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چکیده
مقدمــه :بســیاری از کــودکان بیمــار ،دارای عالیــم و نشــانه هایــی هســتند کــه بعضــی از ایــن عالیــم ،نشــانه
خطــر مــی باشــند و نیــاز اســت مــادر بــه عنــوان اولیــن مراقــب کــودک در برخــورد کارامــد بــا نشــانه هــای خطــر
توانمنــد گــردد .لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن تأثیــر آمــوزش بــر خودکارآمــدی مــادران در خصــوص
نشــانه هــای خطــر در کــودکان کمتــر از پنــج ســال انجــام شــد.
روش كار :ایــن مطالعــه بــه صــورت نیمــه تجربــی بــر روی  116مــادر دارای کــودک کمتــر از پنــج ســال مراجعــه
کننــده بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی شــهر اراک بــه صــورت چنــد مرحلــه ای از  6مرکــز بهداشــتی انتخــاب و بــا
تکمیــل پرسشــنامه محقــق ســاخته (کــه پایایــی و روایــی آن ســنجیده شــد) همــراه بــا مصاحبــه انجــام شــد.
مداخلــه آموزشــي در گــروه آزمــون طــی دو جلســه آموزشــی اجــرا گردیــد .پــس آزمــون از طریــق تکمیــل مجــدد
پرسشــنامه هــا ،ســه مــاه بعــد از مداخلــه آموزشــي بررســي و در نهایــت بــا اســتفاده از نــرم افــزار س Spssتجزیــه
و تحلیــل داده هــا انجــام شــد.
یافتــه هــا :نتايــج نشــان داد بیــن میانگیــن نمــره خودکارآمــدی مــادران در گــروه آزمــون و کنتــرل قبــل از
مداخلــه تفــاوت معنــی داری مشــاهد نگردیــد ( )P < 0/05امــا بعــد از مداخلــه در دو گــروه تفــاوت معنــی داری
داشــتند ( )P > 0/001کــه البتــه ایــن اختــاف در گــروه مداخلــه ســه برابــر گــروه شــاهد بــود.
نتیجــه گیــری :مداخلــه آموزشــی مبتنــی بــر نیازســنجی اولیــه در بهبــود خودکارآمــدی مــادران در خصــوص
نشــانه هــای خطــر در کــودکان مؤثــر بــود و مــی توانــد بــرای طراحــی برنامــه هــای آموزشــی مفیــد باشــد.

مقدمه
تامیــن ،حفــظ و ارتقــاء ســامت کــودکان بــه عنــوان یــک گــروه
آســیب پذیــر در خدمــات بهداشــتی درمانــی جایــگاه ویــژه ای دارد
و صالحیــت مــادران در ایفــای نقــش خــود مهمتریــن فاکتــور در
ســامت کــودکان اســت .میــزان مــرگ و میــر کــودکان از گویــا
تریــن شــاخص هــای توســعه جوامــع مختلــف مــی باشــد [ .]1در
کشــورهای در حــال توســعه همــه ســاله بیــش از 10میلیــون کــودک
قبــل از رســیدن بــه پنجمیــن ســالروز تولــد خــود مــی میرنــد .هفــت
مــورد از هــر ده مــرگ کــودک بــه دلیــل عفونــت هــای حــاد تنفســی
(اغلــب پنومونــی) ،اســهال ،ســرخک ،ماالریــا ،ســوءتغذیه و در اکثــر
مــوارد ترکیبــی از ایــن حــاالت مــی باشــد .نتایــج حاصــل از آنالیــز
بــار کلــی بیمــاری هــا نشــان مــی دهــد کــه در ســال  2020نیــز
علــل ذکــر شــده مهمتریــن علــل مــرگ در کــودکان باقــی خواهــد
مانــد مگــر آنکــه تــاش قابــل توجهــی بــرای کنتــرل آنهــا انجــام
شــود [ .]2بــر ایــن اســاس یکــی از اهــداف توســعه هــزاره ســوم،

