
ستانفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لر

95نتابستاهم، دهجیافته، دوره/ 5

.تغذیه،گروه علوم تغذیهخرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده بهداشت و: آدرس مکاتبه*
h.majidimehr93@yahoo.com: الکترونیکپست

مراکزپوششتحتماهه6- 36کودکانيدارامادرانعملکردونگرش،یآگاهزانیمیبررس
94سالدرخودکودکانحیصحهیتغذنحوهمورددرآبادخرمشهربهداشت

5شادي عبدي بسطامی، 4اعظم محسن زاده، 3سودابه زارع،2، سمیرا حاجتی2*مهرحدیث مجیدي، 1مهناز مردانی

.آباد، ایرانلرستان، خرمپزشکیعلومتغذیه، گروه علوم تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاهتحقیقات بهداشتدانشیار، مرکز- 1

.ایرانآباد،خرملرستان،پزشکیعلومدانشجوي کارشناسی تغذیه، گروه علوم تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه- 2

.ایرانآباد،خرملرستان،پزشکیعلومتغذیه، دانشگاهمربی، گروه آمار، دانشکده بهداشت و- 3

.، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایراندانشیار- 4

.ه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایرانیدانشجوي کارشناسی بهداشت عمومی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذ- 5

68مسلسل / 95تابستان/ 2شماره / دهم هجدوره / یافته 

29/3/95: پذیرش مقاله5/2/95: دریافت مقاله
صـحیح  مـورد تغذیـه  مادر درعملکردنگرش وآن کودك آگاهی،بهبوداي کودك و تغذیهوضعیت گذار برتأثیرعوامل ترینمهم:مقدمه

مراکـز  ماهـه تحـت پوشـش    6- 36کودکان عملکرد مادران داراي نگرش و،منظور سنجش میزان آگاهیژوهش بهپاین .استکودك خود
.انجام گرفتصحیح کودکان خودنحوه تغذیهدر موردآباد بهداشت شهر خرم

بـه مراکـز   راجعه کنندهمماهه6- 36کودك داراي مادر 302تحلیلی اطالعات مربوط به- این مطالعه مقطعی توصیفیدر: هامواد و روش
افـزار  نـرم  ازبا اسـتفاده ها و دادهروش مصاحبه جمع آوري گردید بهداشتی مادران وهايپروندهآباد از طریق شهر خرمبهداشتی درمانی 

SPSS21 قرار گرفتندبررسی پیرسن موردو ضریب همبستگی اسپیرمن وو آزمون استقالل مجذور کاي.
%6/64و داراي نگـرش خـوب   %9/69زنـان داراي آگـاهی خـوب   %9/69توسط مادرانامتیازات کسب شدهوهاتهافیبر اساس: هایافته

بین سطح نگرش و تحصیالت مادر، تحصیالت همسـر، شـغل مـادر ارتبـاط     .بودندصحیح کودکان خودتغذیهمورددرداراي عملکرد خوب
رابطـه  . وجـود داشـت  شغل همسر، تعداد فرزند، رتبه تولد ارتباط معنـی دار ،بین سطح عملکرد و تحصیالت همسر.معنی دار وجود داشت

بـین سـطح   . عملکرد ارتباط معنـاداري داشـت  نداشت اما بانگرش وجودنمره آگاهی وباگروهیهايرسانهبین میزان توجه به معنی داري
.رتبه تولد ارتباط معنی دار وجود نداشتفرزند و، تعداد و تحصیالت مادر، تحصیالت همسر، شغل مادر، شغل همسر، درآمدیآگاه

نقـش بـه توجهاست ولی باسطح خوبی مادران درعملکردنگرش ومیزان آگاهی،،توجه به نتایج مطالعه مذکوربا: گیريبحث و نتیجه
هـاي رسانهوهابیمارستانهداشتی درمانی،مراکز بخانواده دربا محوریت آموزشی هايبرنامهمادر لزوم اجراي در عملکرد پدر خانوادهبالقوه 

