرستان* سطح تحصیالت 

 * رشته تحصیلی شما:

 (...............................به سالکار )سابقه *  
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 ؟ شود میجذب آهن در بدن  کاهشاز موارد زیر باعث  یک کدام-12

                                            □وبررررات مصرررررف حب         □ دار سرررربوس هررررای نررررانمصرررررف      □ Aمصرررررف منررررابع غررررذایی حرررراوی ویتررررامین   

 □ یک تا دو ساعت قبل و بعد از مصرف غذا ی قهوهنوشیدن چای و 

                                □خسرتگی زودرس          □فشرارخون افرت      ؟نیسرت فقرر آهرن    خرونی  کرم زیر جرزء عالئرم    های گزینهاز  یک کدام-13

     □سردرد                 □وپاها دستخواب رفتن 

     □فقرر آهرن    خونی کمبرای درمان       □فقر آهن  خونی کمبرای پیشگیری  از ؟      گردد میقرص آهن در مدارس توزیع چرا -14

   □ دانم نمی     □گزینه اول و دوم 

 

 کررامالً سواالت ردیف

 موافقم

 کررامالً مخالفم دانم نمی موافقم

 مخالفم

      است ضروری آموز دانش بدن سالمت برای  آهن مصرف مکمل به نظر من 1

را  رسرد  نمری  آمروز  دانرش  بدن به غذا طریه از که را موادی  آهن مصرف مکمل کنم میمن فکر  2

 کند می  تأمین

     

      کند مین ایجاد جدی سالمتی مشکل آموز دانش بدن برای  آهن به اعتقاد من کمبود 3

      شوند سالم غذای جایگزین توانند نمی  آهن لبه نظر من مکم 4

 مصررف  بره  نیرازی  و کنرد  مری  دریافرت  غذا طریه از  آهن کافی مقدار آموز دانشبه اعتقاد من   5

 ندارد ها مکمل

     

 مرواد  طریره  از را ها آن باید و است مضر آموز دانش بدن برای  آهن مکمل از به نظر من استفاده 6

 کرد تأمین غذایی

     

      است الزم پزشک توصیه  آهن مکمل مصرف برای کنم میمن فکر  7

      نیست ضروری اما ،کند می کمک آموز دانشسالمت  به  آهن مکمل مصرف کنم میمن احساس  8

      برای مدرسه مهم است آموز دانشبه نظر من با اجرای برنامه مکمل یاری آهن سالمت  9

ان داده آمروز  دانرش بره   براکیفیتی آهن رایگان هسرتند، قررص    های مکمل چون کنم میمن فکر  10

 شود مین

     

 

 است؟    شده انجامزیر در مدارس  های برنامهان، کدام  آموز دانشبرای ایجاد انگیزه در مورد مصرف قرص مکمل آهن در  -1

 ای برنامه      □برگزاری  مسابقه        □نوشتن انشاء         □انجام برنامه در قالب صبحانه سالم       □طراحی روزنامه دیواری    

 ...نام ببرید(............... لطفاا) ریسا           □است نشده انجام

 ؟کنند میان مکمل آهن را مصرف آموز دانشبه نظر شما چند درصد از  -2

 □درصد 80باالتر از      □درصد  80تا  50بین     □درصد  50تا  20بین     □درصد  20کمتر از  

                                                                                                                     ی مکمل آهن چگونه است؟                                                                                                        ها قرصنحوه توزیع  -3

                                                                           □شود میبه مدارس تحویل داده  وپرورش آموزشآهن از طریه اداره  های مکمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   □شود میبه مدارس تحویل داده مراکز سالمت جامعه  از طریه آهن های مکمل

                                                                               □ شود میاز معاونت بهداشت به مدارس تحویل داده   مستقیمااآهن  های مکمل

                                                                                                                                                       □دانم نمی
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                                                                                              ؟                                                                                                                            شود میان مصرف آموز دانشقرص مکمل آهن چگونه توسط  -4

                                                                                                             □انآموز دانشسر کالس و در حضور مربی بهداشت یا معلم 

                                                                  □در منزل مصرف کند آموز دانشتا  گردد می آموز دانشنه تحویل ماهیا صورت به ها قرص

                                                                                                                                          □در مدرسه و بدون نظارت مستقیم بر مصرف

                                                                                                                                                                                         □دانم نمی

  ...ید( ...توضیح ده لطفااسایر )

  چند درصد مدارس مربی سالمت دارند؟ -5

 □درصد 80باالتر از           □درصد  80تا  50بین         □درصد  50تا  20بین        □درصد  20کمتر از    

)تهیه، توزیع، آموزش، ایجاد انگیزه،  چقدر هزینه داردبرای سیستم بهداشتی  مکمل آهن به نظر شما مصرف هر قرص -6

 مبلغ به ریال.....................................    ؟نظارت(

                                                                                                                                        نظر شما در مورد اجرای برنامه مکمل یاری آهن چیست؟                                                                              -7

                                                                                                                              □شود میان آموز دانشاجرای برنامه با روش فعلی موجب بهبود سالمت 

                                                                                                                                                             □کنند نمیان کمکی آموز دانشاجرای برنامه با روش فعلی به سالمت 

 □ان ضرر داردآموز شداناجرای برنامه با روش فعلی برای سالمت 

 ؟ کنند نمیمصرف ان قرص آهن را آموز دانشبه نظر شما چرا  - 8

                 □اند نشدهتوجیه  خوبی بهان آموز دانش       □بد است اش مزه گویند میان آموز دانش      □نخورند گویند میوالدینشان 

 ...توضیح دهید(............ لطفاا)سایر 

 

بلررری برررا   گویه ها ردیف

 مستندات

بلرری برردون  

 مستندات

 دانم نمی خیر 

     اند دیده آموزشمربیان سالمت در مورد برنامه مکمل یاری آهن  1

     اند دیده آموزشان قبل اجرای برنامه در مورد برنامه مکمل یاری آهن آموز دانش 2

     اند دیده آموزشان در مورد برنامه مکمل یاری آهن آموز دانشوالدین  3

     است برگزارشدهجلسه آموزشی   معلمینبرای آگاهی و توجیه  4

     است حضورداشته فردی از مرکز بهداشت انآموز دانشآموزش  در برنامه 5

     است حضورداشتهفردی از دانشگاه علوم پزشکی  والدینبرای آموزش  6

     است شده توزیعه و محتوای آموزش یا رسانه آموزشی در مورد مکمل یاری آهن تهی 7

     گردد میشروع برنامه مکمل یاری آهن با مراسم خاصی آغاز  8

     است برگزارشدهبرای آگاهی و توجیه معلمین  جلسه آموزشی  9

     کنند میمسئولین دانشگاه علوم پزشکی اجرای برنامه در مدارس را پیگیری  10

     است شده گرفتهدر نظر  ای ودجهببرای اجرای برنامه  وپرورش آموزشدر  11

     گردد میبرنامه مکمل یاری آهن در جلسه مدیران مدرسه بررسی  12

     کنید میاجرای برنامه مکمل یاری آهن از مدارس درخواست  ی نحوهگزارشی در مورد  13

     است برگزارشدهآموزشی در رابطه با مکمل یاری آهن برای شما  ه/کالسجلسدوره/ 14

 

 بیشتر برنامه مکمل یاری آهن چیست؟ ......................... اثربخشیپیشنهاد شما برای  -9
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نام و نام خانوادگی پرسشگر          تاریخ 

 پرسشگری

 

         تأییدکنندهنام و نام خانوادگی 

 تأییدتاریخ 

 

 تأییددر تاریخ ............................... مورد بازبینی و 

 هایی قرار گرفتن

 مدیر گروه تغذیه دانشگاه

نام و نام خانوادگی پرسشگر          تاریخ 

 پرسشگری

 

         تأییدکنندهنام و نام خانوادگی 

 تأییدتاریخ 

 

 تأییددر تاریخ ............................... مورد بازبینی و 

 نهایی قرار گرفت

 مدیر گروه تغذیه دانشگاه
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 9پرسشنامه شماره 

  همکار ارجمند

 تغذیه معاونت بهداشتی محترم مدیر گروه

 ومن عر  سالم و ارادت

است.  شده تدوین  یرستانیدختران دب یاریآهن  یبرنامه کشور یابیارزش باهدفکه در اختیار شما قرار دارد  ای پرسشنامه

نهایت دقت را به  ها پاسخ ارائهدر  لطفاابرنامه مکمل یاری، هدایت نماید.  بهتر چهما را در اجرای هر  تواند می ارزشمند شما ایه جواب

 . آورید عمل

                                                                                                                                  بر سالمت گناباد                                                                              مؤثرمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی 

 دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

 

 

  

 دانم نمی نادرست درست گویه ها ردیف

     شود میفقر آهن  خونی کمانگلی باعث ایجاد  های بیماریبه  ابتال 1

     شود میان آموز دانشرشد جسمی  تأخیرمصرف مکمل آهن باعث  2

      دهد میغذا جذب آهن غذا را کاهش  مصرف ماست با 3

     دهد میآهن آن را افزایش  اضافه کردن کمی گوشت به غذاهای گیاهی جذب 4

     شود میان  آموز دانشفقر آهن در  خونی کممصرف مکمل آهن باعث پیشگیری و کنترل  5

     دهد میمصرف سبزی و ساالد همراه با غذا جذب آهن غذا را افزایش  6

     شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث افزایش قدرت یادگیری  7

     کند میهن از ایجاد عفونت در بدن جلوگیری مصرف مکمل آ 8

     شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث جلوگیری از افسردگی در  9

 

 

 

شهر و  1محل )روستا کد 

2) 

 (14تا  01شهرستان )کد 

  

 (...............................به سالکار )سابقه *  ...* رشته تحصیلی شما: ............... * سن به سال: ..................

 □بیوه        □مطلقه         □متأهل        □:  مجردتأهلووعیت *

 □حاشیه شهر      □روستا       □شهر * محل سکونت:

         □و باالتر لیسانس فوق       □یا لیسانس دیپلم فوق    □:  دبیرستان* سطح تحصیالت 



 

141 

 

 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

                                       □پسررته، بررادام و ...( مغزهررا )        □سرربزیجات         □حبوبرراتبهترررین منبررع غررذایی آهررن کرردام اسررت؟                 -10

 □قرمز و سفید های گوشتجگر و  انواع 

 جذب آهن در بدن ندارد؟ افزایشدر  تأثیریاز موارد زیر  یک کدام-11

                       □اضررافه کررردن کمرری گوشررت برره غررذاهای گیرراهی          □مصرررف  لبنیررات همررراه غررذا        □مصرررف سرربزیجات همررراه غررذا   

   □همراه غذا   Cمین مصرف منابع غذایی حاوی ویتا

 ؟ شود میجذب آهن در بدن  کاهشاز موارد زیر باعث  یک کدام-12

                                            □مصرررررف حبوبررررات          □ دار سرررربوس هررررای نررررانمصرررررف      □ Aمصرررررف منررررابع غررررذایی حرررراوی ویتررررامین    

 □ صرف غذایک تا دو ساعت قبل و بعد از م ی قهوهنوشیدن چای و 

                                           □خسرتگی زودرس          □فشرارخون افرت      ؟نیسرت فقرر آهرن    خرونی  کرم زیرر جرزء عالئرم     های گزینهاز  یک کدام-13

     □سردرد                 □وپاها دستخواب رفتن 

     □فقرر آهرن    خرونی  کرم بررای درمران         □فقرر آهرن    خونی مکبرای پیشگیری  از ؟      گردد میقرص آهن در مدارس توزیع چرا 

   □ دانم نمی     □گزینه اول و دوم 

 

 کررامالً سواالت ردیف

 موافقم

 کررامالً مخالفم دانم نمی موافقم

 مخالفم

      است ضروری آموز دانش بدن سالمت برای  آهن به نظر من مصرف مکمل 1

  ترأمین را  رسرد  نمی آموز دانش بدن به غذا طریه از که را ادیمو  آهن مصرف مکمل کنم میمن فکر  2

 کند می

     

      کند مین ایجاد جدی سالمتی مشکل آموز دانش بدن برای  آهن به اعتقاد من کمبود 3

      شوند سالم غذای جایگزین توانند نمی  آهن به نظر من مکمل 4

 هرا  مکمرل  مصرف به نیازی و کند می دریافت غذا طریه زا  آهن کافی مقدار آموز دانشبه اعتقاد من   5

 ندارد

     

 غذایی مواد طریه از را ها آن باید و است مضر آموز دانش بدن برای  آهن مکمل از به نظر من استفاده 6

 کرد تأمین

     

      است الزم پزشک توصیه  آهن مکمل مصرف برای کنم میمن فکر  7

      نیست ضروری اما ،کند می کمک آموز دانشسالمت  به  آهن مکمل مصرف کنم میمن احساس  8

      برای مدرسه مهم است آموز دانشبه نظر من با اجرای برنامه مکمل یاری آهن سالمت  9

      شود میان داده نآموز دانشبه  باکیفیتیآهن رایگان هستند، قرص  های مکملچون  کنم میمن فکر  10

 
 

                                                                                                                                           ؟کنیررد مرری هیررته انآمرروز دانررش یبرررا را ی مکمررل آهررنهررا قرررص از نرروع کرردام شررما رحاورر حررال در -1

نررام  لطفراا ) ریسرا            □فرروس سوکسرینات              □فرروس فومرارات              □فرروس گلوکونرات             □فرروس سرولفات  

 ببرید(......... 

