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 کلستروم     مورد عملکرد مادران در وآگاهی                        

 دیپارتمنت: نیونتالوژی

 پوهنوال دوکتور محمد فاروق حمیدی پوهاند دوکتور عبدالرحیم رهین و تحقیق کننده گان:

 خالصه

مادر به مدت  ٴیهافراز آن از ثد کلستروم عبارت از اولین شیرکامل و مقوی برای نوزادان بوده که : معرفی

 گردندمیاول حیات با این شیر تغذیه  ٴتهیابد. نوزادانی که در هفروز بعد از تولد نوزاد ادامه می دو تا پنج

 داشتن مزایای متعدد از سبب داشتنکلستروم بر عالوه شوند.برای یک عمر از مزایای آن بهره مند می

ارزش بلند معافیتی آن به نام اولین واکسین طبیعی برای نوزادان نیز نامیده می شود. داشتن آگاهی و 

 بر خوردار می باشد . یاستفاده از آن توسط مادران به نوزادان شان از اهمیت زیاد

و عدم  آگاهی مادران در مورد کلستتتروم و فواید آن و دریافت میزان استتتفاده تعین میزان :اهداف تحقیق

 ۱۴۰۱ل استفاده از کلستروم توسط مادران به نوزادان شان در سا

با استتتفاده از  ۱۴۰۱بوده و در ستتال  Descriptive Cross sectional studyاین تحقیق از نوع: روش

 صورت گرفته است.تدریسی میوند  ٴهاطفال شفاخان ٴهمادر در سرویس داخل ۵۰۹ ها باپرسشنامه

صورت گرفته که از جمله  ۵۰۹در این تحقیق با : نتایج صاحبه  صد  ۴۵ ،۵۸مادر م  ۳۰کمتر از شان فی

  ۸۴عمر داشتند.  سال ۵۰ها باال تر از  یصد آنف یکو در حدود سال ۵۰الی ۳۰شان بین فیصد۵۳، سال

شتند. منبع معلومات و آگاهی از مصروفیت خارج  شانفیصد  ۱۶فیصد مادران در امور منزل و  منزل دا

فیصد واقعات شفاخانه و مراکز صحی تشکیل  ۴۸فیصد واقعات اعضای فامیل و در  ۵۲دهی مادران را در 

طفل  ۳از  اضتتافه شتتان فیصتتد  ۴۵ ،۳و  از ستته طفل یا کمتر و ستته مادران فیصتتد ۹۷،۴۵داده استتت. 

شتند فیصد مادران در مورد کلستروم ۳۵.۸۰فیصد بیسواد بودند. ۴۲،۶۵فیصد مادران باسواد و۵۸،۳۴.دا

 نوزادان شان استفاده نموده اند. ٴتغذیه فیصد مادران از کلستروم در۴۸،۸۴ .ندآگاهی الزم داشت

اکثریت مادران خانم ٬سال قرار داشتند۵۰-۳۰با یک تفاوت کم بین  سن مادران در مصاحبه: نهاییٴنتیجه 

تفاوت کم اضافه   مادران با یک٬بود  گرفتهدهی مادران توسط اعضای فامیل صورت آگاهی  ٬خانه بودند

در مورد کلستتتروم آگاهی  مادرانواکثریت  بیستتواد بودندمادران اضتتافه ازنیمی ا٬از ستته طفل داشتتتند 

 .داشتند 

 ، مادرانعملکرد،آگاهی  کلستروم، :دیکلمات کلی
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 مقدمه

به مدت  مادر ءافراز آن از ثدیه مقوی برای نوزادان بوده که کامل وکلستروم عبارت از اولین شیر و غذای 

دارای رنگ زرد روشتتن یا  ولزوج  ،این شتتیر غلی  .یابداز تولد شتتدن نوزاد ادامه میدو تا پنج روز بعد 

، انتی هاها منرالویتامین مواد قندی، ،های شتتتحمیاستتتید ،دارای مقادیر زیاد پروتین و۲٫۷طالیی بوده 

شد ها میایمونوگلوبولین ها وبادی شتن ۱٫۷با سبب دا ستروم را از  معافیتی آن به  ارزش بلند غذایی و کل

مضر از  کلستروم در پاک سازی و دفع مواد اضافی و نامند.نیز می نوزاداناولین واکسین طبیعی برای نام 

شته و صابیت آن  سیستم هضمی نوزادان رول مثبت دا سبب در وقایه از م ها به زردی نوزادی از همین 

های معافیتی وجود آن ها را در مقابل فکتور و هاکمک نموده و به دلیل داشتتتتن مقدار زیاد انتی بادی

سی و شند. میباکتریایی مقاومت  امراض ویرو سهبخ شد و ءهمچنان در پرو تنظیم  ،ساج نوزادترمیم ان ر

