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 مقاله پژوهشي
مجله علمي دانشگاه 

 علوم پزشكي رفسنجان

، 1سال اول ، جلد 

 1831شماره چهارم، 
 

گيري  بعد از زايمان برتداوم شيردهي و وزن  هاي بازديد منزل در دوره تأثير برنامه

 خوار در شهرستان كرمان شير
 

 7، افسانه فرود1افسر فرود
 

 خالصه

شي :سابقه و هدف با  صاري  يه انح مادر در تغذ ماه اول  6ر 

موفقيت در شيردهي و تداوم . خوار است زندگي بهترين تغذيه شير

آن نياز به حمايت كادر بهداشتي دارد، از اين جهت بازديد از 

ست يت ا حائز اهم نازل  تأثير . م سي  عه، برر ين مطال هدف از ا

شيردهي و وزن تداوم  بر  مان  عد از زاي نزل ب يد م يري  بازد گ

 .كرمان است خوار در شهر شير

نفر از زنان  111در اين مطالعه شبه تجربي  :ها مواد و روش

اند در دو گروه مساوي مورد  زايي كه زايمان طبيعي داشته نخست

دو گروه از نظر سن و ميزان تحصيالت . و شاهد قرار داده شدند

براي گروه مورد . مادر ، شغل همسر و جنس نوزادان همگن بودند

لف م مه مخت نزل در روزشش برنا يد م شتي بازد تي بهدا هاي  راقب

عد از  هارم ب سوم و چ هاي اول، دوم،  هاي ماه هم و انت سوم، د

و ترازو   ها پرسشنامه ابزار گردآوري داده. زايمان اجرا گرديد

ها از  بوده است و براي پردازش داده( براي توزين شيرخواران )

 .دانشجويي استفاده گرديد  tهاي مجذور كا و آزمون

نتايج اولين و دومين برنامه بازديد منزل كه به  :ها يافته

ترتيب در روز سوم و دهم بعد از زايمان اجرا گرديد،نشان داد 

گيههري و تغذيههه نههوزادان اخههتالف  كههه دوگههروه از نظههر وزن

اما در انتههاي ماهههاي اول، دوم، سهوم و  نداشتند  داري معني

مه يب برنا به ترت كه  مان  عد از زاي هارم ب سوم  چ هاي دوم، 

،چهارم، پنجم و ششم بازديد انجام گرفت بين دو گروه از نظر 

، بهه (>p 10/1)داري مشهاهده شهد  تفهاوت معنهي  اين دو يافتهه

نه به  گو مورد  گروه  فزايش وزن در  شيردهي و ا تداوم  كه  اي 

 .مراتب بيش از گروه شاهد محسوس بود

جه شان مي :گيري نتي تايج ن ين ن ماالً  ا كه احت هد  جراي د ا

هاي بازديد منزل در دوره بعد از زايمان تا حد زيادي  برنامه

 .خوار مؤثر بوده است گيري شير بر تداوم شيردهي و وزن

                                                           
دانشگاه آزاد اسالمي مربي و عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي،  –1

 (نويسنده مسئول)كرمان 

 استاديار دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان –2
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گيري شيرخوار، بازديد  تداوم شيردهي ، وزن :هاي كليدي واژه

 هاي بهداشتي، كرمان منزل بعد از زايمان، مراقبت
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 مقدمه
ترين  مادر به شير  با  يه  تغذ

