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مقدمــه :تغذیــه بــا شــیر مــادر یکــی از مهمتریــن عوامــل در تأمیــن ســامت شــیرخواران میباشــد .خودکارآمدی
مــادر در ارتقــا و تــداوم شــیردهی مؤثــر اســت .هــدف ایــن نحقیق تعییــن تأثیــر مشــاوره شــیردهی برخودکارآمدی
و تــداوم شــیردهی مــادران نخســت زا بود.
روش کار :ایــن مطالعــه کارآزمایــی بالینــی تصادفــی شــده بــود .در ایــن تحقیــق  104زن نخســت زا پــس
از زایمــان واژینــال بصــورت تصادفــی بــه دو گــروه آزمــون و کنتــرل تخصیــص داده شــدند .قبــل ازمداخلــه
پرسشــنامهای شــامل اطالعــات دموگرافیــک ،خودکارآمــدی شــیردهی و روش شــیردهی توســط دو گــروه تکمیــل
گردیــد .در گــروه آزمــون ،چهــار جلســه مشــاوره شــیردهی در طــی مــاه اول و ســه پیگیــری تلفنــی ماهانــه انجــام
شــد .در حالیکــه گــروه کنتــرل فقــط مراقبتهــای روتیــن را دریافــت میکردنــد .در مــاه چهــارم بعــد از زایمــان
دو گــروه مجــددا ً از نظــر خودکارآمــدی و تــداوم شــیردهی بررســی شــدند .اطالعــات بــا اســتفاده از آزمونهــای
آمــاری تــی زوجــی ،مســتقل و کای اســکوار تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتههــا :دو گــروه تفــاوت معنــی داری از نظــر متغیرهــای دموگرافیــک نداشــتند .میانگیــن و انحــراف معیــار
خودکارآمــدی شــیردهی قبــل از مداخلــه درگــروه کنتــرل  137/90± 11/10و درگــروه آزمــون 139/38 ± 11/41
تفــاوت معنــی داری نداشــت ،لیکــن بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــی داری درگــروه کنتــرل 101/15 ± 18/11
وگــروه آزمــون  156 /13 ± 6/92وجــود داشــت ( .)P < 0/001تــداوم شــیردهی انحصــاری در مــاه چهــارم تفــاوت
آمــاری معنــاداری را در بیــن دو گــروه نشــان داد (.)P = 0/03
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه نقــش مشــاوره شــیردهی بــر خودکارآمدیبــر تــداوم شــیردهی انحصــاری پیشــنهاد
میشــود کــه ایــن مشــاوره در بیمارســتانها انجــام شــود.

مقدمه
بــی تردیــد شــیر مــادر از جملــه مهمتریــن نعمتهــای الهــی اســت
کــه بشــر بــا وجــود پیشــرفتهای چشــمگیر هنوزنتوانســته اســت
ترکیبــی مشــابه آن تهیــه کنــد و منافــع بــی نظیــر شــیر مــادر باعــث
شــده کــه از اوایــل دهــه  ،1980یونیســف تغذیــه بــا شــیر مــادر و
آمــوزش آن را بــه عنــوان بخشــی ازاســتراتژی هــای رشــد و بقــای
کــودکان معرفــی کنــد [ .]1اهمیــت تغذیــه بــا شــیرمادر درکالم الهــام
بخــش قــرآن مجیــد درســوره بقــره آیــه  232آمــده اســت« :مادرانــی
کــه میخواهنــد دوران شــیردهی راکامــل نماینــد ،دوســال تمــام
فرزندانشــان را شــیر بدهنــد .».درآیــات  15ســوره احقــاف 14 ،ســوره
لقمــان 23 ،ســوره نســا 6 ،ســوره طالق  2ســوره حــج و  7و  12ســوره

