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Abstract
Introduction: The mother has a significant role in introducing food to her child.
In present study, the effect of complementary feeding introduction based on BASNEF model on the practice of primiparous mothers was investigated.
Methods: This was a two groups pre&post test and quasi experimental study
carried out on 160 primiparous mothers with 5 months children referred to healthcare centers in Hamadan. Mothers were put into two groups. At first both groups
completed a questionnaire which was based on BASNEF model. Then the intervention group was instructed during four sessions (60 min) based on BASNEF model.
Two months later, data was collected via questionnaires and a mother performance
checklist in two groups again. Data were analyzed by SPSS18 software through Chisquare and Mann-Whitney.
Results: Before the intervention, there was no significant difference in the mean
scores of BASNEF structures in the two groups (P>0.05), but after the intervention
a significant difference was observed in the mean scores (P<0.001). Statistical tests
showed significant differences in the mean scores of BASNEF structures in case
group before and after intervention (P<0.001), meanwhile the differences of mean
scores of control group was not significant (P>.0.05). Supplementary feeding time
of the intervention and the control groups was 5.88±0.49 and 6.14± 0.35 months
respectively. The mean scores of supplementary feeding performance of two groups
of mothers, had significant differences (P <0.001).
Conclusion: BASNEF MODEL can be an efficient tool for increasing knowledge, attitude, enabling factors, subjective norms, intention and performance of introduction of complementary feeding of mothers; so we suggest health education
programs instead of applying traditional instructions.
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مقدمه :مادران نقﺶ مهمی در شروع تﻐذيۀ تکمیلﯽ دارند .در مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر تﺄﺛیر آموزش شروع تﻐذيۀ تکمیلی
ﮐودﮐان مﺒتنی بر مدل بﺰنﻒ بر عملکرد مادران نﺨﺴﺖ زا بررسی شد.
روش کار :اين مﻄالﻌه از نوع نیمهتجربی دو ﮔروهی ،به صورت پیشﺂزمون پﺴﺂزمون بود ﮐه روي  160مادر
نﺨﺴﺖ زای دارای ﮐودك  5ماهۀ مراﺟﻌه ﮐننده به مراﮐﺰ سالمﺖ ﺟامﻌه همدان در سال  1395انجام شد .ابتدا هر
دو ﮔروه پرسﺶنامۀ مﺒتنی بر ساز ههای مدل بﺰنﻒ را تکمیﻞ ﮐردند .سﭙﺲ برای ﮔروه مداﺧله ،آموزش مﺒتنی بر
مدل بﺰنﻒ در 4ﺟلﺴۀ يﮏ ساعته اﺟرا شد .دو ماه بﻌد دوباره ﺟمﻌﺂوری دادهها در دو ﮔروه ،با پرسﺶنامه و چﮏ
نهای آماری ﮐای اسکوﺋیر ،من
لیﺴﺖ عملکرد انجام شد .برای تﺤلیﻞ داد هها از نرم اﻓﺰار SPSSنﺴﺨۀ 16و آزمو 
ويتنی و ويلکاﮐﺴون استفاده شد.
یافتهها :نمرة ساﺧتارهای مدل بﺰنﻒ در هر دو ﮔروه ،ﻗﺒﻞ از آموزش تفاوت مﻌنیداری نداشته اسﺖ)(P<0/05
لیکن پﺲ از آموزش بین میانﮕین نمرهها در دو ﮔروه ،تفاوت مﻌنیداری مشاهده شد ) .(P>0/001آزمونهای آماری
تفاوت مﻌنیداری را در میانﮕین نمرة سازهها در ﮔروه مداﺧلۀ ﻗﺒﻞ و بﻌد از آموزش نشان داد ) (P>0/05در ﺣالی
ﮐه در ﮔروه ﮐنترل تفاوت مﻌنیداری موﺟود نﺒوده اسﺖ ) .(p<0/05زمان شروع تﻐذيۀ تکمیلی ﮔروه مداﺧله در
 5/88 ± 0/84ماهﮕی و در ﮔروه ﮐنترل  6/14±0/86ماهﮕی بود) .(P<0/05مقايﺴۀ میانﮕین نمرة عملکرد دو
ﮔروه ،تفاوت آماری مﻌنیداری را نشان داد ).(P>0/001
نتیجهگیری :آموزش میتواند ابﺰاری اﺛربﺨﺶ برای ارتقای آﮔاهی ،نﮕرش ،هنجارهای انتﺰاعی ،عوامﻞ ﻗادر
ﮐننده ،ﻗﺼد رﻓتاری و عملکرد مادران نﺴﺒﺖ به تﻐذيه ﮐودﮐان باشد .بنابراين پیشنهاد مﯽشود در برنامههاي
بهداشتﯽ به ﺟاي استفاده از آموزشهاي سنتﯽ از مدلهای آموزشی نﻈیر بﺰنﻒ استفاده شود.
واژههای کلیدی :تﻐذيۀ تکمیلی ،مدل بﺰنﻒ ،ﮐودﮐان

مقدمه

تﻐذيۀ صﺤیﺢ نقﺶ مهمی در تامین سالمتی داشته []1
و يکی از عوامﻞ اساسی مﺆﺛر بر رشد و نمو ﮐودﮐان به شمار
میآيد [ .]2سنین  6-24ماهﮕی از پراهمیﺖترين دورانها
در رشد ﮐودك مﺤﺴوب میشود [ .]3ﮐودﮐان بهويژه در
سن شﺶ ماهﮕی و با شروع تﻐذيۀ تکمیلی بﺴیار آسیﺐپذير
میشوند [ .]4انتقال از تﻐذيۀ انﺤﺼاری با شیر مادر به ﻏذای
ﺧانواده ،بهعنوان تﻐذيۀ تکمیلی بیان میشود [ .]5در ﻓرايند
تﻐذيۀ تکمیلی يا به عﺒارتی مﻌرﻓی تدريجی ﻏذا در رژيﻢ
ﻏذايی ﮐودك ﮐه از  6ماهﮕی تا  2سالﮕی همراه با شیر مادر
ادامه میيابد ،ﮐودك با ﻏذاهاي نیمهﺟامد آشنا و براي ﻏذاي
سفره آماده میشود تا بتواند نیازهاي اﺿاﻓی ﺧود به انرژي،
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آهن ،روي و ساير امالح را تﺄمین ﮐند [.]6
تﻐذيۀ تکمیلی نقﺶ مهمی در رشد و تکامﻞ و هوش
ﮐودك ايفا میﮐند [ ]7و روشهاي نامناسﺐ تﻐذيۀ تکمیلﯽ
از علﻞ عمدة سوء تﻐذيه در طول دو سال اول عمر مﺤﺴوب
مﯽشود [ .]8،9عملکرد ﻏیرمناسﺐ مرتﺒﻂ با تﻐذيۀ تکمیلی،
از ﺟمله شروع زودرس ،مﺤدود ﮐردن برﺧی مواد ﻏذايی و
استفاده از مقادير ناﮐاﻓی مواد ﻏذايی از دﻻيﻞ اساسی سوء
تﻐذيۀ زودهنﮕام در ﺟوامﻊ در ﺣال توسﻌه مﺤﺴوب میشود
[ .]10مﻄالﻌۀ ﺧالدی و همکاران ) (1387نشان داد ﮐه %67/4
ﮐودﮐان از ابتدای تولد تا دو سالﮕی بهويژه در سنین 9-11
دوره  25شماره  - 5بهمن و اسفند 1396

