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مقایسه تأثير آموزش الکترونيک و کتابچه بر رضایت مندی
زنان از مراقبت های دوران پس از زایمان
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سهيال محمدی ریزی ،1پروین بهادران ،*1فریبا فهامی
.1

کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

خالصه

تاریخ پذیرش مقاله1931/5/3 :

تاریخ دریافت1931/11/8 :

مقدمه :رضایت ارباب رجوع ،وسیله ای ارزشمند جهت ارزیابی عملکرد برنامه ریزان سیستم بهداشتی و درمانی و راه
گشایی برای برنامه ریزان ارتقاء شیوه های خدمات می باشد .مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش الکترونیک بر
رضایت مندی زنان نخست زا درباره مراقبت های دوران پس از زایمان انجام شد.
روشکار :این مطالعه نیمه تجربی و آینده نگر در سال  1931-31بر روی  21نفر از مادران نخست زا در دوره پس از
زایمان و مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان انجام شد .نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب و به
دو گروه مداخله (آموزش الکترونیک) و کنترل (کتابچه) تقسیم شدند .پرسشنامه رضایت زنان در مورد مراقبت های
پس از زایمان در هر دو گروه در قبل و دو هفته پس از آموزش تکمیل شد .داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم
افزار آماری ( SPSSنسخه  )11/5و آزمون های آماری تی تست و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان
 pکمتر از  5/55معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :بر اساس نتایج آزمون تی مستقل ،نمره رضایت قبل از مداخله در هر دو گروه آموزشی تفاوت آماری معنی داری
نداشت ( )p=5/595در حالی که  1هفته بعد از مداخله ،دو گروه از این نظر تفاوت آماری معنی داری داشتند (.)p=5/515
عالوه بر این بین افزایش نمره رضایت در هر دو گروه نیز ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (.)p=5/510
نتيجهگيری :برنامه آموزش الکترونیک می تواند باعث افزایش سطح رضایت زنان نخست زا در دوران پس از زایمان
شود.
کلمات کليدی :الکترونیک ،دوره پس از زایمان ،رضایت مندی ارباب رجوع ،زنان

* نویسنده مسئول مکاتبات  :پروین بهادران؛ کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران .تلفن:
53191152113؛ پست الکترونيکbahadoran@nm.mui.ac.ir :
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درمانگاه و یا دریافت آموزش های پرسنل بهداشتی
ندارند ،می توانند مطالب آموزشی را بدون اضطراب و یا

مقدمه
 سهيال محمدی ریزی و همکاران

یکی از اولویت های برنامه های بهداشت باروری سازمان

استرس فراگیرند ( .)11در ارتباط با بکارگیری آموزش
الکترونیک در زنان نخست زا ،مطالعه لین و همکاران
( )1551در تایوان بر روی رضایت زنان باردار ،مطالعه
هانگ و همکاران ( )1552در تایوان در مورد آگاهی زنان
شیرده در دوره پس از زایمان و مطالعه کو و همکاران
( )1553در تایوان که بر روی آگاهی زنان در مراقبت از
نوزادان انجام شد ،نشان داد که روش آموزش مبتنی بر
کامپیوتر نسبت به گروه کنترل مؤثرتر است (،11 ،1
 .)11عالوه بر این ،استفاده از این آموزش در حرفه
پرستاری و دیگر مشاغل بهداشتی به دلیل ارتقاء سطح
محتوای آموزشی با استفاده از تکنولوژی های اطالعاتی و
ارتباطی جدید در زمینه آموزش به بیمار بسیار حائز
اهمیت است ( .)19با توجه به تأثیر ارتقاء کیفیت مراقبت
های دوران پس از زایمان بر سالمت مادر و نوزاد و با
توجه به این که بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و
درمانی ،بدون توجه به نظرات و انتظارات بیماران امکان
پذیر نیست ( )10و با توجه به مزایای آموزش الکترونیک
و گسترش استفاده از این نوع آموزش در همه مراکز
بهداشتی و درمانی و با در نظر گرفتن این مطلب که در
ایران چنین مطالعه ای گزارش نشده است ،مطالعه حاضر
با هدف تعیین تأثیر آموزش الکترونیک بر رضایت مندی
زنان از مراقبت های دوران پس از زایمان انجام شد.

