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 ، ایرانتهران ،ییکارشناس ارشد ماما. 7

همدان،  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ثر بر سالمت،ؤم یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق اریدانشآموزش بهداشت،  یتخصص یدکتر .1

 ، ایرانهمدان

 ایران، تهران ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ ،یستیکارشناس ارشد آمار ز. 4

 چکيده
آغ از   را ب رای ک ودخ د ود    یکمک   ای   یمص نوع  یهی  را قطع کرده و تغذ یردهیش ،یعوامل ریامروزه مادران تحت تأث سابقه و هدف:

مطالعه با ه د    نیشود. ایدر جوامع م یهای اقتصادی و اجتماعبیبر کودکان و آس یو روان یله باعث صدمات جسمأمس نیکنند. ایم

کنن ده ب ه مراک ز    زن ان ب اردار مراجع ه    یردهیشده بر انتخاب روش ش   یزیربرنامه ررفتا یبر اساس تئور یآموزش یبرنامه ریثأت نییتع

   .شهر همدان انجام شد یدرمان -یبهداشت

در گروه مدادل ه و کنت رق ق رار گرفتن د.      یها به طور تصادفزن باردار انجام شد. نمونه 22 یرو ،ینیبال ییکارآزما نیا :هامواد و روش

رفت ار   یآموزش بر اس اس اج زای تئ ور    ،شده در دو گروه مدادله و کنترق ایروا و پا یآزمون با استفاده از پرسشنامهشیپس از انجام پ

آزمون از هر پس ،صورت گرفت. پس از مدادله یآموزش یچهار جلسه یط ،در گروه مدادله، اهدا  رفتاری مشخص وشده  یزیربرنامه

   .شد لیو تحل هیهای آماری تجزاطالعات حاصل با استفاده از آزمون ،تیدو گروه گرفته شد. در نها

کنترق رفت ار   ،یآگاه ینمره نیانگیدر م یداریمعن ینداشتند. تفاوت آمار یتفاوت ،یشنادتتیجمع یرهایدو گروه از نظر متغ ها:يافته

(. از نظ ر  >55/5Pوج ود داش ت     ،یآموزش   یمدادله و کنترق بعد از انجام مدادل ه  یهازنان گروه نیب یذهن یدرخ شده و هنجارها

 .مشاهده نشد یداریمعن یدو گروه تفاوت آمار نیب ،و رفتار ینگرش، قصد رفتار یهانمره نیانگیم

زن ان ب اردار ب ه     بی  س بب ترغ  ،هاسازه یبر برد ریثأت قیاز طر ،شده یزیررفتار برنامه یآموزش اجرا شده بر اساس تئور: گيرینتيجه

 ش نهاد یپ ،رفت ار  ریی  تغ یبر اساس تئور یردهیزنان باردار به ش بیترغ یبرا یآموزش یهابرنامه یو اجرا یشود. لذا طراحیم یردهیش

      .شودیم
 

 یآموزش یبرنامه ،یردهیشده، ش یزیررفتار برنامه یتئورواژگان کليدی: 

 مقاله به صورت زیر استناد نمایید:لطفاً به این 
Ahmadi M, Jahanara S, Moeini B, Nasiri M. Effectiveness of educational program based on theory of planned behavior 

in selecting breastfeeding method among pregnant women referred to Hamadan health centers. Pejouhandeh 

2014;19(4):219-227. 
 

 0مقدمه
تواند ب ه  غذایی است که می نیترین و بهترطبیعی ،شیر مادر

 ییمادر به تنه ا  ریبا ش هیآسانی در ادتیار نوزاد قرار گیرد. تغذ

ت ا   یغ ذاهای کمک    ریعمر و همراه با س ا ماه اوق  6تا  4 برای

 اس ت  ردوارانیش   یهیتغذی قهیطر نیمهمتر ،یسالگ 7 انیپا

                                                 
پستت   ؛ییکارشناس ارشد مام ا  ؛آراصفورا جهان ل مکاتبات:وؤمس نويسنده*

 sa_jahanara@yahoo.comالکترونيک: 

 اسهاق، ،شوندمی یه(. در شیردوارانی که با شیر مادر تغذ1-3 

، کولیك و اگزم ای آتوپی ك   ای، برگرداندن شیردونریزی روده

ه ای  های داص و بیماریو کمتر دچار آلرژی شدهکمتر دیده 

(. ع دم اس تفاده از ش یر    4-2  شوندیمزمن در طوق زندگی م

کودک ان را در کش ورهای در ح اق     ری  م می زان م رو و   ،مادر

 ونی  لیم 5/3و ه ر س اق    خثانی ه ی ك ک ود    15 توسعه به هر

ای  ن  درص  د م  رو و میرکودک  ان در  25ک  ودخ رس  انده و  

(. طبق 9عدم استفاده از شیر مادر است   یدر نتیجه ،کشورها
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در ساق  یبهداشت بارور یابیو ارزش شیگزارش نظام پا نیآدر

