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Background and Objective: Breastfeeding is a matter of significant
importance. Given the role of such factors as attitude and subjective norms
on the behavior of mothers and the low level of exclusive breastfeeding, the
present study aimed to determine the effect of educational program based on
the theory of planned behavior on breastfeeding behavior among the
pregnant women in Fasa, Iran.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted on
100 pregnant women with the gestational age of 30-35 weeks who referred
to the health care centers of Fasa, Iran, in 2017. The study population was
selected using random sampling technique, and then assigned into two
groups of control (n=50) and intervention (n=50). The data were collected
using a demographic form, components of the theory of planned behavior
questionnaire, and a breastfeeding checklist. The intervention group received
three 55-to-60-minute training sessions. The mothers' breastfeeding
behavior was evaluated before the training sessions and 40 days postdelivery in both groups. The data were analyzed in SPSS software, version
22, using Chi-square test, independent t-test, and paired sample t-test.
Results: According to the results, there was no significant difference
between the two groups in terms of the components of the theory of planned
behavior before the educational intervention (P=0.208). However, after the
training sessions, the intervention group showed a significant improvement
in all components of the theory of planned behavior, including intention and
breastfeeding behavior, compared to the control group (P=0.001).
Conclusion: Based on the findings of this study, appropriate training
programs, social network support, and suitable conditions for breastfeeding
in the community are among the effective factors that can change the
mothers’ attitudes towards lactation and result in successful breastfeeding in
the first three months after childbirth.
Keywords: Breastfeeding Behavior; Exclusive Breastfeeding; Theory of
Planned Behavior
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مقاله پژوهشي

تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزیشده بر رفتار شیردهی زنان باردار
شهر فسا
سيده مرجان ارشد ،9علي خاني جيحوني ،*،2زهرا مرادی ،3سيد امين کوهپایه ،4سيد منصور کشفي ،6عزیزاهلل
دهقان 5

 1پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 2دكتراي تخصصی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 3كارشناس ارشد ،گروه پرستاري ،دانشکده پرستاري ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 4دكتراي تخصصی ،گروه فارماكولوژي ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 5پزشک عمومی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 6دكتراي تخصصی ،گروه اپیدمیولوژي ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
* نویسنده مسئول :علی خانی جیحونی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.
ایمیلKhani_1512@yahoo.com :

چکيده
تاریخ دریافت مقاله1316/05/04 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/06/22 :
تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :با توجه به اهمیت تغذیه با شیر مادر و نقش عواملی چون نگرش و هنجارهاي انتزاعی بر
رفتار مادران و نیز میزان پایین تغذیه انحصاري با شیر مادر ،پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزشی
مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزيشده بر رفتار شیردهی در زنان باردار شهر فسا انجام شد.
مواد و روشها :این پژوهش نیمهتجربی در سال  1316بر روي  100نفر از زنان باردار در سن بارداري  30تا
 34هفته ( 50نفر در گروه آزمون و  50نفر در گروه كنترل) كه بهصورت تصادفی ساده از بین مراجعین مراكز
بهداشتی -درمانی شهر فسا انتخاب شده بودند انجام شد .ابزار گردآوري اطالعات شامل :پرسشنامه مشتمل
بر اطالعات جمعیتشناختی ،سازههاي نظریه رفتار برنامهریزيشده و چکلیست بررسی تغذیه با شیر مادر
بود .مداخله آموزشی بهصورت  3جلسه آموزشی  55تا  60دقیقهاي براي گروه آزمون برگزار گردید و رفتار
شیردهی مادران قبل از آموزش و  40روز پس از زایمان در هر دو گروه ارزیابی شد .الزم به ذكر است كه
اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSS 22و بهكارگیري آزمونهاي كاي اسکوئر ،تی مستقل و تی زوجی تحلیل
گردیدند.
یافته ها :نتایج این مطالعه نشان می دهد كه قبل از مداخله آموزشی اختالف معنا داري بین دو گروه از
نظر سازه هاي نظریه رفتار برنامه ریزي شده وجود ندارد ()P=0/202؛ اما پس از مداخله آموزشی در گروه
آزمون تمام سازه هاي نظریه رفتار برنامه ریزي شده از جمله قصد و رفتار شیردهی بهبود یافته است
(.)P=0/001
نتيجه گيری :براساس نتایج مشاهده شد كه تغییر نگرش مادر نسبت به شیردهی با برنامههاي آموزشی
مناسب ،حمایت شبکه هاي اجتماعی و وجود شرایط مناسب براي تغذیه با شیر مادر در جامعه از عوامل مؤثر
در شیردهی موفق مادران در سه ماه اول پس از زایمان محسوب میشوند.
واژگان کليدی :تغذیه انحصاري با شیر مادر؛ رفتار شیردهی؛ نظریه رفتار برنامهریزيشده

