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مقاله است که پس از طی فرایند « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

مدت داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در 

کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری 

 شیشده پرفتهیپذ»گزینه  اراک یمجله دانشگاه علوم پزشکشود. منتشر می

دهد تا نتایج را به عنوان خدمتی به نویسندگان ارائه می« از انتشار

در دسترس  ترین زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمیها در سریعآن

ی فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی اباشد. پس از آنکه مقاله

خارج و در یک شماره « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»می کند، از نسخه 

شود. شایان ذکر است صفحه آرایی و سایت نشریه منتشر میمشخص در وب

شود که ممکن ویراستاری فنی باعث ایجاد تغییرات صوری در متن مقاله می

است بر محتوای آن تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر 

 نشریه خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Hajizadeh F, Ebrahimi F, Tabatabaei SZ. [Feeding Patterns in One-year-old Children Referred 

to Urban and Rural Health Care Centers in Rafsanjan City in 2017 (Persian)]. Journal of Arak 

University of Medical Sciences. Forthcoming 2022. Doi: 

http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6722.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6722.1 
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Abstract 

Background and Aim: The early years of life are the most critical stage in the growth and development 

of children. While the optimal development of children depends on a complex set of factors, the pattern 

of breastfeeding and complementary feeding of infants is of undeniable importance. Therefore, the 

present study conducted to investigate the factors related to the feeding patterns of one-year-old 

children referred to healthcare centers in Rafsanjan city.  

Methods: This descriptive study was performed on 600 mothers with one-year-old children under the 

auspices of healthcare centers in Rafsanjan city in 2017. Volunteered mothers with active health 

records were selected randomly. The required information was collected through a questionnaire 

containing demographic characteristics and questions related to the feeding of children and was 

analyzed by SPSS 18. 

Ethical approval: The Ethics Committee of Rafsanjan University of Medical Sciences (RUMS) 

approved the study (IR.RUMS.REC.1396.179). 

Findings: About 95% of mothers participating in this study started breastfeeding their children up to 

one hour after delivery, but 56.7% of them completed breastfeeding by one year of age. The results 

show that most mothers had started supplemental feeding with two or three spoons in each meal, and 

about 90% of them followed the health worker's advice. Also, the most important reasons for feeding 

children with powdered milk are disorders in the child's development (34%), inadequate breast milk 

(17%), maternal disease (14%), do not take the mother's breast (11%) and children being twins (8%). 

Conclusion: Despite face-to-face training for mothers in health care centers for feeding their children, 

still there are some difficulties in commencing complementary feeding and its continuation. Therefore, 

need for more health and nutrition education regarding the best ways for feeding children to mothers 

by personnel of Rafsanjan health care centers. 

Keywords: Breast feeding, Supplementary feeding, Children, Health care systems, Rafsanjan 
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 خالصه

در حالی که رشد مطلوب نوزاد به مجموعه پیچیده ای از عوامل وابسته است، الگوی شیر دهی و تغذيه تكمیلی  :زمینه و هدف

دار می باشد. از اين رو مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با رشیر خواران در اين میان از اهمیت غیرقابل انكاری برخو

  نوزادان يك ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان رفسنجان انجام شد. الگوی تغذيه

يكسال تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر  کودکمادر دارای  666بر روی  9316اين مطالعه توصیفی در سال  :مواد و روشها

بهداشتی انتخاب شدند. اطالعات مورد  رفسنجان انجام شد. مادران عالقه مند به صورت تصادفی از میان مراجعین دارای پرونده

نیاز از طريق پرسشنامه حاوی ويژگی های دموگرافیك و سوًاالت مربوط به تغذيه کودک جمع آوری و با استفاده از آخرين نسخه 

 مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.  SPSS 91از نرم افزار 

علوم پزشكی در کمیته اخالق پژوهشی دانشگاه  IR.RUMS.REC.1396.179اين مطالعه با کد اخالقی  مالحظات اخالقی:

 .به ثبت رسیده است رفسنجان

 % 7/96از مادران شرکت کننده در اين مطالعه، شیردهی نوزاد خود را تا يكساعت پس از زايمان شروع و  % 19حدود  يافته ها:

 سه تا كي با را تكمیلی تغذيه مادران اکثريتتايج نشان می دهد که آنها شیردهی را تا يكسالگی به طور کامل انجام داده اند. ن

 همچنین،.بودند داده انجام بهداشت کارکنان های توصیه اساس بر را تكمیلی تغذيه آنها %16 حدود و شروع وعده در قاشق

 مادر بیماری ،(%97) مادر شیر کمبود ،(%33) کودک نمو و رشد در اختالل شیرخواران، در شیرخشك شروع داليل مهمترين

 .می باشد کودکان بودن( %1) دوقلو و( %99) سینه نگرفتن ،(93%)

: با وجود آموزش چهره به چهره به مادران در مراکز بهداشتی هنوز هم در شروع صحیح تغذيه تكمیلی و ادامه آن نتیجه گیری

گون و متنوع بايستی سرلوحه اقدامات مراکز بهداشتی به مادران با روشهای گونا شیردهی مشكالتی وجود دارد. لذا ارايه آموزش

 قرار گیرد.