قصــص نکاتــی درمــورد شــیردهی بیــان گردیــده اســت [ .]2بــا وجــود
مزایــای شــناخته شــده شــیردهی بــرای مــادر و شــیرخوار عوامــل
مختلفــی میتواننــد برتصمیــم مــادر و شــروع شــیردهی و ادامــه
آن تأثیــر داشــته باشــند ازجملــه ایــن مــوارد میتــوان بــه عواملــی
از قبیــل دانــش مــادر درمــورد مزایــای شــیردهی ،سیســتمهای
حمایتــی ،موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی وخــود کارآمــدی شــیردهی
اشــاره کــرد [ .]9-3عواملــی هماننــد موقعیتهــای اجتماعــی
واقتصــادی کمتــر قابــل تغییــر هســتند ومراقبــان ســامت بایــد
جهــت بهبــود نتایــج ،متغیرهــای قابــل تغییرموثــر نظیــر دانــش مــادر
درمــورد مزایــای شــیردهی ،سیســتمهای حمایتــی وخودکارآمــدی
شــیردهی رامــورد بررســی قــرار دهنــد [ .]4درایــران مطالعــات اندکــی
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 1مرکــز تحقیقــات مراقبــت بیماریهــای مزمــن در منــزل ،دانشــکده پرســتاری ومامایــی ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 2دانشــجوی کارشناســی ارشــد مشــاوره در مامایــی ،مرکــز پژوهشهــای دانشــجویان ،دانشــکده
پرســتاری و مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 3گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 4مربــی ،گــروه مامایــی ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی همــدان ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان،
همــدان ،ایــران

