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 زایمان و بارداری به نسبت مادران برآگاهی الکترونیکی آموزش تاثیر

 2محمدحسین بحیرایی، 1گنجعلی فهیمه

 چکیده

 ارتقزاي  نتيجز،   در و عزوار،   و شزا  بيمزاري  كزاشش  در بسزاايي  نقش تواند مي بارداري دوران در مؤثر آموزش هدف:

 .بود باردار مادران آگاشي  بر الکترونيکي آموزش تأثير بررسي مطالع،  اين از شدف. باشد داشت، مادران سالمت

-بزود. روش نمونز،   پس آزمون گروه آزمايش و گزواه -مونشمراه با پيش از تجربيپژوشش حاضر از نوع نيم،  :کار روش

 بهداشزت  مراكزا  ب، كنندهمراجع،  82-61 شايشفت، بين زانخست بارداري مادران بينشدفمند از گيري ابتدا ب، صورت 

دو ورود از بين متقاضيان ب، طور تصادفي ب،  معيارشايدارا بودن نفر با  611تعداد  سپسبرگاار شد و  دزفول شهرستان

 شدند.   تقسيمگروه مساوي 

 2. گزروه آزمزايش  طزي    از بارداري بزود  محقق ساخت، و سنجش آگاشي سالمت روان گلدبرگشاي  پرسشنام،اباار كار  

و گروه گواه فقط آموزش شاي روتين مركا بهداشت را دريافت  قرار گرفتند( از راه دور الکترونيکي) آموزشتحت  شفت،  

 يري )آنکووا( تحليل شدند.ه از مدل آماري كوواريانس تک متغشا با استفادداده .مي كردند

ن و پزس  پزيش آزمزو   ,(F=26/13, P=0/001)آگزاشي شاي پژوشش نشان داد ك، بين ميانگين نمزرات  يافت، ها:یافته

   داري مشاشده شده است.تفاوت معني آزمون گروه آزمايش و گواه

 و بزارداري  بز،  نسزتت  آگاشي مزادران بر  از راه دور  الکترونيکي و آموزش آموزشدشد ك، نتايج نشان مي گیری:نتیجه

 آگزاشي و  منظزور ارتقزا   مزؤثر  بز،  تواند ب، عنوان يزک راشکزار     ميآموزشيكارگيري اين روش لذا ب، مؤثر است.زايمان 

 شود.توانمندسازي آنان بکار گرفت،

 

 

 .زايمان و بارداري زا نخست مادارن   آگاشي آموزش الکترونيکي :واژه های کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 ایران تهران جنوب، تهران، واحد آزاد دانشگاه آموزشی، تکنولوؤی ارشد کارشناسی . 1
 . استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران 2
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 دمهمق

 و مجازي شاي آموزش ايجاد آموزش  در اينترنت كاربرد و تاثير اطالعات جديد شاي فناوري مهم دستاوردشاي از يکي

 و يادگيري -اموزش نظام در جديد شاي فناوري افتادن جا با   (.6938 نيا  افضل)است دور راه از يادگيري و آموزش

 افضل) يافت خواشد تغيير چشمگيري نحو ب، شرايط امور اين در اطالعات فناوري مختلف ابعاد افاون روز كاربردشاي

 (6938نيا 

اشاره مي كند  اتحادي،  6ارائ، خدمات بهداشت و درمان ب، سالمت الکترونيک استفاده از فناوري اطالعات و ارتتاطات در

اروپا سالمت الکترونيک را ب، عنوان استفاده از فناوري اطالعات مدرن ب، منظور برآوردن نيازشاي شهروندان  بيماران  

متخصصان خدمات بهداشت و درمان   ارائ، دشندگان خدمات بهداشت و درمان و سياست گذاران تعريف كرده است 

 (.8119  6)اتحادي، اروپا

 كردن روز ب، و دائمي يادگيري و گرددمي محسوب شاانسان زندگي ناپذيرجدايي اجااي از يکي يادگيري  اينک، ب، وج،ت با

 بارداري دوران در مؤثر آموزش طرفي از و است برخوردار چندان دو اشميتي از بهداشتي  مسائل در شامهارت و اطالعات

