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ABSTRACT

Background & objectives: The significance of optimal breastfeeding of infants for their
survival, growth, and development has been recognized and accepted as an important public
health issue over the past decades. This study aimed to determine the factors affecting the
breastfeeding intention behavior of mothers referring to health centers in rural area of Baiza,
south of Fars province, on exclusive breastfeeding, based on theory of planned behavior
during the first six months after birth in 2018.
Methods: This is a cross-sectional descriptive-analytical study. A questionnaire was
administered to 116 mothers who were selected by simple random sampling among whom
referred to the health centers in Beyza. Mothers completed the demographic information and
the theory of planned behavior questionnaire including attitudinal structure, subjective norms,
perceived behavioral control, and intention through self-report method. The data were
analyzed by SPSS 19 software using Pearson's correlation coefficient and linear regression.
Results: The mean age of mothers was 26.60±4.87. In regression analysis, attitude (B=0.24,
p<0.001) and subjective norms (B=0.23, p<0.001) significantly predicted breastfeeding
intention, but perceived behavioral control was not a significant predictor of intention
(B=0.24, p>0.05).
Conclusion: In order to improve exclusive breastfeeding, it is necessary to consider the
necessary interventions which can improve awareness, subjective norms, attitude and
behavioral control of mothers.
Keywords: Mothers; Breastfeeding Practice; Intention; Theory of Planned Behavior
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20/11/98یرش:پذ7/11/97دریافت:

قدمهم
هـر زنـدگی درشـروع بهتـرین مـادر شـیر بـا تغذیه

درآننقشومادرشیرباتغذیهارزش. استکودك
بـه شـیرخواران ابـتالي کـاهش ومیـر ومرگکاهش
الگـوي بهتـرین تأمینهوشی،بهرهافزایشها،بیماري

وبزرگسـالی درآنـان سـالمت تأمینوتکاملورشد
) و 1(نیستپوشیدهکسیبرمادرانسالمتحفظنیز

مـاهگی بـه صـورت    6بایستی از بدو تولـد آغـاز و تـا    
سالگی در کنـار مـواد غـذایی    2) و تا سن 2(انحصاري

ـ مقولنـیا).3تکمیلی ادامه یابد ( ـ طهـ ـ هلاــ سیـ ياـ

چکیده
بعنوانوشدهشناختهخوبیبهآنانتکاملورشدبقا،برايمادرشیرباشیرخوارانمطلوبتغذیهیتاهم:زمینه و هدف

تعیین عوامل موثر بر این مطالعه با هدفهاي گذشته پذیرفته شده است.دههطولدرعمومیبهداشتمهمموضوعیک
بیضا واقع در جنوب استان فارس ی منطقه روستاییکننده به مراکز بهداشتی درماند رفتار شیردهی در مادران مراجعهقص

است.انجام شدهتولدازپساولماههششطیشدهریزيبرنامهرفتارتئورياساسبربر تغذیه انحصاري با شیر مادر
نفـر کـه بـه روش    116رويکه بـا اسـتفاده از پرسشـنامه بـر    بودتحلیلی از نوع مقطعی -این مطالعه توصیفی:روش کار

انجـام  درمانی شهرسـتان بیضـا انتحـاب شـدند،    -از بین مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتیگیري در دسترسونهنم
دهـی خـودگزارش روشبـه را(TPB)شـده ریـزي برنامهرفتارنظریهودموگرافیکاطالعاتپرسشنامهمادران.گرفت
حاصـل اطالعـات بـود. قصدودرك شدهرفتاريکنترل، عیانتزاهاينرمنگرش،سازهشاملاین پرسشنامه . کردندتکمیل
خطی و آنالیز توصیقی تجزیهو رگرسیونپیرسونهمبستگیضریبهايآزمونازاستفادهباوSPSS-19نرم افزارتوسط

.گردیدندتحلیلو
و=24/0Bنگـرش ( ،در تحلیـل رگرسـیونی  .بود60/26±87/4هاي پژوهش میانگین سن مادران بر اساس یافته:یافته ها

001/0<(p نرم هاي انتزاعیو)23/0B=001/0و(p<انجـام فعالیـت شـیردهی    قصـد کننـده پیشگوییمعناداريبه طور
کننده معناداري براي قصد نبود.بینیپیش<p)05/0و =22/0B(ه اما کنترل رفتار درك شد، بودند

