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 خالصه 

 مقدمه

به  رمادریبا ش رخواریشی هیکوتاه شدن طول مدت تغذاما کودك است،  يمـادر غذای اصل ریشـ

 هیطول مدت تغذ و زانیکاهش در م،باشدميمشكل جدی  کیخصوص در کشورهای در حال توسعه 

 ریعفونت و مرگ و م ه،یسوء تغذ زانیدو تا سه برابر در م شیتواند منجر به افزامي رمادریانحصاری با ش

 هیتداوم تغذ شیدر افزا يمداخالت آموزش ياثربخش يابیهدف ارز ،يبررساین  در گردد. رخوارانیش

 باشد. ميمادر  ریبا ش یصارانح

 روش کار

 (، پژوهشگاهSIDجهاد دانشگاهي)ميمرکز اطالعات عل پایگاه چهار از فادهاست با ادبیات جستجوی

( و گوگل Magiranبانک اطالعات نشریات کشور) ، (Irandoc)ایرانميمدارك عل و اطالعات

 تاریخ تا 3/3/1388 شامل مطالعاتي از تاریخ حاضر بررسي .شد انجام (Google Scholarاسكالر)

 .شودمي 22/04/1399

 نتایج

 11. داشتند به مطالعه را ورود معیارهای ، مشارکت کننده 1275 هایداده شامل مطالعه 11 مجموع در

مقاله از الگو و 4 بودندکه سنجیده مداخله از بعد و قبل تغذیه انحصاری با شیر مادر را میزان مطالعه

 3امه ریزی شده در از الگوی رفتار برن آموزش بهداشت برای مداخله استفاده کرده است. هایتئوری

 مطالعه و مدل اعتقاد بهداشتي یک مرتبه جهت ارتقاء میزان شیردهي استفاده شده است. 

 نتیجه گیری

 ریبا ش هیاز ضرورت لزوم تغذ يآگاه رمادر،یبا ش هیجهت تداوم تغذ يمداخله آموزش اجرای و طراحي

 . آموزشگرددميدر مادران  يردهیار شو منجر به تداوم رفت بخشدميبهبود  يمادر را به طور قابل توجه

 با کودك تغذیه نحوه مورد در مادران و پدران میان در نگرش و آگاهي عملكرد، بهبود در تواندمي

 باشد. مؤثر مادر شیر

 کلمات کلیدی

 مرور سیستماتیک مداخالت آموزشي، شیردهي انحصاری، 

 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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 مقدمه

نوزاد شیرمادرست  یغذاترین مطمئن وترین بدون شک سالم

 و مادر بـرای مـادر شـیر هایمزیت بر مختلف . مطالعات(1)

 اصلي غذای کـه مـادر شـیر .(2)دارنـد توافق شیرخوار

 و است تولد اول ماه 6 در کامـل غذایي رژیم است، کودك

 و رشد جهت الزم نیازهای ميتمـا رفع به قادر تنهایي به

 و رشد نیازهای ميتما رفع به منجر و بـوده کـودك تكامـل

 و مـرگ میــزان  .(3)شـود مي زنـدگي اول سـال تكـاملي

 ماننــد عفــوني هــایبیماری بــه ابــتال احتمــال میــر،

 آلرژیک اختالالت همچنین الریه، ذات اسهالي، هایبیماری

 و تغذیه سوء مـزمن،هـای بیمـاری و اگزما و آسم مانند

 تغذیه مادر شیر از که کودکان از دسته آن در هاسرطان

 بـر بهداشت جهاني سازمان. (4)است  کمتر بسیار کنند،مي

است  کرده تأکید اول ماه 6 در مادر شیر بـا انحصـاری تغذیـه

 ماه شش در مادر شیر با انحصاری تغذیه که آنجایي از .(5)

 از یكي آن مصرف و کودك سالمتي ضامن نوزاد، تولد اول

 طبیعي رشد به کمک برای ساده و هاگرانب هایفرصت

 از یكي عنوان به هنوز مسئلهاین  بنابراین باشد،مي کودك

 رشد ادامه و میر و مرگ کاهش در مؤثر عوامل ترینمهم

این  .(6)باشد مي مادران سالمت به کمک و کودکان مناسب

 بسیاری هم هنوز شده، ذکر مزایای وجود با که است حالي در

 موعد از زودتر را خود شیردهي مختلف، دالیل به مادران از

 غیر مایعات از آن همراه یا و کرده قطع( مناسب زمان)