 نوزادي دوره اينک، و باشد داشت، خانواده و نوزاد مادر  سالمت ارتقاي و عوار، شا بيماري دركاشش بساايي نقش تواندمي

 نحوه از مادر آگاشي. دارد دقيق شايمراقتت ارائ، و صحيح شناخت ب، نياز ك، است زندگي مراحل ترينحساس از يکي

 نفس ب، اعتماد بردن باال در تواندمي دوران اين در ضروري شايمراقتت ارائ، چگونگي و نوزاد مشکالت با صحيح برخورد

 با. باشد داشت، بساايي تأثير زمين، اين در غلط شايسنت و باورشا از بسياري نمودن برطرف و نوزاد از نگهداري در مادران

 زايمان در ويژه ب،) نوزاد با مواج، در علمي غير و نادرست باورشاي برخي و مادران براي نياز مورد اطالعات وسعت ب، توج،

 حس نوزادي دوران شايع مشکالت با برخورد نحوه و روزمره شايمراقتت مورد در كليدي نکات آموزش ضرورت( نخست

 (.8112 شمکاران  و 8وندربرگ) شودمي

 شزر  در شركس  براي يادگيري شاي فرصت شود ك، مي تلقي دور راه از ارتياطي عامل يک عنوان ب، الکترونيکي آموزش

 كزاشش  در بسزاايي  نقزش  تواندمي بارداري دوران در مؤثر آموزش  (.6938  نياافضل) كند مي مهيا  را زماني شر و كجا

 وجزود  بزا  (. 8162  9كزايلر  و برگشزتورم ) باشزد  داشزت،  نزوزاد  و مزادر  سزالمت  ارتقاي نتيج،  در و عوار، و شابيماري

 بزاردار  زنزان  بهداشت در مهم متحثي نيا رواني مشکالت بارداري  دوران جسمي مشکالت زمين، در علمي شايپيشرفت

 تجربز،  كز،  اسزت  داده نشان مطالعات برخي اما شودمي والدين چشمگير شادماني ستب اغلب بارداري . آيدمي شمار ب،

 اسزترس  و افسزردگي  اضزطراب   سزتب  زنزان   از برخي در و آوردمي بوجود روحي بحران نوعي زنان  زندگي در بارداري

 دوران  ايزن  كز،  طزوري  بز، . كنزد مي ايجاد باردار زن در را ناپايداري حاالت ديگر  طرف از اضطراب و وحشت. گرددمي

 روانشزناختي   ديزدگاه  از(. 8112 شمکاران  و جنتي)برانگيااند را رواني شايبيماري ك، باشد زااسترس حدي ب، تواندمي

 شديد اضطراب باورند براين نيا محققين برخي. دشندمي پاسخ بارداري زاي استرس عوامل ب، متنوعي شايروش با زنان

                                                           
.E.health1 
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 كزاشش  مزادري  نقزش  ايفزاي  در را مزادر  توانايي و گرددمي جنين و مادر دلتستگي در آسيب موجب بارداري دوران در

  (.8112 شمکاران  و 6لي) دشدمي

 زيزرا  آيد مي حساب ب، پاشکي علم مهم دستاوردشاي از بارداري دوران شايمراقتت  است مانندبي موقعيت يک بارداري

 دوران(. 6936 شمکزاران   و زادهحسزن ) گذاردمي تاثير جنين در شودمي متتال آنها ب، مادر ك، رواني حاالت و نا آگاشي

 بسزيار  روانشزناختي  و فيايولوژيزک  تغييزرات  نيازمنزد  ك، است شمراه بسياري جسمي و شيجاني رواني  فشار با بارداري

 بارداري  آخر ماش، س، در باردار زنان نامطلوب ذشني شنجارشاي و نادرست نگرش  . (6938 پور سلطان و آرامدل) است

 روان سزالمت  تنگاتنز   رابط، محققين (. 8166 شمکاران  و زاده يادي) شودمي باردار مادر اضطراب و استرس موجب

 جامعز،  سزالمت  حفز   در تواندمي مادر روان سالمت ارتقاي ك، دارند اذعان و دادند قرار بررسي مورد را مادر با كودك

 خزدمات  كليز،  ارائز،  بز،  زنزان  سترسزي د (.8113 شمکزاران   و8 يارچيسزکي ؛ 6938عتاسي  ) باشد داشت، مؤثري نقش