ونگـرش ،هـاي انتزاعـی  نرم، آگاهیءارتقاجهتدرالزماخالتمدبایدانحصاريشیردهیبهبودمنظوربه:نتیجه گیري
.شودگرفتهنظردرانحصاريشیردهیبهبودمنظوربهمادرانبینرفتاريکنترل

برنامه ریزي شدهرفتارنظریه،قصد، فعالیت شیردهی، مادران:واژه هاي کلیدي
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ـــمهازتهــــگذش ــتمـ جهانینمازسايهاتوصیهرینــ
هیچ ماده اي وجود ).4ت (سادهبویونیسفوشتابهد

شـیر مـادر   .که بتواند جاي شیر مـادر را بگیـرد  ندارد 
گلوبـولین اسـت   ن و ایمونوي سفید خوهاحاوي گلبول

). 5کند (ار را در برابر بیماري محافظت میکه شیرخو
ــات ا کاهشدرراننسااشیرثرایکژپیدمیولومطالعــ

ــايريبیمانتیجهدرزاداننومیروگمر ومزمنهــ
نشـان شدهانجاممطالعات).7،6ست (ادادهنانشدحا

36شـیرمادر بـا انحصـاري تغذیـه میـزان کهدهدمی
جهـان سطحدرزایمانازپساولماهششدردرصد

ــران و در ــت ( 1/23ای ــد اس ــزارش  8درص ــق گ ). طب
وزارت بهداشت درمان و آمـوزش پزشـکی ایـران در    

ن درصد از نوزادان زیر شش ماه ایـرا 1385،28سال 
).9از تغذیه انحصاري با شـیر مـادر بهـره بـرده انـد (     

تــرویجپزشــکیآمــوزشودرمــانبهداشــتوزارت
بـراي مهـم راهبردهـاي ازیکـی رامادرشیرباتغذیه
ایندرموثرييهاگامودانستهکودکانبقايورشد

درصد نـوزادان  90علیرغم اینکه .استبرداشتهزمینه
مـادر شـیر بـا انحصـاري تغذیـه تولـد بدودرایرانی
6در درصـد و 49مـاهگی بـه   4درمیزانایندارند،

شـروع تغذیـه   ).10(رسـد درصد می1/23ماهگی به 
کمکی پـس از شـش مـاهگی همـراه بـا شـیر مـادر و        
مصرف مـولتی ویتـامین از هفتـه دوم تولـد و قطـره      
ــالگی از    ــا دو س ــه آن ت ــاهگی و ادام ــش م ــن از ش آه

).11(باشـد ه شـیرخواران مـی  ي تغذیهامهمترین جنبه
وصـحیح مکیدنکهاستایناستاهمیتحائزآنچه

مناســبوضــعیتدرواولروزهــايدرشــیرمکــرر
زایمـان قبلیسابقهمادر،نگرانیعدموخاطرآرامش

افـراد وهمسـر حمایتموفق،شیردهیقبلیسابقهو
شغلیواقتصاديتأمینازخاطراطمیناننیزوخانواده

.باشدداشتهشیردهیتداومدرمؤثرينقشتواندمی
شـیردهی نـوزاد، ومـادر نبـودن اتاقهمکهحالیدر

عـدم تکمیلـی، تغذیـه موقـع بـه شـروع عـدم دیرتر،
وسـزارین زایمـان نـوزاد، ومـادر همزمـان ترخیص

بـه منجرتواندمیفوقذکرشدهعواملتمامیفقدان

بـا بنابراین).12،13(شودشیردهیمناسبروندقطع
مـادر، شیرباانحصاريتغذیهموجودوضعیتبهتوجه
شودمیاحساسرونداینجهتدرمداخالتیانجام

رفتـــارتئـــوريازمحققـــان،در مطالعـــات گذشـــته
ــاربــهمربــوطمطالعــاتدرشــدهریــزيبرنامــه رفت

زهساسهاین تئوري داراي .اندکردهشیردهی استفاده
هشددركريفتارلکنتروهـاي انتزاعـی  نرمش،نگر
بمطلورفتاریکمنجااايبردفرتمایلکهباشدمی