کاهــش مــرگ و میــر کــودکان کمتــر از پنــج ســال بــه میــزان دو
ســوم از ســال  1990تــا  2015در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در
ایــن راســتا کشــورهای در حــال توســعه بایســتی مداخــات الزم
را جهــت ارتقــاء ســامت کــودکان بــه کار گیرنــد [ .]3یکــی از
تعهــدات کشــور جمهــوری اســامی ایــران در صحنــه بیــن المللــی
نیــز کاهــش میــزان مــرگ و میــر کــودکان کمتــر از پنــج ســال تــا
ســال  2015بــه دو ســوم میــزان آن در ســال  1990مــی باشــد
[ .]4میــزان مــرگ و میــر کــودکان کمتــر از پنــج ســال کشــور مــا
کاهــش یافتــه اســت امــا همچنــان نســبت بــه کشــورهای در حــال
توســعه باالتــر اســت ،بــاال بــردن آگاهــی والدیــن نســبت بــه عالیــم
و نشــانه هــای بیمــاری هــا بخصــوص بیماریهــای تنفســی و گوارشــی
در کاهــش ایــن میــزان کمــک کننــده اســت [.]5
همــه روزه میلیــون هــا پــدر و مــادر کــودکان بیمــار خــود را کــه
احتمــال مــرگ در آنهــا وجــود دارد بــه مراکــز بهداشــتی یــا مراکــز
درمانــی مــی برنــد کــه در بعضــی ازکشــورها ســه مــورد از هــر
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تاثیــر آمــوزش بــر ابعــاد خودکارآمــدی مــادران در زمینــه افزایــش
توانمنــدی آنــان در برخــورد بــا نشــانه ای خطــر کــودکان پرداختــه
شــده اســت .مطالعــه حاضــر بــه صــورت مداخلــه ایــی بــه صــورت
نیمــه تجربــی قبــل و بعــد انجــام شــد .حجــم نمونــه در ایــن مطالعــه
بــر اســاس تحقیقــات مشــابه [ ]17بــا ضریــب اطمینــان  ،%95ضريب
تــوان آزمــون %80بــرای هــر گــروه حجــم نمونــه حداقــل  45نفــر
بــرآورد گردیــد کــه بــا در نظــر گرفتــن احتمــال ریــزش نمونــه هــا
در طــی مطالعــه (بــا توجــه بــه ماهیــت مطالعــه کــه مداخلــه ای مــی
باشــد و نیــاز بــه همــکاری مــادارن دارد) ،تعــداد نمونــه هــا بــه  60نفر
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روش كار
ایــن مطالعــه بخشــی از مطالعــه بزرگتــری بــا عنــوان بررســی تأثیــر
آمــوزش بــر اســاس مــدل اعتقــاد بهداشــتی بــر ارتقــای رفتــار مــادران
درخصــوص نشــانههای خطــر در کــودکان کمتــر از پنــج ســال بــر
اســاس مانــا (مراقبتهــای ادغــام یافتــه ناخوشــی هــای اطفــال) بــوده
اســت کــه بــه دلیــل گســتردگی مطالــب در ایــن مقالــه بــه بررســی
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چهــار کــودک بیمــار بــه علــت یکــی از پنــج بیمــاری ذکــر شــده
مــی باشــد کــه بســیاری از کــودکان بیمــار دارای عالیــم و نشــانه
هایــی هســتند [ .]2بعضــی از ایــن عالیــم ،همچــون تنفــس تنــد و
تــو کشــیدن قفســه ســینه نشــانه هــای خطــر مــی باشــند .امــروزه
نقــش آمــوزش در بــاال بــردن ســطح ســامت جامعــه مــورد تاکیــد
قرارگرفتــه اســت و بــی اطالعــی و عــدم مراقبــت و توجــه والدیــن
بــه بهداشــت کــودکان عامــل مؤثــری در نارســایی جســمانی و روانــی
کــودک مــی باشــد ،بــا آمــوزش صحیــح مــادران مــی تــوان آنهــا را
قــادر ســاخت کــه کــودکان خــود را در مقابــل بســیاری از بیمــاری
هــا و عــوارض آن مصــون داشــته و بــه اســتناد نقــش آموزشــی خــود،
مــردم را در جهــت رفتــار مناســب کمــک نماینــد [ .]6پــس یکــی
از راه هــای رســیدن بــه ایــن اهــداف ،آمــوزش صحیــح مــادران در
مــورد تشــخیص و مراجعــه بــه موقــع بــه پزشــک (مراکــز بهداشــتی
و درمانــی) در زمــان وقــوع نشــانه هــای خطــر در کــودکان اســت
کــه مــی توانــد از عــوارض بیماریهــا ،مــرگ و هزینــه هــای گــزاف
پیشــگیری نمایــد.
بــا توجــه بــه نقــش مهــم آمــوزش در ارتقــاء خودکارامــدی افــراد
در زمینــه هــای مختلــف نیــاز بــه امــر ارتقــاء خودکاارمــدی مــادران
در برخــورد بــا نشــانه هــای خطــر در کودکانشــان از اهمیــت ویــژه
ای برخــوردار اســت .خودکارمــدی کــه اعتقــاد یــک فــرد بــه
توانایــی خــود جهــت انجــام کار اســت [ .]7مفهــوم آن در ســال
 1977توســط آلبــرت بنــدورا تعریــف شــده اســت و بــه عقیــده وی
احســاس خودکارآمــدی پیــش نیــاز مهمــی بــرای تغییــر رفتار اســت
[ .]8طبــق تئــوری بنــدورا خودکارآمــدی تحــت تاثیــر چهــار منبــع
اطالعاتــی اصلــی قــرار مــی گیــرد [ ]10 ,9کــه شــامل :دســتاورد
هــای عملکــردی (مثــل تجربــه مراقبتــی قبلــی در خصــوص نشــانه
هــای خطــر) ،تجربــه هــای نیابتــی یــا جانشــینی (مثــل مشــاهده
مــادران مراقبــت کننــده از نشــانه هــای خطــر) ،متقاعــد ســازی
کالمــی (مثــل تشــویق از طــرف افــراد موثــر از قبیــل دوســتان،
خانــواده و غیــره) و پاســخ هــای فیزیولوژیکــی (مثــل اســترس و
اضطــراب) مــی باشــد .یعنــی خودکارآمــدی در ارتبــاط بــا درک افراد
از توانایــی یــا تمایلشــان بــرای تغییــر یــا ادامــه رفتــار بــه صــورت
موفقیــت آمیــز اســت ،بــر ایــن اســاس درک خودکارآمــدی در
ارتبــاط بــا پشــتکار ،تــاش و مداومــت در هــر جنبــه ایــی از زندگــی
اســت [ .]11پنــدر و همــکاران در مــدل ارتقــا ســامت خــود یکــی از
عوامــل پیــش بینــی کننــده رفتــار را خودکارآمــدی مطــرح نمودنــد
[ .]12بــه ایــن صــورت کــه عقایــد مرتبــط بــا خودکارآمــدی بــر
اهــداف و آرزوهــا اثــر مــی گذارنــد و تشــکیل دهنــده پیامدهــای
رفتــار انســان مــی باشــند ،افــرادی کــه دارای خودکارآمــدی بیشــتر
باشــند اهــداف باالتــری را در نظــر گرفتــه و متعهــد گشــته و در
نتیجــه رفتــار آنهــا مطلوبتــر مــی شــود ،و افــرادی کــه خودکارآمــدی

