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  3/10/86 : پذیرش مقاله،2/8/86: دریافت مقاله
Ø  فی مادر  ماه اول زندگی است و در صورت تغذیه مناسب و کا6شیر مادر به تنهایی تنها منبع تغذیه مناسب در  :مقدمه

اطالعات و دانش ناکافی و . در دوران شیر دهی ،  انرژي  و مواد مغذي مورد نیاز براي رشد و تکامل شیرخوار تأمین خواهد شد
به تغذیه شیرخوار ، شاغل بودن مادران و گرایش مادران شاغل به تغذیه شیرخوار با شیر خشک و یا راجع یا باورهاي غلط 

تکمیلی، افزایش گرایش مادران به سزارین و فاصله افتادن بین نوزاد و مادر در ساعات طالئی شروع زودتر از موعد تغذیه 
 و همچنین تبلیغات فریبنده در مورد شیر خشک همگی بخشی از علل کاهش گرایش به شیر مادر و افزایش  شیر دهیاولیه

دران زائو در زمینه اهمیت تغذیه شیرخوار با لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی ما. استفاده از شیر خشک است 
  .شیر مادر بوده است

Ø در این مطالعه مقطعی، به منظور بررسی آگاهی مادران زائوي مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم  :ها مواد و روش
ئو در این فاصله زمانی مورد  در زمینۀ اهمیت و مزایاي تغذیه با شیر مادر کلیه زنان زا1385عسلی خرم آباد در آذر ماه سال 

 سؤال بصورت تستی سه گزینه اي در اختیار مادران قرار می گرفت این سواالت 17 پرسشنامه اي حاوي بررسی قرار گرفتند و
پس از تکمیل . در خصوص  فوائد و اهمیت تغذیه شیرخوار با شیر مادر وهمچنین ترکیبات موجود در شیر مادر بود 

وارد گردید و میزان آگاهی مادران بر حسب هر یک دي متغیرها صورت گرفت و در نرم افزار کامپیوتري پرسشنامه ها ، کد بن
  ..از متغیرها با بکارگیري تستهاي آماري مناسب سنجش گردید

Ø میزان آگاهی %) 39( نفر 216میزان آگاهی ضعیف ، %) 6( نفر 33 مراجعه تعداد ي زائومادر نفر 550از مجموع  :ها یافته
 و میزان آگاهی آنان ارتباط معنی داري وجود مادرهمچنین بین سن  . داشتندمیزان آگاهی باال %) 55( نفر 301متوسط ، 

 سال و 28 سال ، مادران با آگاهی متوسط حدود 26داشت به طوري که میانگین سن مادران با میزان آگاهی ضعیف حدود 
بین سطح . فی مادران داراي تعداد فرزند بیشتر میزان آگاهی بیشتري داشتند از طر.  سال بود 31مادران با آگاهی باال حدود 

سواد مادران و میزان آگاهی آنها ارتباط معنی داري وجود داشت به طوري که با افزایش میزان تحصیالت میزان آگاهی مادران 
 از نظر بود وآگاهی باالتر از مادران خانه دار در بین مادران شاغل میزان  . می یافتدر مورد اهمیت تغذیه با شیر مادر افزایش 

در این پژوهش همچنین  . داشتندمحل سکونت نیز مادران ساکن شهر میزان آگاهی باالتري نسبت به مادران ساکن روستا 
  . مشخص گردید که بین سطح درآمد خانواده و میزان آگاهی مادران ارتباط معنی داري وجود ندارد

Ø میزان آگاهی مادران تقریباً خوب می باشد ولی هنوز تعداد زیادي ،مطالعه مذکورنتایج با توجه به  :گیري نتیجه بحث و 
لذا . به ویژه مادران جوان و مادران ساکن روستا . از مادران از آگاهیهاي الزم در مورد تغذیه شیرخواران برخوردار نیستند 

  . معطوف می شود ه هاي آموزشی مناسب در زمینه شیر مادر  ارائه برناملزوم توجه بیشتر به این گروه از مادران
Ø آگاهی ، مادران زائو ، تغذیه شیرخوار ، تغذیه انحصاري ، بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد :ها واژه کلید  
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  مقدمه
مزایاي مختلف شیر مادر هم براي شیر خوار و هم براي 

