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تأثیر آموزش والدین بر آگاهی ،نگرش و عملکرد آنان
در شیردهی انحصاری تا چهار ماهگی :یک کارآزمایی
بالینی تصادفی شده
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دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
استاد گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ایران.
استادیار گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران.
استادیار گروه آمار حیاتی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
البرز ،کرج ،ایران.
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مقدمه :تغذیه نوزاد با شیر مادر ،یکی از اولویتهای بهداشت عمومی و بهترین شروع در زندگی هر کودک است .با در
نظر گرفتن اهمیت دانش و نگرش والدین در مورد مزایای شیر مادر ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش پدران
و مادران بر آگاهی ،نگرش و عملکرد آنان در شیردهی تا چهار ماهگی انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال  1314بر روی  60پدر و مادر دارای نوزاد  3تا  0روزه
مراجعهکننده به مرکز بهداشتی درمانی شهید راستروش وابسته به مرکز بهداشت کرج جهت دریافت خدمات
بهداشتی انجام شد .افراد به روش تصادفی در دو گروه شاهد یا مداخله قرار گرفتند .پرسشنامه مشخصات فردی و
مامایی ،آگاهی ،نگرش و عملکرد توسط پدران و مادران تکمیل شد .مداخله آموزشی شامل دو جلسه  46دقیقهای به
فاصله یک هفته ،در زمان اولین مراجعه و یک هفته بعد از آن بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری ( SPSSنسخه  )21و آزمونهای تی مستقل ،کای دو ،من ویتنی و کوواریانس اندازههای تکراری انجام شد.
میزان  pکمتر از  6/60معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :بین آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران و پدران دو گروه مداخله و شاهد در سه زمان قبل از مداخله آموزشی،
یک هفته بعد و  4ماه بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود داشت ( .)p>6/661بر اساس مقایسه میانگینها ،میانگین
درصد نمره آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران و پدران در گروه مداخله افزایش یافته بود.
نتیجهگیری :آموزش ،تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد ،آگاهی و نگرش در میان پدران و مادران در مورد نحوه تغذیه
کودک با شیر مادر دارد ،لذا استفاده از برنامه های آموزشی به منظور یاددهی شیردهی به والدین میتواند در رشد و
سالمت نوزاد تأثیر زیادی داشته باشد.
کلمات کلیدی :آگاهی ،آموزش ،تغذیه انحصاری با شیر مادر ،عملکرد ،نگرش ،والدین
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مقدمه
تغذیه نوزاد با شیر مادر ،یکی از اولویتهای بهداشت
عمومی و بهترین شروع در زندگی هر کودک است (،1
)2؛ چنانچه سازمان جهانی بهداشت و یونیسف نیز شیر
مادر را استاندارد طالیی تغذیه شیرخواران دانسته و آن را
در اکثر موارد تنها ماده غذایی میداند که باید تا 0
ماهگی و حتی  2سالگی به شیرخوار داده شود ( .)3در
برنامه کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر ( )1311نیز
تغذیه با شیر مادر بخش غیر قابل تفکیک فرآیند باروری
به شمار رفته و به اهمیت تغذیه مناسب کودک در ماهها
و سالهای اولیه عمر در حفظ ،بقاء ،تأمین رشد ،تکامل و
سالمت او و مادر اشاره شده است ( .)4تغذیه با شیر مادر
عالوه بر داشتن فواید برای شیرخوار ،بر سالمتی مادر نیز
