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Abstract 

Background: Exclusive breastfeeding for the first six months after delivery plays a crucial 
role in preventing infants morbidity and mortality. Exclusive breastfeeding intention during pregnancy 
is one of predictors of this behavior. Determining the effective factors in exclusive breastfeeding 
intention helps plan for promoting breastfeeding intention and behavior. The aim of this study is to 
determine predictive factors of exclusive breastfeeding intention in pregnant women, based on the 
theory of planned behavior. 

Materials and Methods: This analytical study was conducted in 2014 on 224 primigravide 
women referred to Health Centers of Kashan. The samples were randomly selected from 16 health 
centers. The mothers completed the questionnaires of demography, intention, attitude, subjective 
norms and the perceived behavior control. A linear regression analysis was used to identify 
independent predictors of the exclusive breastfeeding intention. 

Results: In regression model, the perceived behavior control (β=0.42, p<0.001), attitude 
(β=0.27, p<0.01) and subjective norms (β=0.18, p=0.059) were predictors of the exclusive 
breastfeeding intention. This model could explain 63% of the variance of the exclusive breastfeeding 
intention. The knowledge and demographic factors were not predictors of the intention. 

Conclusion: The results reveal the perceived behavior control, attitudes and subjective norms 
could predict exclusive breastfeeding intention, so they should be considered as general guidelines in 
designing educational interventions in order to improve exclusive breastfeeding in women. 
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  چکیده
 کودکان میر و مرگ و مرض از گیري پیش در اي عمده نقش زندگی اول ماه شش در انحصاري شیردهی :هدف و زمینه

 قصد بر موثر عوامل تعیین .است رفتار این  کننده گویی پیش مل عوااز یکی بارداري در انحصاري شیردهی قصد .دارد
 این  ازهدف .کند می کمک شیردهی رفتار آن دنبال هب و  شیردهیقصد ارتقاء براي ریزي برنامه به انحصاري شیردهی

   .است شده یزير برنامه رفتار تئوري وسیله هب باردار زنان انحصاري شیردهی قصد کننده گویی پیش عوامل تعیین ،مطالعه
 کاشان شهر درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زاي نخست زن 224 روي بر تحلیلی مطالعه این :ها روش و مواد

 هاي نامه پرسش مادران .شدند انتخاب درمانی بهداشتی مرکز 16 ازبه صورت تصادفی  ها نمونه .شد انجام 1392 سال در
 گویی پیش  عواملتعیین براي .کردند تکمیل را شده درك رفتاري کنترل و نیذه هنجارهاي نگرش، قصد، دموگرافیک،

 .شد استفاده خطی رگرسیون آزمون از ها داده تحلیل و انحصاري شیردهی قصد کننده
 هنجارهاي و )p، 27/0=β>01/0( نگرش ،)p، 42/0=β>001/0( شده درك رفتاري کنترل رگرسیونی، مدل در :ها یافته
 قصد واریانس از درصد 63 توانست مدل این .بودند انحصاري شیردهی قصد کننده گویی پیش ،)p، 18/0=β>04/0( ذهنی

  .نبودندشیردهی  قصد کننده بینی پیش ،دموگرافیک عوامل و آگاهی .دهد توضیح را انحصاري شیردهی
 انحصاري شیردهی قصد ندنتوا می ذهنی هنجارهاي و نگرش شده، درك رفتاري کنترل که داد نشان نتایج :گیري نتیجه

 بهبود براي آموزشی مداخالت طراحی در کلی راهنماي یک عنوان به باید ، از این روکنند گویی پیش را زا نخست زنان
  .گیرند قرار توجه مورد زنان انحصاري شیردهی
 شده ریزي برنامه رفتار تئوري قصد، انحصاري، شیردهی :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 تغذیه عنوان به مادر شیر با خوار شیر تغذیه

 تکامل و رشد در اهمیت با بسیار ابعاد از یکی مطلوب،
 شروع در .)1(آید می حساب به کودك شناختی -ذهنی

 اغلب که است غذایی شک بدون مادر شیر زندگی،
 از مادر شیر .باشد می دارا را آل ایده تغذیه هاي ویژگی
 برخوردار فراوانی ایمونولوژیکی و شناختی روان مزایاي

 با بسیار نوزادان میر و مرگ میزان کاهش در که است
 مادر شیر با انحصاري تغذیه مورد این در .)2(باشد می اهمیت