 شیر مادر، تغذيه کمكی، مراکز بهداشتی، رفسنجان واژه های کلیدی:
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 مقدمه

ماه است. اين مسئله ناشی از حضور  6تغذيه انحصاری با شیر مادر به عنوان بهینه ترين روش برای تامین غذای نوزادان کمتر از 

ايمونولوژيكی، هورمونی و مغذی موجود در شیر مادر است که منجر به فراهم آمدن يك غذای محافظت کننده و بهینه عوامل 

. محافظت ايمونولوژيك توسط آنتی بادی های موجود در شیر مادر منجر به تقويت و بهبودی سريع کودک  [9] برای نوزاد است

بر بهبود رشد عصبی نوزاد، موجب کاهش سرطان تخمدان، سرطان پستان و . همچنین شیر مادر عالوه [2] از بیماری می شود

ماهگی ادامه يابد  6ديابت در مادران شیرده نیز می شود. از نظر فیزيولوژيكی، تغذيه انحصاری با شیر مادر فقط می تواند تا سن 

. از اين رو يونیسف، [3]یاتی می باشدو سپس برای اطمینان از رشد و نمو بهینه کودک، استفاده از غذای تكمیلی يك امر ح

مداخالت  . به طوری که [3]اصولی برای تغذيه تكمیلی کودک شیرخوار و همچنین کودکان بدون شیر مادر ارائه کرده است 

ر را شامل خصوصیاتی چون به موقع، ايمن و انحصاری با شیر مادر برای کودکان زير شش ماه و همچنین استفاده تغذيه ای موث

. در ادامه، سازمان جهانی بهداشت برای ترغیب جوامع [9]ماه می داند 23تا  6از تغذيه مكمل با کیفیت مناسب برای کودکان 

ماه، شش الويت مهم شامل افزايش بودجه برنامه های تغذيه با شیر  6ر به سمت تغذيه انحصاری با شیر مادر در کودکان زي

مادر، پايان دادن به ترويج استفاده از جايگزين های شیر مادر، حمايت از حقوق مادران شاغل، ارائه خدمات درمانی مناسب، 

متقاعد کردن جامعه برای حمايت از  ايجاد سیستم های نظارت برای پیگیری و ارتقاء برنامه های تغذيه با شیر مادر و همچنین

برخی از پژوهشها نشان دهنده ناکافی بودن دانش مادران در خصوص اهمیت شیر مادر . [6]تغذيه با شیر مادر را تعريف کرد 

ايستی بمطالعات به تجويز خودسرانه شیرخشك به کودکان کمتر از شش ماه توسط والدين حكايت دارد که  ،همچنین [.7]است 

می شیرخواران،  سوءتغذيه علل مهمترين بنابراين از [.1]توجیه علمی داشته باشد و از سوی متخصصین امر تايید شده باشد 

 [.1] اشاره کردعدم آگاهی والدين نسبت به تغذيه نادرست کودکان در سنین شیرخواری توان به 

ر ماه پنجم د کودکاننبايد زودتر از ماه پنجم و ديرتر از ماه هفتم انجام شود. به طوری که بیشتر  کودکانشروع تغذيه تكمیلی 

ماهگی عالقه خود را  6تا  9قادر به حرکت دادن تكه های کوچك غذای نیمه جامد به وسیله زبانشان بوده و همچنین از سن 
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 23تا  6استفاده از غذاهای نیمه جامد به همراه شیر مادر از سن . از اين رو يونیسف [96]يا رد غذا( نشان می دهند ]به غذا 

تكمیلی برای ايجاد رشد و نمو بهینه کودک کامال حیاتی است، اما تغذيه . اگرچه تغذيه [9]ماهگی را به والدين توصیه می کنند 

. بطوری که [99،92]ماهگی( يا نامناسب نیز می تواند عواقب جبران ناپذيری برای شیرخوار داشته باشد  6زودرس )قبل از 

د و ذهنی، اسهال مكرر، کمبو شیوه های نامناسب تغذيه تكمیلی باعث بروز برخی از مشكالت از قبیل تأخیر در رشد حرکتی

کشور با درآمد پايین يا متوسط اقتصادی  93. بررسی ها در [93]ريز مغذی ها و مواد مغذی و در نهايت سوء تغذيه می شود 

ماهگی از اهمیت فوق العاده خاصی برخودار  23نشان می دهد که جلوگیری از نقص رشد کودکان در دوران بارداری تا سن 

.  همچنین برخی مطالعات [9]جبران اين نقص ها بعد از دوسالگی بسیار مشكل و يا غیر قابل برگشت می باشد  هستند. چرا که

سال در کشورهای در حال توسعه با ترکیبی از شیردهی اختصاصی  9از مرگ های کودکان زير  ٪26نشان می دهد که نزديك به 

. مطالعات اخیر تاکید دارد که کودکانی که به مدت [93]ماه و شیوه های تغذيه تكمیلی بهینه قابل پیشگیری است  6به مدت 

اکلوژن دندانی )قرار گیری غیرطبیعی دندان های طوالنی تری شیر مادر می خورند کمتر دچار مرگ و میرهای عفونی و مال 

باال و پايین بر روی هم( می شوند. همچنین داری هوش باالتری نسبت به کسانی که برای دوره های کوتاه تر شیر می خورند 

