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بررسی عوامل مرتبط با عدم موفقيت تغذيه انحصاري با شير
مادر در  6ماه اول تولد در کودکان زير يک سال مراجعه کننده
به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت
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کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران.
استادیار گروه پرستاري ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشکاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران.
کارشناس مامایی ،مرکز تحقیقات اختالالت رشد کودکان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران.
کارشناس آمار ،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران.
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تاريخ دريافت1331/3/14 :

مقدمه :تغذیه با شیر مادر همراه با تغذیه تکمیلی ،یکی از مؤثرترین عوامل دستیابی به  8هدف توسعه هزاره در زمینه
کاهش فقر ،گرسنگی ،سوء تغذیه و یکی از فرصت هاي گرانبها و ساده براي کمك به رشد طبیعی کودکان می باشد .با
این وجود ،عده اي از مادران به نوزاد خود شیر نمی دهند و یا شیردهی انحصاري خود را زودتر از  6ماهگی کودک قطع
کرده و از شیرخشك جانشین استفاده می کنند .بر اساس نتایج مطالعات مختلف ،هم اتاق نبودن مادر و نوزاد ،عدم شروع به
موقع تغذیه تکمیلی و عدم ترخیص همزمان مادر و نوزاد به عنوان عوامل عدم تداوم شیردهی مطرح شده اند .لذا مطالعه
حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با عدم موفقیت تغذیه انحصاري با شیر مادر در  6ماه اول تولد در کودکان زیر یك
سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت انجام شد.
روشکار :این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال  1383بر روي  263زن داراي فرزند زیر یك سال مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت که شیردهی انحصاري را قطع کرده بودند ،انجام شد .ابزار گردآوري داده ها،
پرسشنامه اي شامل مشخصات فردي ،وضعیت اقتصادي اجتماعی ،عوامل بیمارستانی و وضعیت کودک مرتبط با عدم
موفقیت تغذیه انحصاري با شیر مادر بود که به صورت مصاحبه تکمیل شد .داده ها پس از گردآوري با استفاده از نرم
افزار آماري ( SPSSنسخه  )11و آزمون هاي کاي دو و رگرسیون لوجستیك مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان p
کمتر از  5/50معنی دار در نظر گرفته شد.
يافتهها :از  263مادر 05 ،نفر ( )%13زیر  6ماهگی اصالً شیردهی نداشتند 101 ،نفر ( )%03/1شیردهی کمتر از  4ماه و
 06نفر ( )%21/3شیردهی بین  4تا  6ماه داشتند .همچنین بر اساس آزمون رگرسیون لوجستیك ،عدم استفاده از پاس
شیر ،عدم تداوم شیردهی را  2/1برابر افزایش داد و عدم شیردهی در  35دقیقه اول نیز احتمال عدم تداوم شیردهی را
 8/4برابر افزایش داد.
نتيجهگيري :حمایت مداوم از مادران شاغل در حین شیردهی و در آغوش گرفتن نوزاد بالفاصله پسس از تولسد ،از اصسول
مهم در تداوم شیردهی است.
کلمات کليدي :تداوم شیردهی ،تغذیه انحصاري ،شیر مادر ،کودکان ،مادران
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مقدمه
شیر مادر مناسب ترین غذا براي تغذیه شیرخوار است و
تأثیر مثبت آن بر سالمت کودک و مادر ،کاهش مرگ و
میر کودکان ،ارضاي نیازهاي عاطفی مادر و کودک و نیز
صرفه جویی اقتصادي در بعد خانوار و جامعه بر کسی
پوشیده نیست )1( .از آنجایی که تغذیه انحصاري با شیر
مادر در شش ماه اول تولد نوزاد ،ضامن سالمتی کودک و
مصرف آن یکی از فرصت هاي گرانبها و ساده براي کمك
به رشد طبیعی کودک می باشد ،بنابراین این مسئله هنوز
به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در کاهش مرگ و
میر و ادامه رشد مناسب کودکان و کمك به سالمت
مادران می باشد ( .)2این در حالی است که با وجود
مزایاي ذکر شده ،هنوز هم بسیاري از مادران به دالیل
مختلف ،شیردهی خود را زودتر از موعد (زمان مناسب)
قطع کرده و یا همراه آن از مایعات غیر ضروري و تغذیه
اضافی استفاده می کنند ( .)3با وجود اینکه در ایران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ترویج تغذیه با
شیر مادر را یکی از راهبردهاي مهم براي رشد و بقاي
کودکان دانسته و گام هاي مؤثري در این زمینه برداشته
است ،اما در حال حاضر ،شیوع تغذیه انحصاري با شیر
مادر در مناطق شهري تا  6ماهگی و میزان آن کمتر از
 %28گزارش شده است ( .)4حتی در استرالیا نیز که قبل
از این ،میزان تغذیه با شیر مادر  %35-85بوده ،امروزه به
 %65-05طی  3ماه اول و  %41طی  6ماه کاهش یافته
است ( .)0آنچه حائز اهمیت است این است که مکیدن
صحیح و مکرر شیر در روزهاي اول و در وضعیت مناسب،
آرامش خاطر و عدم نگرانی مادر ،سابقه قبلی زایمان و
سابقه قبلی شیردهی موفق ،حمایت همسر و افراد خانواده
و نیز اطمینان خاطر از تأمین اقتصادي و شغلی می تواند
نقش مؤثري در تداوم شیردهی داشته باشد .در حالی که
هم اتاق نبودن مادر و نوزاد ،شیردهی دیرتر ،عدم شروع به
موقع تغذیه تکمیلی ،عدم ترخیص همزمان مادر و نوزاد،
زایمان سزارین و فقدان تمامی عوامل ذکر شده فوق می
تواند منجر به قطع روند مناسب شیردهی شود (.)3-6
با توجه به اینکه تاکنون مطالعه اي مشابه در زمینه عدم
موفقیت در تداوم شیردهی و عوامل مرتبط با آن در
گیالن انجام نشده است ،لذا لزوم انجام آن در شهر رشت