مي و روانههي را بههراي رشههد جسهه

فراهم مي ند شيرخوار  ين . ك در ا

شير  با  صاري  يه انح ستا تغذ را

ماه اول زندگي  6تا  4مادر در 

مطلوبترين نحوه تغذيه و داراي 

براي  شتي  ثرات بهدا يدترين ا مف

طبهه   ].14[مههادر و كههودت اسههت 

نظرسههازمان بهداشههت جهههاني، 

تغذيه انحصاري با شير مادر در 

ر يههر روش مههاه اول عمهه 6تهها 4

ير  مرگ و م كاهش  هم  سيار م ب

شيرخواران است، بنابراين آمار 

ها  يا تن قاط دن خي ن  80در بر

درصد شيرخواران تا چهار ماهگي 

بطور مطل  با شير مادر تغذيه 

مطالعات پيشهين در  ].11[شوند  مي

سال اول  يه در  حوه تغذ صوص ن خ

% 83دهههد كههه  زنههدگي نشههان مي

% 86كودكهههههان آفريقهههههايي، 

ههها  آمريكايي% 81ها و  آسههيايي

با  شان  شي از دوران نوزادي بخ

يه مي مادر تغذ لي  شير  شوند و

مجموعًا طول مدت تغذيه انحصاري 

ها  شور  ين ك مادر ا شير  با 

 3/60در ايهران  ].8[كوتاه اسهت 

درصد از مادران تغذيه انحصاري 

تا  مادر را  شير  ماهگي  4با 

شيردهي انحصاري . دهند ادامه مي

بر 0تا  8 يي  برا يزان ميرا م

ها  شيرخواران را مي هد و آن كا

هههايي م ههل  را در برابههر عفونت

التهههاگ گههوش ميههاني، التهههاگ 

ههههاي مغهههزي و بخصهههوص  پرده

 0/28هههاي اسهههالي تهها  بيماري

 2تهها  1الريههه  برابههر و تات

تغذيه ]. 12 [كند  برابر محافظت مي

شههير مههادر بههراي تههأمين رشههد 

همراه با سالمتي تمام شيرخوران 

ستال مر . زم ا ين ا كه ا براي آن

مه  شود و ادا جام  يت ان با موفق

يابد مادر به حمايت جدي جامعه 

بههراي كمههر بههه  ].1[نيههاز دارد 

مههادران شههيرده و مقابلههه بهها 

ين دوران،  مالي در ا شكالت احت م

بازديد از زايمان توسط ماماها 

مؤثري مي حو  يد  به ن ند مف توا

چن در تحقيقي كه در . واقع شود

به منظور تأثير بازديد تايوان 

جام  شيردهي ان تداوم  بر  نزل  م

%  31داد، نتيجهههه گرفهههت كهههه 

كههه بههراي آنههها بازديههد  زناني

منههزل انجههام شههد، بههه مههدت 

ستان را  طوالني شيردهي از پ تري 

چنههين در  هم ].3[ادامههه دادنههد 

عه طي مطال تأثير  بنگالدش  كه  اي 

بازديهههد از منهههازل در دوران 

مان عد از زاي بر  بارداري و ب

سي  مورد برر شيردهي  مدت  طول 

 0قرارگرفت، نشان دادند كه در 

درصههد گروهههي كههه  11مههاهگي 

نزل آن يد از م جام  بازد ها ان

شير مي.شد صارًا  نوز انح ند  ه داد

ين  در حالي ترل ا گروه كن كه در 

ارجهين ].6[بهود % 6ميزان فقط 
1
  

كهههه  معتقهههد اسهههت بههها وجودي

يد نزل مي بازد طول  هاي م ند  توا

دهي را افزايش دهد ولي مدت شير

مؤثرتري  مل  جود عوا ين و با ا

وجههود دارنههد كههه در گههروه 

شيردهي  بازديد مدت  بر  نده  كن

ست در  تأثير مي كن ا گذارد و مم

ههها مههدت زمههان  برخههي خانواده

تغذيه انحصاري با شير مادر را 

  ].8[كاهش دهد 

از آنجهههايي كهههه در اك هههر 

مان،  شهر له كر يران از جم هاي ا

نزل يد م عد از  بازد در دوره ب

شههود ايههن  زايمههان انجههام نمي

مطالعه با هدف مقايسه طول مدت 

گيههري شههيرخوران  شههيردهي و وزن

كه بازديد منزل بعد از  مادراني

شته مان دا كه  زاي هي  با گرو اند 

هههاي بازديههد منههزل را  مراقبت

اند، انجههام  دريافههت نداشههته

 .گرفته است

 