                                                                                                                  □خیر                    □بلی  منابع مالی برای برنامه مکمل یاری آهن با مشکل مواجه شده است؟ تأمینآیا  -2

                                                                                                                                                       □خیر                    □بلی     ؟    شود میانجام  موقع بهدارویی  های شرکتآهن از  های مکملآیا خرید  -3
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                                                                                                                   ی مکمل آهن چگونه است؟                                                                                                        ها قرصنحوه توزیع  -4

                                                                                              □شود میبه مدارس تحویل داده  وپرورش آموزشآهن از طریه اداره  های مکمل
                                                                                    □شود مییل داده به مدارس تحومراکز سالمت جامعه  از طریه آهن های مکمل
 □دانم نمی                 □شود میاز معاونت بهداشت به مدارس تحویل داده   مستقیمااآهن  های مکمل

                                                  )مستندات الزم است(                                                                                                            ؟ کنید میچگونه بر نحوه توزیع و مصرف مکمل آهن در مدارس نظارت  -5

دریافت گزارش از اداره          □ه بهداشتدریافت گزارش از مرکز سالمت جامعه/پایگاه سالمت/خان         □دریافت گزارش از مدارس

   □شود میگزارشی دریافت ن           □وپرورش آموزش

                                                                                  ؟                                                                                                               شوند میان مصرف آموز دانشمکمل آهن چگونه توسط  یها قرص -6

 ها قرص                                                                             □انآموز دانشسر کالس و در حضور مربی بهداشت یا معلم 

                                                                        □در منزل مصرف کند آموز دانشتا  گردد می آموز دانشماهیانه تحویل  صورت به

  ...توضیح دهید( ... لطفااسایر )                        □دانم نمی                               □در مدرسه و بدون نظارت مستقیم بر مصرف

                                                                                                                                     ی سالمت دارند؟چند درصد مدارس مرب -7

 □درصد 80باالتر از           □درصد  80تا  50بین         □درصد  50تا  20بین        □درصد  20کمتر از 

 ؟   کنند میان مکمل آهن را مصرف آموز دانششما چند درصد از به نظر  -8

 □درصد 80باالتر از         □درصد  80تا  50بین      □درصد  50تا  20بین      □درصد  20کمتر از   

                                                                                                                                                     ؟                                                  کنند نمیمصرف ان قرص آهن را آموز دانشبه نظر شما چرا  -9

           □اند نشده توجیه خوبی بهان آموز دانش           □بد است اش مزه گویند میان آموز دانش          □نخورند گویند میوالدینشان 

 ............................توضیح دهید( لطفاا)سایر 

                                                                                                                                 نظر شما در مورد اجرای برنامه مکمل یاری آهن چیست؟                                                                              -10

                                                                                                                                                                      □شود میان آموز دانشاجرای برنامه با روش فعلی موجب بهبود سالمت 

                                                                                                                                                                   □کنند نمیان کمکی آموز دانشاجرای برنامه با روش فعلی به سالمت 

 □ان ضرر داردآموز دانشاجرای برنامه با روش فعلی برای سالمت 

ردی

 ف

بلرری بررا   گویه ها 

 مستندات

بلررررری 

برررردون 

مسررتندا

 ت

 دانم نمی خیر

     شده است رسانی اطالع صداوسیماموضوع مکمل یاری آهن از طریه  1

منیرت غرذایی استان/شهرسرتان    /کرارگروه سرالمت و ا  وپرورش آمروزش موضوع مکمل یراری آهرن در شرورای     2

 است شده مطرح

    

موضوع مکمل یاری آهن از طریه نصب بنر، توزیع پوستر، پمفلت، تراکت و ... به اطرالع عمروم مرردم رسریده      3

 است

    

     است شده مطرحو مربیان  اولیاءموضوع مکمل یاری آهن در جلسه  4

     است شده توزیعری آهن تهیه و محتوای آموزشی/رسانه آموزشی در مورد مکمل یا 5

     است اجراشده هایی برنامهان و والدین در مورد مصرف مکمل آهن آموز دانشبرای تقویت انگیزه  6

     است  اجراشده هایی برنامهبرای ایجاد حساسیت و انگیزه در مدیران مدارس در مورد مصرف مکمل آهن  7

     شده استدرخواست  وپرورش آموزش/مه مکمل یاری آهن از مدارساجرای برنا ی نحوهگزارشی در مورد  8

     شود میارسال گزارش عملکرد برنامه مکمل یاری آهن به دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت  9
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بلرری بررا    ردیف

 مستندات

بلی بدون 

 مستندات

 دانم نمی خیر 

     است برگزارشدهبرای شما  آموزشی در رابطه با مکمل یاری آهن ه/کالسجلسدوره/ 1

     اند دیده آموزشاجرای برنامه در مورد برنامه مکمل یاری آهن از ان قبل آموز دانش 2

     اند دیده آموزشان در مورد برنامه مکمل یاری آهن آموز دانشوالدین   3

     است برگزارشدهجلسه آموزشی  معلمینبرای آگاهی و توجیه   4

     است برگزارشدهجلسه آموزشی  مدیران مدارسو توجیه  برای آگاهی  5

     است برگزارشدهبرای کارشناسان مراقب سالمت/ بهورزان کارگاه/جلسه آموزشی  6

     است برگزارشدهبرای مربیان بهداشت مدارس کارگاه/جلسه آموزشی  7

     است  شده زیعتومحتوای آموزش یا رسانه آموزشی در مورد مکمل یاری آهن تهیه و  8

     گردد میشروع برنامه مکمل یاری آهن با مراسم خاصی آغاز  9

     برنامه نظارتی خاصی در مورد مکمل یاری آهن دختران دبیرستانی موجود است 10

 

 چه پیشنهادی برای بهبود کیفیت اجرای برنامه دارید؟........................ -11

 

گر          تاریخ نام و نام خانوادگی پرسش

 پرسشگری

 

         تأییدکنندهنام و نام خانوادگی 

 تأییدتاریخ 

 

 تأییددر تاریخ ............................... مورد بازبینی و 

 نهایی قرار گرفت

 مدیر گروه تغذیه دانشگاه
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 10پرسشنامه شماره  
  همکار ارجمند

 بکه بهداشتمعاون بهداشت/رئیس مرکز بهداشت/رئیس ش

 ومن عر  سالم و ارادت

است.  شده تدوین  یرستانیدختران دب یاریآهن  یبرنامه کشور یابیارزش باهدفکه در اختیار شما قرار دارد  ای پرسشنامه

دقت را به  نهایت ها پاسخ ارائهدر  لطفاابرنامه مکمل یاری، هدایت نماید.  بهتر چهما را در اجرای هر  تواند می ارزشمند شما های جواب

 . آورید عمل

 بر سالمت گناباد مؤثرمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی                                                                                      

 عه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکدفتر بهبود تغذیه جام                                                                                

 

 

                               

  

 دانم نمی نادرست درست گویه ها ردیف

     شود میفقر آهن  خونی کمانگلی باعث ایجاد  های بیماریبه  ابتال 1

     شود میان آموز دانشرشد جسمی  تأخیراعث مصرف مکمل آهن ب 2

      دهد میغذا جذب آهن غذا را کاهش  مصرف ماست با 3

     دهد میاضافه کردن کمی گوشت به غذاهای گیاهی جذب آهن آن را افزایش  4

     شود میان  آموز دانشفقر آهن در  خونی کممصرف مکمل آهن باعث پیشگیری و کنترل  5

     دهد میی و ساالد همراه با غذا جذب آهن غذا را افزایش مصرف سبز 6

     شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث افزایش قدرت یادگیری  7

     کند میمصرف مکمل آهن از ایجاد عفونت در بدن جلوگیری  8

     شود میان آموز دانشمصرف مکمل آهن باعث جلوگیری از افسردگی در  9

 

 * سن به سال: ..................

 □بیوه        □مطلقه         □متأهل        □:  مجردتأهلووعیت *

 □حاشیه شهر      □روستا       □شهر * محل سکونت:

         □رو باالت لیسانس فوق       □یا لیسانس دیپلم فوق    □:  دبیرستان* سطح تحصیالت 

 ...* رشته تحصیلی شما: ............

 (...............................سابقه کار )به سال*  
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                            □پسررته، بررادام و ...( مغزهررا )        □سرربزیجات         □حبوبرراتن منبررع غررذایی آهررن کرردام اسررت؟                بهتررری-10

 □قرمز و سفید های گوشتجگر و  انواع 

 جذب آهن در بدن ندارد؟ افزایشدر  تأثیریاز موارد زیر  یک کدام-11

                           □اضررافه کررردن کمرری گوشرت برره غررذاهای گیرراهی          □مصرررف  لبنیررات همررراه غرذا         □مصررف سرربزیجات همررراه غرذا    

   □همراه غذا   Cمصرف منابع غذایی حاوی ویتامین 

 ؟ شود میجذب آهن در بدن  کاهشاز موارد زیر باعث  یک کدام-12

                                   □مصررررف حبوبرررات           □ دار سررربوس یهرررا نرررانمصررررف      □ Aمصررررف منرررابع غرررذایی حررراوی ویترررامین        

                             □ یک تا دو ساعت قبل و بعد از مصرف غذا ی قهوهنوشیدن چای و 

                              □خسرتگی زودرس          □فشرارخون افرت      ؟نیسرت فقرر آهرن    خرونی  کرم زیر جرزء عالئرم    های گزینهاز  یک کدام-13

     □سردرد                 □وپاها دستخواب رفتن 

     □فقر آهن  خونی کمبرای درمان       □فقر آهن  خونی کمبرای پیشگیری  از ؟      گردد میقرص آهن در مدارس توزیع چرا -14

   □ دانم نمی     □گزینه اول و دوم 

 

 کررامالً گویه ها ردیف

 موافقم

 کررامالً مخالفم دانم نمی فقمموا

 مخالفم

      است ضروری آموز دانش بدن سالمت برای  آهن به نظر من مصرف مکمل 1

 ترأمین را  رسرد  نمی آموز دانش بدن به غذا طریه از که را موادی  آهن مصرف مکمل کنم میمن فکر  

 کند می

     

      کند مین ایجاد جدی متیسال مشکل آموز دانش بدن برای  آهن به اعتقاد من کمبود 3

      شوند سالم غذای جایگزین توانند نمی  آهن به نظر من مکمل 4

 هرا  مکمرل  مصرف به نیازی و کند می دریافت غذا طریه از  آهن کافی مقدار آموز دانشبه اعتقاد من   5

 ندارد

     

 غذایی مواد طریه از را ها آن باید و است مضر آموز دانش بدن برای  آهن مکمل از به نظر من استفاده 6

 کرد تأمین

     

      است الزم پزشک توصیه  آهن مکمل مصرف برای کنم میمن فکر  7

      نیست ضروری اما ،کند می کمک آموز دانشسالمت  به  آهن مکمل مصرف کنم میمن احساس  8

      رای مدرسه مهم استب آموز دانشبه نظر من با اجرای برنامه مکمل یاری آهن سالمت  9

      شود میان داده نآموز دانشبه  باکیفیتیآهن رایگان هستند، قرص  های مکملچون  کنم میمن فکر  10

      بدهیم آموز دانشنباید قرص مکمل آهن رایگان به   کنم میمن فکر   11

      د برنامه بهتر استاگر مصرف قرص مکمل آهن در مدرسه اختیاری باشد، عملکر کنم میمن فکر  12

      کند تأمینهزینه قرص مکمل آهن را  وپرورش آموزشباید  کنم میمن فکر  13

 است؟ برگزارشدهمکمل یاری آهن برای شما  مورد برنامهآموزشی در  ه/کالسجلسدوره/آیا -1

               □خیر             □بلی بدون مستندات        □بلی با مستندات 

 ؟ کنید میان تهیه آموز دانشرا برای برنامه مکمل یاری آهن در  ها قرصحال حاور شما کدام نوع از در -2

  □دانم نمی            □فروس سوکسینات            □فروس فومارات            □فروس گلوکونات             □فروس سولفات
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 ن دبیرستانی موجود است؟ آیا برنامه نظارتی خاصی در مورد مکمل یاری آهن دخترا-3

  □خیر                        □بلی بدون مستندات                □بلی با مستندات

   □خیر                □بلی   ؟ اید شدهی مکمل با مشکل مواجه ها قرص تأمینمنابع مالی برای  تأمینآیا در -4

 لطفاً، بلی در صورت پاسخ 

 ............................................................    :علت یا علل آن را ذکر نمایید

            

 ی مکمل آهن چگونه است؟  ها قرصنحوه توزیع -5

                                                                                     □شود میتحویل مدارس داده  وپرورش آموزشآهن از طریه اداره  های مکمل

                                                                               □شود میمراکز سالمت جامعه تحویل مدارس داده  از طریه آهن های مکمل

 □دانم نمی                                □شود میبه مدارس تحویل داده  مستقیمااآهن  های مکمل

                                  ؟  )مستندات الزم است(                                                                                                        کنید میر نحوه توزیع و مصرف مکمل آهن در مدارس نظارت چگونه ب-6

دریافت گزارش از مرکز      □شود میگزارشی دریافت ن        □وپرورش آموزشره دریافت گزارش از ادا     □دریافت گزارش از مدارس

 □سالمت جامعه/پایگاه سالمت/خانه بهداشت

       

بلرری بررا   ردیف

مسررتندا

 ت

بلی بدون 

 مستندات

 دانم نمی خیر

     شده است رسانی اطالع صداوسیماموضوع مکمل یاری آهن از طریه  1

/کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان/شهرستان وپرورش آموزشر شورای موضوع مکمل یاری آهن د 2

 است شده مطرح

    

موضوع مکمل یاری آهن از طریه نصب بنر، توزیع پوستر، پمفلت، تراکت و ... به اطالع عمروم مرردم    3

 رسیده است

    

     است شده مطرحو مربیان  اولیاءموضوع مکمل یاری آهن در جلسه  4

     است شده توزیعای آموزشی/رسانه آموزشی در مورد مکمل یاری آهن تهیه و محتو 5

     است اجراشده هایی برنامهان و والدین در مورد مصرف مکمل آهن آموز دانشبرای تقویت انگیزه  6