ی که از شیر مادر در شیرخواران). 1(مادر کامال ثابت شده است 
تغذیه می شوند میزان بروز و شدت بیماري هاي عفونی ناشی 
از باکتري و ویروس و انگل شامل اسهال ، پنومونی ، مننژیت ، 
عفونت گوش میانی و انسفالیت و بیماریهاي حساسیتی نظیر 
آسم ، اگزما و تب یونجه و نیز سرطان و بیماریهاي مزمن در 

و به همین علت . ر کمتر می باشد سالهاي بعدي زندگی بسیا
میزان بستري شدن آنها در بیمارستان و شانس سوء تغذیه و 
. ناتوانی و معلولیت و مرگ و میر آنها نیز کمتر می باشد 

همچنین شیردهی و تغذیه با شیر مادر فواید بسیاري براي مادر 
از جمله کاهش خطر بروز سرطان ، پوکی استخوان، آنمی فقر 

داشته و فواید بسیاري براي .... رداري ناخواسته و آهن و با
به عالوه . خانواده هم از نظر اقتصادي و هم از نظر روانی دارد 

  ).2(براي کشور و جامعه نیز حائز اهمیت می باشد 
از سوي دیگربر اساس آمارهاي سازمان جهانی بهداشت  

یند  میلیون نوزادي که ساالنه در کل جهان به دنیا می آ130از 
). 3( هفته اولیه عمر خود می میرند4 میلیون نفر در 20حدود 

همچنین در اکثر کشورهاي جهان سوم بیشترین آمار مرگ و 
میر این کودکان به دلیل سوء تغذیه، عفونتهاي تنفسی و 

  ).4(بیماریهاي اسهالی اتفاق می افتد 
 4از طرفی بیشترین میزان کاهش در شیر مادر دهی در 

ندگی اتفاق می افتد که این امر از نظر مادران به هفته اول ز
دالیلی از قبیل کمبود شیر ، مشکالت مادر در خصوص تکنیک 
درست شیر دهی  ویا  کم اطالعی مادران از مزایا ي شیر مادر 

به همین دلیل اجراي برنامه  بیمارستانهاي ). 6و5.(می باشد
انی در دوستدار کودك از طرف یونیسف و سازمان بهداشت جه

راستاي آموزش پرسنل واحدهاي بهداشتی و درمانی در زمینه 
شیر مادر و روشهاي صحیح شیر دهی بوده است  تا از این 
طریق کلیه  مادران در محیط هاي بهداشتی درمانی  
آموزشهاي الزم در زمینه مزایاي شر مادر و روشهاي درست 

آمیزي شیر دهی کسب نموده  و قادر باشند شیر دهی موفقیت 
از آنجایئکه   مطالعات مختلف حاکی از آن ). 7(داشته باشند

است که آگاهی هاي والدین نسبت به شیر مادر نقشی بسیار 
 –موثر تر و قویتري نسبت به فاکتورهاي مختلف اقتصادي 

واز سوي ) 8(اجتماعی خانوار بر روي  شیر مادر دهی دارد 
زان آگاهی مادران دیگردر شهر خرم آباد مطالعه اي بر روي می

زائو نسبت به شیر مادر و مزایاي ان انجام نشده بود بر ان شدیم 
  .این تحقیق را انجام دهیم 

  مواد وروشها
 به منظور بررسی میزان آگاهی مطالعه مقطعی،در این 

 کلیه زنان ،در زمینۀ اهمیت و مزایاي تغذیه با شیر مادرمادران 
اج کریم عسلی خرم آباد زائوي مراجعه کننده به بیمارستان ح

مورد بررسی و پرسشگري قرار  در نظر 1385در آذر ماه 
  .گرفتند

با استفاده از یک پرسشنامه از روش جمع آوري اطالعات 
 17 پرسشنامه تعداد آن که در قالب بودقبل طراحی شده اي 

سؤال بصورت تستی سه گزینه اي در اختیار مادران قرار می 
 طوري علمی تغذیه اي ر اساس منابع گرفت این تعداد سؤال ب