 ها مواد و روش
بي شبه تجر عه  ين مطال   در ا

ست 111 مادران نخ فر از  زايي  ن

سفند  من و ا هاي به كه در ماه

هاي  در بيمارسهههتان 1810سهههال 

كاشهاني شههر . …باهنر و آيت ا

ند،  عي نمود مان طبي مان زاي كر

                                                           
1- Eregin 
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هاي مورد بررسي  به عنوان نمونه

طور  انتخههاگ گشههتند و سهه س بههه

تصههادفي بههه دو گههروه مههورد و 

تقسههههيم ( نفههههري 01)شههههاهد

ساكن شهر گروه مورد همگي .شدند

تاقي  هم ا صورت  بوده و ب مان  كر

ستان  خود در بيمار ند  با فرز

مراقبههت شههده بودنههد،عالوه بههر 

ايههن، حههداقل سههواد خوانههدن و 

نوشههتن مههادر، سههالم و رسههيده 

نوزاد  لد  نوزاد و وزن تو بودن 

گهههههرم از  4111الهههههي  2011

نه  خاگ نمو گر انت هاي دي معيار

نه. بود شاهد از  نمو گروه  هاي 

ص هار مشخ ظر چ يزان ن سن، م ه 

جنس  سر و  شغل هم مادر،  صيالت  تح

مورد  گروه  با  سان  ند هم فرز

شهها ل بههودن . انتخههاگ شههدند

بدون  كردن  كان  قل م مادران، ن

هاجرت از  يا م شگر و  طالع پژوه ا

بتالء  سر، ا جدايي از هم مان،  كر

نه  هر گو به  شيرخوار  يا  مادر 

بيماري حاد و يا مزمن و بستري 

شههدن آنههها در بيمارسههتان و 

به هم شيرخوار  يه  نع تغذ نين م چ

دستور پزشر در طي مراحل تحقي  

نه معيار حذف نمو بود هاي  .  ها 

جد  مون وا لين آز قرار دادن او

شاهد  يا  مورد  گروه  شرايط در 

تا  عد از آن  صادفي و ب صورت ت ب

نه كار نمو يان  صورت  پا گيري ب

فت مه يا ستمر ادا توالي و م . م

هههها  ابهههزار گهههردآوري داده

تراز شنامه و  توزين پرس هت  و ج

روايهههي . شهههيرخواران بهههود

ئت  ضاء هي ظر اع با ن شنامه  پرس

علمهههي دانشهههكده پرسهههتاري و 

شكي  لوم پز شگاه ع مايي دان ما

كرمان تأييد گرديد و به منظور 

پايايي از آزمون مجدد استفاده 

قدار آن  كه م يد  بوده % 84گرد

.  است كه مقدار قابل قبولي بود

ندازه كودت از  براي ا گيري وزن 

رازوي شاهين دار مارت سكا ير ت

گههرم اسههتفاده  111بهها دقههت 

يد هر . گرد بل از  ترازو ق قت  د

نه  سيله دو وز ستفاده بو بار ا

مايش  011و  201 مورد آز مي  گر

شههيرخوار بهها . گرفههت قههرار مي

شد شش، وزن  گردآوري . حداقل پو

اطالعههات در هفههت مرحلههه صههورت 

فت خش . گر شگر در ب تدا پژوه اب

ست مان بيمار عد از زاي هاي  انب

فههوب بهها توجههه بههه مشخصههات 

نه شنامه  نمو سمت اول پرس ها، ق

نه صيف نمو به تو كه  بود  را  ها 

س س  يل و  گروه تكم هر دو  براي 

نههوزادان ايههن مههادران را بهها 

شش وزن  حداقل پو با  ترازو و 

مود عد از . ن سوم ب س س در روز 

نازل،  به م عه  با مراج مان  زاي

در مرحله اول، پرسشنامه مربوط 

حوه  شيرخواران دو به ن يه  تغذ

گهههههروه را تكميهههههل و وزن 