 اجراشرده  هرایی  برنامره برای ایجاد حساسیت و انگیزه در مدیران مدارس در مورد مصرف مکمل آهرن   7

 است 

    

 چه پیشنهادی برای بهبود اجرای برنامه مکمل یاری آهن دارید؟.................. (8

 

نام و نام خانوادگی پرسشگر          تاریخ 

 پرسشگری

 

         تأییدکنندهنام و نام خانوادگی 

 تأییدتاریخ 

 

 تأییددر تاریخ ............................... مورد بازبینی و 

 فتنهایی قرار گر

 مدیر گروه تغذیه دانشگاه
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 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 گروهي( های بحث)مستندات 14-11پیوست 
 

 11پیوست شماره 

 آموزان )مدرسه معصومه( جلسه بحث گروهی متمرکز  برای دانش

 

 ؟اند کدم*فواید برنامه مکمل یاری آهن از دیدگاه شما 

 کند. آموزان کمک می دهد و به رشد دانش آموزان را افزایش می توانایی دانش  .1

 برد. را از بین می خونی کمکند و عالئم ناشی از  کمک می خونی کمو درمان  خونی کمبه پیشگیری از   .2

 .کند میآموزان در یادگیری کمک  برنامه مکمل یاری آهن به افزایش توانایی دانش  .3

 رایگان بودن برنامه  .4

 کند. یدر خانواده ارثی است کمک م ها آن خونی کمبه کسانی که   .5

 

 ؟اند کدم* معایب برنامه مکمل یاری آهن از دیدگاه شما 

دهد. به همین  خارجی بهتر و مزه آهن نمی های قرصدهد. ولی شکل و شمایل  ها مناسب نیست و مزه آهن می . شکل و شمایل قرص1

 هستند و رغبت به مصرف کم است. مصرف کمایرانی  های قرصدلیل 

 گردد(  شود. )باعث عدم مصرف می آموزان می در دانش دردسرو  درد دلباعث ایجاد   .2

افزایش رغبت و انگیزه  در جهتهایی  قرص آهن بهتراست کالس مضراتهای آموزشی در مورد فواید و  برگزاری کالس جای به  .3

 آموزان برگزار گردد.    دانش

 داده شود.، سه بار در هفته قرص بار یک جای بهتعداد دفعات کم است بهتراست   .4

 دهند. آموز قرار می بعضی از مدارس بسته قرص را در اختیار دانش

شود در حضور معلم باید مصرف شود و این خود  شود و گفته می ها در سر کالس داده می بهتر است در زنگ تفریح داده شود. قرص  .5

 بازورها را مصرف کنند نه  رغبت قرص اختیار وآموزان با  انشایجاد شود که د ای گونه بهبهتراست شرایط   ؛ وکند یک نوع اجبار ایجاد می

 و اجبار.

 ها انرژی بیشتری دارند.   ها توزیع شود چون بچه وسط هفته، اول هفته قرص جای بهبهتراست   .6

 ها با شکم خالی هستند. های آخر قرص را توزیع کنند چون بچه زنگ اول زنگ جای بههمچنین 

 آموزان جالب است طراحی و نمایش داده شود. هایی که برای دانش به شیوه نمایش فیلم و شیوهآموزشی  های بسته  .7

آموز از هر دو یا یکی از  هم توجیه شوند چون دانش ها آنآموز، باید به والدین هم آموزش داده شود و  آموزش فقط به دانش جای به  .8

 دارد. شنوی حرفوالدین 

م آموزشی یا آموزش در حد چند دقیقه در مورد قرص آهن داده شود تا موضوع  یادآوری و اهمیت آن هر هفته قبل از مصرف فیل  .9

آموزان نسبت به اهمیت قرص آهن است. همچنین معلمین در این زمینه  تکرار شود. چون یکی از دالیل عدم مصرف آگاهی کم دانش

کنند که مصرف کنید و این  می تأکیدکنند و  تند. فقط اجبار به مصرف میآگاهی الزم را ندارند و پیگیری الزم را ندارند و توجیه نیس

 بریزند. و دورآموزان قرص را مصرف نکنند  شود خیلی از دانش باعث می
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 آموزان عدم تمایل به مصرف، لج و لجبازی، حساسیت است. از دالیل عدم مصرف قرص توسط  دانش  .10

ها اسرائیلی است و فرزندان خود را منع به  ن زمینه برخوردارند و بعضی عقیده دارند این قرصها از اطالعات کمی در ای ه خانواد  .11

 کنند.   مصرف می

 آگاهی الزم را ندارند. شود جادیا ها آنخونی برای  کم در صورتکه ممکن است  مضراتقرص آهن و  دیاز فواها  بچه  .12

 ها از مزه خوبی برخوردار نیستند. بچه  .13

سی دی آموزشی بهتراست جلسات  جای به ؛ ومربیان در این زمینه توجیه شوند اولیاءها در جلسات انجمن  بهتر است خانواده  .14

آموزان ممکن است محتوای آموزشی را تحویل والدین خود ندهند یا  برگزار گردد چون بعضی از دانش ها آنمستقیم و حضوری برای 

 نگاه نکنند.  خود والدین محتوا را

توان در مساجد و اجتماعات هم آموزش داده شود. همچنین اگر والدین بدانند که جلسه مدرسه در مورد قرص آهن است  می  .15

 ممکن است حاضر نشوند.  

 دهند. به جلسات زیاد اهمیت نمی معموالاهایی که دارند  والدین به خاطر مشغله  .16

 

 ؟اند کدم برنامه بهتر چهپیشنهادی شما برای انجام هر  هایراهکار و*موانع اجرای برنامه مکمل یاری آهن 

 انآموز دانش اطالعی بی  .1

کنند و  مصرف نمی ها آنها مشکل دارد که  قرص حتمااشود که  آموزان باعث ایجاد این فکر می عدم مصرف قرص توسط دوستان دانش .2

 شود. می ها آناین باعث عدم تمایل به مصرف توسط 

 . دانند نمیان شیوه درست خوردن قرص را آموز دانشآن، همچنین مزه  بد   .3

 ای در نظر گرفته شود. ای، جایزه آموزان مسابقه . بهتراست برای افزایش انگیزه دانش4

 خونی کم. والدین نسبت به فرزندان خود حساس هستند و برای ایجاد انگیزه در آنان اگر ترس ایجاد گردد که عدم مصرف قرص و 5

ایجاد عوارض بدی در فرزندانشان خواهد شد نسبت به مسئله توجه زیادتری خواهند کرد و فرزندان خود را تشویه به مصرف  باعث

 خواهند کرد.

 شود. برنامه مکمل یاری آهن توجیه شوند برنامه اجرا می در موردآموزان، مدارس، والدین  . قبل از اینکه دانش6

آموزان نسبت به  ها، دانش و عوارض ناشی از آن به همراه فیلم، عکس نمایش داده شود تا خانواده خونی کمنمایشگاهی در زمینه    .7

 آشنا شوند. خونی کمهای ناشی از  و با بیماری تر حساسموضوع 

 کنند. ان توزیع میآموز دانششود که گاهی معلمین و گاهی  وسط زنگ و در سر کالس توزیع می معموالاها  *. قرص

 

 (بهمن 12مدرسه آموزان ) گروهی متمرکز  برای دانشجلسه بحث 

 ؟اند کدم*فواید برنامه مکمل یاری آهن  از دیدگاه شما 

 در زنان شایع است. خونی کمدر دختران چون  خصوص به کند میجلوگیری  خونی کماز   .1

ها مصرف  زل مصرف شود ممکن است بچهآموزان داده شود تا در من ها به دانش کنند ولی اگر قرص ها مصرف می . در مدرسه بچه2

 نکنند.
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برنامه از دیدگاه شما  بهتر چهپیشنهادی شما برای انجام هر  راهکارهای* معایب و نقاط وعف برنامه مکمل یاری آهن و 

 ؟اند کدم

 ها مصرف کنند. باشد تا همه بچه حضورداشتهمصرف یک ناظر  نیدر حبهتراست   .1

از وقت کالس  یزمان کیممکن است مصرف نکنند و با خود به منزل ببرند. بهتراست  ها بچهده نشود چون ها در زنگ تفریح دا قرص  .2

 به این موضوع اختصاص داده شود و به برنامه بهاء داده شود.

ها  قرصشود. بهتراست در حضور معلم و کالس  آموز و در زنگ تفریح داده می ها توسط یک دانش شیوه توزیع مناسب نیست. قرص  .3

 توزیع گردد.

 دارند و تمایل به مصرف ندارند. درد شکم، سردردکنند که بعد از مصرف  ها شکایت می ها از مصرف قرص بچه  .4

اگر والدین به  ؛ وکند زمینه آگاهی الزم را داشته باشند به انجام برنامه کمک زیادی می نیدر اوالدین نقش مهمی دارند و اگر   .5

 شوند. آموزان بیشتر ترغیب می ضروری است و باید مصرف کنند دانش ها آنه کنند که قرص آهن برای سالمتی فرزندان خود توصی

 شود. ها توزیع می ها و بعضی مواقع چهارشنبه منظمی برخوردار نیست بعضی مواقع یکشنبه یبند از زمان. برنامه توزیع 6

ها را توزیع کنیم.  قرص و سپسنی زمانی را به صبحانه خوردن اختصاص دهیم توجه شود یع ها هم بچهروز توزیع به مسئله صبحانه   .7

خواهد آبمیوه و... بیاورد در جریان باشد و روز ثابتی در  آموزی می اطالع داده شود تا اگر دانش ها بچههمچنین روز قبل از توزیع به 

 هفته داشته باشد.

 داده شود. ها آنهای الزم به  اید ابتدا آگاهیها توجیه نیستند و ب ها در مورد مصرف قرص بچه . 8

 ها اعتماد کرده و به مصرف رغبت پیدا کنند. ها هم قرص مصرف کنند تا بچه خود معلم  .9

 اند. اند بلکه خودشان در این زمینه آگاهی کسب کرده بعضی از والدین توجیه هستند و همان تعداد هم توسط مدرسه توجیه نشده  .10

 که لیوان با خودشان بیاورند. شده گفتهها  به بچه مثالاکافی توجیه نیستند و شرایط باید آماده باشد  اندازه بهم . معلمین ه11

 خارجی بهتر هستند.  های قرصبهتری هم وجود دارد و  های قرصکنند که  ها اعتماد ندارند و فکر می ها به قرص بچه  .12

 قرارگیرد. موردتوجهآموزش بیشتر  و مسئلهز فواید قرص آهن بیشتر صحبت شود آموزان ا برای افزایش انگیزه در دانش  .13

استفاده کنند که  ییها وهیشدر مورد فواید قرص آهن روزنامه دیواری درست کنند و در کنار آن لطیفه استفاده کنند و از  ها بچه  .14

 از جانبتکلیف  نیا ؛ وخودشان در این زمینه اطالعات کسب کنند ها درگیر موضوع بروند و بچه ای گونه بهها جالب باشد یعنی  برای بچه

 ها در این زمینه انشاء بنویسند. ها داده شود و یا بچه معلمین به بچه

 هم جوایزی در کار نیاها روزنامه دیواری و... درست کنند و برای  تا بچه یریقرارگآموزان  دانش اریدر اختمحتواهایی در این زمینه  . 15

 شود.  گرفتهنظر 

 زمینه عنوان کرد. نیدر ادلیل مصرف خود را توجیه شدن  آموزان از دانشیکی   .16

خورند  ها را نمی ها قرص خیلی از بچه ؛ وشود ها خیلی شلوغ می شود آبخوری ها توزیع می بین بچه زمان کیبه دلیل اینکه قرص در   .17

 صرف نکنند.خورند و ممکن است م در منزل می بعداا گویند میو 

هایی در این زمینه برای جشنواره  ها روزنامه دیواری گرفته شود و بچه در نظراین موضوع برای مسابقات  وپرورش آموزشاز طرف   .18

 خوارزمی بنویسند تا انگیزه ایجاد شود.

 رند.(ها را ندا ها در فصل گرما رغبت برای خوردن آب گرم با قرص نبود آب مناسب برای مصرف )بچه  .19

 نظارت کافی در مورد برنامه از طرف علوم پزشکی و مدرسه باشد.  .20

 . قبل از اجرای طرح باید والدین و معلمین توجیه شوند و بعد طرح اجرا شود.21
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د آین افرادی که خارج از مدرسه می معموالااند و  . بهتراست آموزش توسط پرسنل بهداشتی باشد  تا معلمین )چون معلمین خسته22

 (دارند نهیزماطالعات بیشتری در این 

 ایجاد گردد. تر مهمای باالتر و  انگیزه اصلی برای مصرف قرص نباید جایزه باشد باید انگیزه  .23

 آموزان قرار گیرد. در اختیار دانش یمعدن آبهمراه قرص   .24
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 12پیوست شماره 

 

 جلسه بحث گروهی متمرکز  با والدین 

 

 ؟اند کدممل یاری آهن از دیدگاه شما * فواید برنامه مک

 گردد. و خستگی می یحوصلگ یبباعث  خونی کماست چون  کننده کمکآموزان  در یادگیری دانش  .1

 در دوران قاعدگی دارد. مثبت ریتأث. باعث 2

 ؟دان کدمبرنامه شما  بهتر چهپیشنهادی شما برای انجام هر  راهکارهای و*نقاط وعف برنامه مکمل یاری آهن 

باعث شده که  خونی کمشود. آموزش ما در زمینه فواید و عوارض  کنند که مصرف قرص باعث بد شدن حالشان می ها شکایت می بچه  .1

 فرزند مصرف قرص را شروع کند.