جهانی بهداشت ،کاهش مرگ و میر مادران در اثر
بارداری و زایمان می باشد ( .)1بر اساس شواهد موجود،
عدم دسترسی به خدمات بهداشتی جامع و مطلوب ،مهم
ترین مانع جهت ارتقاء بهداشت مادران می باشد (.)9 ،1
مشخص کردن انتظارات و عوامل مؤثر در رضایت و
نارضایتی بیماران و تعیین نقاط ضعف و نواقص موجود
در سیستم ارائه خدمات نیز ،یکی دیگر از مهمترین
شاخص های کیفیت ارائه خدمات و پایش خدمات
بهداشتی درمانی می باشد که می تواند باعث ارتقاء شیوه
های ارائه خدمات بر اساس الگوی استاندارد سالمت شود
( .)5 ،0در حقیقت ،طب پیشگیری و ارتقاء آگاهی و
رضایت افراد ،سریعترین راه رسیدن به سالمت جامعه
است .تاکنون روش های آموزشی مختلفی در جهت
آموزش فراگیران به کار برده شده است ،اما وجود
مشکالت متعدد در رابطه با حضور آموزش دهنده مجرب
و متخصص ،وجود امکانات آموزشی جدید در منطقه و
امکان دسترسی به تکنولوژی های نوین آموزشی و
همچنین مشکالت حضور فراگیران در کالس های
حضوری ،باعث توسعه روش ها و راهبردهای یاددهی -
یادگیری غیرحضوری با بهره گیری از تکنولوژی ها و نرم
افزارهای آموزشی شده است ( .)2 ،1در روش آموزش
الکترونیک ،فراگیر می تواند مطالب آموزشی را بدون
آموزش چهره به چهره و حتی در فواصل دور فرا گیرد
( .)8این نوع آموزش که مهمترین کاربرد فناوری
اطالعات است ،به صورت یادگیری مبتنی بر کامپیوتر
ارائه می شود ( .)3در حقیقت ،آموزش مراقبین بهداشتی
به همراه جزوه و یا مواد آموزشی دیگر ،همیشه پاسخ
گوی سطوح مختلف انتظارات زنان باردار و جلب رضایت
آنان نمی شود ( ،)15اما در روش آموزش مبتنی بر چند
رسانه ،افراد می آموزند که چگونه یاد بگیرند .این روش،
هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی نداشته و افراد می
توانند به صورت خودخوان در منزل و یا محیط های
دیگر از آن استفاده کرده و مطالب را بر اساس جدول
زمانبندی یادگیری خود تنظیم کنند .همچنین در این
روش ،مادران شاغلی که زمان کافی برای مراجعه به

روش کار
این مطالعه مداخله ای در سال  1931-31بر روی 21
مادر نخست زا در بخش بعد از زایمان بیمارستان شهید
بهشتی شهر اصفهان انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه
شامل :داشتن رضایت کتبی جهت شرکت در مطالعه،
داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن ،داشتن حاملگی
ترم ،بینا و شنوا بودن و توانایی استفاده از کامپیوتر و
دستگاه ویدیو بود .مادران با حاملگی پرخطر و دارای
نوزاد بستری در بخش  NICUاز مطالعه خارج شدند.
حجم نمونه پس از مطالعه راهنما بر روی  15نفر و با
استفاده از فرمول مقایسه میانگین و با احتساب 15
درصد ریزش نمونه ناشی از نمونه گیری تصادفی 91 ،نفر
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الکترونیک ( 91مادر) و کتابچه ( 91نفر) قرار گرفتند .دو
گروه مورد مطالعه از نظر جنس و وزن نوزاد ،سن و شغل
و تحصیالت مادر و پدر همگن بودند .پس از جلب
رضایت مادران ،اطالعات فردی و باروری (سن ،شغل و
تحصیالت پدر و مادر ،سن و جنس نوزاد ،تمایل به
بارداری ،نوع زایمان) از طریق مصاحبه با مادر و شاخص
توده بدنی مادر از طریق تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم
بر مجذور قد بر حسب متر محاسبه شد .ابتدا پس از
آموزش معمول توسط پرسنل بخش طی  1ساعت اول
بعد از زایمان ،به منظور بررسی رضایت مادران از آموزش
های دوران پس از زایمان از پرسشنامه ای که شامل 12
سؤال بود ،استفاده شد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس
 5نقطه ای لیکرت از کامالً راضی ( )0تا کامالً ناراضی
( )5تنظیم شده بود که عالوه بر رضایت افراد از ابعاد 1
گانه آموزش (شامل :بهداشت فردی /روانی /جنسی،
تغذیه و مکمل های دارویی ،شیردهی ،مشاوره تنظیم
خانواده ،مراقبت از نوزاد و عالئم خطر نوزاد و ورزش های
پس از زایمان) ،رضایت زنان را در مورد محیط آموزش،
جذابیت و در دسترس بودن آموزش مورد سنجش قرار
می داد .طیف نمره کلی پرسشنامه رضایت از  5تا 18
بود که نمره  5-90ناراضی و نمره  95-18راضی از
آموزش ها در نظر گرفته شد .این پرسشنامه پژوهشگر
ساخته ،بر اساس پرسشنامه استاندارد ارسی و ایوانو
( )15( )1555و پس از مطالعه مقاالت و کتب علمی
معتبر ،طراحی شد و در هر دو گروه مداخله و کنترل،
قبل از هر گونه آموزش و همچنین  1هفته بعد از
آموزش تکمیل می شد.
سپس به گروه آموزش الکترونیک ،نرم افزار چند رسانه
ای داده شد .این نرم افزار شامل  1بعد آموزش و با
موضوعات متفاوت تنظیم شده بود .موضوعات آموزش
شامل -1 :بهداشت فردی /روانی /جنسی  -1تغذیه و
مکمل های دارویی  -9شیردهی  -0مشاوره تنظیم
خانواده  - 5مراقبت از نوزاد و عالئم خطر نوزاد  -1ورزش
های پس از زایمان بود که به صورت متن ،انیمیشن ،صدا
و فیلم و تصویر با فرمت های ،MPEG ،MP4 ،MP3

پذیر نبود و در مطالعات مشابه نیز مطالب به صورت چند
رسانه ای آموزش داده شده بود و همچنین با توجه به
سرعت پایین اینترنت و عدم کیفیت صدا و تصویر در
هنگام آموزش به صورت شبکه برخط ،سعی شد تا
محتوای آموزشی به صورت شبکه بدون خط 1مورد
استفاده قرار گیرد .افراد گروه کنترل ،عالوه بر آموزش
معمول ،جزوه مصور با همان محتوای نرم افزار چند
رسانه ای را دریافت کردند 1 .هفته پس از زایمان (1
هفته پس از مداخله) با واحدهای پژوهش تماس گرفته
شد و مجدداً پرسشنامه رضایت از آموزش های دوران
پس از زایمان تکمیل شد .در مطالعه حاضر ،جهت تعیین
اعتبار علمی پرسشنامه فردی و باروری و رضایت از
آموزش های دوران پس از زایمان ،از روش اعتبار محتوا
استفاده شد؛ بدین ترتیب که این ابزار با مطالعه
جدیدترین کتب و مقاالت در زمینه موضوع پژوهش تهیه
و سپس جهت ارزیابی ،در اختیار چند تن از صاحب
نظران و اساتید قرار گرفت .همچنین به منظور تأیید
اعتماد علمی این ابزار ،از روش آزمون  -آزمون مجدد (با
فاصله  1هفته) استفاده شد؛ بدین ترتیب که پژوهشگر،
آزمون را برای  15نفر از مادران ،در ابتدای مطالعه و
سپس یک هفته بعد از مداخله اجرا کرد و پایایی آن با
ضریب همبستگی  r=5/81و ( p=5/511پرسشنامه
فردی و باروری) و  r=5/83و ( p=5/519پرسشنامه
رضایت از آموزش ها) مورد تأیید قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )11/5و آزمون های آماری تی مستقل،
تی زوج و کای دو انجام شد .به منظور بررسی همگنی
متغیرهای کمی در دو گروه از آزمون من ویتنی و تی
مستقل و در متغیرهای کیفی اسمی و رتبهای از آزمون
های کای دو ،دقیق فیشر و من ویتنی استفاده شد.
میزان  pکمتر از  5/55معنی دار در نظر گرفته شد.
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 تأثير آموزش الکترونيک و کتابچه بر رضایت زنان از مراقبت های پس از زایمان

در هر گروه برآورد شد .نمونه ها با روش تخصیص
تصادفی (یک روز در میان) در دو گروه آموزش

 AVI ،HTMLتهیه شده بود .به دلیل اینکه دسترسی
به اینترنت به صورت شبکه برخط 1برای تمام زنان امکان

دانشگاهی و  19نفر ( )%88خانه دار بودند .همچنین
میانگین سنی همسران واحدهای پژوهش 18/0 1/51

یافته ها
 سهيال محمدی ریزی و همکاران

میانگین سنی واحدهای پژوهش  10/121/9سال و

سال بود که  00نفر ( )%11از آنها دارای تحصیالت غیر
دانشگاهی و  13نفر ( )%31شاغل بودند (جدول .)1

میانگین شاخص توده بدنی آنها  10/11/5کیلوگرم بر
متر مربع بود 02 .نفر ( )%11از افراد دارای تحصیالت غیر

جدول  -1توزیع فراوانی مطلق برخی مشخصات فردی و باروری زنان در دو گروه آموزشی
آموزش الکترونیک
تعداد (درصد)

آموزش جزوه
تعداد (درصد)

>15

)1/2( 1

)1/2( 1

15-13

)88/8( 91

)89/9( 95

<13

)8/99( 9

)19/8( 5

خانه دار

)21/1( 11

)11/1( 10

شاغل

)12/2( 15

)99/9( 11

دیپلم و کمتر

)00/0( 11

)51/2( 13

دانشگاهی

)55/5( 15

)02/11( 12

بیکار

)5/5( 1

)1/2( 1

شاغل

)30/0( 90

)32/1( 95

دیپلم و کمتر

)12/2( 15

)01/11( 15

دانشگاهی

)13/0( 15

)55/5( 15

کمتر از کفاف

)11/1( 8

)12/2( 15

در حد کفاف

)13/10( 15

)11/1( 10

بیشتر از کفاف

)8/9( 9

)5/5( 1

مشخصات

سن مادر (سال)

شغل مادر نوزاد
تحصیالت مادر نوزاد
شغل همسر
تحصیالت همسر

درآمد خانواده

از زایمان در قبل از مداخله در نمودار  1آورده شده است.

منابع کسب اطالعات هر دو گروه درباره آموزش های پس
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نمودار  - 1توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب منبع کسب اطالعات آموزش های دوران پس از زایمان
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تمایل به بارداری ،نوع زایمان و نمره رضایت نسبت به
آموزش های پس از زایمان همسان بودند (.)p<5/55
همچنین در قبل از مداخله بین میانگین نمره رضایت

نداشت ( )p=5/95در حالی که  1هفته بعد از مداخله،
این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود ()p=5/515
(جدول .)1

جدول  -2مقایسه ميانگين نمره رضایت زنان در قبل و  2هفته بعد از مداخله در دو گروه آموزشی
گروه آموزشی
نمره رضایت

الکترونیک

جزوه مصور

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

سطح معنی
*
داری

قبل از مداخله

12/50±5/0

11/80±1/1

p=5/95

 1هفته بعد از مداخله

11/ 19±5/1

51/11±5/9

p=5/515

نتیجه آزمون تی زوجی

p=5/551

p=5/551

* آزمون تی مستقل

نسبت به قبل از مداخله در گروه آموزش الکترونیک
 151درصد و در گروه کتابچه  111درصد افزایش
داشته که بین دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری
یافت شد (( )p=5/510نمودار .)1

 1هفته پس از مداخله 90 ،نفر ( )%35از افراد گروه
آموزش الکترونیک و  10نفر ( )%18از زنان در گروه
جزوه ،از آموزش های دوران پس از زایمان راضی بودند.
همچنین میزان سطح رضایت 1 ،هفته بعد از مداخله

%156

180%
160%
140%

%122

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

جزوه

الکترونیک

نمودار  -2مقایسه درصد افزایش نمره رضایت بعد از مداخله در هر دو گروه آموزشی

در جدول  9آورده شده است.

میانگین نمرات کسب شده در ابعاد مختلف رضایت 1
هفته بعد از مداخله در هر دو گروه چند رسانه و کتابچه
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قبل از مداخله ،دو گروه از نظر سن ،شاخص توده بدنی،
سن بارداری ،تحصیالت و شغل زنان و همسرانشان،

درباره آموزش های پس از زایمان بین دو گروه آموزش
الکترونیک و کتابچه تفاوت آماری معنی داری وجود

جدول  -3ميانگين نمرات ابعاد رضایت از آموزش ها در قبل و  2هفته بعد از مداخله در دو گروه آموزشی
گروه آموزشی

 سهيال محمدی ریزی و همکاران

ابعاد رضایت

الکترونیک
انحراف معیار ±میانگین

جزوه مصور
انحراف معیار ±میانگین

سطح معنی
*
داری

1/55±5/1

5/98±5/1

p=5/05

قبل از مداخله
بهداشت فردی/روانی/جنسی

تغذیه و مکمل های دارویی

ورزش های پس از زایمان

شیردهی

تنظیم خانواده

مراقبت از نوزاد

 1هفته بعد از مداخله

0/11±5/

1/5±5/9

نتیجه آزمون تی زوجی

p=5/911

p=5/559

قبل از مداخله

5/2±5/1

1/91±5/1

p=5/12

 1هفته بعد از مداخله

0/11±1/1

9/9±5/9

p=5/515

قبل از مداخله

p=5/591
5/58±5/1

p=5/505
5/52±5/1

p=5/28

 1هفته بعد از مداخله

0/15±1/5

0/51±5/51

p=5/511

نتیجه آزمون تی زوجی

p=5/501

p=5/515

قبل از مداخله

1/1±5/8

1/51±5/51

p=5/15

 1هفته بعد از مداخله

0/51±1/1

0/1±5/9

p=5/511

نتیجه آزمون تی زوجی
قبل از مداخله

p=5/518
5/1±5/1

p=5/51
5/51±5/59

p=5/99

 1هفته بعد از مداخله

0/11±1/5

9/51±5/11

p=5/511

نتیجه آزمون تی زوجی

p=5/510

p=5/559

قبل از مداخله

1/1±5/1

1/0±5/1

p=5/53

 1هفته بعد از مداخله
نتیجه آزمون تی زوجی

0/1±5/51
p=5/559

0/51±5/9
p=5/51

p=5/515

p=5/551

* آزمون تی مستقل

راضی بودند ( ،)0در حالی که در مطالعه فرخی و همکار
( ،)1558تقریباً  08درصد از آموزش های مربوط به
دوران بارداری در حد نامطلوب بود ( .)9این در حالی
است که در کشور ما ،ارائه مراقبت های دوران بارداری و
پس از زایمان اکثراً در قالب سخنرانی و در مدت زمان
بسیار کوتاهی انجام می شود .غالباً روش های فعال ،تأثیر
بیشتری بر مخاطبین دارد؛ به گونه ای که یونانیان قدیم،
مکالمات و ارتباطات جمعی را باعث تأثیرپذیری بیشتر
در مخاطبین می دانستند (.)18
در مطالعه منگلی و همکاران ( )1553در اراک ،میزان

بحث
در مطالعه حاضر ،آموزش الکترونیک باعث افزایش سطح
رضایت مندی زنان نخست زا در دوره بعد از زایمان شد
که این افزایش رضایت مندی به طور معنی داری بیشتر
از گروه کنترل بود .رضایت مندی بیمار به معنای گزارش
وی از کیفیت درمانی و تأثیر متقابل بین بیمار و ارائه
کنندگان خدمات سالمتی و درمانی می باشد ( .)11در
مطالعه حاضر  1هفته بعد از مداخله ،میانگین افزایش
نمره رضایت در دو گروه آموزش چند رسانه و کتابچه به
ترتیب  151درصد و  111درصد بود که بین دو گروه از

رضایت مندی زناشویی در گروه مداخله بعد از آموزش با
پمفلت ها از  118/2به  182/9افزایش یافت ( .)13در
مطالعه حاضر ،آموزش الکترونیک باعث افزایش نمره
رضایت زنان از مراقبت های دوران پس از زایمان تا 1
هفته بعد از زایمان شد ،در حالی که در مطالعه لین و
همکاران ( )1558در تایپه که با هدف تعیین تأثیر برنامه
آموزشی الکترونیک بر رضایت زنان باردار نخست زا با

