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چکیده
به نظرنامطلوبهمچنانمیزانذیه انحصاري با شیر مادر، اینتغافزایشبرايجهانیهايبا وجود تالش:زمینه و هدف

قصد تغذیه انحصاري با شیر مادر تا بینیپیششده در ریزيبرنامهمطالعه حاضر به بررسی کاربرد تئوري رفتار . رسدمی
.پرداخته است1393پایان شش ماهگی در زنان باردار شهر قم در سال 

صورت پذیرفته 1393در سال زن باردار شهر قم240است که بر روي مقطعیمطالعه حاضر یک مطالعه :مواد و روش ها
هاي آزمونبا استفاده از آوري و جمعپرسشنامه محقق ساختهتوسطهادادهواي انجام شدخوشهبه روشيریگنمونه. است

.شدندلیتحلآماري همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یکطرفه، آزمون تی مستقل و رگرسیون خطی 
پس از از مادران باردار قصد تغذیه انحصاري با شیر مادر تا پایان شش ماهگی% 5/92دنشان داهاي مطالعه یافته:هایافته

و کنترل رفتاري )p38/0=r ,>001/0(، هنجارهاي انتزاعی )p63/0=r ,>001/0(هر سه سازه نگرش. داشتندرا زایمان 
،رهاي وارد شده به مدل رگرسیونیاز بین متغی.داري با قصد نشان دادندمبستگی معنیه)p42/0=r ,>001/0(درك شده 

. بینی کننددر زنان باردار را پیشتغییرات قصد تغذیه انحصاري%43نگرش و کنترل رفتاري درك شده توانستند 
)43/0=R266/0=, R75/60=F.(

اري در کننده هاي مناسبی براي قصد تغذیه انحصبینیپیش،از آنجا که نگرش و کنترل رفتاري درك شده:گیرينتیجه
.استنظر گرفتن چنین عواملی در مداخالت آموزش شیردهی در دوران بارداري ضروري 

شده، زنان باردارریزيبرنامهتغذیه انحصاري با شیر مادر، تئوري رفتار :ي کلیديهاواژه

، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایراندانشجوي دکتري تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت-1
استادیار آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران)نویسنده مسئول(-2

dehdarit@yahoo.com:، پست الکترونیکی021-86704625: ، دورنگار021-86704625:تلفن

بهداشت، مرکز بهداشت شهرستان قم، قم، ایرانکارشناس-3
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مقدمه
امروزه اثرات تغذیه نوزاد با شیر مادر نه تنها به سالمتی 

ث ایجاد اثرات مثبت در نماید باعمینوزاد و مادر کمک 
مادرریشباکهینوزادان. ]1[گردد میسالمت جامعه نیز 

خطرمعرضدردر مقایسه با سایر نوزادان،شوندهیتغذ
،یانیمعفونت گوش،یتنفسيهاعفونتازيترنییپا
و سندرم آسمي، آلرژانواع ابت،ید،یاسهالهاييماریب

انحصاري باهیتغذ.]2-5[مرگ ناگهانی نوزاد قرار دارند 
احتماالًوبخشیده بهبودمنافع ذکر شده را تواندمادرریش

دهد شیافزابه طور کلیرا نیزمادرریشباهیتغذزمان
هیتغذهمین اساس سازمان بهداشت جهانی، بر . ]6[

:را این گونه تعریف نموده استمادرریشباانحصاري
ییغذاموادآب،اده ازاستفبدونمادرریشبانوزادهیتغذ"

و شیرخشک تا پایان شش ماهگی پس از تولد که این امر 
Oral Rehydration(اس.آر . اواستفاده ازشاملتواندمی

Salt(،در مواقع داروهاوی خوراکیمعدنموادها،نیتامیو
منظوربهاین سازمان،همچنین. ]7-8["نیاز باشد

کودکانریمومرگ) %13-15(نه میلیونازيریجلوگ
90پوششکشورهاتمامی ، پیشنهاد کندسالپنجریز

داشته باشند درصدي براي تغذیه انحصاري با شیر مادر
این هدف جهانی هنوز تحقق با وجود اهمیت موضوع،.]9[

