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٢٦٣رابطه فاكتورهاي مادري و ميزان موفقيت شيردهي با شير مادر در مادران با نوزادان كم وزن 

 

 مقاله اصلي

 

 رابطه فاكتورهاي مادري و ميزان موفقيت شيردهي با شير مادر 

  در مادران با نوزاد كم وزن

 

                           ٢ خانم محور اميري،١دكتر احمدشاه فرهت
 مشهد) ع( بيمارستان امام رضا -گروه اطفال   - سرپرستار٢، استاديار١

 
 خالصه

و سازمانهاي بين المللـي پزشـكي دنيـا از          خصوص نوزادان كم وزن مي باشد       ه   براي تغذيه نوزادان ب     شير شير مادر بهترين  از آنجايي كه    :مقدمه

جمله سازمان جهاني بهداشت توصيه بر تغذيه شيرخواران با شير مادر را دارد اين مطالعه با هدف بررسي اثر فاكتورهـاي مـادري بـر ميـزان موفقيـت                             

 .  نوزاد كم وزن قبل از ترخيص از بيمارستان انجام شدشيردهي مادران داراي

.  انجـام شـد  ، مشـهد )ع( امام رضابيمارستان  بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان     در   ١٣٧٩ ماه در سال     ٩ اين مطالعه توصيفي به مدت       : روش كار 

و نوع زايمان، فرزندان زنده، سن مادر، سطح تحصيالت، تعداد : اطالعات فردي شامل.  مادر كه داراي نوزاد كم وزن بودند انتخاب شدند١٠٠تعداد 

كليـه مـادران بـه صـورت شـبانه          . به مادران آموزشهاي الزم تغذيه به وسيله پسـتان داده شـد           .  اجتماعي در پرسشنامه ثبت گرديد     ‐وضعيت اقتصادي   

ر موفقيت در شيردهي به نوزاد خود به دو گروه موفق و ناموفق             در انتهاي مطالعه مادران از نظ     . روزي در بيمارستان بر بالين نوزاد خود حضور داشتند        

 . پردازش گرديدSPSSاطالعات جمع آوري شده توسط آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني و . تقسيم شدند و با يكديگر مقايسه گرديدند

 تعداد فرزندان، نوع زايمان، ير خود نشدند و سن مادر، حاضر به تغذيه نوزاد با ش% ١ناموفق و % ١٥ان موفق، مادر% ٨٤در اين مطالعه، : نتايج

 .تحصيالت، به جز وضعيت اقتصادي نقشي در ميزان شيردهي نداشتسطح 

نـوزاد خـود را بـا       %  ١٥مادراني كه  نوزاد كم وزن به دنيا مـي آورنـد موفـق بـه شـيردهي و                     %٨٤  كه داداين مطالعه نشان    نتايج  :  نتيجه گيري 

 .موفق به شيردهي نوزاد خود نشدند% ١غذيه نمودند، كمك مادران ديگر ت

  كم وزن، موفقيت در شيردهي شيرخواران شير مادر،:واژه هاي كليدي

 
 

 مهمقد
   مريكـا توصـيه    آان  كـ كميته تغذيـه آكـادمي كود     

مي نمايد كه نوزادان نارس رشد مشابه رشد داخل رحمي          

ه بـا شـير     تغذيـ  و با شير مادر تغذيه شوند زيرا         داشته باشند 

     مادر يكي از راههاي مقابله با عفونتهاي اسـهالي و تنفسـي            

 .)١،٢،٣( مي باشد

طور معمول از تغذيه وريدي به ه نوزادان نارس ب

اما به دليل  عنوان يك اقدام اساسي استفاده مي نمايند

و مرگ و مير  سمييعوارض باالي آن از جمله هيپرگل

  شود تغذيه مي هبيشتر نسبت به تغذيه دهاني، توصي

 ).٣،٤،٥،٦( روده اي هرچه زودتر شروع شود 

مادر نوزاد نارس، مناسب ترين تغذيه براي  شير

شيرخوار مي باشد چون شير مادر حاوي كالري، پروتئين 

 
                          