.گروهی است
.تغذیه صحیح،کودکان،نگرش، عملکرد، مادران،آگاهی: هاي کلیديواژه

چکیده
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مقدمه
ــه صــحیح در خصــوصفقــدان آگــاهی مــادران  تغذی

اسـت ايتغذیـه مشکالت علل ایجادترینمهمشیرخواران از
مراقـب اولـین عنـوان بهمادرعملکردونگرشآگاهی،. )1(

رشـد رونـد وتغذیـه در بهبودآنتأثیروکودكبهداشتی
ازمـادران متأسـفانه . )2(ائز اهمیـت اسـت  کودك بسیار ح

آنانجامچگونگیوغذایی شیرخوارانریزيبرنامهاهمیت
ايسـلیقه طـور بـه کهرسدمینظربهوندارندکافیاطالع

قـرار تغذیـه مختلـف مـورد  مواد غذاییباراخودشیرخوار
زنـان  درصـد 6/9شده که تنها در مطالعاتی دیده .دهندمی

. )3(انـد  داشـته یمطلـوب یرخواران آگاهیه شینسبت به تغذ
همچنین آگاهی کم مادران نسـبت بـه تغذیـه شـیرخواران     

معرفـی  يکوتـاه قـد  براي کم وزنی ويعامل خطرعنوانبه
رس تغذیه تکمیلی که باعث شیوع شروع دیر. )4(شده است

آگـاهی کـم مـادران رابطـه     بـا شودمیعفونی هايبیماري
مـادران از اهمیـت تغذیـه    و متأسـفانه مستقیم داشته است 

چگـونگی انجـام صـحیح آن اطـالع     تکمیلی شیر خـواران و 
ــد ــافی ندارن ــه  . )6،5(ک ــه تغذی ــادران نســبت ب ــرد م عملک

مـاه اول زنـدگی ضـعیف ارزیـابی     6شیر مادر درانحصاري با
مادرشیرباانحصاريتغذیهموانعترینمهم. )7(شده است

و نـوزاد قراريبیوعلتبدونگریهبه ترتیبمادرانددیاز
. گردیده اسـت گزارشمادرشیربودنناکافیازذهنیدرك
مـادر  شـیر بـا انحصـاري تغذیـه امردرسوادباافرادبعالوه
بررسـی  يمطالعـه در . )8(بودنـد سـواد کمافرادازترموفق

درویتـامین تکمیلـی  وآهنمصرفنگرش مادران در مورد
آنـان نگـرش ومـادران تحصـیالت سـطح شیرخواران بین

آمـوزش  هنـد در. )9(داشته استوجودمعنی داريارتباط
شیرخواران باعث بهبودي کیفیـت  يتغذیهزمینه مادران در
از . )10(تغذیـه تکمیلـی شـیرخواران شـده اسـت     و کمیت

مفیـد  توانـد میدوستدار کودكيهابیمارستانطرفی ایجاد 
بـراي آمـوزش   FAOنیـز توسـط   هاییکتابچه. )11(باشد

. )12(تغذیـه تکمیلـی تـدوین شـده اسـت     مادران در مورد

بهداشـتی پرسـنل بـراي خـدمت ضمنهايدورهبرگزاري
آنـان عملکـرد ونگرشآگاهی،میزاندرمثبتتغییرباعث

بهبـود بیشـتر آگـاهی مـادران     تغذیه مـادر و مشاورهامردر
ايگسـترده طـرح  طـور جـامع  بههنوز اما.)13(استشده
فقط در برخـی کشـورهاي پیشـرفته مثـل     . استنشدهاجرا

انجـام شـده   مـادر کمتـر  شیرکه تغذیه باایتالیاانگلستان و
گروهـی سـعی برافـزایش    هـاي رسـانه هـاي برنامهدر.است