 3/71 رمادریب ا ش    یانحص ار  یهی  تغذ زانیم ،رانیدر ا 3124

 است.  هدرصد بود 5/75درصد و در شهر همدان 

بسیاری از جمله سن ازدواج، سطح تحصیالت و میزان  عوامل

ه ای دری افتی م ادر از س وی د انواده،      درآمد دانواده، حمایت

به ش یردهی در دوران ب ارداری، تجربی ات مرب و  ب ه      تصمیم 

اولین دوران شیردهی، اعتماد به نفس مادری و دودکار آم دی  

از  یک  ی(. 35ددال  ت دارن  د    ،در ط  وق م  دت ش  یردهی  

  یذهن یهنجارها ،رمادرینوزاد با ش یهیمهم در تغذ اکتورهایف

 یمراقب ان بهداش ت   همسر، مادر، دوستان و دگاهیزنان شامل د

کنن ده   نی ی تع ،مادر ریبا ش هیتغذ یکه در شروع و ادامه ستا

در  رانی  در جه ان و ا  ی(. مطالع ات مختلف   37،33  باش ند می

در ک ه   ش ده موف ق انج ام    یردهیآموزش در ش   ریرابطه با تأث

(. در 34،31اند  مثبت آموزش بوده ریتأث اییگو یهمگمجموع 

 ،رفت  اری ه  ایاس  تفاده از تئ  وری ،یانج  ام م  دادالت آموزش  

کن د.  یم   جادیمدادالت ا نیا یای برای اثربخشبالقوه تیظرف

در ک ه   نیب  شیو ف   زنیشده توسط آ یزیررفتار برنامه یالگو

نگ رش نس بت ب ه رفت ار،      یه ا بر سازه، ابداع شد 3925ساق 

و  ی، قص د رفت ار  درخ ش ده  یکنترق رفتار ،یذهن یهنجارها

ش د ب ه دو    ی(. در این مطالعه س ع 35  استوار است، رفتار فرد

 شیه ای آموزش ی در جه ت اف زا    عوامل م ؤثر و برنام ه   ،دلیل

رفت ار   یدر زنان باردار را بر اس اس تئ ور   رمادریبا ش یردهیش

عوام ل مختلف ی    -3: ریزی شده مورد بررسی قرار دهیمبرنامه

( یذهن یمانند عوامل انسانی  نگرش فرد(، اجتماعی  هنجارها

از پس تان   یردهیدرخ شده( ب ر ش    ی کنترق رفتار یو محیط

مؤثر است. یکی از الگوهایی که این عوامل را به د وبی بی ان و   

 یریزی شده است ب ه ط ور  رفتار برنامه یتئور ،کندارزیابی می

توج ه م ادران ب ه     شیبر افزا ،رفتار رییتغ یاستفاده از تئور که

 بر -7(. 32،36است  ثر بوده ؤم ،مادر ریبا ش ردواریش یهیتغذ

را دارد  یع  یطب یردهیمادر قص د ش    یزمان ،یتئور نیاساس ا

داش  ته باش  د  یع  یطب یردهینس  بت ب ه ش    یمثبت   دی  د ک ه 

انج ام   ه ان دوا ی نگرش(، احساس کند اف راد مه م در زن دگ   

 (یاجتم اع  یباشند  هنجارهایم یعیاو به صورت طب یردهیش

 ای  کنن ده   لیوج ود دارن د ک ه تس ه     یاحساس کند ع وامل  و

او  ،عوام ل  نی  با وج ود ا  یهستند ول یردهیاو از ش یبازدارنده

درخ  یداشته باشد  کنت رق رفت ار   یموفق یردهیقادر است ش

چون نگرش  یملو نقش عوا یردهیش تیشده(. با توجه به اهم

رفت ار م ادران و    ریی  ب ر تغ  یانتزاع ینسبت به رفتار، هنجارها

مختل   و آم ار    یه ا یبر نقش تئ ور  دیکأکمبود مطالعات با ت

در کشور و شهر هم دان،   رمادریبا ش یانحصار یردهیش نییپا

ش ده در   یزی  ررفتار برنام ه  یتئور نییمطالعه با هد  تع نیا

ش هر   یدرم ان  یمراک ز بهداش ت   هزنان باردار مراجعه کنن ده ب   

 .انجام شد ،یردهیجهت انتخاب روش ش ،همدان
 

 هاو روش مواد
 N8753735155692IRCT با شماره ینیبال ییکارآزما نیا

زن  ان  هی  کل ،م  ورد مطالع  ه تی  اس  ت. جمع دهیب ه ثب  ت رس   

ش هر   یدرم ان  -یکننده ب ه مراک ز بهداش ت   مراجعه یزانخست

 یح املگ  یدارا ،یب اردار  14ت ا   15 یهفت ه  نیکه ب   ،همدان

از  یردهیک ه درم ان آن ب ا ش      یم ار یب وجودعدم  ،ییقلوتك

 ییداش ته باش د و داش تن ح داقل س واد ابت دا       دلپستان تدا

مب  تال ش  دن ب  ه   د  روج از مطالع  ه ش  امل یاره  ایبودن  د. مع

، مبتال ش دن  ته باشدداش یردهیهای پستان که منع شمارییب

از  یردهیک ه درم ان آنه ا ب ا ش       ییهایماریبه ب مانیبعد از زا

 چه ارم  یجلس ه  انی  ، قب ل از پا ه باش د پستان ت دادل داش ت  

شدن مادر، مرو  یشدن نوزاد، بستر یرکردند، بستیم مانیزا

مادران ب ود. حج م نمون ه     یو عدم همکار نیجن یدادل رحم

 یطب  ق مطالع  ه ،ه  ای دو گ  روهنیانگی  م یس  هیب  رای مقا

( 3195 و همک اران   یو بش ارت  (3129 راد و همکاران یفیشر

 نیانگی  و م %25، ت وان  %95 نانی( با فرض حدود اطم39،32 

گ روه   در هر 5/42و  5/45 بیدر گروه اوق و دوم به ترت ریمتغ

نمون ه   زشینفر به دست آمد و به علت ر 12 ،مدادله و کنترق

 ینف ر بررس    41نف ر و در گ روه کنت رق     44 ،در گروه مدادله

 .  ندشد

ب ود. ابت دا ب ر     یابه ص ورت چن د مرحل ه    یریگنمونه روش

از ه  ر ش هر هم دان،    یدرم  ان -یبهداش ت  یمنطق ه  4اس اس  

انتخ اب   یدرم ان  -یمرکز بهداش ت  7 یمنطقه به صورت تصادف

 یب را  یدرم ان  -یمراک ز بهداش ت   یسپس انتساب تصادف شد و

 یصورت گرفت. زنان باردار ،گروه مدادله و کنترق یریگنمونه

در ص ورت   ،کردن د یمراجعه م یباردار یهامراقبت یار ه ب ک

جهت ش رکت در مطالع ه و    لیبودن مشخصات ورود و تما دارا

به عنوان نمونه در نظر گرفت ه   ،یکتب ینامهتیفرم رضا لیتکم

 شدند.  یم

پژوهشگر س ادته و   یها شامل پرسشنامهداده یگردآور ابزار

مادر وزارت بهداشت و درمان  ریبا ش هیتغذ یبررس ستیچك ل

 ،ییو مام ا  یبخ ش مشخص ات ف رد    5ش امل   ،بود. پرسشنامه

ب ود.   ینگرش، کنترق رفتار درخ ش ده و قص د رفت ار    ،یآگاه

 ،حیاق و ب ه پاس ص ص ح   ؤس   34ش امل   یاالت بخش آگ اه ؤس

صفر تعلق  ینمره جواب نداده، ایو به پاسص اشتباه  یك ینمره

االت بخ ش  ؤداش ت. س    34ص فر ت ا    نیب یاگرفت و نمرهیم
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ش امل   ک رت یل اسی  در مق یاق ادتصاصؤس 31شامل  ،نگرش