طبق گزارش . (7)کنند مي استفاده اضافي تغذیه و ضروری

در سال  رانایيوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك

درصد از نوزادان  28تنها  يسوم و به عبارت کیکمتر از  1385

مادر بهره مند  ریبا ش یانحصار هیاز تغذ رانایشش ماه ریز

 ریبا ش هیمربوط به تغذ هایشاخص ر،یاخ یها. در سالاندبوده

 هیو کاهش تغذ تداشته اس یدیافت شد رانایمادر در

این  ادامه دارد. در يمادر به نسبت نامطلوب ریبا ش یانحصار

درصد  70.9دهد که مينشان  كایدر آمر ریمطالعات اخ ان،یم

کنند اما ميمادر را شروع  ریبا ش هیتغذ مان،یمادران پس از زا

 یرا بطور انحصار وهیشاین  يماهگ 6درصد آنها تا  36.2تنها 

مادر را  ریش يماهگ 12درصد آنان، تا  17.2دهند و ميادامه 

 .(8)دهندميجامد و مكمل به کودکانشان  یهمراه با غذا

 که است داده نشان ایران در شده انجام تحقیقات برخي

 دانش هنـوز مـادر، شیر با تغذیه ترویج برنامه اجرای علیرغم

  تنهـا و نـدارد وجـود مادر شیر با غذیهت خصوص در کافي

 مـاهگي، شـش تـا کشـور در شـیرده مـادران %23

 منـد بهـره مـادر شـیر بـا انحصـاری تغذیه از شیرخوارشان

 بـا تغذیه از بتواند که مداخالتي بنابراین .(10. 9) شوندمي

 را مادر شیر با تغذیه میزان و نمایند حمایت مـادر شـیر

است. تاکنون جهت تداوم تغذیه  اهمیت زئدهـد، حا افـزایش

با شیر مادر مداخالت آموزشي مختلفي انجام شده است، 

 مطالعات تیفیو ک تینظام مند کم وهیاست به ش ازینبنابراین 

ي اثربخش زانیقرار گرفته و م يم شده مورد نقد و بررسانجا

 يبررسمداخالت آموزشي جهت تداوم تغذیه با شیر مادر 

مداخالت مناسب و  یانتخاب و اجرا یبرا اینهیشود تا زم

 .موثر فراهم گردد

 کیانجام شده درباره  هاینظام مند پژوهش یمرورها

 اریو مختصر در اخت دیموضوع خاص را به صورت مف

مرور مقاالت  یبرا ي،سنت كردیگذارند و بر خالف رومي

و سخت  قیاز اصول و قواعد دق هیاول هایمانند پژوهش

 نوع مطالعات کامالً این كردیکنند. رومي یرویپ ایرانهیگ

 شیبه صورت از پ زین هانظام مند بوده و روش انجام آن

 شده در پروتكل مرور نظام مند مشخص شده است يطراح

 کی نهیشیاز پ يتوانند درك درستمينوع مطالعات  این .(11)

مطالعات انجام شده فراهم آورند.  يموضوع را با بررس

انجام  یعمل پژوهشگران برا یتوانند راهنمامي نیهمچن

. پژوهش حاضر به منظور (12) باشند ندهیآرمطالعات موثرتر د

تداوم  جهت افزایش اثربخشي مداخالت آموزشي يبررس

 .دیمرور نظام مند انجام گرد وهیبه شتغذیه با شیرمادر 

 روش کار 
و  کیستماتیس يبررس یمطالعه بر اساس رهنمودها نیا

در یک  معموالً است. (13) (PRISMA) یهادستورالعمل

گردد. سپس ميمرور نظام مند ابتدا یک سوال واضح مطرح 
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تمام اطالعات الزم براساس استراتژی از پیش تعیین شده جمع 

که شامل  -ه بعد مقاالت غیر مرتبطشود. در مرحلميآوری 

کنار گذاشته شده و مقاالت  -معیارهای ورود به مطالعه نیستند

شوند و متناسب با آن گزارش ميباقیمانده تحلیل و بررسي 

 .(12)گردد ميارائه 

اینکه  در مطالعه حاضر سوال پژوهش عبارت بود از

تداوم تغذیه جهت ی مداخالت آموزشکاربرد  این

 با شیر مادر موثر است؟

 جستجو هایروش
 اطالعات مرکز پایگاه بررسي حاضر مطالعات از چهار

 مدارك و اطالعات پژوهشگاه ،(SID)دانشگاهي جهادميعل

 شریاتن اطالعات بانک ،(Irandoc)ایرانميعل

( Google Scholar)اسكالر گوگل و( Magiran)کشور

 ختاری تا 03/03/1388 تاریخ تاریخ بررسي از. شودميشامل 

مرتبط  یدیکلفارسي کلمات باشد.مي 22/04/1399

 ،"تغذیه انحصاری با شیر مادر"،  "مداخله آموزشي"،شامل

 باشد.مي، "تداوم شیر دهي "

 انتخاب مقاله و غربالگری
 بود:  ریانتخاب مطالعات به شرح ز یهااریمع

تغذیه ( 3باشد  لیاص ي( مطالعه پژوهش2باشد مي( مطالعه ک1

 مطالعه باشد ياصل یاز اجزا يكی ای يبخش اصل با شیر مادر

در همه مطالعات مداخالت جهت تداوم تغذیه با شیر مادر  (5

منتشر شده باشد  فارسي( مطالعه به زبان 7استفاده شده باشد 

 .(گزارش پژوهش کامل باشد8

 مرحله در سپس استخراج شد، مورد 162 اول در جستجوی

 مقاالت دریافت) شد گذاشته کنار تكراری مطالعات دوم

 در. ماند باقي مقاله 147 و( متفـاوتهـای پایگـاه از یكسان

 حذف موضوع تناسب عدم دلیل به مقاله 54 بعد مراحل

  معیارهای واجد که تيمقاالميتما کامل متن سپس. گردید

 8 تعداد و. گرفت قرار بررسي مورد بودند مطالعه به ورود

 58 از. شدند گذاشته کنار کامل متن نداشتن دلیل به مقاله

 نهایت در و بودند ایمداخله غیر مطالعه 47 مانده باقي مقاله

 بودند، مطالعه به ورود برای مناسب معیار دارای که مقاله 11

 (.  یک شماره فلوچارت.)شدند اضرح مطالعه وارد

 تیفیک یابیو ارزها استخراج داده
استخراج شده ها از مقاله ریز هایيژگی، ويبررساین  در