مؤثر است ( )0و یک استراتژی مهم برای کاهش
مرگومیر کودکان و افزایش بقاء آنها به شمار میرود
( .)0تغذیه با شیر مادر در  0ماه اول زندگی شیرخوار
میتواند باعث ابقاء یک و نیم میلیون نوزاد شود ( .)6عدم
تغذیه با شیر مادر خطر بیماریهایی نظیر عفونتهای
دستگاه تنفسی ،حساسیت ،مشکالت گوارشی ،سوء
تغذیه ،دیابت و چاقی در کودکی و بزرگسالی و سرطان را
افزایش میدهد (.)1
میزان شیردهی انحصاری در جهان  %36تخمین زده
شده است ( .)1مطالعات نشان میدهد که در ایران فقط
 %41/4از مادران ،تغذیه انحصاری با شیر مادر را تا 4
ماهگی و کمتر از  %23تا سن  0ماهگی ادامه میدهند
( .)16تقریباً  0میلیون کودک زیر  0سال در سال 2613
مردهاند که  %44این مرگها در دوره نوزادی بوده و %40
آن به دلیل سوء تغذیه اتفاق افتاده است ( .)11شیوههای
نادرست تغذیه نوزاد با شیر مادر ،یکی از نگرانیهای
بهداشت عمومی در سراسر جهان به شمار رفته و تخمین
زده میشود که تنها  %34/1از کودکان تا شش ماهگی
به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه شوند (.)12
تصمیم یک مادر برای تغذیه نوزاد خود با شیر مادر به
عوامل متعددی از جمله سطح تحصیالت ،درآمد ،مکان
جغرافیایی ،دانش و نگرش ،آداب و سنن ،هنجارهای
اجتماعی ،میزان حمایت کارشناسان مراکز سالمت و
همچنین حمایت پدر نوزاد ( )13و حمایت اعضاء خانواده
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بستگی دارد ( .)10 ،14اما از جمله مهمترین این عوامل،
آگاهی مادر و همسر آن میباشد ( .)10-11فقدان دانش
و نگرش مناسب مادران در زمینه شیردهی ،یکی از علل
اصلی قطع شیردهی میباشد ( .)11همچنین مردان
معموالً در تمامی مراحل پیش از بارداری ،بارداری ،پس
از زایمان و دوران شیردهی در کنار همسران خود هستند
( )26و در رشد ،سالمتی و تندرستی نوزادان نقش
بسزایی دارند ( .)21حضور آنان در کنار مادر هنگام
تغذیه نوزاد با شیر مادر نیز میتواند نقش مهمی در
شیردهی موفق داشته باشد ( .)22 ،13آگاهی پیدا کردن
از اهمیت شیردهی و نقش شیر مادر در سالمت کودک
تا حد زیادی مانع از مخالفت مرد با شیردهی میشود،
بنابراین در این میان مسئله مشارکت مردان جلوهای ویژه
پیدا میکند ( .)23اما علیرغم تأثیر زیاد پدران در
موفقیت شیردهی مادران ،هنوز دانش و نگرش آنان در
این رابطه کافی نیست ( .)20 ،24مطالعات مختلف در
دنیا نشان دادهاند که آموزش توأم پدران نقش بسزایی در
افزایش آگاهی و نگرش آنها در خصوص شیردهی و
مزایای آن دارد ( ،)20که متعاقباً منجر به افزایش
احتمال تداوم شیردهی خواهد شد (.)21 ،26 ،20
همچنین مطالعات نشان دادهاند که اگرچه پدران به
شیردهی همسرانشان عالقهمند هستند ،اما دانش کافی
در خصوص مزایای آن ندارند ( .)21عواملی مختلفی
نظیر سابقه شیردهی همسر یا سابقه دریافت آموزش در
این زمینه ( ،)36میزان تحصیالت و دیدن تجربه
شیردهی در اطرافیان ( )31بر میزان آگاهی و نگرش
پدران مؤثر است .حتی مطالعه دشتی و همکاران
( )2614در کویت نشان داد ترجیح پدر به شیردهیِ
مادر ،از عوامل پیشگویی کننده تداوم شیردهی است
( ،)32اما در ایران هنوز مطالعهای با هدف بررسی نقش
آموزش توأم پدران و مادران در شیردهی صورت نگرفته
است .بنابراین باید به نیاز والدین برای دریافت مناسب و
مؤثر اطالعات و دانش در مورد شیردهی توجه شود (،16
 .)21آموزش گروه پزشکی به عنوان مداخله اساسی در
ارائه توصیههای الزم برای ترویج شیردهی بر ارتقای
مهارتهای علمی و عملی مادران تأثیرگذار است (،16
 .)34 ،33آموزش اصول و روشهای صحیح شیردهی به