مقدمه
تغذیه نوزاد با شیر مادر نه تنها به سالمتی نوزاد و مادر
كمک میكند؛ بلکه باعث ایجاد اثرات مثبت در سالمت جامعه
نیز می گردد ] .[1نوزادانی كه با شیر مادر تغذیه میشوند در
مقایسه با سایر نوزادان در معرض سطح پایینتري از خطر ابتال
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به عفونتهاي تنفسی ،عفونت گوش میانی ،بیماريهاي
اسهالی ،دیابت ،انواع آلرژي ،آسم و سندرم مرگ ناگهانی نوزاد
قرار دارند ] .[2-5تغذیه انحصاري با شیر مادر میتواند منافع
ذكرشده را بهبود بخشد و احتماالً زمان تغذیه با شیر مادر را
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ارشد و همکاران

بهطور كلی افزایش دهد ] .[6اهمیت تغذیه مطلوب شیرخواران
و كودكان خردسال با شیر مادر براي بقا ،رشد و تکامل آنها
به خوبی شناخته شده و به عنوان یک موضوع مهم بهداشت
عمومی در طول دهههاي گذشته پذیرفته شده است ].[7
تغذیه با شیر مادر بهترین شروع در زندگی هر كودک میباشد.
ارزش تغذیه با شیر مادر و نقش آن در كاهش مرگ و میر و
ابتالي شیرخواران به بیماري ها ،افزایش بهره هوشی ،تأمین
بهترین الگوي رشد ،تکامل و تأمین سالمت آنها در بزرگسالی
و حفظ سالمت مادران بر كسی پوشیده نیست .مطالعات نشان
داده اند كه مصرف شیر مادر عالوه بر تحمیل هزینه كمتر به
خانواده ،خاصیت مصونیتزایی و ایمنی بخشی باعث افزایش
عالقه و نزدیکی مادر و كودک به یکدیگر میشود ].[2
عالوه براین شیر مادر سرشار از مواد مغذي و ویتامینهاي
مختلف است و بهتر از هر ماده غذایی دیگري رشد كودک را
تضمین می كند.
ساالنه بیش از یک میلیون كودک در اثر ابتال به
بیماريهاي اسهال ،عفونتهاي تنفسی و سایر عفونتهاي
ناشی از تغذیه ناكافی با شیر مادر جان خود را از دست
میدهند .بسیاري از كودكان از بیماريهاي غیرواگیر از جمله
دیابت و چاقی رنج میبرند كه اگر با شیر مادر تغذیه میشدند
ابتالي آن ها به این بیماري ها كمتر بود ] .[1سازمان جهانی
بهداشت تغذیه انحصاري با شیر مادر را در  6ماه نخست پس
از تولد و همراه با غذاهاي كمکی تا پایان  2سالگی و بیشتر
توصیه نموده است ] . [10تغذیه با شیر مادر از شیرخوار در
مقابل بیماريهایی نظیر عفونتهاي دستگاه تنفسی ،آلرژي،
گاستروآنتریت و سوء تغذیه محافظت مینماید .همچنین در
طوالنی مدت خطر ابتال به دیابت ،سرطان تخمدان و سرطان
پستان را در مادران كاهش داده و توانایی آنها را براي
سازگاري با ایفاي نقش مادري افزایش میدهد .از سوي دیگر
هزینه مراقبتهاي بهداشتی را بیش از سه هزار میلیون دالر
در سال در آمریکا كاهش میدهد ].[11
برخی از مطالعات انجامشده در ایران حاكی از آن هستند
كه با وجود اجراي برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر هنوز دانش
كافی در ارتباط با تغذیه با شیر مادر وجود ندارد و تنها 23
درصد از مادران شیرده در كشور تا  6ماهگی شیرخوار خود را
از تغذیه انحصاري با شیر مادر بهره مند می نمایند ][12، 13؛
بنابراین انجام مداخالتی با هدف افزایش میزان تغذیه انحصاري
با شیر مادر ضروري به نظر میرسد .در این بین مداخالت
مبتنی بر نظریههاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در
زمینه تغذیه با شیر مادر می تواند اطالعات حقیقی و تکنیکی
درباره تغذیه با شیر مادر را براي گروههاي هدف به ویژه در
بیمارستان ها ،مراكز بهداشتی -درمانی و یا جامعه فراهم كند.
اینگونه مداخالت بر پایه تخصصهاي حرفه اي استوار بوده و
ادراكات و تواناییهاي زنان را در رابطه با تغذیه با شیر مادر
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افزایش می دهد ] . [14تغذیه نوزاد با شیر مادر تحت تأثیر
فاكتورهاي اجتماعی و اقتصادي قرار دارد؛ به طوري كه میزان
اقدام به شیردهی به نوزاد در زنان گروههاي اجتماعی-
اقتصادي پایین تر ،كمتر گزارش شده است ] .[15یکی از
فاكتورهاي مهم در تغذیه نوزاد با شیر مادر ،هنجارهاي انتزاعی
زنان شامل :دیدگاه همسر ،دوستان و مراقبان بهداشتی
می باشد كه در شیوع و ادامه تغذیه با شیر مادر تعیینكننده
هستند ] . [16در این راستا نتایج برخی مطالعات نشان
می دهند كه نگرش مادر نسبت به شیردهی ،حمایت شبکههاي
اجت ماعی و وجود شرایط مناسب براي تغذیه با شیر مادر در
جامعه از عوامل مؤثر در یک شیردهی موفق در سه ماه اول
پس از زایمان محسوب می شوند ].[17
مطالعات مختلفی در مورد تأثیر آموزش بر رفتار شیردهی
مادران انجام شده است كه بیانگر اهمیت مداخله آموزشی در
این زمینه میباشند ] .[12-20طی سالیان گذشته تعدادي از
پژوهشگران در مطالعات مربوط به رفتار شیردهی از نظریه
رفتار برنامهریزيشده به عنوان چهارچوب تئوریک پژوهش
استفاده كردهاند .در مطالعات ذكرشده از نظریه رفتار
برنامهریزيشده بهعنوان الگویی مفید براي پیشبینی رفتار
شیردهی مادر یاد شده است .قدرت نظریه رفتار برنامهریزيشده
در پیش بینی رفتارهاي متنوع بهداشتی طی مطالعات متعددي
اثبات شده است ] .[12، 21این نظریه كه توسط  Ajzenو
 Fishbeinدر سال  1120تدوین شد بر مبناي سازههاي زیر
استوار میباشد :نگرش نسبت به رفتار ،هنجارهاي ذهنی،
كنترل رفتاري درکشده ،قصد رفتاري و رفتار فرد ] .[21در
این پژوهش به دو دلیل عوامل مؤثر و برنامههاي آموزشی در
جهت افزایش شیردهی با شیر مادر در زنان باردار بر اساس
نظریه رفتار برنامه ریزيشده مورد بررسی قرار گرفت .1 :عوامل
مختلفی مانند عوامل انسانی (نگرش فرد) ،اجتماعی
(هنجارهاي ذهنی) و محیطی (كنترل رفتاري درکشده) بر
شیردهی از پستان مؤثر میباشد .یکی از الگوهایی كه این
عوامل را به خوبی بیان و ارزیابی می كند نظریه رفتار
برنامهریزيشده است؛ بهطوري كه استفاده از نظریه تغییر رفتار
بر افزایش توجه مادران به تغذیه شیرخوار با شیر مادر مؤثر
میباشد؛  .2براساس این نظریه زمانی مادر قصد شیردهی
طبیعی را دارد كه :الف) دید مثبتی نسبت به شیردهی طبیعی
داشته باشد (نگرش)؛ ب) احساس كند افراد مهم در زندگی
وي خواهان انجام شیردهی او بهصورت طبیعی هستند
(هنجارهاي اجتماعی)؛ ج) احساس كند عواملی وجود دارند كه
تسهیل كننده یا بازدارنده او از شیردهی هستند؛ اما با وجود
این عوامل او قادر است شیردهی موفقی داشته باشد (كنترل
رفتاري درکشده).
با توجه به اهمیت شیردهی و نقش عواملی چون نگرش
نسبت به رفتار ،هنجارهاي انتزاعی بر تغییر رفتار مادران و
65