 .182تأثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر ...

ماهﮕی ﺣداﻗﻞ يﮏ بار اﻓﺖ وزن داشتند و در میان عوامﻞ
تﺄﺛیرﮔذار ،نﺴﺒﺖ شانﺲ عمدهترين عامﻞ ﺧﻄرساز متﻌلﻖ به
ﻗﻄﻊ شیر مادر ) (64/7و شروع تﻐذيۀ تکمیلی ) (16/9بود
[.]11
زمانی ﮐه تﻐذيۀ ﮐودك از شیر مادر به ﻏذای سفره تﻐییر
میﮐند ،بیشترين اﺣتمال سوء تﻐذيه وﺟود دارد [ .]12اﺣتمال
اﺧتالل رشد بهﺧﺼوص در ﻓاز اول ) 6 -12ماهﮕی( تﻐذيۀ
تکمیلی ،بیشتر اسﺖ .در مﻄالﻌات متﻌدد بر اهمیﺖ ﻓرايند
تﻐذيۀ تکمیلی تاﮐید شده [ ]13و يکی از مهﻢترين بﺨﺶ-
های مراﻗﺒﺖ ﮐودك بوده اسﺖ [ ]14و طﺒﻖ توصیۀ سازمان
بهداشﺖ ﺟهانی و يونیﺴﻒ تﻐذيۀ تکمیلی براي ﮐودﮐان زير
دو سال در اولويﺖ ﻗرار دارد [.]15
آﮔاهی مادران از نﺤوة شروع تﻐذيۀ تکمیلی و استفاده
از مواد ﻏذايی مناسﺐ سهﻢ بﺴﺰايی در ابتال يا عدم ابتالی
ﮐودﮐان به اﺧتالل رشد دارد [ .]16در مﻄالﻌۀ بابازاده و
همکاران ) (1393نیﺰ نشان داده شد ﮐه تﻌداد مﺤدودی از
مادران با ﮐودك زير دو سال ،سﻄﺢ آﮔاهی ﺧوبی نﺴﺒﺖ به
تﻐذيۀ ﮐودﮐان ﺧود دارند [ .]17از آنجايی ﮐه آﮔاهﯽ مادران
تﺄﺛیر مﺴتقیمﯽ بر تﻐذيۀ ﮐودﮐان دارد [ ،]18تمرﮐﺰ بر آنان
در پیشﮕیری از اﺧتالل رشد بﺴیار پر اهمیﺖ اسﺖ [.]19
مادران نﺨﺴتﺰا بهدلیﻞ ﻓقدان تجربۀ ﮐاﻓی نیاز به ﮐﺴﺐ
اطالعات و مهارتهای بیشتری نﺴﺒﺖ به ساير مادران دارند
[ .]20پرستاران در ﮐمﮏ به مراﻗﺒﺖ از ﮐودك راهنمای
والدين بوده و يکی از مهمترين وﻇايﻒ آنها آموزش اسﺖ ﮐه
میتواند در بهﮐارﮔیری اصول صﺤیﺢ تﻐذيۀ تکمیلی بهويژه
بهوسیلۀ مادران نقﺶ موﺛری داشته باشد [.]21
آموزش بهداشﺖ ،وسیلهای مناسﺐ برای اﻓﺰايﺶ انﮕیﺰه
و اصالح عملکرد نادرسﺖ اسﺖ .اساسیترين هدف آموزش،
تﻐییر يا تداوم رﻓتار اسﺖ [ .]21انتﺨاب مدل آموزش
بهداشﺖ ،اولین ﮔام در ﻓرايند طراﺣی هر برنامۀ آموزشی
مﺤﺴوب میشود [ .]19برای تﻐییر رﻓتار از مدلهای مﺨتلفی
میتوان استفاده ﮐرد [ .]22يکی از مدلهای استفاده شده
برای درك رﻓتار اﻓراد ،مدل  BASNEFاسﺖ ﮐه به نﻈر
میرسد ﺟامﻌترين مدلی اسﺖ ﮐه برای مﻄالﻌه و شناسايی
رﻓتار و ايجاد رﻓتارهای ﺟديد در اﻓراد به ﮐار میرود [.]23
بﺰنﻒ ) (BASNEFسر واژة باورها ،نﮕرشها ،هنجارهای
انتﺰاعی و عوامﻞ ﻗادر ﮐننده در راستای تﻐییر رﻓتار بهداشتی
بوده [ ]24ﮐه ﺟان هابلی در سال  1988اراﺋه ﮐرده اسﺖ
[ .]23در اين مدل در برنامهريﺰی تﻐییر و ﺛﺒات رﻓتار به
باورها ،نﮕرش و انجام رﻓتار توسﻂ ﻓرد توﺟه ﺧاصی وﺟود
دارد .در واﻗﻊ به باورهای هنجاری و هنجارهای انتﺰاعی ﮐه
منجر به تﺼمیﻢ برای تﻐییر يا استمرار رﻓتار مد نﻈر میشود،
همراه با عوامﻞ ﻗادرساز توﺟه وﺟود دارد .در ﺣالیکه اين
مﺰيﺖ در ساير مدلهای آموزش بهداشﺖ مشاهده نمیشود
[ .]25همﭽنین اين مدل از مدلهای تﻐییر رﻓتاری اسﺖ ﮐه
بهصورت بالقوه برای برنامههای آموزش تﻐذيه مناسﺐ اسﺖ
[.]26
علیرﻏﻢ اهمیﺖ نﺤوة شروع تﻐذيۀ تکمیلی ،در عمﻞ
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مشاهده میشود ﮐه مادران نﺨﺴﺖزا بهدلیﻞ ﮐمﺒود تجربه،
در زمان مناسﺐ تﻐذيۀ تکمیلی را شروع نکرده يا از مواد
ﻏذايی مناسﺐ در شروع تﻐذيۀ تکمیلی استفاده نمیکنند.
در عین ﺣال ﮐارﮐنان مراﮐﺰ سالمﺖ بهدلیﻞ ﮐﺜرت مراﺟﻌه،
برای آموزش به مادران ﻓرصﺖ مﺤدودی دارند .همﭽنین
يادﮔیری رﻓتار ﺟديد نیاز به استفاده از الﮕوهای آموزشی
دارد ﮐه مﻌموﻻً آموزشها در ﻓیلدهای بهداشتی ،به صورت
سنتی اﺟرا میشود؛ لذا بهﮐارﮔیری الﮕوهای آموزشی مﺒتنی
بر تﻐییر رﻓتار ﺿروری به نﻈر رسیده و پرستاران بهداشﺖ
ﺟامﻌه میتوانند نقﺶ مهمی در آموزش مادران برای شروع
بهموﻗﻊ و صﺤیﺢ تﻐذيۀ تکمیلی داشته باشند .لذا اين مﻄالﻌه
با هدف تﻌیین تﺄﺛیر آموزش شروع تﻐذيۀ تکمیلی ﮐودﮐان
مﺒتنی بر مدل بﺰنﻒ بر عملکرد مادران نﺨﺴتﺰا در مراﮐﺰ
بهداشتی درمانی دانشﮕاه علوم پﺰشکی همدان انجام شد.