ــگوییپیرا منفییامثبتیابیارزبهشنگر. کنندمیشـ
ـــشاصخارفتاریکمنجاانتایجردمودردفریک رهاـ
ــنگبهمطالعهینادرکهکندمی ردمودردفرشرـــ

رهشاادرمایرـــــــــــشبارينحصااتغذیهازدهستفاا
ـــفشبهعیانتزايهارهنجا. دشومی ازهشددركراــ

ـــس یادادنمنجااايبردفرندگیزدرمهمادفرايوـ
مطالعهینادرکهداردرهاــشاصخارفتاریکادنند

ــفشآنازرمنظو ،همسرماننداديفرافطرازراــــ
ايبردهیرــــــــــــشدرمانفیااطراونستادودر،ما

ــسارينحصااتغذیهادنندیادادنمنجاا لکنتر. تـــــ
ـ ناتودردفرنطمینااووربابههشددركريفتار اییـ

درکهکندمیرهشااصخارفتاریکمنجااجهتدخو
ــطاوورباآنازرمنظومطالعهینا دردفرنمیناـــــ

موفقورينحصااهیدیرــــــــــشجهتدخوناییاتو
درريبسیاي هاشتالخیراهايلاـسدر).14(باشدمی

ــتجهت ــنحصاتغذیهیجورـ ــسدررياـ ــیسـ شبکهتمـ
بهتوجهبا.ستاگرفتهمنجاارکشومانیدر-شتیابهد

ملاعوتعیینودرمایرــــشبارينحصااتغذیههمیتا
ــل  رمنظوبههشوپژینا،آنبامرتبط ــین عوامـ تعیـ

کننده د انجام شیردهی در مادران مراجعهموثر بر قص
تایی بیضـا در درمانی منطقه روس-به مراکز بهداشتی

اول تولـد  ماه 6رد تغذیه انحصاري با شیر مادر در مو
ساز انجام مداخالت بعدي در کودك انجام شد تا زمینه

زمینه بهبود عملکرد مادران باشد.
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روش کار
تحلیلـی از نـوع   -مطالعه حاضـر بـه صـورت توصـیفی    

ان داراي کودك زیـر شـش مـاه    مقطعی بر روي مادر
درمـانی منطقـه   -اکـز بهداشـتی  کننده بـه مر مراجعه

بـا  مطالعه،انجام شد. این1397روستایی بیضا در سال 
ــتفاده از ــهروشاس ــرينمون ــترسدرگی ــامدس انج

درمانی را -مرکز بهداشتی6بیضا پذیرفت. شهرستان
کز (کوشک هزار)امراین ی ازتحت پوشش دارد که یک

ایـن  انتخـاب شـد.  بـود تـر  که دسترسی به آن آسـان 
خانه بهداشت را تحت پوشش خـود دارد کـه   4زمرک

ســتاي کوشــک و هــزار انجــام پــژوهش حاضــر در رو
بـا  ،95/0و اطمینان05/0با دقتحجم نمونه.گردید

ــول ــتفاده از فرم ــر n=Nz2pq/Nd2+z2pq،116اس نف
ایــندراطالعــاتگــردآوريبــرايبــرآورد گردیــد.

ــتانداردیـــکازپـــژوهش ــنامه اسـ ــی از پرسشـ کتبـ
ــیش ــاپ ــدهس ــتفادهخته ش ــداس ــهش ــورت ک ــه ص ب

ایـن .گردیـد تکمیـل مـادران توسطدهیخودگزارش
مـادران شـناختی جمعیـت اطالعـات :شـامل پرسشنامه

و)فرزنـد جنسیت،مادرشغلمادر،تحصیلیپایهسن،(
. بــودریــزي شــدهبرنامــهرفتــارنظریــهيهــاســازه
نگرششاملشدهریزيبرنامهرفتارنظریهيهاسازه
11قالـب درشـیردهی فعالیـت انجامبهنسبتمثبت
مـادر شـیر باکودكتغذیهمنبه نظر:مانند(سوال 
فرزنـد ومـادر بـین عـاطفی رابطـه برقـراري باعث

اي از بسیار مـوافقم  گزینه5لیکرت مقیاسبا)شودمی
درکهشدسنجیده)1بسیار مخالفم (نمره ) تا5(نمره 