نین حاکی از يا شیر مادر ندارند، می باشند. به طوری که اين نابرابری هوشی تا آخر عمر ادامه دارد. شواهد در حال رشد همچ

 .[99]آن است که تغذيه با شیر مادر ممكن است در اواخر زندگی در برابر اضافه وزن و ديابت محافظت کند 

اگرچه الگوی تغذيه تكمیلی شیرخواران متاًثر از شرايط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر منطقه می باشد اما میزان آگاهی 

ر تعیین اين الگو دارد. به طوری که برخی از مطالعات نشان داده اند که افزايش مادر و قابلیت دسترسی به غذا نقش اصلی د

. بررسی های [96،97]آگاهی و دانش مادران تاًثیر مثبتی در روند عملكرد آنان نسبت به تغذيه مناسب کودکان داشته است 

طور انحصاری با شیر مادر تغذيه می  ماه به 6از نوزادان کمتر از  %31يونیسف نشان می دهد که در سطح جهان در حدود 

ماهه از غذاهای تكمیلی )جامد ، نیمه جامد يا نرم( استفاده  1-6درصد از کودکان  66شوند. همچنین در سطح جهان، فقط 

. اين در حالی است که بررسی ها اخیر در ايران نشان می دهد که میزان تغذيه انحصاری با شیر  مادر برای (9)می کنند 
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. همچنین میانگین [91]است  %37و مرکز ايران  66، شرق 69، غرب %31، جنوب %62ماه در منطقه شمال  6کودکان زير 

ماه توصیه شده  23ماه( گزارش شده که نسبت به  37/29-11/92ماه ) 3/97تجمعی مدت زمان شیر دهی مادران ايرانی 

 هدف ازبـه اهمیت موضوع و همچنین مطالب پیشگفت،  توجـه بـه. [91]توسط سازمان جهانی بهداشت پايین تر است 

 انشهرست درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه ساله يك کودکان تغذيه الگوی با مرتبط عوامل بررسی حاضر مطالعه

 تا با تكیه بر نتايج حاصله، آموزشهای علمی بهتری جهت پايه گذاری جامعه سالمتر تدارک ديد. می باشد رفسنجان

 

 روش کار

( p) کودکان در انحصاری تغذيه نسبت آن در که شده استفاده  n=(z^2 pq)⁄d^2 فرمول از نمونه حجم تعیین جهت

 نظر در درصد 3 با برابر( d) برآورد دقت میزان و 96/6 با برابر  مشهد شهر در [26] همكاران و خوب خباز مطالعه به توجه با

 بصورت ها نمونه انتخاب روش. گرديد محاسبه نفر 666 با برابر مطالعه اين انجام جهت نمونه حجم نهايت در و شد گرفته

 با سبمتنا شد گرفته نظر در طبقه يك عنوان به که بهداشتی مرکز هر از مطالعه اين در که نحوی به بود ای طبقه تصادفی

 92 کودکان کلیه اسامی شهری درمانی بهداشتی مرکز 1 در گرديد. انتخاب تصادفی صورت به نمونه تعدادی مرکز آن حجم

 بهداشتی مراکز 12 بین از ادامه در. شد انجام نفر 366 روی بر گیری نمونه ای سهمیه صورت به سپس و شده لیست ماهه

 شمال،) مرکز استقرار محل و پوشش تحت جمعیت تراکم چون عواملی به توجه با بهداشت خانه 26 تعداد روستايی، درمانی

 شرايط واجدين بین از ساده تصادفی بصورت نفر 366 تعداد آنها بین از سپس و انتخاب( رفسنجان شهر غرب و شرق جنوب،

 . دندش حذف ها نمونه از بودند.......( و گوارشی و تنفسی ريوی، قلبی،) شامل مادرزادی بیماری دارای که کودکانی. شدند انتخاب

 املش پرسشنامه اين. شد استفاده آنتروپومتريك و دموگرافیك اطالعات شامل که ساخته محقق پرسشنامه از مطالعه اين در

 دينوال تحصیالت والدين، شغل تولد، رتبه کودک، جنس زندگی، محل) دموگرافیك اطالعات شامل اول قسمت. بود قسمت دو

 وعن و شروع سن مادر، شیر با تغذيه تداوم انحصاری، تغذيه مدت کودک، وزن) آنتروپومتريك اطالعات شامل دوم قسمت و...( و
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 ايايیپ تعیین برای همچنین. شد گرفته کمك امر متخصص نفر دو از پرسشنامه روايی تعیین برای. بود.....( و کمكی غذای

 آنها مادران توسط هفته 2 فاصله به پرسشنامه بار دو سپس و انتخاب تصادفی طور به کودکان از نفر 36 تعداد پرسشنامه،

 رديدگ حذف محترم داور نظر طبق بر پايايی خصوص در جمله. گرديد محاسبه ها پاسخ خوانی هم همبستگی، ضريب و تكمیل

 افزايش برای پژوهشگران که بود نیاز مورد نمونه نفر 316 تعداد ،(%96) تغذيه الگوی رعايت در نسبت باالترين گرفتن نظر در با