روش کار

اين مﻄالﻌه از نوع نیمهتجربی دو ﮔروهی ،به صورت پیﺶ
آزمون پﺲ آزمون بود ﮐه روي  160مادر نﺨﺴﺖزای دارای
ﮐودك  5ماهه مراﺟﻌه ﮐننده به مراﮐﺰ سالمﺖ ﺟامﻌه همدان
در سال  1395انجام شد .نمونههای پژوهﺶ شامﻞ ﮔروهﯽ از
مادران نﺨﺴﺖ زای دارای ﮐودك  5ماهه بود ﮐه شرايﻂ ورود
به مﻄالﻌه را داشتند .از مﻌیارهای ورود به پژوهﺶ سکونﺖ در
شهر همدان ،داشتن پروندة بهداشتی ﻓﻌال و مراﺟﻌۀ منﻈﻢ
به مراﮐﺰ بهداشتی درمانی ،داشتن ﺣداﻗﻞ سواد ﺧواندن و
نوشتن مادر و عدم اشتﻐال به ﮐار پدر و مادر يا اﻗوام درﺟه
يﮏ ﮐودك در مراﮐﺰ بهداشتی درمانی ،تﻐذيۀ انﺤﺼاری با
شیرمادر ،تﮏ ﻗلو بودن ﮐودك ،عدم ابتال به بیماری ﺧاص
از ﺟمله نقاﺋﺺ مادرزادی با تاﺋید پﺰشﮏ بود .بروز بﺤران
)بیماری ،مشاﺟره و  (...در ﺧانوادة ﮐودك ،تﻐییر مکان
ﺧانواده و ﻏیﺒﺖ بیﺶ از يﮏ ﺟلﺴه از ﺟلﺴات آموزشی از
ﺟمله مﻌیارهای ﺧروج از مﻄالﻌه بود.
روش نمونهﮔیری بهصورت ﺧوشهای دو مرﺣلهای بود و
تﺨﺼیﺺ نمونهها در دو ﮔروه )مداﺧله و ﮐنترل( بهصورت
تﺼادﻓی ساده انجام شد .ﺣجﻢ نمونۀ ﻻزم در هر يﮏ از ﮔروه-
های مﻄالﻌه با استفاده از نرم اﻓﺰار  Rمﺤاسﺒه شد .بدين
ترتیﺐ ﮐه با میﺰان اطمینان  %95و توان آزمون برابر ،% 80
همﭽنین اﺧتالف مورد انتﻈار  (µ1 − µ 2 ) = 0.56واﺣدی
برای میانﮕین نمرة عملکرد و واريانﺲ )  (σ2 =(1.262با
توﺟه به مﻄالﻌۀ بابازاده و همکاران [ 160 ،]17نمونه در دو
ﮔروه تﻌیین شد.
ابﺰار ﮔردآوری دادهها شامﻞ (1 :پرسﺶنامۀ اطالعات
دموﮔراﻓیﮏ؛  (2پرسﺶنامۀ مﺒتنی بر سازههای مدل بﺰنﻒ
)پژوهشﮕر ساﺧته(؛  (3چﮏ لیﺴﺖ عملکرد مرتﺒﻂ با تﻐذيۀ
تکمیلی )پژوهشﮕر ساﺧته( بود.
پرسﺶنامۀ پژوهشﮕر ساﺧته مﺒتنی بر سازههای مدل
بﺰنﻒ شامﻞ  55سوال اسﺖ .ﺟهﺖ سنجﺶ آﮔاهی مادر دربارة
شروع تﻐذيۀ تکمیلی سﺆالهای  1 -11بهصورت لیکرت سه
1. Hubley

دوره  25شماره  - 5بهمن و اسفند 1396

مسعود خداویسی و همکاران183 .

