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 0گروه مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 6گروه پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 1گروه پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
 4گروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
(دريافت مقاله -36/1/01 :پذيرش مقاله)36/00/06 :

چكيده
زمينه :سازمان جهاني بهداشت در سال  6110اين سياست را تثبيت کرد که نوزادان بايد بهمدت  6ماه به طور انحصاري با شير مادر
تغذيه شوند .ولي بررسيها نشان داده است که تعداد کمي از زنان بيش از  1ماه ،به نوزادان خود شير ميدهند .با اين وجود ارائه
آموزش و مديريت شيردهي براي تداوم منطقي و موفقيت شيردهي حياتي است .پژوهش کنوني با هدف مقايسۀ تأثير آموزش چند
رسانهاي و آموزش رايج در مراکز بهداشتي شهر بوشهر بر شيردهي انحصاري کودکان زير  6ماه انجام شد
مواد و روشها :در اين مطالعه تجربي از نوع پس آزمون با گروه شاهد ،با نمونهگيري تصادفي ساده 063 ،خانم باردار شكم اول تحت
پوشش مراکز بهداشتي درماني انتخاب و بهطور تصادفي در گروه مداخله و شاهد (بهترتيب  77و  36نفر) قرار گرفتند .گروه مداخله از
سن  16هفته حاملگي تا  6ماه پس از زايمان از طريق اجراي برنامههاي آموزش چند رسانهاي در مورد شيردهي (بهصورت اساليد،
فيلمهاي آموزشي ،سخنراني و پمفلت) مورد آموزش و مشاوره قرار گرفتند .در حاليکه گروه شاهد تحت آموزش به شيوه رايج مراکز
بهداشتي (ارائه کتابچه آموزشي) قرار گرفتند .اطالعات مورد نياز بهوسيلهي پرسشنامه خود ساخته روا و پايا جمعآوري گرديد ،سپس
(مجذور کاي دو و  )Mann Whitneyمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .در تمام موارد ( )P>1/12معنيدار فرض گرديد.
يافتهها :نتايج نشان ميدهد که در هيچ يک از دفعات پيگيري اختالف معنيداري بين دو گروه از نظر مدت زمان شيردهي انحصاري
مشاهده نشده است .اما در گروه مداخله مشكالت شيردهي مانند شيرناکافي ،پرشيري ،پوزيشن غلط و مشكالت پستان مانند زخم پستان
و ماستيت بهطور معنيداري نسبت به گروه شاهد کاهش يافت (P< /110

نتيجهگيري :آموزشهاي ارائه شده توسط مراکز بهداشتي شهر بوشهر به اندازه آموزشهاي چند رسانهاي بر شيردهي انحصاري مؤثر
بوده است ولي آموزش چند رسانهاي در زمينه کاهش مشكالت شيردهي بر آموزشهاي رايج برتري دارد که بهتر است مراکز بهداشتي
به آموزش در زمينه پوزيشن صحيح شيردهي تأکيد بيشتري داشته باشند
واژگان کليدي :آموزشهاي چند رسانهاي ،آموزشهاي رايج ،شيردهي انحصاري ،مراکز بهداشتي درماني
* بوشهر ،سبزآباد ،ریشهر ،دانشکده پرستاری و مامایی ،سایت دانشگاه علوم پزشکی
E-mail :sh.akabarian@bpums.ac.ir
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اطالعات جمعآوري شده با استفاده از نرمافزار  SPSSويرايش  00/2و آمارهاي توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار تحليلي

اکابريان و همكاران

تأثير آموزش چند رسانهاي بر شيردهي انحصاري0621/

مقدمه

شيردهی ،قانون عرضه و تقاضا و دفعات شيردهی و

تغذیه شيرخوار با شير مادر به عنوان تغذیه مطلوب،

رفتارهای طبيعی نوزادان منجر به شروع و تداوم

یکی از ابعاد بسيار با اهميت در رشد و تکامل ذهنی
ـ شناختی کودک به حساب می آید (.)1

شيردهی به نحو مطلوب میگردد ( .)15با وجود
آنکه آموزش شيردهی به طور ناخودآگاه و طی

در مرحله شروع زندگی ،شير مادر غذایی است که

برخوردهای اجتماعی و خانوادگی از فردی به فرد

بيشتر ویژگی های تغذیه ایدهآل را دارا می باشد.