 فریده پناهی و همکاران

و دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن بودند .معیارهای
خروج از مطالعه شامل :عدم تمایل به ادامه همکاری با
پژوهشگر ،بستری شدن یا فوت نوزاد یا مادر به هر دلیل،
فوت بستگان طی مطالعه ،جدا زندگی کردن والدین به
هر دلیل ،مصرف داروهای منع مصرف طی شیردهی
توسط مادر ،تغذیه نوزاد با غیر از شیر مادر هنگام اولین
مراجعه ،استفاده از پستانک و وقوع بارداری ناخواسته
طی مطالعه بود .تعداد نمونه در این پژوهش  60زوج
( 31زوج در گروه شاهد و  31زوج در گروه مداخله) بود
(نمودار  .)1این تعداد با توجه به اطالعات مطالعه
طوافیان که در پایان  4ماهگی در گروه مداخله  %04/2و
در گروه کنترل  %21/1از نوزادان بهطور انحصاری با شیر
مادر تغذیه میشدند ( ،)31در سطح اطمینان  %10و
توان  %16محاسبه شد .روش نمونهگیری در این پژوهش
به صورت مستمر بود و پدران و مادران مشارکت کننده
در این مطالعه شامل مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی
شهید راست شهر کرج بودند که در روزهای  3تا 0
روزگی نوزاد جهت دریافت مراقبت پس از تولد مراجعه
کرده بودند .نمونهها به صورت تخصیص تصادفی با
استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه مداخله و
شاهد تقسیم شدند .به منظور کورسازی ،استخراج اعداد
تصادفی و تخصیص به دو گروه (اعداد فرد گروه کنترل،
اعداد زوج گروه مداخله) توسط کمک پژوهشگر انجام
شد؛ بهطوریکه تعداد  60پاکت با شمارهگذاری یک تا
 60تهیه گردید و داخل آنها شمارههای استخراج شده از
جدول اعداد تصادفی قرار گرفت (بدین معنی که تنها دو
گروه در نظر گرفته شد و  31زوج در گروه مداخله و 31
زوج در گروه کنترل قرار داده شد) .پس از ارائه پاکتها
به نمونهها ،پژوهشگر مسئول ثبتنام و آموزش نمونهها از
محتوای زوج یا فرد بودن مطلع میشد.
ابزار گرردآوری دادههرا ،پرسشرنامههرای محقرق سراخته
مشخصات فردی ( 11سؤال در مرورد میرزان تحصریالت،
سن ،وضعیت اشتغال و  )...و مامایی ( 24سرؤال در مرورد
نوع زایمان ،وضعیت نوزاد پس از زایمان و نحوه شیردهی
به نوزادان) ،بررسی سنجش آگاهی ( 16سرؤال) ،نگررش
( 12سؤال) و عملکررد ( 6سرؤال) مرادران در شریردهی،
بررسی سنجش آگاهی ( 16سؤال) و نگررش پردران (11

مادر ،باعث کاهش مشکالت جسمی در طول تغذیه،
بهبود وضعیت پستان گرفتن و افزایش انتقال شیر به
نوزاد میشود ( .)30-36علیرغم اجرای برنامه ترویج
تغذیه نوزاد با شیر مادر ،هنوز دانش کافی در این
خصوص وجود ندارد (.)1
با توجه به اهمیت شیر مادر برای شیرخوار و با در نظر
گرفتن دانش کم مردان در مورد بهداشت باروری و
مزایای شیر مادر ( ،)23همچنین با وجود آموزش
شیردهی که به صورت معمول در مراکز بهداشتی و
درمانی برای مادران انجام میشود اما مشخص نیست
حضور پدر همزمان با مادر و در کنار او در کالسهای
شیردهی چقدر تأثیرگذار باشد و با توجه به نقش
بالقوهای که مشارکت و حمایت مردان در ارتقای سالمت
باروری دارد ،همراهی پدران در کالسهای آموزشی
شیردهی در کنار مادران شاید بتواند زمینهساز ارتقای
نگرش و عملکرد آنان در زمینه شیردهی انحصاری شود،
لذا مطالعه حاضر با زمینهسازی حضور پدران در کنار
مادران در برنامههای آموزشی ،به بررسی ارتقای دانش،
نگرش آنان و نیز موفقیت در شیردهی انحصاری تا چهار
ماهگی پرداخت تا از نتایج آن بتوان در طراحی
برنامههای شیردهی موفق بهره گرفت.