ﮔﺰينهای )صﺤیﺢ ،ﻏلﻂ ،نمیدانﻢ( طراﺣی شده اسﺖ .به
منﻈور تﻌیین نﮕرش مادر دربارة زمان و نوع ﻏذای مناسﺐ
در شروع تﻐذيۀ تکمیلی سوالهای  12-21بهصورت لیکرت
سهﮔﺰينهای )مواﻓقﻢ /مﺨالفﻢ /نﻈری ندارم( تنﻈیﻢ شد .برای
تﻌیین تمايﻞ اﻓراد ديﮕر برای شروع تﻐذيۀ تکمیلی يا همان
هنجارهای انتﺰاعی ،سوالهای  22-40تنﻈیﻢ شد .همﭽنین
عوامﻞ ﻗادر ﮐننده شامﻞ  7و ﻗﺼد رﻓتاری شامﻞ  9سوال بود
ﮐه بهصورت لیکرت سه ﮔﺰينهای مﻄرح شد .نﺤوة نمرهدهی
بدين صورت بود ﮐه امتیاز هر سوال بین  0-2امتیاز متﻐیر
بوده و به ﺟواب صﺤیﺢ هر سوال دو امتیاز تﻌلﻖ میﮕرﻓﺖ.
در نتیجه نمرة ﮐلی بین  ،0-110نمرة سازه آﮔاهی ، 0-22
باورها ،0-20هنجار انتﺰاعی  ،0-36ﻗﺼد رﻓتاری  0-18و
عوامﻞ ﻗادر ساز  0-14ﻗرار ﮔرﻓﺖ.
 (3چﮏ لیﺴﺖ عملکرد مرتﺒﻂ با تﻐذيۀ تکمیلی15 :
سﺆال داشﺖ و عملکرد مادر برای زمان شروع تﻐذيۀ تکمیلی،
مقدار و نوع مواد ﻏذايی استفاده شده ،رعايﺖ بهداشﺖ هنﮕام
آمادهسازی مواد ﻏذايی ،استفاده از مواد ﻏذايی تازه و سالﻢ
و دادن ﻗﻄرة آهن به ﮐودك بررسی شد .پاسخ سواﻻت به
صورت بلی و ﺧیر تنﻈیﻢ شد و دامنۀ نمرة آن  0-15بود .در
ﮐﻞ ﮐﺴﺐ نمرة باﻻتر ،نشان دهندة عملکرد مناسﺐتر مادر
بود.
در اين مﻄالﻌه برای بررسی روايی مﺤتوايی به شکﻞ ﮐمی،
پﺲ از مﻄالﻌۀ ﮐتابها و پاياننامههای مرتﺒﻂ ،پرسﺶنامۀ
اولیه طراﺣی شد ،سﭙﺲ ده نفر از استادان آن را بررسی
ﮐردند و شاﺧﺺهای ﺿريﺐ نﺴﺒی روايی مﺤتوی ) ( CVRو
شاﺧﺺ روايی مﺤتوا )  (CVIمﺤاسﺒه شد .نتايﺞ نشان داد ﮐه
برای تﮏ تﮏ سﺆالهای پرسﺶنامه ،مقادير  CVIو CVR
در مﺤدودهای پذيرﻓتنی ﻗرار دارد .همﭽنین مقادير شاﺧﺺ
ﮐلی  CVIو  CVRبه ترتیﺐ  0/85و  0/75ﮔﺰارش شد ﮐه
نشان دهندة اعتﺒار مﺤتوايی مناسﺒی اسﺖ .به منﻈور تﻌیین
پايايی ابﺰار ،سازﮔاری درونی پرسﺶنامه سنجیده شد ﮐه با
توﺟه به ﺿريﺐ آلفای ﮐرونﺒاخ  ،0/78پايايی ابﺰار مناسﺐ
تشﺨیﺺ داده شد.
روش ﮐار بدين صورت بود ﮐه پﺲ از انجام بررسی
مقدماتی و تﺼويﺐ طرح ،مﺤقﻖ به مراﮐﺰ بهداشتی درمانی
مراﺟﻌه و مادران داراي ﮐودك  5ماهه ﮐه مشﺨﺼات ورود به
مﻄالﻌه را داشتند ،مشﺨﺺ ﮐرد .در مرﺣلۀ بﻌد به تمام مادران
دربارة اهداف ،نﺤوة انجام و طول مدت آموزش توﺿیﺤات
ﻻزم داده شده و از آنان رﺿايﺖ نامه آﮔاهانه ﮐتﺒی ﮔرﻓته
شد .روش نمونهﮔیری بهصورت ﺧوشهای دو مرﺣلهای بود؛
بدين ترتیﺐ ﮐه در مرﺣلۀ اول از میان مراﮐﺰ بهداشتی درمانی
چهار مرﮐﺰ بهصورت تﺼادﻓی انتﺨاب شد .در مرﺣلۀ دوم ،به-
صورت تﺼادﻓی دو مرﮐﺰ به ﮔروه مداﺧله و دو مرﮐﺰ به ﮔروه
ﮐنترل اﺧتﺼاص داده شد .انتﺨاب مادران از هر يﮏ از مراﮐﺰ
بهداشتی درمانی بهصورت تﺼادﻓی ساده از میان پروندهها و
براساس انﻄﺒاق با مﻌیارهای ورود به پژوهﺶ انجام شد .ﻗﺒﻞ
از هرﮔونه مداﺧله ،به هر دو ﮔروه ابﺰار ﮔردآوری دادهها ﮐه
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شامﻞ پرسﺶنامۀ اطالعات دموﮔراﻓیﮏ ،پرسﺶنامۀ مﺒتنی بر
سازهها داده شد .روش تکمیﻞ پرسﺶنامهها بهصورت ﺧود
اﻇهاری بود ﮐه مﺤقﻖ برای ﮔروه مداﺧله ،آموزش مﺒتنی بر
مدل بﺰنﻒ را اﺟرا ﮐرد .تﻌداد ﺟلﺴات آموزشی چهار ﺟلﺴۀ
يﮏ ساعته بود ﮐه به تناوب هر هفته يکﺒار با روش سﺨنرانی،
پرسﺶ و پاسخ ،بﺤﺚ ﮔروهی و اراﺋۀ پمفلﺖ و دﻓترچۀ
آموزشی در واﺣد آموزش مراﮐﺰ بهداشتی ـ درمانی برﮔﺰار
شد .تﻌداد اﻓراد در ﮔروههای آموزشی  12نفر بود.
ﮔروه ﮐنترل ،بهصورت روتین به مراﮐﺰ بهداشتی درمانی
مراﺟﻌه ﮐرده و ﮐارﮐنان مرﮐﺰ بهداشتی درمانی آموزش-
های ﻻزم را درياﻓﺖ میکردند .همﭽنین پﺲ از برﮔﺰاری دورة
آموزشی در ماه اول پﺲ از شروع تﻐذيۀ تکمیلی )دو ماه بﻌد(
هر دو ﮔروه دو ماه بﻌد پرسﺶنامه را تکمیﻞ ﮐردند و مﺤقﻖ
عملکردشان را با چﮏ لیﺴﺖ بررسی ﮐرد .ﻻزم به ذﮐر اسﺖ،
به منﻈور رعايﺖ اصول اﺧالﻗی پﺲ از پايان دورة آموزشی ،به
سﺆالهای ﮔروه ﮐنترل پاسخ داده شد و به آنان هﻢ دﻓترچۀ
آموزشی داده شد.
برای تجﺰيه و تﺤلیﻞ دادهها از نرم اﻓﺰار  SPSSنﺴﺨۀ
 16استفاده شد .با توﺟه به نتايﺞ آزمون ﮐولموﮔروف
اسمیرنوف ﮐه بیشتر دادهها توزيﻊ ﻏیرنرمال داشته ،برای
مقايﺴۀ امتیازهای ﻗﺒﻞ و بﻌد از آموزش از آزمون ناپارامتری
ويلکاﮐﺴون و برای مقايﺴۀ امتیازهای بین ﮔروه ﮐنترل و
مورد از آزمون ناپارامتری من -ويتنی استفاده میشود .با
اين استﺜنا ﮐه برای مقايﺴۀ امتیاز ﮐلی ﻗﺒﻞ و بﻌد از آموزش
در ﮔروه ﮐنترل از آزمون  tزوﺟی و برای مقايﺴۀ امتیاز ﮐلی
ﻗﺒﻞ از آموزش بین ﮔروه ﮐنترل و مورد از آزمون tمﺴتقﻞ
استفاده شد.

