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  وهشيمقاله پژ

  ردهيمادران ش يآموزش به روش چهره به چهره و ارائه پمفلت بر آگاه ريتأث يبررس
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 دهيچک

، ياثرات عاطف، ييمقدار مواد غذا، بيترک ازنظررها، ير شير مادر بر سايش يبرترد است. ي، مادر و جامعه مفکودک ير مادر برايه با شيتغذ و هدف: نهيزم شيپ
  انجام گرفت.  يرده شهر خويمادران ش يآموزش چهره به چهره و ارائه پمفلت بر آگاه ريتأث يبررس باهدفن مطالعه ي. ات بخش استيفاکتورها و مواد مصون

در سه گروه قرار گرفتند.  يص تصادفيآسان انتخاب و به روش تخص يريگ نمونهرده به روش يز مادران شنفر ا ۱۰۵ يمه تجربين مطالعه نيدر ا :ها روشمواد و 
 هـا  داده يآور جمـع ن بخش انجام شد. ابـزار  يروت يها مراقبتبه روش آموزش چهره به چهره، در گروه دو با ارائه پمفلت و در گروه شاهد  کيمداخله در گروه 

  قرار گرفت. ليوتحل هيتجزمورد  SPSS افزار نرمتوسط  ها دادهبود.  يآگاه سؤاالتو  کيموگرافشامل مشخصات د يا پرسشنامه
داشـتند.   يعيمان طبيزا درصد۹/۶۱بوده و  دار خانه درصد۴/۷۱پلم و ي) ددرصد۵/۳۰( ها آنثر کسال بود. ا ۹/۲۵± ۹۳/۴ کنندگان شرکتمتوسط سن  :ها افتهي
روش بـود.   نيمؤثرترز يشتر از گروه شاهد بود. آموزش چهره به چهره نيب يدار يمعن طور بهوزش چهره به چهره و پمفلت آم يها گروهمادران در  يزان آگاهيم

  الت و رتبه تولد فرزند وجود نداشت. يمادران و سن، شغل، سطح تحص يزان آگاهين ميب يآمار دار يمعنارتباط 
روش  نيمؤثرترآموزش چهره به چهره  ها افتهيبوده و بنابر  مؤثررده يمادران ش يزان آگاهيف در ممختل يآموزش يها روشه ک ياز آنجائ :يريگ جهينتبحث و 
  استفاده شود. صرفه به مقرونمناسب و  يها روشاز  يردهيو تداوم ش يش آگاهيافزا يبرا يآموزش يزير برنامهدر  شود يمشنهاد يبود لذا پ

  ، پمفلتيده، آگاهريآموزش چهره به چهره، مادران ش :ها دواژهيکل
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   هياروم يکدانشگاه علوم پزش يات علميبهداشت جامعه، عضو ه يارشناس ارشد پرستارک ١
  سنده مسئول)يه (نوياروم يکار دانشگاه علوم پزشي، استاديپرستار يتخصص يترکد ٢
  هياروم يکه علوم پزشدانشگا يات علمي، عضو هيارشناس ارشد روانپرستارک ٣

  مقدمه
ان اسـتوار اسـت و   کـ ودکه سـالمت  يـ نده هر جامعـه بـر پا  يآ

 يبسـتگ  هـا  آنامل کبودن رشد و ت يعيز به طبيان نکودکسالمت 
 يدوران کـودک  ،يزنـدگ  ياملکت مراحل نيتر مهم از يکي). ۱دارد (
ز در يـ نـد تکامـل ن  ين دوران عـالوه بـر رشـد، فرا   يا در رايز است،
ر يشـ  ي). در مرحله شروع زندگ۲دهد ( يم يمختلف رو يها اندام

 بـا  هيـ . تغذ)۱،۳دئال را دارا است (يه ايتغذ يها يژگيمادر اغلب و

 مادر نهيس قيطر از ميطور مستق به کودک هيتغذ شامل مادر ريش

ازنظـر   يا هيـ ن روش تغذيـ . ا)۴باشـد (  يم شهيش از استفاده بدون
ز يـ ع و نيشـا  يهـا  يمـار يباز ابـتال بـه    يريشگيان و پکودکرشد 

، ۵ت اسـت ( يـ ار حائز اهميمادر دارد، بس يه براک ييايازلحاظ مزا
بهتر از  يريچ شي"ه اند فرمودهز يرم (ص) نکامبر ايباره پ ني). درا۶

