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تاریخ دریافت9313/1/24 :

تاریخ پذیرش9314/9/95 :

خالصه
مقدمه :دوران شیرخواری از نظر رشد و تكامل از حساسترین دورههای زندگي هر فرد محسوب ميشود و شیر مادر
کاملترین غذا برای شیرخوار در طي چند ماه اول زندگي است .هدف این مطالعه ،بررسي وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر
و برخي عوامل اقتصادی-اجتماعي مؤثر بر آن در شهرستان شازند در سال  1393ميباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفي -مقطعي 283 ،نفر از مادران دارای کودک  6ماهه به روش نمونهگیری تصادفي ساده و
از بین مادران مراجعهکننده به مراکز بهداشتي درماني و خانههای بهداشت شهرستان شازند انتخاب شدند .اطالعات توسط چک-
لیست اطالعات عمومي و به صورت مصاحبه با مادران گردآوری گردید .دادهها با کمک آمار توصیفي و آزمون کای دو و دقیق
فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :در مطالعه حاضر  70/7درصد از کودکان از تغذیه انحصاری با شیر مادر برخوردار بودند .بر اساس نتایج آزمون کای دو،
تغذیه انحصاری با شیر مادر در خانوارهای با درآمد باال ،کمتر بود ( .)p=0/004همچنین در خانوارهای با اعضای کمتر تغذیه
انحصاری با شیر مادر نیز کمتر بود ( .)p=0/010سایر متغیرها ارتباط معنيداری را با وضعیت تغذیه انحصاری کودکان نشان نداد.
نتیجهگیری :تغذیه انحصاری با شیر مادر در شهرستان شازند از وضعت مطلوبي برخوردار است .برنامهریزیهای بهداشتي جهت
تداوم و ارتقاء این رفتار بهداشتي ،همچنین آموزش به خانوارها به خصوص خانوارهای با درآمد باال در خصوص اهمیت تغذیه
انحصاری با شیر مادر ضروری به نظر ميرسد.
واژههای کلیدی :تغذیه انحصاری با شیر مادر ،کودکان شیرخوار ،عوامل اقتصادی-اجتماعي

 -9مربی ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران (.نویسنده مسئول)
پست الکترونیکیranjbaran@arakmu.ac.ir :
 -2مربی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
 -4استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
 -5استادیار ،دکتری تخصصی تغذیه ،گروه بیوشیمی ،تغذیه و ژنتیك دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
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مقدمه

مهدی رنجبران و همکاران

43درصد گزارش نمود[ .]16اما مطالعات انجامشده در مناطق

دوران شیرخواری از نظر رشد و تكامل از حساسترین

مختلف کشور حاکي از آن است که تغذیه انحصاری با شیر مادر

دورههای زندگي هر فرد محسوب ميشود و تغذیه طفل در

در زاهدان  44/7درصد[ ،]17زنجان  44درصد[ ،]18اراک 41/5

این دوران از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این میان ،شیر

درصد[ ،]19گرگان  44/4درصد[،]20

خرمآباد 79/1

مادر کاملترین غذا برای شیرخوار در طي چند ماه اول زندگي

درصد[ ]21ميباشد.