، طالعهنوع م، ازه نمونهاند ،مطالعه)ها( / سال  سندهیاست: نو

 (.1بدست آمده )جدول  جینتاگروه هدف، 

 

 

 مداخالت آموزشي در تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر ير اثربخشنشانگ يبررساین  مطالعات موجود در. 1جدول 

آزمایش گروه در مداخله از بعد نتیجه  پرسشنامه نتیجه 
مدت  زمان

 مطالعه
مطالعه طرح نمونه اندازه   مطالعه 

بعد از  آگاهينمرات  نیانگیممعنادار  شیافزا-

  (p=  001/0)مداخله 

بعد از رد عملكنمرات  نیانگیمعنادار  م شیافزا-

 (p=  001/0) مداخله

  افزایش میزان آگاهي -

 ارتقاء سطح عملكرد افراد -
 200 نیمه تجربي - محقق ساخته

 

آقا بابایي 

(1388) 

نگرش،  ،ينمرات آگاهافزایش معنادار میانگین -

ي بعد از مداخله عوامل قادرساز و هنجارهای انتزاع

(0.001>p). 

  يآگاهافزایش میزان -

 رشنگبهبود -

 عوامل قادرسازبهبود -

 يهنجارهای انتزاعافزایش  -

ماه 8 محقق ساخته يتجرب مهین   88 
شریفي راد 

(1389) 

سازه حساسیت درك  ی درتفاوت آماری معنادار  -

شده، شدت درك شده ، موانع درك شده و 

راهنمای عمل بین دو گروه مداخله و کنترل بعد از 

 (p<0.005)مداخله 

مدل اعتقاد  هایسازهتاثیر -

 اشتي در تداوم رفتار شیردهيبهد

   

ماه 3 محقق ساخته يتجرب مهین   (1392آذر طل) 266 
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 یمعنادار یآمار ارتباطوجود ( )پس آزمون دوم  -

 درك شده ، موانعدرك شده،  منافع در سازه 

دو گروه مداخله  نیب و رفتار شیردهي عمل یراهنما

 (p<0.005) و کنترل بعد از مداخله

مدل اعتقاد بهداشتي  هایمعنادار بودن تمام سازه -

 قبل و پس از مداخله

(0.001>p.)  

کنترل  ،ينمرات آگاه نیانگیمعنادار م شیافزا -

بعد از مداخله  ذهني و هنجارهای رفتار درك شده

(0.05>p.) 

 ،نگرشنمرات  نیانگیمعنادار معدم وجود تفاوت  -

 (.<0.05pبعد از مداخله ) رفتارو ی رفتار قصد

ماه 2 محقق ساخته ترغیب زنان به شیر دهي-  
 یيکارآزما

ينیبال  
 (1393) احمدی 87

 لکنتر ،عيانتزا رهنجا ش،نگردر  دارمعنا یشافزا -

ی رفتار قصد ی،مدرآکادخو ه،شددرك  ریفتار

 (p<0.001 (پس از مداخله

 پس از مداخلهرفتار در  دارمعنا یشافزا -

(p=0.004) 

فتار شیردهي پس از افزایش معنادار ر -

 ((p=0.004مداخله

تداوم شیردهي  شیافزا -

انحصاری با شیر مادر با استفاده 

شده  یزیرفتار برنامه ر از نظریه

 پس از مداخله

 

ماه  4 محقق ساخته  (1393زیدی ) 110 نیمه تجربي 

 تعداد دفعات شیردهي میانگین معنادار افزایش -

 ( p<0.001) مداخله

فراواني عدم استفاده از مایعات  معنادار افزایش -

 ( p <0.001) پس از پیگیری در گروه مداخله

تغذیه غیر عدم استفاده از  فراوانيمعنادار  شیافزا -

در گروه مداخله  یریگیپس از پاز شیر مادر 

(0.001>p) 

 از شیر خشکاستفاده  يمعنادار فراوان کاهش -

 (.p<0.001) در گروه مداخله یریگیپس از پ

وزن گیری نوزادان در  نیانگیمعنادار م شیزااف -

 (.p<0.001مداخله ) گروه

معنادار بودن متغیر خودکارآمدی در گروه  -

 (p<0.001) مداخله و کنترل

 هیبهبود تداوم تغذباعث -

 رمادریبا ش یانحصار

نوزادان نارس  یریوزن گ -

 متولد شده

 مادران ردهيیبهبود عملكرد ش -

ماه 1 محقق ساخته  
 یيزماکارآ

ينیبال  
124 

 

 (1394)ميمعصو

 

نمره کفایت شیردهي از  میانگین معنادار افزایش -

 ( p<0.001) مداخله دیدگاه مادران پس از 

افزایش معنادار میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر  -

 (p= 0.01پس از مداخله )

 شیردهي کفایت ارتقا -

مادران بعد از آموزش  ازدیدگاه

 ه محورو مشاوره خانواد

ارتقاء تغذیه انحصاری با شیر  -

 مشاوره و آموزش از بعد  مادر

 محور خانواده

ماه 2 محقق ساخته  
 کارآزمایي

 بالیني
 (1395کهن ) 70
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نظریه  هایاداری میانگین نمرات سازهافزایش معن-