] [ DOI: 10.20286/nmj-24024

دوره  ،24شماره  ،2تابستان 95

پارسا و همکاران

آزمــون  80درصــد 50،نفــر درهــر گــروه بدســت آمدکــه بــا احتســاب
 10درصــد ریــزش 55 ،نفــر در هــر گــروه بررســی شــدند .مــادران
بهروشنمونهگیریدردسترســاز مــاه تیــر تــا آذر  1394مــورد انتخاب قرار
گرفتنــد .تخصیــص نمونههــا در دو گــروه بــه روش تصادفــی بلوکــی
بــا بلــوک شــش تایــی ( )ABBABAانجــام شــد .ایــن مطالعــه ابتــدا
بــر روی  110نفــر ( 55نفــر در هــر یــک از دو گــروه مــورد و شــاهد) از
زنــان نخســت زا کــه زایمــان طبیعــی کــرده بودنــد و در بخــش پــس
از زایمــان بیمارســتان فاطمیــه بســتری بودنــد ،صــورت گرفــت کــه بــه
دلیــل خــروج ســه نفــر از نمونههــا در هــر گــروه تــا مــاه چهــارم ،در
هــر گــروه  52نفــر مــورد بررســی قــرار گرفتنــد (تصویــر .)1
قبــل از شــروع مشــاوره در دو گــروه کنتــرل و آزمــون پرسشــنامه
اطالعــات دموگرافیــک وخودکارآمــدی شــیردهی تکمیــل گردیــد.
ســپس درگــروه آزمــون مشــاوره شــیردهی درطــی چهــار جلســه
حضــوری بــه صــورت فــردی وســه جلســه تلفنــی درطــول چهــار
مــاه بعــد از زایمــان براســاس اصــول مشــاوره  GATHERانجــام
گرفــت .گــروه کنتــرل درطــی ایــن مــدت فقــط مراقبتهــای معمــول
پــس از زایمــان را بــدون دخالــت پژوهشــگر دریافــت نمودنــد .درمــاه
چهــارم در هــر دو گــروه پرسشــنامه خودکارآمــدی و تــداوم شــیردهی
تکمیــل گردیــد .ابــزار جمــع آوری اطالعــات درایــن مطالعــه ،اطالعات
دموگرافیــک ،پرسشــنامه خودکارآمــدی و تــداوم شــیردهی انحصــاری
بــود کــه توســط خــود مــادران ابتــدا در  2ســاعت اول بعــد از زایمــان
وســپس درمــاه چهــارم بعــد از زایمــان تکمیــل گردیــد.
پرسشــنامه خودکارآمــدی شــیردهی دارای  33گزینــه بوده و براســاس
ا موافقــم (نمــره  )5تــا کامــ ً
مقیــاس  5درجــهای لیکــرت از کامــ ً
ا
مخالفــم (نمــره  )1نمــره دهــی میشــود .ایــن ابــزار توســط بنــدورا
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روش کار
ایــن مطالعــه یــک پژوهــش کارآزمایــی بالینــی تصادفــی شــده بــود.
جامعــه پژوهــش را کلیــه مــادران نخســت زا در بخــش پــس از زایمــان
بیمارســتان فاطمیــه همــدان کــه بــه روش طبیعــی زایمــان کــرده
بودنــد تشــکیل میدادنــد و بصــورت تخصیــص تصادفــی در دو گــروه
آزمــون و کنتــرل قــرار گرفتنــد .معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل
نخســت زابــودن ،زایمــان طبیعــی ،نــوزاد طبیعــی ،عــدم منــع پزشــکی
جهــت شــیردهی بــرای مــادر ونــوزاد و ســاکن شــهر همــدان بــود.
تعــداد نمونــه بــا در نظــر گرفتــن خطــای نــوع اول  5درصــد و تــوان
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بــا اســتفاده تکنیکهــای آمــوزش بهداشــت و مشــاورهای درحــوزه
تغذیــه انحصــاری بــا شــیرمادرصورت گرفتــه اســت درصورتــی کــه
اســتفاده صحیــح از چنیــن برنامههایــی آمــوزش ســامت را بهبــود
میبخشــد [ .]11 ,10درایــن رابطــه براســاس تئــوری شــناختی –
اجتماعــی بنــدورا ،توجــه بــه فاکتورهایــی نظیــر خودکارآمــدی کــه
عامــل روانشــناختی وانگیزشــی مهــم وقابــل تغییــری بــرای تــداوم
تغذیــه باشــیر مــادر اســت از اهمیــت باالیــی برخورداراســت [.]14-12
در ایــن رابطــه دنیــس معتقــد اســت هرچــه میــزان خودکارآمــدی
شــیردهی درمــادران باالتــر باشــدطول مــدت شــیردهی انحصــاری
باالتــر خواهــد بــود [ .]15بنــدورا معتقداســت کــه میتــوان بااتخــاذ
راهکارهــا و مداخــات آموزشــی مناســب درکســب مهارتهــا و
دانــش مــورد نیــاز میــزان خودکارآمــدی و توانمنــدی فــرد را افزایــش
داد [ .]19-16بــا توجــه بــه ایــن کــه خودکارآمــدی شــیردهی در
مادرانتحــت تأثیــر تجربــه شــیردهی قبلــی آنهــا قــرار میگیــرد ،لــذا
زنــان نخســت زا بــرای تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مــادر بــه دلیــل عدم
تجربــه کافــی بــا مشــکالت بیشــتری مواجــه خواهنــد بــود و درنتیجــه
لــزوم تدویــن اســتراتژیهای مناســب در راســتای افزایــش بیــش از
پیــش خودکارآمــدی شــیردهی بــه ویــژه در مــادران نخســت زا ،از
اهمیــت خاصــی برخورداراســت [.]20
همچنیــن باتوجــه بــه اینکــه مادربــرای شــیردهی موفقیــت آمیــز
نیــاز بــه اطالعــات صحیــح ،آرامــش واعتمــاد بــه نفــس و کســب
مهارتهــای الزم دارد ،مشــاوره بــا مــادر کمــک میکنــد تــا او
احســاس خــودرا مشــخص کنــد ،مشــکالتش را بشناســد وبــرای حــل
آنهــا آگاهانــه تصمیــم گیری واقــدام نمایــد .در واقــع در پایان مشــاوره
یــک توافــق دوجانبــه بــرای حــل مشــکل بــه عمــل میآیــد .مشــاور
بایــد بــا حفــظ احتــرام مادربــه عنــوان فــردی اســتوار ،توانــا و ماهــر
عمــل کنــد وآمــاده گــوش دادن بــه صحبتهــای مــادر باشــد و بــه او
کمــک کنــد تــا بــا توجــه بــه شــرایط زندگــی خــود بهتریــن تصمیــم
را بگیــرد [ .]2ازســویی دیگــراز آن جایــی کــه بیمارســتان اولیــن
محیطــی اســت کــه مــادران بعــد از زایمــان بــا آن مواجــه میشــوند
و توســط پرســنل مامایــی در رابطــه بــا نحــوه درســت شــیردهی
آمــوزش میبیننــد مامــا بــه عنــوان مشــاور نقــش اساســی درحمایــت
ازایــن مــادران راخواهــد داشــت و لــذا جهــت یافتــن اثربخشــی یــک
برنامــه آموزشــی -مشــاورهای مناســب بــر خودکارآمــدی شــیردهی
مــادر نیــاز بــه مطالعــات بیشــتری وجــود دارد ،برایــن اســاس مطالعــه
حاضــر باهــدف تعییــن تأثیــر مشــاوره شــیردهی بــر خودکارآمــدی
وتــداوم شــیردهی در مــادران نخســت زای مراجعــه کننــده جهــت
زایمــان طبیعــی در بیمارســتان فاطمیــه همــدان بــه اجــرا در
آمــد .بنابرایــن توســعه شــبکه حمایتــی مــادران در جهــت افزایــش
خودکارآمــدی و وجــود سیاســتهایی جهــت حمایــت از شــیردهی
در ادامــه رونــد شــیردهی مؤثــر اســت و اختصــاص قســمتی از فعالیــت