پاییــن دارنــد نتیجــه رفتــار آنهــا مناســب نیســت .یعنــی ایــن افــراد
بــه آســانی در رو بــه رو شــدن بــا مشــکالت متقاعــد مــی شــوند
کــه رفتــار آنهــا بــی فایــده اســت و ســریع دســت از تــاش بــر مــی
دارنــد .در حالــی کــه افــراد بــا خودکارآمــدی بــاال بــه وســیله بهبــود
مهــارت هــای خــود مدیریتــی و پشــتکار موانــع را برداشــته و در برابر
مشــکالت ایســتادگی مــی کننــد [ .]13اینــرو مایــکل و همــکاران
عنــوان مــی کننــد کــه بایــد راهکارهــای افزایــش خودکارآمــدی بــه
افــراد جامعــه بــه صــورت جــدی توصیــه شــود [ .]14از طــرف دیگــر
عوامــل آموزشــی در توســعه و رشــد خودکارآمــدی نقــش مهمــی را
ایفــا مــی کننــد [ ]8زیــرا هــر قــدر افــراد جامعــه اطالعــات بیشــتری
از بیمــاری هــا داشــته باشــند بیشــتر در مبــارزه بــا آن تــاش مــی
کننــد و ایــن کســب اطــاع و آگاه بــودن جــز از طریــق آمــوزش
امــکان پذیــر نمــی باشــد [ .]15بنابرایــن ســاختار خودکارآمــدی مــی
توانــد بــه عنــوان پایــه تئــوری در بســیاری از برنامــه هــای آموزشــی
بهداشــت بــه منظــور ایجــاد و ارتقــای رفتارهــای بهداشــتی بــه کار
گرفتــه شــود [ .]16طبــق مطالعــات موجــود توجــه چندانــی بــه
خودکارآمــدی مــادران در خصــوص نشــانه هــای خطــر در کــودکان
نشــده اســت و بنــا بــه اهمیــت خودکارآمــدی مــادران در خصــوص
نشــانه هــای خطــر اســتفاده از روش هــای آموزشــی موثــر از جایــگاه
خاصــی برخــوردار اســت .در ایــران پژوهشــی کــه تاثیــر آمــوزش بــر
خودکارآمــدی مــادران در خصــوص نشــانه هــای خطــر را ارزیابــی
کنــد وجــود نداشــت لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر
آمــوزش بــر خودکارآمــدی مــادران در خصــوص نشــانه هــای خطــر
در کــودکان کمتــر از پنــج ســال در بیــن مــادران مراجعــه کننــده
بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی شــهر اراک انجــام شــد.