تاثير مداخله آموزشي بر رفتار شيردهي

كمبود مطالعات با تأكید بر نقش نظریه هاي مختلف و آمار
پایین شیردهی انحصاري با شیر مادر در كشور و شهر فسا،
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر
نظریه رفتار برنامه ریزيشده بر عملکرد شیردهی در زنان
باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتی -درمانی شهر فسا انجام
شد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمهتجربی است كه در سال
 1316در ارتباط با  100نفر از زنان مراجعهكننده به مراكز
بهداشتی -درمانی شهر فسا كه در هفته  30تا  34بارداري بودند
( 50نفر در گروه آزمون و 50نفر در گروه كنترل) ،انجام شد.
معیار ورود به پژوهش شامل :حاملگی تک قلویی و عدم ابتال به
بیماري كه درمان آن با شیردهی از پستان تداخل داشته باشد
بود .معیارهاي خروج از پژوهش نیز عبارت بودند از :ابتال به
بیماريهاي پستان كه منع شیردهی داشته باشند ،ابتال به
بیماريهایی كه درمان آنها با شیردهی از پستان تداخل داشته
باشد ،استفاده مادران از داروهاي ضد افسردگی و روانگردان،
زایمان مادران قبل از پایان جلسه چهارم ،بستريشدن نوزاد،
بستريشدن مادر ،مرگ داخل رحمی جنین و عدم تمایل مادر
به ادامه همکاري.
حجم نمونه با استفاده از مطالعات شریفی و همکاران ]،[22
احمدي و همکاران ] [23و بشارتی و همکاران ] [24با در نظر
گرفتن سطح اطمینان  15درصد و توان آماري  20درصد در
سطح خطاي حداقل  2نمره اختالف بین دو گروه مورد مطالعه
حداقل  20نفر محاسبه گردید؛ اما بهمنظور كنترل خطاهاي
تصادفی احتمالی و افزایش توان آماري پژوهش تعداد افراد به
 100نفر ( 50نفر در گروه آزمون و  50نفر در گروه كنترل)
افزایش یافت .از بین  6مركز بهداشتی -درمانی شهري فسا 2
مركز بهطور تصادفی انتخاب گردیدند و نمونهها براساس پرونده
خانوار و دفتر زنان باردار بهطور تصادفی وارد پژوهش شدند و
بهصورت تصادفی در دو گروه آزمون و كنترل قرار گرفتند .شایان
ذكر است كه گروههاي مورد پژوهش در زمینه چگونگی انجام
طرح ،محرمانهماندن اطالعات و همچنین هدف از انجام این طرح
توجیه گردیدند و تمامی شركتكنندگان با ارائه رضایتنامه كتبی
و اعالم تمایل وارد پژوهش شدند .ذكر این نکته ضرورت دارد كه
مطالعه حاضر داراي تأییدیه كمیته اخالق در پژوهش دانشگاه
علوم پزشکی فسا با شناسه IR.FUMS.REC.1396.257
میباشد.
ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل :پرسشنامه مشخصات
جمعیت شناختی (از قبیل سن زنان ،سن همسران ،سطح
تحصیالت زنان و همسران  ،درآمد خانوار ،پوشش بیمه خدمات
درمانی و وضعیت اشتغال زنان) ،سؤاالت آگاهی و سازههاي
نظریه رفتار برنامهریزي شده بود .آگاهی شامل  14سؤال (مانند:
65

