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مقاله پژوهشي

تبیین عوامل تسهیلکننده و بازدارندهی توانمندی زنان در شیردهی :یک مطالعه کیفی
 -1دکتــرای بهداشــت بــاروری ،مرکــز تحقیقــات مراقبتهــای پرســتاری و مامایــی ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ،اصفهــان ،ایــران
 -2اســتادیار ،مرکــز تحقیقــات مراقبتهــای پرســتاری و مامایــی ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ،اصفهــان ،ایــران  -3دانشــیار گــروه مامایــی و بهداشــت
بــاروری ،مرکــز تحقیقــات مراقبتهــای پرســتاری و مامایــی ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ،اصفهــان ،ایــران

*نویس��نده مس��ئول :اصفه��ان ،خیاب��ان ه��زار جری��ب ،دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفه��ان ،دانش��کده پرس��تاری و مامای��ی ،گ��روه مامای��ی و بهداش�تـ ب��اروری ،تلف��ن ۰۳۱-۳۷۹۲۷۵۳۲ :
نمابر  -۰۳۱-۳۶۶۹۹۳۹۸پســت الکترونیــکkohan@nm.mui.ac.ir:
دريافت 95/4/1 :پذيرش95/6/20 :

چكيده

مقدمــه :توانمنــدی زنــان یکــی از اهــداف توســعه هــزاره و عاملــی در دســتیابی بــه رفــاه جهانــی اســت .توانمنــدی در شــیردهی نقــش
کلیــدی در ارتقــا شــیردهی دارد و شناســایی عوامــل آن میتوانــد در بهبــود وضعیــت شــیردهی کمککننــده باشــد .ایــن مطالعــه بــا
هــدف تبییــن عوامــل توانمنــدی در شــیردهی طراحــی و انجــام شــد.
روش کار :ايــن پژوهــش بــا رويكــرد كيفــي و بــه شــیوه تحلیــل محتــوی مرســوم انجــام شــد .تعــداد  39مشــاركتكننده ( 18مــادر5 ،
فــرد کلیــدی خانــواده و  16پرســنل مشــاوره شــیردهی) در قالــب  33مصاحبــه فــردي و  2جلســه بحــث گروهــی متمركــز در پژوهــش
شــركت داشــتند .تحلیــل دادههــا همزمــان بــا جمـعآوری داده هــا و بــا اســتفاده از روش  Hisehو Shannonانجــام شــد.

یافتههــا :تحلیــل دادههــا منجــر بــه ظهــور  3طبقــه اصلــي عوامــل سیســتم ســامت ،عوامــل فــردی و خانوادگــی و عوامــل فرهنگــی
و اجتماعــی شــد كــه نشــاندهندهی عوامــل توانمنــدی در شــیردهی از دیــدگاه مشــارکتکنندگان اســت.
نتیجهگیــری :از دیــدگاه مشــارکتکنندگان ،ارايــه خدمــات شــیردهی در بیمارســتان ،وجــود واحدهــای مشــاوره شــیردهی در مراکــز
بهداشــتی و توصیههــا و اطالعــات متناقــص سیســتم ســامت دربــاره شــیردهی از عوامــل کلیــدی توانمنــدی در شــیردهی اســت.
همچنیــن ،خودکارامــدی مــادر در شــیردهی و کمــک و حمایــت خانــواده از شــیردهی ،نقــش مهمــی در تقویــت توانمنــدی در شــیردهی
دارنــد .بــه عــاوه ،وجــود بــاور مثبــت فرهنگــی نســبت بــه شــیردهی و آمــوزش و اطــاع رســانی همگانــی توانمنــدی در تــداوم
شــیردهی را تســهیل مینمایــد .توصیــه میشــود جهــت بهبــود وضعیــت تغذیــه بــا شــیر مــادر برنامههــای همــه جانبــه بــا رویکــرد
توانمندســازی در شــیردهی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
گلواژگان :توانمندی ،شیردهی ،مطالعه کیفی

مقدمه

توانمنــدی زنــان یکــی از اهــداف توســعه ملــل در هــزاره
ســوم و عامــل کلیــدی در دســتیابی بــه توســعه ملــی و رفــاه
جهانــی اســت ( .)1توانمنــدی فرآینــد توســعه توانایــی و آزادی در
تصمیمگیریهــای اساســی زندگــی اســت کــه باعــث قــدرت
بخشــیدن بــه افــراد در راســتای دســتیابی بــه فرصتهــا،
کنتــرل بــر منبــع و انتخابهایــی میشــود کــه تأثیــر عمــده
بــر ســرانجام زندگــی دارد ( .)2توانمندســازی زنــان بــه ارتقــاء
كيفيــت نقــش مادرانــهي آنــان انجاميــده و از پريشــانيهاي
روانشــناختي خانــواده میكاهــد ( .)3بــه عــاوه ،توانمندســازی
زنــان بــرای کنتــرل جنبــه هــای ســامت فــردی ،بــه ویــژه در
راســتای بهداشــت بــاروری ،در کنفرانــس جمعیــت و توســعهی
قاهــره نیــز مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت (.)4
توانمنــدی در شــیردهی نقــش کلیــدی در ارتقــا وضعیــت
شــیردهی دارد .نتایــج مطالعــات حاکــی از تأثیــر شــناخته شــدهی
توانمنــدی در شــیردهی بــر میــزان تغذیــه انحصــاری و تــداوم

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

شــیردهی اســت؛ بــه طــوری کــه توانمنــدی در شــیردهی بــا
افزایــش کنتــرل مــادر بــر محیــط ،مشــارکت فعــال ایشــان
بــر اســاس تقاضــا ،و کمــک بــه یافتــن راهحــل مشــکالت
شــیردهی ،منجــر بــه افزایــش خودکارآمــدی و کنتــرل مــادران و
میــزان شــیردهی انحصــاری میشــود (.)6 ,5
در تمــام دنيــا ،از جملــه ايــران ،بیمارســتانهای دوســتدار
كــودك میکوشــند تغذيــه بــا شــير مــادر را آمــوزش و ترويــج
دهنــد .ايــن سياســت و برنامــه در اكثــر كشــورها ،از جملــه
ايــران ،اجــرا گرديــده اســت؛ بهطوریکــه اقــدام بــه شــروع
شــيردهي در اكثــر كشــورها و مطالعــات از موفقيــت بااليــي
برخــوردار اســت؛ بهعنوانمثــال ،در ايــران ایــن میــزان بیشــتر
از  %80اســت ( .)8 ,7امــا ميــزان شــيردهي انحصــاري باگذشــت
زمــان کاهــش مییابــد؛ بــه طــوری کــه آخریــن بررســیها
نشــان داده کــه میــزان شــیردهی انحصــاری در  6ماهگــی در
کشــور  %53/1و در مناطــق شــهری  %27/8اســت (.)9
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روش کار