  ). ۷ست" (ين مادر ريش
 ريشـ  با کودکان  يصارانح هيا تغذکيآمر انکودک طب انجمن

 ينسـب  طـور  بـه  آن ادامـه  و سـپس  يزنـدگ  اول ماه شش در مادر
 ايـ تمـام دن  ). در۸کنـد (  يمـ  هيرا توصـ  تولـد  اول سـال  تا حداقل

 مـادر  ريش با هيکنند تغذ يم يسع کودک دوستدار يها مارستانيب

 ازجملـه  شـورها ک ثـر کا در اسـت يس نيا دهند. جيترو و آموزش را

اسـت   بـوده  برخـوردار  ييت بااليموفق است و از هديگرد اجرا رانيا
 ۱۳۸۰ران در سـال  ير مادر در ايه با شيج تغذيته ترويمک). ۹،۱۰(

ر مـادر  يه بـا شـ  يج تغذيآن ترو يه از اهداف اصلکد يس گرديتأس
اهش کـ مختلـف و   يها يماريباز ابتال کودکان به  يريشگيپ يبرا
  ).۱۱است ( ها آنر يوم زان مرگيم
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 پور مارکاني، زينب حبيب ليال مختاري، عبداهللا خرمي
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ت ي)، وضـع ۱۲( ن مـادران ييپـا  يهمچون آگـاه  يعوامل متعدد
 گـر يتوسـط اشـخاص د   کودکـ  ين، نگهـدار ييپا ياقتصاد ياجتماع

 در خانواده تيحما عدم ر،يش بودن يافک به مادران )، عدم اعتقاد۱۳(

 مانيزا از بعد ارک محل به بازگشت و يردهيش مطلوب تيجاد وضعيا

ارائـه   سکبـرع  ؛ و)۱۴( انـد  داشـته  نقـش  يرانحصـار يغ يردهيدر شـ 
 و مـادر  سـن  ،کودکـ  بودن سالم به مادران، ديمف و الزم يها آموزش

با  کودک هيتغذ روش انتخاب در ياصل و مؤثر عوامل فرزندان از تعداد
  .)۱۰( باشند يمر مادر يش

ر يه با شيتغذ زودهنگامباعث توقف  تواند يمن مادران ييپا يآگاه
نامطلوب بر رشد و تکامـل کـودک دارد    يامدهاي) که پ۴مادر گردد (

غلط مـادران و نگـرش    يان و باورهاياطراف يها هيتوصن يهمچن). ۸(
ر خشک داشته که يمصرف ش شيبرافزا يآشکار راتيتأث، ها آن يمنف

ل يـ بر خـانواده و جامعـه تحم   ياضاف يها نهيهزز ين ياقتصاد ازلحاظ
  ).۷، ۴( کند يم

ت خـانواده،  يـ ح و حمايخوشبختانه تمام مادران با آمـوزش صـح  
بـه   تواننـد  يمـ  يبهداشت يها مراقبت دهنده ارائه يها ستميسجامعه و 

 آمـوزش  هـا  پـژوهش  از ياريبسـ  ). در۱۵ر دهنـد ( يفرزندان خود ش

 با هيتغذ ستکش ياصل ليدل عنوان به يبهداشت کارکنانتوسط  يافکنا

 باعث تواند يم افراد نيا ناقص اطالعات و است شده مادر شناخته ريش

ر مـادر باشـد   يبا ش کودک هيتغذ با رابطه در ديجد مادران يسردرگم
)۴ ،۶،۱۶ .(  

 هيـ تغذ ه تـداوم کـ اران  مشـخص شـد   کـ و هم يدر مطالعه ارزان
 گـروه  از بهتر يدار يمعن طور به آزمون گروه در ر مادريش با يانحصار

 صيترخ زمان از ر مادريش با هيتغذ تداوم روند در بود و سقوط شاهد
ز در يـ ن ؛ و)۶بـود (  آزمـون  گـروه  از شـتر يب شاهد گروه در سوم ماه تا

مـادران   يزان آگاهيه مکد ياران مشخص گردکو هم ييمطالعه آقابابا
 يزان آگـاه يـ ن ميبـ  يدار يمعنـ و ارتباط  افتهي شيافزابعد از آموزش 