 دانشگاه علوم پزشكي مشهدمجله دانشكده پزشكي
 ،  سال چهل و هفتمپنجشماره هشتاد و 

 ٢٦٣‐٢٦٧، صفحه ١٣٨٣پاييز 
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 ٨٣پاييز/مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد   ٢٦٤

يردهي  شميزان موفقيت ).٥،٧( دو سديم بيشتري مي باش

براي مادران نوزادان نارس قبل از ترخيص از بيمارستان 

 ).٨،٩(  درصد گزارش شده است٩٣‐٣٨حدود 

اثر عوامل مادري و اين مطالعه با هدف بررسي 

 ي اجتماعي بر ميزان موفقيت شيردهي مادران‐اقتصادي

كه نوزاد كم وزن بدنيا آورده اند در زمان بستري در 

تا بتوان با حذف عواملي كه انجام شده است بيمارستان 

        م وزنمانع موفقيت مادران در شيردهي نوزادان ك

 .گرددمي شود به سالمت اين آينده سازان كمك 

 

 روش كار
در بخش مراقبت هاي ويژه     توصيفي  اين پژوهش   

وابسته بـه دانشـگاه علـوم       ) ع( نوزادان بيمارستان امام رضا   

انجـام   ١٣ ٧٩مـاه    پزشكي مشهد از خـرداد لغايـت اسـفند        

 .شد

 تخت ٢٥ داراي ،بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان

 ١٢ تخت آن به بيماران پذيرش از خارج و ١٣كه است 

تخت آن براي پذيرش نوزادان داخل اختصاص يافته 

كه نوزادان آنها كمتر از  مادر ١٣٠در اين پژوهش . است

مورد مطالعه قرار گرفتند كه به  كيلو گرم وزن داشتند ٥/٢

 نوزاد، مادران آنها حذف و مطالعه روي ٣٠علت فوت 

 . مادر انجام شد١٠٠

صورت شبانه روزي در بيمارستان ه كليه مادران ب

به وسيله پستان خود  تغذيه ايربمادران به  .حضور داشتند

 .آموزشهاي الزم داده شد نوزاد ازو مراقبت 

  و نوعاطالعات مربوط به مادر شامل تعداد

زايمان، تعداد فرزندان زنده، سن مادر، سطح سواد، 

متر از پنجاه هزار درآمد ك(وضعيت اقتصادي اجتماعي 

تومان وضعيت اقتصادي بد، پنجاه تا صدوپنجاه هزار 

تومان متوسط و باالتر از آن درآمد خوب تعريف شده 

 . در پرسشنامه اي ثبت گرديد)است

 در شيردهي به نوزاد مادران از نظر ميزان موفقيت

در گروه .  به دو گروه موفق و ناموفق تقسيم شدندخود

گرفتند كه فرزند خود را به تنهايي با موفق مادراني قرار 

           به مادران ديگر نيز كمك شيرخود تغذيه و بعضاً

 ٢٤ند و در گروه ناموفق مادراني قرار گرفتند كه ه انمود

ساعت قبل از ترخيص براي تغذيه نوزاد خود از مادران 

با شير نوزاد  قادر به تغذيه ديگر كمك گرفته و يا اصالً

 .خود نبودند

 و بـا    SPSSوسيله نـرم افـزار      ه  نتايج اين مطالعه ب   

  مورد تجزيه و تحليـل قـرار گرفـت و          كاي اسكوئر روش  

٠٥/٠ P<معني دار تلقي شد ،. 

 

 نتايج
  اساس نتايج مطالعه، بيشتر مادران در سن بر ‐١

 سال، ١٥‐٢٠داراي سن% ٣٣.  سالگي قرار داشتند١٥ ‐٣٠

 ٣٠ن باالي داراي س% ١١ سال، ٢٠‐٣٠سن  داراي% ٥٥

 سال ١٥مادران داراي سن كمتر از % ٩/١سال و فقط 

 ).١جدول ( مي باشد p= ٩٢١/٠ بودند و داراي

 
 سن مادران داراي نوزاد كم وزن ‐١جدول 

 مشهد) ع(مورد مطالعه در مركز پزشكي امام رضا

 