روش کار
این مطالعه توصیفی تحلیلی پس از اخذ مجوزهاي الزم از
معاونت پژوهشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
در سال  1383بر روي  263زن داراي فرزند زیر یك سال
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت که
شیردهی انحصاري خود را قبل از  6ماهگی کودک قطع
کرده بودند ،انجام شد .از بین  10مرکز بهداشتی درمانی
شهر رشت ،با استفاده از جدول اعداد تصادفی 8 ،مرکز
بهداشتی درمانی از  4منطقه جغرافیایی شمال ،جنوب،
شرق و غرب شهر با تخصیص  2مرکز در هر منطقه بر
حسب نسبت اختصاص یافته ،انتخاب شدند .معیارهاي
ورود به مطالعه شامل داشتن کودک زیر یك سال و عدم
شیردهی انحصاري به مدت  6ماه بود .حجم نمونه بر
اساس نتایج مطالعه جاللی و همکاران که نشان داد تنها
 44/4درصد از کودکان  12-4ماهه تغذیه کامالً انحصاري
با شیر مادر داشتند ( ،)15با فاصله اطمینان  %30و با
استفاده از فرمول حجم نمونه 263 ،نفر محاسبه شد .بر
این اساس تغذیه انحصاري به عنوان متغیر اصلی مورد
بررسی قرار گرفت .در این مطالعه ابزار گردآوري داده ها
جهت بررسی جامع عوامل مؤثر بر قطع شیردهی ،فرم
جمع آوري اطالعاتی بود که توسط نویسندگان تعیین و
سعی شد که تمام فاکتورهاي مورد بررسی در مطالعات
گذشته ،در این فرم مورد ارزیابی قرار گیرد .بدین ترتیب
فرم مورد نظر که در برگیرنده مشخصات فردي (سن،
جنس ،میزان تحصیالت ،شغل) ،وضعیت اقتصادي-
اجتماعی (زیر بناي خانه ،درآمد) ،عوامل بیمارستانی
مرتبط (محل زایمان ،نوع زایمان ،مراقبت دوران بارداري)،
و وضعیت کودک (جنس ،وزن هنگام تولد) بود ،جهت
بررسی روایی به  15نفر از اعضاء هیئت علمی داده شد و
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به عنوان مرکز استان گیالن احساس می شود تا با نتایج
حاصل از آن ،بتوان مشکالت همراه با عدم شیردهی را
مشخص کرد و عوامل مرتبط با عدم تداوم شیردهی را به
مسئوالن ،پرسنل بهداشتی ،مادران و خانواده هاي آنان
معرفی کرد ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل
مرتبط با عدم موفقیت تغذیه انحصاري با شیر مادر در
 6ماه اول تولد در کودکان زیر یك سال مراجعه کننده
به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت انجام شد.