مخ ال    نظر، مخال  و کامالًیموافق، موافق، ب کامالً یهانهیگز

ب ه ه ر    بیبه ترت ،اق و مطلوب بودن پاسصؤبر حسب سکه بود 

االت بخ ش کنت رق   ؤگرفت. س  یتعلق م 3تا  5 ینمره ،نهیگز

 ک رت یل اسیدر مق یاق ادتصاصؤس 2شامل  ،رفتار درخ شده

 و ک امالً نظر، مخ ال   یموافق، موافق، ب کامالً یهانهیشامل گز

 بیبه ترت ،اق و مطلوب بودن پاسصؤبر حسب سکه مخال  بود 

االت بخ ش  ؤگرف ت. س   یتعلق م   3تا  5 ینمره ،نهیبه هر گز

ک  ه ب  ود  یان  هیگز چه  اراق ؤس   9ش  امل  یذهن   یهنجاره  ا

 ،ن ه یبه ه ر گز  بیبه ترت ،اق و مطلوب بودن پاسصؤبرحسب س

 كی  ش امل   یاق قصد رفتارؤگرفت. سیتعلق م 3تا  4 ینمره

از  یردهیمطلوب که ش   ینهیبود و به گز یانهیسه گز پرسش

و  7 ینم ره  یب  یترک یردهی، ب ه ش   1 ینمره ،باشدیپستان م

 یگرفت. جهت بررسیتعلق م 3 ینمره ،ردشكیبا ش یردهیش

م ادر   ریب ا ش    هی  تغذ یبررس ستیاز چك ل ،یردهیعملکرد ش

 ای   یپاس ص بل   اق ب ا  ؤس 79وزارت بهداشت و درمان که شامل 

 ینح  وه یپرس  ش از م  ادر و مش  اهده قی  ب  ود و از طر ری  د

ک ه انج ام    ییاستفاده شد. از آنج ا  ،دیگردیم لیتکم یردهیش

 ،ه ا ن دارد  آزم ون  یج ه یب ر نت  رییثأت ،میو تقس باعماق ضر

 355نمرات بر مبن ای   یهیکل ،سهیجهت سهولت در انجام مقا

 محاسبه شد.  