بت  گروه را ث هر دو  شيرخواران 

 .نمود

در مرحله دوم، اولين برنامه 

نزل  يد م شتي بازد تي بهدا مراقب

اين .براي گروه مورد اجرا گشت

برنامههه عبههارت بههود از نكههات 

ئم  مادر م ل عال سي در  مورد برر

حيههاتي، بررسههي و ههعيت رحههم، 

ها،  نهاي تحتههاني، پسههتا انههدام

بررسههي و ههعيت دسههتگاه دفههع 

ادراري و گوارشهههي و و هههعيت 

اي و خههواگ و اسههتراحت  تغذيههه

مادر در  شكالت  سي م مادر و برر

رابطههه بهها شههيردهي از پسههتان 

نكات مورد بررسي در . بوده است

ئم  سي عال شامل برر شيرخواران 

ني و  ها، بي شم  ست، چ ياتي، پو ح

گوش، بند ناف، محل ختنه نوزاد 

دفع، خواگ و تغذيه پسر، الگوي 

تداوم  يت در  شرط موفق نوزاد، 

مادر و  سالمتي  گرو  شيردهي در 

از ايههن جهههت . شههيرخوار اسههت

بررسههي سههالمت عمههومي مههادر و 

 ].18[شيرخوار بايد صورت گيرد

مه  لين برنا يان او س س در پا

بازديههد منههزل يههر دفترچههه 

ي   كه از طر شيردهي  ماي  راهن

وزارت بهداشت و درمان و آموزش 

كي در اختيهههار مراكهههز پزشههه

بهداشتي درماني قرار داده شده 

در . بود به گروه مورد داده شد

كه در روز سههوم بعههد از  صههورتي

ها  شاهد تن گروه  براي  مان  زاي

پرسشنامه تغذيه شيرخوار تكميل 
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.  و وزن شيرخوارنشان ثبت گرديد

در روز دهههم بعههد از زايمههان، 

بوط  شنامه مر يل پرس عالوه برتكم

ي حوه تغذ شيرخواران دو به ن ه 

گههروه مههورد و شههاهد و تههوزين 

نوزادانشههان، دومههين برنامههه 

مورد  گروه  براي  نزل  يد م بازد

كه شامل همان نكات ) اجرا گشت 

بررسههي مههادر و شههيرخوار در 

ست بوده ا مه  لين برنا به (. او

هاي اول،  يان ماه يب در پا ترت

دوم، سهههوم، چههههارم بعهههد از 

زايمههههان پههههس از تكميههههل 

شنامه حوه هاي مر پرس به ن بوط 

گروه  هت دو شيرخواران ج يه  تغذ

فههوب وتههوزين شيرخوارانشههان، 

بههراي گههروه مههورد اقههدام بههه 

اجراي سومين، چهارمين، پنجمين 

و ششهههمين برنامهههه بهداشهههتي 

مان  عد از زاي نزل ب يد م بازد

در اين بازديد نكات مورد . گشت

به مادر  سي در  س ري   برر لت  ع

شده  حدودتر  هت م شدن دوران نقا

شههامل بررسههي و ههعيت بههود و 

ها، تغذيهههه، خهههواگ و  پسهههتان

اسهههتراحت، روش پيشهههگيري از 

بودن  كافي  سي  بارداري و برر

مقههدار ترشههر شيرپسههتان مههادر 

نكات مورد بررسي در . بوده است

لي  موارد قب شامل  شيرخواران 

كه  ست ناي اين به ا ست،  بوده ا

علت افتههادن بنههد نههاف و  بههه

ين دو  سر ا نه پ حل خت بودي م به

 .شد نجام نميبررسي ا

پههس از انجههام برنامههه هههاي 

گروه  براي  شتي  تي بهدا مراقب

براي  تايج  ستخراج ن مورد و ا

تجزيههه و تحليههل داده ههها، از 

و t وآزمونههاي   SPSSنرم افهزار 

شد ستفاده  كا ا جذور  ها  داده. م

 .دار فرض شدند معني >P 10/1با 

 