كدام یک از فواید تغذیه با شیر مادر است؟) با مقیاس 3
گزینه اي (بلی ،خیر و نمی دانم) بود كه به پاسخ صحیح نمره 1
و به پاسخ اشتباه یا نمی دانم نمره صفر تعلق میگرفت .دامنه
نمرات قابلاكتساب بین  0-14بود و كسب نمره باالتر از آگاهی
بهتر زنان حکایت داشت .عالوه براین سازه نگرش شامل 13
سؤال (مانند :شیردادن از پستان باعث شلشدن سینهها
میشود) با مقیاس لیکرت  5گزینهاي (از كامالً مخالفم= 1تا
كامالً موافقم= )5بود و دامنه نمرات قابلاكتساب آن بین  13تا
 65متغیر بود و نمره باالتر حکایت از نگرش مثبت زنان نسبت
به انجام رفتار داشت .سازه كنترل رفتار درکشده نیز  2سؤال
(مانند :من توانایی انجام شیردهی از پستان را ندارم) را با
مقیاس لیکرت  5گزینهاي (از كامالً مخالفم= 1تا كامالً
موافقم= )5شامل میشد كه دامنه نمرات قابلاكتساب آن بین
 2تا  40متغیر بود و نمره باالتر از كنترل رفتاري بیشتر زنان بر
انجام رفتار حکایت داشت.
از سوي دیگر سازه هنجارهاي انتزاعی شامل  1سؤال
(مانند :همسر شما چه پ یشنهادي در مورد شیردهی شما دارد؟)
با مقیاس  4گزینه اي بود كه بر حسب سؤال و مطلوببودن
پاسخ به ترتیب به هر گزینه نمره  1تا  4تعلق می گرفت .دامنه
نمرات قابل اكتساب در این سازه بین  1تا  36متغیر بود و نمره
باالتر نشان از هنجارهاي انتزاعی ترغیب كننده انجام رفتار
داشت .سازه قصد رفتاري نیز دربرگیرنده  5سؤال (مانند :آیا
قصد شیردهی از پستان دارید؟) با مقیاس دو گزینه اي بلی و
خیر بود كه به صورت  0و  1نمره گذاري میشد .جهت بررسی
عملکرد شیردهی از چک لیست بررسی تغذیه با شیر مادر
وزارت بهداشت و درمان ایران كه شامل  21سؤال با پاسخ بلی
یا خیر بود و از طریق پرسش از مادر و مشاهده نحوه شیردهی
تکمیل می گردید استفاده شد ] .[25دامنه نمرات قابل اكتساب
این ابزار بین  0تا  21متغیر بود .جهت بررسی روایی
پرسشنامهها از روش روایی محتوا استفاده گشت؛ بدینترتیب
كه پرسشنامه ها بر اساس اهداف پژوهشی و با استفاده از منابع
علمی ،مقاالت و مطالعات سایر پژوهشگران ][12، 23، 26
تنظیم شدند و اعتبار آنها پس از تأیید اساتید گروه مامایی و
آموزش بهداشت ،متخصصان زنان و زایمان ،متخصصان اطفال
و لحاظشدن اصالحات تأیید گردید .عالوهبراین اعتماد
پرسشنامه از طریق محاسبه آلفاي كرونباخ بررسی شد كه
میزان آن براي آگاهی ( )α=0/24و سازه هاي نگرش
( ،)α=0/27كنترل رفتاري درکشده ( ،)α= 0/25هنجارهاي
انتزاعی ( ) α= 0/22و قصد رفتاري ( )α= 0/27در سطح
قابل قبولی برآورد گردید.
مداخله آموزشی به صورت  3جلسه آموزشی هریک به مدت
 55تا  60دقیقه (هفته اي یک جلسه) طراحی شد و در سالن
جلسات مراكز بهداشتی -درمانی برگزار گردید .محتواي
آموزشی براساس كتاب "آموزش شیر مادر" تألیف وزارت
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بهداشت و درمان ایران در اختیار مادران قرار گرفت ].[27، 22
براي هریک از جلسات آموزشی اهداف رفتاري تعیین شد و
جهت دستیابی این اهداف از روشهاي مختلفی از قبیل
سخنرانی ،فیلم آموزشی ،پرسش و پاسخ ،بحث گروهی و
مشاوره فردي استفاده گردید .همچنین یک جلسه براي افزایش
آگاهی و یک جلسه جهت تغییر در نگرش زنان باردار نسبت به
روشهاي شیردهی و ارزیابی مثبت آنها از شیردهی با شیر
مادر در نظر گرفته شد و جلسه آخر نیز در مورد كنترل رفتاري
زنان باردار و قصد آنها در انتخاب بهترین نوع روش شیردهی
برگزار گردید .الزم به ذكر است كه با توجه به نقش اطرافیان
مادر و بهویژه همسر در ترغیب مادر به شیردهی ،آموزش به
همسران گروه مداخله به صورت غیرمستقیم و توسط خود زنان
باردار انجام شد؛ اما گروه كنترل تنها آموزشهاي روتین را كه
در مراكز بهداشتی -درمانی ارائه میگردید دریافت نمودند.
پرسشنامههاي آگاهی و سازه هاي نظریه رفتار برنامه ریزيشده
قبل و بعد از آموزش توسط واحدهاي مورد پژوهش در هر دو
گروه آزمون و كنترل تکمیل شدند .همچنین رفتار شیردهی
قبل از آموزش و  40روز پس از زایمان توسط مادران در هر دو
گروه آزمون و كنترل ارزیابی گردید.
عالوه براین داده هاي گردآوري شده در نرم افزار SPSS 22
وارد شدند و با استفاده از آزمون هاي مجذور كاي دو ،تی
مستقل و تی زوجی تحلیل گردیدند .شایان ذكر است كه سطح
معناداري براي تمام آزمونها كمتر از  0/05در نظر گرفته