معنی دار در نظر گرفته شد .فاصله اطمینان  %30و سطح
معنی داري  5/50در نظر گرفته شد.

 طاهره ضيائی و همكاران

پس از اعمال نقطه نظرات ،اصالح نهایی بر روي آن انجام
گرفت .پس از کسب رضایت نامه آگاهانه از مادران،
پژوهشگر فرم گردآوري اطالعات را با مصاحبه تکمیل کرد
و با استفاده از آزمون آماري توصیفی ،درصد و میانگین،
متغیرهاي مورد نظر را مورد ارزیابی قرار داد.
در ضمن شرکت کنندگان بر اساس قطع شیردهی به 2
گروه شیردهی زیر  4ماه و  6-4ماه تقسیم شدند .داده ها
پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS
(نسخه  )11و آزمون هاي کاي دو و رگرسیون لوجستیك
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان  pکمتر از 5/50

يافته ها

میانگین سنی مادران  35/33  4/851سال بود که
کمترین و بیشترین سن مادران به ترتیب  25و  42سال
بود و اکثر مادران ( )%30/4داراي فرزند  6ماهه بودند.
بین ویژگی هاي فردي دو گروه با تغذیه انحصاري زیر 4
ماه و بین  6-4ماه تفاوت آماري معنی داري وجود
نداشت (( )p<5/50جدول .)1

جدول  -1ويژگی هاي فردي والدين مرتبط با عدم موفقيت تغذيه انحصاري با شير مادر در کودکان زير يک سال
شیردهی زیر  4ماه
تعداد (درصد)

شیردهی  6-4ماه
تعداد (درصد)

سطح معنی داري

مدت شیردهی
ویژگی هاي فردي

سطح تحصیالت مادر

بی سواد
زیر دیپلم
باالي دیپلم
کل

)4/3( 15
)44/2( 31
)01/5( 150
)155( 256

)1/5( 4
)26/3( 10
)66/1( 38
)155( 01

p<5/50

سطح تحصیالت همسر

بی سواد
زیر دیپلم
باالي دیپلم
کل

)2/3( 6
)48/1( 33
)43/5( 151
)155( 256

)1/8( 1
)30/1( 25
)63/2( 36
)155( 01

p<5/50

شغل مادر

خانه دار
کارمند
کارگر
کل

)43( 151
)41/3( 80
)3/1( 25
)155( 256

)40/6( 26
)05/3( 23
)3/0( 2
)155( 01

p<5/50

شغل همسر

بیکار
کارمند
کارگر
شغل آزاد
کل

)3/3( 8
)41/3( 80
)22/8( 41
)32/5( 66
)155( 256

)3/0( 2
)40/6( 26
)11/0( 15
)33/3( 13
)155( 01

p<5/50

تعداد سقط

5
2-1
 3و بیشتر
کل

)81/1( 161
)16( 33
)2/3( 6
)155( 256

)13/1( 42
)24/0( 14
)1/8( 1
)155( 01

p<5/50

فرزند خواسته متولد شده

بلی
خیر
کل

)61/0( 133
)32/0( 61
)155( 256

)64/3( 31
)30/1( 25
)155( 01

p<5/50

جنسیت مورد دلخواه

بلی
خیر
کل

)15/4( 140
)23/6( 61
)155( 256

)18/3( 40
)21/1( 12
)155( 01

p<5/50

*آزمون کاي دو
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همچنین نتایج مطالعه نشان داد که از مجموع 263
مادر ،تنها  06نفر ( )%21/3از آنان شیردهی بین 6-4