 آگاهي، رفتار برنامه ریزی شده شامل میزان

 هنجارهای درك شده، رفتاری کنترل نگرش،

شیردهي پس از مداخله  رفتار و قصد ي،انتزاع

(0.001>p ) 

 

 

نظریه رفتار  هاییش سازهافزا - 

 برنامه ریزی شده پس از مداخله
ماه 1.5 محقق ساخته  تجربي نیمه   (1396ارشد ) 100 

 آگاهي، نمرات درصد معنادار میانگینافزایش  -

 در گیری ازهندابار سه در مادران عملكرد و نگرش

 (p < 001/0)مداخله گروه

 آگاهي، نمرات درصد میانگین معنادار افزایش -

 در گیری ازهاندبار سه پدران در عملكرد و نگرش

  (p < 001/0)مداخله گروه

افزایش میزان آگاهي در -

 مادران و پدران

افزایش میزان نگرش در  -

 مادران و پدران

افزایش میزان عملكرد در  -

 مادران و پدران

 محقق ساخته

ماه 4  کارآزمایي 

 بالیني

 

 

 

 (1396پناهي ) 76

افزایش معنادار میانگین نمره شیردهي بعد از -

 (p <001/0)مداخله 

بعد از  يردهیمعنادار نمره نگرش ش شیباعث افزا-

 (p <001/0) مداخله

 

نسبت  مادربزرگهابهبود نگرش -

 يردهیبه ش

 ریبا ش یانحصار هیارتقاء تغذ -

 رماد

مقیاس نگرش 

 شیر دهي

IIFAS  

ماه 5  
 یيکارآزما

ينیبال  
 (1398قرایي ) 64

معنادار میانگین نمره سواد سالمت مادری افزایش -

 (p < 001/0) بعد از مداخله

معنادار میانگین نمره خودکارآمدی  شیفزاا-

 (p < 001/0) شیردهي بعد از مداخله

تغذیه انحصاری با  معنادار میانگین نمره شیفزا -

 < 001/0) خله بعد از مداخلهشیر مادر بعد از مدا

p) 

افزایش تغذیه انحصاری با شیر  -

 مادر 

سواد سالمت 

 مادری

خودکارآمدی 

 شیر دهي

 

ماه 3  
 یيکارآزما

ينیبال  
 (1398پیمان ) 90

انتخاب  یرا براها مستقل عنوان و خالصه مقاله سندهیدو نو

و ها ، روشسپسبررسي کردند.  طیمقاالت واجد شرا

 .شد يابیارز تیصالح نییتع یمقاالت برا جینتا هایبخش

 دییرا تأ مقاالت تیصالح سندهیهر دو نونكه ایپس از

و  دیو داور سوم هرگونه ترد شدند، مقاالت درج ردندک

را از ها ورود و استخراج داده یارهایاختالف نظر در مورد مع

 .برطرف کرد سندگانینو نیبحث و گفتگو ب قیطر

 جینتا 

 یارهایمعشرکت کننده  1275 هایامل دادهمطالعه ش 11

متغیر  226تا  64از ها ازه نمونهاند ورود به مطالعه را داشتند.

بوده  ایران کشورشده از  یجمع آور هایداده مطالعات بود.

برای مداخله آموزشي مدل  2،  کلي طور به(. 1)جدول است

استفاده شده است:  ریدر مطالعات انتخاب شده به شرح ز

درصد(، تئوری  27.27؛11/3وری رفتار برنامه ریزی شده )تئ

درصد(، بدون مدل 9؛11/1اعتقاد بهداشتي)

نشان  کیستماتیس ي(. بررس1جدول درصد( )63.63؛11/7)

 يمدلترین متداولمدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده  داد که

ثیر مداخالت آموزشي جهت ارتقاء أي تابیارز یاست که برا

همچنین مشخص  .شودمياستفاده با شیر مادر  رفتار شیردهي

شد که مداخالت آموزشي از طریق افزایش سطح آگاهي و 

عملكرد افراد منجر به بهبود رفتار شیردهي با شیر مادر 

مطالعه از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کردند و  9شود. مي

و  IIFASي ده رینگرش ش اسیمقیک مطالعه از پرسشنامه 
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و  یسالمت مادر سواده از پرسشنامه یک مطالع

مقیاس میانگین سني ي استفاده کردند. ده ریش یخودکارآمد

  سال متغیر بود. 29سال تا  21افراد شرکت کنندگان بین 

( در مطالعه خود نشان 1388سودابه آقا بابایي و همكاران )

 از قبل پژوهش واحدهای از درصد 3 تنها دادند که که

 خـوب برخوردار آگـاهي از مـادر ـیرش با تغذیه آموزش

 درصد 55.5  به میزان این آموزش از بعد حالیكه در بودند،

آمـوزش  از بعـد و قبـل آگـاهي میزان بین. یافت افزایش

 زمینه (. درp =001/0)است  داشته معنادری وجود تفاوت

 آموزش از قبل پژوهش واحدهای از درصد 30.5  عملكرد

 در بودند، برخوردار خوب عملكرد  از رمـاد شـیر با تغذیه

. درصد رسید 70.5  به میزان این آموزش، از بعد حالیكه

 از بعد و قبل میـزان عملكرد کـه داد نـشان آماری آزمون

 (. میـزانp =001/0)اسـت  داشـته تفاوت هم با آموزش

 از آموزش بعـد و قبـل عملكـرد و آگـاهي بـین همبـستگي

 همبستگي میزان 0.001 سطح ودر گرفت رقرا محاسبه مورد

 افراد سني میانگین .(p =001/0) مـشاهده گردید باال بسیار

 گـروه در تعـداد بیـشترین و سـال بود 21± 4.27مطالعه  مورد

 . (14)قـرار داشتند  سـال16-20 سـني

( در مطالعه خود نشان دادند که 1392آذر طلل و همكاران )