در ايــن پژوهــش ،عوامــل توانمنــدي در شــیردهی بــا رويكــرد
كيفــي بــر اســاس پارادايــم طبیعتگرایانــه و بــه شــیوه تحلیــل
محتــوای قــراردادي مــورد بررســي قــرار گرفــت؛ در ايــن شــيوه،
طبقهبنــدي و كدگذاريهــا بــه طــور مســتقيم براســاس دادههــاي
متنــي خــام انجــام میشــود ( .)10تعــداد  39مشــاركتكننده
( 18مــادر بــا تجربــهی شــیردهی 5 ،عضــو کلیــدی خانــواده ،و
 16پرســنل خدمــات مشــاوره شــیردهی) در قالــب  33مصاحبــه
فــردي و  2جلســه بحــث گروهــی متمركــز در پژوهــش شــركت
کردنــد .در ابتــدا ،نمونهگيــري بــه صــورت هدفمنــد و از ميــان افراد
داوطلــب صــورت گرفــت و در ادامــه بــا حداكثــر تنوع (از نظر ســن،
تحصيــات ،شــغل ،موفــق یــا ناموفــق بــودن در شــیردهی ،تعــداد
فرزنــد ،و نــوع زایمــان) تــا اشــباع دادههــا ادامــه يافــت.
جلســات مصاحبــه بــا توجــه بــه نظــر مشــارکتکنندگان
در مراكــز بهداشــتي و یــا هــر محــل دیگــری برگــزار گرديــد.
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫا ﺑﻴﻦ  30اﻟﻲ  90دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهــاي ﻧﻴﻤـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎریافتــه و ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭘﺎﺳـﺦ
ﻣـﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﺪاﻳﺖﮔﺮ ﺳﺆاﻻت ﺑﻌﺪي ﺑﻮد .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﺿـﺒﻂ
و بالفاصلــه بــه ﻫﻤﺮاه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ مکتــوب ﺷﺪ .تحلیــل

نتایج

در مطالعــهی حاضــر تعــداد  33مصاحبــه عمیــق فــردی
و  2بحــث گروهــی انجــام شــد .تعــداد  18مــادر شــیرده در
محــدودهی ســنی  22تــا  37ســال بــا  1تــا  47مــاه ســابقه
شــیردهی بــه  1تــا  3کــودک در مطالعــه شــرکت کردنــد.
اکثریــت مــادران دارای تحصیــات دیپلــم و خانـهدار بودنــد .بــه
عــاوه 5 ،عضــو کلیــدی خانــواده ( 2مادربــزرگ و  3همســر)
و  16پرســنل ارايهدهنــده خدمــات مشــاوره شــیردهی (شــامل
پزشــک نــوزادان ،مامــا ،پرســتار کــودکان ،مشــاور شــیردهی
در بیمارســتان و مرکــز بهداشــت و سیاســتگذاران ســامت
کــودکان) بــا ســوابق حرف ـهای  3تــا  34ســال نیــز در مطالعــه
شــرکت کردنــد .تحلیــل دادههــا منجــر بــه ظهــور  3طبقــه
اصلــي عوامــل سیســتم ســامت ،عوامــل فــردی و خانوادگــی
و عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی شــد كــه نشــاندهنده عوامــل
توانمنــدی در شــیردهی از دیــدگاه مشــارکتکنندگان اســت.

جدول  -1طبقات ظهور یافته بنا بر دیدگاه مشارکتکنندگان درباره عوامل توانمندی زنان در شیردهی
طبقه فرعی

خدمات شیردهی بیمارستانی
خدمات شیردهی در مراکز بهداشتی
توصیهها و اطالعات متناقض سیستم سالمت درباره شیردهی
خودکارآمدی مادر در شیردهی

نگرش ،دانش ،و مهارت خانواده برای کمک به شیردهی
باور فرهنگی نسبت به شیر مادر

آموزش و اطالعرسانی همگانی

طبقه اصلی

عوامل سیستم سالمت
عوامل فردی و خانوادگی
عوامل فرهنگی و اجتماعی
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عوامــل جمعیتشــناختی ،اجتماعــی و روانــی پدیــده شــیردهی و
مداومــت تغذیــه بــا شــیرمادر را پیچیــده میســازد .بــراي دســتيابي
بــه اهــداف شــیردهی بايــد عوامــل مؤثــر بــر شــیردهی از دیــدگاه
زنــان شــیرده مــورد توجــه قــرار گيــرد تــا مداخــات بــر اســاس
ايــن ويژگيهــا برنامهريــزي شــود .همچنیــن ،موضوعاتــی ماننــد
توانمنــدی و شــیردهی وابســته به مولفههــای فرهنگــی و اجتماعی
هســتند و یافتــن عوامــل دخیــل از مهمتریــن روشهــای کســب
موفقیــت در برنامههــای ارتقــا شــیردهی محســوب میگــردد.
بنابرایــن بایــد عوامــل توانمندی در شــیردهی شناســایی شــده و در
برنامهریزیهــای بهداشــتی و ترویــج شــیردهی مــورد توجــه قــرار
گیــرد .بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران اطالعــات ناچیــزی دربــاره
توانمنــدی در شــیردهی در دســت اســت و تحقیــق کیفــی بهتریــن
گزینــه بــرای مطالع ـهی مفاهیــم پیچیــده ایســت کــه اطالعــات
کمــی دربــاره آن وجــود دارد ،مطالع ـهی حاضــر بــا روش تحليــل
محتــواي کیفــی و بــا هــدف تبییــن عوامــل توانمندی در شــیردهی
از دیــدگاه زنــان در شــهر اصفهــان طراحــی و انجــام شــد.

دادههــا بــا اســتفاده از روش هیســه و شــانون انجــام شــد ()10؛
بدینترتیــب کــه پــس از مکتــوب شــدن ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر
ﻣﺮور شــدند و پــس از پیــدا کــردن دیــد کلــی نســبت بــه آنهــا،
کدهــا اســتخراج گردیدنــد .ﺳﭙﺲ ،ﻛﺪﻫﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﻲ
ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗـﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ در زﻳﺮ ﻃﺒﻘـﻪﻫﺎ و ﻃﺒﻘـﺎت
اﺻـﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑـﺎر ﻣﺘـﻮن اوﻟﻴـﻪ و ﻃﺒﻘـﺎت ﻧﻬـﺎﻳﻲ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮك درﺑﺎره ﻃﺒﻘﺎت رﺳﻴﺪﻧﺪ.
ســعی شــد بــا حداکثــر تنــوع در نمونهگیــری ،درگیــری طوالنــی
مــدت بــا دادههــا ،بازبينــي کدهــا توســط مشــارکتکنندگان و
بازبينــي همتــراز توســط اســتاد راهنمــا ،مشــاور و همــكار ،اعتبــار
دادههــا افزایــش یابد .جهت تقويــت تأییدپذیــری ،از ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ
اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ مصاحبههــای ﺧﺎم،
آﻧﺎﻟﻴﺰ و نتیجهگیــری در اﺧﺘﻴﺎر چنــد ﻣﺤﻘـﻖ دﻳﮕـﺮ ،ﻛـﻪ ﺑـﺎ تحقیــق
ﻛﻴﻔﻲ آﺷـﻨﺎ ﺑـﻮدنــد ،ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎر ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ .مطالعــه
در کمیتــه پژوهشــی دانشــگاه بــا شــماره  393472بــه تصویــب
رســید و کلیــه مالحظــات اخالقــی مطالعــه از جملــه معرفــی
پژوهشــگر بــه مشــارکتکنندگان ،توضیــح اهــداف مطالعــه ،اخــذ
رضایتنامــه كتبــي آگاهانــه ،دادن اختیــار خــروج از مطالعــه در هــر
زمــان ،محرمانــه نگهداشــتن اطالعــات و غيــره رعایــت گردیــد.
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و بــه مــن کمــک کــرد تــا شــیردهی را شــروع کنــم و خیلــی بــا
حوصلــه بــه مــن میگفــت کــه چــه جــوری بچــه را بغــل کنــم».

