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 چكيده
 مادر ريش با يانحصار طور به ماه 6 مدت به ديبا نوزادان که کرد تيتثب را استيس نيا 6110 سال در بهداشت يجهان سازمان :زمينه

 ارائه وجود نيا با دهند. يم ريش خود نوزادان به ماه، 1 از شيب زنان از يکم تعداد که است داده نشان ها بررسي يول شوند. هيتغذ

 چند آموزش ريتأث سۀيمقا هدف با کنوني پژوهش است. ياتيح يردهيش تيموفق و يمنطق تداوم يبرا يردهيش تيريمد و آموزش

شد انجام ماه 6 ريز کودکان يانحصار يردهيش بر بوشهر شهر يبهداشت مراکز در جيرا آموزش و يا رسانه

 تحت اول شكم باردار خانم 063 ساده، يتصادف يريگ نمونه با شاهد، گروه با آزمون پس نوع از يتجرب مطالعه نيا در :ها روش و مواد

 از مداخله گروه گرفتند. قرار نفر( 36 و 77 بيترت )به شاهد و مداخله گروه در يتصادف طور هب و انتخاب يدرمان يبهداشت مراکز پوشش

 د،ياسال صورت ه)ب يردهيش مورد در يا رسانه چند آموزش يها برنامه ياجرا قيطر از مانيزا از پس ماه 6 تا يحاملگ هفته 16 سن

 مراکز جيرا وهيش به آموزش تحت شاهد گروه که يحال در گرفتند. قرار مشاوره و آموزش مورد پمفلت( و يسخنران ،يآموزش يها لميف

 سپس د،يگرد يآور جمع ايپا و روا ساخته خود پرسشنامه ي هليوس هب ازين مورد اطالعات گرفتند. قرار (يآموزش کتابچه )ارائه يبهداشت

 يليتحل آمار و ار(يمع انحراف و نيانگي)م يفيتوص يآمارهاو  2/00ش يرايو SPSSافزار  نرم از استفاده با شده يآور جمع اطالعات

  د.يگرد فرض دار يعنم (P<12/1) موارد تمام در گرفت. قرار ليتحل و هيتجز مورد (Mann Whitney و دو يکا )مجذور

 يانحصار يردهيش زمان مدت نظر از گروه دو نيب يدار يمعن اختالف يريگيپ دفعات از کي چيه در که دهد يم نشان جينتا :ها يافته

 پستان زخم مانند پستان مشكالت و غلط شنيپوز ،يريپرش ،يرناکافيش مانند يردهيش مشكالت مداخله گروه در اما است. نشده مشاهده

>P/110) افتي کاهش شاهد گروه به نسبت يدار يمعن طور به تيماست و

 مؤثر يانحصار يردهيش بر يا رسانه چند يها آموزش اندازه به بوشهر شهر يبهداشت مراکز توسط شده ارائه يها آموزش :گيري نتيجه

 يبهداشت مراکز است بهتر که دارد يبرتر جيرا يها آموزش بر يردهيش مشكالت کاهش نهيزم در يا رسانه چند آموزش يول است بوده

باشند داشته يشتريب ديتأک يردهيش حيصح شنيپوز نهيزم در آموزش به

 ي درماني بهداشت مراکز ،يانحصار يردهيش ج،يرا يها آموزش ،يا رسانه چند يها آموزش :کليدي واژگان
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 مقدمه