 )بالفاصلهاول  نموآز پس معناداری در مرحله ریماآ فختالا

 رـنظاز  هـمقایسو  خلهامد وهرـگدو  ینـب (ناـیماز زا دـبع

، شدت درك شده  ( >001/0p)حساسیت درك شده  هایسازه

(004/0= p ،)  موانع درك شده(002/0= p)  ا برای عمل و راهنم

ماه بعد از  3وجود داشت. در مرحله پس آزمون دوم ) (0.02)

زایمان( ارتباط آماری معناداری بین دو گروه مداخله و مقایسه 

(، موانع درك شده p =04/0)منافع درك شده  هایاز نظر سازه

(002/0= p راهنما برای عمل ،)(001/0p< )  و رفتار شیردهي

(02/0= pمشاهده شد. متغ ) ییر خودکارآمدی در سه مرحله پیش

آزمون، پس آزمون اول و دوم در گروه مداخله و کنترل، از 

 هاینتایج تحلیل سازه (. >001/0p)لحاظ آماری معنادار است 

 ازهندا نموآزل ـتحلی یوـلگاز ا دهتفاـسا بامدل اعتقاد بهداشتي 

 متما انمیز کهداد  ننشا خلهامد وهگردر  اریتكر هاییگیر

موزشي آ  هـخلامداز  سـپو  لـقب شتيابهد دعتقاا لمد یهاه ازس

(. میانگین گروه سني  >001/0p)از لحاظ آمار معنادار بود 

 .(15)سال بود  28.85 4.09±

( در مطالعه خود نشان 1394و همكاران )ميسیده زهرا معصو

 ریبا ش یانحصار هیتداوم تغذ ،یریماه پي گ کیپس از دادند که 

عدم  ردهي،یمادر در نوزادان گروه آزمون از لحاظ دفعات ش

مادر و استفاده از  ریاز ش ریغ هیو تغذ عاتیاستفاده از ما

 با  یتفاوت معنادار ردهيیدر شبانه روز و عملكرد ش رخشکیش

در پایان پیگیری یک  .( >001/0pنوزادان گروه کنترل داشت )

و  2818.62 ±588.54 ماهه، میانگین وزن نوزادان گروه آزمون 

تفاوت این  گرم بود که 2422.58 ±607.175در  گروه کنترل 

میانگین سني افراد (.  >001/0p)باشد مياز نظر آماری معناداری 

 .(16) بود سـال 27.16± 0.561مورد مطالعه 

 ( نشان دادند که میانگین نمره1395کهن و همكاران ) 

 78.4آزمون )  گروه دو در مادران دیدگاه از شیردهي کفایت

 زایمان از هفته بعد 2در  56.57 ± 91.6(  و کنترل ±64.88

 کفایت نمره بطوریكه میانگین داشت، داری معني تفاوت

 از بعد هفته 2 در آزمون گروه مادران ازدیدگاه شیردهي

 =001/0) بود کنترل گروه از بیشتر داری معني طور زایمان به

pکفایت نمره میانگین از زایمان ماه پس 2 در (، بعالوه 

  به ترتیب و آزمون کنترل گروه در مادران دیدگاه از شیردهي

 آموزش به عبارت دیگر بود؛ 33/67±58/3 و 94/7±20/57

 کفایت در معني داری افزایش باعث خانواده محور حمایت و

 =001/0) بود آزمون شده گروه مادران دیدگاه از شیردهي

pتغذیه (. همچنین در سن دو ماهگي کودکان،  میزان 

 معني داری به طور آزمون گروه در شیر مادر با انحصاری

 مورد میانگین سني افراد .(p =01/0)کنترل بود   از گروه بیشتر

 .  (17)سال بود  27.49 ± 3.89مطالعه  

آموزشي  ( نشان دادند که مداخله1396ارشد و همكاران )

نظریه رفتار برنامه ریزی شده  هایتغییرات معناداری در سازه

 درك شده، رفتاری کنترل نگرش، شامل میزان آگاهي،

شیردهي در گروه مداخله به  رفتار و انتزاعي، قصد هنجارهای
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 دمور افراد سني میانگین .( >001/0p)وجود آورده است 

 .(18) بود سال 26.63 ±3.18  مطالعه

 درصد ( نشان دادند که میانگین1396پناهي و همكاران )

 بار سه مادران در عملكرد و نگرش آگاهي، نمرات

 گروه به معناداری نسبت افزایش مداخله گروه در گیریازهاند

 پدران عملكرد و نگرش آگاهي، همچنین بین .داشت شاهد

 مداخله آموزشي، از قبل زمان سه در شاهد و مداخله دو گروه

 وجود تفاوت معناداری مداخله از بعد ماه 4و بعد هفته کی

مطالعه  مورد مادران سني گروه میانگین .( >001/0p) داشت

سال و میانگین گروه سني پدران مورد مطالعه  21.99 ± 6.64

  .(19)باشد مي  29.33 ± 7.46

 هـخلامد ایجرا ( نشان دادند که1393زیدی و همكاران )

