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 بررسي تاثير شير مادر بر بهره ي هوشي كودكان اول ابتدايي در شهر اردبيل

 ،2بهراد شاهين ،2، محمد جواد نقي زاده 1، دكتر سعيد صادقيه اهري1، دكتر منوچهر براك1دكتر افشين فتحي

 2الهام جباري مقدم 

 .عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل1

 دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبيلكميته تحقيقات دانشجويي ، .2

 چكيده:

ر ماه اول سال تولد به طو 6شير مادر حاوي مواد غذايي فراواني است كه تمام نيازهاي غذايي كودك را در هدف و مقدمه:

كامل تامين ميكند، تا يك سالگي هم به همراه شروع مواد غذايي تكميلي حتما بايد ادامه داده شود. شير مادر نياز به گرم 

كردن نداشته و هميشه در دسترس بوده و هيچ نوع آلودگي نيز ندارد. شير مادر باعث تقويت ارتباط عاطفي و روحي بين 

شير مادر استفاده كرده اند، بهره ي هوشي باالتري نسبت به كساني كه از فرموال  كودك و مادرش مي شوند و كودكاني كه از

استفاده مي كنند، دارند. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير شير مادر بر بهره ي هوشي كودكان اول ابتدايي شهر اردبيل در 

 بود. 83-84سال تحصيلي 

. از بين تمام دانش آموزان سال اول ابتدايي شهر اردبيل در سال مقطعي است -اين يك مطالعه ي توصيفي مواد و روشها: 

نفر انتخاب و به كمك  1000كه تحت تست سنجش توسط آموزش و پرورش قرار گرفته بودند،  83-84تحصيلي 

والدين دانش آموزان و مديران مدارس پرسش نامه تهيه شده، پر و تكميل شد. پس از جمع آوري پرسشنامه ها با 

 تجزيه و تحليل نهايي صورت گرفت. ه از كامپيوتر و نرم افزار استفاد

ماه شير مادر خورده  3ماه اصال شير مادر نخورده و تا  3در مطالعه اي كه ما انجام داديم بين گروههاي سني زير نتايج:

همچنين در اين مطالعه ) وجود دارد.بين ساير گروهها اين ارتباط وجود ندارد. ارتباط معني داراي (

نيز  بين ميزان تحصيالت پدر و مادر، شغل پدر و مادر، عدم اعتياد به سيگار پدر و مادر،مصرف آهن و ويتامين

 ارتباط معني داري وجود دارد.

ارتباط مستقيمي وجود  در مطالعاتي كه در كشورهاي ديگر انجام شده، بين شير مادر و بحث و نتيجه گيري: 

ماه نيز چنين ارتباطي بدست آمد. ولي در ساير گروههاي سني  3كه در مطالعه ي ما نيز بين گروههاي سني زير دارد، 

چنين ارتباطي وجود نداشت. در مطالعاتي كه در كشورهاي ديگر انجام شده، بين ميزان تحصيالت پدر و مادر و شغل 

ي ما نيز بين تحصيالت و شغل پدر و مادر، مصرف آهن و پدر و مادر نيز ارتباط معني داري وجود دارد كه در مطالعه 

 چنين نتيجه اي بدست آمد. ويتامين 