شده بود.
یافتهها
میانگین سن زنان مورد مطالعه در گروه آزمون
 26/25±3/22و گروه كنترل  27/02±3/14سال بود .میانگین
سن همسران آنها نیز در گروه آزمون و كنترل بهترتیب
 31/23±2/16و  31/65±2/12سال بود كه براساس نتایج آزمون
تی مستقل در دو گروه آزمون و كنترل تفاوت معناداري بین دو
گروه مشاهده نشد ( .)P0/102عالوهبراین طبق نتایج آزمون
كاي دو و دقیق  Fisherسایر ویژگیهاي جمعیتشناختی
آزمودنیها در دو گروه تفاوت معناداري با یکدیگر نداشتند
(جدول .)1
مقایسه میانگین نمرات سازههاي نظریه رفتار برنامهریزي-
شده در گروه آزمون و كنترل قبل و بعد از مداخله آموزشی در
جدول  2ارائه شده است .طبق یافتهها قبل از مداخله آموزشی
اختالف معناداري بین گروه آزمون و كنترل از نظر میزان
آگاهی ،نگرش ،كنترل رفتاري درک شده ،هنجارهاي انتزاعی،
قصد و رفتار شیردهی مشاهد نشد ()P>0/05؛ اما پس از
مداخله آموزشی اختالف معنا داري بین گروه آزمون و كنترل از
نظر میزان آگاهی ،نگرش ،كنترل رفتاري درکشده ،هنجارهاي
انتزاعی ،قصد و رفتار شیردهی وجود داشت ( )P<0/001كه
این تغییرات در گروه كنترل از نظر آماري معنادار نبود
(.)P>0/05

جدول  :9مقایسه توزیع فراوانی مشخصات جمعیتشناختی گروه آزمون و كنترل
گروه آزمون ()n=65

گروه کنترل ()n=65

تعداد

درصد

تعداد

درصد

بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دانشگاهی
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دانشگاهی
زیر  1میلیون تومان
 1-2میلیون تومان
بیش از  2میلیون تومان
بلی

2
2
14
11
7
1
6
13
20
10
10
24
16
42

4
16
22
32
14
2
12
26
40
20
20
42
32
16

3
6
16
12
7
1
1
14
12
2
12
20
12
41

6
12
32
36
14
2
12
22
36
16
24
40
36
12

درماني

خیر

2

4

1

2

وضعيت اشتغال زنان

شاغل
غیر شاغل

14
36

22
72

16
34

32
62

متغير

سطح تحصيالت

سطح تحصيالت همسر

درآمد خانوار
پوشش بيمه خدمات

سطح
معناداری

*0/352

*0/136

0/107

0/122
0/521

* نتایج آزمون دقیق Fisher
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تاثير مداخله آموزشي بر رفتار شيردهي

جدول  :2مقایسه میانگین نمرات سازههاي نظریه رفتار برنامهریزيشده در گروه آزمون و كنترل قبل و پس از مداخله آموزشی
متغير

آگاهي

نگرش

کنترل رفتاری درکشده

هنجارهای انتزاعي

قصد رفتاری

رفتار شيردهي

گروه
آزمون
كنترل
**
سطح معناداري
آزمون
كنترل
**
سطح معناداري
آزمون
كنترل
**
سطح معناداري
آزمون
كنترل
**
سطح معناداري
آزمون
كنترل
**
سطح معناداري
آزمون
كنترل
**
سطح معناداري