مدت شیردهی مادران از بدو تولد
60%

40%
20%

0%
ماه 4-6شیردهی شیردهی کمتر از عدم شیردهی
مدت4شيردهی مادران از بدو تولد
نمودار  -1ماه
نبود و  153نفر ( )%41/6از شاغلین از پاس شیر استفاده
نمی کردند 124 .نفر ( )%41/3از مادران معتقد بودند که
شیردهی ،باعث اخالل در کار منزل آنها می شود و در
 111نفر ( )%61/3از افراد ،شوهران در رابطه با شیردهی از
مادران حمایت نمی کردند .بر اساس آزمون آماري کاي
اسکوئر ،ارتباط معنی داري بین عدم حمایت همسر با عدم
شیردهی انحصاري مادران وجود داشت ()p=5/551
(جدول .)2

بررسی وضعیت مادران نشان داد که  46نفر ( )%11/0از
آنان ،پستان کوچك و  28نفر ( )%15/6فرورفتگی نوک
پستان را دلیل قطع شیردهی می دانستند .همچنین نتایج
مطالعه نشان داد که  121نفر ( )%46از افراد ،نبود محیط
خلوت را عاملی براي قطع شیردهی خود می دانستند که
بین نبود محیط خلوت با شیردهی انحصاري مادران
ارتباط معنی داري وجود داشت ( .)p=5/54در  115نفر
( )%64/1از افراد مهد کودک نزدیك محل کار افراد شاغل

جدول  -2عوامل اقتصادي -اجتماعی مرتبط با عدم موفقيت تغذيه انحصاري با شير مادر در کودکان زير يک سال
شیردهی زیر  4ماه
تعداد (درصد)

شیردهی  6-4ماه
تعداد (درصد)

درآمد خانواده

کمتر از  205هزار تومان
 055-205هزار تومان
بیش از  055هزار تومان
کل

)3/1( 25
)41/1( 86
)48/0( 155
)155( 256

)1/5( 4
)36/8( 21
)06/1( 32
)155( 01

حمایت همسر در شیردهی

بلی
خیر
کل

)26/1( 00
)13/3( 101
)155( 256

)04/4( 31
)40/6( 26
)155( 01

کاي دو
p=5/551

نبود محیط خلوت

بلی
خیر
کل

)42/1( 88
)01/3( 118
)155( 256

)01/3( 33
)42/1( 24
)155( 01

کاي دو
p=5/54

استفاده از پاس شیر

بلی
خیر
کل

)00/33( 01
)44/6( 46
)155( 153

)15/5( 21
)35/5( 3
)155( 35

p<5/50

مهدکودک نزدیك محل کار

بلی
خیر
کل

)31/5( 32
)63/5( 11
)155( 153

)05/5( 10
)05/5( 10
)155( 35

p<5/50

مدت شیردهی
عوامل اقتصادي -اجتماعی

* آزمون کاي دو

23
30

سطح معنی
داري*

p<5/50
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ماه داشتند (نمودار .)1

مرتبط با عدم شیردهی در جدول  3نشان داده شده
است.

 طاهره ضيائی و همكاران

همچنین بر اساس بررسی هاي آماري ،هیچگونه ارتباط
معنی داري بین عوامل بیمارستانی و عدم تداوم
شیردهی مشاهده نشد ( .)p<5/50عوامل بیمارستانی

جدول  -3عوامل بيمارستانی مرتبط با عدم موفقيت تغذيه انحصاري با شير مادر در کودکان زير يک سال
شیردهی زیر  4ماه
تعداد (درصد)

شیردهی  6-4ماه
تعداد (درصد)