در  یدارمعنا، باعث افزایش TPB ساـسا رـب يـشزموآ

 ه،دـش درك ریفتار لرـکنت،يـعانتزا رهنجا ش،نگر

و  (>001/0p) ریاـفتر دـقص ی،دـمرآکادخو

 يردهیرفتار شی در معنادار شیفزاشد و ا (p=004/0)رفتار

 افراد سني شد. که میانگین یجادا (p =004/0پس از مداخله)

 .(3) بود سال 23.17 ±2.52  مطالعه مورد

 یتفاوت آمار( نشان دادند که 1398قرایي و همكاران )

بالفاصله بعد  يردهینمره نگرش ش نیانگیدر م یدارامعن

نمره  نیانگیکه م یبه طور(.  >001/0p) وجود داشتمداخله 

از گروه کنترل بود. به  شتریکسب شده در گروه مداخله ب

نمره  دارامعن شیآموزش مادربزرگ باعث افزا گریعبارت د

 . (20) مداخله شد در گروه يردهینگرش ش

نمرات ( نشان دادند که 1389شریفي راد و همكاران )

در  ينگرش، عوامل قادرساز و هنجارهای انتزاع ،يآگاه

به گروه  نسبت داریي داخله تفاوت معنگروه مورد بعد از م

 افراد مورد مطالعه   يگروه سن نیانگیم .(>001/0p)دارد شاهد 

 .(21)سال بود  3.78±23.90

نشان دادند که تفاوت  (1393محبوبه احمدی و همكاران )

 درك ار رفت لکنتر ،يآگاه رهنم نیانگیدر م یدارامعن یآمار

مداخله و کنترل  هایزنان گروه نیب يذهن یشده و هنجارها

 (،>05/0p)انجام مداخله آموزشي، وجود داشت بعد از 

گروه  دو نیو رفتار، ب ینگرش، قصد رفتار هاینمره نیانگیم

 .(22) را نشان ندادند یدارامعن یتفاوت آمار

تفاوت آماری ( نشان دادندکه 1398پیمان و همكاران )

و  001/0p) مادری سالمتیانگین نمره سواد در م داریمعنا

تغذیه انحصاری با شیر ( و >001/0p) خودکارآمدی شیردهي

 يگروه سن نیانگیمشد.  ایجاد بعد از مداخله( >001/0p)مادر 

 .(23)بود  سال 24.58±4.75افراد مورد مطالعه   

 شرح مداخالت

 اسـتفاده با مطالعه آموزش 10مطالعه سیستماتیک نشان داد در 

بارش افكار،  گروهي، بحث و از روش آموزشي سـخنراني

 تغذیه فوائد مورد در نقش، نمـایش فیلم یفایا نمایش عملي،

 طریق از اختصاصي و آموزش شـیردهي نحـوه و مادر شیر با

 عملي شكل به فردی ورهمشا و چهره به چهره مستقیم مشاوره

،تصاویر  تشویقي بسته و پمفلت ماکت، از استفاده با) نظری و

و  آموزشـيهـای ، در برخي از م جـزوهرنگي( انجام شد

  دی به مشارکت کنندگان ارائه شد. سي ویدئو

 و در یک مطالعه عالوه بر استفاده از روش سخنراني و پرسش

 شیردهي، فوایدجهت آموزش  عروسک با از نمایش پاسخ

 دوشیدن نحوه شیرمادر، کفایت عالیم شیردهي، صحیح تكنیک

 مشكالت شیرافزاها، و شیردهي دوان در تغذیه شیر، و ذخیره

 خانواده مشارکت و حمایت و نوزاد مراقبت از شیردهي، شایع

 کنندگان کتابچه مشارکت همچنین به .شد استفاده شیردهي در

 و مادر مطالعه جهت شیردهي زمینه در آموزشي افزار نرم و

 .(17)شد  داده منزل تحویل در خانواده

  بحث

 آموزشي مداخله که دریافتیم ، سیستماتیک بررسياین  در

ضرورت لزوم تغذیه  از آگاهي جهت تداوم تغذیه با شیرمادر،

 مطالعات. بخشدمي بهبود هيتوج قابل طور با شیر مادر را به

واحـدهای  اکثریـت کـه داد نشان بررسياین  در موجود

برخـوردار  متوسط آگاهي از آموزش اجرای از قبل پژوهش

آگـاهي  از آنهـا اکثریـت آمـوزش از پس حالیكه ،در بودند

 تاثیر با رابطه در کلي شــدند. طور برخــوردار  خــوب
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 های یافته اساس بر مادر شیر تغذیـه با نحـوه بر آموزش