  .است برخوردار خاصی اهمیت از
 الزم بهداشت جهانی سازمان توصیه اساس بر

 رشد، به رسیدن براي زندگی اول ماه شش تا کودکان است
 مادر شیر با انحصاري صورت به مطلوب، سالمت و تکامل
 به را مادر شیر با انحصاري تغذیه سازمان این .شوند تغذیه

 مادر شیر با کودك تغذیه« :است کرده تعریف صورت این
 و دیگر غذایی مواد سایر از استفاده دونب ماهگی شش تا

 و شیردهی مدت طول با مادر شیر محافظتی اثر .)3(»آب حتی
 آمده دست هب نتایج .کند می پیدا افزایش آن بودن انحصاري

 و آفریقا آسیا، از شده آوري جمع هاي داده تحلیل از
 تا انحصاري تغذیه اگر که دهد می نشان التین آمریکاي

 و مختلف هاي بیماري به ابتال خطر ،نشود امانج ماهگی شش
 پیدا افزایش داري معنی طور به کودکانو میر  مرگ

  .)4(کند می
به  جهان و ایران در انحصاري تغذیه آمار سفانهأمت

 بهداشت جهانی سازمان .نیست مطلوب حد دردالیل متعدد 
 به 2010 تا 2006 هاي سال طی در که است کرده برآورد

 شش تا جهان در کودکان از درصد 37 طفق متوسط طور
 در .شوند می تغذیه مادر شیر با انحصاري طور به ماهگی

 در درصد، 34 آفریقا در انحصاري دهی شیر ،گزارش همین
 اعالم درصد 37 یافته توسعه کشورهاي در و درصد 38 آسیا
 در انحصاري تغذیه میزان گزارش این چند هر .)5(است شده
 گزارش طبق اما .است کرده بیان رصدد 23 فقط را ایران

 هنوز که شده اعالم درصد 53  در ایرانمیزان این ،دیگري
   .)6(دارد فاصله ال ایده تا

 انحصاري شیردهی انجام بر موثر فاکتورهاي تعیین
 کمک رفتار این دهنده ارتقاء مداخالت طراحی در تواند می

 از ادرانم تبعیت بر که عواملی مختلف مطالعات .باشد کننده
 در موفقیت میزان و مادر شیر با کودك انحصاري تغذیه

 :اند از که عبارت اند کرده معرفی را هستند موثر شیردهی
 درآمد زایمان، نوع تولد، رتبه مادر، شغل و تحصیالت سن،

 در مادر خودکارآمدي و مهارت خانواده، حمایت خانواده،
 براي زایمان از قبل مادران تصمیم و قصد .)7-9 ،2(شیردهی
 کننده گویی پیش عوامل از یکی نیز انحصاري شیردهی
 .)11 ،10(است شده معرفی انحصاري شیردهی

 قصد که بهداشت آموزش هاي تئوري از یکی
 ریزي برنامه رفتار تئوري ،دهد می قرار ارزیابی مورد را رفتار
 پیشنهاد آجزن توسط 1991 سال در تئوري این .باشد می شده
 کنترل و ذهنی هنجارهاي نگرش، سازه سه يدارا و شد

 فرد تمایل یا رفتاري قصد که باشد می شده درك رفتاري
 نگرش .کنند می گویی پیش را مطلوب رفتار یک انجام براي

 یک انجام نتایج مورد در فرد یک منفی یا مثبت ارزیابی به
 در فرد نگرش به مطالعه این در که کند می اشاره خاص رفتار
 .شود اشاره می مادر شیر با انحصاري تغذیه از تفادهاس مورد

 در مهم افراد سوي از شده درك فشار به انتزاعی هنجارهاي
اشاره  خاص رفتار یک ندادن یا دادن انجام براي فرد زندگی

 افرادي طرف از فشار آن از منظور مطالعه این در که دارد
 انجام براي شیرده مادر اطرافیان و دوستان مادر، همسر، مانند
 درك رفتاري کنترل .است انحصاري تغذیه ندادن یا دادن
 در فرد اطمینان و باور به و است خودکارآمدي به شبیه شده

 که کند می اشاره خاص رفتار یک انجام جهت خود توانایی
 توانایی در فرد اطمینان و باور آن از منظور مطالعه این در

   .)12(اشدب می موفق و انحصاري شیردهی جهت خود
 شیردهی رفتار آن دنباله ب و قصد ارتقاء براي