است .آنچه بهعنوان تغذیه طبیعي شیرخوار در  6ماه اول

متأسفانه در بسیاری از نقاط دنیا شیوع و طول مدت تغذیه

زندگي توصیه شده ،تغذیه انحصاری با شیر مادر است[.]1

انحصاری با شیر مادر به دالیل مختلف اقتصادی ،اجتماعي و

طبق تعریف سازمان بهداشت جهاني ،به تغذیه شیرخوار تا

فرهنگي کاهش یافته است[ .]22امروزه وضعیت اقتصادی-

ششماهگي تنها با شیر مادر بدون آب و مواد غذایي به غیر

اجتماعي ،به عنوان یكي از عوامل خطر بسیار مهم سالمتي

از داروها ،ویتامینها و مكملهای مجاز ،تغذیه انحصاری با

در افراد محسوب ميشود .بهطوریکه در سیاستگذاریهای

شیر مادر اطالق ميشود[.]2

سالمت و اقدامات پیشگیری ،وضعیت اقتصادی -اجتماعي در

تغذیه انحصاری با شیر مادر ممكن است از بیماریهای مزمن

پژوهشهای بهداشت عمومي بسیار حائز اهمیت بوده و توجه

مانند چاقي کودک[ ،]3دیابت[ ]4و آسم جلوگیری کند[،]5

دستاندرکاران حوزه سالمت را به خود جلب نموده است[.]23

همچنین فواید بيشماری برای نوزاد مانند کاهش شیوع

بسیاری از علل اقتصادی ،آموزشي ،قومیتي و باورهای فرهنگي

بیماریهای دستگاه گوارش ،عفونت و مرگومیر را به همراه

روی تغذیه انحصاری با شیر مادر تأثیر دارد[ .]25 ,24در

دارد[ .]6-7تغذیه انحصاری برای مادران ممكن است موجب

مطالعات گوناگون عوامل مختلکننده تغذیه انحصاری با شیر

تأخیر در بارداری ،کاهش خونریزیهای بعد از بارداری ،برگشت

مادر متفاوت بوده و متغیرهای نژاد ،سن ،شغل و سطح سواد

سریع به وزن قبل از بارداری و کاهش ریسک ابتال به سرطان

مادر ،عوامل اقتصادی اجتماعي ،ناکافي بودن شیر مادر ،ابتالی

سینه و تخمدان گردد[ .]8-9از طرف دیگر ،تغذیه کوتاه با شیر

کودک به بیماری ،تک قلو بودن نوزاد ،نوع زایمان و تمایل

مادر با التهاب گوش میاني و اسهال[ ،]10افزایش احتمال ابتال

مادر به شیردهي بر روی تغذیه انحصاری با شیر مادر مورد

به بیماریهایي مانند لوسمي[ ،]11عفونت سیستم تنفسي

بررسي قرار گرفته است[ .]19بااینحال ،یافتههای تحقیقات

تحتاني[ ]12و سندرم مرگ ناگهاني کودک مرتبط است[.]5

گذشته تفاوتهای آشكاری را در نتایج نشان ميدهد[17و

گرچه یكي از اهداف سازمان بهداشت جهاني در دستیابي

 ،]26اگرچه این تفاوتها بیشتر طي گذر زمان ایجاد شده

به جامعه سالم تا سال  2012میالدی ،دستیابي به میزان

است ولي آیا کاهش اهمیت سالمت اطفال بهعنوان آیندهسازان

 68درصد تغذیه با شیر مادر بوده است[ ،]13اما مطالعه

هر کشور را ميتوان با گذر زمان توجیه کرد؟ انجام مطالعات

 Olangو همكاران در سال  2012نشان داد که فقط  86درصد

جدیدتر یادآوری اهمیت و ضرورت موضوع تغذیه انحصاری با

بچههای ایراني تا  4ماهگي و  25درصد تا  6ماهگي تغذیه

شیر مادر را افزایش ميدهد.

انحصاری با شیر مادر داشتهاند که این در مقایسه با میزان

با توجه به اهمیت عوامل اقتصادی -اجتماعي مؤثر بر

پیشنهادی سازمان بهداشت جهاني کمتر بوده است با این

شیردهي که در مناطق مختلف کشور متفاوت است و همچنین

حال 86 ،درصد بچهها تا 2سالگي با شیر مادر تغذیه مي-

اهمیت مسئله تغذیه انحصاری با شیر مادر ،ضروری است تا

شدند[.]14

وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر و برخي عوامل اقتصادی-

اگرچه تغذیه با شیر مادر افزایشیافته ،اما میزان تغذیه

اجتماعي مؤثر بر آن در شهرستان شازند نیز شناخته شود تا با

انحصاری با شیر مادر در مناطق مختلف کمي متغیر است[.]15

نتایج حاصل از آن ،بتوان مشكالت را مشخص کرد و عوامل

وزارت بهداشت ایران نیز میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر را

مرتبط با عدم تداوم شیردهي را به مسئوالن ،پرسنل بهداشتي،
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مادران و خانوادههای آنان معرفي نمود .لذا مطالعه حاضر با

متون ،پرسشنامه تهیه و در اختیار  5نفر از اعضای هیئتعلمي

هدف تعیین شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر و برخي عوامل

دانشكده بهداشت اراک قرار گرفت و با راهنمایيهای آنها

اقتصادی-اجتماعي مؤثر بر آن در شیرخواران شهرستان شازند

اصالحات الزم صورت گرفت.

طراحي و اجرا شد.
مواد و روشها

مالحظات اخالقي در طول مطالعه رعایت گردید .بدین
منظور اهداف مطالعه به نمونهها شرح داده شد و رضایت آگاهانه

این پژوهش یک مطالعه مقطعي از نوع توصیفي است که در

آنها جهت شرکت در مطالعه کسب گردید .همچنین در

سال  1393بر روی تعداد  283نفر از مادران دارای کودک 6

پرسشنامه از طرح سؤاالت خصوصي خودداری شده است.