یافتهها

میانﮕین سنی مادران در دو ﮔروه مداﺧله و ﮐنترل به
ترتیﺐ  28/12 ± 5/ 97و  27/85 ± 5/28سال بود.
میانﮕین سن پدران در ﮔروه مداﺧله  33/02 ± 5/84و در
ﮔروه ﮐنترل  32/65 ± 5/8سال بود ﮐه از نﻈر میانﮕین سن
پدران تفاوت مﻌنیداری در دو ﮔروه وﺟود نداشته اسﺖ
) .(P =0/66سﻄﺢ تﺤﺼیالت پدران در دو ﮔروه مشابه بوده
) (P =0/39و زير ديﭙلﻢ بود .اﮐﺜر مادران در دو ﮔروه ،ﺧانهدار
بودند؛ همﭽنین شﻐﻞ پدران در دو ﮔروه مشابه بود )(P=0/17
و اﻏلﺐ آنان شﻐﻞ آزاد داشتند .در ﮐﻞ نتايﺞ آزمونها نشان
داد ﮐه هیﭻ ﮔونه اﺧتالف مﻌناداری از لﺤاظ سن ،سﻄﺢ
تﺤﺼیالت و وﺿﻌیﺖ اشتﻐال پدر و مادر بین دو ﮔروه وﺟود
ندارد )) (P>0/05ﺟدول شمارة .(1
میانﮕین نمرةﮐلی و نمرة هر يﮏ از ساﺧتارهای مدل بﺰنﻒ
در هر دو ﮔروه در مرﺣلۀ ﻗﺒﻞ از اﺟرای برنامۀ آموزشی ،از
نﻈر آماری تفاوت مﻌنیداری نداشته اسﺖ )(P<0/05؛ لیکن
پﺲ از اﺟرای آموزش ،تفاوت آماری مﻌنیداری بین میانﮕین
نمرة ﮐﻞ و سازههای مدل بﺰنﻒ در دو ﮔروه مداﺧله و ﮐنترل
مشاهده شد )) (P >0 /001ﺟدول .(2
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 .184تأثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر ...
جدول  .1مقایسﮥ مشﺨصات دموگرافیک گروههای مداخله و کنترل
متﻐیر
سطﺢ تحصیالت مادر

گروه مداخله

فراوانی)/ (%

نتایﺞ آزمون آماری

گروه کنترل

زیر دیپلم

)43(%53/75

لیسانس و باالتر از لیسانس

)12(%15

خانهدار

)78(%97/50

)77(%96/25

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

28/12 ± 5/97

27/85 ± 5/28

دیپلم

)25(%31/25

شاغﻞ

وضعیت اشتﻐال مادر

)36(%45/00

)31(%38/75
)13(%16/25

)2(%2/50

سن مادر)سال(

Chi2- Test
X2 =1/307
P-Value=0/762
Chi2- Test
X2 =0/206
P-Value=1/000

)3(%3/75

Independent T Test
t=0/308
P-Value=0/758

جدول شمارۀ  .2مقایسﮥ میانگین نمرات شروع تﻐﺬیﮥ تکمیلی در دو گروه مداخله و کنترل قبﻞ و بعد از آموزش
سازهها
آگاهی
نگرش
هنجارهای انتزاعی
عوامﻞ قادرکننده
قصد رفتاری
نمرۀکلی
نمرۀ عملکرد شروع تﻐﺬیﮥ
تکمیلی

قبﻞ از آموزش

محدودۀ نمره

گروه مداخله

0-22

19/96±2/11

0-20

16/67 ± 1/58

0-36

30/72 ± 5/73

0-14

12/91 ± 3/42

0-18
0-110

Mean±SD

P=0/162

بعد از آموزش

گروه کنترل

گروه مداخله

گروه کنترل

19/28±2/76

21/98 ± 0/11

19/40 ± 2/43

16/35 ± 2/12

17/98 ± 0/11

15/97 ± 2/38

31/10 ± 5/47

35/91 ± 0/36

31/35 ± 4/58

12/80 ± 2/92

15/82 ± 0/59

12/66 ± 2/93

14/00 ± 0/00

12/18 ± 2/30

Mean±SD

Z =-1/397

P= 0/620

Z=-0/496

P =0/814

Z=-0/235

Mean±SD

P =0/000

P =0/000
P=0/000

Z=-0/722
P=0/470
Z=-7/642
12/28 ± 2/27
P= 0/000
Z=-0/778
P= 0/437

93/05 ± 10/82

P =0/469

0-15

t=0/725

P=0/000

P=0/000

105/71 ± 0/94

91/82 ± 10/52

P=0/000

14/85 ± 0/65

--

P=0/000

Mean±SD

Z= -8/758
Z=-7/617

Z=-8/588
Z=- 8/680

Z=-7/642

91/57 ± 9/88

Z=-10/435

11/91 ± 1/89

Z=-9/388

جدول شماره  .3مقایسﮥ میانگین نمرات شروع تﻐﺬیﮥ تکمیلی قبﻞ و بعد از آموزش در هر یک از دو گروه مداخله و کنترل
کنترل