 را شیردهی قصد بر موثر عوامل است الزم مادران انحصاري
 کارگیري هب مطالعه این انجام از هدف از این رو، .کرد تعیین

 شیردهی قصد بررسی براي شده ریزي برنامه رفتار تئوري
 این هاي سازه ارتباط چنین هم و ایرانی باردار زنان انحصاري
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 رفتاري کنترل و ذهنی هنجارهاي نگرش، قبیل از تئوري
   .باشد می رفتاري قصد با دموگرافیک متغیرهاي و شده درك
  ها روش و مواد

  برروي1392در سال  تحلیلی - مقطعی مطالعه این
 انجام با نمونه حجم .شد انجام کاشان شهر باردار خانم 224
 5 و مقدار آلفاي شیردهی دقص برآورد و پایلوت مطالعه یک

 براي  .گردید برآورد درصد 70  برابر با2/0درصد و بتاي 
 انتخاب کاشان شهر درمانی بهداشتی مراکز تمام گیري، نمونه
 ورود معیارهاي داراي باردار هاي خانم ،بعد مرحله در .شدند

 تعداد بودن کم علت به( سرشماري صورت بهبه مطالعه 
 مطالعه به ورود معیارهاي .شدند انتخاب از این مراکز )نمونه
 داشتن بارداري، هشتم ماه در زنان ،زا نخست زنان شامل

 ابزار .بود سال 18 باالي سن و مطالعه به ورود براي رضایت
 از استفاده با که بود اي نامه پرسش اطالعات آوري جمع

 نظر در با و )2009( همکاران و میالن مک برایان نامه پرسش
 سواالت .)13(شد طراحی انحصاري شیردهی گرفتن
 سن،( دموگرافیک متغیرهاي شامل باردار زنان در نامه پرسش

 تئوري هاي سازه ،)سرانه درآمد  وشغل تحصیالت، میزان
 و ذهنی هنجارهاي نگرش، قصد،( شده ریزي برنامه رفتار

 بدنی توده شاخص و آگاهی  و)شده درك رفتاري کنترل
 .بود بارداري از قبل

 محتوي روایی از نامه پرسش روایی بررسی براي
 در نظر صاحب اساتید از نفر 10 بر مشتمل پانلی .شد استفاده

 روایی ،تغذیه و مامایی اطفال، بهداشت، آموزش زمینه
 در .نمودند بررسی کمی و کیفی هاي شیوه به را محتوي

 اساس بر را ابزار تا شد درخواست نامتخصص از کیفی شیوه
 مناسب، کلمات از استفاده زبان، دستور رعایت يمعیارها

 مناسب دهی امتیاز و خود مناسب جاي در ها آیتم قرارگیري
 بررسی در .دهند ارائه را الزم بازخورد و نموده بررسی
 شاخص و محتوي روایی نسبت کمی، شیوه به محتوي روایی
 روایی نسبت تعیین براي .گردید تعیین محتوي روایی

 از آیتم هر ضرورت عدم یا و ضرورت وصخص در محتوي،
  نسبت روایی محتويمقادیر .شد نظرخواهی نامتخصص

 شاخص یبررس در .گردید تلقی قبول قابل 62/0 باالي

 مربوط لحاظ به را آیتم هر نامتخصص ،نیز روایی محتوي
 و دادند قرار ارزیابی مورد بودن، ساده و بودن واضح بودن

 پایایی تعیین جهت .گردید تلقی لقبو قابل 70/0 باالي مقدار
  .گردید استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از ها نامه پرسش

 بررسی اي گزینه چند سوال 26 وسیله هب آگاهی
 تغذیه « هاي درست و نادرست سوال ، به پاسخمثال براي .شد

به ترتیب نمره یک و  »معناست؟ چه به مادر شیر با انحصاري
 26 تا  صفراز نامه پرسش نمره دامنه .نمره صفر تعلق گرفت

   ).α=85/0(بود
 کنترل ذهنی، هنجارهاي نگرش، هاي نامه پرسش

 بیان ها آن مشخصات ادامه در که قصد و شده درك رفتاري
 با موافقم کامال از امتیازي لیکرت 5براساس مقیاس  شود می

  .شدند بررسی 1 نمره با مخالفم کامال تا  5 نمره
که براي  .بود تمآی 8 شامل نگرش نامه پرسش