 يگـر ي). در مطالعـه د ۴داشـت ( مادران قبل و بعد از آموزش وجـود  
ا در ارتقـ  يه مداخله آموزشـ کمشخص شد  ارانکس و همکتوسط برنا

 مـؤثر رده يت مـادران شـ  يپرستاران در حما ي، نگرش و باورهايآگاه
  ).۱۷( باشد يمز ين يا صرفه به مقرونبوده و روش 

 يدر شـهر خـو   يردهيمادران درباره ش يسطح آگاه که ييازآنجا
 آزمـون  پـس و  آزمـون  شيپـ  صورت بهکم است و مطالعات انجام شده 

) و ۴،۶( انـد  دادهقـرار   موردمطالعهرا  يروش آموزش کي ريتأثبوده و 
به  يشتريل بين بوده و مادران تمايير مادر پايه با شيزان تغذيهنوز م

 يدو روش آموزش ريتأثر خشک دارند لذا مطالعه حاضر ياستفاده از ش
ــا شناســا  يموردبررســمجــزا را  ــا ب ــرار داده ت ــؤثرترروش  ييق ، در م

شتر استفاده يور بکرده از روش مذيبه مادران ش شده ارائه يها آموزش

 يدو روش آموزشـ  ريتـأث سه يو مقا ين مطالعه با هدف بررسيگردد. ا
  رده انجام شده است. يچهره به چهره و ارائه پمفلت به مادران ش

  
  ها روشمواد و 

 ۱۰۵اسـت کـه در آن    يمه تجربيمطالعه ن کيپژوهش حاضر    
ط پـژوهش  يقرار گرفتند. محـ  موردمطالعهدر دسترس  صورت بهمادر 

 دانشـگاه  بـه  وابسـته  زنان مارستانيب هاشم، تنها يمارستان قمربنيب

ه يـ پـژوهش را کل  بود. جامعه يه در شهرستان خوياروم يکپزش علوم
   .دادند يمل يکتش مارستان وين بيبه ا کننده مراجعهرده يمادران ش

سـواد   بـا حـداقل   ردهيمادران ش شامل مطالعه به ورود يارهايمع
ت در کل به شريو تما يردهيش يبرا يتن منعنداش نوشتن، و خواندن

ـ  يمادرزاد يها يناهنجار به هک يمطالعه بود. نوزادان  يهـا  اخـتالل  اي
   .شدند حذف مطالعه از بودند مبتال يکيمتابول

در  سـؤال  ۱۱مشـتمل بـر    يا پرسشـنامه  ها داده يآور جمعابزار 
ز اطالعـات مربـوط بـه    يـ مادران و ن ياجتماع -يمورد مشخصات فرد

 نيـ ا مادران بـود. در  يسنج در مورد آگاه يه آگاهيگو ۲۳نوزادان و 
محتوا اسـتفاده   ييروش شاخص روا از ابزار يين رواييتع يبرا مطالعه،
محتـوا   يـي ن منظور پرسشنامه به همراه فرم شـاخص روا يا يشد. برا

)CVI  و  يده پرسـتار کدانشـ  يعلمـ  ئـت يه ي)، به شش نفـر از اعضـا
ن ين زنـان و دو نفـر از مسـئول   يز متخصصـ ، دو نفـر ا يبهداشت خـو 

ارائه  يهاشم خو يمارستان قمربنيزنان ب ينوزادان و جراح يها بخش
 از ابزار، يياين پاييتع يد. براياعمال گرد ها آن ينظرات اصالح و شد

ه ک شد با استفاده از آلفاکرونباخ استفاده يدرون يهمسان ييايپا روش
  حاسبه شد.م ۸۷/۰ه يگو ۲۳ يآلفاکرونباخ برا

در  صـورت  بهه ابتدا کرده بود ينفر از مادران ش ۱۰۵اندازه نمونه 
ط بـه روش  يدسـترس وارد مطالعـه شـدند. سـپس افـراد واجـد شـرا       

چهـره بـه چهـره،     يدر سه گـروه مداخلـه آموزشـ    يص تصادفيتخص
با ارائه پمفلت و گروه شاهد قرار گرفتند. تعداد افراد  يمداخله آموزش
 – يمشخصـات فـرد   ازنظـر فر بوده و هر سه گـروه  ن ۳۵در هر گروه 

