
مقاله پژوهشي

بررسي ارتباط آگاهي مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر خوي 
با عملکردشان در مورد وضعيت تغذيه کودکان زير سه سال

٣يفرقيه صدي،٢، حميده پرتو اعظم١فاطمه صفر عليزاده

20/4/88: تاریخ پذیرش2/2/88: تاریخ دریافت

چكيده

درصد مرگ و مير کودکان زير پنج سـال بـوده اسـت كـه در ايـران      ۵۰، ۲۰۰۸در دوران خردسالي که طبق آمار سال بحران سوء تغذيه :پيش زمينه و هدف

درصد می باشد اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط آگاهي مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر خوي با عملکرد ۵تر از متوسط سوء تغذيه كم

. يت تغذيه کودکان زير سه سال انجام گرفته استخودشان در مورد وضع

ابزار .دهدمادر دارای فرزندان زیر سه سال تشکيل مي۷۰باشد و جامعه پژوهش را اي ميهمبستگي و تک مرحله-اين پژوهش از نوع توصيفي : هامواد و روش

.ها استفاده شدتحليل دادهبوده و از آمار توصيفي و استنباطي جهت تجزيه و نامهپرسشها گردآوري داده

در رابطه با . کردنددرصد مادران کودکانشان را با شير مادر تغذيه مي۴/۸۱درصد مادران سطح آگاهي متوسط داشتند و ۵۰هاي پژوهش  براساس يافته: هايافته

پس بين دو متغير آگاهي و عملکرد واحدهاي مورد . دار بودنددرصد بوده که از عملکرد متوسطي برخور۲/۵۷ارتباط عملکرد مادران با وضعيت تغذيه کودکانشان 

).P= ۰۱/۰(دار آماري وجود دارد پژوهش ارتباط معني

مادران تواند مورد توجه پرستاران قرار گيرد تا با ايفاي نقش آموزشي خود گامي مهم در افزایش سطح آگاهيهاي اين پژوهش مييافته: گيريبحث و نتيجه

.بردارند

آگاهي، عملکرد، مادران، وضعيت تغذيه کودکان : هاد واژهکلي

١٣٨٨پاييز، ١٥٢-١٥٦ص، سومفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره هفتم، شماره 

۰۹۱۴۳۶۳۷۰۹۵:، تلفنواحد خویدانشگاه آزاد اسالمی خوی، :آدرس مكاتبه

Email:Tsparham@gmail.com

)نويسنده مسئول(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي ،ضو هيئت علميعکارشناس ارشد پرستاری، ١
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خويکارشناس ارشد پرستاری، ٢
ضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خويعکارشناس ارشد پرستاری، ٣
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مقدمه