مداخله

سازهها

Mean±SD

قبﻞ

Mean±SD

آگاهی

19/96±2/11

21/98 ± 0/11

نگرش

16/67 ± 1/58

17/98 ± 0/11

هنجارهای انتزاعی

30/72 ± 5/73

35/91 ± 0/36

عوامﻞ قادر کننده

12/91 ± 3/42

15/82 ± 0/59

قصد رفتاری

12/77 ± 1/41

14/00 ± 0/00

نمرۀ کلی

93/05 ± 10/82

105/71 ± 0/94

بعد

همﭽنین مقايﺴۀ میانﮕین نمرة ﮐلی و هر يﮏ از
ساﺧتارهای مدل بﺰنﻒ در ﮔروه ﮐنترل ﻗﺒﻞ و پﺲ از اﺟرای
برنامۀ آموزشی تفاوت آماری مﻌنیداری نداشﺖ ) (P<0/ 05؛
در ﺣالی ﮐه میانﮕین نمرههای مذﮐور در ﮔروه مداﺧله در دو
مرﺣلۀ پیﺶ و پﺲ از آموزش تفاوت آماری مﻌنیداری نشان
داد ))(P>0/05ﺟدول.(3
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

آزمون آماری
Z=-6/306
P =0/000
Z=-5/752
P = 0/000
Z=-6/246
P=0/000
Z=-6/195
P=0/000
Z=-5/685
P=0/000
Z= -7 /117
P = 0/000

قبﻞ

بعد

Mean±SD

Mean±SD

19/28±2/76

19/40 ± 2/43

16/35 ± 2/12

15/97 ± 2/38

31/10 ± 5/47

31/35 ± 4/58

12/80 ± 2/92

12/66 ± 2/93

12/28 ± 2/27

12/18 ± 2/30

91/82 ± 10/52

91/57 ± 9/88

آزمون آماری
Z=-0/231
P =0/818
Z=-1/59
P=0/097
Z=-0/78
P=0/937
Z=-1/57
P=0/129
Z=-0/93
P=0/372
t=0/424
P = 0/673

سن شروع تﻐذيۀ تکمیلی در ﮔروه مداﺧله 5/88 ± 0/84
ماهﮕی و در ﮔروه ﮐنترل  6/14 ± 0/86ماهﮕی بود ﮐه
از نﻈر آماری تفاوت مﻌنیداری بین دو ﮔروه از نﻈر زمان
شروع تﻐذيه تکمیلی وﺟود نداشﺖ .تفاوت آماری مﻌنیداری
بین میانﮕین نمرة عملکرد شروع تﻐذيۀ تکمیلی در دو ﮔروه
مداﺧله و ﮐنترل پﺲ از آموزش مشاهده شد ).(P >0 / 001
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بحث