هـای آمـوزش ارائـه که گرفته چنـین نتیجه تـوانمي پژوهش

 موثر بسیار عملكرد نحوه و آگاهي افـزایش میزان در مربوطـه

آموزشي مبتني  خالتطراحي و اجرای مدا .(14)اسـت  بـوده

تواند مي بر روی زنان باردار المتبر خودکارآمدی و سواد س

. استفاده از منجر به افزایش تغذیه انحصاری با شیر مادر گردد

خود کارآمدی و سواد سالمتي منجر به افزایش  هاییژاسترات

 .(23)شودميشیر دهي در مادران 

 شيزموآ خلهامد داد که نشانمطالعه آذر طل و همكاران، 

 يـم هيدیرـش راـفتر اومتد در شتيابهد دعتقاا لمد بر مبتني

 در دموجو قصانو فعر ،ستارا ینا در. باشد مؤثر دـناتو

 زشموآ یشافزا طریق از عمومي سالمت  اریگز مینهسیاستز

 یندآفر یستارا در عمل ایبر راهنما صورت به ميعمو

 هایهـبرنام و  دراـم یرـش اـبای تغذیه ییزربرنامه و هيدشیر

 هایمهبرنا هامشي خط هـب موـعم هـتوج بـجل  آن، ایشـپ

 نعامو بر مبتني شيزموآ هایالسک اریبرگز مادر، شیر با تغذیه

 تغذیه یجوتر دبهبو در دـناتو يـم درما شیر با  تغذیه یدافو و

 .(15)دد گر واقع مؤثر درما شیر با رینحصاا

 ایبر مناسب نظریه یک هشد ییزربرنامه رفتار نظریههمچنین 

 ایرـجا و يـحاطر ایبر جتماعيا نيروا ملاتاثیرعو توضیح

 شیر با رینحصاا هيدشیر اومتد فهد با شيزموآ یبرنامهها

 درما در حساین  داـیجا زشموآ ظیفهو ینابنابر. هستند درما

 و تـسا قایل ارزش او دریما نقش ایبر جامعه که ستا

 اثیرـت و هيدیرـش ییاامز رهبادر ،مـمه انرـیگد دـبای ینـهمچن

 و درما سالمت و رینحصاا هيدشیر اومتد در ناـش تـحمای

 تئوری اساس بر شده اجرا آموزش. شوند مطلع  دكوـک

 سبب ها،سازه برخي بر تأثیر طریق از شده، ریزی برنامه رفتار

 اجرای و طراحي لذا. شودمي شیردهي به  باردار زنان ترغیب

 بر شیردهي به باردار زنان ترغیب برای آموزشي هایبرنامه

 .(22) ودشمي پیشنهاد ، رفتار تغییر تئوری اساس

سبب افزایش تداوم  دتوانميمشاوره مادران به همین ترتیب 

تولد شده در اواخر در نوزادان م رمادریبا ش یتغذیه انحصار

 یریمادران و وزن گ يردهیو بهبود عملكرد ش يدوران نارس

رشد اثرات افزایش رسد ميود. به نظر نوزادان نارس ش

مادر شامل  ریاول اینكه ش تواند باشد :مي لیبه دو دلنوزادان 

باشد ميرشد نوزاد نارس  یو مناسب برا یبهترین مواد مغذ

در امكان استفاده از این منافع را ما ریبا ش یو تغذیه انحصار

 هاییماریبه ب ابتالدوم اینكه  .آوردمينوزاد فراهم  یبرا

کمتر دچار تب  جهیدر این نوزادان کمتر است و در نت يعفون

شان از طریق مدفوع  یبدن و انرژ یو از دست دادن مواد مغذ

 .(16) شوندمي

 هایکردند،آموزش تأکیدکهن و همكاران در مطالعه خود 

بیان  بارداری، دوران در هيکه در زمینه شیرد محور خانواده

شیر  میزان مورد در غلط باورهای و شیردهي کفایت هاینشانه

 از کفایت شیردهي نمره در افزایش باشد، باعثمي مادر

 . همچنین آموزش(17)شود مي زایمان از پس مادران دیدگاه

 تغذیه تداوم افزایش باعث آنها با مشاوره و مادران شیردهي به

 .(16)شود مي مادران عملكرد شیردهي بهبود و مادر شیر با

 بر پایه آموزش از بررسي سیستماتیک نشان داد که بهره گیری

 بر عوامل نظریهاین  تأکید به توجه با برنامه ریزی شده رفتار نظریه

 رفتار شیردهي تواندمي رفتار تغییر یا و ایجاد وانشناختير مهم

 که هر زمان اساساین  بر. دهد ارتقا باردار زنان در را انحصاری

 نسبت به مثبت نگرش همراه به صحیح و کافي آگاهي زنان

 که شیردهي کنند احساس و آوردند به دست را پستان با شیردهي

 اختیار در (موانع و هیالتتس) محیطي عوامل نظر از خود پستان با

 پیدا قصد باالیي شیردهي رفتار انجام برای باشد،مي آنها اراده و

 با به شیردهي اقدام شود، تبیین درستي به قصد اگر و کنندمي

 .(18)گردد مي( انحصاری) پستان

 مداخله آموزشي از مطالعه پناهي و همكاران نشان داد که پس

 به آنها، دو عملكر نگرش آگاهي، میزان پدران، و مادران در

 در تواندمي کند. آموزشمي پیدا افزایش معناداری صورت

 در مادران و پدران در میان نگرش و آگاهي عملكرد، بهبود

 آنجایي از و باشد مؤثر شیر مادر با کودك تغذیه نحوه مورد

 لذا دارد، شیرخوار برای فواید متعددی مادر شیر با تغذیه که

 به شیردهي یاددهي منظور به آموزشي هایبرنامه از استفاده



 