رول عمده تکامل مخاط امعای رقیقه  و رشتتتد باکتریا های مفید در امعا قند خون، درجه حرارت بدن و

کشور ما در مورد  چون در ۱٫۴٫۷ کندمیمعیاد را از مصابیت به امراض مختلف وقایه قبل از داشته و نوزادان

 بناً ُکافی در دستتترن نیستتت  آگاهی و عملکرد مادران  و میزان استتتفاده از کلستتتروم معلومات الزم و

تا از نتایج به دستتتت آمده از آن استتتتفاده  تحقیق علمی انجام یابدیک جاب می نماید تا در این مورد ای

 .مفید صورت گرفته بتواند

 :اهداف 

 ۱۴۰۱در سال  آن فواید کلستروم و مورد میزان آگاهی مادران در تعین 

 شان کلستروم توسط مادران به نوزاد عدم استفاده از دریافت میزان استفاده و  

 : سواالت

 حیث یک غذای کامل و مقوی به چه میزان مزایای کلستتتتروم من مادران در مورد مفاد و آگاهی

 ؟است

 کنند؟می روم را برای نوزادان شان استفادهچند فیصد مادران کلست 

  پیشینه

مادر افراز گردیده ٴاز ثدیه در روز های اول حیات آن ها  مقوی برای نوزادان بوده که کلستروم شیرکامل و

ین اول حیات با ا ٴدارای رنگ زرد روشن یا طالیی بوده و نوزادانی که در هفته ولزوج  ،این شیر غلی  و

 ٴشفاخانه نتایج تحقیقاتی که در .گردندمی مندمزایای آن بهره  النی ازبرای مدت طو شوندمیشیر تغذیه 
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MEKELLE TIGRAY  فیصد ۸۰،۵ه ک دهدمیجرا گردیده است نشان ا ۲۰۱۸کشور ایتوپیا در سال 

در الْءآن ها عم یصدف ۶۷،۲ در حدود و ۱ی با کلستروم معلومات کافی داشتهمزایای تغذ مادران در مورد

رشد  مادران آگاهی داشتند که کلستروم در فیصد   ۷۱،۸و کلستروم استفاده نموده  تغذی نوزادان شان از

دولتی  ٴشفاخانه در ۲۰۱۹تحقیقات سال  همچنان .۱باشد انکشاف جسمانی و دماغی نوزادان مفید می و

فیصد مادران در مورد مزایای کلستروم  ۹۶حدود  که در گرددمیکشور ایتوپیا مشاهده   Hararشهر

 در  ۲٫۹ د.کلستروم برای نوزادان شان استفاده نموده ان فیصد آن ها از ۸۹معلومات الزم داشته و  آگاهی و

دیده می  اجرا گردیده است ۲۰۱۶کستان درسالشفاخانه های راولپندی پانتایج تحقیقی که در یکی از 

آن ها از آن در  فیصد ۸۶شود که اکثریت مادران در مورد مزایای کلستروم معلومات داشته و درحدود 

در یکی از شفاخانه های  ۲۰۲۰نتایج تحقیقاتی که در سال  .۳تغذی نوزادان شان استفاده نموده اند

در  صه یاح ۱/۵که  دهدمیصورت گرفته نشان  ((north wollo zoneور ایتوپیا تدریسی شمال کش

نتایج تحقیقاتی  در  ۵ د.دادن کلستروم به نوزادان شان اجتناب نموده ان و مادران از تغذیه فیصد ۲۰حدود 

فیصد  ۹۵که  گرددمیعربستان صعودی انجام یافته است مشاهده  کشور ٴشهر جده در ۲۰۱۶ل که سا

مادران در مورد مزایای کلستروم آگاهی الزم داشتند و اکثریت آن ها آنرا جهت تغذی نوزادان شان استفاده 

 ۹٫۶کرده اند.

  مواد تحقیقروش و

 ٴبوده و در ستته ماه  Descriptive Cross sectional study این تحقیق از نوع : دیزاین و محل تحقیق

مادرانی که همراه با اطفال شان در  تن از ۵۰۹با استفاده از پرسش نامه ها و مصاحبه با  ۱۴۰۱اول سال 

شفاخانه ست. ٴسرویس داخله اطفال  ستر و یا مراجعه نموده بودند انجام یافته ا سی میوند ب مادرانی  تدری

 که حاضر به مصاحبه نبودند شامل این تحقیق نگردیدند.