 نتايج
ني  ختالف مع كه ا جايي  از آن

رخواران داري بين نوع تغذيه شي

دو گروه مورد و شاهد در اولين 

عد از  نزل ب يد م مين بازد و دو

تايج در  شت ن جود ندا مان و زاي

حداك ر تغذيه . ثبت نشد 1جدول 

مادر در دو  شير  با  صاري  انح

نزل  يد م سومين بازد گروه در 

عد از  ماه اول ب هاي  ني انت يع

درصد  42كه  طوري به. زايمان بود

افههراد گههروه مههورد شههيردهي 

شتند انح مادر دا شير  با  صاري 

درصههد گههروه  82كه  در صههورتي

صرًا  شان را منح شاهد، شيرخوار

يه مي خود تغذ شير  ند با  .  كرد

سهه س بهها آنكههه از سههومين تهها 

ششههمين بازديههد منههزل بعههد از 

زايمههان درصههد واحههدهاي مههورد 

يه  كه تغذ گروه  پژوهش در دو 

انحصهههاري بههها شهههير مهههادر 

اند، كههاهش يافههت ولههي  داشههته

معنههي داري بههين نههوع اخههتالف 

شيرخواران آن يه در  ها از  تغذ

نزل  يد م شمين بازد تا ش سومين 

كه  طوري ، به(p >10/1)وجود داشت 

درصههد در  21در گههروه مههورد 

انتهههاي مههاه چهههارم بعههد از 

ها  شاهد تن گروه  مان و در  زاي

درصهههد شهههيردهي انحصهههاري  12

 .داشتند

 

هاي مراقبتي بهداشتي بازديد منزل در دوره بعد از زايمان  هاي مورد پژوهش در برنامه دتوزيع فراواني نوع تغذيه شيرخوار واح: 1جدول 

 در دو گروه مورد و شاهد در شهر كرمان

 

 گروه                              
 

 نوع تغذيه شيرخوار

                              

 بازديد منزل

  شاهد مورد
 

ادر با ساير شير م شير مادر نتيجه آزمون

 موارد

شير مادر با ساير  شير مادر

 موارد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 df  ،22/2 =x= 1 26 12 62 27 16 2 22 27 سوم

20/2 p< 
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 df  ، 22/2 =x= 1 62 22 22 72 22 12 67 21 چهارم

20/2 p< 

 df  ،2 =x= 1 27 21 12 2 02 72 26 72 پنجم

20/2 p< 

 df  ،22/17 =x= 1 22 22 17 6 20 72 27 71 ششم

20/2 p< 

P:دار بين گروه مورد و شاهد است نشانگر اختالف معني 

نمايانگر اختالف وزن  2جدول  

شههيرخواران از بههدو تولههد تهها 

ششمين بازديد منزل در دو گروه 

ست شاهد ا ته. مورد و  هاي  ياف

كه  هد  مي د شان  جدول ن ين   43ا

گههروه مههورد  درصههد شههيرخواران

تا  لد  بدو تو شان از  ختالف وزن ا

بين  هارم  ماه چ يان  -8488پا

بوده در حالي 8111 ين  گرم  كه ا

گروه  شيرخواران  ختالف وزن در  ا

بين  ست 2011-2888شاهد  . گرم ا

 02نكته قابل توجه اين است كه 

درصههد شههيرخواران گههروه شههاهد 

تا  لد  بدو تو شان از  ختالف وزن ا

 8111ششههمين بازديههد كمتههر از 

صورتي ست در  بوده ا كه در  گرم 

درصههد  14همههين زمههان فقههط 

شان  مورد وزن گروه  شيرخواران 

تر از  ست و  8111كم بوده ا گرم 

بيش از  36 ني  فزايش وز صد ا در

ند 8111 شته ا مون . گرم دا آز

بهين ميهانگين اخهتالف   tآماري 

وزن شيرخواران دو گروه از بدو 

تولههد تهها پايههان مههاه چهههارم 

داد  را نشههان  اريد اخههتالف معنههي

(10/1p<.) 
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هاي مورد پژوهش از بدو تولد تا ششمين بازديد منزل بعد از زايمان در  توزيع فراواني مطلق و نسبي اختالف وزن شيرخوار واحد: 7جدول 

 دو گروه مورد و شاهد در شهر كرمان
 

 گروه                                                    

 

وزن شيرخوار از بدو تولد تا اجراي اختالف 

بهداشيتي بازدييد    –ششمين برنامه مراقبتيي  

 منزل در دوره بعد از زايمان

 مورد

 