موفقيت در 
 شيردهي

 ندارد دارد

 درصد تعداد درصد تعداد گروه سني
> ٢/١٥ ٥ ٨/٨٤ ٢٨ ٢٠ 

٤/١٦ ٩ ٦/٨٣ ٤٦ ٢٠‐٣٠ 

< ٦٧/١٦ ٢ ٣٣/٨٣ ١٠ ٣٠ 

 =٥٦/٠X2 =٢DF  =٩٢١/٠P نتيجـــــــه

 

 

مــوارد، اول زا % ٦٦مــادران مــورد مطالعــه در  ‐٢

بودنـد و بنـابراين بـيش از نيمـي از مـادران سـابقه       

شيردهي و تجربه تغذيـه بـا شـير مـادر را نداشـتند       

 ).٢جدول ( مي باشد p= ٧٥٦/٠و
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٢٦٥رابطه فاكتورهاي مادري و ميزان موفقيت شيردهي با شير مادر در مادران با نوزادان كم وزن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد فرزندان قبلي مادران داراي نوزاد كم  ‐٢جدول 

   مادر مورد مطالعه در مركز پزشكي١٠٠در  وزن

 مشهد) ع( امام رضا

 

موفقيت در 
 شيردهي

 ندارد دارد

 درصد تعداد درصد تعداد تعداد فرزندان
 ١٨ ١١ ٨٢ ٥٠ بدون فرزند

 ١٠ ١ ٩٠ ٩ يك فرزند

 ٨/١٣ ٤ ٢/٨٦ ٢٥ دبيشتر از يك فرزن

 =٥٦/٠X2 =٢DF =٧٥٦/٠P نتيجـــــــه

 

 

د حـ مادران سواد در    % ٥٦. واد بودند سي   ب مادران% ١٧ ‐٣

% ٢٤ مادران تحصيالت باالتر از ديـپلم و      % ٣ابتدايي، فقط   

 ).٣جدول ( )p=٦٩٨/٠( تحصيالت در حد ديپلم داشتند

 

 ميزان تحصيالت مادران داراي نوزاد كم ‐٣جدول 

  مطالعه در مركز پزشكيمورد  مادر١٠٠وزن در 

 مشهد) ع(امام رضا

 
موفقيت در 
 شيردهي

 ندارد دارد

تحصيالت 
 ادرم

 درصد تعداد درصد تعداد

 ٨/١١ ٢ ٢/٨٨ ١٥ بيسواد

 ١/١٦ ٩ ٩/٨٣ ٤٧ ابتدايي

 ٧/١٦ ٤ ٣/٨٣ ٢٠ ديپلم

 ٣/٣٣ ١ ٧/٦٦ ٢ باالتر از ديپلم

 =٧٢/٠X2 =٢DF =٦٩٦/٠P نتيجـــــــه

 

ورد مطالعــه داراي ســطح اقتصــادي   مــادران مــ % ٥٠ ‐٤

سطح اقتصـادي خـوب و بقيـه مـادران داراي           % ٥متوسط،  

 ).٤جدول ( )p=٠٢/٠(سطح اقتصادي پايين بودند

 

 
 
 

 
 
 

 سطح اقتصادي مادران داراي نوزاد كم وزن ‐٤جدول 

 مورد مطالعه در مركز پزشكي  مادر١٠٠در 

 مشهد) ع(امام رضا

 
موفقيت در 
 شيردهي

 ندارد دارد

 وضعيت
 اقتصادي

 رصدد تعداد درصد تعداد

 ٧٤/٢١ ١٠ ٢٦/٧٨ ٣٦ بد

 ٦ ٣ ٩٦ ٤٧ متوسط

 ٦ ٣ ٩٠ ٢ خوب

 =٢١٩/١٢X2 =٢DF =٠٢/٠P نتيجـــــــه

 
ــد و   % ٦٠ ‐٥ ــده بودن ــزارين ش ــادران، س ــان % ٤٠م ، زايم

 ).٥جدول( )p= ٧٣٨/٠(طبيعي داشتند

 

نوع زايمان مادران داراي نوزاد كم  ‐٥جدول 

 مورد مطالعه در مركز پزشكي  مادر١٠٠وزن در 

 مشهد) ع( امام رضا 
 

موفقيت در 
 شيردهي

 ندارد دارد

 درصد تعداد درصد تعداد نوع زايمان 
 ١٥ ٩ ٨٥ ٥١ سزارين

 ٥/١٧ ٧ ٥/٨٢ ٣٣ طبيعي

 =١١٢/٠X2 =١DF =٧٣٨/٠P نتيجـــــــه

 