روشکار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال
 1314بر روی  60زوج از مادران و پدران مراجعهکننده
به مرکز بهداشتی درمانی شهید راستروش وابسته به
مرکز بهداشت کرج جهت دریافت خدمات بهداشتی
انجام شد .از میان افراد مراجعه کننده تعدادی که دارای
معیارهای ورود به مطالعه بوده و تمایل به شرکت در
مطالعه داشتند ،به عنوان نمونه انتخاب شدند .این مرکز
به طور تصادفی از لیست مراکز بهداشتی کرج و از طریق
قرعهکشی انتخاب شد .معیارهای ورود مادران به مطالعه
شامل :مادران نخستزای ایرانی ساکن کرج با گویش
فارسی ،دارای سواد خواندن و نوشتن ،عدم ابتالء به
بیماریهای طبی و روانی شناخته شده ،تولد نوزاد سالم،
ترم و تک قلو و نداشتن منعی برای شیردهی به نوزاد
بود .همسران این مادران نیز باید ایرانی با گویش فارسی
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سؤال) در خصوص شیردهی و عملکرد آنران ( 12سرؤال)
در تشویق مادران در امر شیردهی و چک لیست بررسری
الگوی شیردهی ( 20سؤال در مورد نحوه تغذیه نروزاد) و
فرم مشاهده شیردهی ( 20سؤال در مورد نروع خورانردن
شیر به نوزاد) بود .پرسشنامه آگاهی پردران و مرادران بره
صورت طیف سره گزینرهای صرحیح ،غلرط و نمریدانرم،
تنظیم گردید و پرسشرنامه نگررش پردران و مرادران برر
اساس طیف  0گزینهای از کامالً مخالفم ،تا کامالً مروافقم
طراحرری شررد .پرسشررنامه عملکرررد پرردران و مررادران بررا
استفاده از گزینههای هرگز ،بهندرت ،گاهی اوقرات ،اغلرب
و همیشه مشخص گردید .سؤاالت الگوی شیردهی و فرم
مشاهده شیردهی بهصورت گزینههای بلی و خیر بود.
به منظور بررسی روایی صوری پرسشنامهها با تعدادی از
متخصصان مصاحبه صورت گرفت و از ایشان خواسته
شد تا پس از مطالعه دقیق ابزار ،نظرات اصالحی خود را
از نظر رعایت دستور زبان ،استفاده از کلمات مناسب،
قرارگیری عبارات در جای مناسب خود و امتیازدهی
مناسب به صورت مبسوط و کتبی ارائه نمایند .به منظور
برررسی روایی محتوایی ابزار ،پرسشنامه در اختیار 16
نفر از اعضای هیئت علمی گروه بهداشت باروری دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گرفت و اعتبار محتوایی
آن از نظر ابهام ،دشواری و نیز بهکارگیری زبان مشترک
و پرهیز از به کار بردن اصطالحات تخصصی مورد بررسی
قرار گرفت .همچنین برای اطمینان از این مطلب که آیا
ابزار مورد نظر دارای گویههایی است که هر سازه را
بهطور مناسب اندازهگیری میکند یا خیر ،از ضریب
نسبت روایی محتوا ( )CVRو شاخص روایی محتوا
( )CVIاستفاده شد .از پرسشنامه آگاهی پدران و مادران
یک گویه به دلیل داشتن شاخص روایی کمتر از  6/6از
فرم پرسشنامه حذف گردید ،همچنین تعداد  1گویه از
فرم پرسشنامه عملکرد مادران به دلیل داشتن شاخص
روایی کمتر از  6/6حذف گردید .پایایی پرسشنامهها از
دو جنبه ثبات و همسانی درونی بررسی شد .جهت
بررسی ثبات ابزار از روش بازآزمون استفاده شد ،به این
معنا که ابتدا ابزار اندازهگیری بر روی یک گروه آزمودنی
که شامل  10نفر از پدران و  10نفر از مادران بودند ،اجرا
شد و سپس در فاصله زمانی کوتاهی (به فاصله یک
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هفته) دوباره در همان شرایط ،آزمون بر روی همان گروه
اجرا شد .نمرات بهدست آمده از دو آزمون مورد نظر قرار
گرفت و ضریب همبستگی آنها بررسی شد .همسانی
درونی سؤاالت پرسشنامه با استفاده از روش آلفای
کرونباخ بررسی شد .ضریب آلفای کرونباخ برای همه
موارد باالتر از  6/6بود.
در هر دو گروه مداخله و کنترل پرسشنامه فردی و
مامایی ،پرسشنامه آگاهی ،پرسشنامه نگرش و پرسشنامه
عملکرد توسط پدران و مادران تکمیل شد .پژوهشگر
مادران واجد شرایط گروه مداخله را از نظر وضعیت
پستانها ،تغذیه ،خواب و استراحت مورد بررسی قرار داد
و پرسشنامهها قبل از مداخله آموزشی توسط پدران و
مادارن تکمیل گردید و بعد از آن به مادران و پدران گروه
مداخله آموزش چهره به چهره و عملی داده شد .مداخله
آموزشی شامل دو جلسه  46دقیقهای به فاصله یک
هفته بود .جلسه اول در زمان اولین مراجعه پدر به همراه
همسر و نوزاد در  3-0روزگی و جلسه دوم به فاصله یک
هفته از اولین مراجعه برگزار گردید .محتوای جلسات
شامل توضیحاتی در مورد مزایای تغذیه انحصاری با شیر
مادر برای نوزاد و مادر ،ترکیبات شیر مادر ،اهمیت شیر
مادر و نحوه صحیح شیردهی و اصول صحیح قرارگیری و
گذاشتن پستان به دهان نوزاد با دخالت مستقیم،
همچنین آموزش چهره به چهره و عملی به مادر به طور
مستقیم و در حضور پدر بر طبق دستورالعمل کشوری و
آموزش به پدران در رابطه با نحوه تشویق کمک به مادر
در انجام شیردهی و کمک به برنامهریزی و یا مشارکت
در امور دیگر برای فراهم کردن زمان استراحت برای
شیردهی مادر در شب بود .از پدران در یاری و تشویق
مادران جهت تداوم شیردهی درخواست مشارکت شد.
سپس تمامی پرسشنامهها به جز پرسشنامه فردی مجدداً
 4ماه پس از مداخله جهت تکمیل در اختیار زوجهای هر
دو گروه قرار گرفت .گروهی از مادران که به عنوان گروه
کنترل وارد مطالعه شدند ،آموزش متداول در مورد آنان
اجرا شد .در مراکز بهداشتی به صورت معمول آموزش
تغذیه انحصاری با شیر مادر به مادر داده میشود ،ولی
جایگاهی برای پدران در مورد شیردهی در آموزشهای
معمول و جلب مشارکت آنها در ترویج شیردهی مشاهده