مزایاي آن شده وشیر مادر آگاهی مادران نسبت به تغذیه با
رخواران یح شـ یصـح از تغذیهآگاه بودن مادران .)14(است

موجـب  یکـه ایـن عـدم آگـاه    يطوربهباشدمیمهم اریبس
هـاي بیمـاري الخصـوص علـی مختلـف  هـاي بیمـاري وع یش

ررس یعوارض دجا گذاشتنبه،یه،کم خونیسوء تغذ،یعفون
خطـر  باعـث بـه   یو گـاه نـده کـودك   یآبریروانویجسم

آگـاهی و افـزایش  . )16،15(شـد فرد خواهد یزندگافتادن
عملکرد نسـبت بـه   دانش مادران به خودي خود باعث بهبود

ایـن  هـدف از . )17(خواهـد شـد   تغذیه مناسب شیرخواران 
ش و عملکـرد مـادران   ، نگـر مطالعه سنجش میـزان آگـاهی  

بهداشـت ماهـه تحـت پوشـش مراکـز    6- 36داراي کودکان
مورد نحوه تغذیـه صـحیح کودکـان خـود     خرم آباد درشهر

ارائه این نتایج به مراکز بهداشت جهت نیازسـنجی  منظوربه
آموزشـی بـه  هـاي برنامـه و برنامه ریزي مناسب جهت ارائه 

.باشدمیایشان 

هامواد و روش
هـدف  تحلیلی بـا - این مطالعه مقطعی توصیفیمطالعه 

ــاهی، ــزان آگ ــادران داراي نگــرش وبررســی می عملکــرد م
در94سـال آبـاد در شهر خـرم ماهه ساکن 6- 36کودکان

نمونه . ه صحیح شیرخواران انجام شده استیمورد نحوه تغذ
بـه ایـن   .تده اسـ بـو ايمرحلهدوايخوشهصورتبهگیري 

مرکز بهداشت 29بین مرکز را از6تعداد ابتدا ترتیب که در
شهر خـرم آبـاد بـا در نظـر گـرفتن پراکنـدگی جغرافیـایی        
مناسب انتخاب شد، سپس به نسبت جمعیت تحت پوشـش  

ي مورد نیـاز بـین مراکـز تقسـیم     نمونه302هر مرکز تعداد 
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شـدند کـه بـا    به این ترتیـب انتخـاب  هانمونهدر ادامه . شد
کـه  ، جامعـه هـدف را  هاي مراجعین این مراکزمک پروندهک

زمـان اجـراي   ماهـه در 6- 36کلیه مـادران داراي کودکـان   
صورت اتفاقی ها بهنمونههاآنبین ازشناسایی و،طرح بودند

بـا پرسشـنامه مـورد    در نهایت کلیه متغیرهـا  . انتخاب شدند
بخـش  اده داراي دوپرسشنامه مورد استف. بررسی قرار گرفت

کـه در باشـد  مـی بخش اول اطالعات دموگرافیک . اصلی بود
در بخـش دوم از پرسشـنامه  . سؤال مطرح شده اسـت 9آن 

KAPمراحل پایایی و روایـی آن توسـط آقـاي حسـن     که
استفاده مرادي شهر بابک و همکاران ایشان به اثبات رسیده

و با نظـر متخصصـین تغذیـه    هاپرسشنامه. )18(شده است 
بهداشت طراحی شـده و در نتیجـه از اعتبـار کـافی     آموزش

بـا اسـتفاده از روش   KAPبرخوردارند و پایایی پرسشـنامه  
KAPبدین طریق که پرسشنامه . باآزمایی تأیید شده است

نفر از مادران مراجعه کننده در دو نوبت بـه فاصـله   15براي 
ا انجام تست ویلکاکسون مشخص شد که هفته تکمیل و ب2

پرسشـنامه  .پایـا هسـتند  KAPپرسشـنامه  سـؤاالت همـه  
KAP کـه  باشدمیعملکرد آگاهی، نگرش وسؤاالت شامل