 که فوائد و اهمیت تغذیه شیرخوار با شیر مادر  بودطراحی شده
از این  . در بر می گرفتو ترکیبات موجود در شیر مادر را 

 نمره تعلق 2تعداد سؤاالت ، به سه سوال بدلیل اهمیت فراوان 
  مجموع نمراتبودند و در گرفته و بقیه سؤاالت یک  نمره اي 

  .نمره بود  20این پرسشنامه 
و در سواالت دو نمره اي (  به هر پاسخ درست یک نمره 

 ،و به هر پاسخ نادرست یا عدم پاسخ. می گرفتتعلق )  نمره 2
 0 ـ 20نمره صفر تعلق می گرفت و لذا نمره آگاهی مادران از  

می کردند در  اخذ 10 و  زیر 10مادرانی که نمره . بودمتغیر 
 ـ 15 اطالعات ضعیف، مادرانی که نمره ان بامیزان گروه مادر

 میزان آگاهی متوسط و ، در گروه مادران با  اخذ می کردند11
 و باالتر اخذ می کردند مادران با میزان 16 که نمره یمادران

پس از تکمیل پرسشنامه ها ، کد  . شدندآگاهی باالتلقی می 
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کامپیوتري زاري  برنامه نرم اف و درهبندي متغیرها صورت گرفت
   .وارد و مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت

 نرم برنامهپس از جمع آوري اطالعات و وارد کردن آنها در
تهیه نتایج در قالب جداول آماري و نمودارهاي مناسب ،افزار
 از آماري بودو در جاهایی که نیاز به ارتباط سنجی گردید

کروسکال والیس استفاده آزمون کاي اسکوار ، آنالیز واریانس ، 
  .می شود 

 توضیح الزم در با توجه به اینکه به مادران واجد شرایط 
خصوص انجام طرح و پزسشگري داده می شد و نمونه خاصی از 

 بنا به تمایل خود پرسشنامه  مادرانومادران گرفته نمی شد، 
پرسشنامه ها فاقد می کردند ، همچنین  تکمیل  راهاي مذکور

  در انجام مطالعه فوق  لذابودي مادران مورد نظر مشخصات فرد
   .مشکل اخالقی خاصی وجود نداشت

   یافته ها
در این مطالعه کلیه زنان زائوي مراجعه کننده به 

 550 که 1385بیمارستان  عسلیان خرم آباد در آذر ماه سال
نفر بودند جهت تعیین میزان آگاهی آنان نسبت به مزایاي شیر 

سطح  همچنین رابطه بین . ی قرار گرفتندمادر مورد بررس
  ، مادر در هنگام زایمانتغیرهاي سنآگاهی مادران با م

سطح درآمد خانواده ، تعداد فرزندان ، سطح سواد  مادر ، شغل 
  .بررسی گردید) شهر یا روستا(  مادر محل سکونتو مادر 

   زن 550 از کل 1در این پژوهش بر اساس جدول شماره 

 216میزان آگاهی ضعیف ، %) 6( نفر 33 تعداد  ،مورد بررسی
میزان %) 55( نفر 301  ومیزان آگاهی متوسط%) 39(نفر 

از سطح آگاهی خوبی برخوردار %) 55(آگاهی باال دارا بودند نفر 
  . ندبود

 نشان دهنده میزان اگاهی مادران بر 2جدول شماره
 در این پژوهش و بر اساس نتایج ،حسب گروه سنی آنان است

 و انجام آنالیز واریانس،   بین سن مادران و 3 و2جدول شماره
میزان آگاهی آنان ارتباط معنی داري وجود داشت و همچنین  

 سال ، 26میانگین سن مادران با میزان آگاهی ضعیف حدود 
 سال و مادران با آگاهی باال 28مادران با آگاهی متوسط حدود 

  . سال بود31حدود 
پژوهش با استفاده از آزمون کروسکال عالوه بر آن در این 

،ارتباط معنی دارآماري بین  % 5والیس و در سطح خطاي 
 و مادران اول تعداد فرزندان و میزان آگاهی مادران وجود داشت

 2 یا 1زا کمترین میزان آگاهی را داشته حال ْنکه مادران با 
  )4جدول شماره( فرزند قبلی از آگاهی باالتري برخوردار بودند 