 شاهد

 

 تعداد

 

 درصد

 

 تعداد

 

 درصد

7222                 7222 2 2 1 7 

7222                7022 2 12 70 02 

2222                 2222 72 22 72 26 

2222                2022 12 22 1 7 

 122 02 122 02 جمع

 گرم2222 ±20/222 ا نحراف معيار ±ميانگين 

 

 گرم ±7722 26/722

 

 
 

 

 بحث
تايج شان داد  ن پژوهش ن ين  ا

سومين  ماه اول )كه از  هاي  انت

تهها ششههمين ( بعههد از زايمههان 

انتهههاي مههاه )بازديههد منههزل 

مان عد از زاي هارم ب صد ( چ در

فر شتري از ا مورد بي گروه  اد 

شير  با  صاري  شيردهي انح تداوم 

ماالً  ين احت كه ا شتند  مادر دا

نشههان دهنههده تههأثير آمههوزش 

هاي  مه  جراي برنا شيردهي و ا

نزل  يد م شتي بازد تي بهدا مراقب

در دوره بعههد از زايمههان بههه 

مههورو. مههادر بههوده اسههت
1
و  

همكههارانش كههه در يههر مطالعههه 

لب  موزش در قا تأثير آ بي  تجر

نزل يد م شيردهي  بازد تداوم  بر 

ند،اين  سي كرد صاري را برر انح

بازديههدها از دوران بههارداري 

شههروع و تهها سههه مههاه بعههد از 

نتههايج . زايمههان ادامههه يافههت

درصهههد از  61نشهههان داد كهههه 

كههه شههش بههار بازديههد از  زناني

صاري  شيردهي انح شتند،  نزل دا م

ند در حالي مه داد كه در  را ادا

گههروه كنتههرل تههداوم شههيردهي 

                                                           
1-Moro 

صاري ها  انح بوده  12تن صد  در

در ير بررسي ديگهر در  ].10[است 

نفر در  08مادر،  121شيراز از 

مورد، آزمايش شيردهي  گروه  هاي 

مدت  به  كرده و  فت   4را دريا

ين  پس از ا شدند،  يري  ماه پيگ

 درصد افراد  0/6مدت صرفًا 

 

 

ترل  گروه كن نه  كه هيچ)در  گو

ند شي نديد بل ( آموز  04در مقا

ردهي درصههد گههروه مههورد شههي

انحصاري را حفظ نمودند و تنها 

مورد  0 گروه  مادران در  صد  در

بل  ماهگي در مقا هار  بل از چ ق

به  13 قدام  ترل ا گروه كن صد  در

در  ].11[قطههع شههيردهي نمودنههد 

بنگالدش  كه در  گري  عه دي مطال

صههورت گرفههت، محققههين بازديههد 

منههزل را طراحههي كردنههد تهها 

صاري  يه انح يزان تغذ ند م بتوان

ماد شير  ندبا  قاء ده .  ر را ارت

ئل  بار در اوا سه  شاورين  ين م ا

زايمههان و بعههد از آن هههر دو 

سن  تا  بار  ته يك ماهگي  0هف

كودت و مادر را در منزل ويزيت 

ند عه  868. كرد ين مطال زن در ا

گروه  شامل  كه  شتند  شركت دا

بود مورد  گروه  ترل و  ها .كن آن

هاي شيردهي را به مادران  مهارت

دران در آموزش داده و و عيت ما

ند قرار داد سي  مورد برر نزل  .  م
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نتايج بيانگر آن بودكه در پنج 