ماهه انجام گرفت .با استفاده از فرمول حجم نمونه مربوط به

اطالعات حاصل از پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار SPSS

برآورد نسبت و با در نظر گرفتن  p=0/43در مطالعات مشابه

نسخه  20و با کمک آمار توصیفي شامل میانگین ،انحراف معیار،

انجامشده[ ]19 ,18و دقت برابر  6درصد و سطح اطمینان 95

فراواني ،فراواني نسبي و همچنین آمار استنباطي شامل آزمون

درصد ،حداقل حجم نمونه الزم برابر با  261به دست آمد که در

کای دو و دقیق فیشر تجزیهوتحلیل گردید.

نهایت  283نمونه به روش نمونهگیری تصادفي ساده و از بین

یافتهها

مادران مراجعهکننده به مراکز بهداشتي درماني و خانههای

نتایج نشان داد که در مجموع از  283کودک مورد بررسي،

بهداشت شهرستان شازند که جهت انجام واکسیناسیون

139( %49/1نفر) را پسران و 144( %50/9نفر) را دختران

ششماهگي کودک مراجعه کرده بودند ،انتخاب و وارد مطالعه

تشكیل داده بودند262( %92/6 .نفر) مادران خانهدار و بقیه

شدند.

شاغل بودند .همچنین در مجموع  70/7درصد (200نفر) از

معیارهای ورود به مطالعه شامل سكونت در شهرستان

کودکان از تغذیه انحصاری برخوردار بودند و  29/3درصد

شازند و حومه ،تمایل مادر به شیر دادن نوزاد از پستان در

(83نفر) نیز فاقد تغذیه انحصاری تا ششماهگي بودند .بر اساس

موقع شروع شیردهي ،و معیارهای خروج از پژوهش شامل

نتایج آزمون کای دو ،ارتباط معنيداری بین درآمد خانوار و

وجود ناهنجاریهای مادرزادی نوزاد مانند لبشكری و شكاف

وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر وجود داشت بهطوری که

کام و وجود برخي مشكالت یا بیماریهای مادر مانند

تغذیه انحصاری با شیر مادر در خانوارهای با درآمد باال ،کمتر

ماستكتومي یا ابتالی مادر به بیماریهای رواني بود.

بوده است ( .)p=0/004بین متغیر تعداد اعضای خانوار و تغذیه

جمع آوری اطالعات از طریق مصاحبه با مادر بود و به مدت

انحصاری نیز ارتباط آماری معناداری مشاهده گردید و در

 6ماه از اول اردیبهشت تا پایان مهر سال  1393به طول

خانوارهای با اعضای کمتر تغذیه انحصاری با شیر مادر نیز کمتر

انجامید.

گزارش شد ( .)p=0/010سایر متغیرها ارتباط معنيداری را با

ابزار گرداوری دادهها شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک

وضعیت تغذیه انحصاری کودکان نشان نداد ( جدول.)1

حاوی  4سؤال (جنسیت کودک ،رتبه تولد ،سن پدر ،سن مادر)
و پرسشنامه عوامل اقتصادی -اجتماعي حاوی  11سؤال (شغل
پدر ،شغل مادر ،محل سكونت ،تحصیالت پدر ،تحصیالت مادر،
بعد خانوار ،میزان درآمد ،مصرف دخانیات ،نوع مسكن ،نوع بیمه،
تداوم شیردهي با شیر مادر) بود .جهت تعیین روایي ابزار
گردآوری دادهها از روش روایي محتوا استفاده شد،
بدینصورت که پس از انجام مطالعات کتابخانهای و بررسي
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جدول  -1عوامل جمعیتی و اجتماعی-اقتصادی مرتبط با تغذیه انحصاری با شیر مادر
تغذیه انحصاری
(درصد) فراواني
کل