 مطلوب، هیتغذ عنوان به مادر ريش با رخواريش هیتغذ

 یذهن تکامل و رشد در تياهم با اريبس ابعاد از یکی

 (.1) دیآ یم حساب به کودک یشناخت ـ

 که است ییغذا مادر ريش ،یزندگ شروع مرحله در

 باشد. یم دارا را آل دهیا هیتغذ یها یژگیو بيشتر

 یرو بر مادر ريش مثبت ريتأث گوناگونی بررسيهای

 مادر ريش است. نموده دیيتأ را کودک تکامل و رشد

 یفراوان یکیمنولوژیا و یروانشناخت یایمزا از

 نوزادان ريوم مرگ کاهش در که است برخوردار

 (.2) باشد یم تياهم با اريبس

  کاهش در را رمادريش اثر کیولوژيدمياپ مطالعات

 و مزمن یها یماريب جهينت در نوزادان ريوم مرگ

 بهداشت یجهان سازمان (.4 و 3) دهند یم نشان حاد

 اول ماه شش تا را مادر ريش با یانحصار هیتغذ

 یغذا همراه به را یردهيش ادامه و کودک یزندگ

 که است نموده هيتوص مادران به یسالگ 2 تا جامد

 یباردار آخر ماه سه نيب زمان مدت راستا، نیا در

 یبرا دوره نیتر یبحران تولد، از پس ماه شش تا

 (.5) دیآ یم حساب به رخواريش و نيجن هیتغذ

 ا،يدن مختلف نقاط در شده انجام های پژوهش در

 و یردهيش یایمزا از مادر یآگاه ه،یتغذ نياول نوع

 تداوم در مؤثر عوامل از (6-11) مادر التيتحص

 یردهيش در غلط یباورها مانند یعوامل و یردهيش

 اند بوده خشک ريش با هیتغذ شروع در مهم علل از

 مانیزا از پيش که ییها خانم بيشتر (.14-11 ،6)

 موفق کامالً رنديگ یم خود نوزاد یردهيش به ميتصم

 یموفق یردهيش ها آن درصد 73ـ79 حدود و بوده

 به باردار یها خانم قیتشو و بيترغ داشت. خواهند

 کادر توجه قابل که دارد ییسزا هب تياهم یردهيش

 کيتکن مورد در مادران به آموزش باشد. یم یپزشک

 و یردهيش دفعات و تقاضا و عرضه قانون ،یردهيش

 تداوم و شروع به منجر نوزادان یعيطب یرفتارها

 وجود با (.15) گردد یم مطلوب نحو به یردهيش

 یط و ناخودآگاه طور به یردهيش آموزش آنکه

 فرد به یفرد از یخانوادگ و یاجتماع یبرخوردها

 مشاهده موارد از یاريبس در اما شود. یم منتقل گرید

 غلط یباورها وجود و یکاف یآگاه عدم که گردد یم

 قطع یحت یگاه و یردهيش در اختالل باعث

 مانند یا هیتغذ یها روش ریسا به توسل و رمادريش

 گردد یم زهیرپاستوريش ای رخشکيش از استفاده

 در یمؤثر نقش تواند یم حيصح آموزش (.16)

 زانيم شیافزا جهينت در و مادران یآگاه ارتقاءسطح

 بندورا (.19 و 7) کند فایا یانحصار یردهيش

(Bandura) اتخاذ با توان یم که است معتقد 

 کسب در مناسب یآموزش مداخالت و راهکارها

 را فرد یتوانمند زانيم از،ين مورد دانش و ها مهارت

 (.11-21) داد شیافزا

 مادران زهيانگ شیافزا یها راه و یآموزش یها برنامه

 مورد مختلف مطالعات در تولد بدو در یردهيش در

 یآموزش یها روش از یکی است. گرفته قرار یبررس

 چند آموزش دارد وجود مادران به آموزش جهت که

 بزرگساالن، در یريادگی اصول بنابراست. یا رسانه

 ريفراگ مهارت شیافزا یبرا استفاده مورد یها روش

 ،یداريشن ینوارها نقش، یفایا ،یعمل شینما شامل

 نظر به بنابراین است. مدل از استفاده و یریتصو

 موجب که یآموزش یها روش یريکارگ به رسد یم

 جینتا بر را ريثأت نیشتريب  ،شود یم مستقل عملکرد

 (.22) داشت خواهند آموزش

 عمل و استريدرگ یريادگی امر در فعال طور هب مادر

 بر آموزش نیا اوست. خود کنترل در یريادگی

  باشد یم بزرگساالن در یريادگی اصول اساس
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 هیتغذ زانيم کاهش به توجه با (.23 و 21)

 رانیا در رياخ یها سال در رمادريش با یانحصار

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

 ارتقاء در آموزش نقش تياهم و (24درصد()