مان، رتبه تولد يالت، شغل، نوع زايزان تحصيسن، م ازجمله ياجتماع
مادران،  يارکهم جلب از شدند. پس يساز همسانفرزند و وزن نوزاد 

پرسشـنامه   قيـ طر از نـوزاد  و نيوالـد  ياجتمـاع  – ياطالعـات فـرد  
 يردهيبـاره شــ مـادران در  يشـد و آگـاه   ليـ مکت يدهـ  خـودگزارش 

در  يقرار گرفـت. مداخلـه آموزشـ    موردسنجش آزمون شيپ صورت به
آموزش چهـره بـه چهـره توسـط دو نفـر پرسـتار        صورت بهگروه اول 

ارائـه   صـورت  بـه د و در گـروه دوم آمـوزش   يـ انجام گرد دهيد آموزش
ز بدون يرده بود. گروه سوم (شاهد) نيژه مادران شيو يپمفلت آموزش

ن بخـش برخـوردار بودنـد.    يروتـ  يها مراقبتاز  يا مداخلهچ يانجام ه
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 بررسي تأثير آموزش به روش چهره به چهره و ارائه پمفلت بر آگاهي مادران شيرده
 

 هیاروم ییو ماما يمجله دانشکده پرستار    1393، آذر 62 یدر پ یهم، شماره نهم، پدوازددوره  827

سـان  کيهر دو گروه  يبرا شده ارائه ير است مطالب آموزشکالزم به ذ
 شده ميتنظه و يد تهيه توسط پژوهشگر و با نظر چند نفر از اساتکبود 

، نحـوه  يردهير مادر، تعداد دفعـات شـ  يه با شيد تغذيبود و شامل فوا
ده شـده،  ير دوشيش ينحوه نگهدار ر دادن،ين شيح کودک ينگهدار
ر مادر تا يبا ش يه انحصارير مادر، تغذيبودن ش يافکمربوط به  عالئم

بود. پس از  ها يماريباز  ير مادر در بعضيه با شيو ادامه تغذ يماهگ ۶
 يزان آگاهيک ماه، اطالعات مربوط به ميانجام مداخله الزم به مدت 

انجـام پـژوهش،    يشد. بـرا  ليمکق همان پرسشنامه تيمادران از طر
، محرمانــه مانـــدن اطالعـــات  کننـــدگان شــرکت ت حقـــوق يــ رعا

قـرار   موردتوجهتوسط پژوهشگر  ها آنت يو جلب رضا شده يآور جمع
و  يفيآمـار توصـ   يريکـارگ  بـه بـا   شـده  يآور جمـع  گرفت. اطالعـات 

و  post hoc testو  ي، همبسـتگ طرفه کيانس يل واريتحل يها آزمون
 قرار ليوتحل هيتجز مورد ۱۸نسخه  SPSS يآمار افزار نرماستفاده از  با

   .گرفت

  
  ها افتهي

سـال بـا محـدوده     ۹/۲۵±۹۳/۴ موردمطالعهافراد  ين سنيانگيم
سـطح   ازنظـر ) درصـد ۵/۳۰( کنندگان شرکتثر ک. ابود ۱۷-۳۷ يسن

) در مقطع درصد۹/۱( ها آنن تعداد يمترکپلم و يل در مقطع ديتحص
پـژوهش   ي) واحـدها درصـد ۴/۷۱ثـر ( کد. اقـرار داشـتن   سانسيل فوق
از  درصد۲/۹۶بودند.  يعيمان طبيزا يدارا ها آن درصد۹/۶۱و  دار خانه

 يو قبل از آن نداشتند ول يدر طول دوره باردار يخاص يماريب ها آن
). ۱داشـتند (جـدول شــماره    يپرخطـر  يدوران بـاردار  درصـد ۱/۱۷
 ۵/۲-۴ هـا  آناز  درصـد ۶/۸۸از نوزادان پسر بـوده و وزن   درصد۵/۵۰
ــيک ــود. همچن ــوگرم ب ــد اول و ياز شــ درصــد۹/۶۱ن يل رخواران فرزن
درد هنگــام  ازنظــرفرزنـد چهــارم خــانواده بودنـد.    هــا آن درصـد ۹/۱
  .کردند يم يردهين شياظهار درد ح ها آن درصد۶/۲۸، يردهيش