همکاران نشان وCaiیافته هاي مطالعه . نیافته است
مادر ، شیوع تغذیه انحصاري با شیر 2010دهد در سالمی
%39ماه کشورهاي در حال توسعه 5کمتر از نوزاداندر 
میزان مشابه در سالاز% 6که این میزان تنها ه استبود

مرکز کنترل و پیشگیري . ]10[افزایش داشته است 1995
ها نیز شیوع تغذیه انحصاري با شیر مادر در از بیماري

ی هگرا تا پایان سه ما2010ایاالت متحده آمریکا در سال 

ذکر کرده است % 3/13و 33و شش ماهگی به ترتیب 
تا نوزاداناز %82در ایران، طبق آمارهاي موجود . ]11[

منحصرا با شیر مادر تغذیه شده و این میزان یک ماهگی
،همچنین. ]12[یابد میکاهش چهارمماهدر%44به 

حدودوگیماه4تا%57این میزان را يگریدمطالعه
عالوه بر .]13[گزارش کرده است گیماه6ن تا پایا28%

،یاجتماعتصمیم مادر براي تغذیه انحصاري، عوامل 
ها،مهارتها،نگرش،ی و همچنینرواني،اقتصاد،یفرهنگ

فکردرباره او گرانیدآنچهو ادراك وي از باورها،هاییتوانا
از تئوري رفتار .]14[باشند میند حائز اهمیت کن

معتبر براي رفتاري الگويده، به عنوان یک ریزي شبرنامه
و رفتارهاي اجتماعیبینیجهت پیشگیريتصمیم

سالمت محور از جمله عملکرد مادران در شیردهی 
بر اساس این تئوري، . ]15- 16[شود میانحصاري استفاده 

شده بر دركيرفتارکنترلویذهنيهنجارهاها،نگرش
کینگرش. ]17[ذارند گمیتأثیر رفتارکیانجامقصد

ازکهاسترفتارکیازنامطلوبایمطلوبیابیارزشخص،
يهنجارها.شکل گرفته استگذشتهاتیتجربقیطر
توسط شدهدركیاجتماعهايفشاربه اشارهیذهن

ها،رسانهشخص دارد که موافق یا مخالف با رفتار بوده و 
ت،یهاندر. کنندمینقش ایفا آندردوستانوخانواده

ایآسانمورددرفرداعتقادشدهدركي کنترل رفتار
مطالعات .]18[است خاصرفتاریک انجامبودن دشوار

کننده ینیبشیپدهی را به عنوان یکریشقصدبسیاري 
مادرریشبانوزادهیتغذیواقعزمانمدتيبرامثبت

اند عیین عوامل مرتبط با قصد پرداختهمعرفی نموده و به ت
همکاران بر روي زنان وHamiltonمطالعه .]21-19[

بینی پیشزا نشان داد نگرش و هنجارهاي انتزاعی،نخست
کننده هاي مناسبی براي قصد تغذیه انحصاري با شیر مادر 
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مطالعه ازهاي حاصلیافته،همچنین. ]16[بودند 
Wilhelmود که نمره قصد و همکاران حاکی از آن ب

کارآمدي باالتر، دو هفته پس از تر و خودرفتاري قوي
داري با افزایش احتمال شیردهی به طور معنیزایمان،

.]22[انحصاري تا پایان شش ماهگی در ارتباطند 
هاي انجام شده در ایران بیشتر به بررسی عوامل پژوهش

مؤثر بر الگوي تغذیه انحصاري با شیر مادر، بدون در نظر 
ساختاریافته تغییر رفتاري هاي مؤثر وگرفتن الگوها و مدل

مطابق با جستجوهاي محققین این . ]23- 25[اند پرداخته
مطالعه، تا امروز هیچیک از مطالعات داخلی به بررسی 

تغذیه انحصاري با شیر مادر قصد مادران باردار براي انجام 
نپرداخته و جمعیت هدف بیشتر تا پایان شش ماهگی 

ادران در دوره پس از مطالعات در این زمینه معطوف به م
بررسی کاربردبهبنابراین مطالعه حاضر. زایمان بوده است

بینی قصد تغذیه ریزي شده در پیشتئوري رفتار برنامه
انحصاري با شیر مادر تا پایان شش ماهگی در زنان باردار 