دارد

ندارد

*P-value

مذکر

(139 )49/1

(97 )69/8

(42 )30/2

0/795

مؤنث

(144 )50/9

(103 )71/5

(41 )28/5

خانهدار

(262 )92/6

(187 )71/4

(75 )28/6

شاغل

(21 )7/2

(13 )61/9

(8 )38/1

کارگر

(90 )31/8

(61 )67/8

(29 )32/2

کارمند

(64 )22/6

(49 )76/6

(15 )23/4

آزاد

(129 )45/6

(49 )24/0

(155 )76/0

شهر

(179 )63/3

(124 )69/3

(55 )30/7

روستا

(104 )36/7

(76 )73/1

(28 )26/9

15-20

(28 )9/9

(24 )85/7

(4 )14/3

21-30

(156)55/1

(104 )66/7

(52 )33/3

باالی 30

(99 )35/0

(72 )72/7

(27 )27/3

بيسواد و ابتدایي

(58 )20/5

(45 )77/6

(13 )22/4

سیكل

(90 )31/8

(63 )70/0

(27 )30/0

دیپلم

(78 )27/6

(55 )70/5

(23 )29/5

باالتر از دیپلم

(57 )20/1

(37 )64/9

(20 )35/1

بيسواد و ابتدایي

(79 )27/9

(63 )79/7

(16 )20/3

سیكل

(62 )21/9

(42 )67/7

(20 )32/3

دیپلم

(106 )37/5

(71 )67/0

(35 )33/0

باالتر از دیپلم

(36 )12/7

(24 )66/7

(12 )33/3

بعد خانوار

 3یا 4نفره
 5نفره و باالتر

(224 )79/2
(59 )20/8

(150 )67/0
(50 )84/7

(74 )33/0
(9 )15/3

درآمد خانوار

باالی یکمیلیون

(49 )17/3

(26 )53/1

(23 )46/9

500هزارتایک
میلیون

(161 )56/9

(115 )71/4

(46 )28/6

زیر  500هزار

(73 )25/8

(59 )80/8

(14 )19/2

شخصي

(154 )54/4

(113 )73/4

(41 )26/6

استیجاری/رهن

(129 )45/6

(87 )67/4

(423 )32/6

(268 )94/7

(187 )69/8

(81 )30/2

(15 )5/3

(13 )86/70

(2 )13/3

متغیر
جنسیت کودک

شغل مادر
شغل پدر

محل سكونت
سن مادر

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

وضعیت مسكن
تحت
بیمه

پوشش دارد
ندارد

0/455

0/476

0/588
0/107

0/518

0/224
0/010

0/002

0/296
0/244

*آزمون کای اسكوئر
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قبل تاکنون ميباشد که اکثر آنها نیز حاکي از کاهش این

بحث
فواید تغذیه با شیر مادر در مقاالت بسیار زیادی موضوع

مقدار است[17و .]31

تحقیق بوده و امری ثابتشده است و توصیه عمومي ،استفاده

میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در کشور اوگاندا از مبزان

انحصاری از شیر مادر تا  6ماهگي و ادامه شیردهي در کنار

مطالعه حاضر پایینتر بوده و  50درصد گزارششده است[.]32

استفاده از مكملهای غذایي از  6ماهگي تا  2سالگي است .اما

این میزان در سال  2009در قطر  19درصد و در برزیل 39/7

شرایط اجتماعي و عوامل متعددی بر شیردهي مادر تأثیرگذار

درصد گزارششده است[ .]33-34تغذیه انحصاری با شیر مادر

هستند .در مطالعه حاضر در مجموع  70/7درصد از کودکان از

تا  6ماهگي در منطقه خاورمیانه در سالهای  2000تا 2006

تغذیه انحصاری برخوردار بودند و  29/3درصد نیز فاقد تغذیه

میالدی بهطور متوسط  28درصد گزارش گردیده[ ]35که با

انحصاری بودند.

نتایج مطالعه حاضر متفاوت است .شاید علت تفاوت نتایج این

در مطالعه محمدبیگي و همكاران مشخص شد شیوع تغذیه

مطالعات با مطالعه حاضر ،تفاوت در زمان انجام پژوهش باشد.

انحصاری در شهر اراک در سال  1386حدود  41/5درصد بوده

لذا مطالعات جدید ميتواند خأل موجود در تحلیلهای ناشي از

است[ .]19به نظر ميرسد از سال  1386تاکنون ،تغذیه

کاهش یا افزایش میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در این

انحصاری با شیر مادر روند روبه رشد خود را دارد .البته شاید

جوامع را مشخص کند .البته باید نقش عوامل اقتصادی-

علت تفاوت نتایج مطالعه حاضر با مطالعه محمد بیگي و

اجتماعي را مورد توجه قرار داد .به نظر ميرسد متغیرهای

همكاران ،تفاوت در جامعه پژوهش باشد .به نظر ميرسد در

فرهنگي و قومیتي درکشورهای مختلف بر میزان تغذیه

جوامع صنعتي و بزرگتر میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر

انحصاری با شیر مادر مؤثر باشد.