قبل از مداخله

پس از مداخله

انحراف معيار±ميانگين

انحراف معيار±ميانگين

6/21±2/12
6/21±2/01
0/202
24/31±3/60
25/21±3/24
0/012
14/12±3/13
15/04±3/11
0/116
14/22±2/44
15/10±2/22
0/107
1/24±1/12
1/21±1/02
0/152
1/22±2/22
1/20±2/20
0/104

10/71±2/20
7/02 ±2/05
<0/001
51/17±3/16
26/12±3/11
<0/001
32/31±3/21
15/26±3/17
<0/001
30/03±2/17
16/01 ±2/01
<0/001
4/21 ±0/45
1/23 ±1/01
<0/001
25/15±2/14
10/41±2/02
<0/001

سطح معناداری

*

<0/001
0/125
<0/001
0/136
<0/001
0/101
<0/001
0/133
<0/001
0/225
<0/001
0/124

* نتایج آزمون تی زوجی ** ،نتایج آزمون تی مستقل

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر
نظریه رفتار برنامهریزيشده بر عملکرد شیردهی در زنان باردار
مراجعهكننده به مراكز بهداشتی -درمانی شهر فسا انجام شد.
نتایج نشان داد كه میزان آگاهی مادران قبل از مداخله آموزشی
در هر دو گروه آزمون و كنترل در سطح پایینی قرار داشت؛ اما
پس از مداخله آموزشی افزایش معناداري در گروه آزمون مشاهده
شد .به نظر میرسد كه علت آگاهی پایین مادران هنگام شروع
مطالعه ،عدم ارائه آموزشهاي كافی و الزم در مراكز بهداشتی-
درمانی بوده باشد؛ از این رو آموزش منظم و برنامهریزيشده در
این پژوهش باعث ارتقاي سطح آگاهی مادران باردار گردید .در
این راستا در پژوهش شریفی راد و همکاران پس از اجراي 4
جلسه آموزشی آگاهی مادران باردار نسبت به روشهاي صحیح
شیردهی افزایش یافت ] .[22نتایج مطالعات آقابابایی و همکاران
] ،[21پیمان و همکاران ] ،[30بشارتی و همکاران ][24
و  Mellinو همکاران ] [31نیز حاكی از تأثیر مداخله آموزشی
در افزایش میزان آگاهی مادران بود كه با یافتههاي پژوهش حاضر
همخوانی دارد؛ بنابراین به نظر میرسد كه یکی از وظایف اصلی
كاركنان بهداشتی ارائه آموزش صحیح ،مستمر و اصولی به زنان
باردار از اواخر دوران بارداري در مورد اهمیت شیردهی و تغذیه
انحصاري با شیر مادر میباشد.
یافتههاي این پژوهش نشان داد كه میانگین نمره نگرش زنان
در ارتباط با شیردهی انحصاري در گروه آزمون نسبت به گروه
55

