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 نامه به سردبير

 اي كودك سال در مورد پايش رشد و مراحل تكامل تغذيه 3زير  انآگاهي و عملكرد مادران كودك
  

  4زادهاكبر حسن  3،پرستو گلشيري 2،رادغالمرضا شريفي 1،بي بي فاطمه باقرنژادحصاري

  

    ، دانشكده بهداشت اصفهان  دانش آموخته كارشناسي ارشد آموزش بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكي .1
 دانشكده بهداشت  ،اصفهان و خدمات بهداشتي درماني علوم پزشكي دانشگاه ،آموزش بهداشتاستاد  .2

  دانشكده بهداشت ،اصفهان و خدمات بهداشتي درماني پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكياستاديار  .3
  اصفهان، دانشكده بهداشت و خدمات بهداشتي درماني آمار، دانشگاه علوم پزشكي مربي .4
  

  

 
كودكي فرصت طاليي ها بوده و دوران پذيرترين گروهكودكان از آسيب

كه يكي از اقدامات مهم در با توجه به اين .رشد و تكامل كودك است
اگر مادر  1.مراقبت از كودكان و سنجش سالمت كودكان پايش رشد است

قادر به تفسير و پايش رشد كودك باشد تاثير به سزايي در رشد كودك دارد 
 .مادر و شيرخوار استترين پل ارتباطي اولين و مهم ،از طرف ديگر تغذيه

چگونگي اين ارتباط دو جانبه در حين تغذيه در فهم روند تكامل شيرخوار 
بر اساس روند تكاملي مربوط به تغذيه و رفتارهاي طبيعي و غير  .اساسي است

 )جدايي و دلبستگي ،هموستازيس(اي طبيعي مربوط به آن سه اختالل تغذيه
ت اين اختالالت و نحوه برخورد شناخ .توان تشخيص دادرادر كودكان مي

مطالعه حاضر  2.باشددرست با آن در تغذيه صحيح و رشد كودك موثر مي
سال در  3با هدف بررسي سطح آگاهي و عملكرد مادران داراي كودك زير 

 .اي كودك انجام شدمورد پايش رشد و مراحل تكامل تغذيه

 100ي تصادفي ساده گيرمطالعه حاضر از نوع توصيفي بوده و با روش نمونه
ها ابزار گردآوري داده. دنسال انتخاب شد 3نفر از مادران داراي كودك زير 
سؤال طراحي شده  45اي بود كه مشتمل برپرسشنامه پرسشنامه طراحي شده

قد  ،وزن كودك ،سن مادر(سؤال آن مربوط به اطالعات عمومي  12. است
 ،ماه گذشته 3ر وضعيت رشد كودك د ،نوع شير مصرفي كودك ،كودك

رسم منحني رشد در مراجعات  ،منبع دريافت اطالعات ،داشتن كارت رشد
مراجعه قبلي به مركز بهداشتي  ،جنس كودك ،قبلي توسط پرسنل بهداشتي

سوال مربوط به سنجش آگاهي در خصوص روند رشد و مراحل  14) درماني 
در خصوص سوال مربوط به سنجش عملكرد  19اي كودكان و تكامل تغذيه

اي كودكان روايي محتواي پرسشنامه بر روند رشد و مراحل تكامل تغذيه
اساس منابع و اخذ نظرات متخصصان صاحب نظر در مطالعات قبلي انجام 

درصد  53/72شده بود و پايايي پرسشنامه نيز با تعيين ضريب آلفا كرونباخ 
و مراجعه به ها از طريق مصاحبه حضوري با مادر داده 3.محاسبه شده است

 SPSS-15ها با استفاده از نرم افزار تكميل گرديد و دادهخانوار پرونده 
  .تجزيه و تحليل گرديد

توقف رشد يا افت  ،درصد از كودكان مورد مطالعه داراي كندي رشد 26
اي ميانگين نمره آگاهي مادران نسبت به مراحل تكامل تغذيه .رشد بودند
درصد و ميانگين نمره  47/32) جدايي و دلبستگي ،هموستازيس(  كودكان

درصد مادران مورد مطالعه كارت پايش  94 .درصد بود 5/44عملكرد مادران 
درصد  14شناختند و در رابطه با شناخت انواع منحني رشد فقط رشد را مي
از  كدامدرصد مادران هيچ  12شناختند و نوع منحني رشد را مي 4مادران هر 

درصد مادران محورهاي كارت پايش رشد را  70 .شناختندها را نميمنحني
درصد مادران اطالعي از نحوه رسم منحني رشد  44چنين شناختند و همنمي

  .نداشتند

در نهايت اين كه پايش رشد راه عملي براي تشخيص كفايت غذا و سالمت 
ترين مراقب كودك باشد و ضروري است مادر به عنوان مهمكودك مي
آگاهي مادران  .افي در خصوص پايش رشد كودك داشته باشداطالعات ك

اي و به تبع آن عملكرد مناسب مادر در هر يك در مورد مراحل تكامل تغذيه
هاي ديگر زندگي كودك از اين مراحل در رشد و تكامل و بسياري از جنبه

تاثير دارد در اين بررسي با توجه به پايين بودن سطح آگاهي مادران نياز به 
ويژنامه (13 ;1390م ت ع پ ز، [ .باشدموزش مادران كامال محسوس ميآ
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