به  اًصورت گرفته که مجموع censusesنمونه گیری با استفاده از میتود  :و تعداد نمونه میتود نمونه گیری

 .تن از مادران شامل تحقیق گردیدند ۵۰۹تعداد 

صاییوی و اخالقی سایل اح سل تجزیه و تحلیل م ستفاده از پروگرام اک ست آمده با ا :  ارقام و جوابات به د

اجازه مادران انجام  تحقیق و ٴدیپارتمنت نیونتالوژی و کمیتهاین تحقیق بعد از تاییدی  گردیده استتتت.

 گردیده است.
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 نتایج

 میزان آگاهی و عملکرد مادران در مورد کلستروم و متغییرات می باشد  ٴندهده نشان  -۱جدول 

 فیصدی تعداد کتگوری اتمتغییر

 

 

 عمر مادر به سال

۱۸-۳۰ ۲۳۲ ۴۵٬۵۸ 

۳۱-۴۰ ۱۷۸ ۳۴٬۹۷ 

۴۱-۵۰ ۹۴ ۱۸٬۴۷ 

 ۰٬۹۸ ۵ ۵۰باال تر از 

 ۱۰۰ ۵۰۹ مجموع

 ۸۴٬۲۸ ۴۲۹ امور  منزل شغل مادر

 ۱۵٬۷۲ ۸۰ خارج منزل

 ۱۰۰ ۵۰۹ مجموع

 ۵۲٬۴۶ ۲۶۷ فامیل منبع معلومات مادر

 ۴۷٬۵۴ ۲۴۲ شفاخانه

 ۱۰۰ ۵۰۹ مجموع

 ۴۵٬۹۷ ۲۳۴ و کمتر از آن ۳ تعداد فرزندان

 ۵۴٬۰۳ ۲۷۵ ۳زیاد تر از 

 ۱۰۰ ۵۰۹ مجموع

 ۳۴٬۵۸ ۱۷۶ باسواد تحصیلی مادر ٴسویه

 ۶۵٬۴۲ ۳۳۳ بیسواد

 ۱۰۰ ۵۰۹ مجموع

آگاهی مادر در مورد 

 کلستروم

 ۸۰٬۳۵ ۴۰۹ بلی

 ۱۹٬۶۵ ۱۰۰ نخیر

 ۱۰۰ ۵۰۹ مجموع

عملکرد مادر در مورد 

 کلستروم

 

 ۸۴٬۴۸ ۴۳۰ بلی

 ۱۵٬۵۲ ۷۹ نخیر

 ۱۰۰ ۵۰۹ مجموع
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 میزان آگاهی و عملکرد در مورد کلستروم در نزد مادران باسواد و بیسواد   -۲جدول 

 فیصدی تعداد کتگوری متغییر سطح تحیصل

 بیسواد 

 (۳۳۳) 

 آگاهی 
۵۸٬۷۶ ۲۵۵ بلی  

۴۲٬۲۳ ۷۸ نخیر  

 عملکرد 
۹۸٬۸۱ ۲۷۳ بلی  

۰۲٬۱۸ ۶۰ نخیر  

 باسواد 

 (۱۷۶) 

 آگاهی 
۵٬۸۷ ۱۵۴ بلی  

۰۵٬۱۲ ۲۲ نخیر  

 عملکرد 
۲٬۸۹ ۱۵۷ بلی  

۷٬۱۰ ۱۹ نخیر  

در مورد مزایای  فیصد باسواد ۸۷،۵مادران بیسواد و فیصد ۷۶،۵۸ گرددمیمشاهده  ۲طوریکه در نتایج جدول 

فیصد باسواد از کلستروم جهت تغذی نوزادان شان  ۸۹،۲و فیصد بیسواد  ۸۱،۹۸کلستروم آگاهی داشته و 

 .استفاده نموده اند

 میزان آگاهی و عملکرد مادران به اسان منبع معلومات - ۳جدول                            

و با منبع  فیصد ۶۲،۵۵از جمله مادران با منبع معلومات فامیلی  گرددمیمشاهده  ۳طوریکه در نتایج جدول 

منبع  فیصد و با ۷۰،۴۱الزم داشته و با منبع معلومات فامیلی  فیصد آن ها آگاهی۱۰۰معلومات شفاخانه 

 .فیصدآن ها از کلستروم جهت تغذی نوزادان شان استفاده نموده اند۱۰۰معلومات شفاخانه 

 

 منبع معلومات

 
 متغییر

 

ریکتگو    فیصدی تعداد 

 فامیل         

(۲۶۷) 

 آگاهی
۵۵٬۶۲ ۱۶۷ بلی  

۴۵٬۳۷ ۱۰۰ نخیر  

 عملکرد
۴۱٬۷۰ ۱۸۸ بلی  

۵۹٬۲۹ ۷۹ نخیر  

 شفاخانه        

(۲۴۲) 