 پزس  و زايمان بارداري  حين بارداري  از قتل دوران در مشاوره و آموزش طريق از آنان آگاشي افاايش با شمراه بهداشتي

 (.8113 شمکاران  و يارچيسکي)باشدمي دوران اين عوار، و مير و مرگ وقوع از پيشگيري در مؤثر عوامل از زايمان  از

 بيشتري انگياه و تمايل او در  (اضطراب و استرس كاشش)باردار مادر روان سالمت بهتود و آگاشي افاايش جهت آموزش

 شزاي مراقتزت  ادامز،  ورزش  مناسزب   تغذيز،  الکزل   و سزيگار  تزرك  مانند بارداري طي در بهداشتي رفتارشاي اعمال ب،

 مزادر  شزير  بزا  نوزاد تغذي، مياان افاايش زايمان  براي آمادگي شايكالس در شركت و جنين شناخت ب، تمايل بارداري 

) شزود مزي  نزوزاد  و مزادر  سزالمت  ارتقزاي  و بارداري بخشرضايت پيامد ب، منجر رفتارشا اين تمامي ك، گردد مي ايجاد

 مزادران  بزارداري  طزي  در مزدت  كوتاه مهارت و آگاشي افاايش ك، داد نشان شايافت، نتايج(. 8161 شمکاران  و 9ليندرن

 باعزث  مزدت   بلنزد  در كز،  شودمي بارداري مورد در بعدي شايگيريتصميم و دانش آنها  نفس ب، اعتماد افاايش باعث

 كز،  داده نشزان  تحقيقزات  شمچنزين  (. 8166 شمکزاران   و 2آريزار ) شودمي وزن كم نوزاد تولد از ناشي عوار، كاشش

 امزر  در شزريک  را خزود  دوران ايزن  در وي كز،  گزردد مزي  باعزث  زايمزان  و بارداري روند زمين، در مادر آگاشي افاايش

-مي كاشش بارداري دوران عوار، و شده زايمان و بارداري روند طتيعي سير ب، منجر امر اين درنتيج،. بداند شامراقتت

 زايمزان   بزراي  آمادگي موجب تنها ن، بارداري دوران در مهارت و آگاشي افاايش بنابراين(. 8161 شمکاران  و 2پن) يابد

 مثتتزي  تأثيرات تواندمي شاآموزش اين بلک، شود مي بارداري دوران عوار، و مير و مرگ از جلوگيري و سالمت ارتقاي

 (.8166 شمکاران  و 1برونر) باشد داشت، نيا نوزاد سالمت بر

 وضزعيت  ايزن  در گزرفتن  قزرار . اسزت  ناشزناخت،  تجرب، بار اولين در بخصوص زوجي شر براي بارداري دوران يقين بطور

 ترس) اضطراب چرخ، شدن شکست، موجب آگاشي. شودمي اضطراب و نگراني ترس  موجب آگاشي  داشتن بدون جديد

 شزر   شزمال  در ايمداخل، پروژه بررسي طي مطالعات نتايج (.6932 شمکاران  و افشار امامي) شودمي( درد – تنش –

 در بزاردار  زنزان  بز،  دادن آگزاشي  كز،  داد نشان روستايي زنان سالمت ارتقاي براي 6331 تا 6336 شايسال بين تايلند

                                                           
.Lee,AM 1  

 Yarcheski, A.2  
 Lindren, K. .3  
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؛ دي 8112  6گزريفس ) اسزت  مفيزد  بسيار ايشان سالمت ارتقاي در بهداشتي اولي، شايمراقتت مختلف اجااي با رابط،

 بهداشتي رفتارشاي تغيير ايجاد باعث آموزش  طريق از نگرش و دانش افاايش بررسي  مورد مطالع، طي(. 8168  8موت

 كز،  دادنزد  نشزان  نيزا  ديگزر  مطالعات(. 8113 9بارتلت ) گرددمي رفتارشا پايداري در آموزشي شايدوره تداوم و تعداد و

 بزروز  كزاشش  باعزث  بزاردار   مزادران  پرخطزر  شزاي زيرگروه و شاجمعيت در خصوصاً بارداري  دوران شايمراقتت آموزش