سطح معنی
داري*

مدت شیردهی
عوامل بیمارستانی

محل زایمان

منزل
بیمارستان دولتی
بیمارستان خصوصی
کل

)2/3( 6
)01/3( 118
)33/8( 82
)155( 256

)3/0( 2
)01/3( 33
)38/6( 22
)155( 01

p<5/50

نوع زایمان

واژینال با بخیه
واژینال بدون بخیه
سزارین
کل

)32/0( 61
)15/1( 22
)06/8( 111
)155( 256

)38/6( 22
)14/5( 8
)41/4( 21
)155( 01

p<5/50

محل مراقبت در بارداري

مرکز بهداشت
مطب
کل

)43/5( 151
)01/5( 150
)155( 256

)40/6( 26
)04/4( 31
)155( 01

p<5/50

گرفتن آموزش در خصوص
فواید شیردهی در دوران
بارداري

بلی
خیر
کل

)88/3( 182
)11/1( 24
)155( 256

)86/5( 43
)14/5( 8
)155( 01

p<5/50

نگهداري کودک در کنار
مادر

بلی
خیر
کل

)12/3( 143
)21/1( 01
)155( 256

)11/2( 44
)22/8( 13
)155( 01

p<5/50

گرفتن آموزش تکنیك
صحیح شیردهی در
بیمارستان

بلی
خیر
کل

)05/5( 153
)05/5( 153
(256)155

)41/4( 21
)02/6( 35
(01)155

p<5/50

* آزمون کاي دو

نتایج مطالعه ،بین شیردهی پس از  35دقیقه اول تولد و
عدم شیردهی انحصاري مادران زیر  4ماه و شیردهی -4
 6ماه ارتباط معنی داري وجود داشت ()p=5/555
(جدول .)4

بررسی عوامل مربوط به کودکان نشان داد که میانگین
وزن هنگام تولد نوزادان  3511/23 ± 230/536گرم بود
و چند نفر ( )%35/3از افراد در طی  35دقیقه تا 12
ساعت اول تولد به نوزاد خود شیر داده بودند .بر اساس
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شیردهی زیر  4ماه
تعداد (درصد)

شیردهی  6-4ماه
تعداد (درصد)

سطح معنی
داري*

مدت شیردهی
عوامل مربوط به کودک
جنس نوزاد

دختر
پسر
کل

)61/5( 138
)33/5( 68
)155( 256

)68/4( 33
)31/6( 18
)155( 01

p<5/50

نارس بودن کودک

بلی
خیر
کل

)10( 31
)85/0( 110
)155( 256

)15/0( 6
)83/0( 01
)155( 01

p<5/50

قطع شیردهی به علت نارس
بودن کودک

بلی
خیر
کل

)64/0( 25
)36/0( 11
)155( 31

)05/5( 3
)05/5( 3
)155( 6

p<5/50

شیردهی در طول شب

بلی
خیر
کل

)20/2( 02
)14/8( 104
)155( 256

)31/6( 18
)64/8( 33
)155( 01

p<5/50

دادن غذاي کمکی قبل از 6
ماهگی

بلی
خیر
کل

)31/1( 183
)8/3( 11
)155( 256

)31/2( 02
)8/8( 0
)155( 01

p<5/50

ابتالء به بیماري خاص در
کودک

نداشتن بیماري
(اسهال و زردي)
داشتن بیماري
کل

)11/2( 103
)22/8( 11
)155( 256

)11/2( 44
)22/8( 13
)155( 01

p<5/50

قطع شیردهی به علت
بیماري خاص کودک

بلی
خیر
کل

)60/3( 31
)34/1( 16
)155( 41

)1/1( 1
)32/3( 12
)155( 13

کاي دو
p=5/551

 بررسی عوامل مرتبط با عدم موفقيت تغذيه انحصاري با شير مادر در  6ماه اول تولد

جدول  -4ويژگی هاي کودک مرتبط با عدم موفقيت تغذيه انحصاري با شير مادر در کودکان زير يک سال

* آزمون کاي دو

طی 35دقیقه اول بعد از زایمان نیز شانس عدم تداوم
شیردهی را  8/4برابر افزایش می داد (:1/325-36/312
 .)OR=8/4، %30 CIاما بین حمایت همسر ،نبود
محیط خلوت و بیماري خاص کودک با عدم تداوم
شیردهی انحصاري ارتباط معنی داري مشاهده نشد
(( )p<5/50جدول .)0

بر اساس نتایج مطالعه 110 ،نفر ( )%66/0از افراد زیاد
گریه کردن شیرخوار و  21نفر ( )%8از آنان بیرون
نیامدن شیر در حین شیر خوردن نوزاد را عاملی براي
ناکافی بودن شیر خود ذکر کردند .بر اساس نتایج
آزمون رگرسیون لوجستیك ،عدم استفاده از پاس شیر،
شانس عدم تداوم شیردهی را  2/1برابر افزایش داد
( )OR=2/1، %30 CI :1-1/00و عدم شیردهی