 از استفاده با شده آوری جمع اطالعات پرسشنامه، تكمیل از پس. دادند افزايش کودک 666 به را نمونه حجم مطالعه، در دقت

 آمار های روش و میانگین و فراوانی درصد شامل توصیفی امار روشهای. شدند تحلیل و تجزيه 91 نسخه SPSS افزار نرم

 نظر در 69/6 با برابر ها آزمون تمام در داری معنی سطح. گرديد انجام فیشر دقیق و کای مجذور های ازمون کمك با تحلیلی

 .شد گرفته

 

   يافته ها

 

در صد  9/96( کودک ساکن روستا بودند. حدود % 1/33) 261نفر( از کودکان در شهر و  339) %2/99يافته ها نشان داد که 

( خانه دار % 9/11و اکثريت آنها ) سال( 33-99سال ) 21±9/9درصد آنها پسر بودند. میانگین سن مادران  9/31آنها دختر و 

( از پدران %7/91نفر ) 992یالت دانشگاهی داشتند. حدود آنها دارای مدرک ديپلم و يا پايین تر و بقیه تحص % 63بودند. حدود 

پدران دارای ديپلم و يا پايین تر و بقیه  %66( کارگر بودند. حدود %7/91نفر ) 967( شغل آزاد و  % 9/63نفر ) 319کارمند، 

گار کشیدن را در ابتدای از مادران قبل از بارداری سیگاری بودند اما همه آنها سی %2/96تحصیالت دانشگاهی داشتند. اگرچه 

درصد از پدران به مواد مخدر اعتیاد داشتند. میانگین اضافه وزن  9/9بارداری کنار گذاشته بودند. نتايج ما نشان داد که حدود 

( گرم بود. حدود 313/6±2/3)  2313 ±3919و میانگین وزن کودک در زمان تولد  61/99 ±33/9مادر در آخرين بارداری 

تا  96مادران مدت زمان هر بار شیردهی بین  % 69ن تا يكساعت پس از زايمان شیر دهی را شروع کرده اند. در از مادرا 19%
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از آنها سه بار يا بیشتر شیردهی در شب را داشته  %13مادران شیردهی در شب را گزارش نموده اند )تقريبا  %19دقیقه و در  26

 )جدول شماره يك(.  دهی را به طور کامل انجام داده اندماهگی شیر 92از مادران تا  %7/16اند(. حدود 

 دموگرافیك متغیرهای فراوانی : توزيع9جدول

 )%( درصد فراوانی متغیر

 جنسیت

 

 نفر 399

 نفر 219

 دختر % 9/96

 پسر % 9/31

 نفر 339 کودکان محل تولد

 261نفر 

 شهر 2/99%

 روستا % 1/33

 تر پايین يا و ديپلم % 66 نفر 366 پدر ت تحصیال

 دانشگاهی % 36

 تر پايین يا و ديپلم % 63 نفر 313 مادر ت تحصیال

 دانشگاهی % 36

 نفر 319 شغل پدر 

   نفر 992

 نفر 967

 آزاد شغل % 9/63

 کارمند % 7/91

  کارگر % 2/96

 نفر 936 شغل مادر

 نفر 76

 دار خانه % 9/11

 ساير % 9/99

 

 بین داری معنی ارتباط فقط کمی های متغیر بین در تست تی آزمون براساس. ماهگی 92 تا شیردهی با کمی متغیرهای ارتباط

 شماره جدول) داشت وجود بارداری دوران در مادر وزن اضافه میزان و زايمان هنگام مادر سن و ماهگی 92 تا شیردهی انجام

 (.دو
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 ماهگی 92. ارتباط متغیرهای کمی با شیردهی تا 2جدول 

ماهگی 92انجام شیردهی تا   

 متغیر

 ( = 16nخیر ) ( = 926nبلی )
 آزمون تی مستقل

میانگین ± انحراف معیار میانگین ± انحراف معیار   

3/21 ± 323/9 سن مادر هنگام زايمان  912/6 ± 99/21  

T = 169/6  

Df = 911 

P = 423/1  

61/99 ± 97/9 اضافه وزن مادر  73/6 ± 69/92  

T = 321/9  

Df = 911 

P = 185/1  
 

 زدن پس ،( %99) شیر کمبود شامل، يكسالگی از قبل در شیردهی قطع برای مادران بقیه داليل حاضر، مطالعه های يافته طبق

 میزان. بود کودک يا و مادر بیماری والدين، جدايی مادر، بودن شاغل ،(%1) همزمان حاملگی ،(%29) کودک توسط مادر سینه

 خشك شیر ،(%39) کمكی غذای نداشتند مادر شیر با انحصاری تغذيه که کودکانی در. بود %7/99 مادر شیر با انحصاری تغذيه

 را قبلی شیردهی تجربه مادران از % 91 حدود. شد می شامل را غذايی ماده بیشترين...( نبات، جوش آب قند، آب) آب و( 39%)

 . بود آمیز موفقیت تجربه، اين آنها از %19 حدود در شیردهی، قبلی تجربه با مادران میان از. داشتند

 موفق تجربه با ماهگی 92 تا مادر شیردهی بین داری معنی ارتباط فقط اسكوئر کای آزمون براساس کیفی متغیرهای میان در