 اند. های خود اطالعاتی کسب نکرده بچه از جانبکردند که  و عنوانوالدین در جریان برنامه نبودند   .2

 گردد. شود. اگر والدین در جریان برنامه باشند باعث افزایش مصرف می انجام نمی خوبی بهبه والدین  یرسان اطالع  .3

 شوند. توجیه شوند به مصرف ترغیب می خوبی بهاطالعات کسب کنند و  خوبی بهآموزان  دانش  .4

 فواید قرص آهن در تابلو اعالنات یا راهرو مدرسه نصب گردد.  .5

 خارجی بهتراست. های قرصشود و  از افراد می یدر برخباعث ایجاد یبوست  ایران های قرص  .6

 بعد قرص را مصرف کنند. و ساعتصبحانه بخورند  ها بچهها هم توجه کنند تا همه  ها به مسئله صبحانه بچه قرص عیروز توزمدارس   .7

 خورند. کنند که به دلیل کمبود وقت صبحانه نمی ها عنوان می بچه  .8

جلسه اعالم نشود  اگر عنوانمربیان عنوان گردد. البته  اولیاء  یا در جلسه ،ای  با عنوان مکمل یاری برای والدین برگزار گردد لسهج  .9

 والدین بیشتری مشارکت خواهند کرد.

 باشد. می تر از بروشور  به چهره خیلی مؤثرآموزش چهره   .10

 شود. آموزان می عث ترغیب دانشمصرف قرص در حضور فرزندان توسط والدین با  .11

 شود. آموزان می باعث تشویه دانش ،ای از این محتوا برگزار گردد آموزان قرار گیرد و مسابقه محتوای آموزشی در اختیار دانش  .12

 هستند نمایش داده شود. یخون دچار کمو افرادی که  خونی کمعوارض ناشی از  نهیزم درهایی    فیلم  .13

 ا آموزش داده شود که روز مصرف قرص از مصرف مواد غذایی که با مصرف قرص تداخل دارد پرهیز کنند. ه . به بچه14
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 13پیوست شماره 

 

 با مدیران مدارس در مورد برنامه مکمل یاری آهن       متمرکزبحث گروهی 

 

 ؟اند کدم*فواید برنامه مکمل یاری آهن از دیدگاه شما 

 شود. ان میآموز دانشجبران کمبودهای آهن برنامه مکمل یاری آهن باعث 

و کند  ان را ملزم به استفاده میآموز دانش ؛ ودهد ان را میآموز دانشی همه  شود امکان استفاده منسجم اجرا می صورت بهچون برنامه 

 شوند. توجیه می انآموز دانشها مدارس و  خانواده

ها در مدارس در زمان مشخص در  شود. قرص مند می ببرند مصرف آن قانون ان به اهمیت برنامه مکملی یاری آهن پیآموز دانشاگر 

 اند. ان توجیه شدهآموز دانش  نکهیباا شود. شود اما قرص مصرف نشده و در زیر میزها پیدا می مدارس توزیع می

های  شود. خانواده می ان برگزار شود باعث افزایش موفقیت برنامهآموز دانشاگر از طرف پرسنل بهداشت جلسات آموزشی برای 

بارها برای  که یدرحالگیرند.  در نظر می پاافتاده شیپبرنامه را  ؛ وکنند به این موضوع توجهی نمی اصالاها  ان بخصوص روستاییآموز دانش

د و سمیناری ان و فرزندانشان مفید است روشن شوآموز دانشاست. اگر اهمیت موضوع و اینکه این برنامه برای   شده دادهتوضیح  ها آن

شود و  ان مصرف نمیآموز دانششود اما توسط  ها توزیع می قرص اآلنباعث افزایش اهمیت موضوع خواهد شد.  شوددر این زمینه برگزار 

اند که ما مصرف  کنند که مگر مادران ما قرص مصرف کرده ان عنوان میآموز دانششود  ان توضیح داده میآموز دانشزمانی که برای 

 است. تیاهم کم ها آن این مسئله برای کنیم و کالا

 های ما رسوب کند. نداریم و مصرف قرص آهن به ضرر ما خواهد بود و ممکن است در کلیه خونی کمکنند که ما  ان عنوان میآموز دانش

 کنند. شود و مصرف نمی می ها آنها باعث بدحالی  اند که مصرف قرص ان عنوان کردهآموز دانشتعدادی از 

ایم که در  ها گفته . به بچهافتدیب آنجاکند ولی به شرطی که فرهنگ  ان روستایی را تا حدی برطرف میآموز دانشکمبود آهن  برنامه

اجرا  درگذشتهمکمل. برنامه  عنوان به کنارغذاایران سو تغذیه وجود دارد و از سنین کوچک تا سن یائسگی باید آهن مصرف شود در 

که در تابستان قرص بخورید و  شده گفتهها  به بچه ؛ ودارد ها آنبر امتحان  تأثیریشد تا ببیند چه  ده میها دا تا قرص به بچه 2شد و 

 مصرف آن را ادامه بدهید.

ها.  ها قرار داده شود تا والدین، فرزندان خود را توجیه کنند و والدین در خانه اگر سی دی در این زمینه تهیه شود و در اختیار خانواده

کافی زمان ندارند و زمان زیادی را به مربیان سالمت  اندازه بهان در منزل مشاهده شود چون مدارس آموز دانشوسط والدین و سی دی ت

 باشد. مؤثرتواند بیشتر  شود می ها داده می یک آزمونی تهیه شود از سی دی که به بچه ؛ وتوانند اختصاص دهند نمی

اقتصادی رونه گرفته است. در  ازلحاظدهد که کشور ما  کند و این نشان می را اجرا میاست این برنامه  توسعه درحالچون کشورها 

 کنند. کشورهای اروپایی چون سو تغذیه وجود ندارد قرص آهن مصرف نمی

و  در حال اجراست هرسالان دقت نظر مسئولین و پیگیری مسئولین که این برنامه آموز دانشداری است. اگر   برنامه منسجم و چارچوب

 مناطهشود. در  می تأمینبرند و از طرف سالمت نسل آینده کشور  ها بیشتر به اهمیت موضوع پی می شود خود بچه تکرار می هرماه

تغذیه است و نداشتن همین امکانات است. اگر شرایط برای  سو آنان مشکل جسمی دارند و علت آموز دانشروستایی خواهران و برادران 

 سالمت بهتر نسل آینده برداشته خواهد شد. طرف بهشود گامی  همه مناطه کشور فراهم

شد و  ها دیده می و کناره آبخوری شدند و کنار سطل آشغال، زیر میزها ها مصرف نمی بود که قرص شده مشاهدههای پیش  چون سال

تا قرص را جدا  16است. ما امسال ان است و مصرف نشده آموز دانشها در داخل کیف و جامدادی  کردند که قرص ها عنوان می خانواده
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ها را کنترل کنند چون مدارس  گفته شد خود والدین مصرف قرص ها آنها گردید و به  و تحویل خانواده شده هیتهکرده و بروشوری 

 ها ندارند. کافی وقت برای کنترل مصرف قرص اندازه به

شد و امسال در محوطه و زیر میزها و کنار سطل آشغال قرص هایی توسط مدرسه داده  پرسنل بهداشت آموزش یها آموزشعالوه بر  

 هرماهها آهن و قرص ویتامین دی هم یکشنبه  بود و یکشنبه هر هفته قرص کارشدهها مسئول این  مشاهده نگردید و یکی از این بچه

 ت قرص داشتند.اگر غایب بودند روز بعد مراجعه کرده و درخواس ؛ وها خیلی پیگیر بودند شد و خود بچه داده می

ندارد بلکه فواید زیادی دارد و فواید آن لیست شود و اگر تحت  ضررقرص آهن  تنها نهیک بروشور که تهیه شود و در این رابطه که 

مفید است چون بعضی از  ها آنآهن برای  های قرصان آموز دانششرایط خاص محدودیت مصرف دارد عنوان گردد. چون هنوز 

های ما از کار بیافتد و از بروشور هم  شود کلیه کنند که مصرف قرص باعث می اند که عنوان می ین موضوع نبردهان پی به اآموز دانش

 ها پاسخ دهند. طراحی شود و بچه سؤالتعدادی 

 برنامه برای همه در دسترس است و یکی از نقاط قوت برنامه است.

 شود و زمانی خوبی است. چای خوردن و این باعث جذب بهتر آهن می ها بچهساعت قبل  2شود و  ها قرص داده می به بچه 10ساعت 

 ؟اند کدمبرنامه از دیدگاه شما  بهتر چهپیشنهادی شما برای انجام هر  راهکارهای*نقاط وعف برنامه مکمل یاری آهن و 

ها برای  سازد یا بدون اینکه بدانند قرص ینم ها آنان ر مقابل اجرای برنامه به علل اینکه یا به ساختار بدنی آموز دانشمقاومت خانواده و 

مفید است یا مضر از مصرف آن خودداری کنند البته در مدرسه ما مشاهده نشد. مربی بهداشت مدرسه با پارچ آب سر کالس  ها آن

دور نریخته  ان جلوی چشم دبیر بخورند. یک عدد قرص هم در مدرسه ما مشاهده نشده که ضایع شود وآموز دانشحضور دارند تا همه 

 ان مصرف نکند.آموز دانششود و یا 

 های قرصکنیم. چون  خوریم و نوع خارجی آن را تهیه می ها را نمی کنند ما این قرص سطح اقتصادی خانواده باال رفته و عنوان می

 سازد. مدرسه به ما نمی

مصرف  ؛ واست نسبت به مشابه خارجی آن ترضرر  کممشکلی ندارد و  شده ساختهداخل  یوهوا آبداخلی متناسب با  های قرصچون 

 ایرانی بهتر است. های قرص

ان و آموز دانشایم )پرسنل، مربیان، مدیران،  است که ما در این خصوص توجیه نشده نیبرنامه ایکی از نقاط ضعف  -خانم حسینی

 (یبند جمعوالدین( در مورد فواید، عوارض و... مصرف قرص )

توانیم از  ان است و میآموز دانش موردتوجهبهداشتی، پزشکان نسبت به معلمین و مدیران بیشتر  : آموزش توسط پرسنل5شماره 

های مربیان و مدیران  موزشبار(. چون آ یکاستفاده کنیم. )ماهی  دهنده آموزش عنوان بهدر این خصوص کمک گرفت و  انیدانشجو

 ان تکراری شده است.آموز دانشبرای 

کارگاه آموزشی  عالقه دارند انتخاب و یکهای بهداشتی  انی که در خصوص فعالیتآموز دانشان بخصوص وزآم دانشمنتخبینی از بین 

توانند در مدرسه فعالیت کنند  ان بهتر میآموز دانشهم جذاب باشد. این  ها آناردویی باشد که برای  صورت بهبرگزار شود و  ها آنبرای 

هایی در این  تبلیغ شود و انیمیشن صداوسیماهای مثل  رند. همچنین از طریه رسانهت اند و باهم راحت ها هم سن و سال چون بچه

تر شدن موضوع مکمل  باعث پررنگ ؛ وهاست آن موردتوجهکند و  شود چون وسایل تبلیغاتی زود در بین مردم جا باز می هیتهخصوص 

 ان شود.آموز دانشیاری برای والدین و 

در آبمیوه، بیسکویت و یک ماده  شده یغن صورت بهدادند. اگر آهن هم  ان قرار میآموز دانشار در اختی شده یغنچند سال پیش نان 

 است. مؤثرتران قرار گیرد آموز دانشغذایی که قابل غنی شدن با آهن باشد در اختیار 
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استفاده نکنند و غنی کردن ها  از قرص  شود و به این دلیل شاید بعضی ان میآموز دانشدهد باعث منزجر شدن  چون قرص مزه خون می

 ان متناسب باشد.آموز دانشجوری باشد که با ذائقه 

ان بررسی شود و چون باعث آموز دانشمربی بهداشت نداریم  که رشته تخصصی بهداشت باشد برای مسئله شپش قرار بود موهای 

تا این  شده گرفته میتصم ا این مشکل برطرف شود.شد تصمیم گرفته شد از راهکارهایی استفاده شود ت ان میآموز دانشناراحتی والدین 

معاینه مو انجام شد.  تیدرنهاها اجرا شود. ابتدا معاینه چشم و سپس معاینه دندان انجام و  ها، دندان کار در غالب برنامه معاینه چشم

ان آموز دانشادند(. اگر مستقیم به والدین و ها یک شانه د ان ناراحت شدند بلکه از این کار هم استقبال کردند. )به بچهآموز دانش تنها نه

 کردند. معاینه شود ناراحت و مخالفت می ها آنشد که قرار است موهای  گفته می

ها باشند و  مربیان تخصص کافی در مورد بهداشت ندارند و نیاز هست که مربیان با تخصص رشته بهداشت باشند تا پاسخگوی نیاز بچه

شود.  مربی بهداشت در نظر گرفته می عنوان بهزمانی که نیرویی اضافه است  وپرورش آموزشبود. در خواهد  مؤثراین کار بیشتر 

 شود. همچنین زمان کافی به بهداشت اختصاص داده نمی

تواند دو جلسه در سال داشته باشد( مشاوران،  ای می شود )هر مدرسه برگزار می وپرورش آموزشدر جلسات بهداشت خانواده که توسط 

های الزم داده شود. یکی از مسائل مهم توجیه نبودن والدین و مقاومت والدین در مورد  بیان بهداشت و بهداشت خانواده آموزشمر

 برنامه مکمل یاری است.