 فریده پناهی و همکاران

مداخلهگر جنس نوزاد بود ،اما چرون تخصریص تصرادفی
نمونهها صورت گرفت ،اثر این متغیر کنترل شد.
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه )21
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .جهت مقایسه متغیرهای
کیفی از آزمون کای دو ،برای مقایسه متغیرهای کمی از
آزمون تی تست و برای مقایسه متغیرهای اصلی از آنالیز
واریانس اندازههای تکراری استفاده شد .میزان  pکمتر از
 6/60معنیدار در نظر گرفته شد.

نمیشود .در این مطالعه آموزش به پدران و مادران
همزمان داده شد ،سپس پیگیری مادر و نوزاد تا  4ماه
پس از زایمان در هر دو گروه مداخله و شاهد انجام شد و
نتیجه تأثیر آموزش بر الگوی شیردهی مورد بررسی قرار
گرفت .نمونهها از طریق تلفن و آدرس ثبت شده در
پرسشنامه اولیه پیگیری و فراخوانده شدند.
این مطالعه برا کرد  IRCT201508248801N10در
سایت کارآزمایی بالینی ایران ثبت شد و در کمیته اخالق
دانشررگاه علرروم پزشررکی شررهید بهشررتی بررا کررد اخررالق
 SBMU2.REC.1394.162تصرررویب گردیرررد .بررره
نمونههای پژوهش توضیح داده شد که هر زمان که مایرل
باشند میتوانند از شرکت در پرژوهش انصرراف دهنرد .بره
واحدهای پژوهش اطمینان داده شد کره اطالعرات کسرب
شده از آنان محرمانه میماند .در صورتی که در طرول دوره
مطالعه ،نمونهها نیاز به درمان تخصصی و یا ارجاع داشرتند،
به مراکز تخصصی ارجاع داده شدند .متغیر مداخلهگر نروع
زایمان سزارین بود که هنگام تخصیص تصادفی در هر دو
گروه به میزان مساوی نوع زایمان طبیعی و سزارین قررار
گرفت .با این کار این متغیر کنتررل شرد .دومرین متغیرر

یافتهها
در این مطالعه  31زوج در گروه مداخله و  31زوج در
گروه کنترل وارد مطالعه شدند و تمامی زوجین بدون
ریزش در انتهای مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند .دو
گروه از نظر ویژگیهای فردی ،مامایی و نوزادی با
یکدیگر مشابه بودند (جدول  .)1همچنین میانگین
درصد نمره آگاهی ،نگرش و عملکرد پدران و مادران در
دو گروه قبل از مداخله تفاوت آماری معناداری نداشت
(.)p<6/60

جدول  -1متغیرهای فردی ،مامایی و نوزادی واحدهای پژوهش
مداخله
متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانگین

سن مادر
سن پدر

21/63
21/31

0/00
0/12

22/20
21/30

0/03
1/61

متغیر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تحصیالت مادران

تحصیالت پدران

اشتغال مادران

اشتغال پدران

درآمد ماهیانه
(در هر خانوار)