مراکــز بهداشــتی -درمانــی بــه مشــاوره شــیردهی یــا گشــایش مراکــز
مشــاوره بعــد از زایمــان توصیــه میشــود .در ایــن مطالعــه بــا طراحــی
یــک برنامــه مــدون شــامل مشــاوره بــه صــورت چهــره بــه چهــره
دربیمارســتان و پیگیریهــای بعــدی بــه صــورت تلفنــی بــا مــادران
انجــام گرفــت تــا بــا اســتفاده ازنتایــج آن برنامــه آموزشــی کارآمدتــری
درجهــت بهبــود تــداوم شــیردهی انحصــاری پیشــنهاد گــردد.
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درگــروه آزمــون  139/38 ± 11/41و بعــد از مداخلــه درگــروه کنتــرل
 101/15 ± 18/11و درگــروه آزمــون  156/13 ± 6/92بــود (0/001
<  .)Pنتایــج بدســت آمــده حاکــی ازعــدم وجــود تفــاوت معنــی دار
بیــن گروههــای کنتــرل وآزمــون قبــل از مشــاوره و وجــود تفــاوت
معنــی دار بیــن ایــن دو گــروه بعــد از انجــام مشــاوره اســت (جــدول
 .)2جــدول  3نشــان میدهــد کــه خودکارآمــدی مــادران در دو گــروه
تفــاوت معنــی داری نســبت بــه قبــل از مداخله داشــته اســت (0/001
<  .)Pجــدول  4نشــان میدهــد در بررســی مــاه چهــارم از نظــر
تــداوم شــیردهی دوگــروه تفــاوت معنــادار داشــتند و مشــاوره بــرروی
تــداوم شــیردهی بــا شــیرمادر تاثیرگــذار بــوده اســت (.)P = 0/03

جدول  :1توزیع فراوانی و مقایسه مادران دو گروه آزمون و کنترل بر حسب متغیرهای دموگرافیک
گروه کنترلN = 52 ،
گروه آزمونN = 52 ،
متغیر
میانگین سن مادران (سال)
میانگین سن پدران (سال)
شغل مادر
شاغل
خانه دار

شغل همسر
کارمند
کارگر
شغل آزاد

تحصیالت مادر
ابتدایی
متوسطه
دانشگاهی

تحصیالت همسر
ابتدایی
متوسطه
دانشگاهی
* Chi-square

23/3 ± 4/5

23/5 ± 5/0

28/5 ± 3/5

28/4 ± 6/1

(1 )1/9
(51 )98/1

(1 )1/9
(51 )98/1

(6 )11/5
(9 )17/3
(37 )71/1

(9 )17/3
(12 )23/7
(31 )59/5

(13 )25/0
(28 )53/8
(11 )21/2

(15 )28/8
(30 )57/7
(7 )13/5

(18 )34/6
(28 )53/8
(6 )11/5

(26 )50/2
(17 )32/6
(9 )17/6

t = 0/27

0/790

t = 0/1

0/092

* 0/0

1

* 2/50

* 2/00

* 7/50

اطالعات در جدول به صورت میانگین انحراف معیار و یا تعداد (درصد) نشان داده شده است.