دنیا بچه به  نکهیبعدازاکنند اما  به مراکز مراجعه می شده مشخصبرنامه مکمل یاری آهن برای زنان باردار بسیار اهمیت دارد و در زمان 

در جلسات  ؛ ودر مناطه روستایی خصوص بهشود  می تیاهم کمشود و دیگر این برنامه برای والدین  آید و وارد مدرسه و جامعه می می

های  درمانی روستایی، خانه-توان آموزش به این والدین را از طریه مراکز بهداشتی شوند و می مدرسه والدین روستایی حاضر نمی

 ازلحاظیری نمود. در مناطه روستایی مصرف لبنیات و مواد غذایی حاوی کلسیم زیاد است و کمبودی ندارند اما بهداشت انجام و پیگ

ها و مواد غذایی حاوی آهن کمبود دارند و اکثر مادران دچار کمبود آهن هستند و توجهی به مسئله  مصرف گوشت، پروتئین، ویتامین

بود و  زیآم تیموفقان خوابگاهی اجرا شد که بسیار آموز دانشبرای  وپرورش آموزشز طرف کمبود آهن فرزندان خود ندارند. طرح بشری ا

 خواهد بود. مؤثران داده شود بیشتر آموز دانشاگر در کنار مکمل یاری یک آبمیوه هم به  ؛ ومجانی بودن آن بود  دلیل اصل آن

ها در اوایل سال تحصیلی باشد  و تعداد  بهتر است آموزش ؛ ودبودن یریگ خونهای هشتم و نهم هم خواهان انجام  ان پایهآموز دانش

ها آموزش داده شود و سی دی و بروشور آموزش در  ان، والدین افزایش پیدا کند و برای همه پایهآموز دانشجلسات آموزشی برای 

شی را مطالعه کنند و به فواید مکمل یاری های آموز ان بستهآموز دانشقرار داده شود و سواالتی طراحی شود تا خانواده و  ها آناختیار 

 پی ببرند.

توان مباحثی مثل مکمل یاری را هم در این کتاب آورده شود چون  در سال اول دبیرستان کتاب بهداشت محیط هست که می

 داشت.کنند و دقت زیادی به این مسئله خواهند  مطالعه می حتمااها را  خواهند نمره بگیرند این کتاب ان میآموز دانش

ای در این زمینه برگزار شود  اگر مسابقه ؛ وان قرار بگیرد خیلی مفید خواهد بودآموز دانشی آموزشی در این زمینه در اختیار  کتابچه

 تر خواهد کرد. ان را مشتاقآموز دانش

 ها آنگذارد و چون برای  می ها آنبر بدن  تأثیریکه مصرف مکمل آهنی چه  دانند نمیشوند یعنی  ها از نتایج طرح آگاه نمی بچه

 دهند. محسوس نیست زیاد به برنامه اهمیت نمی

در شروع طرح تعدادی پرسنل بهداشتی در صبحگاه در مورد طرح و اهمیت آن بحث کنند. به طریه خاصی طرح را شروع و ادامه 

 باشند. حضورداشتهدر هنگام مصرف خود پرسنل بهداشتی  مثالادهید. 
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در  یا جلسهخواهند و در این زمینه با مدارس  طرح مکمل یاری نیستند و در این زمینه گزارش از مدارس نمیپیگیر  وپرورش آموزش*

 ؛ وشود به مدیران مدارس اعتماد دارد پیگیر اجرای طرح مکمل یاری نمی وپرورش آموزشاین خصوص برگزار نشده است و چون 

 مکمل یاری را جایگزین کرد. ازجملههای بهداشت  بحث وپرورش آموزش تیاهم کمهای  برنامه جای به شود می

گرفته شود و این مسئله در جلسات  تر یجدو بهتر است مسئله مربیان سالمت و انتخاب از میان افرادی که متخصص این رشته هستند 

 ند.رشته بهداشت شو آموختگان دانشمطرح و مدارس ملزم به گرفتن مربیان سالمت از  وپرورش آموزشدانشگاه با 

که برای مربیان و معلمین در این خصوص کارگاه آموزشی برگزار کند و باید با  وپرورش آموزشو از طریه دیگر معاونت بهداشت از 

 ، مدیران و مربیان ارتباط بیشتری از طرف دانشگاه برقرار گردد.وپرورش آموزشمسئولین 
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 14پیوست شماره 

 برنامه مکمل یاری در موردت مدارس جلسه بحث گروهی متمرکز برای مربیان سالم

 

 ؟اند کدم*فواید برنامه مکمل یاری آهن از دیدگاه شما 

برای مدرسه و جامعه والدین  ها آنبرد که سالمت  آموزان به این مسئله پی   شود که دانش                    : اجرای برنامه مکمل یاری باعث می1شماره 

 اهمیت دارد.

 مفید است. ها آنافراد در آینده مادران این جامعه هستند اجرای برنامه برای سالمتی  : چون این2شماره 

 شود.  آموزان از این طرح می اند و این مسئله باعث استقبال تعدادی از دانش خود را پذیرفته خونی کمآموزان مسئله   : خود دانش3شماره 

فهمیدن مربی بهداشت در مدرسه  آمد و زمانی که می پیش می سواالتوزان آم : به دلیل خستگی و عادت ماهیانه برای دانش4شماره 

توجه  مسئله شود که در آینده مشکل کمتری داشته باشند نسبت به این  داده می ها آنی آهن به همین دلیل به ها قرصحضور دارد و 

 کند. آموزان کمک می توسط دانش کردند. اگر مربیان بهداشت در توزیع قرص آهن نظارت کنند به استفاده درست آن می

پیشنهادی شما برای انجام بهتر برنامه از دیدگاه شما  یکارها راه*نقاط وعف و مشکالت اجرای برنامه مکمل یاری آهن و 

 ؟اند کدم

شتی ها توسط پرسنل بهدا شود و تمایل به استفاده ندارند و بهتر است قرص آموزان تکراری می : مصرف قرص توسط دانش1شماره 

 کند. کاهش پیدا می ها آنشوند تمایل  و هر چه به آخر طرح نزدیک می ترند مشتاقطرح  لیدر اوا معموالاتوزیع گردد. 

: مربی با رشته بهداشت حضور ندارد و مربیان تخصص این رشته ندارند و از طرفی بهتراست اول سال یک کالس ضمن خدمت 2شماره 

مدارس  معموالااز طرف مربیان کالس اختصاص و مخصوص  به خود ندارند و  ؛ وزم را پیدا کنندهای ال برگزار شود تا مربیان آگاهی

توزیع و  ها قرصدهند و اگر ساعت مخصوص بهداشت داشتند در همان ساعت و در حضور مربی  قرار نمی ها آنکافی در اختیار  زمان هم

 شد. داده میهای الزم  شد و هر جلسه آموزش آموزان  مصرف می توسط دانش

داده  ها آنها به  کردند که بدون اینکه صبحانه بخورند قرص و اظهار می کردند یممراجعه  درد دلآموزان  با شکایت  بعد از مصرف دانش

 کردند که راضی به اجرای این برنامه نیستند. کردند و اظهار می شد و از طرف دیگر هم والدین شکایت می می

مکمل یاری خواهد شد و  تأثیرآموزان داده شود باعث مصرف و افزایش  رف قرص یک آبمیوه به دانش: اگر در کنار مص3شماره 

 شیر همان روز آبمیوه داده شود. جای بهبهتراست 

این کار  ؛ وآموزان هم تشویه به مصرف شوند آموزان  مصرف کنند تا دانش شد که قرص آهن را در حضور دانش از دبیران خواسته می

 آموزان در مدرسه شد. ایش مصرف توسط دانشباعث افز

 خارجی داده شود. های قرصآهن خوب نیست و کیفیت ندارند و بهتراست  های قرصکردند که این  : معلمین اظهار می4شماره 

 تحویل مدارس شده است و مشکل در توزیع آن وجود نداشته است. موقع بهها  قرص

آموزان  ها به رابطین بهداشت تحویل تا در بین دانش اهمیت چندان ندارد. قرص وپرورش شآموزاز طرف دیگر برنامه مکمل یاری برای 

اند که حساسیت دارند و  را در جیب خود گذاشته و اظهار کرده ها قرصآموزان  دادند که بعضی از دانش توزیع گردد و رابطین گزارش می

 شدند.   اد توسط مربیان توجیه به مصرف میبعد این افر ؛ وخوریم یا امروز حالمان خوب نیست و قرص نمی

 شده گزارشخورند. از عوارض  صبحانه می ها بچهمربیان اظهار کردند بهترین زمان مصرف زنگ تفریح دوم است چون زنگ تفریح اول  

 و حالت تهوع بوده است. درد دلها  مصرف قرص
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بد شدن حال  واسطه بهکنند ) شده و از مصرف خودداری می کنند که حالشان بد آموزان وانمود می دانش ها وقتبعضی  و البته

 دوستشان( 

شود  که  آموزی که قرص را در مدرسه مصرف نکرده قرص را در منزل مصرف کند باعث می راهکار: اگر والدین توجیه شوند دانش

را توجیه کند که برنامه مکمل یاری  ها آن. اگر جلسه توسط پرسنل بهداشت برای والدین برگزار شود و کند دایپمصرف قرص افزایش 

کنند و تمایل به  برنامه مقاومت می در برابروالدین  معموالاشود.  ضروری است باعث کاهش مشکالت عدم مصرف می ها آنبرای فرزندان 

هن توسط فرزندان توجیه گردد خود والدین هم بر مصرف قرص آ ها آنمسئله برای  نیاگر ا ؛ وها ندارند استفاده فرزندانشان از قرص

 کنند. خود نظارت می

 کند و بهتراست یک زنگ آهن یاری اختصاص داده شود.   ای برگزار نمی در این زمینه جلسه وپرورش آموزش

مربی  ؛ وپیگیر اجرای برنامه مکمل یاری نیست و از طرفی مسئله مربی بهداشت از اهمیت چندان برخوردار نیست وپرورش آموزش

 افتد. بودن و عدم داشتن نیرو اتفاق می بر نهیهزبه دلیل  وپرورش آموزشاز  رسانی اطالععدم  ؛ ودانند می تیماه کمبهداشت را 

های الزم را کسب کنند تا بتوانند مفید واقع شوند و با وظایف خود آشنا شوند. مربیان اطمینان ندارند که  باید ابتدا خود مربیان آگاهی

و کنار  زهایمکه قرص کنار آبخوری، زیر  شود میفقط اطالعاتی از جانب رابطین داده  نهشود  یا  می آموزان مصرف ها توسط دانش قرص

 گردد. ها مشاهده می آشغالسطل 

شود به همین دلیل به پزشک مراجعه  می ها آن درد دلچون باعث  کنند نمیها را مصرف  کردند که قرص آموزان اظهار می بعضی از دانش

 است. زشدهیتجوقرص خارجی  ها آناند و برای  کرده

 اصالاکجا و آیا  ها قرصاز طرفی کسی پیگیر اجرای برنامه نیست که  ؛ وخواهد شد ها آنزدن ابالغ برای مربیان باعث افزایش انگیزه 

 است. تیاهم کم وپرورش آموزشدر کل بهداشت برای  ؛ وشود یا نه مصرف می

 شود تا مباحث بهداشتی بیان گردد. داده می و از طرفی ساعت خیلی کم به مربیان اختصاص

 ؟اند کدمبرنامه  بهتر چهشما برای انجام هر  یشنهادیپ یو راهکارها آموزان موانع مصرف قرص توسط دانش

کنند و  چند بار گفته شود که قرص را مصرف کنند لجبازی می که یدرصورتکنند و  ها در سنی حساس هستند که لجبازی می چون بچه

 ظاهری است. ها آنکنند و حالت تهوع  میمصرف ن

، خواهد شدآموزان در بیرون و یا محیط خانه مبنی بر اینکه مصرف قرص باعث مشکالت گوارشی  دانش یها دهیشنممکن است به دلیل 

مصرف های ما که  )مادربزرگ خواهند شدرا مصرف کنند در آینده دچار مشکل  ها قرصکنند اگر  کنند و اظهار می مقاومت می

     اند، لزومی ندارد ما مصرف کنیم.(  کرده نمی

ها توسط پرسنل بهداشتی انجام گیرد چون آموزش توسط  قرار گیرد و آموزش ها آن اریدر اختآموزشی یا سی دی آموزشی  و بهتراست

 موردتوجهآموزشی باشد تا  های مختلف آموزان توجه الزم را ندارند و این آموزش از طریه رسانه شود و دانش مربیان تکراری می

 آموزان قرار گیرد. دانش

ها  اردو و جوایز بچه  برگزاری آزمون و مسابقه و و باها تمایل نشان ندادند  نیاز به انگیزه دارند مثل طرح دادرسی که در ابتدا بچه ها بچه

 اشتیاق نشان دادند.

ها دوست  ها شود و از طرفی بچه حی و اجرا شود تا یک انگیزه برای بچهای طرا مسابقه مثالاآموزان تغییر کند  نیاز هست که نگرش دانش

 یا نه. کرده استرا جبران  ها آنهای  ها کمبود آیا قرص ؛ کهرا بدانند ها قرصدارند نتیجه مصرف 

ها  بچه ؛ وکنند صحبت می ها آنها مهم است که پزشکان یا پرسنل بهداشتی در صبحگاه در مورد برنامه مکمل یاری برای  برای بچه

 شد.  خواهند تر مشتاق
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شود و در زمان  تر پررنگآموزها  ، مدیران، مربیان، والدین، دانشوپرورش آموزشالزم است که اهمیت برنامه مکمل یاری برای  تیدرنها

 خاصی را به مربیان بهداشت اختصاص دهند.

 تیاهم کمخدم مدرسه درگیری زیادی دارند و مسئله بهداشت مسائل بهداشتی با والدین، همکاران، مست یریگ سختمربیان به دلیل 

 است. 