 بزراي  ضزروري  امزري  بزارداري  دوران آموزش (.8112  2و سيتل ليتوس) شودمي آن متعاقب مسائل و زايماني خطرات

؛ 6939كريمزي   )گيزرد  مزي  انجزام  ويزژه  شاي روش از استفاده با و مختلف مراحل طي ك، است خانواده و مادر سالمت

 برابزر  در را خزود  ناگهزان  نخست  زايمان در شدن  باردار براي زن شديد عالق، وجود با  (.6938فيروزبخت و شمکاران  

 آنهزا  در اناجزار  و خوشي متناقض شايواكنش بروز و بينندمي زايمان جريان و زايمان درد بارداري  ناشناخت، مخاطرات

 نداشتن اطالعات كزافي  باردار  زنان در اضطراب بودن باال داليل(. 8161 شمکاران  و بذرافشان) است شايع توأم بصورت

  . (8166 عليپور ) باشدمي مسئوليت و تعهد پذيرش جنين  وضعيت و زايمان و بارداري مورد در

ذشني او  درباره جنين در حال رشد  تغييزرات  شود و سؤاالت متعدد مادر در دوران بارداري با نگراني جديدي مواج، مي

شزاي  دشزد. يافتز،  كند  در نتيج،  سالمت روان زنان باردار و خانواده تحت تأثير قرار ميبدن و زايمان  او را مضطرب مي

شزاي آخزر بزارداري روي    خصزوص در شفتز،  دشند ك، درمان اضطراب مادر باردار  ب، علت عدم آگاشي  ب،ديگر نشان مي

(. بنزابراين  6939  شزود )كريمزي  ر و كمک ب، كاشش اضزطراب مزي  بخشي مادت جنين مؤثر است و منجر ب، آرامسالم

خزود و   آمزوزد  بلکز، آنهزا را دربزاره    رفتاري ن، تنها روش حل مسأل، را ب، مادران مي -شا با رويکردشاي شناختيآموزش

(.بز، نظزر   8169  2يابنزد )شزاوس  طراب( دسزت مزي  سازد و در نتيج، ب، احساس بهتري )كاشش اضز كودكشان آگاه مي

باشزد. در ايزن راسزتا  آمزوزش     رسد در نظر گرفتن عواملي مؤثر بر تصميم مادران در انتخاب نوع زايمان ضروري ميمي

شاي الزم در خصوص انتخاب روش زايمان مناسب براي زنان باردار و شمسرانشان مزورد تأكيزد قرارگرفتز، اسزت     مهارت

 دوران در مزادر  روان بهداشزت  بز،  خزاص  توجز،  بنزابراين (. 6939شريفي راد و شمکاران   ;6936وشمکاران زاده )يادي

 آمزوزش (. 8166 شمکاران  و زاده شجاعي) باشد بارگسالي دوران مسائل از پيشگيري جهت در ابااري تواندمي بارداري

 تواندمي و باشدمي ضروري جسم و روان بهداشت تعيين براي ك، است مهمي و دقيق الگوشاي جمل، از آگاشي جهت در

 بز،  نقزش  توانزد مي پيشگيران، رفتارشاي خصوص در افراد عملکرد و باور اين. دشد قرار تأثير تحت را افراد عملکرد و باور

 شمکزاران   و 1جاروس؛ 6938فيروزبخت و شمکاران  ) باشد داشت، داشت، مناسب مداخالتي شايبرنام، تدوين در ساايي

با توج، ب، اشميت عدم آگاشي و پيامدشاي منفي و جتران ناپذير آنها بر سالمت روان و جسم مادران و خانواده   (.8112

شا ب، روش حضوري در كالس مورد بررسي قرار گرفت، است  و امکان نستت ب، بارداري و زايمان و اينک، تاكنون آموزش

طرفي با وجود جايگاه آموزش مجازي و فناوري شزاي علمزي و نتزايج    شا براي شمگان مقدور نيست  از شركت در كالس

موثر آن   اين تحقيق در صدد آن است ك، ب، تأثير آموزش از راه دور و مجازي بر ميزاان آگزاشي مزادران از بزارداري و     

 زايمان بپردازد.