،هسـتند هـا نده سازان ملتيکه کودکان آت ين واقعيرش ايپذ

ر و يـ در جهت کاهش مـرگ و م ير مختلفيسبب شده است تا تداب

، )۱(شوديزيرن گروه از افراد جامعه طرحيش سطح سالمت ايافزا

سـوء  ،يکشـ ت و بهـره يـ ر جنگ و محرومينظين وجود مصائبيبا ا

فه، اه سـر ير سـ يـ مختلف نظيهايماريو بير انسانيغيهااستفاده

ه، رشد و تکامـل کودکـان را   ين سوء تغذيه و همچنيالراسهال، ذات

.)۲(دهنديمد قرار ياجتماع مورد تهديهار گروهيش از سايب

جبران ياعهين سالمت کودکان ضايدر حفظ و تاميکم توجه

يدسترسـ يکه امروز به غـذا و بهداشـت کـاف   يکودک. ر استيناپذ

و يو ذهنـ يناتوان از نظر جسـم ينده موجودينداشته باشد، در آ

ر بودن يب پذيل آسين بدليبنابرا.)۳(عقب مانده خواهد بوديفرد

ژه در يـ وهاز آنـان بـ  يبهداشـت يهـا ن گروه در جامعـه، مراقبـت  يا

ن يتـر مهميکافيغذا.)۴(ت استيحائز اهمياول زندگيهاسال

يکـودک ه در تمام دوران يکه تغذنيبا ا. رشد استيشرط الزم برا

خصـوص در  هات کودک، بيسال اول حپنجيدر طيمهم است، ول

وابسته به افت غذا کامالًيدريع بوده و برايسال اول که رشد سر۳

.)۵(باشد يمتر ياتيحيمادر و خانواده است، امر

يت سـالمت يوضـع يجهـت بررسـ  يرشـد جسـم  يريگاندازه

ت در مـورد  قضـاو ين پارامترهـا بـرا  يـ ار مهم اسـت ا يکودکان بس

.)۶(استيکودک ضرورياهيت تغذيوضع

ون يـ ليمهشـت ش از يکـم سـاالنه بـ   يست و يدر آستانه قرن ب

از جهان از ييهاش در بخشيپهاکه ساليکودک به علت مشکالت

ــم ــان رفتــه اســت، جــان خــود را از دســت  ي ــديم اســهال، . دهن

پنجر يه، کودکان زيو سوء تغذيويريها، عفونتيقلبيهايماريب

.)۷(کند يمد ير را تهديفقيهارسال کشو

از يريشـگ يدرمان کـودک بـه مسـئله پ   ير به جايدر قرن اخ

سر يمادران ميش آگاهيکه با افزايو ارتقاء سطح سالمتهايماريب

.)۸(شود، پرداخته است يم

ند که آنچـه  ين نکته توجه نمايد به ايان پرستاران باين ميدر ا

ش از آن يتواند انجام دهد بيماز جمله مادر ين ويکودک و مراقب

و عملکـرد  يکنند و باال بردن سطح آگاهيماست که تصور يزيچ

از اهـداف آمـوزش   يق به شرکت جهت باال بردن آگاهيآنان و تشو

.)۹(باشد يم

هامواد و روش

منظور است که بهيهمبستگيفيک مطالعه توصين پژوهش يا

يان مراجعـه کننـده بـه مراکـز بهداشـت     مادرين ارتباط آگاهييتع

ه يـ ت تغذيبا عملکـرد خودشـان در مـورد وضـع    يشهر خويدرمان

ه مـادران  يـ جامعـه پـژوهش را کل  . باشـد يمـ سال سهر يکودکان ز

يکـه دارا يشـهر خـو  يدرمـان يمراجعه کننده به مراکز بهداشـت 

يل گوناگون بـه مراکـز بهداشـت   يسال بودند و به دالسهر يفرزند ز

ن جامعـه  يدهـد کـه از بـ   يمـ ل يمراجعه کرده بودند، تشکيندرما

سال که مشخصات سهر يکودک زينفر از مادارن دارا۷۰پژوهش 

عنـوان  هبـ يصـورت سرشـمار  همورد پژوهش را داشتند بيهاواحد

. نمونه انتخاب شدند

سـال  سهر يک فرزند زيحداقل يمورد پژوهش دارايواحدها

ــد، يقــيو مــادر حقينــو روايو ســالم از نظــر جســم فرزنــد بودن

سواد خواندن و نوشتن بودند و جزء مشـاغل گـروه   ين دارايهمچن

. رفتيمنبودند و کودکانشان به مهد کودک و کودکستان نيپزشک

يه مراکـز بهداشـت  يـ ن کلين پژوهش در مرحله اول از بـ يدر ا

يصـورت تصـادف  هبـ يدرمانيمرکز بهداشتپنجيشهر خويدرمان

ن حجـم  يـي منظور تعانتخاب شدند و بهيکشق قرعهياز طرساده و 

در هر مرکز و با استفاده از فرمـول  هانمونه با توجه به تعداد نمونه

) يطـور سرشـمار  هب(نفر ۷۰به تعداد ها، نمونه١ن حجم نمونهييتع

يدرمـان يه مراکز بهداشـت يط پژوهش شامل کليمح. انتخاب شدند
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ابـزار  . باشديمشت و درمان هستند، که تابع وزارت بهدايشهر خو