کند و  آوری می را بعد از مصرف جمع ها قرصها حضور دارد و پوسته  یکی از رابطین بهداشت در هنگام مصرف قرص در کالس بچه

های هشتم و نهم بیشتر از  ه پایههای پایه هفتم نسبت ب بچه ؛ وکند می ادداشتیاند در دفتری مخصوص  افرادی را که مصرف نکرده

 .کنند یمبرنامه استقبال 

نیاز هست برای  ؛ وهای بهداشت را اجرا و پیگیری کنند و از طرفی خود مربیان بهداشت هم نیاز به انگیزه دارند تا با جدیت بیشتر برنامه

 شود.  خود مربیان هم مباحث بهداشتی در اول سال آموزش داده
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 عمیق( یها مصاحبه)مستندات 18-15پیوست 
  

 15پیوست شماره 

 )آقای مهدوی( وپرورش آموزشجلسه مصاحبه با ریاست 

 ؟اند کدم*فواید / مشکالت برنامه از دیدگاه شما 

در مورد اجرای طرح  وپرورش آموزشو تقدیر و تشکر از وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی گناباد و  ییآمد گو خوشضمن عرض 

 نقاط قوت و ضعف برنامه از مجریان این طرح یموردبررساری آهن و تشکر در مکمل ی

 ها نیاان متوسطه اول که آموز دانشنفر از  1804ان دختر متوسطه دوم داریم و آموز دانشنفر از  1529جهت اطالع در مجموعه گناباد 

درصد از زنان و دختران کشور  40ط با اهداف این طرح حدود در قالب این طرح قرار بگیرند که قرار گرفتند. حال در ارتبا توانستند یم

انی که در حال رشد هستند ایجاد کند به این خاطر این طرح اجرا آموز دانشمشکالتی در  تواند میو این  برند یمما از کمبود آهن رنج 

و  کند میو در زمینه رشد مشکلی ایجاد ن ردگی میآینده را  های بیماریمعانی آن جلو خیلی از  ازجملهو بسیار موفه هم هست  شود می

و فرزندانشان ایجاد کند و کاهش  ها خانماز مشکالت خونی و افت تحصیلی و مشکالت خانوادگی که در آینده در ارتباط با باروری 

ر روند ممکن است بهتری انجام گیرد چون در ادامه کا یزیر برنامهکه یک  طلبد یمخوبی است ولی  کار. کند میضریب هوش جلوگیری 

 کند شود.

هم  ها آموزشان باید فراگیرند. این آموز دانشو  ها خانوادهکافی هم مربیان بهداشت و هم مربیان مدارس و مدیران،  های آموزش امال

س نیست و باید زمان مناسب مثل صبحگاهی، جلسه آموزش خانواده یا در قالب یک کال ها بچهاست و هم در مجموعه درس  ریگ زمان

و همچنین ما دوره  گرفته انجامدر مقاطع متوسطه  ها آموزشدانشگاه این  یبا همکاردر نظر گرفته شود که خوشبختانه  برنامه فوق

گذشته برگزار کردیم تا برنامه بهتر نمود پیدا کند و هم مراقبین سالمت، مدیران مدرسه، مربیان پرورشی که  سال همضمن خدمت 

مدرسه مروج سالمت ما  41نامه را تبیین کنند در این جلسات آموزش در قالب ضمن خدمت برگزار شد و حدود این بر توانند یمبهتر 

 بیشتری این کار صورت گرفت. تأکیدداریم که باز با 

ا نیستند و به خاطر اینکه یا ترکیبات آن باید بررسی شود یا خیلی آشن شد ینماما با این مسائل آن استقبال که انتظار هست گاها دیده 

اکثریت استقبال کردند.  حال نیدرعنگران باشند اما  ها بچهبا این برنامه داده شود که کی مقدار خود  زمان همباید یک برنامه غذایی 

 شوند تر آگاه ها بچهو  ها خانوادهبا شروع این طرح به مدارس ارسال شود، یک مقدار  حتماای آموزشی بروشورهاپیشنهاد ما این است که 

 انجام گرفت. 94که در مدرسه فرزانگان در سال  طور همانو با یک مراسم خیلی زیبایی چون یک کار مهمی است یک افتتاحیه بگیریم 

هم این کار  تیو درنهاباشد  بانشاطشاد و  های برنامهلذت ببرند همراه با  ها بچهبرای این برنامه یک زنگ مخصوص را داشته باشیم تا 

نفس کار بسیار ارزشمند است و در گناباد هم ما با همکاری متقابل با دانشگاه ما این طرح را در مدارس متوسطه  انجام بگیرد چون

 .میا کردهشروع 

 ؟شود میاستقبال ن دیدوشایباکه  طور آنبر سر راه اجرای برنامه هست که به نظر شما چه موانعی 

یعنی مربیان ؛ الزم را انجام دهند کم داریم های آموزشنه بهداشتی در مدارس یکی از موانعی که هست اینه که ما نیروهایی که در زمی

هرم در مدارس مدیران هستند و باید  رأسخاص را باید برای مربیان بهداشت، مدیران مدارسی چون  های دورهبهداشت کم هستند و 

 مدیر اعتقاد به این حرف پیدا کند و همراهی خودش را نشان دهد. 
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 باید آگاه شوند، ها خانواده بر است. دهید هزینه که شما بخواهید انجام  یهر کاربرای برنامه باید وجود داشته باشد چون  ای بودجهیک 

را باال ببرد و مشکالت  ها آنسیستم ایمنی بدن  تواند میتبیینی نیست که این طرح  ها بچهو  ها خانوادهفواید این طرح شاید برای  ریال

باید در قالب  ها نیاگفته شود کسی که افت آهن دارد ممکن است دچار افت تحصیلی شود و  ها بچهباید به  مثالارا کم کند.  ها آن

مشکالت روحی و روانی ایجاد نکند که چون شما بیمار  ها بچهتبیین شود و که خیلی برای  ها بچهشاد برای  های برنامهآموزش و 

که زندگی بهتری داشته باشد و اگر همه با این نیت  کند میل است که به فرد کمک مکم کی نیاهستید باید قرص آهن مصرف کنید. 

 در مدارس نمود پیدا کند. تواند میوارد شوند و کمک کنند این طرح بیشتر 

تا در این برنامه را انجام دهد و  خواهد یمف کنند باید فرد متعهد شود که ممکن است قرص را در منزل مصر ها وقتچون بعضی  ها بچه

اجباری  های برنامهکه یک برنامه اجباری است که باید انجام دهد و  کند میدارد فکر  یا دهیفاوجود فرد نهادینه نشود که این طرح چه 

 باید همراه با رضایت طرف باشد که انجام بگیرد که خوشبختانه این برنامه اجرا شد. ها برنامه. دهند میهم جواب ن

و  ها بچهتشویه شوند و تا اهداف این طرح برای  ها بچهخوبی در مدارس نصب شود تا  یبندهاحتی  انیرس اطالعی خوب بروشورها

 استقبال از این برنامه با مشکل مواجه خواهد شد. واقعااوالدین و همکاران روشن نشود 

 یکارها راهمدیران هست؟/  ان و انگیزه در مربیان وآموز دانشبرای افزایش انگیزه مصرف در  ییها راه کنید می*شما فکر 

 برنامه چیست؟ بهتر چهشما برای انجام هر 

اگر این را  شود میکنید که این مشکالت برای شما ایجاد  تأکیداین بحث در مرحله اول بحث سالمتی فرد هست. شما  وقتی  هرحال به

ایرانی کمبود آهن دارند و ... اگر این  یها خانم %40 ثالامبرسد  ها بچهو  ها خانوادهعینی به دست  آمارهامصرف نکنید و باالخره اگر این 

یی که در حال رشد هستند و ها بچه مخصوصااشود  تأمینان آموز دانشمیزان آهن بدن  کند میموارد تبیین شود که این خودش کمک 

ه کمک کند و از طرف مربیان و به این برنام تواند میخطر ایجاد کند. این مسئله  ها آندر آینده زندگی  تواند مینقص  هرگونه

و باالخره باید در جامعه هم  شود میتنها مربوط ن وپرورش آموزشن برنامه به یانجام دهند و حال تبی توانند یمکارشناسان آگاه و همراه 

 بروشورو حتی  مینیب یمکم  ها رسانهو تبلیغات این برنامه را در  افتد یمگوییم در جامعه این قضیه اتفاق  مطرح شود. ما وقتی می

 تهیه کرد و به مدارس ارسال کرد. وپرورش آموزشآموزش نداشت که خود 

داشته باشند یک بروشوری آماده کردیم ما در مدارس پایگاه  یزیر برنامهان یک آموز دانشباید در تغذیه  زمان همحتی گفته شد باید 

غذایی همراه با  دستورالعملرسانند به این خاطر باید یک ی غذایی به فروش ب  تغذیه سالم داریم که حه ندارند هر ماده

مواد افزودنی  توانند یم معموالاهم باید به شکلی باشد که اگر  ها قرصی  باشد. طعم و مزه ها بچهآموزشی باید برای  یها دستورالعمل

د بار در سال اگر این برنامه را انجام دهیم در نمادین چن صورت بهدارد و  تأثیراضافه کنند که یک مقدار طعم و مزه هم در این برنامه 

برنامه  دورافتادهمرتبه با همکاری خود دانشگاه ما در روستاهای  نیو چندقالب یک صبحانه سالم یا ناهار سالم به این شکل وارد شویم 

مصرف  جای بهید کمک کنیم که در این زمینه با ؛ وبردند یمو لذت  کردند یمخیلی استقبال  ها بچهصبحانه سالم اجرا کردیم که 

مضر از مواد غذایی استفاده کنند که بسیار ارزشمند است و نقش خود والدین و مربیان خیلی مهم است. خوشبختانه  دهیفا یبتنقالت 

شده و ضمن اینکه در طول سال چند مرتبه نظارت باشد توسط یک کار مشترک توسط  تأکیددر جلسات مدیران این مسئله خیلی 

. آثار اند کردهو یا مصرف ن اند کردهکه مصرف  ییها آنها صحبت کنند با  و بر نحوه مصرف قرص با خود بچه وپرورش آموزششگاه و دان

فرد را بررسی کنیم یا یک سری آمار شهر را به  و رفتارفردی که مصرف کرده خصوصیات ذهنی فرد را بررسی کنیم، درس  مثالابرنامه 

 وزن کمنوزاد  مثالاو یا  ریوم مرگباعث افزایش   تواند میچقدر  اند داشتهو این مشکالت را  اند کردهکه مصرف ن ییها آنبدهیم که  ها بچه

را افزایش دهیم. ما هر طرحی که  ها یآگاهاتفاق بیافتد و بهر حال باید  تواند میمسائل  طور نیاو  نیجن سقطزودرس یا برعکس آن 

دارد و تا  یا دهیفانهادینه شود که چه  کند میو منفی دارد تا اینکه باالخره برای فردی که استفاده باالخره نکات مثبت  شود میشروع 
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. کند میمشخص شد نفع آن بیشتر از ضرر آن است  خود طرف شرکت  یوقتآن مشخص نشود ممکن است مقاومت کند و  یها دهیفا

در مقابل  میتوان یمما  دیآ یماریم و دانش آمور از تشویه خوشش سروکار د آموز دانشیک بحث دیگری که هست این است که ما با 

 شود میرا تشویه کنیم. انسان در هر سنی از تشویه خوشحال  ها آن اند کردهدر قالب  اینکه افرادی که استفاده مداوم  یا مسابقهیک 

و فواید آن برای افرادی که استفاده کردند و اثرات  شاا...  طراحی و اجرا شود و فواید این طرح در این رابطه ان یا مسابقه هرحال به

را افزایش دهیم، حضورمان  یا رسانهدارد و با این مسابقه آگاهی این افراد را باال ببریم، تبلیغات محیطی و  ها بچهمخربی که فقر آن در 

 ایبا حضور کارشناسان بهداشتی  میتوان یم میکن یمبرگزار  مرتباا هرماهدر جلسه مدیران مدارس که ما  ژهیو بهدر این طرح بیشتر کنیم 

انی که قرص آهن آموز دانشدر گناباد یک کلیپ تهیه  شود که  ها بچهنمایش یک کلیپ آموزشی کوتاه، انیمیشن و ... یا از زبان خود  با

صرف قرص این فواید را دارد و م ها بچهکه به دوستان خودش خطاب کند که  آموز دانشمصرف کردند و باالخره فواید آن از زبان خود 

گناباد حاضر به  وپرورش آموزش)مصرف کند. کند و تشویه به  خطاب فهمند یمهمدیگر را بهتر  نزبا ها بچهساده چون  زبان کیبا 

 (اجرای این طرح حتی در سطح استان دارد

ی  ها بچه، آیا کنند میچطور مصرف  ها بچهنیم ، مربی، والدین تهیه شود که ببیآموز دانشیک کار مشترک در حد پنج دقیقه از زبان 

 وارد عمل شویم و طرح را انجام دهیم. میتوان یمو به این شکل  کنند میمصرف  اصالاکه قرص مصرف کنند، آیا  کنند میقبول  ها آن

 گیرد مین قرار آموزا داشتنو در اختیار  شود میخانم حسینی در مورد کیفیت قرص آهن که بهترین قرص آهن موجود خریداری 

 توضیحات الزم را عنوان کردند.

که برای این  ییها نهیهزاین است که ما  میده یمکه رایگان انجام  ییها طرحآقای مهدوی عنوان کردند که یکی از مشکالتی که در 

هزینه  قدر نیاحظه و توزیع آن از تولید تا این ل شود میکه هر قرص آهن که تهیه  دییبگو. شما باید میکن ینمرا بازگو  شده انجامطرح 

هزینه شده  قدر نیا شود میشما قرار داده  اریاختتبیین کنیم ه این قرص که رایگان در  ها خانوادهما این مسئله را برای  واقعاادارد اگر 

ته است. این مسئله هزینه نداش شود میداده  گانیراکه رسیده به اینجا پس خیلی هزینه شده برای سالمتی شما، فکر نکنید که چون 

این مسئله خیلی  کنید میکه شما چقدر برای هر قرص  هزینه  دانم نمیتبیین شود حتی خود من هم  ها خانوادهو  ها بچهباید برای 

 ازکه هر لیتر آب چقدر هزینه دارد و ما خیلی کمتر  کند میکه با آب و فاضالب داریم عنوان  یا نامه توافه در بحثما  مثالامهم است. 