رضی و همکاران

3

] [ DOI: 10.20286/nmj-24015

يافته ها
در راســتای رســیدن بــه اهــداف مطالعــه پــس از انتخــاب گــروه
هــاي تحــت مطالعــه الزم بــود تــا هــر دو گــروه بــا همديگــر همســان
ســازي شــوند ،کــه نتايــج نشــان مــي دهــد گــروه هــا از نظــر توزيــع
متغيرهــاي کمــی و کیفــی بــه جــز ســن کــودک بــا هــم همســان
بودنــد یعنــی تفــاوت معنــی دار نداشــتند ( .)P > 0/05در ایــن
مطالعــه میانگیــن ســن مــادران در گــروه آزمــون و کنتــرل بــه ترتیــب
 27/9و  28/2ســال بــود کــه بــا یکدیگــر تفــاوت معنی داری نداشــتند
( )P = 0/8ســایر مشــخصات دموگرافیــک کمــی و کیفــی نمونــه ها در
جــداول  1و 2ارایــه شــده اســت( .جــداول شــماره 1و.)2
بیــن میانگیــن نمــره خودکارآمــدی در گــروه آزمــون قبــل و ســه
مــاه بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــی دار مشــاهده گردیــد و در گــروه
کنتــرل نیــز قبــل و ســه مــاه بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــی داری
وجــود داشــت ( .)P < 0/001همچنیــن بیــن میانگیــن نمــره
خودکارآمــدی در گــروه آزمــون و کنتــرل بــا اســتفاده از آزمــون
تــی مســتقل قبــل از مداخلــه تفــاوت معنــی داری مشــاهده نشــد
( )P < 0/05امــا بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــی داری وجــود داشــت
( )P > 0/001کــه ایــن افزایــش نمــره در گــروه مداخلــه بیشــتر و در
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در هــر گــروه افزایــش یافــت .کــه در کل حجــم نمونــه هــا 120نفــر
بــرای دو گــروه آزمــون و کنتــرل در نظــر گرفتــه شــد.
در ایــن مطالعــه نمونــه گیــری بــه صــورت تصادفــی چنــد مرحلـهای
و بــه شــیوه زیــر صــورت پذیرفــت :ابتــدا بــرای نمونــه گیــری بــر
اســاس جهــت هــای جغرافیایــی شــهر اراک را بــه چهــار قســمت (بــه
عنــوان طبقــات) تقســیم کــرده و از بیــن مراکــز بهداشــتی درمانــی
موجــود در هــر طبقــه (بــه عنــوان خوشــهها) بــه روش تصادفــی
ســاده ســه مرکــز بــرای گــروه آزمــون و ســه مرکــز بــرای گــروه
کنتــرل اختصــاص داده شــد و ســپس در هــر مرکــز بــه صــورت
تصادفــی ســاده از روی شــماره پرونــده خانــوار  20نفــر انتخــاب
گردیــد ،کــه در مجمــوع  60نفــر بــه گــروه آزمــون و  60نفــر بــه
گــروه کنتــرل تخصیــص یافتنــد .از ایــن تعــداد  4نفــر از گــروه
آزمــون بــه دلیــل عــدم مراجعــه جهــت تکمیــل پرسشــنامه پــس
آزمــون حــذف شــدند .بنابرایــن تجزیــه و تحلیــل اطالعــات در گــروه
آزمــون بیــن  56نفــر و در گــروه کنتــرل بیــن  60نفــر انجــام شــد.
معیــار ورود بــه مطالعــه شــامل مــادران دارای کــودک کمتــر از پنــج
ســال کــه ســواد خوانــدن و نوشــتن داشــته باشــند و معیــار خــروج
از مطالعــه عــدم تمایــل مــادر بــرای شــرکت در پژوهــش و غیبــت
بیــش از دو جلســه آموزشــی بــود.
ابــزار جمــع آوري اطالعــات در ایــن مطالعــه پرسشــنامه ایــی
محقــق ســاخته بــود کــه بــه روش مصاحبــه تکمیــل گردیــد ،ایــن
پرسشــنامه در دو بخــش تنظیــم شــد .بخــش اول :شــامل مشــخصات
دموگرافیــک مــادر و کــودک ،بخــش دوم 12 :ســوال مربــوط بــه
خودکارآمــدی مــادران در خصــوص نشــانه هــای خطــر در کــودکان.
امتیــاز گــذاری ایــن پرسشــنامه بدیــن صــورت بــود کــه :امتیــاز
ســواالت خودکارامــدی بیــن 1تــا  5بــر اســاس طیــف لیکــرت متغیــر
بــود بــه ایــن صــورت کــه بــه جــواب اصــا امتیــاز ،1خیلــی کــم ،2
کــم  ،3زیــاد  4وخیلــی زیــاد  5داده شــد کــه امتیــاز هــر فرد تقســیم
بــرکل امتیــازات ضربــدر100و نمــره وی از 100محاســبه شــد.
بــرای ســنجش روایــی پرسشــنامه از شــیوه روایــی محتوایی اســتفاده
شــد بــه ایــن صــورت کــه پرسشــنامه بــا توجــه بــه منابــع و کتــب
معتبــر[ ]19 ,18 ,2تهیــه و پــس از آن توســط ده نفــر از افراد صاحب
نظــر بررســی شــد و نظــرات آنــان در پرسشــنامه اعمــال گردیــده و
نهایت ـاً روایــی آن تاییــد گردیــد .پایایــی پرسشــنامه مذکــور نیــز از
طریــق روش آزمــون آلفــا کرونبــاخ بــر روی 40نفــر از مادرانــی کــه
از لحــاظ مشــخصات دموگرافیــک مشــابه جمعیــت مــورد مطالعــه
بودنــد ســنجیده شــد کــه مقــدار آن بــرای کل پرسشــنامه 0/96
بدســت آمــد .بــر اســاس نتایــج پرسشــنامه مذکــور کــه در واقــع
نیــاز ســنجی آموزشــی بــود محتــوی آموزشــی الزم تهیــه و تنظیــم
و روش آموزشــی انتخــاب شــد و مداخلــه آموزشــی براســاس مــدل
اعتقــاد بهداشــتی بــرای گــروه آزمــون بــه روش ســخنرانی ،بحــث