  
  ياجتماع يمشخصات فرد يزنان بر اساس برخ يمطلق و درصد يع فراوانيتوز): ۱جدول (

  درصد  تعداد  ياجتماع يمشخصات فرد

  التيتحص

  ۷/۶  ۷  سواد يب
  ۶/۲۸  ۳۰  پلمير ديز

  ۵/۳۰  ۳۲  پلميد
  ۴/۱۲  ۱۳  ياردانک
  ۲۰  ۲۱  يارشناسک

  ۹/۱  ۲  ارشناس ارشدک

  مانينوع زا
  ۹/۶۱  ۶۵  يعيطب

  ۱/۳۸  ۴۰  نيسزار

  شغل

  ۴/۷۱  ۷۵  دار خانه
  ۲۰  ۲۱  ارمندک

  ۷/۶  ۷  دانشجو
  ۹/۱  ۲  ريسا

  پرخطر يباردار
  ۱/۱۷  ۱۸  بله
۹/۸۲  ۸۷  ريخ  

  
مـادران   ين نمرات آگاهيه بکمستقل نشان داد  يآزمون تج ينتا

آموزش به روش چهـره بـه    يها گروهرده قبل و بعد از آموزش در يش
وجـود داشـت    يآمـار  دار يمعنچهره و آموزش با ارائه پمفلت ارتباط 

)۰۰۰/۰=p  بـود   يروش آموزشـ  نيمـؤثرتر ). آموزش چهره به چهـره

رده بعد از يزنان ش يار نمرات آگاهين و انحراف معيانگيم که يطور به
، در گـروه پمفلـت   ۵۷/۶۳±۳۹/۳آموزش در گـروه چهـره بـه چهـره     

  ).۲(جدول شماره  بود ۰۷/۵۵±۹۴/۴و در گروه شاهد  ۵۲/۳±۷۱/۶۰
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  مختلف يها گروهموزش در زنان قبل و بعد از آ يار نمرات آگاهين و انحراف معيانگيم): ۲جدول (
  نمرات

  ها گروه
  بعد از آموزش  قبل از آموزش

  ۵۷/۶۳±۳۹/۳  ۱۱/۵۵±۲۰/۷  چهره به چهره
  ۷۱/۶۰±۵۲/۳  ۴۳/۵۳±۸۶/۶  پمفلت

  ۰۷/۵۵±۹۴/۴  ۲۳/۵۴±۷۴/۵  نترلک
= F  يج آزمون آمارينتا ٣١/۹۱      df=٢    P< ۰۰۱/۰  

    
ن يبـ  هکـ نشـان داد   طرفـه  کيـ انس يـ ل واريـ تحل آزمـون ج ينتا 

رده در سـه گـروه آمـوزش بـه روش     يمادران ش ين نمره آگاهيانگيم
 دار يمعنـ چهره به چهره، آموزش با ارائه پمفلت و گروه شاهد ارتباط 

نشـان   Post Hoc (Tukey)). آزمون p>۰۰۱/۰وجود داشت ( يآمار

 يچهره به چهره و گروه شاهد، گروه آموزش ين گروه آموزشيه بکداد 
وجـود داشـت (جـدول     يآمـار  دار يمعنهد ارتباط پمفلت با گروه شا

  ).۳شماره 

  مختلف يها گروهرده در يمادران ش يزان آگاهين ميارتباط ب): ۳جدول شماره (

  نترلک  پمفلت  چهره به چهره  ها گروه

   چهره به چهره
MD= ۶۵/۱  

P= ۲۲/۰  
MD= ۴۵/۱۲  

P< ۰۰۱/۰  

  پمفلت
MD= ۶۵/۱  

P= ۲۲/۰  
 

MD= ۸۰/۱۰  
P< ۰۰۱/۰  

  نترلک
MD= ۴۵/۱۲  

P< ۰۰۱/۰  
MD= ۸۰/۱۰  

P< ۰۰۱/۰  
 

              MD= Mean Differences 

  
ه کـ نشـان داد   طرفه کيانس يل واريو تحل يهمبستگ يها آزمون

الت و شـغل  يزنان با سن، رتبه فرزند، سطح تحصـ  يزان آگاهين ميب
  ).p<۰۰۵/۰وجود نداشت ( يآمار دار يمعنارتباط 