 .میریگ یماز شما پول  سوم کیو به  میکن یمیعنی سه برابر پول هزینه  میریگ یمن هزینه از شما پول آ

قرص،  یها نهیهزو  شود میدر کشور هزینه  همه نیاکه پس باید یکم بیشتر دقت کنیم وقتی  شود می یا زهیانگو این مسئله خودش 

 ها و ... بیان شود. والدین، بچه برای ضمن خدمت و... های کالسآموزشی،  های کالس

کارشناسی به  وپرورش آموزشبه این کار داشته باشیم چون ما در  مند عالقهیک فرد  وپرورش آموزشاز هر چیز باید در مجموعه  ماقبل

مربی بهداشت است  یک دهد مینداریم که این کار را انجام دهد. در گناباد کسی که این کار را انجام  ییکجاینام بهداشت نداریم یعنی 

 .دهد میانجام  و شوق باذوقو  اند کردهکه قبول زحمت 

این  در کنارانجام دهد.  کاری چهباید خوب عشه و عالقه نشان دهد که  شود می وپرورش آموزشکسی که متولی این کار در  اوالاپس 

مدرسه نتواند چون برنامه خاص خود را دارد ولی  خاصی را به این کار اختصاص دهیم البته ممکن است هر زمان کیاگر ما در مدارس 

انجام داد  تواند میهر کالس را یک روز هفته به این کار اختصاص دهید،  شود میکه گفته   دستورالعمل بر اساساگر زمانی مشخص را 

یک ساعت خاص را اختصاص دهیم ه یک روز و در مدرس ؛ کهتجربه بهترین روش اتخاذ گردد را انجام داد تا بر اساس ها راهو باید این 

داشته  یا شدهکم  همیشه یک آموز دانشان نهادینه شود که بهر حال آموز دانشکه این کار کمی سخت است و باید طوری این کار در 

یا مطالبی  تبلیغی بیشتر انجام شود و توسط مربیان، مدیران، مسئولین صبحگاه ی برنامهنیاز خود بداند و این هم با  وآب نانباشد مثل 
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پایلوت در برخی مدارس انجام گردد با همکاری متقابل  صورت به کارهااین  ؛ ومطالعه کنند ها بچهدر تابلو بهداشت نصب گردد تا 

 شود. یانداز راهاز مدارس  یکیدرپیگیری شود و دبیرخانه طرح آهن یاری 
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 16پیوست شماره 

 (وپرورش آموزش جلسه مصاحبه با آقای ساالری )معاون

 

 ل یاری آهن از دیدگاه شما چیست؟م*نقاط قوت برنامه مک

کند که ما به یک طریه آن را  های ما هست ضرورت آن ایجاب می چون فقر غذایی در اکثر خانواده که ییازآنجاضروری و  زیچ کیآهن 

م این طرح مهم و مفید است ولی شاید در انجام مخصوصاا به دختران که در معرض یک سری مشکالت هستند برسانیم. به نظر من انجا

 موفه نیست. دیدوشایباکه  طور آنبه علت عدم آشنایی  اصطالح بهآن یک سری 

 ل یاری آهن از دیدگاه شما چیست؟م*نقاط ضعف برنامه مک

که ما به شکل قرص  مهه نیاکند،  مشکل دارد که قرص مصرف می آن تلقی آدم از قرص اینکه شاید یک ضعف نقطهبه نظر من اولین 

دهند یعنی  ها معموالا  واکنش منفی نشان می که این برای درمان آن است و بچه دارند مشکلکنند که یک  دهیم فکر می ها می به بچه

اگر شکل  ن لحظه نخورند و بعد بندازند دور یا استفاده نکنند. لذاگوییم قرص را بخورند شاید در آ یها شاید استقبال نکنند. وقتی م بچه

بیشتری خواهد  تأثیر یجور نیادر قالب مواد غذایی باشد  مخصوصااها خورانده شود بهتر است  دیگر به بچه ینوع بهاین کار عوض شود و 

کنند یک بیماری دارند و به این خاطر  ها تمایل برای خوردن قرص ندارند چون فکر می مشکل آن این است که بچه نیتر مهمداشت. 

 ترین مشکل آن همین باشد. کنم عمده د بخورند و فکر میدوست ندارن

 

 ی اجرای وجود دارد؟ مشکلی یا موانعی در شیوه وپرورش آموزش اداره*در سطح دانشگاه علوم پزشکی، 

و آن در زندگی هر فرد  نیتر مهمهای بهداشتی به نظر خود من بهداشت  ما خوشبختانه در این بحث هیچ مشکلی نداریم در تمام طرح

 در این طرح هم خانم عابد زاده و مدیران ما توجیه هستند.  شکر اخدارها خواهد بود و  این تعامالت بیشتر باشد به نفع بچه هرچقدر

شوند و  ها نقش دارند یا مربیان بهداشت توجیه می ان توجیه هستند یا والدین یا خانوادهآموز دانشکنید  *آیا فکر می

 برنامه چیست؟ بهتر چهپیشنهادی شما برای انجام هر  یکارها راهکافی است؟/ رسانی اطالع

کنم اول مهر  ان توجیه نیستند به خاطر همین پیشنهاد میآموز دانشکنم مربیان و همکاران ما توجیه هستند ولی  من فکر می

کالس  صورت بهمفید نباشد، ها شاید چندان  چون سر صف سرصبح گاههایی از علوم پزشکی به مدارس بیایند البته نه اینکه  گروه

ه هست و علت اینکه شما باید قرص بخورید چ هدهیم چ دهیم و علت اینکه قرص را می آموزش داده شود و علت اینکه چرا قرص می

یکی از  ها. ما در ابتدا مهرماه جلسه اولیا و مربیان داریم که حداقل ن خانوادهخواهد بود و عالوه بر آ مؤثرهست. اگر توجیه شوند خیلی 

 ها آنی این طرح اطالعاتی را به  درباره ها آنکنند یا اگر الزم است ما حاضریم مادران را دعوت کنیم تا شما برای  والدین شرکت می

 آن بیشتر خواهد بود. راتیتأثمادران توجیه شوند خیلی کمک کنند خواهد بود و  هرچقدررا توجیه کنید و  ها آنبدهیم و 

که در این جلسات از دانشگاه  مییبگوتوانیم  شود و ما می ما برگزار می دهید آموزشاولیا و مربیان که توسط مربیان  ما در جلسات انجمن

ها  هایی در مورد فواید قرص آهن تهیه و اول سال بچه خواهند بیایند و مانعی هم ندارد و اگر پمفلت علوم پزشکی برای صحبت می

 شود مفید خواهد بود.ها هم داده  توزیع شود به خانواده

که  میبازکنها  اهمیت آن برای بچه هرچقدرکنم  ها مهم است که فکر می ها مشکل نیست ولی استفاده بچه در رابطه با توزیع قرص

 هرچقدرکنم این بهترین راهکار است تبلیغاتی که هم شنیداری باشد و هم دیداری باشد و  کنند فکر می بدانند به چه خاطر استفاده می

 این را توسعه دهیم بهتر است.
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 آن بیشتر خواهد بود. تأثیرکنم عالوه بر معلم اگر از دانشگاه علوم پزشکی هم جلسات آموزشی برگزار شود  من فکر می

ارت نظ ؛ وندارد کننده هیتشوکنم نیازی به انگیزه باشد چون وقتی آدم بداند که کاری برایش مفید است نیاز به  در مورد انگیزه فکر نمی

 توجیه شوند خودشان با اشتیاق این کار را انجام دهند. خوبی بهها  ها را وادار کنیم. اگر بچه توانیم بچه دهد و ما نمی خیلی جوابی نمی

را ببریم. ما  ها آنرا تشویه کنیم یا اردویی  ها آن بار یکوقت  هرچندتوانیم رابطین آهن یاری از هر کالس یک نفر انتخاب کنیم و  می

رابطین مدارس باشند.  عنوان بهها  نی باشد و آآموز دانشی داریم که زیر نظر کمیته بهداشت آموز دانشر مواردی شوراهای د

ها صادر  نرا تشویه کنیم و ابالغی بر دل آ ها نشوند و آ اشته باشند و خوشحال میان خیلی دوست دارند یک مسئولیت دآموز دانش

ها برای مصرف و تبلیغ  انگیزه ایجاد کنیم که در حضور دیگران قرص را استفاده کنیم و از خود بچه ها آنکنیم و به این طریه برای 

ها را  داریم پیرامون استفاده از قرص آهن یا فواید قرص آهن و این افراد )رابطین( بچه ای  مسابقه مییبگوها  به بچه مثالااستفاده کنیم 

 ها. تر با بچه ل برای رابطین کالس توجیهی برگزار کنیم برای ارتباط نزدیکبندی کنند  و اول سا تشویه کنند و گروه

هنری پیرامون این موضوع -توانیم برای این موضوع استفاده کنیم و مسابقات فرهنگی ی داریم که میآموز دانشهای مختلف  ما تشکل

 های نقاشی در این زمینه. طرح کنیم و اجرا کنیم مثل مسابقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

165 

 

 ارزشیابی برنامه کشوری مکمل یاری آهن در دختران دبیرستانی  

 17یوست شماره پ

 

 (وپرورش آموزشمسوول بهداشت )جلسه مصاحبه با خانم عابدی زاده 

 

 ل یاری آهن از دیدگاه شما چیست؟م*نقاط قوت برنامه مک

زیادی روی آموزش و  تأثیریکی از نقاط قوت برنامه برگزاری کارگاه آموزشی با همکاری دانشگاه در ابتدای طرح برای مدیران بود که 

که باعث  ها قرصان و همکاران انتقال داده شد. همچنین منظم بودن توزیع آموز دانشمطالب به  ؛ وداشت ها آنهنیت مثبت شدن ذ

 ان و مدیران اطالع داشته و آماده باشند.آموز دانششده بود 

 ؟اند کدمدیدگاه شما  برنامه از بهتر چهپیشنهادی برای رفع موانع و اجرای هر  کارهای راهل یاری آهن و م*نقاط ضعف برنامه مک

به  ظاهرااکند یا  دایپبود که عوارض بعد از مصرف کاهش  ایجادشدهدر جنس قرص تغییری  ظاهراایک از نقاط ضعف این بود که 

قبل بود که  یها سالان منتقل کرده بودیم  کاهش پیدا نکرده بود یا اینکه این ذهنیت از آموز دانشکه ما انتظار داشتیم و به  یصورت

عوارض  طور همانهنوز هم  ها قرصکه  کردن یمان گزارش آموز دانشمواردی داشتیم که  بازهمعوارض پس از مصرف دارد  ها قرصین ا

بود، مواردی داشتیم  رگذاریتأثروی مصرفش  قطعااعوارض داشته باشد  بخواهد، بعد اینکه خورند ینمقرص  ها بچه یجور نیهمرا دارد. 

 رگذاریتأث ها قرصو همین روی مصرف  کردند یمولی گزارش  بود یمنباید  قاعدتااکه  کردند یمدیدی گزارش ان عوارض شآموز دانشکه 

 بود.

داشتیم یک ارتقاء آگاهی مراقبین سالمت، مدیران مدارس، معاونین پرورشی، مدیران مدارس مروج  ها قرصراهکاری که ما برای مصرف 

داشتیم که از توانمندی  همه معلمین استفاده شود و فقط مختص به مراقبین سالمت،  تأکیدا سالمت بوده که برای ارتقاء این آگاهی، م

این بوده که معلمین در همه  بر تأکیدمدیران مدارس و زنگ تفریح و صبحگاه نباشد که در مورد مکمل یاری توضیحات داده شود. 

در  خصوصااان آموز دانشاصلی  یها دغدغهاز طرفی یکی از برای مصرف قرص صحبت کنند و مزایای آن را توضیح دهند.  ها کالس

و روی  شود میبر این مسئله که قرص آهن باعث افزایش یادگیری  تأکیدمدارس متوسطه دوم کنکور و افزایش توان یادگیری است. با 

ان برای مصرف قرص آموز شدانروی این مسئله برای جلب نظر  شود میمستقیم دارد و کمبود آهن باعث ضعف درس  تأثیریادگیری 

 صورت گرفت. یا ژهیو تأکید

ما به مدارس توصیه کردیم که مدارسی که پایگاه تغذیه سالم دارند،  شود میبهتر جذب  cمسئله دیگر این بود که چون آهن با ویتامین 

شود از  تأکیدان آموز دانشدارند به برای فروش داشته باشند و یا مدارسی که ن شود میتوزیع  خصوصااپرتغال یا نارنگی روزی که قرص 

 منزل همراه خود بیاورند.