يت در % 11ماهگي  كه ويز هي  گرو

نوز  شتند ه فت دا نزل را دريا م

دادنهههد در  انحصهههارًا شهههير مي

كههه در گههروه كنتههرل ايههن  حالي

نكتههه  ].6[بههود % 6ميههزان فقههط 

سي آن  ين برر جه در ا بل تو قا

اسههت كههه بهها آنكههه اخههتالف 

بههين نههوع تغذيههه داري  معنههي

شيرخوران دو گروه از سومين تا 

ششههمين بازديههد منههزل بعههد از 

صد  لي در شت و جود دا مان و زاي

تغذيه انحصاري با شير مادر در 

شمين  تا ش سومين  گروه از  دو 

كه  فت  كاهش يا نزل  يد م بازد

شههايد بتههوان علههت آن را نقههش 

هاي  حد  ير وا سوبين نزد بارز من

نابع  نوان م به ع پژوهش  مورد 

ص يه تو نوع تغذ مه  نده ادا يه ده

اي  در مطالعه. شيرخواران دانست

سال  يا و  1831كه در  لي آر جال

ست  لل شك نه ع كاران در زمي هم

شيردهي انحصاري در مراجعين به 

گان  ماني گر شتي در كز بهدا مرا

داشتند نتايج معرف اين است كه 

اطرافيههان نزديههر مههادران از 

له مادربزرگ قش  جم شترين ن ها بي

صههيه بههه مههادر بههراي را در تو

شههروع مههاده  ههذايي ا ههافي 

شته ند  دا جه گرفت ها نتي اند، آن

كه صرفًا آموزش انفرادي مادران 

كارا نمي ندان  شد و  جوان چ با

خانواده در  يدي  ضاي كل يد اع با

شوند يل  موزش دخ قين . آ ين محق ا

كه در بررسي شتند  هار دا شان  اظ

به مادربزرگ شترين  ها  عنوان بي

مؤثر  براي ( صددر 6/82)فرد 

يه ا افي در  ماه  4شروع تغذ

در  ].2[اول عمههر مطههرد بودنههد 

همين رابطه بالت
1
و ژرمن 

2
گزارش  

جود گروه با و كه  ند  هاي  نمود

علت  حمههايتي مههادر شههيرده، بههه

هاي  نفوت منسوبين نزدير، توصيه

يه  نوع تغذ خاگ  هت انت ها ج آن

ته مي شتر پذيرف شود  شيرخوار بي

يههن هاي بخههش ديگههر ا يافتههه ].1[

                                                           
1- Black 
2- German 

كه وزن شان داد  يري  پژوهش ن گ

به  سبت  مورد ن گروه  شيرخواران 

گروه شاهد در پايان ماه چهارم 

عد از  نزل ب يد م خرين بازد كه آ

شتر  يد، بي جام گرد مان ان زاي

بههوده اسههت و ايههن احتمههاالً 

هههاي  دهنده تههأثير مراقبت نشههان

صيه شتي و تو يه بهدا اي  هاي تغذ

جهههت شههيردهي از پسههتان مههادر 

ست عه .بوده ا كه  طي مطال اي 

جام داد  شهد ان خديوزاده در م

كه وزن  بود  حاكي از آن  تايج  ن

ماهگي  تا چهار كه  شيرخواراني 

مادر  شير  با  صاري  يه انح تغذ

داشته اند نسبت به  ير از شير 

مادر مواد ا افي نيز در تغذيه 

ند  كرده بود شان وارد  شيرخوار

گرم در  6101 ± 148)بيشتر بود 

 6111 ± 143مقابهههههل         

و ارجهههي از طرفهههي  ].4[( گهههرم

 همكاران نيز طي 
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دو سال، شيرخواراني راكه در 