شاهد
انحراف معیار

متوسطه و ابتدایی

3

6/10

2

0/20

دیپلم

10

42/1

16

44/61

دانشگاهی

11

06/60

11

06/60

متوسطه و ابتدایی

12

31/01

12

31/01

دیپلم

13

34/22

1

21/60

دانشگاهی

13

34/22

11

46/34

خانهدار

31

166

30

14/1

شاغل

6

6

2

0/3

بیکار

2

0/20

1

2/03

کشاورز ،کارگر

0

10/60

0

13/1

کارمند

16

20/36

11

21/61

آزاد

26

02/01

21

00/20

کمتر از حد کفاف

1

23/01

6

11/42

در حد کفاف

21

60/32

31

11/01

05

سطح
معنیداری
6/60
6/0

**

**

6/6

6/0

***

***

6/60

*

6/3

6/1

*

تعداد سقط

گسترده

4

16/02

2

0/20

صفر

36

61/10

21

60/32

یک بار

6

11/42

1

21/60

دو بار

1

2/03

1

2/03

دارد

3

6/10

0

10/60

ندارد

30

12/10

32

14/24

بلی

4

16/02

2

0/20

خیر

34

11/41

30

14/64

طبیعی

14

30/14

11

46/34

سزارین

24

03/10

26

02/01

بالفاصله

10

42/1

14

30/11

بعد از یک ساعت

1

23/01

1

23/01

 2-3ساعت بعد

0

10/60

6

11/42

 4-0ساعت بعد

2

0/20

2

0/20

بیش از  0ساعت بعد

0

13/1

0

10/60

دختر

21

00/20

22

06/1

پسر

16

44/61

10

42/1

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

41/12
3014
1/14
1/16

3/64
0/4
3/30
6/23

41/60
3044
1/63
1/12

2/46
12/4
3/34
6/01

بیماری مادران
مصرف دارو توسط
مادران
نوع زایمان

زمان شیردهی
نوزاد بعد از دنیا
آمدن

جنسیت نوزاد
متغیر
قد نوزادان
وزن نوزادان
آپگار دقیقه اول
آپگار دقیقه پنجم

6/2

6/3
6/1
6/1

6/3

6/2
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تمرکز خانواده

هستهای

34

11/41

30

14/64

6/1

*

*

*

*

*

*

*

**

6/2
6/0
***
6/614
***
6/1
**

*آزمون کای دو ** ،آزمون تی مستقل *** ،آزمون من ویتنی

میزان نمره عملکرد مادران کاهش یافت ،اما در گروه
مداخله درصد نمره آگاهی و نگرش و عملکرد مادران
طی سه اندازهگیری به طور معنیداری افزایش یافت
( .)p>6/661بر اساس نتایج آزمون اندازههای تکراری،
میانگین درصد نمرات آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران
در سه بار اندازهگیری در گروه مداخله افزایش معناداری
نسبت به گروه شاهد داشت (( )p>6/661جدول .)2

بین درصد نمره آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران دو گروه
مداخله و شاهد در سه زمان قبل از مداخله آموزشی ،یک
هفته بعد و  4ماه بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود
داشت ( .)p>6/661در گروه شاهد درصد میانگین
نمرات آگاهی و نگرش مادران در سه دوره اندازهگیری
تفاوت معنیداری را نشان نداد ( ،)p=6/1اما درصد
میانگین نمرات عملکردشان طی اندازهگیری در سه زمان
تفاوت آماری معناداری داشت ()p>6/661؛ بهطوریکه

جدول  -2میانگین و انحراف معیار و مقایسه درصد نمره آگاهی ،نگرش ،عملکرد مادران قبل ،یک هفته بعد و چهار ماه پس از
آموزش
آگاهی
میانگین ±انحراف معیار
قبل از مداخله
بالفاصله پس از مداخله
چهار ماه پس از مداخله
مقایسه درون گروهی
مقایسه بین گروهی

شاهد

مداخله

14/6±66/0
12/16±60/16
0/1±11/60
**
6/1

11/66±62/23
1/13±11/63
4/02±11/42
**
<6/661
***
<6/661

نگرش
مقایسه دو
گروه
*

6/1
<6/661
*
<6/661
*

مداخله

شاهد

6/61±03/33
6/13±11/62
6/01±12/02
**
<6/661

0/12±00/41
0/12±04/61
6/23±04/10
**
6/1
***
<6/661

* تی دانشجویی ** ،اندازههای تکراری *** ،آنالیز واریانس یک طرفه
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عملکرد
مقایسه دو
گروه
*

6/1
<6/661
*
<6/661
*

شاهد

مداخله

11/16±66/44
11/32±64/63
11/61±04/01
**
<6/661

11/06±66/10
1/11±13/23
6/00±16/12
**
<6/661
***
<6/661

مقایسه دو
گروه
*

6/1
<6/661
*
<6/661
*
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مداخله آموزشی در گروه مداخله بیشتر از میانگین
نمرات آنها قبل از مداخله آموزشی بود .همچنین در
گروه شاهد نیز میانگین نمرات پدران در گروه شاهد
تفاوت معنیداری با یکدیگر داشتند ،ولی با بررسی
میانگین نمرات آنها مشخص شد که در صورت عدم
وجود آموزش ،میزان نمرات آگاهی ،نگرش و عملکرد
پدران به شدت افت میکند (جدول .)3