دیگر منتقل می شود .اما در بسياری از موارد مشاهده

بررسيهای گوناگونی تأثير مثبت شير مادر بر روی

می گردد که عدم آگاهی کافی و وجود باورهای غلط

رشد و تکامل کودک را تأیيد نموده است .شير مادر

باعث اختالل در شيردهی و گاهی حتی قطع

از مزایای روانشناختی و ایمنولوژیکی فراوانی

شيرمادر و توسل به سایر روش های تغذیهای مانند

برخوردار است که در کاهش مرگ ومير نوزادان

استفاده از شيرخشک یا شيرپاستوریزه می گردد

بسيار با اهميت می باشد (.)2

( .)16آموزش صحيح می تواند نقش مؤثری در

مطالعات اپيدميولوژیک اثر شيرمادر را در کاهش

ارتقاءسطح آگاهی مادران و در نتيجه افزایش ميزان

مرگ ومير نوزادان در نتيجه بيماری های مزمن و

شيردهی انحصاری ایفا کند ( 7و  .)19بندورا

حاد نشان می دهند ( 3و  .)4سازمان جهانی بهداشت

( )Banduraمعتقد است که می توان با اتخاذ

تغذیه انحصاری با شير مادر را تا شش ماه اول

راهکارها و مداخالت آموزشی مناسب در کسب

زندگی کودک و ادامه شيردهی را به همراه غذای

مهارت ها و دانش مورد نياز ،ميزان توانمندی فرد را

جامد تا  2سالگی به مادران توصيه نموده است که

افزایش داد (.)11-21

در این راستا ،مدت زمان بين سه ماه آخر بارداری

برنامه های آموزشی و راه های افزایش انگيزه مادران

تا شش ماه پس از تولد ،بحرانی ترین دوره برای

در شيردهی در بدو تولد در مطالعات مختلف مورد

تغذیه جنين و شيرخوار به حساب می آید (.)5
در پژوهش های انجام شده در نقاط مختلف دنيا،
نوع اولين تغذیه ،آگاهی مادر از مزایای شيردهی و

بررسی قرار گرفته است .یکی از روش های آموزشی
که جهت آموزش به مادران وجود دارد آموزش چند
رسانه ای است.بنابر اصول یادگيری در بزرگساالن،

شيردهی و عواملی مانند باورهای غلط در شيردهی

شامل نمایش عملی ،ایفای نقش ،نوارهای شنيداری،

از علل مهم در شروع تغذیه با شير خشک بوده اند

تصویری و استفاده از مدل است .بنابراین به نظر

( .)11-14 ،6بيشتر خانم هایی که پيش از زایمان

می رسد به کارگيری روش های آموزشی که موجب

تصميم به شيردهی نوزاد خود می گيرند کامالً موفق

عملکرد مستقل می شود ،بيشترین تأثير را بر نتایج

بوده و حدود 79ـ 73درصد آن ها شيردهی موفقی

آموزش خواهند داشت (.)22

خواهند داشت .ترغيب و تشویق خانم های باردار به

مادر به طور فعال در امر یادگيری درگيراست و عمل

شيردهی اهميت به سزایی دارد که قابل توجه کادر

یادگيری در کنترل خود اوست .این آموزش بر

پزشکی می باشد .آموزش به مادران در مورد تکنيک

اساس اصول یادگيری در بزرگساالن می باشد
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تحصيالت مادر ( )6-11از عوامل مؤثر در تداوم

روش های مورد استفاده برای افزایش مهارت فراگير

/ 0624طب جنوب

سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 0131

( 21و  .)23با توجه به کاهش ميزان تغذیه

ماهه اول) ،تک قلویی ،فقدان هرگونه بيماری جسمی

انحصاری با شيرمادر در سال های اخير در ایران

و روحی حاد و مزمن مادر (با سوال کردن از مادر) و

( 46/74درصد) ،به ویژه در شهر بوشهر (23/5

در صورت پيشامد معيارهای خروج شامل افسردگی

درصد)( )24و اهميت نقش آموزش در ارتقاء

پس از زایمان ،بيماری مادر ،بيماری و ناهنجاری

شيردهی انجام تحقيقاتی که بهترین روش های

مادرزادی کودک ،مصرف داروهای منع شيردهی،

آموزش را مشخص ساخته و یا مناسب بودن روش

بستری شدن نوزاد در بيمارستان به هر علت ،بودند.