 خوشایند من براي« :توان به این آیتم اشاره کرد نمونه می
» .کنم تغذیه خودم شیر با ماهگی 6 تا را کودکم که است

 نمره که کسانی.  بود40 تا 8نامه  دامنه نمره این پرسش
 شیردهی به نسبت تري مناسب نگرش گرفتند می باالتري

  .)α=79/0( داشتند شیرخوار انحصاري
براي . ندشد بررسی یتمآ 8 با ذهنی هنجارهاي

 شیر فقط تولد اول ماه 6 در خواهد می من از همسرم«مثال، 
 تا 8 نیز نامه پرسش این نمره دامنه ».بدهم نوزادم به را خودم

   ).α=85/0(بود 40
 یتمآ 7 شامل شده درك رفتاري کنترل نامه پرسش

 بازهم باشد زیاد ما روزمره کارهاي اگر حتی« :مثال براي .بود
  نمره دامنه ».دهم می را خودم شیر اول ماه 6 در کودکم به

   ).α=87/0(بود 35 تا 7نامه  این پرسش
 قصد من« براي مثال. شد بررسی یتمآ 2 با قصد

 تغذیه خودم شیر با تنها را کودکم تولد از پس ماه 6 تا دارم
 این ایاییپ .بود 10 تا 2 از نمره  این پرسش نامهدامنه ».کنم

 و شد انجام گر پرسش دو توسط پرسش روش به سواالت
  ).r=98/0(شد بررسی ها آن همبستگی

 با آن پایایی و بود آیتم 6 شامل عملکرد سواالت
 صفر بین نمره دامنه ).90/0(شد بررسی کاپا توافقی ضریب
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پرسش نامه، سواالتی به صورت مثبت و  این در .بود 6 تا
 پرسیده مادران انحصاري شیردهی عملکرد مورد در منفی

 خشک، شیر قند، آب دادن ، راجع بهمنفی سواالت در .شد
 اعالم صورت در مادران .شد سوال مادر از غیره و دام شیر

 و درمانی بهداشتی مراکز در را ها نامه پرسش کتبی، رضایت
  .کردند تکمیل نامحقق حضور در

 يانحصار شیردهی قصد ،مطالعه این وابسته متغیر
 ریزي برنامه رفتار تئوري هاي سازه شامل مستقل متغیرهاي و

 با آمده دست هب هاي داده .ندبود دموگرافیک عوامل و شده
 و میانگین تعیین براي .شد تحلیل 20 نسخه SPSS نرم افزار
 بین همبستگی تعیین براي و توصیفی آمار از متغیرها فراوانی

 از نهایت در .ردیداستفاده گ پیرسون همبستگی از فاکتورها
 هاي کننده گویی پیش تعیین براي پیشرو گانه چند رگرسیون

 داري معنی سطح .شد استفاده انحصاري شیردهی قصد
 توسط مطالعهاین  .شد گرفته نظر در 05/0  برابر باآماري
 شد ییدأت اراك پزشکی علوم دانشگاه پژوهش اخالق کمیته

  .یدگرد رعایت هلسینکی بیانیه مفاد تمام و

  ها یافته
 کننده شرکت باردار زن 224 یسن میانگین

 ها آن تحصیالت  سنمیانگین و سال 92/3±9/24
 دار خانه ها آن اکثر .بود رسمی تحصیل سال 95/2±7/12

 عوامل معیار انحراف و میانگین .بودند )درصد 1/91(
 در شده ریزي برنامه رفتار تئوري هاي سازه و دموگرافیک

 نفر 194 باردار، مادر 224 از .است هشد آورده 1 جدول
  ماهگی6 تا را خود فرزند داشتند قصد )درصد 6/86(

 شیردهی قصد بین .نمایند تغذیه خود شیر با منحصراً
 شده ریزي برنامه رفتار تئوري هاي سازه و انحصاري
 کنترل ترتیب به که داشت وجود يدار معنی همبستگی

 آگاهی و نیذه هنجارهاي نگرش، شده، درك رفتاري
 با قصد اما ).p>01/0(داشتند قصد با را همبستگی بیشترین

 کل درآمد( سرانه درآمد و تحصیالت سن، متغیرهاي
 داري معنی ارتباط )خانواده اعضاي تعداد بر تقسیم خانواده
   ).1 جدول(نداشت

