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 چکیده

 بزرسی تاثیز بستِ آهَسضی بز خَدکارآهذی، آگاّی ٍ عولکزد ضیزدّی هادراى در دٍرُ پس اس سایواى عنوان:

خَدکارآهذی عاهل رٍاًطٌاختی ٍ اًگیشضی هْوی بزای تذاٍم تغذیِ با ضیز هادر است کِ باٍر فزد بِ تَاًایی  مقدمه:

خَد در ضیزدّی اًحصاری ٍ هَفق را در بز هی گیزد. خَدکارآهذی پیص ًیاس هْوی بزای تغییز رفتار بِ حساب هی آیذ 
با  ص تعذیل کٌٌذُ در تَاًوٌذ ساسی افزاد داضتِ باضذ. ارتباط بزقزار کٌذ ٍ ًق "عول"ٍ  "آگاّی"کِ هی تَاًذ بیي 

بزرسی تاثیز بستِ آهَسضی بز خَدکارآهذی، آگاّی ٍ عولکزد ضیزدّی تَجِ بِ اّویت آهَسش، ایي پژٍّص با ّذف 
 اًجام ضذ. هادراى در دٍرُ پس اس سایواى

ًوًَِ گیزی تصادفی در سِ گزٍُ  سى ًخست سا بِ رٍش 300در ایي هطالعِ تجزبی یک سَ کَر،  مواد و روش ها:

قزار گزفتٌذ. در بخص پس اس سایواى، یک گزٍُ بستِ آهَسضی با آهَسش هستقین، گزٍُ دٍم بستِ آهَسضی بذٍى 
آهَسش هستقین ٍ گزٍُ کٌتزل هزاقبت ّای هعوَل پس اس سایواى دریافت کزدًذ. ابشار گزدآٍری دادُ ّا پزسطٌاهِ 

الت هزبَط بِ خَدکارآهذی، آگاّی ٍ عولکزد ضیزدّی بَد کِ پس اس رٍایی ٍ ضاهل اطالعات دهَگزافیک ٍ سَا
پایایی جْت گزدآٍری اطالعات یک بار پس اس سایواى ٍ سپس سِ هاُ بعذ بِ کار گزفتِ ضذ. بستِ آهَسضی ضاهل یک 

آًالیش دادُ  دقیقِ اًجام ضذ. 20ٍ یک پوفلت بَد. آهَسش تَسط پژٍّطگز بِ صَرت چْزُ بِ چْزُ بِ هذت  سی دی
 اًجام ضذ. 16ًسخِ  SPSSّا با ًزم افشار 

، آهَسش غیز 85/129±37/7هیاًگیي ًوزُ خَدکارآهذی قبل اس هذاخلِ در گزٍُ آهَسش هستقینیافتِ ّا: 
بَد. هیاًگیي ًوزُ آگاّی قبل اس هذاخلِ در گزٍُ آهَسش هستقین  77/130 ±49/9، کٌتزل91/129±57/8هستقین

بِ دست آهذ ٍ هیاًگیي ًوزُ عولکزد قبل اس  43/32±99/1ٍ کٌتزل  25/32±74/2غیز هستقین ، آهَسش09/2±34/34

هحاسبِ ضذ.  36/15±69/2، کٌتزل67/14± 33/2، آهَسش غیز هستقین49/15±87/2هذاخلِ در گزٍُ آهَسش هستقین
، 52/136 ± 74/6هستقین  در حالی کِ در هاُ سَم پس اس سایواى ًوزُ خَدکارآهذی ضیزدّی در گزٍُ آهَسش با دخالت

هیاًگیي ًوزُ  بَد. 28/133 ±  63/7ٍ درگزٍُ کٌتزل 15/132 ± 25/7گزٍُ بذٍى دخالت هستقین آهَسش دٌّذُ 

در گزٍُ آهَسش غیز هستقین ٍ  25/32±74/2در گزٍُ آهَسش هستقین،  34/34±09/2آگاّی در هاُ سَم بِ 

در گزٍُ آهَسش هستقین ،  53/20±60/1عولکزد در هاُ سَم در گزٍُ کٌتزل رسیذ. ٍ هیاًگیي ًوزُ  99/1±43/32

 رسیذ. در گزٍُ کٌتزل 24/16±60/1، در گزٍُ آهَسش غیز هستقین  49/1±19/17

آهَسش ضیزدّی بِ صَرت چْزُ بِ چْزُ ٍ با دخالت هستقین آهَسش دٌّذُ با افشایص خَدکارآهذی،  نتیجه گیری:

 س سایواى ّوزاُ است.آگاّی ٍ عولکزد ضیزدّی در هاُ سَم پس ا

  ضیزدّی، خَدکارآهذی ، آگاّی، عولکزد، آهَسش هستقین، آهَسش غیز هستقین واژه های کلیدی:
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ABSTRACT 

The effect of educational package on breastfeeding self-efficacy, knowledge 

and practice in postpartum period. 

Objective(s): Although the importance of breastfeeding is well known in Iran, 

in recent years the rate of exclusive breastfeeding has been low. The purpose of 

this survey was to progress a self-care program for breastfeeding aims to 

increase mothers’ breastfeeding confidence and evaluate its effectiveness. 

Methods: An experimental pretest-posttest design has been conducted in Iran. 

The intervention, a breastfeeding educational program, has been created to 

improve mothers’ self-efficacy, knowledge and practice for breastfeeding. This 

Breastfeeding program includes: information on the advantages and basics of 

breastfeeding to evaluate breastfeeding by mothers, and a pamphlet and 

audiovisual materials on breastfeeding. Mothers received this program during 

one day after delivery in hospital. A convenience sample of 300 primiparous 

women was recruited at two hospitals from July to December 2012. One 

hundred women were recruited from hospital A and 200 from hospital B. The 

200 mothers giving birth in hospital B randomly choose (a) or (b) card. Group 

with (a) card received instructions with educational package and group with (b) 

card received only educational package without instructions. The control group 

received only the standard education. To evaluate the effectiveness of the 

educational package, breastfeeding self-efficacy, knowledge and practice 

measured early postpartum before the intervention, and after the intervention at 

a three month postpartum. The study used the Persian version of The 

Breastfeeding Self-Efficacy, knowledge and practice Scale. 

 

Results: After intervention means score of breastfeeding self-efficacy, 

knowledge and practice increased significantly in experimental groups but not 

in control group. 

Conclusion: The results indicated that educational intervention was effective to 

increasing breastfeeding self-efficacy, knowledge and practice among 

Primiparous mothers in post partum. 

Keyword: Breastfeeding Self- Efficacy, knowledge and practice, education . 

 

 

 