گروهــی ،پرســش و پاســخ ،نمایــش عملــی ،انجــام عمــل در قالــب
مراحــل کوچــک ،اســتفاده از ترغیــب و تقویــت و بــا اســتفاده از
وســایل کمــک آموزشــی و ارائــه کتابچــه و پمفلــت آموزشــی در
مراکــز بهداشــتی درمانــی اراک طــی  2جلســه آموزشــی 60دقیقــه
ای در طــی یــک مــاه اجــرا گردیــد .در ایــن مــدت گــروه کنتــرل
آموزشــی دریافــت نکــرده و تحــت آموزشــهای روتیــن خــود مراکــز
بهداشــتی مربوطــه بــوده انــد .انجــام پــس آزمــون از طریــق تکمیــل
مجــدد پرسشــنامه همــراه بــا مصاحبــه ســه مــاه بعــد از مداخلــه
آموزشــی صــورت گرفــت .قبــل از مداخلــه گــروه آزمــون و کنتــرل
از نظــر همســان بــودن بررســی شــدند .و پیــش فــرض هــای هــر
آزمــون کنتــرل شــد و ســپس آزمــون هــای متناســب بــر اطالعــات
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSنســخه  19در ســطح
معنــی دار  0/05انجــام گرفــت .بــرای مقایســه گــروه آزمــون بــا گروه
کنتــرل بــرای متغیــر هــای کمــی از آزمــون تــی مســتقل و بــرای
متغیــر هــای کیفــی از آزمــون کای اســکوئر اســتفاده گردیــد و بــرای
مقایســه ســازه خودکارآمــدی ،قبــل و بعــد از مداخلــه آموزشــی از
آزمــون تــی زوج و آنالیــز کوواریانــس اســتفاده شــد .شــاین ذکــر
اســت بــه منظــور رعایــت موازیــن اخالقــی در پژوهــش ،پــس از
اتمــام مرحلــه پــس آزمــون گــروه کنتــرل نیــز تحــت آمــوزش قــرار
گرفــت ،همچنیــن تیــم تحقیــق بــا رعایــت نــکات اخالقــی ،ارائــه
معرفــی نامــه بــه مراکــز ،بــا معرفــی خــود و اهــداف مطالعــه و اخــذ
رضایــت از نمونــه هــا اقــدام بــه اجــرای ایــن مطالعــه نمــود.
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حدود سه برابر گروه شاهد بود (جدول شماره .)3
جهــت تعدیــل اثــر میانگیــن نمــره خودکارآمــدی قبــل از مداخلــه
و مقایســه دو گــروه آزمــون و کنتــرل در پایــان مداخلــه ،آنالیــز
کوواریانــس بــه منظــور تأییــد نتایــج فــوق انجــام شــد .همچنیــن بــا
توجــه بــه اینکــه ســن کــودک در دو گــروه آزمــون و کنترل همســان
نبــود بــه صــورت متغیــر همــراه در آنالیــز کوواریانــس وارد شــد.طبق
نتایــج بــا تعدیــل اثــر نمــره قبــل از مداخلــه و همچنیــن تعدیــل اثــر

بیــن میانگیــن نمــرات خودکارآمــدی مــادران در خصوص نشــانه
هــای خطرکــودکان کمتــر از پنــج ســال بــا اســتفاده از آزمــون
تــی زوج قبــل و بعــد از مداخلــه در گــروه آزمــون تفــاوت معنــی
داری وجــود داشــت ( )P > 0/001امــا در گــروه کنتــرل تفــاوت
معنــی دار مشــاهده نشــد(( )P < 0/05جــدول شــماره.)4

جدول  :1مقایسه مشخصات دموگرافیک کمی مادران و کودکان در گروه های آزمون و کنترل
متغیر-گروه

سن کودکان(ماه)
وزن کودکان

قد کودکان

رتبه تولد کودک

کنترل

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

27/9

4/9

28/2

6/05
17/18
3/96
16/19
0/78

12/41
8/57
72/2
1/68

18/45
9/73
76/47
1/58

11/02
2/7
12/93
0/76

جدول  :2مقایسه مشخصات دموگرافیک کیفی مادران و کودکان در گروه های آزمون و کنترل
متغیر-گروه

شغل مادران
خانه دار
شاغل
تحصیالت مادران
ابتدایی

54

96/4

2

3/6

58
2

10

17/9
16/1
44/6
21/4

6
13
30
11

10
21/7
50
18/3

16
39
1

28/6
69/6
1/8

26
34
0

43/3
56/7
0

24
32

42/9
57/1

36
24

60
40

3

5/4

2

58

3/3
96/7

9
51

15
85

راهنمایی
متوسطه

25
12

دانشگاهی
وضعیت اقتصادی خانواده
پایین

متوسط
باال
جنس کودک
دختر
پسر
سابقه بیماری خاص
دارد

ندارد
سابقه مشاهده نشانه خطر در کودک توسط مادر
ندارد

4

تعداد

آزمون درصد

9

دارد

P Value

53

94/6

11

19/6

45

80/4

تعداد

کنترل درصد

96/7
3/3

0/8
0/02
0/07
0/12
0/51

P value
1

0/55

0/16

0/09

0/67

0/62
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سن مادران

آزمون

] [ DOI: 10.20286/nmj-24015

ســن کــودک بــاز هــم اختــاف معنــی داری بیــن دو گــروه مداخلــه
و کنتــرل در پایــان مطالعــه مشــاهده گردیــد.