كنترل افزایش معناداري در پس از مداخله آموزشی داشته است.
نگرش مبتنی بر پیامدهاي تجربه فردي رفتار یا تجربیات
جانشینی از راه یادگیري مشاهدهاي از دیگران میباشد؛ از این رو
پس از تجربه مستقیم یک رفتار ،اعتقادات مثبت درباره پیامدهاي
رفتار تقویت شده و بهعنوان انگیزه بر ادامه آن تأثیر میگذارد.
همچنین نگرش به احساسات ناشی از انجام رفتار اشاره دارد و
تجربه این احساسات خوشایند میتواند بر ارتقا و تداوم آن اثرگذار
باشد ] .[32در پژوهش  Langeو همکاران به نقش عوامل
انگیزشی در شیردهی اشاره شده است ] .[33در پژوهش Mutuli
و  Walingoنیز گزارش شد كه نگرش بهطور معناداري بر قصد
شیردهی تأثیر دارد ] .[34مطابق با یافتههاي پژوهش حاضر در
مطالعه  Gilesو همکاران برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار
برنامهریزيشده سبب افزایش نمره نگرش مادران نسبت به
شیردهی با شیر مادر گردید ] .[35در مطالعات جلمبادانی و
همکاران ] [36و كرامت و همکاران ] [12نیز مداخله آموزشی
باعث افزایش میانگین نمره نگرش پس از مداخله آموزشی شده
بود كه این امر با یافتههاي پژوهش حاضر همخوانی دارد؛ اما در
مطالعات احمدي و همکاران ] [23و پیمان و همکاران ][30
میزان نمره نگرش زنان پس از مداخله آموزشی افزایش معناداري
نداشت كه علت این امر میتواند بیشتربودن زمان جلسات
سنجش مجدد نگرش توسط پسآزمون در  40روز پس از زایمان
باشد .از سوي دیگر در مطالعه احمدي پسآزمون پس از اتمام
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جلسه چهارم آموزش و قبل از زایمان صورت گرفته بود كه این
فاصله زمانی انجام پسآزمون میتواند در اختالف نمره نگرش دو
پژوهش تأثیر داشته باشد .با توجه به اینکه نگرش در مورد یک
رفتار برگرفته از عقاید فرد در مورد آن رفتار میباشد؛ بنابراین
زمان بیشتري براي تغییر نگرش الزم است.
عالوهبراین در پژوهش حاضر پس از مداخله آموزشی میانگین
نمره كنترل رفتاري درکشده در گروه آزمون نسبت به گروه
كنترل افزایش معناداري داشت .آموزش مهارت و تکنیکهاي
شیردهی از طریق جلسه آموزشی و ارائه بازخوردهاي تشویقی و
اطالعاتی مناسب در بحث گروهی موجب بهبود كنترل رفتاري
درکشده در گروه آزمون گردید .شایان ذكر است كه كنترل
رفتاري درکشده و احساس تحت اراده و در اختیار بودن اقدام
براي رفتار ،یکی از عوامل مهم اقدام به آن رفتار میباشد ] [23و
افزایش كنترل رفتار درکشده به دنبال مداخله ،نشاندهنده تأثیر
آموزش در به وجود آمدن این توان و ادراک كه "اگر بخواهم
میتوانم شیردهی داشته باشم" میباشد.
نتایج مطالعه متاآنالیزي كه توسط  Guoو همکاران در سال
 2015مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزيشده انجام شده بود نشان
داد كه سازههاي كنترل رفتار درکشده ،نگرش و هنجارهاي
انتزاعی پیشبینیكننده شیردهی مادران هستند و قصد
پیشگوییكننده قوي براي رفتار شیردهی میباشد ] .[37در
مطالعات پیمان و همکاران ] ،[30قاسمی و همکاران ]،[32
جلمبادانی و همکاران ] ،[36كرامت و همکاران ] [12و احمدي
و همکاران ] [23نیز مداخله آموزشی موجب افزایش نمره كنترل
رفتاري درکشده گردید كه این امر با نتایج پژوهش حاضر
همخوانی دارد؛ بنابراین به نظر میرسد كه طراحی و اجراي
برنامههاي آموزشی براساس نظریهها و الگوهاي تغییر رفتار در
افزایش كنترل رفتاري درکشده بسیار سودمند خواهد بود.
در این پژوهش هنجارهاي انتزاعی باالتر به معناي تشویق و
ترغیب مادران باردار به تغذیه شیرخوار با شیر مادر بود و افزایش
نمره هنجارهاي انتزاعی گروه آزمون در پژوهش حاضر تأثیر
مداخله آموزشی را نشان داد .در این راستا در پژوهش شریفی راد
و همکاران تغییر معناداري در هنجارهاي انتزاعی مادران در
انتخاب روش شیردهی در گروه آزمون پس از انجام مداخله
آموزشی گزارش گردید ] .[22همچنین  Gilesو همکاران در
پژوهش خود به نقش حمایتی مادران ،همسران ،خانواده ،دوستان
نزدیک و شاغالن در حرف پزشکی در تداوم شیردهی اشاره كرده
و عنوان نمودند كه مادران زنان شیرده ،نقش مهمتري در شروع
و به اتمام رسیدن دوره شیردهی دارند و آموزش پزشکان و
پرستاران نیز در این مورد نقش مهمی خواهد داشت ] .[35نتایج
پژوهش  Swansonو همکاران نیز كه بر مبناي نظریه عمل
منطقی براي شروع و تداوم رفتار شیردهی انجام شده بود ،حکایت
از اهمیت هنجارهاي انتزاعی و نقش مهم پرستاران و ماماها
در ایجاد دیدگاه مثبت اجتماعی در این زمینه داشت ].[31
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عالوهبراین در پژوهش لطیفی و همکاران هنجارهاي انتزاعی
شوهر ،پزشک ،مادر ،پرسنل بهداشتی و مادر شوهر بهعنوان
مهمترین هنجارها بودند و هنجارهاي دوست و فامیل كمترین
ارتباط را در امر شیردهی مادران مورد بررسی داشتند ] .[40نتایج
مطالعه  Brownو همکاران نیز نشان داد كه حمایت گروهی نقش
بسیار مهمی در شروع و ادامه تغذیه با شیر مادر دارد .اعتقاد به
آسانی امر شیردهی ،پذیرفتهشدن امر شیردهی بهعنوان یک
هنجار طبیعی در محیط زندگی شخص و دریافت حمایت و
تشویق از سوي دیگران باعث میشود كه تغذیه انحصاري با شیر
مادر در  6ماه اول زندگی ادامه داشته باشد ] .[41با این حال بر
خالف یافتههاي پژوهش حاضر در مطالعه جلبادانی و همکاران
هنجارهاي انتزاعی پس از مداخله آموزشی تغییر نکرده بود ].[36
باید توجه داشت كه هنجارهاي انتزاعی مهم در شیردهی بین
جوامع مختلف متفاوت است كه این تفاوت میتواند با توجه به
ساختار متفاوت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي قابلتوجیه باشد.
بهعنوان یک قاعده كلی ،نگرش مطلوب و هنجارهاي انتزاعی
مطلوب و كنترل رفتاري درکشده باالتر باعث میشود كه قصد
انجامدادن رفتار توسط فرد بیشتر شود .علت باالبودن قصد
رفتاري در گروه آزمون پس از مداخله آموزشی به دلیل باالبودن
نگرش افراد گروه آزمون نسبت به شیردهی ،افزایش آگاهی
مادران نسبت به مزایاي شیردهی با شیر مادر و مؤثربودن مداخله
آموزشی میباشد .در پژوهش حاضر میزان رفتار شیردهی در گروه
آزمون نسبت به گروه كنترل پس از مداخله آموزشی افزایش
یافت .به عبارت دیگر تعداد مادرانی كه پس از زایمان در گروه
آزمون شیردهی انحصاري با شیر مادر داشتند افزایش یافت كه
این امر با نتایج مطالعات مشابه صورتگرفته در این راستا
همخوانی دارد .در مطالعات كرامت و همکاران ] [12و قاسمی و
همکاران ] [32قصد و رفتار شیردهی زنان مورد مطالعه پس از
مداخله آموزشی افزایش یافته بود .در پژوهش شریفی راد و
همکاران نیز مداخله آموزشی موجب كاهش شیردهی از شیشه
شده بود ] .[22همچنین نتایج پژوهش  Suو همکاران نشان داد
كه آموزشهاي ارائهشده قبل از زایمان و دریافت حمایت از
اطرافیان پس از زایمان باعث افزایش شیردهی انحصاري میشود
] .[42در پژوهش صبا و همکاران نیز آموزش سبب ارتقاي
عملکرد مادران شده و میزان شیردهی انحصاري در 6ماه اول
زندگی از  56/5درصد به  22/7درصد افزایش یافته بود ].[43
عالوهبراین در مطالعات  Tolو همکاران ] Caine ،[11و همکاران
] Imdad ،[44و همکاران ] [45و  Joshiو همکاران ][46
مداخله آموزشی موجب افزایش رفتار شیردهی گردید .با توجه به
مطالعات فوق انجام مداخالت آموزشی سبب افزایش رفتار
شیردهی در مادر شده و میزان شیردهی از شیشه را كاهش داده
است .با این حال در پژوهش احمدي و همکاران قصد شیردهی
انحصاري با شیر مادر پس از مداخله آموزشی تغییر معناداري
نیافته بود ] [23كه این اختالف میتواند به دلیل حجم كم نمونه
59