اس تفاده   یمحت و  ی ی از روش رواه ا  پرسشنامه ییجهت روا

و  یها بر اساس اهدا  پژوهشکه پرسشنامه بیترت نیشد، به ا

 ،هشگرانپژو ریمطالعات سا مقاالت و ،یبا استفاده از منابع علم

و لح ا    یعلم تأیمحترم ه دیاسات دییأشده و پس از ت میتنظ

اعتم اد   نی ی ی د ش د. ب رای تع   أیآنان ت شدن اصالحات، اعتبار

 =24/5مقدار  نیکرونباخ استفاده شد و ا یاز آلفا ،نامهپرسش

 .  دیمحاسبه گرد

ب ه م دت    كی  هر  ،یآموزش یجلسه 4به صورت  ،مدادالت

 یش دند. محت وا   یهفت ه طراح    4 یدر ط   ،ق ه یدق 55تا  45

وزارت   یلأت   م ادر  ریب ر اس اس کت اب آم وزش ش       یآموزش

مادران ق رار   اریدر ادت ،3193در ساق  رانیبهداشت و درمان ا

 نی ی اهدا  رفتاری تع ،یاز جلسات آموزش كیگرفت. برای هر 

 لی  ه  ای مختل    از قباس  تفاده از روش ب  او ت  الش ش  د ک  ه 

و  یپرس ش و پاس ص، بح ث گروه      ،یآموزش   لمیف   ،یسخنران

 ،. دو جلس ه میگرد لیشده نا نییبه اهدا  تع ،یفرد یمشاوره

 ریی  تغ یجلس ه ب را   كیزنان باردار و  یآگاه شیبه منظور افزا

 یجلسه برا كیو  رمادریبا ش هیتغذ دیفوا انیب قینگرش از طر

 یردهیش   یه  ام  ادران از روش یکنت  رق رفت  ار درخ ش  ده

غلبه  یبرا یردهیش حیصح یهاآموزش روش قیاز طر یعیطب

در م ورد کنت رق    زی  آد ر ن  یو جلس ه  یردهیبر مشکالت ش  

ن وع روش   نیزنان باردار و قصد آنان در انتخ اب بهت ر   یرفتار

ب ر قص د    یذهن ینقش هنجارها لیبرگزار شد. به دل یردهیش

زنان باردار دعوت شد ک ه ب ه ط ور     مادران ایرفتار، از دوستان 

ش رکت کنن د. آم وزش ب ه      یبع د  یآزادانه در جلسات آموزش

و توس ط د ود    میمس تق  ریهمسران گروه مدادله به صورت غ

وزارت   یلأت   م ادر  ریکتاب ش نینان باردار انجام شد. همچنز

مادران باردار گ روه مدادل ه    اریدر ادت ،رانیبهداشت و درمان ا

ک ه در   یمعم ول  یه ا تنها آم وزش  ،گروه کنترق وقرار گرفت 

کردند. قب ل   افتیرا در گرددیه میارا یو درمان یمراکز بهداشت

 ینگ رش، هنجاره ا   ،یآگ اه  یه ا پرسشنامه ،از آموزش بعدو 

توس  ط  ،یدرخ ش  ده و قص  د رفت  ار یکنت  رق رفت  ار ،یذهن  

در ه ر دو گ روه مدادل ه و کنت رق      ،م ورد پ ژوهش   یواحدها

 ،م ان یپ س از زا  55ت ا   45و  35تا  35 یزهاشدند. رو لیتکم

انتخاب ش ده توس ط م ادران در ه ر دو گ روه       یردهیروش ش

 .  دیگرد یابیمدادله و کنترق ارز

و  SPSS 36 اطالعات با استفاده از نرم اف زار  لیو تحل هیتجز

 t مس تقل،  tمانن د   یو ناپ ارامتر  یپ ارامتر  یآم ار  یهاآزمون

نوع اوق  یصورت گرفت. حد دطای دو، کا و یتنیومن ،یزوج

 یه ا گ روه  در نظر گرفته شد. 55/5 قیتحق نیآزمون در ا

ماندن  نهانجام طرح، محرما یچگونگ ینهیدر زم ،مورد پژوهش

 یو تم ام  هیتوج ،طرح نیهد  از انجام ا ،نیاطالعات و همچن

وارد  ،لی  و با تما یکتب ینامهتیرضا یکنندگان با ارائهشرکت

 .  پژوهش شدند
 

 هاافتهي
و در گ  روه  24/75زن  ان در گ روه مدادل ه    یس ن  نیانگی  م

همس ران در گ روه    یس ن  نیانگی  ساق ب ود. م  24/74 ،کنترق

س اق ب ود. س طح     45/79و در گ روه کنت رق    93/79 ،مدادله

ب ود. از نظ ر س طح     پلمی  د ،دو گروهدر زنان  شتریب التیتحص

وج ود  دار یدو گروه اد تال  معن    نیب زیهمسران ن التیتحص

دار دان ه  ،درصد از زنان ب اردار در ه ر دو گ روه    1/94. نداشت

گواه از گروه مدادله و دو  بین یداریمعن یبودند. ادتال  آمار

همس ر، ش غل،    التیتحص   الت،ینظر سن، سن همس ر، تحص   

 وجود نداشت.   ،درآمد زانیشغل همسر و م

قب  ل از  79/26گ  روه مدادل  ه از  یآگ  اه ینم  ره نیانگی  م

 دیرس   بع   د از آم   وزش  37/29ب   ه  ،یآموزش    یمدادل   ه

 553/5P<نیانگیاز نظر م ،یآموزش یمدادله ی(. قبل از اجرا 

 وجود نداش ت  ،دو گروه نیب یداریادتال  معن ،یآگاه ینمره

 (. 3 جدوق 
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در دو متغيرهای آگاهي، نگرش، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای انتزاعي های پژوهش، بر حسب ی واحد. توزيع فراواني مطلق و نسبي و مقايسه0جدول 

 .0120 درماني شهر همدان در سال -کننده به مراکز بهداشتيمراجعهگروه مداخله و کنترل در زنان باردار 
 

 متغيرها
 P-value کنترلگروه  گروه مداخله

(t )ميانگين )انحراف معيار( ميانگين )انحراف معيار( مستقل 

 آگاهی

 مدادلهقبل از 

 مدادله بعد از

P-value  t )زوجی 

79/26  21/34) 

37/29  52/37) 

553/5 < 

93/25  53/32) 

57/26  6/35) 

554/5 

373/5 

553/5 < 

 نگرش

 مدادلهقبل از 

 مدادله بعد از

P-value  t )زوجی 

75/27  22/9) 

12/27  33/33) 

223/5 

54/22  63/33) 

59/22  72/36) 

924/5 

524/5 

396/5 

 درخ شده یکنترق رفتار

 مدادلهقبل از 

 مدادله بعد از

P-value  t )زوجی 

2/21  93/35) 

73/22  41/35) 

53/5 

99/22  52/33) 

46/23  21/33) 

325/5 

55/5 

532/5 

 هنجارهای ذهنی

 مدادلهقبل از 

 مدادله بعد از

P-value  t )زوجی 

36/93  54/9) 

69/94  12/5) 

553/5 < 

62/22  14/2) 

75/22  12/2) 

543/5 

521/5 

553/5 < 

 

 