هدف از انجام اين مﻄالﻌه تﻌیین تﺄﺛیر آموزش مﺒتنی
بر مدل بﺰنﻒ بر عملکرد مادران نﺨﺴتﺰا درﺧﺼوص شروع
تﻐذيه تکمیلی ﮐودﮐانشان بود .نتايﺞ مﻄالﻌه نشان داد
آموزش براساس الﮕوی مذﮐور ،میتواند روی آﮔاهی ،نﮕرش،
هنجارهای انتﺰاعی ،عوامﻞ ﻗادر ﮐننده ،ﻗﺼد رﻓتاری و در
نهايﺖ عملکرد مادران دربارة شروع تﻐذيۀ تکمیلی تﺄﺛیر مﺜﺒﺖ
داشته باشد.
مقايﺴۀ آﮔاهﯽ نﺤوة شروع تﻐذيۀ تکمیلی ﮐودﮐان مادران
نﺨﺴتﺰا در دو ﮔروه نشان داد ﮐه میانﮕین امتیاز آﮔاهی در
ﮔروه مداﺧله نﺴﺒﺖ به ﮔروه ﮐنترل اﻓﺰايﺶ داشته ﮐه نشان
دهندة تاﺛیر مداﺧلۀ آموزشﯽ بر آﮔاهﯽ مادران بود .مﻄالﻌۀ
هﺰاوه اي و همکاران ) (1390نیﺰ نشان داد ﮐه ﮐاربرد مدل
بﺰنﻒ در مقايﺴه با آموزش سنتﯽ باعﺚ ارتقای بیشتر سﻄﺢ
آﮔاهﯽ اﻓراد شده اسﺖ [ .]27همﭽنین نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر
با مﻄالﻌۀ  TARIKUو همکاران ) ،]4[(2015باﻏیانیمقدم و
همکاران ) ]28[ (1380و مﻄالﻌۀ رﺿايی و همکاران )(1393
[ ]29در زمینۀ تﺄﺛیر آموزش بر آﮔاهی و بهﺒود رﻓتار تﻐذيهای
نمونههای مﻄالﻌهشان همﺨوانی داشﺖ.
نتايﺞ مﻄالﻌه نشان داد ﮐه نﮕرش مادران نﺨﺴتﺰا نﺴﺒﺖ
به شروع تﻐذيۀ تکمیلی بﻌد از مداﺧلۀ آموزشی در دو ﮔروه
مداﺧله اﻓﺰايﺶ ياﻓته اسﺖ ) ( P>0/001ﮐه بیانﮕر تﺄﺛیر
مداﺧلۀ آموزشی بر مﺒنای مدل بﺰنﻒ بر بهﺒود نﮕرش مادران
اسﺖ .نتايﺞ اين مﻄالﻌه هﻢ سو با مﻄالﻌۀ Hamilton
) (2011و همکاران بود ﮐه نﮕرش را يکی از عوامﻞ پیﺶبینی
ﮐنندة مهﻢ مﺆﺛر بر شروع تﻐذيۀ تکمیلی توسﻂ مادران ذﮐر
ﮐرده بود [ .]30همﭽنین نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر با نتايﺞ مﻄالﻌۀ
يارمﺤمدی و همکاران ) (1393همﺴو اسﺖ ﮐه آموزش
مﺒتنی بر مدل بﺰنﻒ سﺒﺐ اﻓﺰايﺶ نﮕرش دانﺶآموزان دربارة
تﻐذيه مناسﺐ شده بود [ .]26در مﻄالﻌۀ هﺰاوهای و همکاران
) (1393نیﺰ نشان داده شد ﮐه آموزش بر مﺒنای بﺰنﻒ ،روی
نﮕرش سالمندان دربارة تﻐذيۀ مناسﺐ تﺄﺛیر داشته اسﺖ
[ .]16علﺖ بهﺒود نﮕرش مادران را مﯽتوان به ارتقای سﻄﺢ
اﮔاهی آنان منتﺴﺐ ﮐرد.
مقايﺴۀ هنجارهای انتﺰاعی شروع تﻐذيۀ تکمیلی مادران
نﺨﺴتﺰا ﻗﺒﻞ و بﻌد از مداﺧلۀ آموزشی در دو ﮔروه مداﺧله و
ﮐنترل ،نشان داد ﮐه میانﮕین امتیاز هنجارهای انتﺰاعی ﻗﺒﻞ از
انجام مداﺧلۀ آموزشی بین دو ﮔروه تفاوت مﻌنیداری نداشته
) (P<0/005اما بﻌد از اﺟرای مداﺧلۀ آموزشی اين اﺧتالف
مﻌنادار شده اسﺖ ) .(P>0/001اين پژوهﺶ نشان داد ﮐه
ﺧانواده مهمترين هنجارهاي انتﺰاعﯽ در زمینۀ بهﺒود عملکرد
تﻐذيۀ تکمیلی اسﺖ ﮐه با مﻄالﻌۀ يارمﺤمدی و همکاران
) (1394ﮐه موﺛرترين عامﻞ تﺄﺛیرﮔذار بر تﻐذيۀ دانﺶ آموزان
و والدين بوده [ ،]26همﭽنین مﻄالﻌۀ نقیﺒی و همکاران
) ]31[ (1392ﮐه مهﻢترين هنجار انتﺰاعی در رعايﺖ اصول
تﻐذيه برای ارتقای بهداشﺖ دهان و دندان ،ﺧواسﺖ والدين
بود ،همﺨوانی دارد .در مﻄالﻌۀ ﮐیفی Lindsayو همکاران
) (2008هﻢ نشان داده شد ﮐه دوستان ،اﻓراد مﺴن ﺧانواده
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بهويژه مادران و مادربﺰرگها در عملکرد تﻐذيۀ تکمیلی مادر
تﺄﺛیرﮔذار هﺴتند [.]32
مقايﺴۀ عوامﻞ ﻗادرﮐنندة شروع تﻐذيۀ تکمیلی مادران
نﺨﺴتﺰا ﻗﺒﻞ و بﻌد از مداﺧلۀ آموزشی در دو ﮔروه مداﺧله و
ﮐنترل بیانﮕر اين بود ﮐه میانﮕین امتیاز عوامﻞ ﻗادر ﮐنندة
دو ﮔروه ،ﻗﺒﻞ از آموزش تفاوت مﻌناداری نداشته؛ لیکن پﺲ
از آموزش اين تفاوت مﻌنادار شده اسﺖ .همﭽنین اﻓﺰايﺶ
مﻌنادار میانﮕین امتیاز عوامﻞ ﻗادرﮐننده در ﮔروه مورد بﻌد
از مداﺧلۀ آموزشی مشهود اسﺖ .بدين مﻌنا ﮐه آموزش
سﺒﺐ ارتقای عوامﻞ ﻗادرﮐننده شده اسﺖ ﮐه میتواند به علﺖ
اﻓﺰايﺶ سﻄﺢ اطالعات دربارة تهیۀ ﻏذای ﮐمکی مناسﺐ در
مادران ،اﺧتﺼاص دادن وﻗﺖ بیشتر برای تهیۀ ﻏذای ﮐمکی
مناسﺐ و اﻓﺰايﺶ سﻄﺢ مهارت مادران در تهیۀ ﻏذای ﮐمکی
باشد .عوامﻞ ﻗادر ﮐننده را میتوان تﺴهیﻞ ﮐنندة موﺛری در
بهﺒود عملکرد تﻐذيۀ تکمیلی مادران تلقی ﮐرد .ياﻓتههای
مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر با مﻄالﻌۀ ﺣنیفه و همکاران ) ]33[ (1393و
مﻄالﻌۀ زندهطلﺐ و همکاران ) ]34[ (1392همﺨوانی دارد
ﮐه مداﺧلۀ آموزشی سﺒﺐ اﻓﺰايﺶ عوامﻞ ﻗادر ﮐننده شده
بود اما در مﻄالﻌۀ صالﺤی و همکاران ) (2004عواملی نﻈیر
آب سالﻢ و بهداشتی عوامﻞ مربوط به مادر ،عوامﻞ مﺤیﻄی
و روشهای آسان تهیه ﮐردن مواد ﻏذايی از ﺟمله عوامﻞ
دادن تﻐذيۀ تکمیلی
ﻗادرساز موﺛر بر عملکرد مادر برای
ِ
ﮐودﮐان زير يﮏ سال بود [ .]35علﺖ اين اﺧتالف میتواند
به متفاوت بودن ﺟامﻌۀ پژوهﺶ و تفاوت دامنۀ سنی ﮐودﮐان
مﻄالﻌه شده باشد.
نتايﺞ اين مﻄالﻌه نشان داد ﮐه میانﮕین امتیاز ﻗﺼد رﻓتاری
ﻗﺒﻞ از انجام مداﺧلۀ آموزشی بین دو ﮔروه تفاوت مﻌنیداری
نداشته اما بﻌد از انجام مداﺧلۀ آموزشی اين اﺧتالف مﻌنادار
شده اسﺖ و میانﮕین امتیاز ﻗﺼد رﻓتاری در ﮔروه مورد نیﺰ
بهﮔونهای مﻌنیدار ) (P>0/001اﻓﺰايﺶ ياﻓته بود ﮐه نشانﮕر
تﺄﺛیر آموزش بر ﻗﺼد رﻓتاری اسﺖ ﮐه علﺖ آن را میتوان
ناشی از اﻓﺰايﺶ در ساير سازههای مدل )نﮕرش ،هنجارهای
انتﺰاعی و عوامﻞ ﻗادر ﮐننده( دانﺴﺖ .نتايﺞ مﻄالﻌۀ هﺰاوهای
) (1390نیﺰ نشان داد در دانﺶ آموزان دﺧتر دوم راهنمايی،
میانﮕین نمرة ﻗﺼد رﻓتاری مرتﺒﻂ با تﻐذيه ،در دو مرﺣلۀ
ﻗﺒﻞ و يﮏ ماه پﺲ از آموزش مﺒتنی بر مدل بﺰنﻒ اﻓﺰايﺶ
ياﻓته اسﺖ [ .]27همﭽنین در مﻄالﻌۀ شريفیراد )(1389
نشان داده شد ﮐه آموزش مﺒتنی بر مدل بﺰنﻒ به مادران در
دوران بارداری ،سﺒﺐ اﻓﺰايﺶ میانﮕین ﻗﺼد رﻓتاری آنان برای
شیردهی به ﮐودﮐانشان طی  35 -45روز اول تولد شده اسﺖ
[ .]36در نتیجه میتوان بیان ﮐرد ﮐه نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر
با مﻄالﻌات مذﮐور هﻢﺧوانی دارد .همﭽنین مقايﺴۀ نتايﺞ
مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر با مﻄالﻌۀ ديﮕر هﺰاوهای و همکاران )(2014
هﻢ راستا اسﺖ ﮐه بهﮐارﮔیری آموزش مﺒتنی بر مدل بﺰنﻒ،
سﺒﺐ اﻓﺰايﺶ ﻗﺼد رﻓتاری مﺼرف مکمﻞهای ﻻزم بهوسیلۀ
مادران در دوران بارداری شده بود [.]37
مقايﺴۀ زمان شروع تﻐذيۀ تکمیلی مادران نﺨﺴتﺰا در دو
ﮔروه مداﺧله و ﮐنترل نشان داد ﮐه میانﮕین سن شروع تﻐذيۀ
دوره  25شماره  - 5بهمن و اسفند 1396