 داشته شیردهی آموزش بارداری دوران در مادران از % 2/79 اينكه مهم نكته .داشت وجود مادران خواسته حاملگی و شیردهی

 خانـــه و مراکـــز آموزشی بروشورهای و کارکنان طريـــق از را شیردهی آموزشهای مطالعه، مورد مادران از % 76همچنین . اند

 انهرس و اطرافیان بیمارسـتانهـا، از را آموزش اين مادران بقیه بودند، کرده دريافت بهداشـتی پايگاههـای و بهداشـــت هـــای

 .بودند کرده کسب گروهی های

از آنجا که در اين مطالعه، وضعیت تغذيه کودکان فقط تا يك سالگی مورد بررسی قرار گرفته است لذا طول دوره شیردهی به دو 

ر متغیرها ديگ دسته کمتر از يك سال و بیش از يكسال تقسیم شد و جهت بررسی میزان تاثیر متغیرهای مختلف دموگرافیك و
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در ابتدا تاثیر تمام متغیرهای جنسیت نوزاد، محل زندگی، رتبه از مدل رگرسیون لجستیك استفاده شد.  ،شیردهیبر طول دوره 

تولد، تعداد اعضای خانواده، شغل پدر، شغل مادر، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر، سن، قد، وزن مادر هنگام زايمان، میزان وزن 

گام تولد، نوع زايمان، بارداری خواسته يا ناخواسته، وضعیت سیگاری بودن گیری مادر در طول دوره بارداری، وزن کودک هن

مادر، اعتیاد پدر، وجود مشكل پس از زايمان، شیردهی در يكساعت اول پس از زايمان، شیردهی در شب، تجربه شیردهی مادر 

ز اين متغیرها تاثیر ناچیزی بر ماهگی مورد بررسی قرار گرفت که برخی ا 92و حمايت پدر از شیردهی بر شانس شیردهی تا 

ماهگی داشتند به همین دلیل فقط نتايج متغیرهايی که تاثیر زياد و قابل توجه هی داشتند در جدول  92شانس شیردهی تا 

ماهگی هم به صورت خام و هم به صورت تعديل  92شماره سه گزارش شدند. در اين جدول تاثیر متغیرها بر شانس شیردهی تا 

 درصد گزارش شده است. 19با فاصله اطمینان شده همراه 
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 ماهگی 92 تا شیردهی کیفی با ارتباط متغیرهای .3 جدول

Adjusted OR Unadjusted OR 

 شیردهی

 متغیر سطوح متغیر ماهگی 92تا 

OR (95% CI) OR (95% CI) تعداد درصد 

 شهر 212 2/19 مرجع مرجع
 محل زندگی

(11/9-91/6 )21/2 (96/2-12/6 )33/9  روستا 231 9/11 

 يك 261 3/13 مرجع مرجع

 تولد رتبه
 دو 911 3/16 11/9( 61/9- 39/3) 93/6( 3/72-92/6)

 سه 19 6/19 91/9( 63/6 – 23/2) 99/3( 1/33-21/6)

 چهار 91 7/13 69/3( 37/6 – 13/27) 3/91( 3/62-69/6)

 دار خانه 362 6/17 27/9( 63/6 – 93/2) 71/9( 91/6-99/6)
 مادر شغل

 شاغل 91 9/13 مرجع مرجع

 ابتدايی 26 7/11 مرجع مرجع

 مادر تحصیالت
 سیكل 63 9/19 66/6( 97/6 – 96/2) 36/9( 63/1-22/6)

 ديپلم 237 6/17 19/6( 23/6 – 13/2) 91/3( 6/91-99/6)

 دانشگاهی 913 6/19 61/6( 91/6 – 36/2) 99/2( 9/91-36/6)

 بله 93 9/11 29/9( 93/6 – 76/2) 69/9( 19/3-26/6)
 بودن سیگاری

 خیر 366 9/16 مرجع مرجع

 پدر 7 1/77 11/9( 31/6 – 29/1) 63/9( 1/91-93/6)
 والدين اعتیاد

 هیچكدام 993 1/16 مرجع مرجع

 بله 331 1/17 19/9( 69/9 – 23/3) 26/9( 32/3-36/6)
 خواسته حاملگی

 خیر 72 6/16 مرجع مرجع

 طبیعی 221 7/11 37/9( 13/6 – 23/2) 93/2( 69/6-11/6)
 زايمان نوع

 سزارين 212 9/19 مرجع مرجع

 از پس ساعت يك شیردهی بله 969 6/17 93/3( 93/9 – 97/1) 32/3( 1/36-32/6)

 خیر 91 7/66 مرجع مرجع زايمان

 بله 996 7/11 1/39( 2/99 – 3/931) 3/37( 6/361-2/7)
 شب در دهی شیر

 خیر 3 6/96 مرجع مرجع

 بله 219 2/19 63/7( 91/3 – 26/91) 9/6( 31/91-11/9)
 شیردهی موفق تجربه

 خیر 99 7/97 مرجع مرجع

 بله 969 2/17 73/2( 63/9 – 26/7) 31/9( 1/96-91/6)
 شیردهی از همسر حمايت

 خیر 99 3/79 مرجع مرجع

 (Odds Ratio* نسبت شانس )
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از مادران از پايان شش ماهگی  % 61از مادران از سن شروع غذای تكمیلی اگاهی داشتند، اما فقط  %11علیرغم اينكه بیش از 