 یها روش نیبهتر که یقاتيتحق انجام یردهيش

 روش بودن مناسب ای و ساخته مشخص را آموزش

 این از است، تياهم دارای د،ینما دیيتأ را آموزش

 آموزش ريتأث سهیمقا هدف با کنونی پژوهش رو

 یبهداشت مراکز در جیرا آموزش و یا رسانه چند

 ماه 6 ریز کودکان یانحصار یردهيش بر بوشهر شهر

 شد. انجام
 

 ها روش و مواد

 است شاهددار یتجرب ای مطالعه حاضر پژوهش

 باردار یها خانم پژوهش جامعه مطالعه نیا در ،بوده

 شهر یدرمان یبهداشت مراکز پوشش تحت اول شکم

 صورت هب مرکز 4 مرکز 11 نيب از که بودند بوشهر

 شکم باردار یها خانم هيکل و انتخاب ساده یتصادف

 سال )در یانتخاب مراکز پوشش تحت نفر( 114) اول

 دو یتصادف ميتقس از پس و انتخاب (17-1311

 ها، نمونه زشیر احتمال با و شاهد و مداخله گروه

 از پس که شدند انتخاب نفر 72 تعداد گروه هر در

 ادامه از مداخله گروه از نفر 5 تعداد مطالعه انجام

 منظور به نيهمچن نمودند انصراف اعالم مطالعه

 عیتوز مرجع، تيجمع به یانتخاب نمونه شدن کینزد

 بر و جداگانه صورت هب مرکز هر حسب بر یتصادف

  گرفت. صورت مرکز آن یها نمونه تعداد اساس

 ،یرانیا تيمل شامل مطالعه به ورود یارهايمع

 32 باردار یها خانم سال، 11-35 یسن ی همحدود

 سه یسونوگراف ای LMP )برحسب اول شکم هفته

 یجسم یماريب هرگونه فقدان ،ییقلو تک اول(، ماهه

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

 یافسردگ شامل خروج یارهايمع شامديپ صورت در

 یناهنجار و یماريب مادر، یماريب مان،یزا از پس

 ،یردهيش منع یداروها مصرف کودک، یمادرزاد

 بودند. علت، هر به مارستانيب در نوزاد شدن یبستر

 مادران نکهیا ليدل هب و آموزش شتريب یاثربخش ی)برا

 از نداشتند نهيزم نیا در یا تجربه و آموزش اول شکم

 در استفاده مورد ابزار شد(. استفاده مادران گروه نیا

 یتمیآ 29 ی ساخته خود پرسشنامه شامل پژوهش نیا

 اطالعات به مربوط تمیآ 11 بخش: سه شامل که

 نوزاد، تيوضع مان،یزا نوع )شامل شناختی جمعيت

 و پدر شغل مادر، و پدر التيتحص زانيم مادر، سن

 سؤال 14 کودک(، و مادر یماريب ،یینازا سابقه مادر،

 زیسا رييتغ )شامل یردهيش مورد در یآگاه به مربوط

 پستان، نوک تيوضع ،یباردار زمان در پستان

 پستانک، از استفاده مان،یزا از بعد پستان مشکالت

 و کودک( هیتغذ تيوضع و یردهيش عیشا مشکالت

 از همسر تیحما )شامل نگرش با مرتبط سؤال 3

 و یردهيش به نسبت خانواده نگرش ،یردهيش

 با ها پرسشنامه بود. (ییزناشو یزندگ از یتمندیرضا

 مراکز در پژوهشگران از یکی توسط و مادر حضور

 یآور جمع از پيش است. شده ليتکم یبهداشت

 کودکان متخصص دو توسط پرسشنامه نیا اطالعات

 اعتبار نظر از ییماما یعلم ئتيه یاعضا از نفر ده و

 گرفت. قرار دیيتأ مورد و یبررس محتوا و یصور

 21 یرو بر لوتیپا مطالعه انجام با ابزار ییایپا ضمناً

 مورد r=11/1 با و یبررس مورد بازآزمون با و نمونه

 گرفت. قرار دیيتأ
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 از مداخله گروه یبرا یردهيش آموزش یها برنامه

 هفته سه یط یهفتگ صورت هب یحاملگ هفته 32 سن

 شکل به جلسات گرفت، انجام (یآموزش جلسه 3)