.پرداخته است1393شهر قم در سال 

هاروشمواد و 
که با هدف است مقطعیاین مطالعه یک پژوهش 

بینی ریزي شده در پیشتئوري رفتار برنامهکاربردتعیین 
قصد انجام تغذیه انحصاري با شیر مادر در زنان باردار شهر 

. ه استانجام پذیرفت1393در شش ماهه دوم سال قم
حاصل از یک 38/0انحراف معیار حجم نمونه با استفاده از 

و% 95نانحدود اطمیمطالعه اولیه و با در نظر گرفتن 
= n(فرمول با استفاده از ،05/0دقت آزمون  Z2 σ2/ d2( ،

عدم % 10در نظر گرفته شد که با احتمال 221
. محاسبه شدنفر 240پاسخگویی در مجموع 

بدین منظور .انجام شدايخوشهورت به صگیرينمونه
،بهداشتی درمانی شهر قمهايکز و پایگاهاابتدا از میان مر

،جنوب،شمال(از مناطق مختلف شهر خوشه 16تعداد 
هر سپس ازانتخاب و به صورت تصادفی) شرق و غرب

مادر باردار واجد شرایط به صورت تصادفی 15خوشه،
.ندنفر وارد مطالعه شد240و در مجموع شدهانتخاب

یبودن، سن حاملگیرانیورود به مطالعه شامل ايارهایمع
یو روانیجسميماریبقه بنداشتن سا،و باالترهفته 36

قرار دهد و عدم ریتحت تأثپس از زایمان رایردهیکه ش
خروج يهااریمع. بودالکل و مواد مخدر گار،یبه سادیاعت

دیاز پستان به صالحدیردهیشییعدم تواناهرگونهشامل 
. است که قبل از زایمان تشخیص داده شده باشدپزشک 

2ه محقق ساخته شامل ها، پرسشنامابزار گردآوري داده
بخش اول حاوي مشخصات دموگرافیک و . باشدمیقسمت 

سوال 10عوامل مرتبط با بارداري بود که با استفاده از 
سن، شغل، شغل همسر، میزان تحصیالت، میزان (

نوع تعداد فرزندان، تعداد بارداري،تحصیالت همسر، 
از زایمان قبلی، نوع شیردهی قبلی، نمایه توده بدنی قبل

سؤاالت مربوط به شاملبخش دوم . سنجیده شد) بارداري
به طور مستقیمشدهریزيبرنامههاي تئوري رفتار سازه
سؤال، به 3با (که از زیر مقیاس هاي قصد رفتاري است

ام تا پایان شش ماهگی ریزي کردهمن برنامه: عنوان مثال
4با (، نگرش )کودکم را فقط با شیر خودم تغذیه کنم

دادن شیر مادر به تنهایی تا پایان : ؤال، به عنوان مثالس
، )انرژي بخش استکامالًکنندهخستهکامالشش ماهگی 

بیشتر : سؤال، به عنوان مثال3با (هنجارهاي ذهنی 
کسانی که براي من مهم هستند فکر کنند که من باید تا 
پایان شش ماهگی کودکم را فقط با شیر خودم تغذیه 

سؤال، به عنوان 3با (ل رفتاري درك شده و کنتر) کنم
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ودکم را تا پایان توانم کمن مطمئنم اگر بخواهم : مثال
و با مقیاس ) با شیر خودم تغذیه کنمشش ماهگی تنها 

قابل ذکر است که . اي تشکیل شده بودگزینه7لیکرت 
حداکثر نمره قابل اکتساب براي پاسخگویی به هر سؤال از 

در نظر گرفته شد و براي 1نمره و حداقل 7ها، سازه
محاسبه نمره کل سازه، نمرات سؤاالت با هم جمع زده 

اعتبار پرسشنامه از طریق روایی محتوي با استفاده از .شد
بدین منظور . حاصل شدنظرات حاصل از پانل متخصصین 

متخصص آموزش 6اختیار درپرسشنامهازنسخه8تعداد
ازوشدایی گذاشتهمتخصص در رشته مام2بهداشت و 

نسبت در موردتحقیقهدفبهتوجهباکهشدخواستهآنها
CVR([Content Validity([پرسشنامه روایی محتواي