(، %1/31مادران تغذيه تكمیلی را با يكی از سه غذای حريره ) %11شروع به تغذيه تكمیلی برای کودک خود کرده بودند. حدود 

مرغ نیز در رده بعدی غذاهای کمكی برای  سرالک، سوپ و تخم ( شروع نموده بودند.%7/1برنج )( و يا لعاب %1/31فرنی )

اکثريت مادران تغذيه  سفره شیرخواران بود که مادران از آنها برای تغذيه کودکان خود از آن استفاده کردند )جدول سه(. غذای

غذيه تكمیلی را بر اساس توصیه های کارکنان بهداشت انجام آنها ت %16تكمیلی را با يك تا سه قاشق در وعده شروع و حدود 

 .داده بودند

از  %92از مادران به بچه های خود شیرخشك میدادند که شروع شیرخشك در  % 33نشان می دهد که پژوهش حاضر نتايج 

رخشك شیمصرف آنها از بدو تولد تا يك ماهگی کودک و بقیه در ماههای باالتر بود. بنا به اظهارات مادران، مهمترين داليل شروع 

( و دوقلو  %99(، نگرفتن سینه )%93(، بیماری مادر )%97ر مادر )(، کمبود شی%33در شیرخواران، اختالل در رشد و نمو کودک )

کودکان ذکر شد. اين در حالی بود که مهمترين داليل شروع شیرخشك غیر يارانه ای به داليلی چون مصرف  (%1)بودن 

  )جدول شماره چهار(. ( بوده است %6( و توصیه های اطرافیان )%26(، تجويز پزشك )%66خودسرانه )

 شیرخواران در شیرخشكمصرف  شروع داليل . مهمترين3 جدول

 فراوانی)%( داليل مهمترين

 33  کودک نمو و رشد در اختالل

 97  مادر شیر کمبود

 93  مادر بیماری

 99  سینه نگرفتن

 1 کودکان بودن  دوقلو

 

( قطره آهن را به طور منظم استفاده میكردند. حدود %2/69نفر ) 367و  د-يا آ ( قطره مولتی ويتامین%7/79کودک ) 393تعداد 

  مادران از حمايت های الزم جهت شیردهی از جانب همسر برخوردار بودند 9/16%
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 بحث 

، نتايج مطالعه حاضر نشان می ماهگی 6تا علیرغم تاکید سازمان جهانی بهداشت و يونیسف برای تغذيه انحصاری با شیر مادر 

از مادران شهرستان رفسنجان به اين توصیه علمی عمل می کنند. همچنین نتايج مطالعه ما نشان می دهد  %92که تنها دهد 

( گزارش شده %33از متوسط مقادير جهانی ) رفسنجان ماه شهرستان 6که تغذيه انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 

نشان انجام شد  که توسط انصاری جابری و همكاران نتايج مطالعه قبلی . اين درحالی است که[9]توسط يونیسف باالتر است 

اگرچه  [.29]بوده است  %76نزديك به رفسنجان ماه شهرستان  6داد که میزان تغذيه انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 

تعیین علت اختالف مشاهده شده در اين دو مطالعه با توجه به تفاوت در نوع شاخص های کمی و کیفی مورد بررسی مشكل 

می باشد، اما به نظر می رسد نوع نمونه گیری تاثیر مهمی در نتايج دو مطالعه داشته باشد. چراکه نمونه های انتخاب شده در 

ز زنان شهری مراجعه کننده به هفت مرکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان را شامل می نفر ا 392مطالعات قبلی فقط شامل 

 366مرکز بهداشتی درمانی شهری، تعداد  1نمونه انتخاب شده از  366شدند. اين در حالی است که در مطالعه حاضر عالوه بر 

،  نتايج مطالعات در ديگر مناطق ايران نشان می نیز انتخاب شدند. در ادامهرفسنجان خانه بهداشت شهرستان  26نمونه نیز از  

، 69ماه در شیراز، جهرم، بندرعباس، کاشان و تهران به ترتیب  6دهد که میزان تغذيه انحصاری با شیر مادر در کودکان زير 

شاهده شده . همان طور که مشاهده می شود، میزان تغذيه انحصاری با شیر مادر م[22-26]می باشد  2/39و  33، 3/99، 3/99

در مطالعه ما نزديك مقادير گزارش شده در مطالعات جهرم و بندرعباس می باشد، اما اين میزان باالتر از مقادير گزارش شده در 

مطالعات تهران و کاشان است. نتايج اخیر يك بررسی متاآنالیز نشان می دهد که میزان تغذيه انحصاری با شیر مادر در کودکان 

. اگرچه تعیین  [91]در نواحی مرکزی )به طور مثال استان تهران( ايران کمتر از ديگر نواحی ايران می باشد  ماه ايرانی 6زير 

علت دقیق اين اختالفات سخت می باشد، اما به نظر می رسد عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتـصادی نقش مهمی در تعیین 

 اختالفات مشاهده شده دارند. 
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ايج ماهگی شیردهی را به طور پیوسته ادامه داده اند. نت 92از مادران تا  %17نتايج بررسی حاضر نشان می دهد که نزديك به  