100

آماره

P value

0/470

0/570

0/110

] [ DOI: 10.20286/nmj-24024

یافتهها
یافتههــای پرسشــنامه دموگرافیــک نشــان داد دوگــروه همگــن
میباشــند واز نظــر آمــاری تفــاوت معنــاداری نداشــتند (جــدول
 .)1در بررســی خودکارآمــدی شــیردهی نتایــج نشــان دهنــده وجــود
تغییــر و تفــاوت در میــزان نمــرات خــود کارآمــدی مــادران در قبــل
و بعــد از انجــام مشــاوره در دو گــروه بــود .بــه طــوری کــه نمــره
خودکارآمــدی قبــل از مداخلــه درگــروه کنتــرل  137/90 ± 11/10و
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درســال  1997طراحــی شــد وبــرای اولیــن بــار توســط فکــس و
 Denisدر شــیردهی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و روایــی و پایایی آن
در ایــران در مطالعــه حســن پــور و همــکاران مــورد تأییــد قرارگرفتــه
اســت [ .]21درایــن مطالعــه پایایــی پرسشــنامه خودکارآمــدی
شــیردهی بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/82محاســبه شــد کــه نشــان
دهنــده پیوســتگی درونــی مطلــوب ســؤاالت ایــن پرسشــنامه بــود.
پرسشــنامه تــداوم شــیردهی بــه صــورت خودســاخته وبرگرفتــه
از مقــاالت مختلــف شــامل  11ســؤال بــود کــه در ســؤال  1روش
شــیردهی ،از ســؤال  2تــا  10باتوجــه بــه آنکــه آمــوزش شــیردهی بــه
طــور ناخــودآگاه وطــی برخوردهــای اجتماعــی و خانوادگــی واز طریــق
مراکــز بهداشــتی از فــردی بــه فــرد دیگــر منتقــل مــی شــودنقش
اطرافیــان و در ســؤال  11تعــداد دفعــات شــیردهی در روز ســؤال
گردیــد .درایــن پژوهــش جهــت تعییــن روایــی ابــزار از روش اعتبــار
محتــوا اســتفاده گردیــد و پرسشــنامه توســط ده تــن از اعضــای هیات
علمــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی همــدان مــورد بررســی قــرار
گرفــت .بــه منظــور بررســی پایایــی ابــزار تــداوم شــیردهی ،از روش
آزمــون مجــدد اســتفاده شــد .بدیــن صــورت کــه پژوهشــگر آزمــون
را بــرای  10نفــر از مــادران دوبــار بــه فاصلــه یــک هفتــه اجــرا نمــود
وپایایــی آن بــا شــاخص  r = 0/78بدســت آمــد .پــس از جم ـعآوری
دادههــا ،تلخیــص دادههــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی انجــام شــد.
بــرای مقایســه ویژگیهــای دو گــروه از آزمــون تــی مســتقل ،تــی

زوجــی وکای اســکور اســتفاده شــد .بــرای تحلیــل دادههــا از نــرم افزار
 SPSS16و ســطح معنــیداری آزمونهــا  5درصــد در نظــر گرفتــه
شد.

پارسا و همکاران
جدول  :2مقایسه بین گروهی خودکارآمدی دوگروه کنترل وآزمون قبل و بعد از مشاوره
ميانگين

خودكارآمدي قبل ازمداخله
آزمون

52

139/38

11/41

کنترل

52

137/90

11/10

خودكارآمدي بعد از مداخله

0/64

0/52

> 0/001

16/3

آزمون

52

156/13

6/92

کنترل

52

101/15

18/11

] [ DOI: 10.20286/nmj-24024

فراواني

انحراف معيار

آماره t

P value

جدول  :3مقایسه درون گروهی خودکارآمدی در گروههای کنترل وآزمون قبل و بعد از مشاوره
-16/75

12/45

> 0/001

آزمون
قبل از مداخله

52

139/38

11/41

بعد از مداخله

52

156/13

6/92

کنترل

-10/21

قبل ازمداخله

52

137/90

11/10

بعد از مداخله

52

101/15

18/11

> 0/001

7/57

جدول  :4توزیع فراوانی ومقایسه دو گروه کنترل وآزمون در چهار ماهگی برحسب تداوم شیردهی
آماره کای دو

درجه آزادی

P value

گروه آزمون

گروه کنترل

کل

7/1

2

0/03

(46 )88/5

(35 )67/3

(81 )77/9

-

-

-

شیردهی با شیرخشک

(1 )1/9

(5 )9/6

(6 )5/7

-

-

-

شیردهی ترکیبی

(5 )9/6

(12 )23/0

(17 )16/3

-

-

-

(104 )100

-

-

-

روش شیردهی
شیردهی انحصاری

(52 )100
(52 )100
کل
اطالعات در جدول به صورت میانگین تعداد (درصد) نشان داده شده است.