 
  يريگ جهينتبحث و 

چهـره   ياز آن است که هر دو روش آموزشـ  يحاک ج مطالعهينتا
رده يمادران ش يش آگاهيدر افرا يمؤثربه چهره و ارائه پمفلت نقش 

در يـ انجام شده است. ح ين رابطه مطالعات متعدديداشته است. در ا
آمـوزش   يها برنامهران نشان دادند که استفاده از يا و همکاران در اين

، نگرش و عملکرد يآگاه شيبرافزا يدار يمعنبهداشت در کل، اثرات 
ج مطالعـه  يبـا نتـا   که ؛)۱۸ر مادر دارد (يه با شينه تغذيمادران در زم
  دارد. يحاضر همخوان

مـادران   ين نمـره آگـاه  يانگيـ م حاضـر،  مطالعـه  جينتا اساس بر
از روش  شـتر يب يدار يمعنـ  طـور  بـه چهره به چهره  يآموزش درروش

بـا   يمطالعات متعـدد  يآموزش يها روشسه يبود. در مقا پمفلت ارائه

اران کمحمدصادق و هم يبررس است. در آمده به دستج متفاوت ينتا
 نسبت يحضور گروه آموزش در ر مادريش با يانحصار هيتغذ )۱۳۸۴(

و در  درصـد  ۳/۲۹ زانيـ سه ماه به م انيپا در يرحضوريغ آموزش به
 ريتأث دهدهن نشان افتهي نيا هکبود  درصد ۳/۲۶ زانيبه م ماه ۶ انيپا
و  مـادران  يآگاه شيافزا در چهره به چهره و يآموزش حضور شتريب

). ۱۹( باشـد  يمـ  فرزندانشـان  بـه  يردهيشـ  در ها آن ردکعمل شيافزا
خـود نشـان    مطالعـه  در و همکـاران  ين رابطه بحرين در هميهمچن

 يآموزشـ  کارگـاه  درروش يردهيشـ  يآگـاه  زانيـ م شيافزا دادند که
. بـود  بـاالتر  يدار يمعنـ  طـور  بـه بوکلـت   زا اسـتفاده  روش بـه  نسبت
 روش در يردهيش در مورد يبهداشت يباورها ن نمرهيانگين ميهمچن

 يآمــار اخـتالف  يولــ بـود  روش بوکلــت از شـتر يب يآموزشــ کارگـاه 
 ،يآموزشـ  کارگـاه  روش در و نشـد  نه مشاهدهيزم نيا در يدار يمعن

 از شتريب يارد يمعن يآمار اختالف با يردهيعملکرد ش ن نمرهيانگيم
ارائـه   کـه  اسـت  نيـ ا انگريـ ب جينتـا  نيـ ا مجمـوع . بـود  روش بوکلت

 ،يحضـور  صـورت  به و يآموزش کارگاه قالب در يردهيش يها آموزش
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در ز يـ ن و همکاران ي). محمد۲۰بود ( يآموزش بوکلت ارائه از مؤثرتر
 نشـان داد کـه گـروه    يماران قلبيب ييم غذايخود در مورد رژ مطالعه
 و گوشـت  ديمف يها نيجانش در مصرف يبهتر تيتبع رهچه به چهره

ن يـ ج ايه نتـا کـ ) ۲۱داشـت (  شـاهد  گروه به نسبت ديمف يها يچرب
  دارد. يمطالعات با مطالعه حاضر همخوان

 زانيـ م بـر  يآموزشـ  يهـا  روشسه يان و همکاران در مقايخادم 
 سـه يمقادر نشان داد که  يادرار يها يجراح از بعد مارانيب يريادگي

 کتابچه بـر اسـاس   با آموزش و چهره به چهره آموزش روش دو ريتأث
 دو در يريادگي زانيم نيب يدار يمعن يآمار تفاوت ،يآزمون ت جينتا

و همکـاران در   يمـؤمن ). ۲۲( نشـد  مشـاهده  ذکرشده يآموزش روش
نشـان   ين بهداشتيرابط يا هيتغذبر دانش  يآموزش يها روش يبررس

و پمفلت نسبت بـه گـره    يروه سخنرانن نمرات در گيانگيدادند که م
خـتالف  نسبت به گروه پمفلـت ا  يگروه سخنران يشتر بود وليشاهد ب