رضی و همکاران

خودکارآمدی

آزمون

کنترل
p.value Independent
T-test

میانگین و انحراف
معیار

میانگین و انحراف
معیار

میانگین و انحراف معیار

67/14 ± 5/96

82/91 ± 5/63

15/77 ± 7/07

< 0/001

68/94 ± 5/9

74/5 ± 4/98

5/55 ± 5/47

< 0/001

0/1

<0/001

عبارات خودکارآمدی مادران در خصوص نشانه های خطر

کنترل

آزمون
بعد از مداخله

P

قبل از مداخله

بعد از
مداخله

P

من با وجود کار زیاد میتوانم درکالس های آموزشی جهت 3/32 ± 0/92
آگاهی از نشانه های خطر درکودکان شرکت کنم.

4/14 ± 0/44

0/00

3/35 ± 0/99

3/4 ± 0/85

0/659

من با وجود وقت کم میتوانم درخصوص نشانه های
خطردرکودکان مطالعه کنم

3/7 ± 0/74

4/18 ± 0/47

0/00

3/87 ± 0/8

0/874 3/85 ± 0/56

من میتوانم نشانه های خطر در کودکان کمتر از دو ماه را
تشخیص دهم

2/8±0/82

4 ± 0/19

0/00

3/23 ± 0/72 3/23 ± 0/88

من میتوانم نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال
را تشخیص دهم.

2/89 ± 0/78

3/98 ± 0/13

0/00

0/837 3/37 ± 0/66 3/38 ± 0/72

من با توجه به مشکالت میتوانم نحوه مراقبت از نشانه
های خطر را یاد بگیرم

3/77 ± 0/57

4/13 ± 0/33

0/00

0/766 3/85 ± 0/36 3/87 ± 0/47

من میتوانم از کودک دارای نشانه خطر مراقبت کنم

3/57 ± 0/85

4/13 ± 0/38

0/00

0/376 3/82 ± 0/43 3/88 ± 0/56

من میتوانم عالیم تنفس مشکل کودک را تشخیص دهم

3/25 ± 0/79

4/05 ± 0/3

0/00

0/039 3/52 ± 0/57 3/32 ± 0/66

من میتوانم تب کودک را تشخیص دهم

3/88 ± 0/51

0/001 4/18 ± 0/39

0/659

من میتوانم طبق دستور پزشک (مرکز بهداشتی و
درمانی) تب کودک را کنترل کنم

3/88 ± 0/57

4/86 ± 0/35

0/00

0/597 3/93 ± 0/41 3/97 ± 0/26

من میتوانم درصورت وجود نشانه خطر در کودک او را به
موقع به پزشک (مرکز بهداشتی و درمانی) برسانم

3/98 ± 0/56

0/003 4/25 ± 0/44

4 ± 0/32

0/484 3/97 ± 0/18

من میتوانم داروهای کودک دارای نشانه خطر را طبق نظر 4/07 ± 0/42
پزشک (مرکز بهداشتی و درمانی) به او بدهم

0/001 4/27 ± 0/45

4 ± 0/32

3/95 ± 0/29

0/37

4/07 ± 0/42

0/001 4/27 ± 0/45

4 ± 0/32

3/95 ± 0/29

0/37

قبل از
مداخله

من میتوانم کودک دارای نشانه خطر را طبق توصیه
پزشک (مرکز بهداشتی و درمانی) تغذیه کنم

بحث

ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش بــر خودکارآمــدی
مــادران در خصــوص نشــانه هــای خطــر در کــودکان کمتــر
از پنــج ســال شــهر اراک انجــام شــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه
پژوهشــی در زمینــه نشــانه هــای خطــر در کــودکان یافــت نشــد،
مقایســه نتایــج بــه شــکل گســترده و مناســب مقــدور نگردیــد

3/88 ± 0/46

3/9 ± 0/35

1

لــذا نتایــج ایــن مطالعــه بــا ســایر مطالعــات مشــابه مقایســه مــی
گــرد .ایــن مطالعــه مداخلــه ایــی کارآزمایــی آموزشــی بــرای
تعییــن تأثیــر برنامــه آموزشــی طراحــی شــده بــر خودکارآمــدی
مــادران شــهر اراک در خصــوص نشــانه هــای خطــر کــودکان در
دو گــروه آزمــون و کنتــرل صــورت گرفــت.
در ایــن مطالعــه نمونــه هــا از لحــاظ مشــخصات دموگرافیــک از
5
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جدول  :4مقایسه میانگین نمرات ابعاد خودکارآمدی مادران در خصوص نشانه های خطرکودکان کمتر از پنج سال قبل و بعد از مداخله در گروه های
آزمون و کنترل