یآگـاه خود شامل سه بخش است که به ترتیـب در بخـش   
عملکـرد  در بخـش وسـؤال 13نگرش در بخش،سؤال13

.)18(مطرح شده استسؤال13ز ین
مربوط به میزان آگـاهی و  سؤاالتشیوه امتیاز دهی به 

استفاده از پژوهش آقاي حسـن مـرادي شـهر    عملکرد نیز با
بابک و همکاران ایشان به این نحو بـوده اسـت کـه بـه هـر      

پاســخ غلــط امتیــازي تعلــق بــهامتیــاز و2پاســخ صــحیح 
نگـرش بـا انـدکی    سـؤاالت براي امتیاز دهی بـه  . گرفتنمی

، بـه گزینـه   امتیاز4ه لیکرت به پاسخ صحیح یرتغییر در نظ
. گرفـت پاسخ غلط امتیازي تعلق نمـی امتیاز و به1دانمنمی

، نگرش و عملکرد مادران بر اساس در نهایت وضعیت آگاهی
با کسب بیش (امتیاز کسب شده به سه گروه وضعیت خوب

درصـد  80تـا  60بـا کسـب   (، متوسـط )درصد امتیاز80از 
تقسـیم  ) درصد امتیاز60ز با کسب کمتر ا(یفو ضع) امتیاز

آماري مـورد اسـتفاده توزیـع فراوانـی،    هايروش. بندي شد
تســت ویلکاکســون و آزمــون ،پیرســنضــریب همبســتگی 
.)18(بوده استاستقالل مجذور کاي

در نـرم افـزار   هاآنپس از جمع آوري اطالعات و ورود 
SPSS پراکنــدگی و هــايشــاخصبــه محاســبه 21ورژن
براي بررسـی  . رسم نمودارهاي مناسب پرداخته شدتمرکز و

و ضریب رها از آزمون استقالل مجذور کاي ارتباط بین متغی
.ستگی پیرسن و اسپیرمن استفاده شدهمب

هایافته
6- 36مادر داراي کودکان 302ن بررسیایدردر مجموع، 
قـرار  مطالعـه  مـورد سال 22/28±77/5سنیماهه با میانگین 

وارد 44سـن حـداکثر وسـال 17که با حـداقل سـن   گرفتند
زیـر  %1/24سـواد، بـی %3:مادراز نظر تحصیالت . مطالعه شدند

هم فوق % 3لیسانس و%9/18فوق دیپلم ودیپلم و%51،دیپلم
صد فراوانی تحصیالت همسران نیز به درو باالتر بودندلیسانس و

فـوق  دیـپلم و %1/37زیر دیپلم، %5/19سواد، بی%3/2:ترتیب
در مـورد .فوق لیسانس و باالتر بود6/8لیسانس و5/32، دیپلم

وشاغل بودند%2/16خانه دار و%8/83وضعیت اشتغال مادران؛
% 52کارمنـد و % 4/41،بیکـار % 6/6؛در مورد اشتغال همسـران 

تومانهزار300ر یز:میانگین درآمد خانوار به ترتیب. آزاد بودند
ونیـ لیم1- هـزار 500،%2/16تومانهزار300- 500،3/10%

ــلیم1- 5/1،%1/35تومــان  ــانونی ــون 5/1و% 8/23توم میلی
وفرزنـد 1خـانوار تنهـا داراي   %4/46. بـود %6/14تومان به باال

.فرزند بودند1یش از داراي ب6/53
نسبی مادران مورد مطالعه توزیع فراوانی مطلق و.1جدول 

ايعملکرد تغذیهبرحسب وضعیت آگاهی، نگرش و
آگاهی

درصد   ) تعداد(
عملکرد

درصد   ) تعداد(
نگرش

درصد   ) تعداد(
6/0)2(7/1)5(4/0)1(ضعیف 
5/29)89(4/28)86(35)106(متوسط

9/69)211(9/69)211(6/64)195(خوب
مجموع

)302(100)302(100)302(100
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بین تحصیالت مادر یا آگـاهی و 2طبق جدول شماره 
ارتبـاط  کـه درحالی، نداشتعملکرد ارتباط معناداري وجود