بـه نسـبت مثبـت شنگـر دهندهنشانباالترنمرهآن
هــاينــرم.بــودشــیردهی در مــادرانفعالیــتانجــام

7درشیردهی نیزفعالیتانجامترغیب کنندهانتزاعی
بـا کـودکم تغذیهموافقمهم،افراداغلبمانند(سؤال
گزینـه اي از  5لیکـرت  مقیـاس بـا )هستندخودمشیر

)1بسـیار مخـالفم (نمـره    ) تـا 5بسیار مـوافقم (نمـره   
هاينرموجودازحاکیباالترنمرهیري شد کهگاندازه

بـود. شـیردهی فعالیـت انجـام کننـده ترغیبانتزاعی
سـوال 4درك شده در قالـب  رفتاريکنترلهمچنین

غیـرممکن بـرایم خـودم شـیر باکودکمتغذیه(مانند:
گزینـه اي از بسـیار مـوافقم    5لیکـرت  مقیاساست) با
مورد سنجش قرار )1بسیار مخالفم (نمره ) تا5(نمره 

باالتررفتاريکنترلدهندهنشانباالترنمرهگرفت که
سـوال  3قالـب درنیزرفتاريقصدسازه. بودمادران

بطـور مـاهگی 6تـا راکـودکم دارم(ماننـد: قصـد  
لیکـرت  مقیاسنمایم) باتغذیهخودمشیرباانحصاري

بسیار مخـالفم ) تا5گزینه اي از بسیار موافقم (نمره 5
دهندهنشانباالترنمرهاندازه گیري شد که)1(نمره 
دهی است.انجام فعالیت شیربرايترقويقصدوجود
درپرسشـنامه ایـن نمونـه کـه باشـد مـی ذکـر شایان

ورواییوشدهگرفتهکاربههمکارانوعالمیمطالعه
تأییـد آناعتبـار تعیینبه منظورمطالعهاینپایایی در

آلفـاي ضـریب کلـی مقدارمطالعهنایدراست.شده
بدسـت  ICC81/0شـاخص مقـدار و79/0کرونبـاخ 

خود،مطالعهنتایجدرو همکاران نیز1الوتن).15آمد (
نگــرش،يهــاســازهکرونبــاخآلفــايضــریبمقــادیر

،84/0ترتیـب بـه رارفتـاري قصدوذهنیهنجارهاي
2کارنهمچنین ).16(گزارش نموده اند96/0و 76/0

حاصـل همبستگیضریبمقادیرخود،مطالعهنتایجرد
هنجارهـاي نگرش،يهاسازهبرايبازآزماییروشاز

شده و قصد رفتاري را بـه  دركرفتاريکنترلذهنی،
).17(گزارش کرد9/0،71/0،81/0ترتیب 

یافته ها
مـاه  مادر داراي کودك زیر شـش 116بررسی در این 

ـ   ي هـا ر اسـاس یافتـه  مورد بررسی قرار گرفتند کـه ب
60/26±87/4کننـدگان  پژوهش میانگین سن شـرکت 

سـال و  19کمتـرین سـن شـرکت کننـدگان     سال بود.
در ایـن مطالعـه کـل مـادران     سالگی بود.38بیشترین 

ــه)100%( ــد.خان ــیالت   دار بودن ــطح تحص ــر س از نظ
ــدرك     ــدگان داراي م ــرکت کنن ــداد ش ــترین تع بیش

).1ول(جدبودند )3/48(نفر56راهنمایی 

1 Lawton
2 Karen
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يهـا سازههمبستگیماتریسومعیارانحرافمیانگین،
شـده ارائه1در جدول شدهریزيبرنامهرفتارنظریه

وشـیردهی  انجـام قصـد بـین ،هایافتهبامطابق.است
رفتـار کنتـرل وانتزاعـی هـاي نـرم نگـرش، يهاسازه

شـد مشـاهده معناداريومثبتهمبستگیشدهدرك
بـا بیشـترین همبسـتگی  داراينگـرش بـین، ایندرکه

).=03/0p< ،001/0r(بودرفتاريقصد

برنامه ریزي شدهرفتارنظریهيهاسازهودهیشیرفعالیتانجامقصدبینهمبستگیماتریس. میانگین و 1جدول
میانگین دامنه نمرات 4 3 2 1 متغیرها
04/36 ± 27/4 55-11 1 نگرش