Ratio ها و در مورد شاخص روایی آیتم"ضرورت"یعنی
CVI([ Content Validity([پرسشنامهمحتوي

Index مربوط یا اختصاصی "، "سادگی و روان بودن"یعنی
. کنندنظرها اظهارآیتم"وضوح یا شفاف بودن"و "دنبو

CVIو 75/0مساوي و باالتر از CVRاالت با ؤدر نهایت س

. در پرسشنامه باقی گذارده شدند79/0مساوي و باالتر از 
جهت سنجش پایایی پرسشنامه از محاسبه آلفاي کرونباخ 

ه مادر باردار مراجع25شد و پرسشنامه در اختیار استفاده 
کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم که داراي شرایط 

در . مشابه با گروه هدف مطالعه حاضر بودند قرار گرفت
قصد رفتاري مقدار ضریب آلفاي کرونباخ براي سازه نهایت 

، و )90/0(، هنجارهاي ذهنی )85/0(، نگرش )92/0(
قابل قبول بود که ) 87/0(کنترل رفتاري درك شده 

یدر مرحله اجرا پرسشگر در مراکز بهداشت. ارزیابی شد
نیمراجعيمطالعه برافو هدافتهیشهر قم حضور یدرمان

انتخاب نیرضایت نامه کتبی از مراجعضمناً. شدانیب
شده، جهت ورود به مطالعه اخذ شده و به آنها در مورد 

پس از کسب . شددادهمحرمانه بودن اطالعات، اطمینان
و مدت زمان عیآنها توزنیرسشنامه در بها، پنمونهتیرضا

داده تیدر نها. یافتبه آن اختصاص ییوپاسخگيالزم برا
استفاده با شده و يآورجمع16نسخه SPSSافزار ها با نرم

هاي آماري همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس آزموناز 
هیمورد تجزیکطرفه، آزمون تی مستقل و رگرسیون خطی 

در 05/0سطح معنی داري آزمون ها . گرفتقرار لیو تحل
.نظر گرفته شد

نتایج
ترین زن باردار شرکت کننده در مطالعه، جوان240از 
میانگین و . سال سن داشت40سال و مسن ترین 17آنها 

انحراف معیار سن و  نمایه توده بدنی قبل از بارداري کل 
57/24±28/3و 69/26±55/4شرکت کنندگان به ترتیب 

دار و میزان ، خانه)%9/92(نفر 223شغل . ارش شدگز
از مجموع . دیپلم گزارش شد) %2/54(نفر 130تحصیالت 

تا کنون زایمان ) %1/54(نفر 130شرکت کنندگان، 
حداقل یک بار تجربه قبالً) %8/45(نفر 110نداشته و 

ها را به صورت این زایمان)%60(نفر 66زایمان داشتند که 
از میان . سزارین گزارش کردند) %40(نفر 44طبیعی و 

نفر 84زنانی که سابقه شیردهی در زایمان قبلی داشتند 
اعالم نمودند که تا پایان شش ماهگی نوزاد قبلی ) 3/76%(

نفر 26خود را  منحصرا با شیر مادر تغذیه نموده و 
جدول . تغذیه انحصاري را رعایت نکرده بودند) 7/23%(

سوابقو وانی مشخصات دموگرافیکتوزیع فرا1شماره 
نتایج آزمون . دهدمیرا نشان زنان باردار شهر قمبهط ومرب

همبستگی پیرسون نشان داد بین قصد تغذیه انحصاري با 
و نمایه توده بدنی ) p12/0=r ,=062/0(شیر مادر و سن 

تفاوت آماري ، )p06/0=r ,=327/0(قبل از بارداري 
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یج آزمون آنالیز واریانس نشان نتا. داري وجود نداردمعنی
داد میانگین نمره قصد بر اساس سطوح تحصیالت مادر 

این در حالی است که ). p=027/0(داري دارد تفاوت معنی
داري بین میانگین نمره قصد با این آزمون تفاوت معنی

، )p=473/0(، تعداد بارداري )p=578/0(تعداد فرزندان 
شغل همسر و) p=410/0(سطوح تحصیالت همسر 

)203/0=p (نتایج آزمون تی مستقل تفاوت . نشان نداد
داري را در قصد تغذیه انحصاري با شیر مادر تا پایان معنی