).=02/0p(داري با نگرش داشت معنا
نگـرش ارتبـاط   بـا آگـاهی و  بین تحصـیالت همسـر  

کـرد ارتبـاط   بـا عمل هکـ درحـالی ، معناداري وجـود نداشـت  
).=001/0p(معنادار مستقیمی داشت 

عملکرد ارتباط معناداري نداشت با آگاهی وشغل مادر
.)=01/0p(ارتباط معنی دار مستقیمی داشت ولی با نگرش

نداشـت  ارتبـاط معنـادار  نگرشآگاهی شغل همسر با
).=01/0p(کرد ارتباط معنادار مستقیمی داشت عملولی با

عملکرد هیچ گونه نگرش وآگاهی،رآمد وبین سطح د
ک از یـ نگرش با هرآگاهی و. د نداشتارتباط معناداري وجو
ندان ارتباط معناداري وجود تعداد فرزمتغیرهاي رتبه تولد و

و) =003/0p(بــین عملکــرد بــا رتبــه تولــدیولــ،نداشــت
ارتبــاط معنــادار )=006/0p(تعــداد فرزنــدان چنــین بــاهم

.اشتدمستقیمی وجود
همبستگی معنادار مسـتقیمی میـان سـن بـا آگـاهی،     

هـاي رسـانه میزان توجـه بـه   . عملکرد وجود داشتنگرش و
نگرش همبستگی معناداري نداشته ولـی  آگاهی وگروهی با

.با عملکرد همبستگی معنادار مستقیمی داشته است
فراوانی متغیرها برحسب آگاهی، نگرش و عملکرد. 2جدول 

عملکرد آگاهی نگرش متغیر
ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب

تحصیالت مادر

0 5 2 0 6 3 1 2 6 سوادبی
1 26 32 1 28 44 0 5 68 زیر دیپلم
1 22 89 1 14 114 0 7 147 دیپلم و فوق دیپلم
2 39 57 0 9 43 0 1 56 لیسانس
1 10 15 0 2 7 0 0 9 فوق لیسانس و باالتر
0 5 2 0 5 2 0 0 7 سوادبی

تحصیالت همسر
1 26 32 1 22 36 0 7 52 زیر دیپلم
1 22 89 1 26 75 1 3 108 دیپلم و فوق دیپلم
2 39 57 0 27 81 0 3 95 لیسانس
1 10 15 0 9 17 0 2 24 فوق لیسانس و باالتر
5 82 164 0 13 238 2 76 173 خانه دار

0شغل مادر 19 31 1 12 2 0 13 27 شاغل
0 14 4 0 9 11 0 1 19 بیکار

2شغل همسر 36 87 0 33 92 0 3 122 کارمند
3 52 102 2 47 108 1 11 145 آزاد
0 14 17 1 11 19 0 2 29 هزار تومان300تا 

درآمد
0 16 33 1 17 31 1 6 42 هزار تومان500-300
2 36 68 0 27 79 0 3 103 هزار تومان500-ونیلیم1
2 18 52 0 20 52 0 3 69 میلیون5/1-1
1 18 25 0 14 30 0 1 43 میلیون به باال5/1
4 62 74 2 42 89 1 11 140 1

انتعداد فرزند
1 28 76 2 39 75 0 2 105 2
0 11 28 0 6 33 0 2 39 3
0 1 12 0 3 10 0 0 13 4
0 0 5 0 1 4 0 0 5 5
5 62 73 2 50 88 1 11 128 1