ن مطالعات بـا پـژوهش حاضـر    يج اي). نتا۲۳نداشت ( يآمار دار يمعن
 يهـا  تفـاوت از  يناشـ  توانـد  يمن اختالف يل ايه دلکندارد  يهمخوان
 ازجملـه رده يط خاص مادران شـ ي، زمان انجام مداخله و شرايفرهنگ

م کـ مان، وجود نوزاد، عالقـه و فرصـت   يند زايدوره نقاهت پس از فرا
  ا پمفلت باشد. يتابچه و کمطالعه  يبرا

 يسـخنران  آموزش روش دو ريتأث سهيو همکاران در مقا يريگلش
 مراحـل  و رشـد  روند مورد در رد مادرانکعمل و يآگاه بر خودآموز و
 نيانگيـ آزمـون م  جـه ينت در هان نشان دادند کـ کودک يا هيتغذ املکت

 مـورد  در خودآمـوز  و يسـخنران  گـروه  دو و عملکرد هر  يآگاه نمره
 اخـتالف  يآموزشـ  مداخلـه  از بعـد  مـاه  سه و قبل انکودک رشد روند
 نمـره  نيانگيـ م در يدار يمعنـ  اخـتالف  يول داشت وجود يدار يمعن

 نمـره  راتييـ تغ نيانگيـ م .نداشـت  وجـود  گـروه  دو در مادران يآگاه
و  ۳۹/۴۳ بيـ ترت بـه  و خودآمـوز  يسـخنران  گروه در مادران ردکلعم
 نيانگيــم در يدار يمعنــ زوج اخــتالف يآزمــون تــ هکــ بــود ۹۲/۳۲
 يا هيـ تغذ امـل کت مراحل به نسبت دو گروه رد درکنمره عمل راتييتغ
و همکـاران   يبـد يم ي). امام۲۴( نشان داد سال سه از مترک انکودک

پمفلت  و يسخنران يآموزش روش دو ريتأث و يآگاه زانيم يبررس در
 بـا  رابطـه  در آموزان دانش از درصد ۵/۸۸ يآگاه زانيافتند که ميدر

CPR خوب حد در کدام چيه يآگاه و فيضع حد در آموزش از قبل 
 و يسـخنران  روش بـه  آمـوزش  از بعد و قبل يآگاه زانيم نيب نبود و
 يآگـاه  زانيم). P >۰۰۰/۰( داشت وجود يدار يمعن اختالف پمفلت
 سطح در درصد ۵/۴۸ يسخنران روش به آموزش از بعد آموزان دانش

 سـطح  در درصد ۴۵ پمفلت روش در که يدرحال بود، خوب و متوسط
 يسـخنران  آمـوزش  روش درمجمـوع  شـد و  يابيـ ارز خوب و متوسط

ج مطالعـه مـا   يه بـا نتـا  کـ ) ۲۵( اسـت  بـوده  پمفلـت  روش از مؤثرتر
  دارد. يهمخوان

 پمفلت با آموزش يا سهيمقا ريتأث يدر بررس و همکاران يمعصوم
نشان دادند کـه آمـوزش    يتومکواز از مردان نگرش بر زنان مشاوره و

 باعـث  چهـره زنـان   چهره بـه  ز مشاورهين و استفاده از پمفلت با زنان
 افـراد  نگرش يول شد، يتومکواز به نسبت مردان مثبت نگرش رييتغ

 چهره به مشاوره اي و پمفلت با آموزش نوع در دو يتومکواز به نسبت
نـدارد.   يج مطالعه حاضر همخوانيه با نتاک) ۲۶نداشت ( يچهره تفاوت

بـه علـت    تواند يمچهره به چهره  يآموزش يها روشبودن  مؤثرل يدل
بـا مـادران، شـناخت درسـت      يو تعامـل و  دهنده آموزشحضور فرد 

ز ين و يعلم يالگو کين آموزش بر اساس يح ها آنالت کازها و مشين
بـر   ين روش آموزشـ يـ شـتر ا يب ريتـأث  تيدرنهاش اعتماد آنان و يافزا

  مادران باشد. يآگاه
 يزان آگـاه يـ مختلـف در م  يآموزش يها روش که نيابا توجه به 

 در مـادران  ها آن در که يآموزش يها روشبوده و  مؤثررده يمادران ش
 درانما خود و قرارگرفته ين بهداشتيمراقب با مداوم و ميمستق تماس