 افراد و شد یم ليتشک یبهداشت مراکز در یحضور

 دعوت جلسات در شرکت جهت یتلفن صورت به

 سوم اول، یروزها در گروه نيهم نيهمچن شدند. یم

 یها ماه ام، یس چهاردهم، مارستان(،يب به مراجعه )با

 و مشاوره تحت مانیزا از بعد ششم و چهارم دوم،

 زمان شامل: یآموزش یمحتوا گرفتند. قرار یريگيپ

 مشکالت و ایمزا ش،یپوز دفعات ،یردهيش شروع

 و مشکالت نیا بروز از یريشگيپ ،یردهيش عیشا

 45 جلسه هر زمان مدت بود، ها آن درمان یها روش

 لميف شینما ،یسخنران صورت به که است بوده قهيدق

 سؤاالت به ییپاسخگو و پمفلت ارائه د،یاسال و

 به مراقبت و آموزش تحت زين شاهد گروه بود، گروه

 (یآموزش کتابچۀ )ارائه یبهداشت مراکز جیرا وهيش

 بر عالوه ات،ياخالق تیرعا جهت ضمناً گرفتند. قرار

 یابتدا دريپژوهش تیریمد از الزم یمجوزها کسب

 داده حيتوض پژوهش مورد یواحدها به زين مطالعه

 یارياخت صورت به قيتحق نیا در شرکت که شد

 در شرکت ادامه به لیتما مرحله هر در  و است

 اطالعات دهند، انصراف توانند یم نداشتند را پژوهش

 شرکت یتمام از و بوده نام یب و محرمانه کامالً

 اطالعات شد. اخذ یکتب آگاهانه نامه تیرضا کنندگان

 با و 5/11 شیرایو SPSS افزار نرم با شده یآور جمع

 انحراف و نيانگي)م یفيتوص یآمارها از استفاده

 و دو یکا )مجذور یليتحل آمار و ار(يمع

Mann Whitney) قرار ليتحل و هیتجز مورد 

  دار یمعن (P<15/1) موارد تمام در گرفت.

  د.یگرد فرض

 

 ها يافته
 دو در اول شکم باردار خانم 167 کنونی بررسی در

 قرار نفر( 72 و 99 بيترت )به شاهد و مداخله گروه

 تيوضع مان،یزا نوع نظر از گروه دو گرفتند،

 التيتحص و شغل مادر، سن نارس(، ای نوزاد)ترم

 )با یحاملگ یط در پستان زیسا راتييتغ مادر، و پدر

 هم با یینازا سابقه پل،ين تيوضع مادر(، از پرسش

 نیا از حاصل جینتا .(1 )جدول نداشتند. یتفاوت

 در (درصد 5/13) مادران بيشتر که داد نشان پژوهش

 در (درصد 5/16) تياقل و سال 31 تا 21 یسن گروه

 زانيم داشتند. قرار سال 31-35 یسن گروه

 از شيب و پلمید ریز مادران درصد 6/23 التيتحص

 یباال هيبق و پلمید (درصد 6/52) مادران از یمين

 و دار خانه (درصد 6/14) مادران بيشتر بودند. پلمید

 یمين از شيب مانیزا نحوه بودند. شاغل درصد 4/15

 هيبق و نیسزار روش به (درصد 3/56) مادران از

 (درصد 3/71) نوزادان تیاکثر بود. یعيطب روش به

 بودند. نارس هيبق و ترم

یک از دفعات پيگيری  نتایج نشان دادند که در هيچ

داری بين دو گروه از نظر تداوم  اختالف معنی

 (. 2)جدول  شيردهی انحصاری مشاهده نشده است
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 شرکت کنندگان در مطالعه جمعيت شناختياطالعات  (0جدول 

 P ( نفر36گروه شاهد ) نفر( 77گروه مداخله )  

 درصد تعداد درصد تعداد  

317/1 
 الت مادريتحص

 (1/26) 24 (9/21) 16 پلمیردیز

 (5/56) 52 (1/41) 39 پلمید

 (5/6) 6 (13) 11 فوق دیپلم

 (1/7) 7 (7/16) 13 ليسانس

 (1/1) 1 (3/1) 1 ليسانس  از  باالتر

 الت پدريتحص

 (25) 23 (5/17) 15 پلمیردیز

511/1 

 (2/53) 47 (1/55) 43 پلمید

 (6/9) 9 (13) 11 فوق دیپلم

 (12) 11 (1/9) 6 ليسانس

 (2/2) 2 (7/3) 3 ليسانس  از  باالتر

 شغل مادر
 (19) 11 (1/11) 63 دار خانه

597/1 
 (13) 12 (2/11) 14 شاغل

 شغل پدر

 (2/41) 39 (37) 31 کارمند

 (3/53) 47 (1/59) 44 آزاد 575/1

 (5/6) 6 (7/3) 3 کارگر

 نوع زایمان
NVD 34 (2/44) 41 (6/43) 