                                                           
Griffith, JM .1  

. De Muth, J.E2  

. Bartlett, EE3  
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 روش

بود. در پزژوشش حاضزر جامعز، مزورد      با گروه گواه9پس آزمون  - 8از نوع پيش آزمون6تحقيق حاضرطرح شت، آزمايشي

 واحزد  بز،  كننزده مراجعز،   6932سزال  در دزفول شهرستان 82- 61 شايشفت، بين  نخست زا باردار زنانشامل مطالع،  

اب و بز،  نمو ن، گيري بر اساس در دسزترس انتخز  نفر مي باشند.   611با تعداد  دزفول شهرستان بهداشت مراكا مامايي

شزامل   . در ايزن پزژوشش مزالك ورود   نفري گواه قزرار گرفتنزد   21وگروه  نفري آزمايش 21ه صورت تصادفي ب، دو گرو

 فشزارخون  شزديد   قلتزي  بيماري: مانند جنين و مادر سالمت كننده تهديد مشکل يا بيماري عدم .8  نخست بارداري.6:

 رضززايت .2  رواني روحي مامن يا حاد اختالالت ب، ابتال عدم. 9 بارداري ديابت يا و ديابت رحم  دشان، نارسايي مامن 

 در حضزور  ادامز،  ب، تمايل عدم .6. مالك شاي خروج شامل باشند نديده آموزش قتال مداخل، گروه.2  پژوشش در شركت

 داروشزاي  از اسزتفاده  .9  باشزد  داشزت،  فزوري  درمزان  بز،  نيزاز  ك، شديد روانپاشکي اختالل ب، ابتال .8  آموزش جلسات

 .بارداري آموزش شايكالس در شركت .2  مخدر مواد يا روانگردان

بزراي   :( GHQ-28) پرسشنامه سالمت روانی گلددبر   اباارشاي اندازه گيري مورد استفاده دراين پژوشش شامل :

( استفاده شده است ك، سؤاالت آن مشتمل 6328)2سنجش سالمت رواني از فرم كوتاه مقياس سالمت عمومي گلدبرگ

رآمزدي اجتمزاعي مزي    ابرگيرنده ي چهار خرده مقياس شکايت جسماني  اضزطراب  افسزردگي و  ناك  سؤال و در  82بر 

 كلزي  نمره نهايت در. شودمي گذارينمره 9 تا 1 از سوال شر ك، است سوال 82 داراي  عمومي سالمت پرسشنام،  باشد

 شزود  بيشزتر  فزرد  نمره چ، شر و است بيشتر اشروان سالمت باشد كمتر فرد نمره چ، شر. بود خواشد 22 تا 1 بين فرد

 :از عتارتند پرسشنام، اين شايزيرمقياس. يابدمي كاشش اشروان سالمت

 62 تا 2 سواالت: خوابي بي و اضطراب زيرمقياس -2 تا 6 سواالت: جسماني عاليم زيرمقياس 

. 82 تزا  88 سزواالت : افسزردگي  عاليم زيرمقياس  -86 تا 62 سواالت: اجتماعي كاركرد در اختالل زيرمقياس 

و ضزريب شمتسزتگي آن بزا    22/1و پايزايي بازآزمزايي    29/1و پايايي تنصزيف   21/1الي 12/1ضريب اعتتار اين مقياس 

  (.6921تقوي  (  )=16/1pگاارش شده است)=r 21/1پرسشنام، فراشناخت 

 و سزوال  69 فزردي  مشخصزات  دموگرافيک  اطالعات حاوي ليست چک ساخت،  محقق پرسشنام،: آگاهی پرسشنامه

 نحزوه  .شزد  خواشزد  انجزام  شاگاين، بنديكد حسب بر گذارينمره نحوه. باشدمي سوال 82 آگاشي سنجش شايشاخص

  68 تزا  6 سواالت  آگاشي  سطح نمره بندي سنجش.شد  انجام شا بين صفر تا دو  گاين، كدبندي حسب بر نمره گذاري

 62 و 63 62 سزواالت   ( امتيزاز  صفر= غلط پاسخ و پاسخ بدون    امتياز 8= درست پاسخ(چند گاين، ايي  88  82 89و