 ینگ رش بع د از برنام ه    ینم ره  نیانگیم ،گروه مدادله در

دار یمعن   یاز نظر آمار شیافزا نی. اما اافتی شیافزا ،یآموزش

از نظ ر   ،دو گروه مدادل ه و کنت رق قب ل از آم وزش     نینبود. ب

وج ود نداش ت.    یداریاد تال  معن    ،نگ رش  ینمره نیانگیم

 یاد  تال  آم  ار زی  ن یآموزش   یبع  د از مدادل  ه ،نیهمچن  

وج ود   ،دو گ روه  نینگرش ب   ینمره شیاز نظر افزا یردایمعن

 (.  3 جدوق  نداشت

از نظ  ر  یداریمعن   یتف اوت آم ار   ،قب ل از ش روع مطالع ه   

م ادران   بی  و ترغ قیدر تشو یذهن یهنجارها ینمره نیانگیم

 ،دو گروه مدادل ه و کنت رق   نیب مادر ریبا ش یردهیبه انجام ش

 یهنجاره ا  ینم ره  نیانگی  م ،وجود نداشت. اما بعد از مدادله

 ح الی کرد، در  دایپ یداریمعن شیافزا ،در گروه مدادله یذهن

ک اهش   یذهن   یهنجارها ینمره نیانگیم ،که در گروه کنترق

 یاز نظ ر نم ره   یداریمعن   یتفاوت آمار ،نیبود. همچن افتهی

 ،دو گروه مدادله و شاهد بعد از آم وزش  نیب یهنذ یهنجارها

 یکنترق رفتار ینمره نیانگیم شی(. افزا>553/5P  شد دهید

مدادل ه   گ روه در  یمصنوع یردهیدرخ شده در عدم انجام ش

دار ب وده  یمعن   یاز نظ ر آم ار   ،یآموزش   یبعد از اتمام برنامه

 شیاف  زا ،ک  ه در گ  روه کنت  رق یدر ص  ورت (،=53/5Pاس  ت  

از نظ ر   ،مج دد  یکنترق درخ ش ده در بررس    ینمره نیانگیم

 (.3 جدوق دار نبوده استیمعن یآمار

 2/92نف  ر   41 ،گ  روه مدادل  ه قب  ل از ش  روع آم  وزش در

نف ر   3و  م ادر  ریب ا ش    یردهیقصد ش ،درصد( از مادران باردار

اند. پس از اتمام را داشته یمصنوع یردهیقصد ش ،درصد( 1/7 

درص د( م ادران گ روه     355نف ر    44تم ام   ،یآموزش یبرنامه

داش  تند را  م  ادر ریب  ا ش   یردهیقص  د انج  ام ش    ،مدادل  ه

 553/5P<نف ر   45، گروه کنترق قبل از ش روع آم وزش   ر(. د

نف ر   3 رمادر،یبا ش یردهیقصد ش ،درصد( از مادران باردار 91 

 2/4نف  ر   7و  دش  ك ریب  ا ش   یردهیدرص  د( قص  د ش   1/7 

 یرا داش تند. پ س از بررس     یب  یترک یردهیقص د ش    ،درصد(

قص د   ،کنت رق م ادران گ روه   از درص د(   1/95نفر   43 ،مجدد

قص  د  ،درص  د( 2/4نف  ر   7و  م  ادر ریب  ا ش   یردهیانج  ام ش  

(. از نظ ر قص د   >553/5Pرا داش تند    دشك ریبا ش یردهیش

 یاد تال  آم ار   ،دو گروه قبل و بع د از آم وزش   نیب ،یرفتار

 وجود نداشت.   یداریمعن

با پس تان   یردهیدرصد( ش 2/92نفر   41 ،گروه مدادله در

 35-35 یدر روزه ا  یب  یترک یردهیش   ،درصد( 1/7نفر   3و 

 2/95نف ر    19 ،داش ته اس ت. در گ روه کنت رق     مانیبعد از زا

ب ا   یردهیدرص د( ش    1/7نف ر    3با پس تان،   یردهیدرصد( ش

 یدر روزه ا  یب  یترک یردهیدرصد( ش   2نفر   1و  ردشكیش

ب ا   یردهیش   شیرغ م اف زا  یداشتند. عل مانیاز زا عدب 35-35

از نظر ن وع   ،دو یبا توجه به آزمون کا پستان در گروه مدادله،

اد  تال   ،م  انیبع  د از زا 35-35 یدر روزه  ا یردهیروش ش  

 ،مشاهده نشد. در گروه مدادل ه بین دو گروه  یداریمعنآماری 

پ س   45-55 یبا پستان در روزه ا  یردهیکه ش یتعداد مادران

درص د(   1/7نفر   3درصد( و  2/92نفر   41 ،داشتند مانیاز زا

داش ت. در   مانیبعد از زا 45-55 یدر روزها یبیترک یردهیش

نف ر   3با پستان،  یردهیدرصد( ش 4/22نفر   12 ،گروه کنترق

درص د(   1/9نف ر    4و  ردش ك یب ا ش  یردهیدرصد( ش   1/7 

 داشتند. از مانیبعد از زا 45-55 یدر روزها یبیترک یردهیش
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 771/ محبوبه احمدی و همکاران                                                                                      3191 ، مهر و آبان355پی در، پی4شماره 

 

 .دو گروه مشاهده نشد نیب یداریتفاوت معن ،ینظر آمار
 

 بحث
 یب ر اس اس تئ ور    یآموزش یمدادلهبه روش  ،مطالعه نیا

 22 یرو ،یردهیبه ش   بیشده به منظور ترغ یزیررفتار برنامه

 نیانگی  م شیزن باردار شهر همدان انجام شد. با توجه به اف زا 

 ریثأت یدهندهنشان ،جیمادران بعد از مدادله، نتا یآگاه ینمره

ب وده   درانم ا  یآگاه زانیم شیبر افزا یآموزش یمثبت برنامه

 است. 