] [ DOI: 10.20286/nmj-24015

جدول  :3مقایسه میانگین نمره کل خودکارآمدی مادران در خصوص نشانه های خطرکودکان کمتر از پنج سال قبل و بعد از مداخله در گروه های
آزمون و کنترل
تغییرات نمره قبل و بعد از مداخله P value Paired T-test
بعد از مداخله
قبل از مداخله
زمان بررسی متغیر -گروه
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نتیجه گیری
بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه ،مداخلــه آموزشــی باعــث ارتقــاء
نمــره خودکارآمــدی مــادران در خصــوص نشــانه هــای خطــر در
کــودکان در گــروه آزمــون نســبت بــه گــروه کنتــرل شــد کــه بیــان
کننــده تأثیــر مثبــت آمــوزش مــی باشــد ،لــذا بــرای طراحــی برنامــه
هــای آموزشــی بایــد از مداخــات مــدل و تئــوری محــور بــا روش
هــای آموزشــی مؤثــر اســتفاده نمــود .بــا توجــه بــه اینکــه در دنیــای
امــروز روش هــای قدیمــی آمــوزش جــای خــود را بــه روش هــای
جدیــد مــی دهنــد بهتــر اســت مــا نیــز در مراکــز بهداشــتی درمانــی
از روش هــای نویــن آموزشــی اســتفاده نمایــم .امیــد اســت بــا انجــام
مطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه و آمــوزش مــادران در خصــوص
نشــانه هــای خطــر گام مؤثــری در پــرورش کــودکان ســالم برداریــم.

] [ DOI: 10.20286/nmj-24015

6

در مطالعــه ای ( )2009بــا عنــوان اصــاح رفتــار مراقبــت فــوری مادران
در مــورد عالئــم خطــر کــودکان از طریــق یــک مداخلــه اجتماعــی
در لــوزاکا زامبیــا بیــان شــد کــه تعــداد زیــادی از مــرگ کــودکان
کشــورهای در حــال توســعه ناشــی از بــه تاخیــر انداختــن مراقبــت
توســط خانوادههــا اســت امــا کوشــشهای اجتماعــی مراقبتهــای
ادغــام یافتــه اطفــال کــه توســط یونیســف و  WHOتوســعه یافتــه بی
نتیجــه اســت .در ایــن مطالعــه در مــورد اهمیــت نشــانههای خطــر و
عملکــرد مراقبــت فــوری از طریــق مداخلــه اجتماعــی بــا برنامــه پایش
رشــد مثبــت در نواحــی ســطح پاییــن لــوزاکا زامبیا آمــوزش داده شــد.
و در پایــان بیــان شــد کــه برنامــه آمــوزش نشــانههای خطــر مــی
توانــد مراقبــت مــادران را در بیماریهــای شــدید کــودکان بهبــود
دهــد [.]32
از جملــه محدودیتهــای پژوهــش حاضــر مــی تــوان بــه محدودیــت
پژوهــش در خصــوص نشــانه هــای خطــر در کــودکان مبتنــی بــر مدل
اعتقــاد بهداشــتی بــرای مقایســه بیشــتر نتایج اشــاره نمــود و همچنین
در ایــن مطالعــه جمــع آوری اطالعــات بــه شــیوه خودگزارشــی مــی
باشــد کــه در تعمیــم نتایــج بایــد احتیــاط نمــود.
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قبیل،ســن ،شــغل ،ســطح تحصیــات ،وضعیــت اقتصــادی و غیره
در گــروه هــای آزمــون و کنتــرل همســان بــوده و تفــاوت معنــی
داری نداشــتند .فقــط متغیــر ســن کــودک در دو گــروه آزمــون
و کنتــرل معنــی دار شــد کــه در ایــن مطالعــه جــزء متغیرهــای
مخــدوش کننــده نمــی باشــند .مداخلــه آموزشــی طی دو جلســه
انجــام شــد ،کــه نتایــج مطالعــه حاضــر بیانگــر افزایــش میانگیــن
نمــره خودکارآمــدی مــادران در خصــوص نشــانه هــای خطــردر
کــودکان در گــروه آزمــون نســبت بــه گــروه کنتــرل بــود.
بــه عقیــده محققــان داشــتن اطالعــات و آگاهــی بــه تنهایــی
بــرای انجــام یــک رفتــار کافــی نیســت بلکــه طــرز تفکــر و نگرش
افــراد عامــل مهمــی در انجــام دادن یــا انجــام نــدادن یــک رفتــار
مــی باشــد [ .]21 ,20بــر اســاس نظــر پژوهشــگران احســاس
خودکارآمــدی در اثــر تحمــل چالــش هــا و انجــام متوالــی و گام
بــه گام رفتــار ،در افــراد شــکل مــی گیــرد [.]10
نتایــج مطالعــه حاضــر بیــان کننــده افزایــش معنــی داری
در میانگیــن نمــره خودکارآمــدی نســبت بــه قبــل از مداخلــه
آموزشــی بــود کــه همســو بــا ایــن نتایــج در مطالعــه حیــدری
( )1387بعــد از مداخلــه آموزشــی ،خودکارآمــدی نوجوانــان
دیابتــی افزایــش یافــت [ .]23 ,22آمــوزش بر ارتقــا خودکارآمدی
رفتارهــای تغذیــه ای دانــش آمــوزان تاثیــر مثبــت دارد لــذا
لــزوم وجــود مداخــات آموزشــی جهــت ارتقــا خودکارآمــدی
در زمینــه هــای مختلــف بهداشــتی و پیشــگیری ضــروری مــی
باشــد [ .]24برنامــه آموزشــی پیشــگیری از پوکــی اســتخوان بــر
خودکارآمــدی نوجوانــان تاثیــر معنــی داری داشــت [ .]7مطالعــه
 ]25[ GHorbanو مطالعــات  Vi Hoو  Woodدر زمینــه
افزایــش خودکارامــدی زنــان و انجــام خودآزمایی ســرطان ســینه
ارتبــاط معنــی داری داشــته اســت [ .]27 ,26مطالعــه کوزینیــو و
همــکاران در ســال  2008نیــز افزایــش خودکارامدی زنــان نابارور
را بــه دنبــال آموزشــهای حمایتــی و روانــی از طریــق اینترنــت
نشــان داده بــود [ .]28یافتــه هــای مطالعــات ذکــر شــده بــا
مطالعــه حاضــر همخــوان مــی باشــد.
ســجادی و شمســی ( )1388نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان
"بررســی تاثیــر آمــوزش بــر اســاس مــدل اعتقــاد بهداشــتی بــه
مــادران مراجعــه کننــده بــه مراکــز بهداشــتی درمانی شــهر اراک
در خصــوص تشــنج ناشــی از تــب در کــودکان" نشــان دادنــد کــه
هــر چــه نگــرش مــادران در زمینــه فوایــد درک شــده جهــت
پیشــگیری از تشــنج ناشــی از تــب افزایــش یابــد عملکــرد در
زمینــه پیشــگیری از تشــنج ناشــی از تــب بیشــتر مــی شــود
[.]17
همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه در گــروه کنتــرل
نیــز بیــن میانگیــن نمــره خودکارآمــدی قبــل و بعــد از مداخلــه