از طرفــی دیگــر ،مشــارکتکنندگان عــدم تخصیــص زمــان
کافــی بــرای آمــوزش تکنیــک شــیردهی در بیمارســتان را از
موانــع ارتقــا شــیردهی بــر شــمرده و اظهــار داشــتند کــه عــدم
حمایــت مــادر در شــروع شــیردهی و نبــود آمــوزش عملــی در
زمینـهی مهارتهــای شــیردهی باعــث اســترس و ســردرگمی در
ایشــان شــده و میتوانــد بــه تســلیم شــدن در برابــر مشــکالت
و ســختیهای شــیردهی بیانجامــد .همچنیــن ،آنــان بــر حمایــت
ویــژه از مــادران بــا شــرایط شــیردهی دشــوار ،ماننــد مــادران
ســزارینی و نخسـتزا ،تأکیــد کــرده و بیــان داشــتند کــه ارجــاع
مــوارد مشــکلدار بــه واحــد مشــاوره شــیردهی بیمارســتانی
کمــک شــایانی بــه تــداوم شــیردهی در ایــن قبیــل مــادران
میکنــد .یــک مامــا در ایــن بــاره چنیــنگفــت« :در ایــران

زایمــان ســزارین خیلــی انجــام میشــود و پرســنل بایــد زمــان
بیشــتری را صــرف آمــوزش بــه ایــن مادرهــا و خانوادههاشــون
کننــد تــا بتواننــد شــیردهی موفقــی داشــته باشــند».
در همیــن راســتا ،مشــارکتکنندگان اظهــار داشــتند کــه
بیتوجهــی بــه ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر در بعضــی
بیمارســتانها مشــکالت متعــددی را بــرای مــادران و پرســنل
در زمینــه شــیردهی ایجــاد کــرده اســت .بــهعنــوانمثــال ،بــا
اینکــه تمــاس پوســت بــا پوســت مــادر و نــوزاد و شــروع زودرس
شــیردهی در ســاعت اول تولــد تأثیــر مثبتــی بــر موفقیــت و تــداوم
شــیردهی دارد ،بــه علــت انجــام درصــد زیــادی از زایمانهــا بــه
شــیوه ســزارین و وجــود درد و اثــرات داروهای بیهوشــی در مادران
ســزارینی ،ایــن تمــاس و شــروع زودرس شــیردهی بــه تعویــق
میافتــد .بــر همیــن اســاس ،مشــارکتکنندگان توصیــه کردنــد
تــا حــد ممکــن تمــاس و شــروع شــیردهی در کوتاهتریــن زمــان
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پــس از تولــد بــرای تمــام مــادران و نوزادانشــان ،حتــی در مــادران
ســزارینی ،انجــام شــود .همچنیــن ،اظهــارات مشــارکتکنندگان
نشــان داد عــدم تأکیــد بــر اهمیــت شــیردهی و عــدم توانمنــدی
پرســنل در ارايــه مؤثــر مشــاوره شــیردهی از ابعــاد عملکــرد ناکافی
بیمارســتان دوســتدار کــودک اســت؛ بــه طــوری کــه اگــر پرســنل
دارای دانــش ،انگیــزه و مهــارت کافــی در ارايــه خدمــات شــیردهی
نباشــند ،قــادر نخواهنــد بــود مــادران را بــه درســتی در زمینــه
شــیردهی آمــوزش دهنــد کــه ایــن منجــر بــه عــدم موفقیــت مــا
در شــیردهی میشــود .یــک متخصــص نــوزادان در ایــن بــاره
افــزود« :بعضــی پرســنل در زمینــه مشــاوره شــیردهی توانمنــدی

الزم را ندارنــد؛ مثــا ،گاهــی اوقــات نــوع رفتــاری کــه پرســنل بــا
مــادران دارنــد و مشــکل در نــوع آموزشــی کــه میدهنــد بـ ه ایـن
علــت اســت کــه نمیتوننــد بــه ســؤاالت مادرهــا جــواب بدهنــد
و در ایــن زمینــه ضعیفانــد .اگــر توانمندشــان کنیــم ،مثـ ً
ا تــوی
کارگاههــا ،خیلــی بهتــر میتوننــد بــه مادرهــا آمــوزش و مشــاوره
دهنــد».
 -2-1خدمات شیردهی در مراکز بهداشتی
از دیــدگاه مشــارکتکنندگان ،آمــوزش شــیردهی در دوران
بــارداری در مراکــز بهداشــتی از عوامــل کلیــدی توانمنــدی در
شــیردهی اســت؛ بــه طــوری کــه اگــر مــادر در دوران بــارداری
آمــوزش کافــی ندیــده باشــد ،موفقیــت و تــداوم شــیردهی کمتری
داشــته و بــروز مشــکالت در او بیشــتر اســت .بــر همیــن اســاس
مشــارکتکنندگان در ایــن مطالعــه توصیــه کردنــد همــه مــادران
و خانوادههــای آنــان در دوران بــارداری در مــورد شــیردهی و
تکنیــک هــای صحیــح آن و پیشــگیری و درمــان مشــکالت
شــایع شــیردهی در مراکــز بهداشــتی و مطــب پزشــکان اطفــال
و مامایــی آمــوزش داده شــوند .مــادری اظهــار داشــت« :آمــوزش

روش صحیــح شــیردهی خیلــی مهمــه ،در کالس هــای شــیردهی
دوران بــارداری در مــورد نحــوه در آغــوش گرفتــن و تکنیــک
صحیــح شــیردهی آمــوزش میدادنــد کــه ایــن خیلــی بــه مــن
کمــک کــرد و باعــث شــد بتونــم راحــت شــیر بــدم».
همچنیــن ،تحلیــل دیــدگاه مشــارکتکنندگان نشــان داد کــه
تأکیــد بــر ارزیابــی وضعیــت شــیردهی در مراقبتهــای مــادر و
کــودک نقــش بســزایی در تســهیل توانمندی مــادران در شــیردهی
دارد و همانگونــه کــه در فرمهــای مراقبــت مــادر و کــودک
مشــخص شــده ،بایــد شــیوه شــیردهی تمامــی مــادران مشــاهده
و وضعیــت شــیردهی آنــان ارزیابــی و تحلیــل شــود و راهکارهــای
الزم جهــت بهبــود وضعیــت شــیردهی بــه مــادر پیشــنهاد گــردد.
بــه عــاوه ،اکثــر مشــارکتکنندگان اظهــار کردنــد کــه
بــه علــت شــیوع مشــکالت شــیردهی در روزهــای اول بعــد از
زایمــان ،مراکــز مشــاوره شــیردهی در مراکــز بهداشــتی نقــش
مهمــی در تــداوم شــیردهی دارنــد و آمــوزش بــه مــادر جهــت
پیشــگیری و درمــان مشــکالت شــیردهی و ارائــه مشــاوره عملی
در حــل مشــکالت شــیردهی و کمــک بــه آنهــا در یافتــن راهــی
بــرای تطابــق بــا ایــن مشــکالت ،عامــل مهمــی در توانمنــدی
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 -1عوامل سیستم سالمت
از دیــدگاه مشــارکتکنندگان ،سیســتم ســامت نقــش
کلیــدی در توانمنــدی در شــیردهی دارد؛ بــه طــوری کــه
ارائــه خدمــات شــیردهی در بیمارســتانها و مراکــز بهداشــتی
و توصیههــا و اطالعــات متناقــض سیســتم ســامت دربــاره
شــیردهی از عوامــل توانمنــدی در شــیردهی اســت.
 -1-1خدمات شیردهی بیمارستانی
تحلیــل دادههــا نشــان داد مشــارکتکنندگان اهمیــت زیــادی
بــرای بیمارســتانها در شــروع شــیردهی و آمــوزش مهارتهــای
عملــی شــیردهی پــس از زایمــان در توانمنــدی در شــیردهی قائــل
هســتند .آنــان بهضــرورت دریافــت کمــک عملــی و مشــاوره
صحیــح جهــت تثبیــت شــیردهی در چنــد روز اول بعــد از زایمــان
اشــاره کــرده و اظهــار داشــتند که مشــاوران شــیردهی بیمارســتانی
بایــد بالفاصلــه پــس از زایمــان مــادران را بــه صــورت عملــی
در مــورد اهمیــت شــیردهی ،تکنیــک صحیــح شــیردهی ،نحــوه
دوشــیدن و ذخیرهســازی شــیر آمــوزش دهنــد .یــک مــادر در
ایــن بــاره اظهــار داشــت« :پــس از زایمــان اولــم یــک مامــا اومــد