 3122و همک اران در س اق    ییکه توسط آقابابا یدر پژوهش

 یبرنام ه  ریثأت   زانی  م نی ی ب ا ه د  تع   ،زن باردار 755 یرو

در زن  ان  رمادریب  ا ش   هی  و عملک  رد تغذ یب  ر آگ  اه یآموزش  

 یبرنام  ه ق  هیدق 355 یزا انج  ام ش  د، پ  س از اج  رانخس  ت

 ،قبل و بع د از مدادل ه   یآگاه ینمره نیانگیتفاوت م ،یآموزش

دار ب وده اس ت   یمعن یاز نظر آمار ،گروه مدادله و کنترق نیب

 یبا هد  بررس( Woodson  7554و  Roby ی(. مطالعه75 

و نگ رش   یب ر آگ اه   م ادر  ریب ا ش    هیآموزش تغذ ریثأت زانیم

 ،مادران یآگاه زانیم شیبر افزارا مثبت آموزش  ریثأت ،مادران

گ ر  شهیو ش مانیکه توسط پ یگرید ی(. مطالعه73نشان داد  

ب ر   یردهیآم وزش ش    ریثأت یسهیبا عنوان مقا 3125در ساق 

انجام  یعیطب مانیو زا ینیو عملکرد مادران سزار یآگاه زانیم

 زانی  م شیب ر اف زا   یآموزش   یبرنامه ریثأت یدهندهنشان ،شد

ک ه در س اق    یدر پژوهش   نی(. همچن  77مادران بود   یآگاه

نفر از زنان باردار ب ا   27 یرو رانو همکا یتوسط بشارت 3195

 یب  ر تئ  ور یمبتن   یآموزش   یبرنام  ه ریثأت   نی  یه  د  تع

پ س از   ،انج ام ش د   م ان یشده در انتخاب روش زا یزیربرنامه

دو  نیب یآگاه ینمره نیانگیتفاوت م ،یآموزش یانجام مدادله

 (. 39دار بود  یمعن یز نظر آمارا ،گروه مدادله و کنترق

 انی  ب نیت وان چن   یپژوهش را م   نینگرش در ا رییعدم تغ

 ،د اص  ینگرش فرد نسبت به رفت ار  نکهیکرد که با توجه به ا

و  ب وده در طوق زمان  وینامطلوب  ایمطلوب  یابیارز یجهینت

دارد  یو رفت ار  یاحساس ،یتشناد یهابه تمام واکنش یبستگ

 دی  مجم وع عقا  یجهینت ،عمل مشخص كیو نگرش نسبت به 

نگ رش   ریی  تغ یباشد و ب را یا رفتار میفرد نسبت به آن عمل 

نگ رش   ریی  تغ یبرا جهیکند، در نت رییتغ زیاو ن دیعقا دیفرد با

 یت ر یتمام عوامل در نظر گرفته شوند و زمان ط والن  دیفرد با

 یف رد در زم ان کوت اه ب ه س خت      دیعقا رییتغ رایز ،صر  شود

در زم ان   ش تر یامر مستلزم آم وزش ب  نیکه ا ردیپذیصورت م

 یه ا افت ه یبا  نهیزم نیحاصل در ا جیباشد. نتا یم یتریطوالن

دارد. آنان در  یهمخوان( 3129 و همکاران  ییطباطبا یاحمد

 یمبتن   یآموزش   یبرنامه ریثأت یدود با هد  بررس یمطالعه

 ،کارمن دان  یکیزیف تیشده بر فعال یزیررفتار برنامه یبر تئور

 یآم ار  تتف او  ،یآموزش   ینشان دادن د ک ه قب ل از مدادل ه    

 ،دو گروه مدادله و کنترق نینگرش ب یاز نظر نمره یداریمعن

 ،یاد  تال  آم  ار زی  بع  د از مدادل  ه نالبت  ه وج  ود نداش  ت و 

 (. 71دار نبود  یمعن

نفر  22 یکه رو( 3129 اران راد و همکیفیشر یدر مطالعه

ب ر انج ام    یآموزش یبرنامه ریثأت یابیر با هد  ارزااز زنان بارد

 جینت ا  ،انج ام ش د   یآموزش یجلسه 4 یموفق در ط یردهیش

ی ادتال  می انگین نم ره   ،یآموزش ینشان داد بعد از مدادله

دار یمعن   از نظر آم اری  ،دو گروه مدادله و کنترق نیبنگرش 

از نظ ر   یداریاد تال  معن    ،یزوج   یآزمون ت ،نیبود. همچن

نگرش قبل و بعد از آم وزش در گ روه    ینمره نیانگیم شیافزا

ن دارد   یف و  همخ وان   یمطالعه جیکه با نتا ،مدادله نشان داد

 یباش د ک ه در مطالع ه    نی  توان د ا یام ر م    نی  ا دلیل (.32 

 و ب  وده ش  تریم  دت زم  ان جلس  ات ب ،راد و همک  ارانیفیش  ر

 یسنجش مجدد نگرش توسط پس آزمون در روزه ا  نیهمچن

 یدر مطالع ه  یول   انج ام ش ده اس ت،    م ان یبعد از زا 45-15

آموزش و قب ل   مرچها یپس آزمون پس از اتمام جلسه ،حاضر

انج ام پ س    یزم ان  یفاص له  نی  صورت گرفت ک ه ا  مانیاز زا

 ریثأت   ،نگ رش دو مطالع ه   یتواند در ادتال  نم ره یم ،آزمون

 اشته باشد.  د

 یبرنام ه  زی  ن 7552و همکاران در س اق   لزیگ یدر مطالعه

 شیسبب افزا ،شده یزیررفتار برنامه یبر اساس تئور یآموزش

ش ده   م ادر  ریبا ش   یردهینگرش نوجوانان نسبت به ش یمرهن

دلی ل  (. 36ن دارد    یهمخ وان  ،حاضر یمطالعه جیبود که با نتا

ی در مطالع ه باش د ک ه   مورد پ ژوهش   یجامعهاین امر شاید 

تم  ام  ،حاض ر  یدر مطالع  ه یول  بودن د  تنه ا نوجوان  ان   ف و ، 

 ،نین د. همچن   ق رار گرفت  یمورد بررس یبارور نیسن یهاگروه

 ،یآموزش   یمدادل ه  زنوجوانان نسبت ب ه زن ان ب اردار قب ل ا    

داشتند. از نظر مک ان   رمادریبا ش یردهیبه ش یترنیینگرش پا

دو مطالعه ادتال   نیب زین یفرهنگ اتیانجام مطالعه و دصوص

 یب االتر ب ه معن     یذهن یهنجارها ،مطالعه نیوجود دارد. در ا

 مادر ریبا ش ردواریش یهیمادران باردار به تغذ بیو ترغ قیتشو

 یآموزش   یاز اه دا  انج ام مدادل ه    رین متغیا شیبود و افزا

 بوده است. 

 ریثأحاض ر ت    یدر مطالعه یذهن یهنجارها ینمره شیافزا

ده د. در  ینش ان م    یذهن یرا بر هنجارها یآموزش یمدادله

در  یداریمعن   رییتغ(، 3129 راد و همکاران یفیشر یمطالعه

در گ روه   یردهیمادران در انتخ اب روش ش    یذهن یهنجارها
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 یآموزش   ینسبت به گروه کنترق بعد از انج ام برنام ه   لهمداد

با  ،3195و همکاران در ساق  یمهر ،نی(. همچن32شد   دهید

 ریثأش ده توانس تند ت     یزی  ررفتار برنام ه  یاز تئور یریگبهره

نس بت ب ه    یذهن   یدار هنجاره ا یمعن   ریی  آموزش را ب ر تغ 

 ارشدر گروه مدادل ه گ ز   ،در کارمندان یمنیاستفاده از کاله ا

ب ا عن وان    (3129 و همک اران   یکنامین ی(. مطالعه74کنند  

شده به منظ ور   یزیررفتار برنامه یالگو یآموزش بر مبنا ریثأت

از  یداریمعن   شیدر زنان شاغل، اف زا  یانجام ماموگراف یارتقا

در گروه مدادل ه بع د از    یذهن یهنجارها ینمره نیانگینظر م

دارد  یفو  همخوان یج مطالعهیکه با نتا ،آموزش وجود داشت

 75  .) 

کنت رق رفت ار درخ ش ده در ع دم      ینمره نیانگیم شیافزا

در گروه مدادله بع د از اتم ام برنام ه     یمصنوع یردهیانجام ش

 یرنام ه دهد بو نشان میدار بوده یمعن یاز نظر آمار ،یآموزش

 بهشده کنترق رفتار درخ زانیم شیدر افزا ،اجرا شده یآموزش

ای ن   .ی داشته استمثبت ریثأت، یمصنوع یردهیصورت عدم ش

 ینم ره  نیانگی  م شیاف زا  ،در گروه کنت رق در حالی است که 

دار یمعن   یاز نظ ر آم ار   ،مج دد  یکنترق درخ شده در بررس

 جینت ا  یدکنن ده ییأت ،حاض ر  پ ژوهش  یه ا افت ه ینبوده است. 