کمتر از جوامع کوچک و سنتي باشد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد از بین عوامل اقتصادی

الگوی تغذیه انحصاری با شیر مادر در ششماهه اول زندگي

– اجتماعي ،درآمد خانواده و تعداد اعضای خانواده با تغذیه

در کشورهای مختلف جهان متفاوت است .بهطورکلي ،تغذیه

انحصاری با شیر مادر ارتباط داشتهاند .در مورد متغیر درآمد

انحصاری با شیر مادر از  1تا  90درصد گزارششده است[.]27

خانوار مشاهده گردید ،تغذیه انحصاری با شیر مادر در

این میزان در چین بر اساس آمار استاني آن کشور در سال

خانوارهای با درآمد باال ،کمتر بود .مطالعه محمد بیگي و

بود که مشابه مطالعه حاضر

همكاران بین تغذیه انحصاری با سن ،تحصیالت و شغل مادر،

است[ .]28در کشور ایران در مطالعه مروتي شریفآباد و

درآمد خانواده ،تغذیه با آغوز در شیردهي و همچنین آموزش

همكاران در سال  2013میزان تغذیه انحصاری تا  4ماه 75/7

الزم برای شیردهي در دوره بارداری رابطه معنيدار نشان نداد.

درصد و تا  6ماه  27/4درصد بوده است[ .]29در مطالعه

که از لحاظ درآمد خانوار با مطالعه حاضر متفاوت است[.]19

میراحمدی زاده و همكاران  78/4درصد از کودکان تا سن 4

شاید علت تفاوت در نتایج این دو مطالعه ،تفاوت در جامعه

ماهگي و  50/7درصد تا سن  6ماهگي از شیر مادر به صورت

پژوهش و تعداد نمونهها باشد .به نظر ميرسد خانوادههای با

انحصاری تغذیه ميشدند[ .]30نتایج مطالعات ذکر شده با

درآمد باال در مطالعه حاضر ،شامل خانوادههایي باشند که دارای

مطالعه حاضر مشابه است .به نظر ميرسد گسترش آموزشهای

فرهنگ اجتماعي متفاوتي هستند و به دلیل رفاه مالي سعي

بهداشتي در سطح کشور ،تبلیغات گسترده رسانهها و ارتقای

ميکنند از مكملهای مختلف غذایي برای نوزاد خود استفاده

آگاهي خانوادهها نسبت به فواید تغذیه با شیر مادر روند

نمایند ،زیرا عقیده دارند استفاده از این مكملهای در سالمت

شیردهي انحصاری با شیر مادر را افزایش داده است .باال بردن

نوزاد مؤثر است ،در نتیجه ،شیوع تغذیه انحصاری در آنها کمتر

تغذیه انحصاری با شیر مادر با ایجاد فرهنگسازی قویتر و

است .در صورتيکه خانوادههای با درآمد پایین ،رغبت کمتری

آموزشهای مداوم ،امری ساده و دستیافتني است .نگراني

به خرید مكملهای غذایي که معموالً گران قیمت هم ميباشد،

که در این مسئله وجود دارد نوسانات این مقدار طي سالیان

دارند.

 2000میالدی  80درصد
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در مطالعه حاضر ،بین متغیر تعداد اعضای خانوار و تغذیه

و شناسایي عوامل مؤثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر ،اهمیت

انحصاری نیز ارتباط آماری معنيداری مشاهده گردید و در

آن را دوچندان ميکند .هرچند در این مطالعه ،صرفاً تغذیه

خانوارهای با اعضای کمتر ،تغذیه انحصاری با شیر مادر نیز کمتر

کودکان تا  6ماهگي مورد بررسي قرار گرفت اما تداوم

بود .سایر متغیرها (جنسیت کودک ،شغل پدر ،شغل مادر،

شیردهي مادر تا دو سالگي و باالتر از آن بهعنوان گامي

سن پدر ،سن مادر ،محل سكونت ،تحصیالت پدر ،تحصیالت

روبهجلو در تحقق بخشیدن پرورش فرزندان سالم و رسیدن

مادر ،رتبه تولد ،مصرف دخانیات ،نوع مسكن و نوع بیمه) ارتباط

جامعه به سطح باالی سالمتي توصیه ميشود.