تبیین عوامل تسهیلکننده و...

زینب حیدری و همكاران

در شــیردهی اســت .مشــاور شــیردهی بــا  20ســال ســابقه در
ایــن زمینــه افــزود« :خیلــی از مادرهــا بعــد از زایمــان دچــار

اگرچــه کلیــه مشــارکتکنندگان بــر اهمیــت و نقــش مراکــز
بهداشــتی در ارتقــا توانمنــدی در شــیردهی تأکیــد نمودنــد ،امــا
اظهــار داشــتند خدمــات فعلــی مشــاوره شــیردهی در مراکــز
بهداشــتی مطلــوب نبــوده و کمبــود مراکــز مشــاوره شــیردهی
و عــدم آگاهــی مــادر از وجــود آنهــا و خدماتــی کــه ارايــه
میدهنــد از موانــع ارتقــا شــیردهی اســت .همچنیــن ،آنــان
بیتوجهــی بــه نگرانــی هــا و مشــکالت مــادران شــیرده را از
موانــع توانمنــدی در شــیردهی برشــمردند و بیــان کردنــد تنهایــی
مــادر در حــل مشــکالت شــیردهی در هفتــه اول تولــد نــوزاد و
فقــدان ویزیــت پیگیــری بــه علــل متعــدد ،ماننــد کمبــود مراکــز
مشــاوره شــیردهی و ارايــه خدمــت توســط ایــن مراکــز معــدود
فقــط در شــیفت صبــح و عــدم آمــوزش و پیگیــری مشــکالت
شــیردهی در مطــب متخصصیــن مامایــی و اطفــال ،منجــر بــه
درمــان ناکافــی مشــکالت شــیردهی و در نتیجــه کاهــش میــزان
شــیردهی میشــود .یــک مامــا در ایــن بــاره چنیــنگفــت« :بعــد

از ترخیــص از بیمارســتان ،وضعیــت شــیردهی بایــد پیگیری شــود
و بهتریــن مــکان بــرای ایــن کار ،مراکــزی اســت کــه مختــص
مشــاوره شــیردهیه؛ بــه خاطــر اینکــه مشــاوران شــیردهی در ایــن
زمینــه آمــوزش خــاص دیدهانــد .ایــن مشــاورهها خیلــی موثــره،
امــا تعــداد ایــن مراکــز هنــوز کمــه و همــه مراکــز بهداشــتی
درمانــی مــا مراکــز مشــاوره شــیردهی ندارنــد».
 -3-1توصیهها و اطالعات متناقض سیستم سالمت
درباره شیردهی
تحلیــل اظهــارات مشــارکتکنندگان نشــان داد کــه بــه علــت
وجــود شــکاف اطالعات ســامتی میــان مــادر و جامعه پزشــکی،
ارايــه توصیههــا و اطالعــات متناقــض توســط پزشــکان بخــش
خصوصــی و پرســنل مراکــز دولتــی منجــر بــه ســردرگمی مــادر
در انتخــاب روش تغذیــه کــودک و راهکارهــای مؤثــر در حــل
مشــکالت شــیردهی شــده ،و درنهایــت منجــر بــه کاهــش
توانمنــدی او در شــیردهی میگــردد .مشــارکتکنندگان بیــان
کردنــد متخصصیــن زنــان و مامایــی توجهــی بــه شــیردهی
ندارنــد و معمــوال توصیــه و آموزشــی در دوران بــارداری در
زمینــه شــیردهی ارايــه نمیدهنــد .اغلــب متخصصیــن اطفــال
هــم فرصتــی بــرای آمــوزش و مشــاوره شــیردهی در حیــن
مراقبــت از کــودک ندارنــد .یــک مامــا دراینبــاره اظهــار
داشــت« :گاهــی اوقــات مــادر بــه پزشــکی مراجعــه میکنــه

و میگــه بــه نظــرم شــیرم کمــه و اون پزشــک بــدون بررســی،
شــیر خشــک تجویــز میکنــه؛ ولــی بعــد کــه بــه مــا مراجعــه
میکنــه و مــا نشــانههای کفایــت شــیر را بررســی میکنیــم

و میگیــم شــیرت کافیــه ،مــادر دچــار ســردرگمی میشــه و میگــه
پــس چــرا دکتــر شــیر خشــک تجویــز کــرده؟».
در همیــن راســتا ،پرســنل بیــان کردنــد وفــور و دسترســی
آســان بــه شــیر خشــک در داروخانههــا ،بــدون نیــاز بــه انجــام
مشــاوره شــیردهی ،یکــی دیگــر از موانــع ارتقــا شــیردهی اســت.
آنــان توصیــه کردنــد شــیر خشــک در داروخانــه در معــرض دیــد
عمــوم قــرار نداشــته باشــد و بــا مادرانــی کــه درخواســت خریــد
شــیر مصنوعــی دارنــد مشــاورهای در ایــن زمینــه صــورت گیــرد.
پزشــک متخصــص اطفالــی در همیــن مــورد افــزود« :گاهــی

اوقــات مادرانــی بــه مــا مراجعــه میکننــد کــه بــدون مشــورت
بــا تیــم ســامت ،شــیر خشــک را از داروخانــه خریدهانــد و
بــرای شــیرخوار خــود شــروع کردهانــد .بایــد در داروخانههــا
بــرای فــروش شــیر خشــک قوانیــن خاصــی وضــع شــود تــا ایــن
مــوارد اتفــاق نیفتــد».
 -2عوامل فردی و خانوادگی
تأکیــد بــر نقــش کلیــدی عوامــل فــردی و خانوادگــی در
شــیردهی از دیگــر مــواردی بــود کــه مشــارکتکنندگان بــه آن
اشــاره داشــتند؛ بــه طــوری کــه خودکارآمــدی مــادر در شــیردهی
و نگــرش ،دانــش و مهــارت خانــواده بــرای کمــک بــه شــیردهی
را از عوامــل مهــم توانمنــدی در شــیردهی دانســتند.
 -1-2خودکارآمدی مادر در شیردهی
از دیــدگاه مشــارکتکنندگان ،دانــش کافــی مــادر در زمینــه
شــیردهی ،تحلیــل وضعیــت شــیردهی و مهــارت بهکارگیــری
تکنیــک صحیــح شــیردهی ،نقــش کلیــدی در خودکارآمــدی
او در شــیردهی دارد .ایشــان همچنیــن توصیــه کردنــد کــه در
دوران بــارداری در زمینــه فوایــد شــیردهی ،تکنیــک صحیــح
شــیردهی و بررســی کفایــت شــیردهی آموزشهایــی بــه
مــادران داده شــود و در دوران پــس از زایمــان نیــز وضعیــت
شــیردهی پیگیــری شــود و همچنیــن ،نشــانی مراکــز مشــاوره
شــیردهی در اختیــار مــادران گذاشــته شــود تــا در صــورت لــزوم
بــه آنهــا مراجعــه کننــد .یــک مامــا در ایــن رابطــهگفــت« :بلــد

