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 تقدیم هب : 

 پدر دلسوز و مارد مهربانم 

 ن دو هک وجودشان ربایم از ره مدرکی واالرت و باالرت است آ  تقدیم هب 

 آانن هک وجودم ربایشان همه رنج بود و وجودشان ربایم همه مهر 

 آانن هک راست اقمتی ام رد یگتسکش اقاشتمن تجلی یافت 

 توانشان رفت ات هب تواانیی ربسم، مویشان سپید گشت ات روسپید بمانم 

گاهشان، گرمی کالمشان و روشنی رویشان سرماهی اهی جاودانی زندگی من است رد ربارب وجود گرامی شان زان  وی آانن هک فروغ ن

 ادب رب زمین می زنم و با دلی مملو از عشق و خضوع دستان رپمهرشان را می بوسم. 
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 دیم هب :تق

 خوارهان مهربانم فرانک و هما و رباردان خوبم امیر و فراهد 

گرمی ام بوده اند و هستند و ی شادی و دل هب پاس وجود پاک و دوست داشتنی شان هک یاریگر من رد این امر مهم بودند و همواره ماهی

صمیمیت و یکرنگی شان را ات انتهای آبی آسمان دوست دارم. 
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 تقدیم هب: 

 مجید وافیی و دکتر شهرام حبیب زاده  زبرگوارم دکتر  اتیداس

 هک باید راهی باشد... ندهک هب من نشان داد آانن

 دنهک قدم هب قدم ربای این پایان انهم مرا یاری کرد  آاننو
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 تقدیر تشکر 

 نم. شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسا

استاد راهنمای گرانقدر اینجانب که در کلیه مراحل انجام این  مجید وفاییبدین وسیله از جناب آقای دکتر 

 پایان نامه همواره از راهنمایی ها و نظرات ارزنده خود مرا بهره مند نمود تشکر و قدردانی می نمایم. 

که زحمت مشاوره این رساله را متقبل شدند تشکر و  شهرام حبیب زادهاز استاد گرامی جناب آقای دکتر 

 قدردانی می نمایم. 

از پدر و مادر عزیز و مهربانم که در سختی ها و دشواری های زندگی همواره یاوری دلسوز و فداکار و پشتیبانی 

 مایم. ن ام برسم، تقدیر و تشکر میمحکم و مطمئن برایم بودند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده

اند و هستند و یاریگر من در این امر مهم ام بودهعزیزم، که همواره مایه شادی و دلگرمی انو برادر اناز خواهر

 بودند تشکر و قدردانی می نمایم . 

 مهم یاری نموده اند .  و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این
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ماهه  6-24بررسي عوامل موثر بر عدم استفاده از مکمل هاي خوراكي آهن  در شير خواران 

 شهر اردبيل بر اساس مدل آموزشي پرسيد

 چکیده:
 مقدمه :

كم خوني فقر آهن در كودكان از مشکالت مهم بهداشتي در كشور هاي در حال توسعه است و با مشکالت تکاملي 

همراه است.مکمل آهن روزانه براي كاهش فقر آهن پيشنهاد مي گردد ولي از پذيرش خوبي برخوردار و شناختي 

نيست.مادران به عنوان محور خانواده مسئو ليت انتخاب نوع و ساير  رفتارهاي بهداشتي در مورد تغذيه كودكان را به 

ن ميگردد. در اين مطالعه الگوي آموزشي عهده دارند و از طريق اصالح رفتار آنان سالمت نسل حال وآينده تضمي

 .پرسيد جهت تعيين آگاهي ،نگرش و عملکرد مادران در زمينه استفاده از مکمل هاي آهن به كار گرفته شده است

 روش کار :
فرم جمع آوري اطالعات و پرسشنامه بر اساس اجزاي مدل پرسيد مربوط به  122در اين مطالعه مقطعي تحليلي 

درمانگاه تخصصي بيمارستان  عملکرد سنجي طي مصاحبه حضوري از مادران مراجعه كننده به آگاهي ، نگرش و

داشتند  )قطره ي آهن را يا نامنظم مي دادند يا اصال استفاده نمي كردند(   6-24كه شيرخوار  بوعلي شهر اردبيل 

 SPSS19با استفاده از نرم افزار  تصادفي  بوده است.داده هاي جمع آوري شدهغير تکميل گرديد.نمونه گيري به روش 

 .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتندa=0/05 در سطح معني دار   Chi-Squareوآزمون آماري 

 یافته ها:
اصال قطره نمي دادند. سه اولويت شايع مادران به  %33مادران قطره را به صورت نامنظم استفاده مي كردندو  62%

(ونداشتن %46(،تيره شدن رنگ دندانها)%51عدم مصرف به ترتيب عوارض گوارشي)عنوان علت مصرف نامنظم يا 

مادران  %46(.بين آگاهي ، نگرش و سطح تحصيالت مادران ارتباط معني داري مشاهده شد.تنها %3فرصت كافي بود)

ان مراكز آنها توسط كاركن %122آنها از نوع نگرش خوب برخوردار بودند با وجود اينکه  %11از آگاهي خوب و

 .بهداشتي آموزش ديده بودند

 نتیجه گیری:
بر اساس  يافته هاي اين مطالعه طعم نا خوشايند قطره آهن وعوارض آن ، همچنين ناكافي بودن آگاهي و نگرش 

  مادران در خصوص مصرف مکمل آهن از علل مهم عدم مصرف يا مصرف نامنظم آن مي باشد.

 

 ، نگرش ، مصرف نامنظم، عدم مصرف  خوني فقرآهنالگوي پرسيد ، كم  واژگان کلیدی:


