
 

 :تحصيالت تكميلي نامه پایانچكيده     

 3196 /          /                           :نامه پایانپروپوزال تاریخ تصویب  الميرا عزیزی نام دانشجو:

 3197 /        /                                             :نامه پایانتاریخ دفاع  اعظم ملكيدکتر  استاد راهنما:

 کارشناسي ارشد :نامه پایاندرجه  سعيده مظلوم زاده، دکتر رضا پيرزهدکتر  استاد مشاور:

 3191 ورودی: مامایي گروه:
 

 شير با انحصاری تغذیه زمان مدت و شيردهي خودکارآمدی بر استرس مدیریت مشاوره تأثير بررسي :عنوان طرح

 زا نخست زنان در مادر
 

تغذیه با شير مادر فواید زیادی برای مادر، کودک و جامعه در پي دارد. خودکارآمدی شيردهي از متغيرهای  :مقدمه

جمله پاسخهای فيزیولوژیک مانند استرس قرار مهم تداوم شيردهي مي باشد که تحت تأثير چهار منبع اطالعاتي از 

دارد. هدف از پژوهش حاضر تعيين تأثير مشاوره مدیریت استرس بر خودکارآمدی شيردهي و مدت زمان تغذیه 

 انحصاری با شير مادر در زنان نخست زا بود.
 

نفر از زنان  331مطالعه حاضر یک کارآزمایي باليني شاهددار با تخصيص تصادفي بود. پس از انتخاب  :روش بررسي

تایي به دو گروه مداخله  1نفر از زنان واجد شرایط با استفاده از بلوک تصادفي  16نخست زا به شيوه نمونه گيری آسان، 

موگرافيک و مامایي، پرسشنامه استرس ادراک و کنترل تقسيم شدند. ابزارهای پژوهش شامل چک ليست مشخصات د

-16دقيقه در هفته  321جلسه به مدت  1شده کوهن و پرسشنامه خودکارآمدی شيردهي دنيس بود. گروه مداخله، طي 

های معمول انجام شد.  مراقبتبارداری، به صورت فردی مشاوره مدیریت استرس دریافت کردند و در گروه کنترل  11

ي و استرس ادراک شده در دوره قبل از مداخله و سپس در ماه اول و چهارم پس از زایمان خودکارآمدی شيرده

ماه پس از زایمان بررسي گردید. برای تجزیه و تحليل داده ها از  1سطح شيردهي نيز به صورت ماهانه تا  سنجيده شد.

 repeatedل، اندازه گيری مكرر )و آزمون های آماری کای دو، تست دقيق فيشر، تي مستق spss/ver 22نرم افزار 

measurement( تحليل بقا ،)Kaplan-miere method استفاده شد. 11/1( و آمار توصيفي در سطح اطمينان 
 

مقایسه ميانگين نمره خودکارآمدی شيردهي بين دو گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله تفاوت آماری معني  :نتایج

مداخله، ميانگين نمره خودکارآمدی شيردهي پس از مداخله افزایش معني داری  (. در گروه=11/1pداری نداشت )

(، این در حالي است که در گروه کنترل نمره خودکارآمدی در ماه اول پس از زایمان با کاهش همراه =1113/1pداشت )

(، به طوری =12/1pاشت )بود. همچنين سطح شيردهي در ماه اول پس از زایمان بين دو گروه تفاوت آماری معني داری د

 درصد بود. 11درصد و در گروه کنترل  6/22که تغذیه انحصاری با شير مادر در گروه مداخله 
 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد، مشاوره مدیریت استرس بر خودکارآمدی شيردهي و مدت  :و پيشنهادات یريگ جهينت

موثر بود، بنابراین پيشنهاد مي شود کاربرد این رویكرد در زمان تغذیه انحصاری با شير مادر در زنان نخست زا 

 مراقبتهای دوره بارداری مد نظر قرار گيرد.
 

 مشاوره، استرس، خودکارآمدی، شيردهي انحصاری :کليدی یها واژه
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