آموزش را تأیيد نماید ،دارای اهميت است ،از این

(برای اثربخشی بيشتر آموزش و بهدليل اینکه مادران

رو پژوهش کنونی با هدف مقایسه تأثير آموزش

شکم اول آموزش و تجربهای در این زمينه نداشتند از

چند رسانهای و آموزش رایج در مراکز بهداشتی

این گروه مادران استفاده شد) .ابزار مورد استفاده در

شهر بوشهر بر شيردهی انحصاری کودکان زیر  6ماه

این پژوهش شامل پرسشنامه خود ساختهی  29آیتمی

انجام شد.

که شامل سه بخش 11 :آیتم مربوط به اطالعات

مواد و روشها
پژوهش حاضر مطالعه ای تجربی شاهددار است
بوده ،در این مطالعه جامعه پژوهش خانم های باردار
شکم اول تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر
بوشهر بودند که از بين  11مرکز  4مرکز به صورت
تصادفی ساده انتخاب و کليه خانم های باردار شکم
اول ( 114نفر) تحت پوشش مراکز انتخابی (در سال
 )1311-17انتخاب و پس از تقسيم تصادفی دو
گروه مداخله و شاهد و با احتمال ریزش نمونه ها،
در هر گروه تعداد  72نفر انتخاب شدند که پس از
انجام مطالعه تعداد  5نفر از گروه مداخله از ادامه
نزدیک شدن نمونه انتخابی به جمعيت مرجع ،توزیع
تصادفی بر حسب هر مرکز به صورت جداگانه و بر
اساس تعداد نمونه های آن مرکز صورت گرفت.
معيارهای ورود به مطالعه شامل مليت ایرانی،
محدودهی سنی  11-35سال ،خانمهای باردار 32
هفته شکم اول (برحسب  LMPیا سونوگرافی سه
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سن مادر ،ميزان تحصيالت پدر و مادر ،شغل پدر و
مادر ،سابقه نازایی ،بيماری مادر و کودک) 14 ،سؤال
مربوط به آگاهی در مورد شيردهی (شامل تغيير سایز
پستان در زمان بارداری ،وضعيت نوک پستان،
مشکالت پستان بعد از زایمان ،استفاده از پستانک،
مشکالت شایع شيردهی و وضعيت تغذیه کودک) و
 3سؤال مرتبط با نگرش (شامل حمایت همسر از
شيردهی ،نگرش خانواده نسبت به شيردهی و
رضایتمندی از زندگی زناشویی) بود .پرسشنامهها با
حضور مادر و توسط یکی از پژوهشگران در مراکز
بهداشتی تکميل شده است .پيش از جمعآوری
اطالعات این پرسشنامه توسط دو متخصص کودکان
و ده نفر از اعضای هيئت علمی مامایی از نظر اعتبار
صوری و محتوا بررسی و مورد تأیيد قرار گرفت.
ضمناً پایایی ابزار با انجام مطالعه پایلوت بر روی 21
نمونه و با بازآزمون مورد بررسی و با  r=1/11مورد
تأیيد قرار گرفت.
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مطالعه اعالم انصراف نمودند همچنين به منظور

جمعيت شناختی (شامل نوع زایمان ،وضعيت نوزاد،

اکابريان و همكاران

تأثير آموزش چند رسانهاي بر شيردهي انحصاري0622/

برنامههای آموزش شيردهی برای گروه مداخله از

 )Mann Whitneyمورد تجزیه و تحليل قرار

سن  32هفته حاملگی بهصورت هفتگی طی سه هفته

گرفت .در تمام موارد ( )P>1/15معنیدار

( 3جلسه آموزشی) انجام گرفت ،جلسات به شکل

فرض گردید.