 یتئور یریکارگهب ریثأت ینهیژوهشگران در زممطالعات سایر پ

 ینم ره  نیانگی  م زانی  م شیش ده در اف زا   یزی  ررفتار برنام ه 

ک ارون و   . در همین ارتبا ،باشدیدرخ شده م یکنترق رفتار

ک ه   یدود نشان دادن د گروه    یدر مطالعه (7554 همکاران 

در کنترق  یمثبت رییتغ ،کرده بودند افتیدر یآموزش یمدادله

از  یریش  گیپ یرفت  ار درخ ش  ده در اس  تفاده از کان  دوم ب  را 

(. 76با گروه کنت رق داش تند     سهیادر مق یمقاربت یاهیماریب

تح ت   یادر مطالع ه  (3129 و همک اران   یکن ام ین، نیهمچن

شده ب ه   یزیررفتار برنامه یالگو یبر مبنا آموزش ریثأعنوان ت

نشان دادند ک ه   ،در زنان شاغل یانجام ماموگراف یمنظور ارتقا

کنت  رق رفت  ار  ینم  ره نیانگی  م ،یموزش  آ یپ  س از مدادل  ه

 دای  پ شیاف زا  یداریمعن   ط ور به  ،مدادله روهشده در گدرخ

 (. 75کرده است  

 اریدرخ شده و احساس تحت اراده و در ادت یکنترق رفتار

از عوامل مهم اق دام ب ه آن رفت ار     یکیرفتار،  یبودن اقدام برا

کنترق رفتار درخ شده ب ه دنب اق مدادل ه،     شیباشد و افزایم

ت وان و   نی  ا نآم وزش در ب ه وج ود آم د     ریثأت یدهندهنشان

را انج ام   مادر ریبا ش یردهیتوانم شیاگر بخواهم م"ادراخ که 

مه ارت   كی   یردهینکته که ش نیباشد. با توجه به ایم "دهم

مه ارت   نی  ب ه م ادران ا   ،حاض ر  یآموزش یو در مدادله بوده

 ،ف  و  جینت  ا ،اس  ت دهی  گرد تی  آم  وزش داده ش  ده و تقو 

 یرفت ار  ترقبر کن یآموزش یمثبت برنامه ریثأت یدهندهنشان

 باشد.  یمادران م یشدهدرخ

 نیش ب یو ف زنی  در م دق آ  ری  متغ نیمهمت ر  ،یقصد رفتار

نکته اشاره دارد ک ه عموم اً رفت ار ب ه دنب اق       نیباشد و به ایم

اتفا  نخواهد افت اد. ب ه    یقصد اتفا  افتاده و بدون قصد، رفتار

 یکلی، نگرش مطل وب و هنجاره ای ذهن     یعنوان یك قاعده

ش ود ک ه   باالتر باعث می یرفتاری درخ شده رقمطلوب و کنت

بیشتر شود. علت ب اال ب ودن    ،قصد انجام دادن رفتار توسط فرد

ت وان ب ه عل ت ب اال ب ودن      یدر هر دو گروه را م   یقصد رفتار

 یآگ اه  شیاف زا  نیهمچن   ،یردهینگرش دو گروه نسبت به ش

ثر ب ودن  ؤو م   م ادر  ریبا ش   یردهیش یایمادران نسبت به مزا

 یه ا و رس انه  یدرم ان  -یک ه در مراک ز بهداش ت    ییاهآموزش

 یه ا افت ه یدانست. پژوهش حاضر با با  ،ردیگیصورت م یجمع

در  .دارد یهمخ  وان( 3122 راد و همک  اران یفیش  ر یمطالع  ه

از نظر  ،در گروه مدادله یقصد رفتار زانیپژوهش آنان، م انیپا

ج ان   یه(. مطالع32کرده بود   دایپ یداریمعن شیافزاآماری 

در گ روه   یقصد انجام ماموگراف شیافزا زین (7556 و همکاران 

ده د ک ه ب ا    یرا نشان م یآموزش یمدادله پس از اتمام برنامه

 (. 72دارد   یحاضر همخوانی مطالعه

 یاثربخش   نی ی ظور تعبه من ،پژوهش یهد  کل یدر راستا

 یردهیزنان باردار به ش   بیاجرا شده در ترغ یآموزش یبرنامه

 یردهیو ش   ردشكیبا پستان، ش یردهیش زانیم مادر، ریبا ش

در  م  ان یبع  د از زا  45-55و  35-35 یدر روزه  ا  یب   یترک

گرفت. رفت ار در ه ر    سهیو مقا یمورد بررس ،پژوهش یهاگروه

ب ا   یردهیش   شیاف زا  یدهندهنشان ،دو گروه مدادله و کنترق

 ییباش د. از آنج ا  یم یمورد بررس یدر دو مقطع زمان مادر ریش

ب اال   ،یآموزش   یمدادل ه  انیدر پا زیمادران ن یقصد رفتار که

منجر به انجام رفت ار   میبه طور مستق یبوده است و قصد رفتار

باش د و  یم نیشبیو ف زنیدر مدق آ ریمتغ نیشود و مهمتریم

رفتار ب ه دنب اق قص د اتف ا       نکته اشاره دارد که عموماً نیبه ا

 دیی  أتبه طور ق وی   راارتبا   نیفو  ا یمطالعه جینتا ،افتدیم

 یای  م ادران از مزا  یآگ اه  شیافزا دلیل این امر شایدکند. یم

در باشد قب ل از زایم ان    ییهاآموزش تأثیر و رمادریبا ش هیتغذ

ب ه   مارس تان یدر بو بع د از زایم ان    یدرم ان  -یمراکز بهداشت

ار مادر و کودخ ددوست یهامارستانیبدر شود. یمادران داده م

 ،از اهدا  آنان یکیاند، شده سیسأت یالدیم 3997از ساق که 

ای ن  ب ه   ،م ان یو پ س از زا  بوده رمادریبا ش یانحصار یهیتغذ

در دهند. الزم به ذکر اس ت ک ه در   می یفراوان تیاهم موضوع

وج ود دارن د.   ه ا  مارس تان یب نیافراوانی از تعداد  زیکشور ما ن

 مادر ریبا ش هیتغذ یبه نام روز جهان یهمه ساله روزهمچنین، 
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م ادران و در   یآگ اه  شیتوان د س بب اف زا   یوجود دارد که م  