60/13±07/4 35-7 1 184/0* ي انتزاعیهانرم
42/6±29/1 20-4 1 115/0 08/0 کنترل رفتار درك شده
42/6±29/1 15-3 1 223/0** 252/0** 310/0** قصد رفتاري

باشد معنادار می001/0ضرایب در سطح کمتر از *

بینی انجام فعالیـت  در مدل رگرسیون خطی براي پیش
با شده،ریزيبرنامهرفتارنظریهيهاسازهشیردهی با

استفاده از روش همزمان مـدل معنـاداري بـه دسـت     
و ) =001/0p< ،24/0B(آمد بر مبناي نتـایج نگـرش   

ــرم ــه طــور)=001/0p< ،23/0B(ي انتزاعــیهــان ب
انجام فعالیت شـیردهی  قصدکنندهپیشگوییمعناداري

.)2جدول (بودند

برنامه ریزي شده براي قصد انجام شیر دهیي نظریه رفتار هانتایج تحلیل رگرسیون خطی سازه.2جدول
سطح معنی داري شیب خط خطاي استاندارد )Bضریب رگرسیونی ( متغیر پیش بینی کننده

005/0 116/0 133/0 24/0 نگرش
009/0 114/0 04/0 23/0 ي انتزاعیهانرم
09/0 35/0- 04/0 22/0- کنترل رفتار درك شده

بحث
يهازهسابیند کـه در نتایج پژوهش حاضـر نشـان دا  

ش،رـنگزهاـسهـسهرهشديیزربرنامهرفتارريتئو
ــرم قصدباهشددركريفتارلکنتروعیانتزي اهــان

د ولی تنهـا  ندبوطتبااردردرماشیربارينحصااتغذیه
زاعـی توانسـتند قصـد رفتـاري را     هاي انتنگرش و نرم

ــیش ــدپ ــی کنن ــه .بین ــولیدر مطالع ــوبی و ،1موت محب
ه شديیزربرنامهرفتارريتئوزه ساسههراران همکـــ

بینــی کننــدیشدهی را پــتوانســتند قصــد رفتــار شــیر
ــابراین . )18،19( ــعتعیینبن ــمرتملاوـ ــقصبابطـ دـ

ــش ــنحصاهیدیرـــ ــشابهدنکنارکابهرياـــ وتیـــ
ــسزهحونتصمیمگیرندگا ــیزهجااالمتـ ــهدم تادـ

ــمناسيیزربرنامه شیزموت آخالامدايبريتربــــ

1 Mutuli

ـ بهبروـمنظبه ـ تووعرــ شدوـ ـ تاومدـ ـ غذیـ شیره باـ
مهمترینش،نگرمطالعهینادرند.ــباشتهـشدادرما
تالعاـــــمط،شدارشگزقصدپیشبینیدراملـــــع

نگرش را مهمتـرین عامـل   کهدارددجوونیزمشابهی
بـه عنـوان   ).20،21(کننـد کننده گزارش مـی بینیپیش

و 2بــاي،وتــولیم،رحیمــی و همکــارانمطالعــهمثــال 
قصدپیشبینیدرعاملمهمترینش رانگر3لیبـــوس

ــدگز ــی  . )20،21،22،18(ارش کردن ــد در بعض هرچن
.)23(کننده نبودبینیرش در این مورد پیشنگ،موارد

ايبريقونگرش داراي قـدرت  توان گفتبنابراین می
حقیقتدر.ستارينحصااهیدیرــشتمدپیشبینی

درماشیرباذیهـتغبهبتــنسمثبتیشرـنگکهنانیز
تـر آساندرماشیربا ند که تغذیه ورباینابرونددار

2 Bai
3 Libbus
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منفیشنگرکهنیدرامابامقایسهدرستاحتترراو
داردلحتماابیشتر؛ندداردرماشیرباتغذیهبهنسبت

نمایندلنبادريصاـنحارطوبهرادرماشیرباتغذیهتا
مهم رساختایکانعنوبهبایدشگرنینابنابر. )24،25(