نبــودن تکنیــک شــیردهی مثــلاینکــه مــادر اص ـ ً
ا نمیدونــه
نــوزاد را چگونــه در آغــوش بگیــره و  ...باعــث ایجــاد مشــکالتی
در فراینــد شــیردهی میشــه؛ مثــا یــک شــقاق نیپــل کوچــک
باعــث میشــه مــادر نتونــه درســت شــیر بــده .حتــی در ادامــه
ایــن مشــکالت ممکنــه روی احســاس کفایــت شــیر مــادر هــم
تأثیــر بــذاره»

بــه عــاوه ،تحلیــل دیــدگاه مشــارکتکنندگان نشــان داد
ورود یــک فرزنــد جدیــد در خانــواده ،یــک بحــران محســوب
میشــود ،بــه خصــوص کــه والدیــن بایــد نقشهــای متعــددی
را بــر عهــده گیرنــد؛ در نتیجــه مشــارکت کننــدگان توصیــه
کردنــد والدیــن در دوران بــارداری بــرای ایــن نقشهــا آمــاده
ن وجــود ،در ایــران اغلــب ایــن آموزشهــا وجــود
شــوند .بــا ای ـ 
نــدارد و والدیــن بــه جهــت تعــدد مســئولیتهای مراقبــت از
نــوزاد ،از شــیردهی غافــل شــده و اهمیــت کمتــری بــرای آن
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مشــکل میشــوند؛ ماننــد ماســتیت ،احتقــان و شــقاق ســینه .مــا
ســعی میکنیــم ایــن مشــکالت را پیشــگیری و درمــان کنیــم؛
مث ـ ً
ا بــه مــادر نحــوه صحیــح بغــل کــردن نــوزاد و شــیردهی
صحیــح را آمــوزش میدهیــم».

173

174

«مــن وقتــی بچــه اولــم بــه دنیــا اومــد هیــچ آمادگــی و دانشــی
نداشــتم؛ بچــه خیلــی گریــه میکــرد مکــرر شــیر میخواســت.
صبــح تــا شــب جیــغ مـیزد؛ گرســنش بــود .خــودم هم ســزارین
کــرده بــودم و نمیتوانســتم از کــودک و خــودم مراقبــت کنــم».
همچنیــن ،تحلیــل تجــارب مشــارکتکنندگان نشــان داد نگرانی
مــادر مــورد کفایــت کمیــت و کیفیــت شــیر و عــدم توانایــی او در
ارزیابــی صحیــح کافــی بــودن شــیرش بــرای رشــد کــودک ،منجر
بــه شــروع تغذیــه بــا شــیر خشــک بــدون مشــورت بــا سیســتم
ســامت میشــود .بــه عــاوه ،مشــارکتکنندگان اظهــار کردنــد
آگاهــی کافــی مــادر دربــاره اهمیــت تغذیه تکمیلــی و نحوه از شــیر
گرفتــن ،از دیگــر عوامــل خودکارآمــدی او در شــیردهی اســت .بــه
طــوری کــه عــدم آشــنایی مــادر بــا زمــان مناســب شــروع تغذیــه
تکمیلــی و شــیوه صحیــح آن باعــث مشــکالت فراوانــی شــده و
حتــی ممکــن اســت منجــر بــه قطــع زودرس شــیردهی گــردد.
مــادر  37ســالهای در ایــن بــارهگفــت« :بایــد در مــورد تغذیــه

تکمیلــی هــم آمــوزش داد؛ مث ـ ً
ا ،ایــن کــه غذاهــای کمکــی را
بــه شــکلهای مختلــف تــو وعدههایــی کــه بچــه دوســت داره
بــا مــواد غذایــی کــه دوســت داره آمــاده و تــو یخچــال نگهــداری
کنیــد و زمانــی کــه واقعــا کــودک نیــاز داره بــه غــذا ،قبــل از ایــن
کــه مطالبــه بکنــه ،شــیر مــادر را در اختیــارش بذاریــد».
 -2-2نگرش ،دانش ،و مهارت خانواده برای کمک به
شیردهی
تأکیــد بــر نقــش کلیــدی نگــرش مثبــت و دانــش و مهــارت
کافــی همســر و خانــواده نســبت بــه شــیر مــادر از دیگر مــواردی
بــود کــه مشــارکتکنندگان بــه آن اشــاره نمودنــد .آنــان بیــان
کردنــد دانــش و مهــارت کافــی افــراد خانــواده جهــت کمــک
بــه شــیردهی ،نقــش مهمــی در حمایــت از مــادر و شــیردهی
دارد و اعضــای کلیــدی خانــواده بایــد بــرای کمــک عملــی بــه
مــادر در مراقبــت از نــوزاد ،حمایــت کافــی از مــادر و شــیردهی،
و نحــوه رفتــار در حــل مشــکالت شــیردهی آمــوزش ببیننــد تــا
بتواننــد بــه مــادر در تــداوم شــیردهی کمــک کننــد .پزشــک
اطفالــی در ایــن بــاره چنیــن اظهــار کــرد« :حمایــت در شــیردهی

بســیار مهمــه و اگــر همســر و خانــواده بــه شــیردهی اعتقــاد
داشــته باشــند و از مــادر شــیرده حمایــت کننــد ،احتمــال تــداوم
شــیردهی افزایــش مییابــد».
از ســویی دیگــر ،مشــارکتکنندگان اظهــار کردنــد درصورتیکــه
اعضــای خانــواده دارای دانــش و مهــارت کافــی جهــت کمــک بــه

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

شــیردهی نباشــند ،نمیتواننــد حمایتهــای مؤثــری از شــیردهی
انجــام دهنــد .ایشــان بیــان کردنــد کــه اعضــای خانــواده در چنــد
روز اول تولــد ،تعــدد وظیفــه مراقبــت از مــادر و نــوزاد را دارنــد؛ در
حالــی کــه اغلــب مــادران نیــز ســزارین شــدهاند و بــه مراقبــت
بیشــتری نیــاز دارنــد ،در نتیجــه خانــواده توجــه بیشــتری بــه
مراقبــت از مــادر دارد تــا نــوزاد و از طرفــی دیگــر اعضــای خانــواده
مهــارت کافــی نیــز بــرای کمــک عملــی بــه شــیردهی ندارنــد
و شــیردهی مــورد غفلــت قــرار میگیــرد .همچنیــن ،از دیــدگاه
مشــارکتکنندگان حمایــت ناکافــی خانــواده از مــادر هنــگام
بــروز مشــکالت شــیردهی و تطابــق بــا ســختیهای آن ،باعــث
کاهــش احتمــال تــداوم و موفقیــت شــیردهی میشــود .یــک
فــوق تخصــص نــوزادان اظهــار داشــت« :خانوادههــا در شــیردهی