  

 فراوانی مطلق و نسبی مادران زائوي مراجعه کننده -1جدول شماره 
  1385بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه به 

                 فراوانی )نفر(فراوانی مطلق (%)فراوانی نسبی
 سطح آگاهی

 ضعیف 33 6
 متوسط 216 39
 )باال(خوب 301 55

 جمع کل 550 100

  
  

 بر حسب گروههاي 1385 فراوانی میزان آگاهی مادران زائو مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه -2 جدول شماره
  سنی آنها

  مجموع   سال38باالتر از   34 – 38  29 – 33  24 – 28  19 – 23  سن
  رصدد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  میزان آگاهی

  100  33  0  0  3  1  3/27  9  4/39  13  3/30  10  ضعیف
  100  216  8/2  6  4/14  31  6/29  64  8/33  73  4/19  42  متوسط

  100  301  3/3  10  2/29  88  2/452  136  6/21  65  7/0  2  باال
  100  550  9/2  16  8/21  120  38  209  8/27  151  8/9  54  مجموع

  

0001/0p< 
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 بر حسب 1385 سن مادران زائو مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه میانگین و انحراف معیار : 3جدول شماره
  میزان آگاهی آنها 

  انحراف معیار  میانگین سن  تعداد  میزان آگاهی مادران
  ضعیف
  متوسط

  باال

33  
216  
301  

2424/26  
4213/28  
5482/31  

1535/ 4  
9097/4  
8395/3  

  6524/4  0018/30  550  مجموع
  

  
 بر حسب تعداد 1385  فراوانی میزان آگاهی مادران زائو مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه -4شماره جدول 

  فرزندان آنها
  مجموع  6  5  4  3  2  1  0  رزندف تعداد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد   آگاهیمیزان
  100  33  0  0  0  0  3  1  3  1  1/9  3  3/27  9  6/57  19  ضعیف
  100  216  5  1  3/2  5  1/5  11  6/11  25  8/20  45  5/24  53  2/35  76  متوسط

  100  301  1  3  2  6  3/5  16  6/20  62  9/31  96  6/22  68  6/16  50  باال
  100  550  7  4  2  11  1/5  28  16  88  2/26  144  6/23  130  4/26  145  مجموع

  

0001/0p< 
  

 در بررسی حاضر  و  ،5 برطبق جدول شماره همچنین
%  5بااستفاده از آزمون کروسکال والیس در سطح خطاي 

ارتباط معنی داري بین میزان آگاهی و سطح سواد مادران 
داشت  بطوریکه در مادران بیسواد و داراي مدرك وجود 

 تحصیلی سیکل کمترین میزان آگاهی وجود داشت حال آنکه
مادران با مدرك تحصیلی دانشگاهی نه تنها سطح آگاهی پایین 

 .نداشتند بلکه از سطح آگاهی باالئی برخوردار بودند

 بیانگر رابطه معنی دار بین وضعیت 6جدول شماره 
اشتغال مادران و میزان آگاهی هاي آنان نسبت به شیر مادر 

  ي کاي بر اساس نتایج این جدول و با استفاده از تست آمار. بود
  

دو در مادران شاغل میزان اگاهی نسبت به مادران خانه دار 
طبق نتایج مندرج در جدول . بطور معنی داري بیشتر بود

 در این بررسی بین محل سکونت مادر و سطح آگاهی 7شماره 
هاي وي در ارتباط با شیر مادر ارتباط معنی دار بود و در 

ح آگاهی هاي باال مناطق شهري بیشترین میزان مادران از سط
برخوردار بودند، حال آنکه در مناطق روستائی نه تنها درصد 
مادران با سطح آگاهی کم، بیشتر از مادران شهري بودند بلکه 
درصد باالئی از این مادران از سطح آگاهی متوسطی برخوردار 

 هاي دراین بررسی بین درامد ماهیانه خانوار و سطح آگاهی. بودند
 آماري معنی داري مشاهده نگردیدمادران رابطه 

   بر حسب سطح سواد آنها1385 فراوانی میزان آگاهی مادران زائو مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه  : 5 شمارهجدول
  مجموع  لیسانس و باالتر  فوق دیپلم  دیپلم  سیکل  بی سواد  تعداد فرزند