رتبه تولد
0 28 76 0 29 75 0 2 102 2
0 11 30 0 6 35 0 2 39 3
0 1 11 0 3 9 0 0 12 4
0 0 5 0 1 4 0 0 5 5
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بحث و نتیجه گیري
عملکـرد  نگرش واین مطالعه به بررسی میزان آگاهی،

ــان داراي کودکــان  ــر پــرداختیم وماهــه6- 36زن عــالوه ب
هـا  مؤلفهعملکرد ارتباط این نگرش وسنجش میزان آگاهی،

شـغل مـادر،  همسـر، تحصیالت را با میزان تحصیالت مادر،
درآمد،سن،گروهی،هايهرسانمیزان توجه به شغل همسر،
%9/69.تعداد فرزندان را مورد بررسی قـراردادیم رتبه تولد و

ــاهی خــوب  ــان داراي آگ ــوب واد%9/69زن ــرش خ راي نگ
ــحیح   6/64% ــه ص ــه تغذی ــبت ب ــوب نس ــرد خ داراي عملک

روي بررسی میـزان  مشابه بردر مطالعه.اندبودهشیرخواران 
ماهـه در 6- 36دکان عملکرد زنان داراي کونگرش وآگاهی،
%26داراي آگــاهی خــوب،%85،40کرمــان درســالشــهر

انـد بـوده داراي نگـرش خـوب   %73داراي عملکرد خوب و
میزان آگاهی مادران نسبت به مطالعه انجـام شـده در  ). 18(

زمینه سنجش میزان آگاهی مادران زائو نسـبت بـه مزایـاي    
ایـن در  . )19(مادر پیشرفت چشم گیري داشته اسـت شیر

کازمـا دیـده شـده کـه بـین      يمطالعـه حالی اسـت کـه در   
جهـانی  هـاي توصـیه شیر مادر وعملکرد تغذیه انحصاري با

میـزان  ایـن بررسـی بـین    در. )20(داردفاصله زیادي وجود
عملکرد مادران با سن ارتباط معنـی داري  نگرش وآگاهی و

مـادران جـوان نسـبت بـه     دهـد مـی وجود داشت که نشان 
داراي میـزان  مراتـب بـه مادرانی که سنشـان بیشـتر اسـت    

تأثیرگذاريخود باعث نوبهبهآگاهی کمتري هستند که این 
در ریشـه  وشـد عملکرد آنان خواهدروي میزان نگرش وبر
تغذیـه تکمیلـی   شـیردهی و امـر مـادران در يتجربـه دمع

بهداشـتی  و خـدمات هـا برنامهکودکان و بهره بردن کمتر از
که با نتـایج اکثـر مطالعـات همخـوانی داشـت     درمانی دارد

ــرد و . )13( ــان عملک ــاداري می ــتگی معن ــه همبس ــه ب توج
داشت اما رابطـه معنـی داري بـین    گروهی وجودهايرسانه

گروهـی وجـود   هـاي رسانهنگرش و میزان توجه به آگاهی و
همکـاران ارتبـاط   در مطالعه همت یـار و کهدرحالینداشت 

هـاي رسـانه میزان توجـه بـه   معناداري بین میزان آگاهی و

گروهـی بـا نمـایش    هـاي رسـانه .)21(شتگروهی وجود دا
عملـی فـرد   هـاي توانـایی روي برتأثیرآموزشی با هايفیلم

نگـرش  موجب بهبود بیشـتر عملکـرد نسـبت بـه آگـاهی و     
سـطح  عملکـرد بـا  رش ونگـ بین میزان آگاهی،. شدخواهد

نداشت اما در مطالعه مردانـی  درآمد ارتباط معناداري وجود
همکـاران ارتبـاط معنـاداري میـان     همت یار وهمکاران وو

در .)21،19(آگــاهی مشـاهده شــده اســت سـطح درآمــد و 
آگـاهی ارتبـاط   میان درآمد باهمکارانمطالعه شهر بابک و

عملکــرد ارتبــاط بــا نگــرش وداشــت امــامعنـاداري وجــود 
حاضـر  در حـال که رسدمینظر به.نداشتمعناداري وجود