دار و کارمند نشان نداد دران خانهشش ماه در دو گروه ما
)482/0=p (طبق نتایج این آزمون قصد مادرانی ،همچنین

ند؛ با مادرانی اشیردهی انحصاري داشتهکه در زایمان قبل،
که تا پایان شش ماه، عالوه بر شیر مادر از آب، غذا و یا 

داراي تفاوت آماري شیرخشک استفاده کرده بودند
در حالی که نوع زایمان قبلی ) p=023/0(داري بود معنی

داري در قصد شیردهی انحصاري از نظر آماري تفاوت معنا
).p=873/0(نشان نداد 

مقایسه میانگین نمرات  قصد تغذیه انحصاري با شیر مادر وع فراوانی مشخصات دموگرافیکتوزیع توزی- 1جدول 

pمقدارمیانگین±انحراف معیار تعداد) درصد(متغیر

تعداد فرزند

0)55 (13209/3±32/19

578/0 1)4/35 (8525/2±86/19
2)1/7(1755/5±24/18
≤3)5/2(664/1±50/19

بارداريتعداد 
1)1/52 (12578/2±46/19

473/0 2)3/33 (8023/2±89/19
≤3)6/14 (3590/4±34/18

94/19482/0±1763/1)1/7(کارمندشغل 40/19±22313/3)9/92(خانه دار

شغل همسر
93/19±7122/2)6/29(کارمند

203/0 89/18±3708/4) 4/15(کارگر
33/19±13209/3) 55(آزاد

میزان تحصیالت

94/18±1644/4) 7/6(ابتدایی

027/0 24/18±4284/4) 5/17(راهنمایی
69/19±13022/2) 2/54(دیپلم

92/19±5219/2) 6/21(دانشگاهی

میزان تحصیالت همسر

48/19±2194/3)7/8(ابتدایی

410/0
02/19±5780/3) 8/23(راهنمایی

33/19±9593/2) 6/39(دیپلم
94/19±6702/2)9/27(دانشگاهی

دارارتباط از نظر آماري معنی>05/0pآزمون آنالیز واریانس یکطرفه و تی مستقل، * 
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میانگین، انحراف معیار و محدوده نمرات قابل 2جدول 
ریزي شده هاي تئوري رفتار برنامههسازکسب در هریک از

.دهددر زنان باردار شهر قم را نشان 

)n=240(شده در زنان باردار شهر قم ریزيبرنامهانحراف معیار سازه هاي تئوري رفتار ومیانگین- 2جدول 

محدوه نمره قابل کسبمیانگین±انحراف معیارسازه

3-44/1921±05/3قصد رفتاري
4-01/2628±22/3نگرش

3-29/1821±46/3هنجارهاي انتزاعی 
3-41/1721±99/2کنترل رفتاري درك شده 

قصد تغذیه انحصاري و سایر همبستگی میان 3جدول 
شده را در زنان باردار ریزيبرنامههاي تئوري رفتار سازه

نتایج آزمون . دهدمیشرکت کننده در مطالعه نشان 
، p>001/0(نشان داد که نگرش همبستگی پیرسون 

63/0=r( هنجارهاي انتزاعی ،)001/0<p ،38/0=r ( و
، هر سه با )p ،42/0=r>001/0(کنترل رفتاري درك شده 

.قصد رفتاري داراي همبستگی مثبت و معناداري هستند

)n=240(قم شده در زنان باردار شهر ریزيبرنامهماتریس همبستگی بین سازه هاي تئوري رفتار - 3جدول 

1234متغیر
1قصد رفتاري-1
=63/0rنگرش-2

*001/0<p
1

=38/0rهنجارهاي انتزاعی -3
*001/0<p

47/0r=
*001/0<p

1

=42/0rکنترل رفتاري درك شده -4
*001/0<p

41/0r=
*001/0<p

36/0r=
*001/0<p

1

دارارتباط از نظر آماري معنی>05/0pآزمون همبستگی پیرسون، * 

بینینتایج آنالیز رگرسیون براي پیش4جدول 
هاي قصد شیردهی انحصاري تا پایان شش ماهگی کننده

هاي این یافته.دهدمیدر زنان باردار شهر قم را نشان 
داراي همبستگی جدول نشان داد از بین متغیرهاي 