797/1 
C/S 43 (1/55) 52 (4/56) 

 وضعيت نوزاد
 (1/79) 71 (9/71) 96 ترم

 
 (2/2) 2 (3/1) 1 پره ترم

 سابقه نازایی
 5/6 6 (1/9) 6 بله

417/1 
 (5/73) 16 (2/72) 91 خير

 تغيير سایز پستان
 (7/15) 97 (5/73) 92 وجود دارد

511/1 
 (1/14) 13 (5/6) 5 ندارد وجود

 نوک پستان

 (2/2) 2 (3/1) 1 فرورفته

 (4/3) 4 (7/3) 3 صاف 171/1

 (5/73) 16 (1/74) 93 معمولی
 

 

 شاهد و مداخله گروه دري ماهگ 6 تا تولد بدو از کودک هيتغذ تيوضع سهيمقا (6 جدول

 P شاهد گروه مداخله گروه ريمتغ

 کودک هيتغذ تيوضع
  توأم رمادريش خشک ريش توأم رمادريش رخشکيش

  تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد)درصد(
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 به آموزش گروه در که دادند نشان ها افتهی نيهمچن

 یردهيش دوران در پستان مشکالت یا رسانه چند وهيش

 طور به (درصد 6/2) تيماست و پستان زخم رينظ

 1/26) یسنت وۀيش به آموزش گروه از کمتر یدار یمعن

 (.>111/1P) است (درصد

 اساس )بر یناکاف ريش مانند یردهيش مشکالت نيهمچن

 و یريپرش نوزاد(، یريگ وزن یچگونگ و مادر گفته

 از استفاده کمک به مادر از پرسش )با غلط شنیپوز

 (درصد 2/5) مداخله گروه در یدار یمعن طور به ر(یتصاو

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

 شه،يش با هیتغذ شروع زمان نظر از گروه دو ضمناً

 پستانک، از استفاده شه،يش با هیتغذ شروع علت

 یزندگ از تیرضا و خانواده نگرش همسر، تیحما

 نداشتند. یدار یمعن اختالف ییزناشو

 