بحث

نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد مشــاوره شــیردهی بــر
خودکارآمــدی و تــداوم شــیردهی مؤثــر اســت .بنابرایــن بــا
افزایــش حــس خودکارآمــدی مــادران میتــوان باعــث تــداوم
شــیردهی در آنــان شــد .در ایــن رابطــه پارســا و همــکاران
( )2015نیــز دریافتنــد کــه باورهــا و اعتقــادات مــادران و
همســران آنــان در ارتقــا و تــدوام شــیردهی مــادران مؤثــر
میباشــد [ .]22در مطالعــه علــی ئــی و همــکاران درگــروه
آمــوزش بادخالــت مســتقیم مامــا میــزان خودکارآمــدی
شــیردهی باالتــر بــود [ ]23درحالــی کــه درمطالعــه اظهــری
وهمــکاران گــروه آمــوزش بــدون دخالــت آمــوزش دهنــده
نمــره خودکارآمــدی باالتــری داشــتند [ .]20صبــا و همــکاران
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش حضــوری و چهــره

بــه چهــره در افزایــش آگاهــی مــادران و افزایــش عملکــرد
آنهــا در شــیردهی بــه فرزنــدان مؤثــر میباشــد [ .]24امــا
ارزانــی و همــکاران اســتفاده ازوســایل کمــک آموزشــی نظیــر
اورهــد ،فیلــم آموزشــی ،تصاویــرو جــزوه را در امــر آمــوزش
شــیردهی مؤثــر گــزارش کردنــد [ .]25هویــر و پورکــورن در
مطالعــه خــود نتیجــه گرفتندکــه آموزشهــای کتبــی تأثیــر
مطلوبــی بــر اعمــال شــیردهی داشــته اســت [ .]26پابرجــا نیــز
در پژوهــش خــود بــر اهمیــت تــداوم مراقبتهــا و مشــاورههای
بهداشــتی بــرای حفــظ تــداوم شــیردهی و بــه ویــژه تغذیــه
انحصــاری بــا شــیرمادر تأکیــد نمــوده اســت [ .]27همچنیــن
در مطالعــات مختلــف تأثیــر آمــوزش افزایــش مــورد و طــول
مــدت شــیردهی نشــان داده شــده اســت ولــی شــرایط وروش
انجــام و اســتفاده از مــدل مشــاورهای در هیچکــدام از آنهــا
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خودکارآمدی

N

ميانگين

انحراف معيار

تفاوت میانگین ها

تفاوت انحراف معیار

P value
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نتیجهگیری
بــا توجــه بــه اینکــه ارائــه مطالــب آموزشــی در مــورد شــیردهی