 در کننـده  شـرکت  زنان دموگرافیک عوامل و هشد ریزي برنامه رفتار تئوري هاي سازه انحصاري، شیردهی قصد بین همبستگی .1 جدول
  مقطعی مطالعه

 متغیر
 ±میــــــانگین 

  معیار انحراف
  8 7 6 5 4 3 2 1  دامنه

        1  2-10   82/8±34/1 قصد -1
       1 45/0**  0-26  58/12±26/5 آگاهی -2
      1 56/0** 69/0**  8-40   04/31±45/4 نگرش -3
     1 66/0** 43/0** 68/0**  8-40  94/32±03/5 ذهنی هنجارهاي -4
    1 72/0** 64/0** 37/0** 75/0**  7-35   71/28±47/4 رفتاري کنترل -5

   1 -01/0 18/0 21/0* 24/0* 06/0  17-37   93/24±92/3 سن -6
   1 24/0* 07/0 30/0** 32/0** 46/0** 18/0  5-18   76/12±95/2 تحصیالت -7
  1  0/ 36**  17/0  -08/0  -02/0  -06/0  -01/0  -05/0  150-1200   415±106  )تومان هزار( سرانه درآمد -8

  
 رفتار تئوري هاي سازه خطی، رگرسیون مدل در

 شیردهی قصد واریانس درصد 63 ،شده ریزي برنامه
 رفتاري کنترل مدل، این در .کردند گویی پیش را انحصاري

 ،p>01/0( نگرش  ،)p، 42/0=β>001/0( شده درك
27/0=β( ذهنی هنجارهاي و )04/0<p، 18/0=β( طور به 

 .بودند انحصاري شیردهی قصد کننده گویی پیش داري معنی
 قصد کننده بینی پیش آگاهی ،رگرسیونی مدل در اما

 ).2 جدول(نبود

 شیردهی قصد کننده گویی پیش خطی رگرسیون مدل .2 جدول
  باردار زنان در انحصاري

  B  SE  β  t  p  متغیر
  032/0  18/2    07/1  33/2  ثابت مقدار

  001/0  47/4 42/0 04/0  0/17  رفتاري کنترل
 003/0  08/3 27/0 04/0 11/0  نگرش

 هنجارهــــــاي
 ذهنی

07/0 04/0 18/0 90/1  048/0 

66/0R2= 64/0AR2=  
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 بحث
 قصد آن در که است اي مطالعه این مطالعه نخستین

 18 باالي  ایرانیزنان در زایمان از قبل انحصاري شیردهی
 شده بینی پیش شده ریزي برنامه رفتار تئوري هوسیل هب سال

 نگرش، سازه، سه داراي شده ریزي برنامه رفتار تئوري .است
 که باشد می شده درك رفتاري کنترل و ذهنی هنجارهاي

 یک انجام براي را فرد تمایل یا رفتاري قصد سازه سه این
 گویی پیش تعیین .کنند می گویی پیش مطلوب رفتار

 مداخالت طراحی به انحصاري شیردهی قصد هاي کننده
  .کند می کمک رفتار این ارتقاء جهت موثرتر

 63 توانست کننده گویی پیش مدل مطالعه، این در
 توضیح را مادران انحصاري شیردهی قصد واریانس درصد

 و نگرش شده، درك رفتاري کنترل مدل این در .دهد
 را انحصاري شیردهی قصد توانستند ذهنی هنجارهاي

 ریزي برنامه رفتار تئوريدر مطالعات قبلی،  .کنند بینی یشپ
 درصد 50 تا 23از  را انحصاري شیردهی قصد شده
   .)14-17(بود کرده گویی پیش

 شده درك رفتاري کنترل ،حاضر مطالعه در
 .بود انحصاري شیردهی قصد کننده گویی پیش ترین قوي

 رفتار نظریه در مهمی نقش شده درك رفتاري کنترل
 انجام دشواري یا سهولت به و دارد شده ریزي رنامهب

 نظر مورد رفتار انجام موانع چنین هم و شده درك رفتارهاي
 بر عالوه شده درك رفتاري کنترل .)18(کند می اشاره
  به همراه قصدنیز را رفتار تواند می قصد، بینی پیش
 شده درك رفتاري کنترل ،متعدد مطالعات .کند گویی پیش

 رفتار و قصد کننده بینی پیش را مادر باالي  آمديخودکار و
 ،موارد بعضی در چند هر .)19 ،7 ،2(اند کرده معرفی شیردهی