،بخـش سـه بوده که شامل نامهپرسشاستفاده از هادادهيگردآور

زان يـ ک و بخش دوم به ميبخش اول مربوط به مشخصات دموگراف

مورد پژوهش و بخش سوم مربوط به نوع عملکرد يواحدهايآگاه

. مورد پژوهش بوديواحدها

اسـتفاده  يتبـار محتـو  از روش اع١ين اعتبار علمـ ييجهت تع

ــ    ــاد علم ــب اعتم ــت کس ــت و جه ــده اس ــوليش -) ۲۱(از فرم

. استفاده شده است٢چاردسونيکودرر

و يع فراوانـ يـ از جـداول توز هـا ل دادهيـ ه و تحليمنظور تجزبه

.استفاده شدspss رسون و نرم افزاريپ

هاافتهي

مـورد پـژوهش   يپژوهش حـداکثر واحـدها  يهاافتهيبراساس 

يتر و حـداقل واحـدها  سال و کم۲۴يدر گروه سن) رصدد۴/۵۱(

شـتر  يسـال و ب ۳۰يدر گـروه سـن  ) درصـد ۲/۱۷(مورد پـژوهش  

ــوده ــدب ــ . ان ــا تحص ــاط ب ــدهايدر ارتب ــژوهش  يالت واح ــورد پ م

مـورد  يپلم و حداقل واحدهاير ديالت زيتحصيدارا) درصد۷/۴۵(

و حداکثر . هستندييالت ابتدايتحصيدارا) درصد۴/۱۱(پژوهش 

دار و حـداقل آنـان   خانـه ) درصـد ۷/۸۵(مـورد پـژوهش   يواحدها

ه ير تغذيدر ارتباط با نوع ش. کار خارج منزل داشتند) درصد۳/۱۴(

مـورد پـژوهش   يسـال، حـداکثر واحـدها   سهر يشده به کودکان ز

کردند و حداقل يمه ير مادر تغذيکودکانشان را با ش) درصد۴/۸۱(

. کردنديمه ير مخلوط تغذيکودکانشان را با ش) ددرص۶/۸(آنان 

باشـد کـه   يممادران يزان آگاهيگر در رابطه با ميديهاافتهي

مورد پـژوهش  يواحدها) درصد۵۰(ازات کسب شده حداکثر يامت

ه کودکان برخـوردار  يت تغذيمتوسط در مورد وضعيزان آگاهياز م
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دهـد کـه   يمنشان هاهافتيو در رابطه با نوع عملکرد مادران . بودند