 موفق، يردهيش در داشته باشند آموزش نديدر فرا يشتريب مشارکت
مطالعه حاضر، آمـوزش چهـره بـه     يها افتهيبنابر  دارند و يشتريب اثر

 يبـرا  يآموزشـ  يزيـ ر برنامهروش بود، لذا در  نيمؤثرترچهره مادران 
ــر اســاس ن يش آگــاهيافــزا ــادران ب ات يو خصوصــ هــا آن يازهــايم

در بـاال   صـرفه  بـه  مقـرون مناسـب و   يها روشاز  توان يم کيدموگراف
 بـا  جينتا نيا رد.کاستفاده  يردهيو تداوم ش ها آن يبردن سطح آگاه

 در يريادگيـ  اصول طبق. داردارتباط  زين ساالن بزرگ آموزش يتئور
رنـده  يادگي مهـارت  شيافزا يبرا مورداستفاده يها روش ،ساالن بزرگ

 و يريتصـو  و يداريشـن  يانوارهـ  نقـش،  يفـا يا ،يعمل شيشامل نما
 نيم، بهتريمستق مشارکت با ساالن بزرگ ).۲۷(است  مدل از استفاده

 يآموزش يها روش يريکارگ به رسد يم نظر به لذا و دارند را يريادگي
 يريادگيـ  نـد يفرآ در مادر مستقل از عملکرد را تيحما نيشتريب که
بهتـر اسـت   . داشـت  خواهد آموزش جينتا بر را اثر نيشتري، بکنند يم

 يمشـارکت  يهـا  روشخـود از   يآموزشـ  يها يزير برنامهن در يمسئول
  نديشتر استفاده نمايب يآموزش

مختلـف و عـدم    يهـا  آمـوزش افت يدر ياق مادران برايعدم اشت
 ازجملـــهبعـــد از آمـــوزش  هـــا پرسشـــنامهل يـــدر تکم يهمکـــار
شتر از طرف پژوهشگر يپژوهش بود که با صرف زمان ب يها تيمحدود

  د. يمرتفع گرد ين مشکالت تا حدوديق مادران، ايوو تش
 نيمـؤثرتر پژوهش، آموزش چهره به چهـره   يها افتهيبا توجه به 

بهتر اسـت مطالعـات مشـابه بـا در نظـر       حال نيباابود  يروش آموزش
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آمـوزش از راه دور (تلـه    ازجملـه د يـ جد يآموزشـ  يهـا  روشگرفتن 
  د.انجام گرد يآموزش حضور يها کارگاهسن) و يمد
  

  رکتش ر ويتقد
 يارين مطالعه يه ما را در انجام اک يمادرانه يلکاز  لهيوس نيبد

  .گردد يم ينمودند قدردان
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Abstract 
Background & Aims: Breast feeding is very useful for child, mother and community. Breast milk is 
superior to other milks in composition, amount of food, emotional effects, and protective factors. This 
study aimed to assess the effect of face to face education and pamphlet giving on mothers’ knowledge 
about breast feeding in Khoy.  
 Material & Methods: In this quasi experimental study,  105 mothers were included in the study by 
convenience sampling method, then they were allocated into three groups. Intervention was carried out by 
face to face education in one group, and by pamphlet giving in the other group. The control group did not 
receive any intervention, and they received routine hospital services. Data collection tool was a 
questionnaire containing demographic questions and knowledge questions. Data were analyzed by using 
descriptive and inferential statistics in SPSS 14.     
Results: The mean age of samples was 25.9 ± 4.93. The majority (30.5%) of them were undergraduate 
(high school diploma), 71.4% working at home, and 61.9% had a natural child- bearing process. Mothers 
in intervention groups had more knowledge than control group. The face to face education was the most 
effective method. There was no significant statistical relationship between mothers' knowledge and their 
age, job, educational level and child birth order.  
Conclusion: Since the educational methods could improve the mothers’ knowledge about breast feeding 
and according to results the face to face education method was more effective, so it is highly 
recommended to use proper and cost benefit methods to improve mothers’ knowledge and continuing 
breast feeding.  
Keywords: Face to face education, Breastfeeding Mothers, Knowledge, Pamphlet 
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