پرســنل محتــرم بیمارســتان فاطمیــه همــدان و همچنیــن دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان بــرای حمایــت مالــی ایــن تحقیــق اعــام
مینماینــد.
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مشــابه مطالعــه حاضــر نمیباشــد تــا بتــوان نتایــج حاصلــه را
باهــم مقایســه کــرد.
مطالعــات فراوانــی نشــان دادنــد کــه ســطح تحصیــات
مــادر ،ســن ،وضعیــت اجتماعــی ودیگــر فاکتورهــای زمینـهای
باخودکارآمــدی وتــداوم شــیردهی در ارتبــاط هســتند []20
درحالــی کــه درمطالعــه حاضــر ارتبــاط آمــاری معنــی داری
بیــن متغیرهــای زمینــهای باخودکارآمــدی شــیردهی یافــت
نشــد ،کــه ایــن نتایــج بــا مطالعــه باســتانی وهمــکاران
همخوانــی دارد []28؛ امــا بــا مطالعــه ورعــی و همــکاران
متفــاوت اســت [ ]29کــه احتمــاالً بــه ایــن علــت اســت کــه
مطالعــه حاضــر فقــط شــامل مــادران نخســت زا میباشــد
وهمچنیــن چــون اکثــر جامعــه پژوهــش دررده ســنی  20تــا
 30ســال ،خانــه دار ،دارای تحصیــات دبیرســتانی وطبقــه
اقتصــادی دوم قرارداشــتند لــذا آزمــون آمــاری نتوانســت تضاد منافع
ارتبــاط معنــاداری را بیــن متغیرهــای مذکــور نشــان دهــد .در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.
درایــن راســتا الزم اســت پزشــکان ،پرســتاران و ماماهــا و ســایر
صاحبــان حــرف بهداشــتی ،مــادران درمعــرض خطــر قطــع سپاسگزاری
شــیردهی را شناســایی کننــد کــه در ایــن میــان خودکارآمــدی ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه دانشــجویی کارشناســی ارشــد
شــیردهی چارچــوب نظــری مناســبی بــرای هدایــت مداخالتــی مشــاوره درمامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بــا شــماره
اســت کــه میتوانــد درارتقــای ســامت کــودکان در نظــر قــرار داد  9403051062میباشــد .کــد کارآزمایــی بالینــی ایــن
گرفتــه شــود و ضمــن آنکــه ابــزار معتبــر و قابــل اعتمــادی پژوهــش  IRCT2015021610426N6میباشــد .پژوهشــگران
بــرای شناســایی مــادران در معــرض خطــر اســت.
مراتــب تقدیــر وتشــکر خــودرا از همــکاری صمیمانــه مــادران و
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پــس از زایمــان مــادر در اکثــر بیمارســتانهای دوســت دار کــودک در
شــرایطی انجــام میشــود کــه بــه علــت شــرایط نامناســب مــادر در
پــی تحمــل رنــج ودرد ناشــی از زایمــان وخســتگی پــس ازآن منجــر
بــه یادگیــری صحیــح وایجــاد اعتقــاد راســخ و تصمیــم قطعــی بــه
شــیردهی در مــادران نمــی شــودک الزم اســت بــا برگــزاری جلســات
مشــاوره بــا مــادران بــه صــورت چهــره بــا چهــره و پیگیریهــای
تلفنــی تــا مــاه  4-6پــس از ازایمــان مــادران تشــویق بــه شــیردهی
انحصــاری بــه کــودک خــود شــوند .از طرفــی دیگــر از آنجــا کــه
ایــن امــر نیازمنــد پرســنل آمــوزش دیــده ،زمــان و هزینــه باالیــی
میباشــد ضــروری میباشــد ایــن امــر مهــم بــه صــورت برنامــه
ریــزی شــده از طریــق بیمارســتانها ویــا مراکــز بهداشــتی صــورت
پذیــرد.
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Abstract
Introduction: Breastfeeding is one of the most important factors in ensuring the
health of infants. Self-efficacy of mothers is effective on promotion and continuation of
Keywords:
breastfeeding. The aim of this study was to determine the effect of lactation counseling on
Breast Feeding
self-efficacy and continuation of breast-feeding in primiparous mothers.
Counseling
Methods: This study was a randomized clinical trial. In this study, 104 qualified primiparous
Primiparous
women, after vaginal delivery, were randomly assigned to two intervention and control
Self-efficacy
groups. Before the consultation, a questionnaire including demographic characteristics,
self-efficacy in breastfeeding, and continuation of Exclusive Breast Feeding (EBF), was
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completed by both groups. Four weekly sessions per month and three monthly telephone
Parsa P, Boojar A, Roshanai G,
follow-ups were conducted for the intervention group. While the control group received
Rafat Bakht. The Effect Breastfeeding Counseling on Self-Efficacy only routine care. After the fourth month of delivery, the two groups were re-examined.
and Continuation Breastfeeding Data was analyzed using the independent t-test, paired t test and Chi-square test.
among Primiparous Mothers: Results: The two groups had no significant differences in demographic variables. Before
A Randomized Clinical Trial. the intervention, there was no significant difference in self-efficacy of breastfeeding
Sci J Hamadan Nurs Midwifery
between intervention 38.139 ± 41.11 and control 90.137 ± 10.11 groups. While after the
Fac.
2016;24(2):98-104.DOI:
intervention, there was a significant difference in self-efficacy of breastfeeding between the
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intervention 13.156 ± 92.6 and control 15.101 ± 11.18 groups (P < 0.001). Also EBF at
© 2016 Scientific Journal of Hamadan four months showed statistically significant difference between the two groups (P = 0.03).
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Conclusions: With regards to the role of consulting on self-efficacy and breastfeeding
continuation, it is suggested for this consultation to take place in hospitals.