حضوری در مراکز بهداشتی تشکيل میشد و افراد
بهصورت تلفنی جهت شرکت در جلسات دعوت
میشدند .همچنين همين گروه در روزهای اول ،سوم
(با مراجعه به بيمارستان) ،چهاردهم ،سیام ،ماههای
دوم ،چهارم و ششم بعد از زایمان تحت مشاوره و
پيگيری قرار گرفتند .محتوای آموزشی شامل :زمان
شروع شيردهی ،دفعات پوزیش ،مزایا و مشکالت
شایع شيردهی ،پيشگيری از بروز این مشکالت و
روشهای درمان آنها بود ،مدت زمان هر جلسه 45
دقيقه بوده است که بهصورت سخنرانی ،نمایش فيلم
و اسالید ،ارائه پمفلت و پاسخگویی به سؤاالت
گروه بود ،گروه شاهد نيز تحت آموزش و مراقبت به
شيوه رایج مراکز بهداشتی (ارائه کتابچۀ آموزشی)
قرار گرفتند .ضمناً جهت رعایت اخالقيات ،عالوهبر
کسب مجوزهای الزم از مدیریت پژوهشيدر ابتدای
مطالعه نيز به واحدهای مورد پژوهش توضيح داده
شد که شرکت در این تحقيق بهصورت اختياری
است و در هر مرحله تمایل به ادامه شرکت در
پژوهش را نداشتند میتوانند انصراف دهند ،اطالعات
کامالً محرمانه و بینام بوده و از تمامی شرکت
جمعآوری شده با نرمافزار  SPSSویرایش  11/5و با
استفاده از آمارهای توصيفی (ميانگين و انحراف
معيار) و آمار تحليلی (مجذور کای دو و
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در بررسی کنونی  167خانم باردار شکم اول در دو
گروه مداخله و شاهد (به ترتيب  99و  72نفر) قرار
گرفتند ،دو گروه از نظر نوع زایمان ،وضعيت
نوزاد(ترم یا نارس) ،سن مادر ،شغل و تحصيالت
پدر و مادر ،تغييرات سایز پستان در طی حاملگی (با
پرسش از مادر) ،وضعيت نيپل ،سابقه نازایی با هم
تفاوتی نداشتند( .جدول  .)1نتایج حاصل از این
پژوهش نشان داد که بيشتر مادران ( 13/5درصد) در
گروه سنی  21تا  31سال و اقليت ( 16/5درصد) در
گروه سنی  31-35سال قرار داشتند .ميزان
تحصيالت  23/6درصد مادران زیر دیپلم و بيش از
نيمی از مادران ( 52/6درصد) دیپلم و بقيه باالی
دیپلم بودند .بيشتر مادران ( 14/6درصد) خانه دار و
 15/4درصد شاغل بودند .نحوه زایمان بيش از نيمی
از مادران ( 56/3درصد) به روش سزارین و بقيه
به روش طبيعی بود .اکثریت نوزادان ( 71/3درصد)
ترم و بقيه نارس بودند.
نتایج نشان دادند که در هيچ یک از دفعات پيگيری
اختالف معنی داری بين دو گروه از نظر تداوم
شيردهی انحصاری مشاهده نشده است (جدول .)2
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جدول  )0اطالعات جمعيت شناختي شرکت کنندگان در مطالعه
گروه مداخله ( 77نفر)

تحصيالت مادر

تحصيالت پدر

شغل مادر

شغل پدر

نوع زایمان
وضعيت نوزاد
سابقه نازایی
تغيير سایز پستان

نوک پستان

P

گروه شاهد ( )36نفر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زیردیپلم

16

()21/9

24

()26/1

دیپلم

39

()41/1

52

()56/5

فوق دیپلم

11

()13

6

()6/5

ليسانس

13

()16/7

7

()7/1

باالتر از ليسانس

1

()1/3

1

()1/1

زیردیپلم

15

()17/5

23

()25

دیپلم

43

()55/1

47

()53/2

فوق دیپلم

11

()13

9

()9/6

ليسانس

6

()9/1

11

()12

باالتر از ليسانس

3

()3/7

2

()2/2

خانهدار


63

()11/1

11

()19

شاغل

14

()11/2

12

()13

کارمند

31

()37

39

()41/2

آزاد

44

()59/1

47

()53/3

کارگر

3

()3/7

6

()6/5

NVD

34

()44/2

41

()43/6

C/S
ترم

43

()55/1

52

()56/4

96

()71/9

71

()79/1

پره ترم

1

()1/3

2

()2/2

بله

6

()9/1

6

6/5

خير

91

()72/2

16

()73/5

وجود دارد

92

()73/5

97

()15/7

وجودندارد

5

()6/5

13

()14/1

فرورفته

1

()1/3

2

()2/2

صاف

3

()3/7

4

()3/4

معمولی

93

()74/1

16

()73/5

1/317

1/511

1/597

1/575

1/797

1/417
1/511

1/171

جدول  )6مقايسه وضعيت تغذيه کودک از بدو تولد تا  6ماهگي در گروه مداخله و شاهد
متغير
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گروه مداخله
شيرخشک

