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ماه اول زندگی6دریافتی نوزادان در ارتباط میزان تحصیالت مادر با نوع تغذیه

هادي مقدم ، میترا منصور مرضیه عبدالعلی پور ، لیلی ضیاالمع ، مریم

همچنین شیر مادر با دارا بودن کندرشد وتکامل نوزادان نارس ایفا میمقدمه: تغذیه با شیر مادر مهمترین نقش را در
کند، مادران شیرده باید در میابتال به بسیاري از بیماریها پیشگیريایمنی فراوان از نوزادان نارس در مقابلفاکتورهاي

تحصیالت مادردریافت کنند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیرتغذیه نوزاد از شیر مادر آموزشهاي الزم رامورد مزایاي
.استماه اول زندگی پرداخته6شیر خشک) در مادر یا بر نوع تغذیه شیرخوار( شیر

آموزشی درمانی نوزاد پذیرش شده در بخش نوزادان مرکز159تحلیلی حدود-روش کار: در یک مطالعه توصیفی
تغذیهمورد نیاز در مورد مزایاي شیر مادر، نحوهقرار گرفتند، مادر این نوزادان آموزشهايالزهرا(س) تبریز تحت بررسی

کردند.بعد از ترخیص این نوزادان فیلم آموزشی، آموزش گروهی و عملی دریافتادر را بوسیله کتاب، پمفلت،از سینه م
.آنالیز شدسپس بر اساس میزان تحصیالت مادران نتایجاز نظر نوع تغذیه مورد پایش قرار گرفتند وماهگی6تا 

دیپلم و کاردانی( گروه دوم)، درصد36ه اول) داشتند، تحصیالت ابتدایی( گرودرصد مادران بیسواد یا54نتایج: حدود 
گروه اولمیزان موفقیت تغذیه از شیر مادر در مادران.نیز کارشناسی و به باالتر ( گروه سوم) بودنددرصد مابقی10

.%) بود21حدود درصد(درصد و در گروه سوم کمتر و در41گروه دوم درصد ، در مادران52بیشتر و در حدود 

نتیجه گیري: با توجه به نتایج فوق فرهنگ
سازي بیشتر در زمینه شیر مادر و مزایاي آن

در میان قشر تحصیل کرده بیشتر احساس
شود. ضمن اینکه مادران مورد بررسی حتیمی

در صورت شاغل بودن، در زمان مطالعه در مرخصی
بردند، بنابراین شکستزایمانی بسر می

ین نوزادان ارتباطیتغذیه از شیر مادر در ا
به شاغل بودن مادران ندارد و نیاز به ریشه

یابی این مشکل در مطالعات آتی، بسیار احساس
.شودمی
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