ش، کنترل شامل تحصیالت مادر، نگر(دار با قصد معنی

که به مدل ) رفتاري درك شده و هنجارهاي انتزاعی
رگرسیونی وارد شدند، نگرش و کنترل رفتاري درك شده 

کنندبینیپیشاز تغییرات قصد رفتاري را % 43توانستند 
)43/0=R2،75/60=F ،001/0p<(.
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)n=240(باردار شهر قم بینی کننده هاي قصد شیردهی انحصاري تا پایان شش ماهگی در زنانپیش- 4جدول 

P Beta SE B متغیر
091/0 - 29/1 16/2 )a(ثابت 

*001/0 53/0 05/0 50/0 نگرش
*002/0 17/0 05/0 17/0 کنترل رفتاري درك شده

)43/0=R2،75/60=F ،001/0<p(
دارارتباط از نظر آماري معنی>05/0pآزمون آنالیز رگرسیون خطی ، * 

بحث 
هاي تئوري سازهالعه حاضر نشان داد در بیننتایج مط
ریزي شده هر سه سازه نگرش، هنجارهاي رفتار برنامه

انتزاعی و کنترل رفتاري درك شده با قصد تغذیه 
ولی تنها نگرش و انحصاري با شیر مادر در ارتباط بودند؛

از تغییرات قصد %43کنترل رفتاري درك شده توانستند 
همکارشو Mutuliدر مطالعه . ندبینی کنیشرفتاري را پ

% 68ریزي شده توانستند هر سه سازه تئوري رفتار برنامه
نخست زا و از تغییرات قصد شیردهی بهینه را در مادران

هاي پس از زایمانی مراجعه کرده چندزا که براي مراقبت
و Teklehaymanotمطالعه . ]26[بینی کنند را پیشبودند

نگرش، هنجارهاي انتزاعی و کنترل همکاران نیز نشان داد
از قصد تغذیه %7/28رفتاري درك شده توانستند 

بینی کنند پیشانحصاري با شیر مادر را در زنان باردار 
دهی انحصاري ریشقصدبامرتبطعواملتعیین . ]27[

رندگانیگمیتصمی و بهداشتکارکنانو به بسیار مهم بوده
تري براي مناسبيزیربرنامهحوزه سالمت اجازه دهد تا 

باهیتغذو تداومشروعبهبودبه منظورآموزشیمداخالت
. داشته باشندمادرریش

بینی رین عامل در پیشمتمهدر این مطالعه نگرش،
مطالعات مشابهی نیز وجود دارد که از . قصد گزارش شد

به . بینی کنندگی نگرش پشتیبانی نمایندقابلیت پیش
و همکاران نشان داد نگرش Baiعنوان مثال مطالعه 

از تغییرات قصد رفتاري را براي تغذیه %2/50مادران، 
در . ]28[بینی کند شش ماهگی پیشانحصاري تا پایان 

از تغییرات قصد %48نیز همکارشو Mutuliمطالعه 
قدرتداراي نگرش. ]26[بینی شد توسط نگرش پیش

در . استيانحصاریردهیشمدتبینیپیشقوي براي
ریشباهیتغذبهنسبتیمثبتنگرشکهیزنانحقیقت 

،ترسالم،مادرریشباهیتغذکهباورندنیابردارند ومادر
نگرشکهیمادرانباسهیمقادراستترراحتوآسانتر

احتمالشتریبدارند؛مادرریشباهیتغذبهنسبتیمنف
نبال نمایند تا تغذیه با شیر مادر را به طور انحصاري ددارد

بنابراین نگرش باید به عنوان یک ساختار مهم . ]29-28[
در مداخالت آموزشی شیردهی و اقدامات مرتبط با ارتقاء 

نتایج این مطالعه .سالمت مادران باردار در نظر گرفته شود
باالشدهدركيرفتارکنترلنشان داد زنانی که داراي

ریشباصاريانحهیتغذيبرابیشتري قصدبودند، نمره 
کنترل ، ]28[و همکاران Baiداشتند و مشابه مطالعه مادر

وDodgson. بینی کننده قصد بودرفتاري درك شده پیش
نیز در مطالعه خود نشان دادند کنترل رفتاري همکاران