 .  شود مادر ریبا ش یردهیش زانیم شیافزا جهینت

با ه د    (7552  که توسط پاروت و همکاران یادر مطالعه

 انی  اکارمن دان ص ورت گرف ت، در پ    یک  یزیف تی  فعال شیافزا

 ،ش ده  یزی  ررفت ار برنام ه   یبر اساس تئور یآموزش یمدادله

در گروه مدادله و کنت رق از   یکیزیف تیفعال شیافزا یسهیمقا

دارد  یف و  همخ وان   یدار نبود که با مطالعهیمعن ،ینظر آمار

مونت و همکاران  نیکه توسط ک یادر مطالعه نی(. همچن72 

در  هی  اول یهداش ت در گروه در معرض دطر د دمات ب  (7552 

ب ر   یمبتن   یآموزش   یانگلس تان انج ام ش د، مدادل ه    کشور 

 یک  یزیف تی  فعالب ر   ،ش ده  یزیررفتار برنامه یتئور یهاسازه

دارد  یف و  همخ وان   ینداشت که با مطالع ه  یداریمعن ریثأت

 79  .) 

عل ت   ،با پستان داش تند  یردهیدو گروه که شاز مادران هر 

با پستان  یردهیش یایمزا بیشتر آنهاشد که  دهیرفتارشان پرس

کمت ر و در   یآل ودگ  نه،یو دودشان، نداشتن هز ردواریش یبرا

 انی  و کم ك اطراف  یکردن د. همراه   یم انیدسترس بودن را ب

کردند. یبود که مادران ذکر م یلیدال نیاز مهمتر یکینیز مادر 

انج ام ش د نش ان     (7552 که توسط سو و همکاران  یپژوهش

که  ییهاتیو حما مانیقبل از زا شدهه یارا یهاداد که آموزش

باع ث   ،ردی  گیص ورت م    م ان یمادر بعد از زا انیتوسط اطراف

ک  ه  ی(. م  ادران31ش  وند  یم   یانحص  ار یردهیش   شیاف  زا

 ریرا س   لی  دل نیش تر یب ،داش تند  م ادر  ریاز ش   ریغ یردهیش

 نیم راقب  یهیو دوب وزن نگرفتن و توص   ردوارشانینشدن ش

 نیمهمتر ،انجام شده العات. طبق مطکردندعنوان می یبهداشت

ب اور غل ط م ادران از     ،م ادر  ریبا ش   هیقطع زودرس تغذ لیدل

پزش کان ب وده اس ت     یهیم ادر و توص    ریش تیکفا یهانشانه

شقا  و زد م ش دن و دردن اخ ب ودن ن وخ       ،نی(. همچن15 

 یهی  ع  دم تغذ لی  دال نی  ز از دیگ  ر یردهیپس  تان هنگ  ام ش  

روش  خ اب . در انته اس ت ب ود  رمادریب ا ش    ردواریش یانحصار

از  ،حاض ر  یثر اس ت. در مطالع ه  ؤم   زین مانینوع زا ،یردهیش

انجام ش ده ب ود و    یسازهمسان ،دو گروه نیب ،مانینظر نوع زا

 م ان یک ه زا  یم ادر در م ادران   ریب ا ش    یردهیانتخاب روش ش

در ب ود.   شتریداشتند در هر دو گروه مدادله و کنترق ب یعیطب

 زانی  منشان داده شد که  (3125 گر شهیو ش مانیپ یمطالعه

 یع  یطب م ان یک ه زا  یدر مادران مادر ریبا ش ردواریش یهیتغذ

. اس ت ، بیشتر ب وده  شده بودند نیکه سزار یاز مادران ،داشتند

 زی  و شاغل بودن مادران ن یاجتماع ،یعوامل فرهنگ ،نیهمچن

 .(77ثر باشد  ؤامر م نیتواند در ایم

 

 یريگجهينت
 ،ش ده  یزی  ررفتار برنامه یآموزش اجرا شده بر اساس تئور

و  یهن  ذ ی، هنجاره ا یآگ اه  یه ا را ب ر س ازه   ریثأت نیشتریب

را ب  ر  ریثأت   نیم  ادران و کمت  ر یکنت  رق رفت  ار درخ ش  ده

رغ م  عل ی و رفتار داشته اس ت.   ینگرش، قصد رفتار یهاسازه

 م ادر در  ریب ا ش    هی  تغذ یاساس  آنکه از شنادته شدن نق ش  

س المت م ادران    نیرشد و تکام ل کودک ان و همچن     مت،سال

ب ه ط ور    ای   ردوارانیاز ش   اریی، اما هنوز بس  گذردها میساق

 ع ات یو ما یکمک   ریش ایشوند و یم هیتغذ ردشكیکامل با ش

 جادیتوان با ایکنند. میم افتیهای اوق عمر دررا از ماه یاضاف

و  زهی  انگ ج  ادیدر ا ،از زن  ان در جامع  ه  یتیحم  ا س  تمیس

 زانی  م شیب ه اف زا   ،یردهیمادران ب ه انج ام ش    سازی توانمند

 .   افتیمادر در جامعه دست  ریبا ش ردوارانیش یهیتغذ

 

 يو قدردان تشکر
و ط رح مص وب    یپژوهش   ینام ه انی  حاصل پا ،مطالعه نیا

دانش گاه عل وم    ییو ماما یپرستار یدانشکده یمعاونت پژوهش

از معاون  ت  ،لهیوس  نی. ب  دباش  دیم   یبهش  ت دیش  ه یپزش  ک

 ،یبهش  ت دیش  ه ییو مام  ا یپرس  تار یدانش  کده یپژوهش  

عل وم   گاهدانش   یو معاونت بهداش ت  یمعاونت پژوهش نیهمچن

مورد پ ژوهش و همک اران    یهانمونه یهیهمدان و کل یپزشک

 ه  اییب ه جه  ت همک ار   ،یدرم ان  -یمراک ز بهداش  ت  ییمام ا 

 .دشویم یتشکر و قدردان ،غدرییب
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