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  میزان آگاهی
  100  33  0  0  0  0  2/21  7  5/51  17  3/27  9  ضعیف
  100  216  9/0  2  1/5  11  3/40  87  6/36  79  1/17  37  متوسط

  100  301  9/16  51  2/26  79  9/43  132  6/9  29  3/3  10  باال
  100  550  6/9  53  4/16  90  1/41  226  7/22  125  2/10  56  مجموع

001/0p< 
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فراوانی میزان آگاهی مادران زائو مراجعه کننده به   : 6جدول شماره
 بر حسب 1385بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه 

  شغل آنها
  مجموع  شاغل  خانه دار  شغل مادر
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  میزان آگاهی

  100  33  1/1  2  5/8  31  ضعیف
  100  216  5/23  44  4/47  172  متوسط

  100  301  4/75  141  1/44  160  باال
  100  550  100  187  100  363  مجموع

001/0p< 

فراوانی میزان آگاهی مادران زائو مراجعه کننده به  : 7جدول شماره
 بر حسب 1385بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه 

  محل سکونت آنها
  مجموع  روستا  شهر  محل سکونت
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  میزان آگاهی

  100  33  5/25  12  2/4  21  ضعیف
  100  216  2/70  33  4/36  183  متوسط

  100  301  3/4  2  4/59  299  باال
  100  550  100  47  100  503  مجموع

0001/0p< 

  بحث
این مطالعه بصورت مقطعی و به منظور بررسی میزان 

تان حاج کریم آگاهی مادران زائوي مراجعه کننده به بیمارس
 در زمینه اهمیت تغذیه با شیر 1385عسلی در تاریخ آذر ماه 

مادر انجام گرفت و عالوه بر آن ارتباط بین  میزان آگاهی 
 از قبیل سن مادر، تعداد فرزندان قبلی مادران با سایر متغیرها

مادر، وضعیت اشتغال مادر، میزان درآمد ماهیانه خانوار، سطح 
 نیز در این مطالعه  سکونت خانوار تحصیالت مادر و محل

مادران از آگاهی هاي باالئی % 55در این مطالعه . بررسی گردید
آگاهی % 39در ارتباط با مزایاي شیر مادر برخوردار بودند

در مطالعه . از آنان آگاهی ضعیفی داشتند% 6متوسط و تنها 
که جهت تعیین میزان آگاهی زنان باردار مراجعه مشابهی 
ه مرکز بهداشتی درمانی کوثر قزوین در مورد مزایاي کننده ب

 درصد جامعه مورد پژوهش 7/52تغذیه با شیر مادر انجام شده 
 درصد داراي آگاهی متوسط و تنها 7/41داراي آگاهی زیاد ، 

  .)9( درصد داراي آگاهی کم بودند7/5
 بر روي مادران مراجعه کننده به انجام شده در مطالعه 
درمانی شهر الهیجان اکثر مادران مورد مطالعه مراکز بهداشتی 

در ). 10(از آگاهی کمی در خصوص مزایاي شیر مادر داشتند
بررسی انجام شده توسط السا و همکارانش بر روي مادران 
 مراجعه کننده به بیمارستان کودکان میزان آگاهی هاي مادران

 اوپال سنارات و همکاران نیز سطح). 11(را ضعیف اعالم نمود

باالئی از آگاهی هاي مادران نسبت به شیرمادر دهی در زنان 
از ).12(سریالنکائی مراجعه کننده به بیمارستان گزارش نمودند

طرفی مطالعه دونگی و همگارانش بر روي زنان گالسکو نشان 
در ) 13.(داد که اینگونه نادران آگاهی ضعیفی برخوردارهستند

ي دختران و پسران  بر رو)14(سوانسون و همکارانشبررسی 
 در ستانی اسکاتلند نیز سطح آگاهی افراد مورد بررسیردبی

این نتایج حاکی از آن . گردیداندك گزارش ، خصوص شیر مادر
است که میزان آگاهی هاي مادران در مناطق مختلف متفاوت 
بوده و می تواند ارتباط تنگاتنگی با وجود بیمارستانهاي 