هیتغذشدهزمانمدتی کنندهنیبشیپدرك شده، تنها
يزاخستنزناندر )از تغییرات رفتار%19(مادرریشبا

ویاجتماعتیوضعباید توجه نمود که .ی باشدکنگهنگ
تیحماوآموزشمنابع،کمبودابپایین کهياقتصاد
يرفتارکنترلدرمهمینقشتواند ی همراه گردد،اجتماع
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یهنگامتحت چنین شرایطی . ]30[ایفا کندشدهدرك
با استممکنکند،آغازراشیردهی نوزادش مادرکه

برایش تازگی داشته و کهروبرو شود یمسائلمشکالت و
نیا.ریزي خاصی براي آنها در نظر نگرفته باشدبرنامه
رفتارادامهبرايیموانعبه عنوان استممکنمسائل

ممکنیذهنهنجارومثبتنگرشداشتن ،باشند بنابراین
مادرریشباانحصاري هیتغذادامهيبراتنهاییبهاست

شده دركيرفتارکنترلجه به کافی نبوده و تو
براي انجام رفتار تغذیه انحصاري مهمیکنندهنییتع

در مطالعه حاضر هنجارهاي انتزاعی اگرچه داراي . باشدمی
ارتباط مثبت و مستقیمی با قصد رفتاري بود اما نتوانست 

توسطانتزاعیيهنجارها. بینی کننده آن باشدپیش
کیانجاممورددرانگریدآنچهمورددرمادريباورها
آنانجامدرآنهايبراشدهدركفشاروفکر کنند رفتار
از تیقومونژادفرهنگ،. ]16، 28[شودنییتعرفتار

انتزاعی تأثیر يهنجارهااست که بر یاصلعواملجمله 
دادندنشان همکارشو Swansonمطالعه.]31[گذارند 
شیردهیدرمهمعاملیتواندمیانتزاعیيهنجارها
دهی ریشيبرامادران يریگمیتصم. نخست زا باشدمادران

چیزي ریثأتتحتشدتبه،شیر خشکابا شیر مادر و ی
به واست مطلوبوقبولقابلیاجتماعلحاظبهکهاست
هیتغذکهیمادران.وابسته استیفرهنگویاجتماعنفوذ

دي را در پیش گیرند نسبت به افرامادرریشباانحصاري
اي به جز شیر مادر را انتخاب کنند؛که از هر نوع تغذیه

کارنیاانجامدري راشتریبی درك شدهاجتماعفشار
.]14[کنند میاحساس 
از بین مشخصات دموگرافی، دادنشانمطالعهنتایج

تنها میزان تحصیالت مادر با قصد تغذیه انحصاري تا پایان 
سن، شغل، تعداد فرزندان، شش ماهگی داراي رابطه بود و 

ارتقاء. تعداد بارداري با قصد رفتاري ارتباطی نشان ندادند

تحصیالت مادر باعث کسب اطالعات و آگاهی بیشتر 
پیرامون مزایاي تغذیه انحصاري شده و تمایل مادر به این 

و همکاران Colaizyیافته هاي مطالعه .امر را افزایش دهد
میزان تحصیالت مادر افزایش هرچه سن و دادندنیز نشان 

به انجام شیردهی قصدکه دارداحتمالشتریبیابد
بر خالف مطالعه حاضر، . ]32[انحصاري داشته باشد 

التیتحصسطحو سنمطالعاتی وجود دارند که عالوه بر
و تعداد فرزندانتعداد، خانوادهدرآمداز میزان مادر،

صد شیردهی یاد بارداري نیز به عنوان عوامل مرتبط با ق
رسد افزایش سن، تعداد میبه نظر .]33-35[کنند 

بارداري و تعداد فرزندان به افزایش تجربه مادر در بهبود 
نماید که میشیردهی به واسطه زایمان هاي قبلی کمک 

،همچنین. در مطالعه حاضر چنین ارتباطی مشاهده نشد
قصد نمایه توده بدنی قبل از بارداري بادر این مطالعه 

و همکاران Thompsonمطالعه . مادران ارتباطی نشان نداد
د زنانی که نمایه توده بدنی شان قبل از بارداري،انشان د
از حد طبیعی است؛ پس ) الغر(تر و یا پایین) چاق(باالتر 