شيرمادر

توأم

شير خشک

شيرمادر

توأم

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)
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وضعيت تغذيه کودک

گروه شاهد

P

اکابريان و همكاران

تأثير آموزش چند رسانهاي بر شيردهي انحصاري0627/

همچنين یافتهها نشان دادند که در گروه آموزش به

باورها ،اعتقادات و نگرش مادر در تداوم شيردهی

شيوه چند رسانهای مشکالت پستان در دوران شيردهی

دخيل باشند.

نظير زخم پستان و ماستيت ( 2/6درصد) بهطور

در تأیيد نتيجه فوق ،پتروا ( )Petrovaو همکاران در

معنیداری کمتر از گروه آموزش به شيوۀ سنتی (26/1

تحقيقی مشابه به این نتيجه رسيدند که با وجود اینکه

درصد) است (.)P<1/111

همهی خانمهای باردار مورد مطالعه تصميم به

همچنين مشکالت شيردهی مانند شير ناکافی (بر اساس

شيردهی داشتند ولی در عرض  3ماه بعد از زایمان

گفته مادر و چگونگی وزن گيری نوزاد) ،پرشيری و

علیرغم آموزش ،شيردهی انحصاری بهطور معنیداری

پوزیشن غلط (با پرسش از مادر به کمک استفاده از

کاهش یافت .روش زایمان ،تجربه قبلی شيردهی ،هم

تصاویر) بهطور معنیداری در گروه مداخله ( 5/2درصد)

اتاقی و بازگشت به کار تأثير چندانی در شيردهی

کمتر از گروه شاهد ( 167/3درصد) بود (.)P<1/11

انحصاری نداشت ولی دانش ،نگرش و اعتقادات مادر

ضمناً دو گروه از نظر زمان شروع تغذیه با شيشه،

دربارهی شيردهی بين گروههای مورد مطالعه تفاوت

علت شروع تغذیه با شيشه ،استفاده از پستانک،

معنیدار داشت (.)25

حمایت همسر ،نگرش خانواده و رضایت از زندگی

رودباری و همکاران نيزدر پژوهشی که بر روی مادران

زناشویی اختالف معنیداری نداشتند.

شيرده انجام دادند به این نتيجه رسيدند که با وجود اینکه
دورۀ شيردهی با سن کودک و مادر ،سطح آموزش مادر،

بحث
در بررسی کنونی تأثير آموزش چند رسانهای و آموزش
رایج در مراکز بهداشتی بر شيردهی انحصاری کودکان
زیر  6ماه شهر بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج پژوهشپيش رو نشان داده که در هيچیک از
دفعات پيگيری ،اختالف معنیداری بين دو گروه از
نظر تداوم شيردهی انحصاری مشاهده نشده ،در ضمن
خانواده و رضایت از زندگی زناشویی همسان بودند.
این یافته نشان میدهد که نه آموزش سنتی و نه
آموزش چند رسانهای نتوانستهاند باعث افزایش
معنیدار تداوم شيردهی شوندبنابراین بهنظر میرسد
عالوهبر آموزش ،عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی،
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است ولی بهطور معنیداری تداوم شيردهی کاهش یافته
است ( .)26که در این خصوص احتماال عالوهبر عوامل
فوق عوامل دیگری در تداوم شيردهی نقش داشته که
باید مورد بررسی دقيقتر قرار گيرد.
اگرچه در بررسی کنونی در تداوم شيردهی تفاوت
معنیداری بين دو گروه مداخله و شاهد مشاهده نشد
ولی یافتههای مثبتی بهدست آمد که میتواند بهطور
غيرمستقيم در تداوم شيردهی انحصاری مؤثر باشد.
نتایج نشان داد که مشکالت شایع شيردهی و پستان
نظير زخم پستان و ماستيت در گروه مداخله کمتر از
گروه شاهد بوده است ،کاهش این مشکالت تأثير
بسزایی در تداوم شيردهی دارد و در صورتی که درد و
صدمه ادامه یابد باعث اختالل در امر شيردهی
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اظهارات دو گروه در مورد حمایت همسر ،نگرش

شيردهی شبانه ،دفعات شيردهی در  24ساعت مرتبط
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میگردد .شيهان ( )Sheehanو همکاران در تحقيق

زمان شيردهی خيلی سودمند نيست ( ،)27که همه این

خود به این نتيجه رسيدند که مادران در  2-6هفته اول

مطالعات با مطالعهکنونی همخوانی دارد.