از نوزادان تا سن يك و دو سالگی به طور پیوسته از تغذيه  ٪97و  ٪16يك بررسی در سطح ملی نشان می دهد که به ترتیب 

ماهگی مربوط به مناطق  6با شیر مادر بهرمند می شوند. همچنین در اين مطالعه، میزان تغذيه انحصاری با شیر مادر تا سن 

اين در حالی است که میزان تغذيه انحصاری با شیر مادر  [.91] (% 96کرده است )باالی روستايی و شهری استان ايالم گزارش 

. همچنین، [27]نشان داده شده است  %36ماه در مناطق روستايی و شهری استان کرمان کمتر از  6برای کودکان کمتر از 

اعالم کرده اند. بعالوه، اين  % 73ماهه،  92بعضی از بررسی ها  میزان متوسط جهانی ادامه تغذيه با شیر مادر برای کودکان 

تغذيه با شیر مادر . از اين رو می توان گفت که میزان [21]اعالم شده است  % 79مقادير برای منطقه خاورمیانه به طور متوسط 

ماهه شهرستان رفسنجان از متوسط جهانی و خاورمیانه باالتر است. در ادامه،  نتايج يك بررسی جامع )بر روی  92برای کودکان 

ماهگی مربوط به کشورهای جنوب صحرای آفريقا، جنوب  92کشور( نیز نشان داد که بیشترين شیوع ادامه شیردهی تا  993

بوده  ٪26آمريكای التین است. اين در حالی بود که اين مقادير در اکثر کشورهای پر درآمد پايین تر از آسیا و بخش هايی از 

گزارش شده است. همچنین  ٪39و نروژ   ٪27، اياالت متحده  ٪96، سوئد %9است. به طوری که اين میزان در انگلیس کمتر از 

ماهگی را دارا بودند )با توجه به  92در منطقه خاورمیانه، کشورهای ايران، مصر و عمان دارای بیشترين شیوع شیر دهی تا سن 

 . [97]شكل يك( 

در توسط ناکافی بودن شیر مادر( و پس زدن سینه ماتصور مادر از در ادامه، مطالعه حاضر نشان می دهد که کمبود شیر مادر )

در  9316مادران تا قبل از يكسالگی بوده است. اين درحالی است که نتايج مطالعه سال  %76نوزاد علت قطع شیر دهی در 

مادران تا  %19رفسنجان نشان می دهد که عدم تمايل شیرخوار )پس زدن سینه( و کمبود شیر مادر علت قطع شیر دهی در 

ين می توان گفت که دو عامل کمبود شیر مادر و پس زدن سینه توسط نوزاد به عنوان . بنابرا[29]ماهگی بوده است  6قبل از 

می باشد. اين در حالی است که نتايج يك مطالعه در تهران نشان رفسنجان مهمترين علت قطع شیر دهی در سطح شهرستان 

مادر دو علت عمده قطع تغذيه با شیر  می دهد که درک مادر از کم بودن حجم شیر )ناکافی بودن شیر مادر( و مشكالت پستانی
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. از آنجا که بیشتر مادران از معیار کافی بودن شیر مادر برای نوزاد اطالع چندانی ندارند، به همین [21]توسط مادر بوده است 

امل کشروع زود هنگام تغذيه تكمیلی و کاهش يا محرومیت تغذيه با شیر مصنوعی و دلیل اين تصور ذهنی اشتباه منجر به 

کودک از شیر مادر تا سن دو سالگی می شود. از اين رو نیاز به آموزش های مداوم جهت جلوگیری يا کاهش اين تصور ذهنی 

 اشتباه يك امر حیاتی است.

مادران از بدو  %92مادران به بچه های خود شیرخشك میدادند که شروع شیرخشك در  %33همانگونه که در باال ذکر گرديد 

ماهگی و بقیه در ماههای باالتر بوده است. شروع زود هنگام تغذيه تكمیلی سبب می شود معـده کـوچك شیرخوار تولد يا يك 

با غذاهايی که کم ارزشتر از شیر مادر  بوده پر شـده و او را از دريافت شیر مادر به عنوان يك عامل جلوگیری کننده از بیماری 

جهانی بهداشت تاکید دارد بیماری های عفونی )به خصوص عفونت دستگاه های عفونی محروم کند. به طوری که سازمان 

ماه به طور معنی داری کمتر از کودکان با تغذيه انحصاری با شیر  6گوارش( در کودکان با تغذيه انحصاری با شیر مادر به مدت 

حاضر نشان داد علی رغم آگاهی و اطالع  . در ادامه، مطالعه[36]ماه است 6ماه و به دنبال آن شیردهی جزئی تا  3مادر به مدت 

درصد مادران تغذيه تكمیلی را در زمان توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت  61مادران از زمان شروع تغذيه تكمیلی، فقط 

ارکی نیا آنها قبل از پايان شش ماهگی اين کار را انجام داده بودند. مطالعه فش % 39)پايـان شـش ماهگی( شروع کرده بودند و 

ماه بود که با  9/9نفر از مادران در شهر بیرجند نشان داد که سن شروع غذای کمكی در شیرخواران  266و همكاران  بر روی 