زان عملکـرد  يـ مورد پـژوهش از م يواحدها) درصد۲/۵۷(حداکثر 

. ه کودکان برخوردار بودنديت تغذيمتوسط در مورد وضع

يواحدهايمطلق و نسبيع فراوانيدر رابطه با توزييافته نهاي

مـادران در ارتبـاط بـا    يازات آگـاه يـ مورد پژوهش بـر حسـب امت  

سـال  سـه ر يـ ه کودکـان ز يت تغذيوضععملکرد خودشان در مورد

ازات يـ ن امتيرا بـ يدار آماريجه آزمون، ارتباط معنيباشد که نتيم

.)P= ۰۱/۰(نشان داد 

يواحدهايمطلق و نسبيع فراوانيتوز) ۱(جدول شماره 

ه يت تغذيمادران در مورد وضعيزان آگاهيمورد پژوهش در مورد م

يشهر خويدرمانيسال در مراکز بهداشتسهر يکودکان ز

يفراوان

مادرانيزان آگاهيم

درصدتعداد

۳۳/۴)۰-۷(ف يضع

۳۵۰/۵۰)۸-۱۴(متوسط 

۳۲۷/۴۵)۱۵- ۲۲(خوب 

۷۰۱۰۰جمع

زان يميمطلق و نسبيع فراوانيتوز)۲(جدول شماره 

سال در سهر يه کودکان زيت تغذيعملکرد مادران در مورد وضع

يوشهر خيدرمانيمراکز بهداشت

يفراوان

زان عملکرد مادرانيم

درصدتعداد

۱۴/۱)۰-۷(ف يضع

۴۰۲/۵۷)۸-۱۴(متوسط 

۲۹۴/۴۱)۱۵- ۲۱(خوب 

۷۰۱۰۰جمع
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سهر يه کودکان زيت تغذيمورد وضعآنان در يعملکرد مادران مورد پژوهش بر حسب آگاهيمطلق و نسبيع فراوانيتوز)۳(جدول شماره 

يشهر خويدرمانيسال در مراکز بهداشت

عملکرد

يفراوان

يآگاه

جه آزمونينتجمعخوبمتوسطفيضع

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۳/۰=r

۰۱/۰=P

۱۲۹/۴۲۷۶/۲۰۱۵/۱۲۲۰۶/۲۸فيضع

۱۲۹/۴۲۱۸۹/۵۲۵۵/۶۲۳۵۰/۵۰متوسط

۴۲/۱۴۹۵/۲۶۲۰/۲۵۱۵۴/۲۱خوب

۲۸۱۰۰۳۴۱۰۰۸۱۰۰۷۰۱۰۰جمع

يريگجهيبحث و نت

و ير آگـاه يـ ن دو متغيگر آن اسـت کـه بـ   انيج پژوهش بينتا

. وجود دارديدار آماريمورد پژوهش ارتباط معنيعملکرد واحدها

باعث بهبود سطح يهمعتقد است که ارتقاء سطح آگا) ۱۳۷۸(تونز 

ـ .)۱۰(شـود يمـ عملکرد افـراد مـورد نظـر     ش و ين کارانـد يهمچن

جاد ياز آموزش بهداشت اييهدف نها: سدينويم) ۱۳۷۶(يسخنران

يدر جهــت حفــظ، ارتقــاء و بازســازيح بهداشــتيصــحيرفتارهــا

يبهداشـت يد بـه عملکـرد و رفتارهـا   يـ بايآگـاه . باشديمسالمت 

).۱۱(ل شوديتبد

يکـاف يريادگيـ يک مطلب تنها براياز يگر آگاهيرت دعباهب

د بـه  يـ فـرد با يريادگيـ زان يـ کسـب اطـالع از م  يست بلکه براين

ز يـ نيتر به عملکرد وقيا به اصطالح دقيقابل مشاهده و يرفتارها

ک يـ رسد يمن پژوهش به نظر يايهاافتهيبا توجه به .ميتوجه کن

ه يـ ادران از سـوء تغذ مـ يجهـت ارتقـاء سـطح آگـاه    ياقدام عموم

که آماده شناخت نيايباشد، در واقع مردم برايميكودكان ضرور

و يجهـت حفـظ سـالمت   يدرست زندگيهاوهيو عمل کردن به ش

از به شکل دادن رفتار دارنـد و آمـوزش   يباشند نيمارياجتناب از ب

ن يـ ايهاافتهيباشد لذا يمنگونه رفتارها الزم ين ايتاميمناسب برا

رد پرسـتاران در هـر   يتواند مورد توجه پرستاران قرار گيمهش پژو

باشـند و بـا هـر تخصـص و     يمکه مشغول بکار يا سازمانيمحل و 

يفـا يتواننـد بـا ا  يمعهده دارند و هرا بينقش مهميليدرجه تحص

و عملکرد مادران يمهم جهت ارتقاء آگاهينقش آموزش خود گام

ن و حفـظ و ارتقـاء سـالمت    ه کودکـا ياز سوء تغذيريشگيجهت پ

.افراد داشته باشند

ر و تشکريتقد

ياريـ ن پـژوهش مـا را   يـ که در ايه همکارانيله از کلينوسيبد

.شوديميمانه تشکر و قدردانينمودند صم
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