 بحث
 آموزش و یا رسانه چند آموزش ريتأث کنونی بررسی در

 کودکان یانحصار یردهيش بر یبهداشت مراکز در جیرا

  است. گرفته قرار یبررس مورد بوشهر شهر ماه 6 ریز

 از کی چيه در که داده نشان رو پيشپژوهش جینتا

 از گروه دو نيب یدار یمعن اختالف ،یريگيپ دفعات

 ضمن در نشده، مشاهده یانحصار یردهيش تداوم نظر

 نگرش همسر، تیحما مورد در گروه دو اظهارات

 بودند. همسان ییزناشو یزندگ از تیرضا و خانواده

 نه و یسنت آموزش نه که دهد می نشان افتهی نیا

 شیافزا باعث اند نتوانسته یا رسانه چند آموزش

 رسد یم رظن به بنابراینشوند یردهيش تداوم دار یمعن

 ،یفرهنگ عوامل مانند یگرید عوامل آموزش، بر عالوه

 یردهيش تداوم در مادر نگرش و اعتقادات باورها،

  باشند. ليدخ

 در همکاران و (Petrova) پتروا فوق، جهينت دیيأت در

 نکهیا وجود با که دنديرس جهينت نیا به مشابه یقيتحق

 به ميتصم مطالعه مورد باردار یها خانم ی ههم

 مانیزا از بعد ماه 3 عرض در یول داشتند یردهيش

 یدار یمعن طور هب یانحصار یردهيش آموزش، رغم یعل

 هم ،یردهيش یقبل تجربه مان،یزا روش افت.ی کاهش

 یردهيش در یچندان ريتأث کار به بازگشت و یاتاق

 مادر اعتقادات و نگرش دانش، یول نداشت یانحصار

 تفاوت مطالعه مورد یها گروه نيب یردهيش ی هدربار

 .(25) داشت دار یمعن

 مادران یرو بر که پژوهشی زدرين همکاران و یرودبار

 نکهیا وجود با که دنديرس جهينت نیا به دادند انجام ردهيش

 مادر، آموزش سطح مادر، و کودک سن با یردهيش دورۀ

 مرتبط ساعت 24 در یردهيش دفعات شبانه، یردهيش

 افتهی کاهش یردهيش تداوم یدار یمعن طور هب یول است

 عوامل بر عالوه احتماال خصوص نیا در که .(26) است

 که داشته نقش یردهيش تداوم در یگرید عوامل فوق

 رد.يگ قرار تر قيدق یبررس مورد دیبا

 تفاوت یردهيش تداوم در کنونی یبررس در اگرچه

 نشد مشاهده شاهد و مداخله گروه دو نيب یدار یمعن

 طور هب تواند یم که آمد دست هب یمثبت یها افتهی یول

  باشد. مؤثر یانحصار یردهيش تداوم در ميرمستقيغ

 پستان و یردهيش عیشا مشکالت که داد نشان جینتا

 از کمتر مداخله گروه در تيماست و پستان زخم رينظ

 ريثأت مشکالت نیا کاهش است، بوده شاهد گروه

 و درد که یصورت در و دارد یردهيش تداوم در ییبسزا

 یردهيش امر در اختالل باعث ابدی ادامه صدمه
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 قيتحق در همکاران و (Sheehan) هانيش گردد. یم

 اول هفته 2-6 در مادران که دنديرس جهينت نیا به خود

 یشتريب زانيم با یردهيش مشکالت با مانیزا از بعد

 و آموزش ت،یحما به مدت نیا در و هستند مواجه

 و آموزش که چرا (29) دارند ازين یشتريب مشاوره

 جهينت در و یردهيش مشکالت کاهش به منجر مشاوره

 گردد. یم یردهيش ارتفا

 نانکوندا توسط اوگاندا در که یا مطالعه در

(Nankunda) جهينت نیا به شد انجام همکاران و 

 باعث ردهيش مادران از تیحما و مشاوره که دنديرس

 ها، پلين زخم مانند یردهيش عیشا مشکالت کاهش

 کاهش و شده یرناکافيش و تيماست پستان، احتقان

 .گردد یم یردهيش ارتقا موجب یردهيش مشکالت

 با مشکالت نیا شتريب که کردند مشاهده نيهمچن

 (.21) شود یم برطرف یردهيش حيصح شنیپوز تیرعا

 نیا به خود ی همطالع در زين (Kranborg) برگ کرن

 هياول مشکالت از یردهيش حيصح کيتکن که ديرس جهينت

 مدت ینيب شيپ در اما کند یم یريجلوگ یردهيش هیثانو و

 نیا همه که (،27) ستين سودمند یليخ یردهيش زمان

 دارد. یخوان هم کنونیمطالعه با مطالعات

 شهر یدرمان یبهداشت مراکز در پژوهش نیا که آنجا از

 شده انجام اول شکمی ها خانمی رو بر و بوشهر

 که چرا باشد ینم جامعه کل به ميتعم قابل نیبنابرا

 نهيزم نیا در تواند یم ییايجغراف و یفرهنگ مسائل

  باشد. مؤثر

 ،یردهيش ارتقاء جهت شود یم شنهاديپ نیبنابرا

 یط و شود انجام نهيزم نیا در یشتريب یها پژوهش

 در مادران دگاهید یبررس به یفيک قيتحق کی

 در کننده ممانعت و گر ليتسه عوامل خصوص

 شود. پرداخته یانحصار یردهيش
 

 يقدردان و سپاس
 علوم دانشگاه مصوب یقاتيتحق طرح حاصل مقاله نیا

 لهيوس نیبد که /دپ612/3/11/21 شماره به یپزشک

 محترم پرسنل یهمکار از را یقدردان و تشکر مراتب

 معاونت نيهمچن و بوشهر شهر یدرمان یبهداشت مراکز

 یم اعالم یپژوهش محترم
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Abstract 

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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