تاثير مداخله آموزشي بر رفتار شيردهي

 اقدام به،باالیی پیدا میكنند و اگر قصد به درستی تبیین شود
 با توجه به نتایج.شیردهی با پستان (انحصاري) میگردد
بهدستآمده از این پژوهش پیشنهاد میشود كه آموزش رفتار
شیردهی براساس دیگر نظریههاي آموزش بهداشت و ارتقاي
سالمت طراحی گردد و نتایج آن با یافتههاي پژوهش حاضر
 همچنین پیشنهاد میگردد كه برنامه آموزشی.مقایسه شود
 درمانی برگزار شود و-مدونی براي زنان باردار در مراكز بهداشتی
.رفتار شیردهی آنها بهطور متناوب مورد بررسی قرار گیرد

 به نظر میرسد.مطالعه مذكور در مقایسه با پژوهش حاضر باشد
كه استمرار آموزشها پس از زایمان و تأكید بر تغذیه انحصاري
بالفاصله بعد از زایمان میتواند رفتار شیردهی مادر را افزایش
 در نهایت از محدودیتهاي این پژوهش میتوان به رفتار.دهد
 همچنین برخی از.خود گزارشدهی شیردهی مادران اشاره كرد
جلسات آموزشی به زمان طوالنیتري نیاز داشت كه به دلیل
محدودیتهاي زمانی و مکانی برخی از موضوعات بهصورت
.خالصه بیان گردید

تشکر و قدردانی
این پژوهش حاصل پایاننامه دوره دكتراي حرفهاي (پزشکی
عمومی) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا با شماره
 بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوري. میباشد16023
دانشگاه علوم پزشکی فسا و همچنین كلیه نمونههاي مورد
 درمانی به جهت همکاري با-پژوهش و همکاران مراكز بهداشتی
 عالوهبراین اعالم میگردد.پژوهشگران تشکر و قدردانی میشود
.كه نویسندگان مقاله هیچگونه تضاد منافعی با یکدیگر ندارند

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه بهرهگیري از آموزش بر
پایه نظریه رفتار برنامهریزيشده با توجه به تأكید این نظریه بر
عوامل مهم روانشناختی ایجاد و یا تغییر رفتار میتواند رفتار
 بر این اساس هر.شیردهی انحصاري را در زنان باردار ارتقا دهد
زمان كه زنان آگاهی كافی و صحیح به همراه نگرش مثبت نسبت
به شیردهی با پستان را بهدست آوردند و احساس كنند كه
)شیردهی با پستان خود از نظر عوامل محیطی (تسهیالت و موانع
 براي انجام رفتار شیردهی قصد،در اختیار و اراده آنها میباشد
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