 8 درسزت  پاسزخ  61  و62 62 69 سواالت   امتياز صفر غلط و پاسخ بدون   6 ناقص   امتياز 8 صحيح توضيحي   پاسخ

 شزوند  مزي  گزذاري  نمره انتخاب  روش درست  دليل ب، بست، ك، 86  81 سواالت   نمره صفر غلط و  6 نمره  نمي دانم

                                                           
1.  Quasi experimental 

2.  Pre- test 

3.  Post- Test 

Goldberg.4  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 آگززاشي 61 متوسط   زير آگاشي 61-62خوب   آگاشي  81-82 .  (درست  انتخاب) 8 و( نادرست انتخاب) صفر بين

 .گرفت تعلقضعيف 

 استفاده پايايي قابليت محاست، روش. است شده تاييد محقق اضاف، ب، راشنما استاد و ختره نفر س، توسط آزمون روايي 

 شزايي آزمزون  يا شاپرسشنام، جمل، از گيرياندازه اباار دروني شماشنگي محاست، براي روش اين. است كرونتاخ فرمول از

 صزورت  بز،  بزاردار   زنان از نفر 81 بين شده اجرا پايلوت در. رودمي بکار كندمي گيرياندازه را مختلف شايخصيص، ك،

 شمسزاني  دشنزده  نشزان  كز،  درصد 21آگاشي شاخص در شمگن سواالت بين شمتستگي كرونتاخ آلفاي ضريب تصادفي

 .است آمده بدست آزمون  براي مناسب دروني

 روش اجرای پژوهش

 سزالمت  آزمزون  ورود  مزورد  مزالك  و جسمي سالمت نظر از بهداشتي پرونده كنترل از كننده  بعدمراجع، مادران ابتدا

گرفتند  و بعد بطور  قرار آگاشي سطح  آزمون پيش شا موردسپس تمامي نمون،. شدند بعد مرحل، وارد  گرفتند قرار روان

يزک جلسز،) بزراي    موضزوع  شفت،  شر شفت،  2طي آزمايش تصادفي ساده ب، دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند  گروه

 خان،  ك، وزارت مصوب آموزشي برنام، اينک، مادران فرصت مطالع، و يادگيري را داشت، باشند(  موضوع شر جلس، طتق

 شده  بيان ارائ،شاي روش و اشداف تحقيقاتي  بيان روش كار درباره از آن توضيحات   بعداست  قرار گرفتند مدهآ زير در

 بودن محرمان، از دور  اطمينان راه ازالکترونيکي و  آموزش مفاشيم مورد در توضيح وسازي روشن    طرح برگااري نحوه

 طريزق  از مشزاركتي  فضاي تلفن  ايجاد شماره گذاشتن اختيار مطالع،  در مورد افراد تصادفي انتخاب  اطالعات و اسامي

 بيان ب، آنها تشويق و بحث در افرادو تعامل   كردن دخيل براي ايميل يا و وبالگ در نظرات آپ  بيان   واتس اسام اس

 امزامي ) آموزشزي  فزيلم  دي وي دي با شمراه آموزشي با كتاب  آموزش تحتآنگاه سواالت   ب، پاسخ جهت در مشکالت

 طراحزي شا آموزش جهت ك، - 6شخصي وبالگ شامل:  اينترنت و  -داده شد نفر كتاب شر ب،-( 6932شمکاران   و افشار

الکترونيک  ملي آموزش   سامان،8سالمت فيلم جامع شامل: بانک سايت بان  معرفي ني ني شمراه گوشي افاار نرم  -شده

 اينترنزت  بز،  كز،  افزرادي  و 1سزايت    مامزا 2سزايت  نزي  شامل: ني سايت   وب2سالمت شمراه كتابخان، و سايت 9سالمت

 بز،  تاكيزد  بزا   .ب، آمزوزش بپردازنزد  تا بصورت غيره حضوري  شد كپي دي سي روي و وبالگ مطالب نداشتند دسترسي

 جلسز،  شزروع  از قتزل  جلسز،  شزر  زمان پايان جلس، شر مطالع، از اطمينان براي .  بروند پيش گروه با را جلسات اينک،

 طزول . گرديزد  برگزاار  پاسزخ  اس  پرسشام اس با نداشتند دسترسي اينترنت ب، ك، افرادي و  آپ واتس طريق از بعدي