جدول  -5متغيرهاي مورد بررسی در مدل رگرسيون لوجستيک

سن
حمایت همسر
نبود محیط خلوت
بلی
مرخصی
خیر
اولین شیردهی
بیماري خاص کودک

ضریب غیر
استاندارد

خطاي
استاندارد

آزمون والد

درجه
آزادي

سطح
معنی داري

خطر نسبی

5/22
5/152
-5/434
5/661
1/510
2/135
5/322

5/531
5/413
5/308
5/451
5/014
5/104
5/634

5/331
2/815
1/463
2/681
3/354
1/385
5/208

1
1
1
1
1
1
1

5/060
5/534
5/226
5/152
5/548
5/550
5/612

1/522
2/511
5/648
1/348
2/103
8/418
1/313

فاصله اطمینان  %30براي خطر نسبی
حد پایین

حد باال

5/343
5/888
5/321
1/348
2/103
1/558
1/325

1/155
4/082
1/351
5/811
1/558
1/003
36/312

متغیرهاي وارد شده در مرحله اول :سن ،حمایت همسر ،نبود محیط خلوت ،مرخصی (بلی-خیر) ،اولین شیردهی ،بیماري خاص کودک
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نتایج مطالعه رستم نژاد و همکاران نیز نشان داد که اکثر
مادران در سن  2-4ماهگی شیرخوار ،تغذیه کمکی را
شروع کردند که شایع ترین علت عدم تغذیه انحصاري
( ،)%35/0ناکافی بودن شیر مادر بود و اکثر مادران
( )%61گریه کودک را دلیل ناکافی بودن شیر می
دانستند .در این مطالعه بین نحوه زایمان ،زمان اولین
تغذیه نوزاد ،وضعیت اشتغال و میزان تحصیالت مادر نیز
با تداوم شیردهی انحصاري ارتباط آماري معنی داري
وجود داشت ( .)14( )p>5/50مطالعه محمدي و
همکاران نیز نشان داد که شاغل بودن مادران ( )%15/0و
گریه و نا آرامی کودک ( )%3/6از عوامل قطع شیردهی
می باشند ( .)10در مطالعه حاضر ،عدم حمایت همسر
با عدم شیردهی مرتبط بود ،در مطالعه تن و همکاران
( )2511نیز مشخص شد که مادران تحت حمایت همسر
جهت شیردهی 4 ،برابر بیشتر از مادران بدون حمایت به
شیردهی خود ادامه دادند (،%30 CI :1/12-10/10
.)16( )OR=4/25
همچنین بین نبود محیط خلوت ،عدم استفاده از پاس
شیر ،شیردهی دیرتر از  35دقیقه اول تولد و بیماري
کودک با عدم تداوم شیردهی انحصاري ارتباط آماري
معنی داري وجود داشت ولی هیچ ارتباط معنی داري
بین آموزش ،نوع زایمان و محل زایمان با شیردهی
انحصاري مادران مشاهده نشد .این در حالی است که در
مطالعه زنجانی و همکاران ( ،)1381اطالعات ناکافی
مادران در مواردي نظیر زمان شروع تغذیه تکمیلی ،نوع
مواد غذایی مورد استفاده جهت تغذیه تکمیلی کودک،
بیماري و مصرف دارو توسط مادر ارتباط معناداري با
قطع شیردهی داشت (.)11
همچنین نتایج آزمون رگرسیون لوجستیك نشان داد
که عدم استفاده از پاس شیر و اولین شیردهی پس از
 35دقیقه اول ،شانس عدم تداوم شیردهی را افزایش
می دهد .این در حالی است که در مطالعه تاوراس و
همکاران ( ،)2553خانه دار بودن مادر (:2/40-0/46
 ،)OR=3/66، %30 CIسطح تحصیالت پایین مادر
( )OR=1/0، %30 CI :1/2-1/3و تشویق از جانب
پزشك جهت تداوم شیردهی (%30 CI :5/4-5/8
 )OR=5/6،با عدم قطع شیردهی طی  12هفته همراه