این نظر اختالف معنی داری وجود داشت (.)p=5/510
آموزش مراقبین بهداشتی به همراه جزوه و یا مواد
آموزشی دیگر ،همیشه پاسخ گوی سطوح مختلف
انتظارات زنان باردار و جلب رضایت آنان نمی شود (.)12
در مطالعه شارمی و همکاران ( )1558که بر روی رضایت
مندی زنان از مراقبت های پیش از زایمان انجام شد،
تقریباً  11درصد از زنان از مراقبت های پیش از زایمان
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 9روز پس از زایمان ،از نظر نمره رضایت از آموزش های
شیردهی ،ارتباط معنی داری وجود داشت؛ به گونه ای
که میزان رضایت زنان از آموزش های شیردهی در گروه
آموزش الکترونیک بیشتر از گروه کنترل بود ( .)11در
مطالعه لین و همکاران ( )1558بر خالف مطالعه حاضر
که به بررسی تمام آموزش های دوران پس از زایمان
پرداخت ،تنها به بررسی رضایت زنان از آموزش های
شیردهی توجه شد .عالوه بر این ،پیگیری دوره های
آموزشی در مطالعه حاضر تا  1هفته صورت گرفت ،در
حالی که در مطالعه لین ،مادران  9روز پس از زایمان
پیگیری شدند .عالوه بر این در مطالعه حاضر عالوه بر
آموزش معمول ،به هر یک از گروه ها ،آموزش الکترونیک
و یا جزوه اختصاص داده شد در حالی که در مطالعه لین،
تنها از آموزش الکترونیک استفاده شده بود که این می
تواند یکی از نقاط قوت مطالعه حاضر باشد .عالوه بر این
در رابطه با بکارگیری آموزش الکترونیک در مطالعه کو و
همکاران ( ،)1553دو گروه (الکترونیک و معمول) از نظر
نمره آگاهی  1هفته بعد از آموزش ،تفاوت آماری معنی
داری داشتند؛ به گونه ای که نمره آگاهی در گروه
مداخله 2/1 ،برابر و در کنترل  1/2برابر ،افزایش یافت
( .)1در مطالعه هانگ و همکاران ( ،)1552نمره آگاهی
شیردهی در گروه مداخله از  10/2به  13/1در  1هفته
بعد از مداخله آموزشی و نمره نگرش شیردهی نیز از 30
به  159افزایش یافت و دو گروه از نظر آگاهی و نگرش
شیردهی ،تفاوت آماری معنی داری داشتند (.)11
تحقیقات نشان داده اند که آموزش کالمی به همراه
آموزش نوشتاری ،مفیدتر از آموزش کالمی به تنهایی می
باشد ( .)15در حقیقت در آموزش الکترونیک (چند
رسانه ای) ،اطالعات نوشتاری همراه با کالم و انیمیشن
می تواند در منزل ،به هنگام مسافرت و در هر زمانی در
اختیار افراد قرار داده شده و در مواقع ضروری ،پرینت
گرفته شود که این از مزیت های بسیار مهم این روش
محسوب می شود ( .)1در مطالعه حاضر ،اطالعات از
طریق خود گزارش دهی جمع آوری شد که این ،جزء

منازل به منظور تکمیل پست تست ،سعی شد که در هر
دو گروه از طریق تماس تلفنی انجام شود .یکی از نقاط
قوت مطالعه حاضر ،مقایسه هر دو روش آموزش
الکترونیک و جزوه بود ،در حالی که در سایر مطالعات
انجام شده ،تنها به بررسی یکی از این دو نوع آموزش
پرداخته شد .عالوه بر این انجام مطالعه بر روی زنان
نخست زا با توجه به عدم آشنایی و تجربه آنان در زمینه
بارداری و زایمان ،می تواند نقطه قوت دیگر مطالعه
حاضر باشد .یکی دیگر از نقاط قوت این مطالعه ،استفاده
از روش آموزش جدید چند رسانه ای به صورت
الکترونیک بود که این برنامه ،در دستگاه ویدئو ،کامپیوتر
و هر سخت افزار دیگری قابل پخش می باشد و
واحدهای پژوهش می توانستند مطالب را چندین بار با
همان کیفیت اولیه ،همراه با صدا و انیمیشن مشاهده
نمایند .با توجه به کمبود هزینه های در نظر گرفته شده،
عدم همکاری اکثر زنان به دلیل وقت گیر بودن تکمیل
پرسشنامه ها و نیاز به استراحت بیشترشان در دوران
پس از زایمان ،پیگیری زنان به مدت بیش از دو هفته
امکان پذیر نبود که این می تواند یکی از نقاط ضعف این
مطالعه باشد؛ لذا پیشنهاد می شود این مطالعه با دوره
های پیگیری طوالنی تر از  1هفته پس از زایمان در
مطالعات بعدی انجام گیرد.

نتيجه گيری
آموزش الکترونیک ،باعث ارتقاء رضایت مندی زنان
نخست زا در دوره بعد از زایمان می شود.

تشکر و قدردانی
این مطالعه حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره  131535می
باشد ،بدینوسیله از حمایت و همکاری معاونت محترم
پژوهشی دانشگاه ،پرسنل بیمارستان شهید بهشتی شهر
اصفهان و همکاری مادران شرکت کننده در مطالعه
تشکر و قدردانی می شود.
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