نوزادان وزن كمتر از % ٧براساس نتايج مطالعه، 

از .  كيلوگرم داشتند٢وزن باالي % ٢٨يك كيلوگرم و 

نوزادان باقيمانده كه داراي وزن بين يك تا دو % ٦٥بين 
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 ٨٣پاييز/مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد   ٢٦٦

 كيلوگرم ٥/١آنها وزن يك تا % ٢٨كيلوگرم بودند، 

 .داشتند

در مطالعه فوق ديده شد كه فقط يك مادر به 

 به فرزندش  شير دادنعلت بيماري رواني شديد قادر به

.  شير به فرزندشان بودندمادران قادر به دادن% ٩٩نبود و 

مادران به تنهايي فرزندشان را تغذيه و حتي به مادران % ٨٤

از مادران ديگر % ١٥ديگر كمك مي نمودند و فقط 

 .جهت تغذيه نوزادانشان كمك مي گرفتند

 

  و نتيجه گيريبحث
ه دنيا مي آورند بـ    ه  مادراني كه نوزادان كم وزن ب     

تواننـد از    ، مـي  خصوص آنهايي كه نوزادان نـارس دارنـد       

شير خود بـه عنـوان بهتـرين تغذيـه ايـن نـوزادان اسـتفاده                

چون هضـم و جـذب چربـي و پـروتئين آن بـه              .)٥( نمايند

خوبي صورت مي گيرد و سطح فيزيولوژيـك آن خـوب           

 ).٦( تأمين مي شود

    ، اولين)براساس اطالعات در دسترس(اين مطالعه 

 ‐صاديمطالعه اي است كه اثر عوامل مادري و اقت

اجتماعي را بر ميزان موفقيت شيردهي مادران داراي نوزاد 

براساس نتايج .كم وزن، در بيمارستان بررسي مي نمايد

 سال و بقيه ٢٠‐٣٠مادران داراي سن % ٥٥اين مطالعه، 

 سال بوده ٢٠ سال يا كمتر از ٣٠مادران داراي سن باالي 

در يك  .اند و سن مادر نقشي در شيردهي نداشته است

مطالعه، سن مادر نقشي در ميزان شيردهي دو هفته بعد از 

تخليه پستان نداشته، اما در مطالعه ديگر سن باالي بيست 

 ).١٠ (سال در شيردهي نقش داشته است

ــابقه   % ٦٦ ــوده و س ــه، اول زا ب ــن مطالع ــادران اي م

شيردهي نداشتند و از نتايج اين مطالعه چنين نتيجه گيـري           

ان قبلي نقشي در ميـزان موفقيـت        مي شود كه تعداد فرزند    

 مـادر،   ٣٢در مطالعه اي كـه روي        .شيردهي ايفا نمي كند   

دو هفتــه بعــد از تخليــه پســتان انجــام شــده اســت، تعــداد  

امـا در   . حاملگي نقشـي در حجـم شـيرمادر نداشـته اسـت           

 و همكارانش انجام    ١ هاپكينسون وسيلهه  همين مطالعه كه ب   

دهي بـا شـير مـادر را        مادر كه سابقه شير   ١٩شده است، در    

نداشته اند، چهار هفتـه بعـد از تخليـه پسـتان مـادر، تعـداد               

 ).١١،١٠( حاملگي در حجم شير موثر بوده است

% ١٧مادران، سواد در حـد ابتـدائي داشـتند،          % ٥٧

سواد بودند و بقيه ديپلم و يا تحصيالت عالي داشتند و            بي

ه سـطح سـواد مـادر نقشـي در ميـزان            كـ  مـي شـود        ديده

ــادران نداشــته اســت م ــوفقيــت شــيردهي م       ي گــزارش  ول

ود كه با افزايش سطح سواد، شيردهي بيشتر خواهـد           ش مي

 ).١٠( بود

مــادران، زايمــان  % ٤٠مــادران، ســزارين و  % ٦٠

، نوع زايمـان در    ٧٣٨/٠ معادل   pبا توجه به    . طبيعي داشتند 

در يك مطالعه ديده    . موفقيت شيردهي نقشي نداشته است    

 كه در نوزاداني كه با سزارين  به دنيا آمده اند،            شده است 