 بود. شمراه و ايميل تلفن طريق فقط از ارتتاط آموزش مدت

                                                           
6. fgmidvif.persianblog.ir 

8. Health Film Bank  
9. Salamat.ulc.ir  
2. Bualisina.net  
2. Ninisite.com  
1. Mamasite.ir  
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 و زايشزگاه  بخزش  توصزيف  و زايمزان  فيلم و انيميشن براي حضوري قتل از پر كردن پرسشنام، پس آزمون  يک جلس،

 و نکردنزد  دريافزت  را مداخلز،  برنام، گواه گروه مدت ترخيص  دراين تا بستر جهت ورود زمان از مامايي اقدامات توضيح

 شزد.الزم بزذكر اسزت كز، در     گرفتز،  آزمزون  پس  گروه دو از آنگاه. كردند دريافت را مركا بهداشت روتينشاي مراقتت

 و آمزوزش  دوره طول   و در (21و گواه 22) گروه آزمايش نفر 2 آزمون پيش براي روان سالمت تست از بعد اول مرحل،

نفزر( از ادامز، شمکزاري     9نفزر  و از گزروه كنتزرل     8شاي گروه تحت آموزش دادند )از نمون، انصراف نفر 2  آزمون پس

 انصراف دادند.

متغيره استفاده  چندشا  از روش تحليل كواريانس نظر گرفتن نرمال بودن توزيع نمره شا و شمگني واريانسبا توج، ب، در

ارايز،   6در جزدول   آموزشزي  مورد تحليل قرار گرفتنزد. محتزواي جلسزات      SPSS 21شد و داده شا با كمک نرم افاار 

 است.شده

 براي آموزش مادران باردار آموزش مصوب وزارتخان، جلسات برنام،  -6جدول

 جلسه عنوان

 كششزي   شزاي تمزرين  انجزام  ب، تشويق  شايع شکايات  فيايولوژيک و آناتوميک تغييرات  فيايولوژيک زايمان مورد در توضيحات

 آرامي تن و تنفس

 اول

  درد كاشش شايروش فيلم نمايش  زايمان درد كاشش مختلف شايروش با آشنايي و زايمان درد   بارداري دوران تغذي، 

 آرامي تن و تنفسي كششي  شايتمرين انجام ب، تشويق

 دوم

 تن و تنفسي كششي  شايتمرين انجام ب، تشويق  شمسران آموزش  جنين تکامل و رشد  بارداري دوران تغذي،  رواني بهداشت •

 آرامي

 سوم

 تشويقفردي   بهداشت و خطر عاليم بارداري  شايمراقتت اشميت  فيايولوژيک و آناتومي تغييرات و شايع شايشکايت بر مرور •

 آرامي تن و تنفسي كششي  شايتمرين انجام ب،

 چهارم

 تشويق  درد كاشش شايروش فيلم نمايش  زايمان درد كاشش مختلف شايروش با آشنايي و زايمان درد  بارداري دوران تغذي، •

 آرامي تن و تنفسي كششي  شايتمرين انجام ب،

 پنجم

 ب، تشويق  زايمان براي ريايبرنام،  شمراه نقش  زايماني مراحل و درد كاشش شايروش بر مروري و طتيعي زايمان اشميت •

 آرامي تن و تنفسي كششي  شايتمرين انجام

 ششم

 شايتمرين انجام ب، تشويق  شيردشي آموزش  زايمان از چس خطر عالئم و زايمان از پس مراقتت  بارداري خطر عاليم •

 آرامي تن و تنفس كششي 

 شفتم

 انجام ب، تشويق  نوزاد خطر عاليم و نوزاد از مراقتت  شمسران ب، آموزش  خانواده تنظيم  زايمان ريايبرنام، بر مروري•

 جلسات پايان در آزمون پس اجراي .آرامي تن و تنفس كششي  شايتمرين

 ششتم

 

 یافته ها 

 611مزورد بررسزي قزرار گرفزت. تعزداد       آگاشي مادران باردار نخست زا بر آموزش الکترونيکيدر اين پژوشش اثربخشي 

( مورد بررسي قزرار گرفتنزد كز، درصزد و فراوانزي مشخصزات       گروه گواه 21گروه آزمايش و  21)زامادران باردار نخست