 شیردهی قصد براي خوبی ي کننده بینی پیش رفتاري کنترل
 در مادران که داد نشان ها آیتم تحلیل .)15(نبود انحصاري

 براي زیاد روزمره کارهاي داشتن یا بودن شاغل صورت
 در دادن شیر ها آن ولی .ندارند مشکلی انحصاري یردهیش

 شرکت دیدگاه اساس بر .دانستند می سخت را جمع یک
 محدودیت و کار باالي حجم صورت در مادران کنندگان،

اما  ،دارند خود انحصاري شیردهی بر خوبی کنترل وقت
 کشیدن خجالت مانند فرهنگی مسائل روي کنترل مناسبی بر

 این آموزش بنابراین .ندارندادن در جمع به هنگام شیرد
 و است فرهنگی ارزش یک شیردادن که مسئله مبنی بر این

 براي ،کنند  نگاه  به این موضوعمثبت دید با  بایددیگران
 تشویق چنین هم .است مفید انحصاري شیردهی رفتار ارتقاء
 این در مناسب الگوهاي از استفاده و دیگران توسط مادر
   .ه استندنک  کمک زمینه

 قصد کننده گویی پیش متغیر دومین ،نگرش
 یک منفی یا مثبت ارزیابی به نگرش .بود انحصاري شیردهی

 .کند می اشاره خاص رفتار یک انجام نتایج مورد در فرد
 مادر شیر با تغذیه بودن خوشایند که داد نشان ها آیتم تحلیل
 لتع به کودك ماندن تشنه از ترس و نگرشی نمره بهترین

 خود به را نگرشی نمره کمترین آب از استفاده عدم
 که کردند بیان نیز  دیگرمطالعات .دهند می اختصاص

 .)20-22، 13(باشد می شیردهی قصد کننده گویی پیش ،نگرش
 بینی پیش مورد این در نگرش ،موارد بعضی در چند هر

 ،مطالعات اکثر در حاضر، مطالعه برخالف .)23(نبود کننده
 درك رفتاري کنترل به نسبت بهتري کننده بینی شپی نگرش

 نژادهاي در .)21، 15، 11(است بوده شیردهی قصد براي شده
 کننده بینی پیش  عاملترین مهم وجود تفاوت بین مختلف،

 الوتن مطالعه برطبق. امري امکان پذیر است ،شیردهی قصد
 شیردهی قصد کننده بینی پیش بهترین )2012(همکاران و

 مادران براي نگرش،پوست،  سفید مادران براي انحصاري
 التین مادران براي و ذهنی هنجارهاي ،آفریقایی آمریکایی

 نگرش افزایش براي .)21(بود شده درك رفتاري کنترل
 طوفان ایجاد روش از توان می انحصاري شیردهی به مثبت

  .کرد استفاده گروهی بحث روش و فکري
 کننده گویی شپی مطالعه این در که دیگري سازه

 به ذهنی هنجارهاي .است ذهنی هنجارهاي بود، رفتاري قصد
 براي فرد زندگی در مهم افراد سوي از شده درك فشار
 در که کند می  اشارهخاص رفتار یک ندادن یا دادن انجام

 همسر، مانند افرادي طرف از فشار آن از منظور مطالعه این
 یا دادن انجام ايبر شیرده مادر اطرافیان و دوستان مادر،
 مداخالن مطالعه، این در .است انحصاري تغذیه ندادن

 انحصاري شیردهی قصد روي بربیشترین تأثیر را  سالمت
 بر تاثیرگذار افرادسایر  زنان، مادر و همسر .داشتندمادران 
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 مطالعه خالف بر .بودند ها آن انحصاري شیردهی قصد
 کننده نتعییعامل  ترین مهم ذهنی هنجارهاي حاضر،

 افراد .بودندي سو آن سون و همکاران  در مطالعه شیردهی
 ماماها و پرستاران ،همسران ها آن مطالعه در تاثیرگذار

 دست توسط آموزشی هاي برنامه برگزاري .)24(بودند
 دوران در خصوص هب مادران براي سالمت اندرکاران

 دیگر و زنان مادران همسران، آموزش چنین هم و بارداري
 انحصاري شیردهی قصد افزایش در تواند می گذار تاثیر راداف