ن وجــود ،خانوادههــا دانــش و مهــارت
خیلــی مهــم هســتند؛ بــا ایـ 
کافــی در ایــن زمینــه ندارنــد .بایــد خانوادههــا را هــم آمــوزش
داد .خانــواده هــم بایــد در جلســات آمــوزش شــیردهی مــادر دوران
بــارداری و بعــد از زایمــان حضــور داشــته باشــد».
 -3عوامل فرهنگی و اجتماعی
تحلیــل دیــدگاه مشــارکتکنندگان نشــان داد آنــان نقــش
کلیــدی را بــرای عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی در توانمنــدی
در شــیردهی قایــل بــوده و بیــان داشــتند بــاور مثبــت فرهنگــی
نســبت بــه شــیر مــادر و آمــوزش و اطالعرســانی همگانــی
منجــر بــه توانمنــدی در شــیردهی میگــردد.
 -1-3باور مثبت فرهنگی نسبت به شیر مادر
مشــارکتکنندگان اظهــار داشــتند نظــر بــه ایــن کــه اکثریــت
خانوادههــای ایرانــی مســلمان هســتند ،ارج نهــادن آموزههــای
دینــی بــه شــیر مــادر عامــل مهمــی بــرای تصمیــم زنــان و
خانــواده بــه شــیردهی اســت .آنــان توصیــه کردنــد جهــت
توانمندســازی مــادران در شــیردهی ،تأکیــد و توصیههــای
اســام بــه شــیردهی بــرای مــادران و خانوادههــای آنــان بیــان
شــود .مــادر  23ســالهای گفــت« :در آموزههــای اســام در مــورد

فوایــد و اثــرات شــیردهی بــرای خودمــون و بــرای بچــه خیلــی
روایــت داریــم و تأکیــد شــده و ایــن روایــات و ایــن مباحــث
یکجــور تشــویق و حمایــت بــود بــرای مــن در شــیر دادن».

همچنیــن ،از دیــدگاه مشــارکتکنندگان اگــر خانوادههــا
و خصوصــا دختــران از کودکــی و در هنــگام الگوبــرداری
رفتارهــای مادرانــه نگــرش مثبتــی نســبت بــه شــیردهی داشــته
باشــند ،میــزان تغذیــه بــا شــیر مــادر افزایــش مییابــد؛ لــذا
ایشــان توصیــه کردنــد مــادران و خانوادههــا در تربیــت فرزنــدان
بــه ایــن مــوارد توجــه داشــته باشــند.
 -2-3آموزش و اطالعرسانی همگانی
مشــارکتکنندگان بیــان کردنــد اگــر دیــد کلــی جامعــه
نســبت بــه شــیردهی مثبــت و حمایتــی باشــد و ترویج و تشــویق
تغذیــه بــا شــیر مــادر صــورت گیــرد ،باعــث تمایــل مــادران و
خانوادههــا بــه شــیردهی میشــود .ب ـ ه عنــوانمثــال ،رســانهها
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قایــل میشــوند .بــه عــاوه ،مشــارکتکنندگان بــاور داشــتند از
نظــر برخــی زنــان امــروزی تضــادی میــان حفــظ تناســب انــدام
و شــیردهی وجــود دارد؛ بــه طــوری کــه ایــن احســاس دوگانــه
ممکــن اســت منجــر بــه احتــراز مــادر از شــیردهی گــردد.
ایشــان توصیــه کردنــد کــه دربــاره ی تأثیــر مثبــت تغذیــه بــا
شــیر مــادر بــر ســامت مــادر و کــودک و مضــرات تغذیــه
مصنوعــی و روشهــای حفــظ تناسـباندام همــراه بــا شــیردهی
آموزشهایــی بــه مــادران داده شــود .مــادر  31ســالهایگفــت:

تبیین عوامل تسهیلکننده و...

زینب حیدری و همكاران

بــارداری برنامههــای تلویزیــون و اینترنــت دربــاره فوایــد شــیر
مــادر ،روش صحیــح شــیردهی و  ...خیلــی بــه مــن آگاهــی داد.
در کل آموزشهــای خوبــی میدادنــد».
همچنیــن ،از دیــدگاه مشــارکتکنندگان آگاهــی جامعــه از
ارزش تغذیــه بــا شــیر مــادر نیــز از عوامــل توانمنــدی در شــیردهی
اســت؛ بــه طــوری کــه آگاهــی جامعــه از تأثیــرات مثبت شــیردهی
بــر ســامت مــادران و کــودکان باعــث تــداوم و ارتقــا وضعیــت
شــیردهی میشــود .لــذا ایشــان توصیــه کردنــد در آموزشهــای
شــیردهی ،یافتههــای جدیــد مرتبــط بــا اثــرات مثبــت شــیردهی
بــر ســامت مــادر ،کــودک ،روابــط والدیــن و فرزنــد ،ایجــاد پیونــد
عاطفــی و احســاس تعلــق نیــز گنجانــده شــود .سیاسـتگذاری در
ایــن زمینــهگفــت« :بایــد در آموزشهــا بــر یافتههــای جدیــد

تاکیــد کــرد تــا اعتقــاد بــه شــیردهی بیشــتر بشــه؛ مثــا تغذیــه
بــا شــیر مــادر باعــث افزایــش ضریــب هوشــی کــودک میشــود
یــا بــا شــیردهی فــرار از منــزل کــم میشــه و ارتباطــات عاطفــی
فرزنــد بــا پــدر و مــادر بیشــتر میشــه».

بحث

تحلیــل دادههــا نشــان داد مشــارکتکنندگان عوامــل
توانمنــدی در شــیردهی را در  3بعــد :عوامــل سیســتم ســامت،
فــردی و خانوادگــی و فرهنگــی و اجتماعــی توصیــف کردنــد.
یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه خدمــات شــیردهی
بیمارســتانی نقــش کلیــدی در توانمنــدی در شــیردهی دارد و
وجــود واحــد اختصاصــی آمــوزش و مشــاوره شــیردهی در
بیمارســتان ،تأکیــد بــر انجــام تمــاس پوســت بــا پوســت مــادر
و نــوزاد در بیمارســتان ،تأکیــد بــر شــروع زودرس شــیردهی در
بیمارســتان ،حمایــت و آمــوزش عملــی مــادر و ارجــاع مــوارد
مشــکلدار بــه واحــد مشــاوره شــیردهی منجــر بــه شــکلگیری
توانمنــدی در شــیردهی میشــود .مشــارکتکنندگان در
مطالعــه اُنــگ و همــکاران نیــز خدمــات شــیردهی بیمارســتانی
را از عوامــل کلیــدی در بهبــود شــیردهی دانســتند و بــر آمــوزش
مــادران و اطمینــان از مهارتهــای عملــی شــیردهی آنــان قبــل
از ترخیــص از بیمارســتان تأکیــد کردنــد (. )11از ســویی دیگــر،
مشــارکتکنندگان مهــارت و توانمنــدی ناکافــی پرســنل ،عــدم
بــاور و انگیــزه مناســب و چگونگــی انتقــال ایــن بــاور بــه مــادر،
فرصــت کــم پرســنل و شــروع شــیر خشــک در بیمارســتان را
از موانــع توانمنــدی در شــیردهی برشــمردند .نتایــج مطالعــه