بعد از زایمان با مشکالت شيردهی با ميزان بيشتری

از آنجا که این پژوهش در مراکز بهداشتی درمانی شهر

مواجه هستند و در این مدت به حمایت ،آموزش و

بوشهر و بر روی خانمهای شکم اول انجام شده

مشاوره بيشتری نياز دارند ( )29چرا که آموزش و

بنابراین قابل تعميم به کل جامعه نمیباشد چرا که

مشاوره منجر به کاهش مشکالت شيردهی و در نتيجه

مسائل فرهنگی و جغرافيایی میتواند در این زمينه

ارتفا شيردهی میگردد.

مؤثر باشد.

در مطالعهای که در اوگاندا توسط نانکوندا

بنابراین پيشنهاد میشود جهت ارتقاء شيردهی،

( )Nankundaو همکاران انجام شد به این نتيجه

پژوهشهای بيشتری در این زمينه انجام شود و طی

رسيدند که مشاوره و حمایت از مادران شيرده باعث

یک تحقيق کيفی به بررسی دیدگاه مادران در

کاهش مشکالت شایع شيردهی مانند زخم نيپلها،

خصوص عوامل تسهيلگر و ممانعت کننده در

احتقان پستان ،ماستيت و شيرناکافی شده و کاهش

شيردهی انحصاری پرداخته شود.

مشکالت شيردهی موجب ارتقا شيردهی میگردد.
همچنين مشاهده کردند که بيشتر این مشکالت با
رعایت پوزیشن صحيح شيردهی برطرف میشود (.)21
کرن برگ ( )Kranborgنيز در مطالعهی خود به این
نتيجه رسيد که تکنيک صحيح شيردهی از مشکالت اوليه
و ثانویه شيردهی جلوگيری میکند اما در پيشبينی مدت

سپاس و قدرداني
این مقاله حاصل طرح تحقيقاتی مصوب دانشگاه علوم
پزشکی بهشماره /21/11/3/612دپ که بدینوسيله
مراتب تشکر و قدردانی را از همکاری پرسنل محترم
مراکز بهداشتی درمانی شهر بوشهر و همچنين معاونت
محترم پژوهشی اعالم می
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Abstract
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Background: The world health organization in 2001 established the policy that neonates must be
exclusively breastfed for six months ,but studies have shown that fewer women upper than three months
to give their babies milk. Although, education and management for a logical continuation of breast feeding
is crucial. The present study compared the effectiveness of multimedia and routine educations on
exclusive breast feeding in children less than six months of exclusive breast feeding was done.
Materials and Methods: In this experimental study, 169 Gravid 1 women covered by health care systems
were chosen via random sampling casually in the control and case groups (77 and 92 individuals,
respectively). The intervention group completed 32 weeks of gestation to 6 months after delivery through
the implementation of multimedia training programs about breast feeding (slide, educational videos,
lecturing and pamphlets) were used for training and advice. While the control group was taught by
conventional health centers (providing user instruction). Information required by valid and reliable
questionnaires were collected. The data collected by SPSS 11.5 software using descriptive statistics
(mean, SD)and analytical statistics (mann Whitney and χ2) were analyzed. In all cases p<0.05 was
considered significant.
Results: The results showed in no significant differences between the two groups in terms of duration of
exclusive breast feeding in follow up visits. But in the intervention group, breast feeding difficulties such
as insufficient milk, filled milky, wrong position and breast problems such as breast sore and mastitis
were significantly reduced compared to the control group (p<0.001).
Conclusion: Education provided by health centers in Bushehr as well as multimedia training on exclusive
breast feeding was effective; however, multimedia education in reducing common problems of breast
feeding educationis preferred which is better for health centers to train more emphasis on correction
position for breast feeding.
Keyword: multimedia education, current education, exclusive breast feeding
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