بر ترویج سبک تغذیه سالم با مصرف بهتر مواد مغذی حاوی آهن و حذف فست فود  تأکیدبرای جذب بهتر آهن مسئله دیگری که بود 

 طرف آنمضاعف شد و از  باهمم داشت تغذیه سال یها گاهیپاو  وپرورش آموزشکه امسال  یدیتأکها و مواد مضر و این هم با توجه به 

این هم خود  ؛ کهی حاوی آهن که توزیع شودمغزهاکردیم به مواد غذایی حاوی آهن، مثل  مجهزتغذیه سالم را  یها گاهیپاهم ما 

 .کرد یمان به ریز مغزی آهن را جلب آموز دانشبود که توجه  یا مسئله

کنیم بر  تأکیدان شاید ارزشمند جلوه نشود هرچقدر که ما آموز دانشبرای  یعنی شود مین یگذار ارزشرایگان است  ها قرصچون 

 خواهد بود. مؤثرترمصرف چون رایگان است مصرف کم است و اگر مبلغی در ازای آن گرفته شود که ارزش کار باالتر برود 

عنوان کردند که یا  یابد؟افزایش  تواند میان هست که اگر برداشته شود مصرف قرص آموز دانش*چه موانعی بر سر راه 

شده و در مقطع متوسطه  بروشورهاما محدود به پمفلت و  های آموزشان به علت کمبود دانش ذهنیت درستی ندارند یعنی آموز دانش
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 میکن یمان درگیر درس هستند خیلی ممکن است توجهی به این پمفلت ها نکنند حتی مسابقاتی که ما برگزار آموز دانشدوم چون 

سفیران  برنامهو منتهی مراتب ما از طریه  محدودشدهسال آخر و آموزش به پمفلت  2ان آموز دانش خصوصاا کنند نمیوجهی خیلی ت

بوده باشد باید یکم بیشتر از این آموزش را ارتقاء دهیم هم روی  رگذاریتأثهم خیلی  ها نیاو فکر کنم  میا داشتهرا  ها آموزشسالمت 

 وزش تغییرات اعمال شود.کیفیت آموزش و هم کیفیت آم

 انگیزه ایجاد کرد؟ توان یمان مهم است و اگر مهم است چطور آموز دانش* آیا ایجاد انگیزه برای 

زیادی دارند روی این مسئله مانور بهتری داده شود و نکته دیگر اینکه  دیتأکان روی آموزش و یادگیری آموز دانشیکی اینکه چون 

ان به این مسئله که قرص آهن روی آموز دانشخود خیلی اهمیت دهند و جلب نظر  ظاهر بهممکن است  ان دوره متوسطه دومآموز دانش

 است این هم ممکن است مفید باشد. رگذاریتأث ها آنظاهر 

 است؟  رگذاریتأث* آیا ایجاد انگیزه برای مدیران، مربیان بهداشت بهر شکل 

ان آموز دانشبه   ها آموزشا توجیه هستند )با جلسات متعددی که داشتیم(. باید این است. البته مدیران و مراقبین سالمت م مؤثر قطعاا

 آن بیشتر باشد. یرگذاریتأثدرست منتقل شود تا 

 برای برنامه استفاده شود؟  توان یمان وجود دارد که آموز دانش، مدارس، وپرورش آموزشدر اداره  ییها تیظرف* چه 

سفیران سالمت  یها گروهولی هنوز هم جای کار دارد  میا کارکردهاست که البته روی آن  سفیران سالمت یها گروهیکی همین 

و  میکن یمان انتخاب آموز دانشپنج نفر به نسبت تعداد  یا مدرسهما از هر  کنند میان منتقل آموز دانشاطالعات را به شکل آبشاری به 

تا از مراقبت سالمت یا  گیرد میاز همسال خود بهتر یاد  آموز دانش که نیابا توجه به  دهند میاین افراد به همساالن خود انتقال 

 .ترها بزرگ

 اولیاءهستند که خودشان در حوزه سالمت هستند که یا خودشان پزشک هستند یا به هر شکل درگیر هستند یا  اولیاءظرفیت بعدی ما 

 استفاده کنیم. شود میکمک کنند، از این افراد هم  توانند یمدارند و  یا نهیزم شیپکه 

* توزیع قرص زمان خاصی ندارد بعضی مدارس ممکن است زنگ تفریح و بعضی ساعت کالسی را ممکن است انتخاب 

داشته شود و این ممکن است یک مانع بر  زمانکنند آیا این امکان وجود دارد که این مسوله هماهنگ شود و محدودیت 

 باشد؟

را با خود به  ها قرص آموزانبهترین کار خواهد بود چون اگر دانش  اند نشدهتوجیه  اولیاءکه  یانمز تابر مصرف قرص در مدرسه  تأکید

خیلی مایل به مصرف  اولیاء قطعاا ندان دارآموز دانشن عوارض بعد از مصرف را بعضی از توجیه نیستند و آ اولیاء که یوقتمنزل ببرند 

شد و با توجه به ذهنیت مدیران و همکاران ما مصرف وقت در مدارس بهترین د مصرف نخواه قطعااقرص توسط فرزند خود ندارند و 

ان مراسم افتتاح توزیع قرص آهن را در مدرسه فرزانگان داشتیم آموز دانشبیشت و جلب نظر بهتر  تأکیدگزینه خواهد بود ولی ما برای 

به توزیع قرص داده شود و یک ساعت مشخص  یا ژهیومراسمی داشته باشند و اهمیت  نیهمچنو به بقیه مدارس هم ابالغ شد که 

دارند خودشان پیگیر هستند که امروز قرص را توزیع  از مصرفمنتظر باشند و افرادی که عوارض پس  ها بچهداشته باشد که خود 

 مسئله است. نیاو حواستان به  میکن یم

 *آیا زمان توزیع مهم است؟

ان مصرف نکنند بیشتر است و اگر در سر کالس با نظارت معلم باشد مصرف آموز دانشکه زمان مصرف اگر زنگ تفریح باشد امکان این

بتواند قرص را  آموز دانشاینکه  محض بهچون حالت نظارتی و کنترل دارد و  دهد میجواب  مدت کوتاهولی این مسئله در  نیابیشتر 

 مصرف نخواهد کرد. 
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ان پیگیر قرص آموز دانشنخواهد داشت و بهترین کار این است که ذهنیت  تأثیر تدرازمدکه نظارت و کنترل مستقیم در  کنم میفکر 

شدن خودشان پیگیر قرص باشند و  لیالتحص فارغما قدری قدی باشد که بعد از  های آموزشهم که مدرسه تمام شد این  بعدهاباشند و 

 سنین الزم است.  ی همهدر  ها خانماستفاده کنند چون برای 
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 18ماره پیوست ش

 جلسه مشاوره با خانم دکتر عبدالهی

چقدر آگاهی دارند از بحث  ها نیاو مهم است بدونیم  ها بچهدر ارزشیابی برنامه مکمل یاری آهن دو گروه برای ما مهم هستند والدین و 

یاری، اهمیت آهن در سالمت را چه عوارضی دارد. قرار بوده است در جلسات آموزش ما برای آهن  دانند یمآهن و کمبود ناشی از آن را 

و  دهنده شیافزاهست. مواد غذایی حاوی آهن را بدانند. چه چیزهایی  ییزهایچچه  خونی کمو عوارض کمبود آهن و  امدهایپبدانند، 

ن برای که کمبود آه دانند یماست. والدین آیا  شده یمآموزش داده  ها کارگاهمواردی بوده که در  ها نیاآهن هستند.  دهنده کاهش

و باید اهمیت موضوع را فهمیده باشند. ما یک بحث آگاهی را باید بدانیم و  کند میدختر و پسرشان در سن بلوغ چه مشکالتی ایجاد 

نخورده و  ا همش خورده و اگر نخورده برای چهآی خورد یمهم است که آیا تا قرص را باید برای ما م آموز دانش practiceنگرش و 

 تأثیر( و هر چیزی که روی عدم مصرف د، آگاهی ندارآمده یممثل یادش رفته، اختالالت گوارشی پیش )باید بدانیم  دالیل نخوردن را

 .میکن استخراجگذاشته باید 

 .باالبردهرا  ها بچهساله ما چقدر آگاهی والدین و  10 یها آموزشباید بدانیم که 

 ستان و شهرستان، بهورزان و ...بحث دیگر مجریان برنامه هستند شامل کارشناسان تغذیه ا

 موقع بهوجود دارد یعنی مکمل  logesticآیا بحث  شود میبرنامه باید بررسی شود. اگر برنامه درست اجرا ن logesticهمچنین 

ی مشکل هست و داخل مدرسه هم آیا کسان lojestic، کجای این شود میتوزیع ن موقع بهیا اینکه یا پول کم است  شود ینمخریداری 

 یا نه؟ اند شدهو توجیه  اند کردهآموزشی شرکت  یها کارگاهکه مسئول اجرا هستند آیا در 

 ها آنبرای  اصالاعنوان کنند که  ها یبعضهم بررسی شود چون ممکنه  ها کارگاههم باید سنجیده شود و باید شرکت در  ها آنو آگاهی  

 کارگاهی برگزار نشده است.

توزیع  یچطوربنابراین نحوه توزیع در مدرسه هم مهم است که ؛ توزیع کنند ها بچهداده تا بین  ها آن را بهداشت تحویل ها قرصفقط 

ندهند و نگویند در منزل مصرف کند. آیا هر  آموز دانشرا تحویل  ها قرصدر حضور معلم داده شود و  ها قرصما گفتیم باید  کنند می

ته را اختصاص به توزیع قرص بدهند و نحوه توزیع چگونه است آیا کالس به کالس هفته برنامه مدونی دارند که یک روز مشخص در هف

عنوان  ها بچه ها وقتکه تا مصرف کنند، آیا شرایط فراهم است گاهی  دهد میان آموز دانشو به  برد یم سر کالساست، آیا معلم 

گفته باشد که قبل از مصرف قرص چیزی خورده باشد چون  اه بچهاما آب و لیوان نیست، باید به  دهند میرا تحویل ما  ها قرص کنند می

بگویند  ها بچهبه  قبالاباید  دهند میرا  ها قرصبنابراین روزی که ؛ شود میدر صورت عدم مصرف و با معده خالی عوارض گوارشی بیشتر 

باید نحوه اجرای برنامه را بررسی کنیم که آیا خالی نباشد و  ها آند تا معده چیزی بخورند و یا با خودشان چیزی بیاورن حتماان روز که آ

 چیست؟ ها آن، دالیل خوردن ینمبررسی شوند چرا  خورند ینمکه  ییها آنباید  ها برنامهدر این  معموالایا نه.  شود میدرست اجرا 

 بشودمشخص  واقعاات اگر کنیم تا ببینیم کجای کار مشکل هس یزیر برنامهاین بخش مهم است که بر اساس دالیل عدم مصرف بتوانیم 

بریم خود قرص را بررسی کنیم. اینکه چه قرصی هم داده  وقت آنوارض گوارشی دلیل عدم مصرف هست عنوان کنند ع ها یلیخکه 

تصمیم گرفته شد که فروفومارات جایگزین قرص قبل شود. اینکه  چون قرص فروسولفات عوارض دارد مثالاخیلی مهم است.  شود می

 داده شود هم مهم است تا ببینیم چقدر باید روی خود کیفیت قرص مداخله کنیم. چه نوع مکمل

اجرا کنند، باید  یبازآموزباید کارگاه آموزش برگزار کنند، جلسات  ها نیاآگاهی و نگرش کارشناسان بهداشتی هم باید بررسی شود. 

جامعه کار انجام  یساز فرهنگبرای بحث  صداوسیمایه رسانه و متون و اینکه چقدر از طر یساز آمادهمتون آموزشی را ارائه یا در بحث 

 به این موضوع. اعتقاددارندیا اینکه  اند داده
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برای ما مهم  هستند که  خورند ینم. حال این درصدی که خورند ینم %40تا  30و  کننده مصرف %70تا  60در کشور  رود یمانتظار 

 انیم برنامه را اصالح کنیم.بتو بعدااتا  خورند ینمباید مشخص کنیم چرا 

و حاضرند انجام دهند یعنی  اعتقاددارندتا قرص به این دالیل بخری چقدر به این  16ان بپرسیم آیا شما باید آموز دانشاز والدین و 

در یعنی ؛ هم پرسیده شود وپرورش آموزشهمچنین از  ها خانوادهروی خود  بشود SHIFTبه برنامه جهت داد تال  شود میچطوری 

 گرفته شود. ها خانوادهاز  ها وقتکنار شهریه هزینه 

حواست، روی خستگی زودرس، ضعف عمومی و  و تمرکزآیا روی یادگیری  کنید میرا مصرف  ها قرصبپرسیم از وقتی  آموز دانشاز 

 .شود میرا مصرف کنی تمرکز حواست و یادگیری بهتر  ها قرصاگر این  یکن یمداشته است و فکر  تأثیرعدم تمرکز 

 ها بچهو وقتی در حضور معلمین یا مسئول مربوطه خورده شود اما گاها  باشد SUPERVISIONکه برنامه  میا کرده تأکیدما 

 مشکل دارد. ها بچهو این مشخصه که نگرش و آگاهی  اندازند یمو بعد دور  دارند یمکه قرص را در دهان خود نگه  گویند می

روزانه برای  ازیموردناست که آهن  یبه صورت طورمعمول بهقرص را الزم دارند چون الگوی غذایی ما یک  ای هفتهدر این سن  ها بچه

 .شود مین تأمینبدن 

این اساس برنامه آغاز گردید و به این خاطر هم  و بر کنند نمیآهن الزم را دریافت  ها خانواده% 75نشان داد که  ها یبررسده سال پیش 

 دید.آرد هم آغاز گر یساز یغن

 به یک قرص نیاز دارند. ای هفتهان آموز دانشباالی منابع آهن و مصرف فست فود ها  متیو قبه دلیل الگوی غذایی نامناسب  معموالا

هم اعتقادی به این برنامه ندارند و شاید بهتر باشد برای این بخش هم  گذاران استیسمسئله دیگر این است که در سطح مسئولین و 

د آگاهی دارن رکه این برنامه باید اجرا شود و چقد اعتقاددارندچیست یعنی چقدر  ها آننظر بگیریم تا ببینیم اعتقاد  در یا نامه پرسش

 در مورد این برنامه. کنند میفکر  یعنی ببینیم معاونین بهداشتی چه

 اید دادهانجام  هایی فعالیتچه  پرورشو آموزش، حتی وزارت بپرسیم که برای ایجاد حساسیت در مدیران ها دانشگاههمچنین از مدیران 

 .اید دادهانجام  ها آنآیا کاری برای حساس شدن 

 .خواهد یم الزحمه حهدر قبال توزیع قرص  وپرورش آموزشکه  اند کردهعنوان  ها بچهبعضی 
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