بامرتبطتمااقداوهیدشیرشیزموآتخالامددر
ــیرده دردرانماسالمتء تقاار د. شوگرفتهنظرشـــ

همچنین نتایج این مطالعه نشـان داد زنـانی کـه داراي    
تغذیهايبريبیشترقصدي انتزاعی باالتر بودند هانرم

و 1میلتونهـا مادر داشتند. در مطالعه شیربارينحصاا
ــرم ــرهــاهمکــاران ن ــرراخــودي انتزاعــی اث ــارب رفت

بـا یافتـه رحیمـی و    این نتایج. )26(دادنشانشیردهی
ــوانی نداشـــت ــاران همخـ ،مطالعهینادر. )21(همکـ

ــینم ــسراقبــ قصدرويبرراتأثیربیشترینالمتـــ
درماورــــــهمس. شتنددادرانمارينحصااهیدشیر

رينحصااهیدشیرقصدبرراتاثیرگذادفراسایرن،ناز
و همکاران افراد 2نسوآنسومطالعهدربودند.هاآن

پرسـتاران و ماماهـا   ،همسـران ،گذار در مطالعـه تاثیر
ازدادننشاحاضـر  مطالعهنتایجچنین هم. )27(بودند 

بادرماتتحصیالانمیزتنها،فیاموگردتمشخصابین
بطهرادارايماهگیششنپایاتارينحصااتغذیهقصد

ــدان شغل،سنودبو ــیت فرزن ريفتارقصدباو جنس
ــث   تقاار.ندادندننشاتباطیار ــادر باع ــیالت م ء تحص

ــتر  ــاهی بیش ــات و آگ ــه  اطالع ــاي تغذی ــون مزای پیرام
مادر بـه ایـن امـر را افـزایش     انحصاري شده و تمایل 

و همکـاران همسـو   3کالیزيبا یافتهاین نتایج.دهدمی
لعه محجوبی و همکـاران نشـان   اما مطا، )28(باشد می
کننــده قصــد بینــیکــه عوامــل دموگرافیــک پــیشداد

رامختلفمطالعات) که این نتایج19(شیردهی نبودند

1 Hamilton
2 Swanson
3 Colaizy

مـورد جمعیـت يهـا ویژگیمتفاوت بودنبهتوانمی
ي محتلف هاهدف در مناطق و جمعیترفتارومطالعه

شتیابهدکزامروجامعهاده،خانوبنــابرایننســبت داد.
ــه    نند اتومیمانیدر ــرویج تغذی ــوثري در ت ــش م نق

توانند قصد و انحصاري با شیر مادر داشته باشند و می
رفتار مادران را ارتقاء دهند.

بـــهتـــوانمـــیمطالعـــهایـــنهـــايمحـــدودیتاز
تحقیقیناواشـاره کـرد  هـا نامهگیربودن پرسشوقت

درهیدیرــــــشقصدبامرتبطملاعوسیربربهتنها
نتایجتعمیمکهستاختهداپریرده روســـتاییشـــنناز

ابهـــــمشيهایژگیوباجمعیتیبهرامطالعهازحاصل
ايمطالعهچنیندشومـــی توصیه.زدمیساپذیرنمکاا

ــهريجامعهننازدر رکشوطنقایگردهمچنینوشـــ
د.پذیررتصو

نتیجه گیري
ماننـد متغیرهـایی کـه داشتاظهارتوانمینهایتدر

و کنتـرل رفتـار درك شـده    نگـرش ،نتزاعیهاي انرم
رفتـار رويبـر ايعمـده تـأثیرات توانـد مـی مادران

ایـن صـحیح شـناخت ، باشـد داشـته مـادران شیردهی
عدمرفتارموانعبرتواندمیهاآنبهتوجهومتغیرها

.نمایدغلبهمادرانشیردهی

تشکر و قدردانی
با 10206مقاله حاضر از طرح پژوهشی به شماره ابالغ 

علوم پزشکی شـیراز در  اسـتفاده از اعتبـارات دانشـگاه 
بـدین وسـیله   نویسـندگان .اسـتخراج شـد  1397سال

ــبکه     ــان ش ــود را از کارکن ــکر خ ــدیر و تش ــب تق مرات
بهداشت و درمان منطقه بیضا و معاونـت تحقیقـات و   

دارند.فناوري دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم می
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