 .186تأثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر ...

تکمیلی در ﮔروه مداﺧله و ﮐنترل تفاوت مﻌنی داری ندارد
اما در ﮔروه مداﺧله ،تﻐذيۀ تکمیلی بﻌد و در ﮔروه ﮐنترل
ﻗﺒﻞ از سن  6ماهﮕی شروع شده اسﺖ ﮐه میتواند به مﻌنی
مادران ﮔروه مداﺧله ،در زمان مناسﺐتری
آن باشد ﮐه
ِ
تﻐذيۀ تکمیلی ﻓرزند ﺧويﺶ را شروع ﮐردهاند .در ﺣالی ﮐه
در مﻄالﻌۀ  Begumو همکاران ) (2014نشان داده شد ﮐه
 %29/6از مادران ،تﻐذيۀ تکمیلی ﮐودك ﺧود را ﻗﺒﻞ از شﺶ
ماه شروع ﮐرده و در ﺣدود يﮏ سوم از مادران از نﻈر مقدار
و ترﮐیﺐ ،اصول تﻐذيۀ تکمیلی را رعايﺖ نکرده بودند [.]38
علﺖ تفاوت اين دو مﻄالﻌه میتواند مربوط به تفاوت در نﺤوة
آموزش مادران مﻄالﻌه شده باشد.
همﭽنین مقايﺴۀ عملکرد شیردهی نشان داد ﮐه پﺲ
از آموزش ،میانﮕین امتیاز عملکرد مادران درﮔروه مداﺧله
اﻓﺰايﺶ ياﻓته اسﺖ .در همین ارتﺒاط ،مﻄالﻌۀ صفرعلی-
زاده و همکاران ) (1388نیﺰ نشان داد ﮐه آموزش می-
تواند ﮔام مهمی برای ارتقای آﮔاهی و عملکرد مادران برای
پیشﮕیری ازسوءتﻐذيۀ ﮐودﮐان داشته باشد [ .]39همﭽنین
در مﻄالﻌۀ ﺧﺰاﺋی و همکاران ) (1385ﮐه با هدف بررسی
تﺄﺛیر آموزش بر آﮔاهی و عملکرد مادران در رابﻄه با تﻐذيۀ
تکمیلی ﮐودﮐان زير يﮏ سال انجام شد ،اﻓﺰايﺶ مﻌنیداری
در نمرة عملکرد مادران مشاهده شد [ .]40در مﻄالﻌۀ مشابه
يارمﺤمدی و همکاران ) (1394میانﮕین امتیازهای آﮔاهی،
نﮕرش ،هنجارهای انتﺰاعی ،عوامﻞ ﻗادر ﮐننده ،ﻗﺼد رﻓتاری
و عملکرد تﻐذيهای دانﺶآموزان تﺤﺖ آموزش اﻓﺰايﺶ ياﻓﺖ
[ .]26ياﻓتۀ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر با مﻄالﻌۀ ﮔلشیری و همکاران
) (1390در زمینۀ آموزش مشارﮐﺖ مادران و تﻐییر عملکرد
آنان در زمینۀ رشد و تﻐذيۀ ﮐودك ،هﻢسو بوده اسﺖ [.]41
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تﻐذيۀ تکمیلی براساس مـدل بﺰنﻒ در بهﺒود عملکرد مادران
در ارتﺒاط با تﻐذيۀ تکمیلی ﮐودﮐان بود .با توﺟه به اهمیﺖ
شروع هنﮕام تﻐذيۀ تکمیلی و استفاده از موادﻏذايی مناسﺐ
در اين ﮔروه سنی میتوان نتیجه ﮔرﻓﺖ اﺟرای برنامۀ
مداﺧلهای مﺒتنی بر مدل بﺰنﻒ سﺒﺐ اﻓﺰايﺶ آﮔاهی ،بهﺒود
نﮕرش ،هنجارهای انتﺰاعی ،ﻗﺼد رﻓتاری و عوامﻞ ﻗادر ﮐننده
در رابﻄه با شروع تﻐذيۀتکمیلی در مادران نﺨﺴﺖزا شد.
لذا پیشنهاد میشودﮐارﮐنان بهداشتی بهﺟای آموزشهای
سنتی ،از مدلهای آموزشی نﻈیر مدل بﺰنﻒ ،استفاده ﮐنند.
همﭽنین مادران بهويژه مادران نﺨﺴﺖ زا ،را به شرﮐﺖ در
ﮐالسهای آموزشی و ﮐﺴﺐ اطالعات در زمینۀ تﻐذيۀ ﮐودﮐان
ترﻏیﺐ و تشويﻖ ﮐرد.
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