از زایمان، کمتر به تغذیه انحصاري با شیر مادر تا پایان 
.]36[دهند میشش ماه ادامه 
امل مرتبط با بارداري، نمره قصد در مادرانی در بین عو

که در زایمان قبل شیردهی انحصاري داشتند با مادرانی 
که شیردهی انحصاري را رعایت نکرده بودند متفاوت بود؛ 
ولی نوع زایمان قبلی با قصد شیردهی انحصاري ارتباطی 

و همکاران، بیان Mclnnesمشابه مطالعه حاضر . نداشت
شیردهی انحصاري گذشته به طور مستقیم کنند تجربه می

با قصد براي شیردهی انحصاري آینده در ارتباط است 
دهد میو همکاران نشان Eslamiمطالعه ،همچنین. ]33[

مادران سزارینی در مقابل مادرانی که زایمان طبیعی 
کمتر در تغذیه انحصاري با ) %41در مقابل%31(داشتند 

.]37[شیر مادر موفق هستند 
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هاي مطالعه حاضر این است که این محدودیتاز
تحقیق تنها به بررسی عوامل مرتبط با قصد شیردهی در 
زنان باردار شهري پرداخته است که تعمیم نتایج حاصل از 

پذیر ی هاي مشابه امکانمطالعه را به جمعیتی با ویژگ
اي در زنان جامعه شود چنین مطالعهتوصیه .سازدمی

از .ین دیگر نیز نقاط کشور صورت پذیردروستایی و همچن
6هاي دیگر این مطالعه، عدم پیگیري زنان تا محدودیت

ماه پس از زایمان براي بررسی میزان داشتن تغذیه 
شود در قالب یک مطالعه میپیشنهاد . انحصاري است

.گیري شودی، میزان واقعی این رفتار اندازهطول

گیرينتیجه
داد نگرش و کنترل رفتاري نتایج این مطالعه نشان

بینی کننده قصد تغذیه انحصاري پیشدرك شده از عوامل 
در این عوامل باید .باشدمیبا شیر مادر در مادران باردار 

هاي آموزشی دوران بارداري براي ترویج تغذیه ریزيبرنامه
.انحصاري با شیر مادر لحاظ شود

تشکر و قدردانی
ک طرح پژوهشی تحت عنوان این مقاله حاصل داده هاي ی

قصد بینیپیشریزي شده در بررسی کارایی تئوري رفتار برنامه
ه انحصاري با شیر مادر در زنان باردار شهر قم در انجام تغذی

است که با حمایت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 1393سال 
اجرا شده 24362-27-01-93با کد 1393پزشکی ایران در سال 

درمانی شهر قم که -هداشتیاز همکاري کارکنان مراکز ب. است
سزایی داشتند، تشکر و قدردانی آوري اطالعات نقش به در جمع

.شودمی
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The Applicability of the Theory of Planned-Behavior in Predicting the Intention

to Exclusive Breast-feeding among Pregnant Women in Qom in 2014
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Background and Objective: Despite global efforts to increase the exclusive breast-feeding, this rate is still

undesirable. This study aimed to determine the applicability of the theory of planned-behavior in predicting

intention to exclusive breast-feeding for six months among pregnant women in Qom in 2014.

Materials and Methods: This cross-sectional study has been conducted on 240 pregnant women in Qom in

2014. Sampling was done through cluster sampling method. The data were collected by questionnaire and

analyzed by SPSS (version16) statistical software using correlation, one-way ANOVA, independent T-test and

linear regression.

Results: The findings showed that 92.5% of pregnant women intended to e breast-fed exclusivelyfor six months

after delivery. All three structures attitude (r= 0.63, p<0.001), subjective norms (r = 0.38, p<0.001) and

perceived behavioral control (r= 0.42, p<0.001) had a significant correlation with intention. Among the variables

entered into the regression model, attitude and perceived behavioral control were able to predict 43 percent of

variance of intent on exclusive breast-feeding among participants (F= 60.75, R= 0.66, R2= 0.43).

Conclusion: Since the attitudes and perceived behavioral control were the significant predictors of intention of

exclusive breast-feeding, considering the factors in breast-feeding educational interventions during pregnancy is

essential.
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