در مطالعه حاضر بین آگاهی ،نگرش و عملکرد پدران دو
گروه مداخله و شاهد در سه زمان قبل از مداخله
آموزشی ،یک هفته بعد و  4ماه بعد از مداخله تفاوت
معناداری وجود داشت ( .)p>6/661بر اساس مقایسه
میانگینها ،میانگین نمرات در گروه مداخله افزایش
یافته بود .بر اساس بررسی درون گروهی نیز نمرات در
سه زمان تفاوت معنیداری داشت ( )p>6/661و بر
اساس بررسی میانگین نمرات ،میانگین نمرات پس از

جدول  -3میانگین و انحراف معیار و مقایسه درصد نمره آگاهی ،نگرش ،عملکرد پدران قبل ،یک هفته بعد و چهار ماه پس از
آموزش
آگاهی
میانگین ±انحراف معیار
قبل از مداخله
بالفاصله پس از مداخله
چهار ماه پس از مداخله
مقایسه درون گروهی
مقایسه بین گروهی

شاهد

مداخله

12/11±61/63
16/24±66/60
1/1±60/14
**
6/3

16/61±16/00
3/01±10/11
3/11±16/0
**
<6/661
***
<6/661

نگرش
مقایسه
دو گروه

شاهد

*

6/6
<6/661
*
<6/661
*

مداخله
1/01±60/10
1/00±10/30
2/3±16/10
**
<6/661

1/6±66/21
6/06±66/6
4/30±61/30
**
<6/661
***
<6/661

عملکرد
مقایسه
دو گروه
*

6/4
<6/661
*
<6/661
*

شاهد

مداخله

16/06±60/40
14/01±60/11
1/11±06/16
**
<6/661

16/01±66/00
0/34±11/11
6/62±12/1
**
<6/661
***
<6/661

مقایسه
دو گروه
6/1
<6/661
*
<6/661

* تی دانشجویی ** ،اندازههای تکراری *** ،آنالیز واریانس یک طرفه

آموزشی باعث میشود که تغذیه نوزاد مورد توجه قرار
گیرد ( .)41همچنین مطالعه کوتینو و همکاران
( ،)2614در برزیل با هدف تأثیر آموزش در
بیمارستانهای دوستدار کودک در زمینه ترویج تغذیه
با شیر مادر ،نشان داد که این کارگاهها در تغییر رفتار
مادران بسیار مهم است ( .)11همچنین در مطالعه
کارآزمایی تصادفی خوشهای نیلسون و همکاران
( )2616که در  1بیمارستان در دانمارک انجام شد
نشان داد آموزش قبل از ترخیص با تداوم بیشتر
شیردهی در گروه مداخله همراه بوده است ( .)36بیچ و
همکاران ( )2614که به آموزش زوجین در ویزیتهای
معمول پس از زایمان در مراکز بهداشتی پرداختند،
عملکرد گروه مداخله در شیردهی در  4و  0ماهگی
نوزاد بهتر از گروه شاهد بود ( .)26در مطالعه حاضر
بین نمرات آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران در دو گروه
شاهد و مداخله تفاوت معناداری وجود داشت.
همچنین ،نمرات نگرش ،عملکرد و آگاهی در گروه
مداخله بیشتر از گروه شاهد بود .نتایج مطالعه
شریفیراد و همکاران ( )2616نشان داد آموزش و
مداخله آموزشی در دوران بارداری در رفتار شیردهی