   .باشد داشته تاثیر
 رفتار تئوري هاي سازه اگرچه نهایت، در

 شیردهی قصد واریانس از زیادي مقدار شده ریزي برنامه
  ازسوم یک حدود اما د،کردن گویی پیش را انحصاري

، به منظور بررسی سایر عوامل موثر .نشد داده توضیح ،قصد
  .نیاز به تحقیقات بیشتري است

 شده درك رفتاري کنترل مطالعه، این در
 انحصاري شیردهی قصد کننده گویی پیش سازه ترین قوي
 یا منابع که باشند معتقد مردم اگر آجزن، نظر اساس بر .بود

 قصد احتماالً ندارند، را رفتار یک انجام براي کافی امکانات
 اگر حتی ،داشت واهندنخ را رفتار آن انجام براي قوي

 باشند معتقد یا باشند داشته رفتار آن به نسبت مثبتی نگرش
 را رفتار آن انجام نیز هستند مهم ها آن براي که افرادي که

   .)15(کنند می ییدأت
 با داري معنی همبستگی آگاهیرغم آن که  علی

 ،رگرسیونی مدل در ولی ،داشت انحصاري شیردهی قصد
 زنان آگاهی نمره ،مطالعه این در .نبود قصد کننده بینی پیش

 مطالعات ،مطالعه این خالف بر .بود متوسط حد در باردار
 شیردهی قصد کننده بینی پیش  را یک عاملآگاهی قبلی

 دموگرافیک عوامل ،مطالعه این در .)25-27(معرفی کردند
 کننده بینی پیش نیز سرانه درآمد و تحصیالت سن، شامل
 قصد با متغیرها این ،دیگر مطالعات در ندچهر .نبودند قصد

 مطالعات، این اغلب در .)28، 13، 4(داشتند داري معنی ارتباط
 چندزا مادران  شاملزا، نخست  زنان بر عالوه پژوهش جامعه

 این ؛گرفت  را در برمیمختلف سنی هاي رده و شد نیز می

 مطالعه با مطالعات آن نتایج تفاوت دلیل تواند می موضوع
  .باشد حاضر

 توانند می درمانی بهداشتی مراکز و جامعه خانواده،
 داشتهمادر  شیر با انحصاري تغذیه ارتقاء سزایی به نقش
 ایجاد با جامعه عاطفی، هاي حمایت با خانواده .باشند

 کننده تسهیل مقررات و قوانین تدوین و حمایتی هاي سیستم
 و زمینه این در اطالعات دادن با درمانی بهداشتی مراکز و

 توانند می باردار زنان براي آموزشی هاي برنامه برگزاري
 از استفاده .دهند ارتقاء را رفتار نتیجه در و مادران قصد

 از دعوت( آموزشی هاي کالس در ثیرگذارأت الگوهاي
 نگرش ایجاد ،)موفق و انحصاري شیردهی داشتن با مادران

 مادر، شیر با انحصاري تغذیه مورد در مادران در مثبت
 از مادران عملکرد بر خانواده گذار تاثیر افراد از دعوت

 نیز آموزشی هاي کالس در او همسر یا فرد مادر جمله
 .باشند موثر انحصاري شیردهی ارتقاء در توانند می

 به اطالعات آوري جمع شامل مطالعه این هاي محدودیت
 بر کیدأت با شد سعی که بود دهی گزارش خود صورت
 در صحیح اطالعات اهمیت و اطالعات بودن محرمانه

 .کاهش یابد محدودیت این اثر بهتر، آموزشی ریزي برنامه
  

  گیري نتیجه
 رفتار تئوري ،مطالعه این نتایج اساس بر

 شیردهی قصد واریانس درصد 63 توانست شده ریزي برنامه
 هاي سازه .دهد توضیح را زا نخست باردار زنان انحصاري

 به ذهنی هنجارهاي و نگرش شده، درك رفتاري کنترل
  .بودند رفتار این قصد هاي کننده بینی پیش ترتیب

  

  قدردانی و تشکر
 ارشد کارشناسی نامه پایان از برگرفته مقاله این

 با که است اراك پزشکی علوم دانشگاه بهداشت آموزش
 IRCT 2013092914817کد و 91-138-5 اخالق کد

N1 دانشگاه ازه محققان بدین وسیل .است رسیده تصویب به 
 پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت ،اراك پزشکی علوم

 شرکت مطالعه این در که بارداري مادران چنین  همو کاشان
  .نمایند اري میزگ  تشکر و سپاسکردند
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