 و همكار هیمه پورحاجيف                                                                  ارزیابي تاثیر مداخالت آموزشي بر تداوم رفتار شیر دهي -2046

 تداوم بیشتر احتمال به منجر تواندمي همراه پدران به مادران

 .(19)شیردهي گردد 

 بر بهبود نگرش آنها نسبتها به مادربزرگ يردهیآموزش ش

 یمادر هایمادربزرگ از آنجا کهمؤثر است.  يردهیبه ش

 ریو تأث مانیمراقبت کننده از مادر بعد زا رانایدر فرهنگ

 هت تغییر، ارائه آموزش جنوزاد هستند هیگذار در تغذ

منجر به افزایش شیردهي به مادربزرگها  يردهینگرش ش

 .(20)شود مينوزادان 

ه ک یيآموزشها با توجه به ندنشان داد شریفي راد و همكاران 

 هایرسانه و هامارستانیب ،يـ درمان يدر مراکز بهداشت

باالتر است  متوسط مادران از حد يآگاه شودميداده ميعمو

 يردهیش تیاهم و ایدر خصوص مزا شتریب يآگاهاین  يول

که  يبا مشكالت رابطهدر يبرای مادر و کودك است و آگاه

محدود  دیآمي شیپ موفق يردهیش کیدر عمل بر سر راه 

در هنگام مواجهه با  مشكالتاین  از رییشگیبوده و برای پ

. بنابراین به نظر ستین اریاخت در و موثری يآنها راه حل منطق

 مداوم و بر اساس مدل يبرگزاری جلسات آموزشرسد که مي

 برای مادران در خصوص داشتن يـ درمان يمراکز بهداشت در

به شرکت  نیوالد بیترغ، و بهبود رفتار موفق يردهیش کی

و کسب اطالعات الزم قبل  يردهیش های آموزشدر کالس

 هایبه شرکت در گروه ردهیزنان ش قیتشو، مانیاز زا

 اندموفق داشته يردهیکه ش يمادران،کمک گرفتن از يتیحما

استفاده و  دیبرای مادران جد رگذارییثأالگوهای ت به عنوان 

 وستهیو پ منظم های ها در آموزش و انجام آموزشاز مدل

مثبتي بر افزایش میزان شیردهي با شیر مادر  أثیرتتواند مي

 . (21)داشته باشد 

 

 

 
 

PRISMA ستیبا استفاده از چک ل کیستماتیس يبررس ندیفرآ انینمودار جر  . 1شكل
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 نتیجه گیری

ه با یتغذ يته شدن نقش اساسخاز شنا آنكهبنابراین علي رغم 

همچنین رشد و تكامل کودکان و سالمت،  مادر در ریش

شیر از  یاریاما هنوز بس گذرد،ميها ان سالسالمت مادر

 ریش ایو  شوندمي هیتغذ شکخریبا ش کامل به طورخواران 

 افتیدر عمر لاو هایرا از ماه ياضاف اتعیو ما يکمك

، از زنان در جامعه يتیتم حماسیس ایجاد با توانمي. کنندمي

ه ب ،يردهیمادران به انجام ش یتوانمندساز زه ویانگ ایجاد در

مادر در جامعه  ریبا ش وارانخریش ی هیتغذ زانیم شیافزا

خالصه مقاالت منتشر شده در  ي. عدم بررسافتیدست 

از  يمحدود به برخ ي، دسترس يالملل نیو ب يمل هایکنگره

به متن کامل مقاله را  ي، عدم دسترس ياطالعات هایگاهیپا

 مطالعه دانست که دراین  هایتیاز محدود يكیتوان مي

 مقاالت منتخب موثر بوده است.
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 Abstract 
Introduction 

Various studies agree on the benefits of breast milk for mother and infant. 

Breast milk, which is the main food of the baby, is a complete diet in the first 

6 months of life and alone is able to meet all the needs for the growth and 

development of the baby and leads to meeting all the growth and 

developmental needs of the first year of life. Therefore, interventions that can 

support breastfeeding and increase breastfeeding are important. So far, 

various educational interventions have been performed to continue 

breastfeeding, therefore, it is necessary to review the studies conducted to 

determine the quantity and quality and effectiveness of educational 

interventions in promoting breastfeeding behavior. In this systematic review, 

our aim is to evaluate the effectiveness of educational interventions in 

increasing the continuity of exclusive breastfeeding. 

Material and Method 

Literature search was performed using four databases of Scientific Jihad 

Scientific Information Center (SID), Iran Scientific Information and 

Documentation Research Institute (Irandoc), Database of Iranian Publications 

(Magiran) and Google Scholar. The present study includes studies from 

5/24/2010 to 7/12/2020. 

Results 

A total of 11 studies, including data from 1275 participants, met the inclusion 

criteria. 

Eleven studies measured the amount of exclusive breastfeeding before and 

after the intervention, and 4 articles used the model and theories of health 

education for the intervention. The planned behavior pattern has been used in 

3 studies and the health belief model once to improve breastfeeding. 

Conclusion 

We found that the design and implementation of educational intervention to 

continue breastfeeding significantly improves the awareness of the need for 

breastfeeding. Education can be effective in improving performance, 

awareness and attitudes among parents about how to breastfeed the baby, and 

since breastfeeding has many benefits for the infant, so use educational 

programs to teach breastfeeding. Mothers with fathers can be more likely to 

continue breastfeeding. 
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