 .تغذيه با شير مادر بيشتر بوده است

 ١ ‐٢نـــوزادان، وزنـــي بـــين % ٦٥در ايـــن مطالعـــه 

، % ٢٨آنها وزن كمتـر از يـك كيلـوگرم و           % ٧كيلوگرم،  

ــت    ــد و وزن در موفقي ــته ان ــوگرم داش ــاالي دو كيل وزن ب

 .شيردهي نقشي نداشته است

وسيله مادراني كه نوزاد كم ه د شير ب توليكهدر حالي

وزن دارند و يا آنهايي كه نوزادشان در بخش مراقبتهاي 

   ويژه بستري مي شوند براي متخصص نوزادان چالشي

در بررسي هاي انجام شده، وزن و نارس بودن،  .مي باشد

 .)١٠( عامل مهمي در شيردهي نبوده است

مادران از وضعيت % ٤٥براساس اين مطالعه 

%) ٥٠(اقتصادي خوبي برخوردار نبودند و اكثر آنها 

، p=٠٢/٠با توجه به . وضعيت اقتصادي متوسطي داشتند

ي رسد وضعيت اقتصادي در ميزان موفقيت  مبه نظر

 .شيردهي نقش داشته باشد

ــزان    ــعيت اقتصــادي در مي ــه، وض ــك مطالع در ي

موفقيت شيردهي موثر بوده است، اما تغذيه مادر نقشي در          

                                                            
1 Hopkinson 
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٢٦٧رابطه فاكتورهاي مادري و ميزان موفقيت شيردهي با شير مادر در مادران با نوزادان كم وزن 

و همكـاران در  ٢لوكـاس در مطالعـه      شـيرمادر نـدارد    توليد

مــادر در فــردي كــه عوامــل د مــي شــو پــنج مركــز، ديــده

 ).١٠( شيردهي نقش دارد و پرسنل بخش، نقشي ندارند

ــه    ــده شــد ك ــه دي ــن مطالع ــادران در % ٨٤در اي م

ــق،   ــامال موف ــيردهي ك ــادران ديگــر  % ١٥ش ــه كمــك م ب

وزادانشـان را بـا     ن% ١نوزادانشان را تغذيه نموده اند و فقط        

 .شير خودشان تغذيه ننموده اند

ــلدر مطالعــه  ــر ١٩٩٧و همكــاران در ســال  ٣هي  ب

ه نـــوزادان بـــ% ٣٨ كيلـــوگرمي، ٥/١‐٥/٢روي نـــوزادان 

مـادر   صورت كامل در هنگام ترخيص از بيمارستان با شير   

تغذيه شدند و نامبرده معتقد است كه بايد تعريف موفقيت 

و همكـاران نيـز در سـال         ٤نـگ  ليا شيردهي استاندارد شود  

 نوزاد نـارس گـزارش نمودنـد        ٣٣ با مطالعه بر روي      ١٩٩٨

% ٩٣ هفتـه،    ٣٧كه در مورد نوزادان يـك قلـو و كمتـر از             

موفقيت در  % ٨٩وقلوها،  دموفقيت در شيردهي و در مورد       

 از .شيردهي، هنگام تـرخيص از بيمارسـتان وجـود داشـت        

 و به شيردهي شدند بقيه موفق جز دو مورد كل نمونه ها به 
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ليانـگ   مطالعـه    نتايج، شبيه مطالعه تقريباً نتايج اين   

نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش بـه مـادراني           .است

كاهش هفتــه هــاي بعــد رچــه دفعــات شــيردهي در طــيگا

ي اين كاهش در هر دو گروه مورد مطالعه مشـابه           ليافت و 

ــود ــد در   .ب ــد مــي توان ــوزاد كــم وزن دارن موفقيــت كــه ن

 . موثر باشدشيردهي 

 شكر و قدردانيت
با تشكر از خانم دكتر افضل آقايي مشاور آمار 

معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد كه 

 .در تدوين آمار مقاله ما را ياري نمودند
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