داگالس و همــکاران نیــز همســو بــا ایــن یافتههــا نشــان
داد کــه رفتارهــای حمایتــی بیمارســتانها و مهــارت مشــاوره
پرســنل آنهــا در شــروع و ادامــه تغذیــه بــا شــیر مــادر بســیار
مؤثــر اســت ()12
بهعــاوه ،یافتههــای مطالعــه نشــان داد ارايــه خدمــات مشــاوره
شــیردهی در مراکــز بهداشــتی بعــدی کلیــدی در توانمنــدی در
شــیردهی اســت .بــه طــوری کــه وجــود مراکز مشــاوره شــیر مادر،
ارايــه مشــاوره عملی ،حل مشــکالت شــیردهی و ارزیابــی وضعیت
شــیردهی حیــن ارايــه مراقبتهــای مــادر و کــودک منجر بــه ارتقا
توانمنــدی در شــیردهی میشــود .همچنیــن ،مشــارکتکنندگان
مشــکالت شــیردهی مــادر از قبیــل شــقاق و دردنــاک بــودن نیپل
بــه هنــگام شــیردهی ،بــه خصــوص در روزهــای اول پــس از تولــد
را از عوامــل عــدم موفقیــت مــادران در تــداوم شــیردهی دانســتند.
ایشــان اظهــار داشــتند مــادران در زمینــه مشــکالت شــیردهی و
نحــوه پیشــگیری و درمــان آنهــا اطالعــات کمــی دارنــد و آموزش
در ایــن زمینــه ،در دوران بــارداری و یــا مراقبتهــای بعــد از
زایمــان ،منجــر بــه آمادگــی بهتــر و توانمنــدی آنهــا در شــیردهی
میگــردد .از طرفــی دیگــر ،مشــارکتکنندگان آمــوزش ناکافــی
مــادران در مــورد شــیردهی بــه علــل مختلــف ،ازجملــه فرصــت
ناکافــی پزشــکان در مطــب و عــدم اختصــاص وقــت کافــی بــرای
آمــوزش شــیردهی ،را از موانــع مهــم موفقیــت در شــیردهی
ذکــر کردنــد .مشــارکتکنندگان پیشــنهاد دادنــد ایجــاد مراکــز
مشــاوره شــیردهی در کنــار مطبهــای خصوصــی پزشــکان،
جهــت آمــوزش و حمایــت از شــیردهی ،میتوانــد تــا حــد زیــادی
باعــث برطــرف شــدن ایــن مانــع شــود .مطالعــات دیگــر هــم بــر
لــزوم تقویــت آموزشهــای شــیردهی و نیــاز مــادران بــه ایــن
آموزشهــا و تأثیــر ایــن مداخــات در ارتقــا وضعیــت شــیردهی
تأکیــد کردهانــد ( .)13 ,11در مطالعــه  Hegenyو همــکاران نیــز
دانــش و مهــارت مــادر بــرای رویارویــی بــا مســائل مرتبــط بــا
شــیردهی از تســهیلکنندههای شــیردهی بــود و مادرانــی کــه
در فراینــد شــیردهی از سیســتم بهداشــتی حمایــت مــی شــدند ،در
شــیردهی و تطابــق بــا مشــکالت آن موفقتــر بودنــد (.)14
توصیههــا و اطالعــات متناقــض یکــی دیگــر از عواملــی بــود
کــه مشــارکتکنندگان بــه آن اشــاره کردنــد؛ بــه طــوری کــه آنان
تجویــز بــدون دلیــل شــیر خشــک (بــدون بررســی نشــانههای
کفایــت شــیر) را از موانــع کلیــدی در ارتقــا شــیردهی برشــمردند.
آنهــا اظهــار داشــتند کــه نیــاز اســت در ابتــدا پرســنل بهداشــتی و
سیاسـتگذاران ،فوایــد تغذیــه نــوزاد بــا شــیر مــادر را بــاور کننــد
تــا بتواننــد ایــن بــاور را در مــادران و خانــواده آنهــا ایجــاد کننــد.
بررس ـیها نیــز نشــان میدهــد بیشــترین علــت قطــع شــیردهی
در شــیرخواران کمتــر از  6مــاه ایرانــی ،توصیــه ارایهدهنــدگان
خدمــات ســامت ،بــه خصــوص پزشــک ،بــه عدمکفایــت شــیر
(خــود تشــخیصی یــا واقعــی) بــوده اســت (.)15
مشــارکتکنندگان مطالعــه حاضــر خودکارآمــدی مــادر
در شــیردهی را از دیگــر عوامــل کلیــدی در توانمنــدی در
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نقــش مهمــی در آمــوزش و ایجــاد باورهــای مثبــت در جامعــه
دارنــد و آمــوزش و اطالعرســانی از طریــق رســانهها ،جهــت
تشــویق و ترویــج شــیردهی ،منجــر بــه بهبــود نگــرش عمومــی
نســبت بــه شــیردهی و حمایــت از شــیردهی شــده اســت .بــه
عــاوه ،مشــارکتکنندگان بــر لــزوم تهیــه کتــب آموزشــی در
مــورد شــیردهی ،دسترســی بــه اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی
جهــت آمــوزش فوایــد شــیردهی و تشــویق جامعــه و مــادران بــه
شــیردهی و نقــش مثبــت ایــن رســانههای آموزشــی در حمایــت
از شــیردهی تأکیــد کردنــد .مــادر  30ســالهای گفــت« :در دوران
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نتیجهگیری

مشــارکتکنندگان در مســیر توانمنــدی در شــیردهی عوامــل
بســیاری را مطــرح کردنــد کــه گاه تســهیلکننده و گاه بازدارندهی
توانمنــدی بــود .از دیــدگاه ایشــان اراي ـهی خدمــات شــیردهی در
بیمارســتان و وجــود مراکــز مشــاوره شــیردهی در مراکز بهداشــتی
و توصیههــا و اطالعــات سیســتم ســامت دربــاره شــیردهی
از عوامــل کلیــدی در توانمنــدی مــادران در شــیردهی اســت.
همچنیــن از دیــدگاه آنــان میــزان خودکارامــدی مــادر شــیرده و
کمــک و حمایــت خانــواده از شــیردهی نقــش مهمــی در تقویــت
توانمنــدی در شــیردهی دارنــد .وجــود بــاور مثبت فرهنگی نســبت
بــه شــیردهی و آمــوزش و اطالعرســانی همگانــی توانمنــدی در
تــداوم شــیردهی را تســهیل مینمــود .مشــارکتکنندگان از
مراکــز بهداشــتی و درمانــی توقــع داشــتند کــه خدماتشــان را در
مســیر توانمنــدی در شــیردهی مــورد بازنگــری قــرار دهنــد .بــه
عــاوه ،بــرای ارايــه آموزشهــای جامــع و مهارتهــای عملــی
موردنیــاز بــرای شــیردهی ،خدمــات خانــواده محــور ،جلســات
مشــاوره پــس از زایمــان جهــت حمایــت از شــیردهی و حــل
مشــکالت آن ،اهمیــت بیشــتری قايــل شــوند.