بحث
در این مطالعه تأثیر آموزش شیردهی به پدران و
مادران بر روی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد آنها
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد پس از مداخله
آموزشی در مادران و پدران ،میزان آگاهی ،نگرش و
عملکرد آنها ،به صورت معناداری افزایش پیدا کرد .در
این راستا نتایج مطالعه فروهلیچ و همکاران ()2613
نشان داد آموزش باعث افزایش و بهبود عملکرد
میشود .همچنین افزایش اطالعات و معلومات
شرکتکنندگان در دورههای آموزشی ،توأم با تقویت
انگیزه مادران برای ادامه شیردهی علیرغم وجود
مشکالت مؤثر میباشد ( .)31بر اساس نتایج بهدست
آمده از مطالعه کانگ و همکاران ( )2660در زنان
کرهای نیز مهمترین علت عدم شیردهی ،کمبود آگاهی
الزم و نگرش مثبت بود که بر اساس نتایج بهدست آمده
از این مطالعه میتوان به کمک آموزش ،میزان آگاهی و
نگرش مادران را بهبود بخشید ( .)46همچنین کرمانی
و همکاران ( ،)2666در مطالعه خود عنوان نمودند
کارگاههای آموزشی مراقبت از نوزادان میتواند باعث
ارتقای آگاهی مادران شود ،برگزاری کارگاههای
08
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مادران به طور معنیداری تأثیر مثبت دارد (.)42
رئیسی و همکاران ( )2612نیز دریافتند که ارائه
مشاوره تلفنی در خصوص شیردهی ،با افزایش میزان
شیردهی همراه است ( .)43در مطالعه سیمبر و
همکاران ( )2611که با هدف بررسی نیازهای آموزشی
برای مشارکت مردان در مراقبتهای پریناتال انجام
گرفت %10 ،از شرکتکنندگان موافق آموزش
مراقبتهای پریناتال برای مردان بهخصوص با محتوای
تغذیه مادران و عالئم خطر دوران پریناتال بودند (.)41
مطالعات تجربی مشابه وجود نداشت و علت انجام
مطالعه حاضر ،وجود مطالعات مخالف نبود ،بلکه چالش
در مطالعات تجربی مشابه بود.
در مطالعه حاضر بین نمرات آگاهی ،نگرش و عملکرد
قبل از مداخله آموزشی و یک هفته پس از مداخله
آموزشی تفاوت وجود داشت .بین نمرات آگاهی و
نگرش یک هفته پس از مداخله و  4ماه پس از مداخله
آموزشی تفاوتی وجود نداشت که میتواند نشاندهنده
این امر باشد که تأثیر آموزش روی آگاهی و عملکرد در
کوتاه مدت و بلندمدت به یک اندازه است .ولی نمرات
عملکرد ،یک هفته پس از مداخله و  4ماه پس از ورود
مداخله آموزشی تفاوت غیر معناداری با یکدیگر
داشتند .کانتریل و همکاران ( ،)2663در مطالعه خود
به این نتیجه رسیدند که تجربه شیردهی برای  3ماه
ارتباط معناداری با افزایش آگاهی دارد ( .)44مجلی و
همکاران ( ،)2616در مطالعه خود به این نتیجه
رسیدند که با آموزش میتوان عملکرد مادران را افزایش
داد ( .)40صیقلی و همکاران ( )2614در مطالعه خود
عنوان کردند که برگزاری کارگاههای آموزشی میتواند
موجب افزایش آگاهی و تغییر نگرش در فراگیران شود
( .)40برتینی و همکاران ( )2663در مطالعه خود نشان
دادند که دیدگاه همسر در شروع تغذیه با شیر مادر و
ادامه آن مؤثر است ( .)46همچنین بر اساس نتایج
مطالعه سیمبر و همکاران ( ،)2616حمایت روحی زنان
مناسبترین شکل مشارکت مردان بیان شد و اکثریت
شرکتکنندگان لزومِ آموزش به مردان در زمینه
حمایت روحی ،تغییرات فیزیولوژیک و عالئم خطر

نتیجهگیری
آموزش میتواند در بهبود عملکرد ،آگاهی و نگرش در
میان پدران و مادران در مورد نحوه تغذیه کودک با شیر
مادر مؤثر باشد و از آنجایی که تغذیه با شیر مادر فواید
متعددی برای شیرخوار دارد ،لذا استفاده از برنامههای
آموزشی به منظور یاددهی شیردهی به مادران به همراه
پدران میتواند منجر به احتمال بیشتر تداوم شیردهی
گردد.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،معاونت بهداشتی استان البرز و پدران و
مادران شرکت کننده در این پژوهش که در انجام این
مطالعه ما را یاری نمودند ،تشکر و قدرانی میشود.
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بارداری را ضروری میدانستند .همچنین ساعات کاری
زیاد مردان ،مهمترین مانع مشارکت مردان بود (.)41
در مطالعه بیچ و همکار ( )2616نیز نشان داده شد که
آموزش پدران با افزایش آگاهی ،نگرش و مشارکت فعال
در شیردهی همراه است (.)20
از جمله محدودیتهای مطالعه میتوان به دشواری
دسترسی مجدد به افراد نمونه پس از  4ماه برای
جمعآوری اطالعات اشاره کرد که با تماسهای مکرر و
تشویق آنان جهت ادامه مراقبتهای پس از زایمان و
دریافت آموزش از آنان خواسته شد به مرکز بهداشت
مراجعه نمایند .نمونهها بعد از پیگیری مراجعه نمودند .بر
اساس یافتههای حاصل از پژوهش ،پیشنهاد میشود
مطالعه حاضر در سایر استانهای ایران و جامعه آماری
وسیعتر با در نظر گرفتن ویژگیهای جمعیت شناختی
مادران و پدران نیز تکرار شود تا امکان تعمیمپذیری
بیشتری وجود داشته باشد .همچنین مطالعه به طریق
کارگاههای با مدت زمان بیشتر و مقایسه نتایج آن با
مطالعه حاضر انجام شود .امتیاز این مطالعه به مطالعات
دیگر ،مخاطب قرار دادن پدران در آموزش شیردهی و
جلب مشارکت آنان در ارتقای رفتار شیردهی مادران بود.
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