تـر آسـان دسترسی بهداشتی وتوجه به گسترش خدمات با
بهداشتی به تمام اقشار جامعه صـرف نظـر از  هايآموزشبه 

این عامـل  تأثیر سطح درآمدي ایشان موجب کم رنگ شدن 
رتبـه تولـد   تعداد فرزندان و. روي سطح آگاهی شده استبر

نگـرش  ارتباط معناداري با عملکرد داشـته امـا بـا آگـاهی و    
چـون  رسـد مـی به نظر .)19(ارتباط معناداري نداشته است

مادر نیز افزایش يتجربهبا تولد تعداد فرزندان بیشتر میزان 
ط، افـزایش تعـداد   علـی رغـم معنـادار نبـودن ارتبـا     یابدمی

هایـت بهبـود عملکـرد    درنفرزندان موجب افزایش آگـاهی و 
ارتباط معناداري میـان تحصـیالت مـادر بـا    . شودمادران می

آگاهی ارتباط معنـاداري  با عملکرد وداشته امانگرش وجود
همکاران مبنی بر ارتبـاط  نداشته است که با مطالعه امامی و

. )9(خـوانی داشـت  تحصـیالت هـم  معنادار میان نگـرش و 
نگـرش ارتبـاط معنـی داري    ،یبـا آگـاه  تحصیالت همسـر  

نظـر  به.نداشته ولی با عملکرد ارتباط معناداري داشته است
ينوبـه بـه که که با افزایش سطح تحصیالت همسررسدیم

،شـود مـی بهبود نگـرش آنـان   خود موجب افزایش آگاهی و
عملکـرد مـادر  ارتبـاط بـا بهبـود    نقش حمـایتی همسـر در  

حمایت از مادر افزایش تمایل به همکاري وشده وترپررنگ
مراتـب بـه میزان آگاهی مـادران کـم سـواد را    کبیر. یابدمی
شـغل مـادر   بـین نگـرش و  . )4(ارزیـابی کـرده اسـت   ترکم

نیـز بـا عملکـرد    شـغل همسـر  . داردارتباط معناداري وجود
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طبـق مطالعـه مـودي و   . اسـت داراي ارتباط معناداري بوده 
تحصـیالت مـادر،  عملکـرد  نگـرش و همکاران میان آگاهی،

همسر ارتباط معناداري و شغلشغل مادر تحصیالت همسر،
.)22،2(داشته استوجود

به نتـایج مطلـوبی در  این پژوهشتوجه به اینکه دربا
عملکـرد دسـت یافتـه   نگرش وآگاهی،زمینه افزایش سطح

مراکـز  اقدامات آموزشی انجـام شـده در  رسدمیبه نظر . شد
روي بهبــود بســیار مثبتــی بــرتــأثیراتبهداشــتی درمــانی 
.داشته استوضعیت این متغیرها

آموزشـی  هـاي برنامهتوجه به نقش مثبت هم چنین با
عملکـرد  نگـرش و در مراکز بهداشت در ارتقاء سطح آگاهی،

توسـعه آن در  ن اقدامات ومادران حمایت هرچه بیشتر از ای
تـأثیر بـه سـزایی    هـا مؤلفـه بهبود هرچه بیشتر میزان ایـن  

توجه به نقش بسـیار مهـم پـدر    هم چنین با. خواهد داشت
نیـاز بـه   رسـد مـی بهبود عملکرد مادران به نظـر  خانواده در

جامع با محوریت تمام اعضاي خـانواده در هايبرنامهاجراي 
هـاي گروهـی   رسـانه وهاارستانبیم،مراکز بهداشتی درمانی

.است

و قدردانیتشکر
خصـوص  با تشکر از همکاري پرسنل مراکـز بهداشـت بـه   

.سرکار خانم جاللی که در انجام این تحقیق یاري فراوانی نمودند
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