معنيداری با تغذیه انحصاری با شیر مادر نداشتند .در مطالعه

در مطالعه حاضر عوامل نوزادی مؤثر در تغذیه انحصاری با

میراحمدیزاده و همكاران ،هیچ یک از متغیرهای در نظر

شیر مادر بررسي نشد .لذا پیشنهاد ميشود عالوه بر ارزیابي

گرفتهشده بر زمان قطع شیردهي انحصاری تأثیری

دورهای مادران در مورد نحوه صحیح شیردهي و رفع مشكالت

نداشت].[30

احتمالي مخصوصاً در شش ماه اول زندگي شیرخوار ،مطالعات

در مطالعه مروتي شریفآباد و همكاران میانگین مدت تغذیه

بیشتری در مورد عوامل نوزادی مؤثر در تغذیه انحصاری با شیر

انحصاری (با آب جوشیده و بدون آب جوشیده) برحسب جنس

مادر و تداوم شیردهي بررسي گردد .از محدودیتهای این

نوزاد ،نوع زایمان ،شغل مادر و شیردهي بالفاصله بعد از زایمان

پژوهش بررسي فقط برخي متغیرها بود و نیاز به بررسي

ازلحاظ آماری اختالف معنيداری نداشت ولي برحسب سواد

متغیرهای کاملتر در مطالعات بعدی ميباشد.

مادر ازلحاظ آماری اختالف معنيدار داشت[ .]29در مطالعه

نتیجهگیری :در مطالعه حاضر درمجموع  70/7درصد از

بیگي و همكاران ( )2009بین تغذیه انحصاری با سن،

کودکان از تغذیه انحصاری برخوردار بودند و  29/3درصد فاقد

تحصیالت و شغل مادر ،درآمد خانواده ،تغذیه با آغوز در

تغذیه انحصاری بودند .بهطورکلي ،نتایج مطالعه نشان داد ،تغذیه

شیردهي و همچنین آموزش الزم برای شیردهي در دوره

انحصاری در شهرستان شازند از وضع مطلوبي برخوردار است و

بارداری رابطه معنيدار نشان نداد که از نظر درآمد خانواده با

حمایت مسئوالن و برنامهریزیهای بهداشتي جهت تداوم و

مطالعه حاضر همخواني ندارد[ .]19اجرای برنامه مدون جهت

ارتقاء این رفتار بهداشتي ،همچنین آموزش به خانوارها

آگاهسازی مادران در دوران بارداری از اهمیت تغذیه با شیر

بهخصوص خانوارهای با درآمد باال در خصوص اهمیت تغذیه

مادر توسط افراد مرتبط نظیر متخصصین زنان و زایمان،

انحصاری با شیر مادر ضروری به نظر ميرسد.

ماماها و کادر مستقر در واحد بهداشت و تنظیم خانواده مراکز

تشکر و قدردانی

بهداشتي درماني الزم به نظر ميرسد و امید است با کوشش

بدینوسیله پژوهشگران این تحقیق از همه مادراني که

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اراک این امر محقق

در انجام پژوهش ما را یاری نمودند تشكر و قدرداني

شود .از آنجا که شیر مادر سرشار از ویتامینها و مواد معدني

مينمایند.

و مغذی برای رشد نوزادان است و از ابتالی آنها به بیماریها
جلوگیری ميکند ،آگاهي والدین و نزدیكان نوزاد از این امر
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Introduction: Infancy is one of the most sensitive periods of life and breast milk is the perfect food
for infants during the first few months of life. The aim of this study was to determine the status of
breast feeding and some socio-economical determinants in Shazand City of Markazi Province in
2014.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 283 mothers with newborns less than 6
months referring to Health centers of Shazand were selected using convenience sampling. Data was
collected by demographic checklist, and analyzed with SPSS version 20, using descriptive statistics,
Chi-square and fisher exact tests.
Results: In this study 70.7% of the children were exclusively breastfed. Based on the result of the
chi-square test, exclusive breast feeding was significantly lower in the high-income households
(p=0.004). Also, exclusive breast feeding was lower in the households with smaller family size
(p=0.010). Other variables did not show any significant association with breast feeding (p>0.05).
Conclusion: Exclusive breastfeeding in the city of Shazand shows a desirable situation. Health
planning by officials and health education programs, especially for high income households about the
importance of exclusive breast feeding is essential for the sustainment and promotion of this healthy
behavior
Keywords: Exclusive Breast Feeding, Infancy, Socioeconomic Status
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