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 خالصه 
 مقدمه

ی باور و خودکارآمدی به معن. ارتقا سالمت کودکان و مادران جامعه به تغذیه با شیرمادر وابسته است
هر چه میزان خودکارآمدی شیردهی در . اطمینان فرد در توانایی خود جهت انجام رفتار بهداشتی می باشد

هدف از این مطالعه، بررسی خودکارآمدی . مادران باالتر باشد، طول مدت شیردهی باالتر خواهد بود
 .می باشد 1324ن مشهد در سال شیردهی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستا

 کار وشر
نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 125تحلیلی -در مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی

ابزار گردآوری . شهرستان مشهد که نخست زا و واجد شرایط مطالعه بودند، به طور تصادفی انتخاب شدند
ی شامل اطالعات دموگرافیک و دیگری پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی داده ها دو پرسشنامه بود که یک

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی با نرم افزار . شیردهی فکس و دنیس بود
spss18 انجام گردید. 

 نتایج
میانگین نمره خودکارآمدی  .سال نشان داد 2/24±4/5یافته های پژوهش میانگین سنی زنان مورد مطالعه را

نتایج، . نمونه های پژوهش نمره خودکارآمدی متوسط داشتنددرصد  2/54بود که 54/124±1/11زنان 
ارتباط آماری معناداری را بین سن، تحصیالت، درآمد، شغل، تحصیالت همسر و شغل همسر نمونه های 

 .مورد پژوهش با نمره خودکارآمدی نشان نداد
 جه گیریینت

جه به نقش مهمی که خودکارآمدی شیردهی در تغذیه با شیرمادر دارد، یافته های این پژوهش نشان با تو
دهنده خودکارآمدی مرزی یا متوسط در نمونه های مورد پژوهش می باشد که این امر برنامه ریزی موثر را 

 .جهت افزایش خودکارآمدی شیردهی زنان در دوران بارداری را می طلبد
  خودکارآمدی، شیردهی، زنان باردار :کلمات کلیدی
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