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

بــا در نظــر گرفتــن اهمیــت و فوایــد شــیر مــادر بــر ســامت
مــادر ،کــودک و اجتمــاع و تالشهــاي جهانــي انجــام شــده
جهــت ترويــج شــیردهی و بــا توجــه بــه ایــن کــه طبــق آخریــن
بررس ـیها میــزان شــیردهی انحصــاری در  6ماهگــی در کشــور
 %53/1و در مناطــق شــهری  %27/8اســت ( ،)9الزم اســت
سياســتها و برنامههایــی در جهــت ترويــج و افزایــش تغذيــه
بــا شــير مــادر طراحــی و اجــرا گــردد.
بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه ،جهــت ارتقــا شــیردهی بایــد
برنامههــاي همــه جانبــه بــا رویکــرد توانمندســازي زنــان در
شــیردهی در برنامهریزیهــای بهداشــتی و ترویــج شــیردهی
مــورد توجــه قــرار گیــرد و برنامههایــی بــراي تقویــت توانمنــدي
در شــیردهی مدنظــر قــرار گیــرد تــا منجــر بــه شــروع زودرس و
موفقیــت شــیردهی گــردد .همچنیــن ،جهــت رفــع موانــع ارتقــا
وضعیــت شــیردهی ،عــاوه بــر بازنگــري در برنامههــاي فعلــی
و بــا توجــه بــه موانــع شناســایی شــده در ایــن تحقیــق ،اجــراي
برنامههــاي حمایتــی و آموزشــی جهــت تمــام افــراد درگیــر در
شــیردهی از جملــه مــادران ،خانــواده هــا و کارکنــان بهداشــتی
توصیــه میشــود.
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شــیردهی برشــمردند؛ بــه طــوری کــه آگاهــی ناکافــی مــادر از
فوایــد شــیردهی ،عــدم مهــارت مــادر در بهکارگیــری تکنیــک
صحیــح شــیردهی ،بــاور او بــه کــم بــودن شــیرش بــرای فرزنــد،
نداشــتن اعتمــاد بــهنفــس و عــدم اطمینــان بــه توانایــی خــود
در شــیردهی و  ...موجــب اختــال در تــداوم شــیردهی میشــود.
یافتههــای مطالعــهی دیگــری نیــز نشــان داد خودکارآمــدی
مــادر نقــش مهمــی در تــداوم و موفقیــت شــیردهی و پیشــگیری
از عملکردهــای بازدارنــده از شــیردهی دارد ( .)16بــه عــاوه،
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد مشــارکت مــا در تحلیــل و
تفســیر منحنــی رشــد کــودک ،مطابــق بــا توصیــه ســازمان
جهانــی بهداشــت ( ،)17باعــث ایجــاد اطمینــان و خودکارآمــدی
مــادر در شــیردهی میشــود.
همچنیــن ،مشــارکتکنندگان نگــرش مثبــت و دانــش و
مهــارت خانــواده بــرای کمــک بــه شــیردهی را از عوامــل کلیــدی
توانمنــدی در شــیردهی برشــمردند .بــه طوری کــه از دیــدگاه آنان
حمایــت همســر و خانــواده در فراینــد شــیردهی و مشــارکت آنــان
را در مراقبــت از نــوزاد و شــیردهی منجــر بــه تثبیــت توانمنــدی
در شــیردهی شــد .ایــن یافتههــا مطابــق بــا مطالعــه کیفــی
ابوالقاســمی و خویــی اســت کــه بــاور و اعتقــاد مــادر ،خانــواده،
و افــراد جامعــه بــه شــیردهی را از عوامــل تســهیلکننده ی
شــیردهی برشــمردند (. )18از ســویی دیگــر ،مشــارکتکنندگان
بیتوجهــی خانــواده بــه شــیردهی و عــدم مشــارکت خانــواده را از
موانــع ارتقــا شــیردهی دانســتند و بیــان کردنــد افــراد خانــواده بــه
طــور فعــال در حمایــت و تصمیمگیــری در مــورد تغذیــه کــودک
نقــش دارنــد .مطالعــه دیگری نیز نشــان داد کــه از دیــدگاه مادران،
حمایــت عاطفــی و عینــی همســر تاثیــر مثبتــی بــر تصمیمگیــری
و طــول مــدت شــیردهی دارد .آنهــا همچنیــن بــه اهمیــت نقــش
مادربزرگهــا بهعنــوان تأمینکننــده حمایــت عاطفــی ،عینــی و
اطالعاتــی اشــاره کردنــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بــا
افزایــش ســطح اجتماعــی -فرهنگــی ،نقــش مادربــزرگ کاهــش
و برعکــس نقــش پــدر افزایــش مییابــد (.)19
در مطالعــه حاضــر ،از دیــدگاه مشــارکتکنندگان بــاور
فرهنگــی مثبــت نســبت بــه شــیردهی عامــل مهمــی در
توانمنــدی در شــیردهی اســت و تأکیــد بــر شــیردهی در
آموزههــای دینــی و ارزشگــذاری تغذیــه بــا شــیر مــادر منجــر
بــه توانمنــدی در شــیردهی میگــردد .بــهعنــوان مثــال ،در
آیــه  233ســوره بقــره چنیــن آمــده کــه «بــا  2ســال تمــام
شــیر دادن ،حــق شــیردهی بهطــور کامــل ادا میشــود» و
پیامبــر اســام (ص) نیــز فرمودهانــد« :بــرای كــودك هيــچ
شــيري بهتــر از شــير مــادرش نيســت» .یافتههــای مطالعــات
دیگــر نیــز نشــان میدهــد کــه نگــرش مثبــت جامعــه و بــاور
و دیــد فرهنگــی نقــش بســزایی در شــروع و تــداوم شــیردهی و
تســهیل توانمنــدی مــادران در شــیردهی دارد (. )21 ,20همچنین
مشــارکتکنندگان در مطالعــه حاضــر ،آمــوزش و اطالعرســانی
جامعــه را یــک عامــل مهــم در توانمنــدی در شــیردهی دانســتند

و بــر آمــوزش اهمیــت و حمایــت از شــیردهی از طریــق
رســانهها تأکیــد کردنــد .مطالعــه بارونــا هــم حاکــی از نقــش
مهــم حمایتهــای اجتماعــی در افزایــش مدتزمــان شــیردهی
اســت ( .)19بــه عــاوه ،بــر نقــش پزشــکان و دیگــر پرســنل
بهداشــتی در تشــویق و حمایــت مــادران بــرای تــداوم شــیردهی
در مطالعــهی دیگــری نیــز تأکیــد شــده اســت ()22
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Abstract
Introduction: Empowering females is one of the developmental goals of the millennium and a factor

to achieve global welfare. Empowerment in breast-feeding plays a key role in promoting breastfeeding, and
identifying its factors can be helpful for its improvement. The current study aimed at exploring empowerment
in breastfeeding.

Methods:

The current study employed the qualitative approach and content analysis; 39 subjects (18
mothers, 5 key family members, and 16 breastfeeding consultants) participated in 33 individual interviews and
2 focus group. At the same time, the data were collected and analyzed using the Hiseh and Shannon method.

Results: Analysis of data led to the emergence of 3 main categories as health system factors, family and
personal factors, and social and cultural factors that indicated the factors of empowerment of breastfeeding
from the participants’ perspective.

Conclusion: According

to the viewpoint of participants, providing breastfeeding services in hospitals,
breastfeeding counseling in health centers, and conflicting advice and information of health systems about
breastfeeding are the key factors in the empowerment of breastfeeding. Also, mothers` efficacy in breastfeeding
and families` help and supports in this regard play an important role in strengthening breastfeeding. In addition,
positive cultural belief about the breastfeeding and educating and informing society facilitate the empowerment
in breastfeeding continuity. It is recommended to improve breastfeeding and consider the comprehensive
program of empowerment in this regard.
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