مده  بدنيا آ يه  يوالي نيجر شهر 

سن  تا  لد  بدو تو ند، از   6بود

سي  ماه برر هر  يان  ماهگي در پا

ند كه . كرد ند  جه گرفت ها نتي آن

صاري  يه انح كه تغذ شيرخواراني 

بهها شههير مههادر داشههتند، از 

شتري فزايش وزن بي به  ا سبت  ن

مادر  شير  مراه  به ه كه  هي  گرو

مواد ديگري نيز دريافت كرده ، 

همچنههين  ].8[برخههوردار بودنههد 

به سيموندون  خود  كاران  و هم

مقايسههه و ههعيت رشههد فيزيكههي 

شههيرخواراني كههه ويزيههت هههاي 

ند خانگي مي در . شدند، پرداخت

شيرخواراني عه  ين مطال كه در  ا

مادر  8سن  ير از  به   ماهگي 

فت مواد ا ا يز دريا گري ن في دي

به  سبت  تري ن شتند از وزن كم دا

مادر را  شير  كه  شيرخواراني 

فت مي لب دريا طور  ا ند،  ب كرد

 ].16[برخوردار بودند 

كه آموزش و  با توجه به اين 

حمايت شيردهي انحصاري در قالب 

عد از  نزل در دوره ب يد م بازد

توانههد در تههداوم  زايمههان مي

گيههري شههيرخوار  شههيردهي و وزن

گر  سوي دي شود و از  قع  يد وا مف

هاي پيشههرفته مامههايي  در كشههور

عه مايي جام سوي ما به  نگر  سنتي 

تبديل شده تا ماماها تشوي  به 

هاي مراقبتههي  انجههام برنامههه

ند و  نزل گرد يد م شتي بازد بهدا

خهههدمات بهداشهههتي را در دوره 

بحرانههي بعههد از زايمههان بههه 

ئه  ها ارا نوزادان آن مادران و 

ت كه اين برنامه اميد اس. دهند

شور  سالمت ك سئولين  جه م مورد تو

 .ما قرار گيرد
 

 

 

 

 

 

 تشكرو قدرداني
خانم   سركار  صميمانه  كاري  از هم

دكتر فاطمه دبا ي و خانم دكتر مريم 

نوري تاجر در اجراي اين طرد پژوهشي 

 . كمال تشكر را داريم

 

 منابع
. آقا بابهايي س، سهلطاني ف ] 1[

بررسهههي ميهههزان آگهههاهي و 

ست هاي نخ كرد خانم زا در  عمل

مجليه للميي   مورد نحوه شيردهي، 

، 1831 دانشييكده پرسييتاري و مامييايي همييدان،

: ، صفحات18سال دهم، شماره 

80-81. 

: جاللهي آريها ت و همكهاران ]2 [

صاري  شيردهي انح ست  لل شك ع

در مراجعههه كننههدگان بههه 

مراكههز بهداشههتي و درمههاني 

مجليه للميي دانشيگاه لليوم     شهر گرگان، 
، سهال سهوم، 1831 گرگان، پزشكي

 .31-36: ، صفحات3شماره 

شهيوع تغذيهه : جوان پرست س ]8 [

مادر در  شير  با  صاري  انح

فصيلنامه للميي   اوايل شيرخوارگي، 

، سال هشتم، 1831، خبري كودكيان 

 .11، صفحه 21شماره 

بررسههي اثههر . خههديوزاده ط ]4 [

تغذيه انحصاري با شير مادر 
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The Effect of Postpartum Home Visit Programs on Continuation of Breast 

 
Feeding and Infant Weight Gain in Kerman. 
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Background: Exclusive breast feeding during the first six months of life is the best infant nutrition. 

Success in breast feeding and continuation of it needs the support of health care personnel. For this reason 

postpartum home visits are important. This study was performed to assess the effect of postpartum home 

visits on continuation of berast feeding and weight gain of infants in Kerman. 

 Materials and Methods: In this qusi- experimental study, 100 normal delivered primipara woman 

were divided into two equal groups. These groups were matched according to mother,s age, and education 

level, husban s jop and infant,s sex. For study group, six health care programs of home visits were designed 

in the third, tenth days and the end of first, second,  

third and fourth months of postpartum. Data were collected with questionaire and scale (for weighting 

infants).Date were amalysed by chi- square and T-Test.  

Results: Infants nutrition and their weight gain in the first and second home visit,s which that were 

perfomed in third and tenth days of postpartum  respectively,showed no signifcant differnce between the 

two groups,but in the third, fourth, fifth and  sixth home visits that were performed out the end of first, 

second, third and fourth months of postpartum showed \signfticant differcnce between the two groups 

(P<0.05). 

Conclusion: The results of this sludy indicated that it is likely postpartum home visits have a great 

impact on the continuation of breast feeding and infantweight gain. 

Key words: Continuation of breast-feeding , Infant weight gain, Postpartum home visit,s. Health care , 

Kerman 
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