سب به مادران از طریق مراکز دوستدار کودك و اموزشهاي منا
  .بهداشتی درمانی و یا رسانه هاي گروهی و غیره دارد

از طرفی در این مطالعه بین سن مادران و میزان آگاهی 
هاي آنان ارتباط آماري معنی داري وجود داشت و نشان می 
داد که مادران جوانتر نسبت به مادرانی که سنشان بیشتر است 

وردارند و این امر می تواند به دلیل از سطح آگاهی کمتري برخ
اول زا بودن اینگونه مادران جوان و عدم تجربه شیردهی قبلی و 

هر . در نتیجه مراجعه کمتر به واحد هاي ارائه خدمات باشد
و کریمی ) 9(چند در بررسی انجام شده توسط خیري در قزوین

علیرغم کمتر بودن آگاهی مادران جوانتر نسبت به ) 4( در یزد
   . سال اما  این ارتباط معنی دار نبود25مادران باالي 

عالوه بر این در مطالعه حاضر بین میزان آگاهی مادر و 
بطوریکه سطح تحصیالت آنان ارتباط معنی دار وجود داشت ، 
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مادران بیسواد و داراي مدرك تحصیلی سیکل کمترین میزان 
آگاهی ، حال آنکه مادران با مدرك تحصیلی دانشگاهی 

در مطالعه انجام شده در .  بیشترین  سطح آگاهی را داشتند
مطالعه مصفا ) 15(بررسی انجام شده در کرمان) 9(قزوین

و مطالعه انجام شده ) 4( مطالعه یزد) 10( خمامی در الهیجان 
در . نیز نتایج مشابهی بدست آمده است) 16(شمالی در ایرلند 

د با افزایش سطح هرچن)  12(مطالعه انجام شده در سریالنکا 
سواد مادران میزان اگاهی آنان بیشتر می شد ولی این افزایش 

بدیهی است هر چه سطح سواد . از نظر آماري معنی دار نبود
مادر باالتر باشد امکان دسترسی وي به منابع علمی از قبیل 
کتب و مجالت علمی بیشتر خواهد شد و همچنین در بسیاري 

نامه آموزشی مناسب در خصوص از کشورها در دانشگاهها بر
و . شیر مادر دهی و تغدیه مناسب شیر خواران ارائه می گردد

این امر می تواند اثرات مثبت و موثري بر میزان آگاهی مادران 
  .داشته باشد

بین  تعداد فرزندان نتایج بررسی حاضر موید آن است که  
ان دارد و مادر وجود  ارتباط معنی دارو میزان آگاهی مادران

نکه مادران با   یا 1اول زا کمترین میزان آگاهی را داشته حال آ ْ
دو مطالعه انجام .  فرزند قبلی از آگاهی باالتري برخوردارند2

البته . نتایج مشابهی گزارش نمودند) 12و17(شده در سریالنکا 
( مطالعه انجام شده در الهیجان وهمچنین مطالعه آزادشهر یزد 

ر آماري بین سطح آگاهی مادران و تعداد رابطه معنی دا) 10 و4
  .فرزندان قبلی نشان ندادند

یافته ما می تواند به این دلیل باشد که مادرانی که فاقد 
فرزند می باشند معموالً جوانتر بوده واکثرآ تحصیالت دانشگاهی 
نداشته و همچنین تجربیات کمتري راجع به روشهاي درست 

ویی  مادرانی که حداقل یک تغذیه با شیر مادر دارند و از س
زایمان قبلی داشته اند اکثرا دفعات بیشتري به خانه ها و مراکز 

مراجعه ) به منظور پایش رشد یا واکسیناسیون ( بهداشتی 
کرده اند واز طریق این مراکز  اطالعات و آموزش هاي بیشتري 

 و با از طریق رسانه هاي گروهی و یا اطرافیان دریافت نموده اند
   . اطالع نموده اندکسب

نتایج این مطالعه همچنین حاکی از رابطه معنی دار بین 
وضعیت اشتغال مادران و میزان آگاهی هاي آنان نسبت به شیر 

%) 4/75(مادر بود، بطوزیکه بیشترین درصد از مادران شاغل 
میزان اگاهی باالیی داشته حال آنکه در مادران خانه دار 