 آگاهی
 ۱۰۰ ۲۴۲ بلی

 ۰ ۰ نخیر

 عملکرد

 ۱۰۰ ۲۴۲ بلی

ر نخی  ۰ ۰ 
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 مناقشه

 مزایای کلستروم آگاهی و مورد مادران در فیصد ۸۰،۳۵ گرددمینتایج این تحقیق مشاهده  طوریکه در

نموده اند که با نتایج  ها از کلستروم جهت تغذیه نوزادان شان استفاده فیصد آن ۸۴،۴۸و معلومات داشته 

و جرا گردیده است ا ۲۰۱۸کشور ایتوپیا در سال  MEKELLE TIGRAY ٴتحقیقاتی که در شفاخانه

یصد ف ۷۷،۲د و در حدو ۱مادران در مورد مزایای تغذی با کلستروم معلومات کافی داشتند  فیصد ۸۰،۵

میزان عملکرد  داشته و در مطابقت  قراردر تغذی نوزادان شان از کلستروم استفاده کرده اند الًء ها عم آن

نسبت به تحقیق  فوق الذکرکشور ایتوپیا نیز ٴاستفاده مادران از کلستروم  به نوزادن در تحقیق شفاخانه یا

دولتی  ٴشفاخانه که در ۲۰۱۹نتایج تحقیقات سال  مقایسه با نتایج تحقیق ما در ما تفاوت چندانی ندارد.

معلومات  فیصد مادران در مورد مزایای کلستروم آگاهی و ۹۶کشور ایتوپیا که در حدود   Hararشهر

میزان آگاهی  متفاوت  بوده و.  ۲یصد آن ها از کلستروم برای نوزادان شان استفاده نموده اندف ۸۹داشته و 

بین  در ترآگاهی دهی کم که علت آن بیسوادی و باشد کمتر می عملکرد مادران در نتایج تحقیق ما و

در یکی از شفاخانه های راولپندی پاکستان  با نتایج تحقیقی که و مادران شامل تحقیق ما بوده می تواند

تروم معلومات داشته و در حدود اکثریت مادران در مورد مزایای کلس و اجرا گردیده است ۲۰۱۶سال در

در مورد  نتایج تحقیق ما .مطابقت دارد ۳٫۸آن ها از آن در تغذی نوزادان شان استفاده نموده اند  یصدف ۸۶

در یکی از شفاخانه  ۲۰۲۰عملکرد مادران در مورد کلستروم با نتایج تحقیقاتی که در سال  میزان آگاهی و

دادن مادران از تغذیه  فیصد ۲۰که  دهدمیصورت گرفته  نشان  های تدریسی شمال کشور نایجریا

نتایج تحقیقاتی که  با نیز در مطابقت تقریبی قرار داشته و. ۵کلستروم به نوزادان شان اجتناب نموده اند

فیصد مادران در مورد  ۹۵در شهر جده کشور عربستان صعودی انجام یافته است که  ۲۰۱۶ل سا در

نیز ۶مزایای کلستروم آگاهی الزم داشتند و اکثریت آن ها آنرا جهت تغذی نوزادان شان استفاده کرده اند.

آگاهی و عملکرد  گرددمیهمچنان طوری که در نتایج تحقیقات ما مشاهده  .د نداردتفاوت و مغایرت زیا

مادران در مورد کلستروم و استفاده آن به نوزادان نزد مادران باسواد نسبت به بیسواد بیشتر بوده و مادرانی 

معلومات مراکز صحی بوده نسبت به مادرانی که منبع  شفاخانه و که منبع معلومات شان در این مورد

داشته اند که این نتایج با نتایج تحقیقات  عملکرد مثبت و بلند تر فامیلی دارند در تمام موارد آگاهی و

 ۱،۲،۳،۴،۵مطابقت قرار دارد مختلف در
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 مادران  اکثریتعمر داشتند. سال ۵۰الی ۳۰بین  از نیمی مادران شامل تحقیق تر اضافه  :نهایی ٴنتیجه

منبع معلومات و آگاهی دهی مادران اعضای فامیل و مراکز صحی در در امور منزل داشتند. مصروفیت 

مادران  اکثریت.طفل داشتند سه با یک تفاوت کم اضافه مادران. میباشندرول مساویانه دارای تقریبآ 

 ٴاز کلستروم در تغذیه وند مادران در مورد کلستروم آگاهی الزم داشت ٴاکثریت  قابل مالحظهبیسواد بودند. 

 نوزادان شان استفاده نموده اند.

 :پیشنهادات

ها جهت استتتفاده از  تشتتویق آن ورستتانه ها  مراکز صتتحی و آگاهی دادن بیشتتتر مادران از طریق -۱

 کلستروم به نوزادان 

 تالش جهت بلند بردن سطح دانش و سواد مادران -۲
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