. همچنین نتايج يك بررسی در همدان مشخص کرد که بیش از [39]سطح تحصیالت و سن مادر ارتباط معنی داری داشت 

ماه به  6. در سنین باالتر از [32]ماهگی تغذيه تكمیلی را شروع کرده اند 6نها در پايان از آ %13ماهگی و  6مادران قبل از  93%

دلیل رشد سريع کودک احتیاجات تغذيه ای وی افزايش يافته و شیر مادر به تنهايی قادر به تاًمین نیاز او نمی باشد. از طرف 

یزيولوژيكی در کودک زيادتر می شود. بنابراين، عالوه بر شیر ديگر با افزايش سن توانايی تحمل برخی از منابع غذايی از نظر ف

. همچنین بعضی از مطالعات نشان می دهد که از شیر گرفتن دير هنگام، [1]مادر بايد برای کودک غذای نیمه جامد شروع کرد 

 2/96که حدود پژوهش کنونی مشخص نمود  .[33]سالگی است 2-9مهمترين عامل خطر در بروز کم خونی فقر آهن در سن 
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که استنشاق دود سیگار اين موضوع اشاره شده است  مضراتبه مادران قبل از بارداری سیگاری بودند که در مطالعات مختلف  %

 .  [.33] دهدرا افزايش  و کم وزن نارسنوزاد  تولد احتمال مادر شود و همچنین می تواند منجر به کم خونی باالیدر دوران بارداری 

مادران تغذيه تكمیلی را با حريره، فرنی يا لعاب برنج شروع کرده بودند. شواهد نشان می دهد الگوی  %11در مطالعه حاضرحدود 

تغذيه تكمیلی در فرهنگ های مختلف متفاوت است. به طوری که در افريقای جنوبی غذاهای مبتنی بر غالت )به خصوص فرنی 

. اين درحالی است که رايج ترين گروه های غذايی برای نوزادان در [39]وده است ذرت( محبوب ترين نوع تغذيه تكمیلی ب

. بررسی ها در ايران [36]کشورهای پردرآمد منطقه آسیای جنوبی شامل میوه و سبزيجات، غذاهای گوشتی و لبنیات بوده است 

( عمدترين تغذيه تكمیلی شروع شده برای کودکان استان فارس % 66/22( و حريره بادام )% 93/61نشان می دهد که فرنی )

در پايان از محدوديتهای اجرای طرح می توان به عدم تمايل برخی از مادران جهت انجام مصاحبه اشاره کرد  .[37]بوده است 

نسبت به تشويق آنان جهت مشارکت تالش وافر صورت گرفت. اگر مادری به هر دلیلی حاضر به مشارکت نمی  که با ايجاد انگیزه

 گرديد نمونه حذف و نمونه ديگری جايگزين می شد.

 

 گیری نتیجه

ماهگی و  6نتايج مطالعه حاضر نشان می دهد که اگرچه میزان تغذيه انحصاری با شیر مادر، شروع تغذيه تكمیلی در پايان 

همچنین ادامه شیر دهی تا يكسالگی در سطح شهرستان رفسنجان نسبت به متوسط جهانی باالتر است، اما هنوز با نقطه بهینه 

افزايش سطح آگاهی و دانش مادران در خصوص مزايای شیر صله دارد. بنابراين توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت فا

و حمايت مداوم از مادران در شروع و ادامه شیردهی به عنوان و پس از زايمان  مادر و مضرات شیر مصنوعی در دوران بارداری

اطرافیان انجام میشود باعث شكست در  تغییر در رفتار و باورهای غلط که گاها توسط. اصل مهم بايد در نظر گرفته شود يك
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همچنین نتايج نشان میدهد علیرغم آموزش چهره به چهره در مراکز بهداشتی هنوز هم در شروع صحیح تغذيه انحصاری میشود. 

  .وزش های تئوری و عملی بیشتری استتغذيه تكمیلی و ادامه آن مشكالتی وجود دارد که نیاز به آم

 اخالقی مالحظات

 پژوهش اخالق اصول از پیروی

در کمیته اخالق پژوهش دانشگاه  IR.RUMS.REC.1396.179و با کد اخالقی  16996اين مطالعه با طرح شماره 

علوم پزشكی رفسنجان به ثبت رسیده است. اصول اخالقی تماماً در اين مقاله رعايت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند 

رج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جريان روند پژوهش بودند. اطالعات آنها هر زمان که مايل بودند از پژوهش خا

 محرمانه نگه داشته شد.

 نويسندگان مشارکت

 و گردآوری اطالعات: فرزانه حاجی زاده روش شناسی و سیدضیاء طباطبايی؛: اصلی پیشنويس نگارش و ويرايش سازی، مفهوم

 تحلیل داده ها: فاطمه ابراهیمی و تجزيه

 منافع تعارض

 نداشتند پژوهش اين در منافعی تضاد هیچگونه نويسندگان

 تقدير و تشكر

 که در انجام اين کار پژوهشی همكاری نموده اند سپاسگزاری می گردد. حوزه معاونت بهداشتی رفسنجان همكاراناز کلیه 

 حامی مالی

 از اين مقاله حمايت مالی کرده است. رفسنجاندانشگاه علوم پزشكی 
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