برخوردار %  ) 4/47(گاهی متوسط بیشترین درصد مادران از آ
 علت این یافته می تواند این مسأله باشد که اوالً معموالً .بودند

مادران شاغل تحصیالت باالتري نسبت به مادران خانه دار دارند 
در ( ثانیاً مادران شاغل به لحاظ روابط اجتماعی گسترده تر 

نتایج . تجربیات بیشتري کسب می نمایند) محیط شغلی 
مشابه نتایج )  4(و بررسی آزادشهر یزد) 10(رسی الهیجان بر

حاضر می باشد همچنین مطالعه بر روي زنان سریالنکایی 
نشان داد صرف نظر از سطح سواد مادران ، مادران ) 17و12(

شاغل میزان آگاهی بیشتري نسبت به زنان خانه دار دارند و 
ه را به دلیل این تفاوت از نظر آماري معنی دار است که این نکت

روابط اجتماعی بیشتر ودر نتیجه کسب اطالعات بیشتر از 
  .طریق اطرافیان در محیط کاري ذکر نموده اند 

آگاهی مادران ساکن شهر و سطح  میان  حاضر، در بررسی
از حاکی  اختالف معنی دار آماري وجود داشت و نتایج  روستا

 وسپس باالکه اکثریت مادران ساکن شهر میزان آگاهی آن بود 
 اکثریت مادران ساکن روستا اگاهی متوسط داشته حال آنکه

 علت این . و سپس آگاهی کم داشتندمیزان آگاهی متوسط
 باالتر بودن سطح سواد مادران شهري و در یافته احتماالً نتیجه

نتیجه کسب اطالعات الزم چه در محیطهاي درسی و چه از 
انتر مادران شهري به  دسترسی آساطرافیان بوده و یا به دلیل

 از طریق رسانه هاي گروهی و یا کتب و مجالت آموزشهاي موثر
 در مطالعه مشابهی که جهت تعیین میزان آگاهی .علمی است

زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی کوثر قزوین 
انجام شده نتایج نشان می دهد که میانگین نمره آگاهی در 

  .)9(از زنان روستایی می باشد  زنان شهري باالتر 
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در مطالعه ما ارتباط معنی دار آماري بین میزان آگاهی 
نتایج بررسی الهیجان . مادران و درامد خانوار مشاهده نگردید

  .نیز مشابه تحقیق ما می باشد) 10(

  نتیجه گیري
در این بررسی مادران از میزان آگاهی نسبتا قابل قبولیدر 

مادر و چگونگی تغذیه با شیر مادر رابطه با مزایاي شیر 
با توجه به نتایج این تحقیق و تاثیر معنی دار  برخوردار بودند و

سطح سواد، گروه سنی، تعداد فرزندان قبلی و محل سکونت 
مادران بر روي میزان آگاهی هاي آنان در خصوص تغذیه 
مناسب نوزادان و اهمیت و ضرورت تغذیه با شیر مادر بخصوص 

ان جوان و اول زا،  توصیه می گردد آموزش هاي براي مادر
مناسب تغذیه اي ، بویژه در ارتباط با مزایاي متعدد شیر مادر 
بصورت گسترده و منظم هم از طریق مراکز بهداشتی درمانی 

شهري و روستایی ، هم از طریق بیمارستانها و هم از طریق 
  . رسانه هاي گروهی مانند صدا و سیما صورت گیرد

  طرح اینی که در انجاملمحدودیت و مشکین مهمتر
 وجود داشت عدم همکاري برخی از مادران زائو به تحقیقاتی

 که  بود یا درد شدید زایمان به پاسخ گوئی وعلت عدم تمایل
  .البته خوشبختانه در مجموع تعداد این موارد بسیار اندك بود 

  تشکر و قدردانی
کلیه مادران که نویسندگان مراتب سپاسگزاري خود را از 

صمیمانه با پاسخ به پرسشنامه ما را یاري نمودند و همچنین از 
کلیه پرسنل زحمتکش و کوشاي بیمارستان عسلیان خرم آباد 
به خاطر همکاریهاي بی دریغ خود در امر تحقق این تحقیق 

  .اعالم می دارند
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