بحث
 طاهره ضيائی و همكاران

تغذیه انحصاري با شیر مادر به عنوان بهترین تغذیه
براي کودک تا سن  6ماهگی است که عالوه بر تأمین
نیازهاي جسمی و فیزیولوژیکی ،مکمل نیازهاي روانی
کودک و علی الخصوص مادر می باشد (.)15
اگرچه بر اساس نتایج این مطالعه ،بین عوامل فردي و
اقتصادي با تغذیه انحصاري با شیر مادر ارتباط آماري
معنی داري مشاهده نشد ،اما در مطالعه سیفی و
همکاران ( ،)1381بین عدم شیردهی انحصاري با
تحصیالت پدر ،وضعیت اقتصادي خانوار ،هم اتاقی مادر و
شیرخوار ،نحوه صحیح شیردهی و اولین تغذیه
نوزاد ارتباط معنیداري وجود داشت .البته در مطالعه
سیفی ،بین عدم موفقیت مادران با سن و تحصیالت
مادر ،جنسیت نوزاد ،وزن هنگام تولد ،نوع زایمان و
خواسته یا ناخواسته بودن بارداري نیز ارتباط معنی داري
وجود نداشت ( .)11این در حالی است که در مطالعه
السحاب و همکاران ( )2558سطح تحصیالت باالي مادر،
سابقه زایمان قبلی و زایمان در سنین باالتر با افزایش
احتمالی شیردهی انحصاري تا  6ماهگی همراه بود (.)12
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،کوچك بودن پستان،
فرورفتگی نوک پستان و درد زیر دل از نظر مادران دلیل
عدم موفقیت آنها در تداوم شیردهی بوده است %66/0 .از
مادران ،گریه کردن شیرخوار را عاملی براي ناکافی بودن
شیر بیان می کردند و اکثر آنان قبل از  6ماهگی از غذاي
کمکی استفاده کرده بودند .این در حالی است که در
مطالعه بختیار و همکاران مهم ترین علل شکست
شیردهی انحصاري به ترتیب ناکافی دانستن شیر مادر،
بیماري هاي مادر و باورهاي غلط و ناآگاهی مادران ذکر
شد و  %68/3از مادران با تصور عدم کفایت شیر ،تغذیه
کمکی را از  6ماهگی با شیر مادر همراه کردند ( .)13در
مطالعه جاللی و همکاران نیز تنها  44/4درصد از افراد
مورد مطالعه ،تغذیه کامالً انحصاري با شیر مادر داشتند.
سن باالي مادر و کافی ندانستن شیر از سوي مادر ،ابتالء
کودک به بیماري حاد و کم وزنی نوزاد در بدو تولد از
علل عدم موفقیت در شیردهی انحصاري مادران در این
مطالعه بود (.)3
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 ماه اول تولد6  بررسی عوامل مرتبط با عدم موفقيت تغذيه انحصاري با شير مادر در

 هفته پس از زایمان12 بود و حضور در محل کار طی
 عوامل فردي و عالئم،)OR=2/4، %30 CI :1/8-3/3(
%30 CI :1/51-1/31( افسردگی مادر با قطع شیردهی
.)18( ) همراه بودOR=1/18،
نقطه قوت این مط العه این بود که پژوهشگران سعی
در بررسی تمامی عوامل شناخته شده در مطالعات
گذشته را داشتند که به نظر می رسد با توجه به
 بررسی این عوامل در جوامع مختلف،اهمیت شیردهی
و بافت هاي فرهنگی مختلف و قومیت هاي متفاوت
می تواند در برنامه ریزي هاي شیردهی براي مادران
 همچنین همکاري سایر بخش.مورد استفاده قرار گیرد
 ماماها و پرسنل،ها و کادر درمانی اعم از متخصصین
.بهداشتی در این امر نقش بسزایی را ایفا می کند

نتيجه گيري
حمایت مداوم از مادران شاغل در حین شیردهی و در
 از اصول مهم،آغوش گرفتن نوزاد بالفاصله پس از تولد
در تداوم شیردهی است و مراقبت و بررسی روند
شیردهی مادر و همچنین تشویق آنان به شیردهی در
طول شب می تواند در حفظ شیردهی انحصاري و تداوم
.آن کمك کننده باشد

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی و بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی گیالن و مسئوالن محترم مراکز بهداشت
شهر رشت و تمامی مادرانی که با شکیبایی خود ما را در
. تشکر و قدردانی می شود،انجام این مطالعه یاري کردند
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