تفــاوت معنــی داری وجــود دارد امــا ایــن تفــاوت در گــروه آزمون
بیشــتر بــود لــذا بیــان کننــده ایــن واقعیــت اســت کــه مداخالت
مــدل محــور بــا روش هــای آموزشــی مؤثــر از کارآیــی باالیــی
برخوردارند.
در ایــن زمینــه مطالعــه کســلر ( )2012نیــز بــر روی زنــان
هنــدی منجــر بــه افزایــش خودکارآمــدی بــرای ارتقــاء غربالگری
ســرطان پســتان شــده بــود [ .]29در مطالعــات مختلــف رابطــه
مثبــت و معنــی دار بیــن خودکارآمــدی و افزایــش احتمــال اتخاذ
رفتــار پیشــگیری کننــده ثابــت شــده اســت [ .]31 ,30که نشــان
دهنــده آن اســت کــه ارتقــا خودکارامــدی تاثیــر زیــادی بــر اخــذ
رفتارهــای بهداشــتی دارد کــه نیازمنــد آمــوزش مــی باشــد.
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رضی و همکاران
92/2/13  مصــوب در تاریــخ1001 بهداشــت بــا شــماره مصــوب
مربــوط بــه دانشــجو خانــم طاهــره رضــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی
اراک مــی باشــد بدیــن وســیله مراتــب ســپاس و قدردانــی خــود را از
، کلیــه اســاتید و کارکنــان ایــن دانشــگاه،معاونــت محتــرم پژوهشــی
مراکــز بهداشــتی درمانــی تابعــه و مــادران شــرکت کننــده در ایــن
.پژوهــش اعــام مــی داریــم
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Abstract
Introduction: Many ill children have symptoms and signs, some of which are dangerous.
Therefore, the aim of this study was to assess the effect of education on self-efficacy of
Keywords:
mothers about alerting signs in children less than five years.
Danger
Methods: This interventional, semi-experimental study was conducted on 116 mothers
Self-Efficacy
with children under five years old, referring for treatment to six health centers in Arak,
Child
Iran. Data was collected using multistage sampling, with the completion of a researcherEducation
made valid and reliable questionnaire together with interviews. Then, based on this
questionnaire, results that was training needs assessment selected educational ways and
How to Cite this Article:
designed educational program. Educational intervention in the case group was established
Razi T, Shamsi M, Khorsandi M,
during the four learning sessions and was conducted posttest by questionnaire completion,
Roozbehani N, Ranjbaran M. Education and Self-efficacy of Mothers three months after the educational intervention. Finally, data were analyzed by SPSS
Regarding Alerting Signs in Chil- software in significance level of P < 0.05.
dren Less than Five Years in Arak, Results: Findings showed that the average scores of mothers’ self-efficacy in intervention
Iran. Sci J Hamadan Nurs Mid- and control groups did not have a meaningful relationship before the intervention, using
wifery Fac. 2016;24(1):1-8. DOI:
independent t-test (P > 0.05), but there was a meaningful relationship between them after
10.20286/nmj-24015.
the intervention by paired t-test (P < 0.001). This difference in the intervention group was
© 2016 Scientific Journal of Hamadan three times more.
Conclusions: Based on the results of this study, educational intervention on initial
Nursing & Midwifery Faculty
assessment was effective in improving mothers’ self-efficacy about alerting signs in
children, and helpful training programscan be designed based on that.