 .ارائ، مي شود 6  در جدول زامادران باردار نخستدموگرافيک 
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 بر حسب مشخصات دموگرافيک مادران باردار نخست زاتوزيع فراواني و درصد فراواني  8جدول

 شاخص

 اطالعات دموگرافیک

 (n=50) آزمایش (n=50) کنترل

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 

 

 سن

 62 3 88 66 سال 81زير 

 21 89 98 61 سال 82تا  81بين 

 91 62 91 62 سال 91تا  81بين 

 1 9 61 2 سال 92تا  96بين 

 

 

 تحصیالت

 61 2 8 6 ديپلمزير 

 82 62 18 96 ديپلم

 28 81 82 62 كارشناسي-كارداني

 61 2 2 2 دكتري-ارشد

 

دسترسی به گوشی 

 هوشمند

 32 22 38 21 داشتند

 1 9 2 2 نداشتند

 

 اشتغال

 82 62 68 1 ازاد-كارمند

 28 91 22 22 خان، دار

و دسترسي ب،    وضعيت تحصيليسن  اشتغالداده شاي جمعيت شناختي مربوط ب، گروه نمون، شامل تعداد افراد در 

شاي موردنظر را در فراواني 8ارائ، شده است. نتايج جدول  8در دوگروه آزمايش و كنترل در جدول  گوشي شوشمند

مقطع  دك، در گروه آزمايش  تعداو آزمايش را نشان مي دشد. ب، طوري شاي مورد بررسي در دو گروه گواهآزمودني

د زنان باردار دسترسي ب، گوشي شوشمند بيشتر و تعداد زنان خان، دار بيشتر از و تعدا ديگرديپلم بيشتر از مقاطع 

 آزمون شا ارائ، مي دشد.را ب، تفکيک گروه و  آگاشي ستاندارد مؤلف،مياان ميانگين و انحراف ا 9جدول  باشد.ميشاغلين 

  مادران باردار نخست زامرحل، ارزيابي  8در  آگاشيميانگين و انحراف استاندارد مؤلف،  9جدول 

 (n=47) آزمایش (n=46)گواه مؤلفه

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 88/96±96/2 22/81±22/2 38/81±21/2 88/82/±21/2 آگاهی

 

ت اآزمون گروه آزمايش از نمرپسدشد ك، نمرات ميانگين نشان مي 8مطالع، با توج، ب، جدول  مقايس، گروه شاي مورد

( باالتر است. در مرحل، پس آزمون شمان طوري ك، در 22/81±2/2) آگاشي در مؤلف، پس آزمون گروه گواهميانگين 
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نمرات پيش  است. اما در گروه گواه ،داشت افاايش مولف، آگاشيجدول باال مشاشده مي شود  نمرات گروه آزمايش در 

 آزمون  پس آزمون تفاوت چنداني با شم ندارند.

 اريانس در دو گروه آزمايش و گواهنتايج آزمون لوين متني بر پيش فر، تساوي و 2جدول

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F مؤلفه ها

 1032 82 6 1016 آگاهی

نتايج آزمون لوين متني بر پيش فر، تساوي واريانس شا در جدول باال ارائ، شده است. شمزان طزور كز، مشزاشده مزي      

شود  پيش فر، لوين در دو متغير وابست، تأييد مي گردد. پس از حصول اطمينزان از برقزراري مفروضز، شزا از آزمزون      

اسزت     12/1د سطح معناداري بدست آمده بارگتر از بررسي نتايج جدول نشان مي دشتحليل كوواريانس استفاده شد. 

در  اين مرحل، ب، منظور تعيين اينک، در كزدام يزک از متغيرشزاي     پس پيش فر، شمگني واريانس شا تاييد مي گردد.

 2وجود دارد  از آزمون مذكور استفاده شد. نتزايج حاصزل، در جزدول     داري بين گروه آزمايش و گواهعناوابست، تفاوت م

 ئ، شده است.ارا

 )پس آزمون(بي تفاوت گروه شاي آزمايش و گواهجهت ارزيا تحليل كوواريانسنتايج آزمون  2جدول 

 آگاشي ب، تفکيک متغير

 سطح معنی داری F میانگین مجذور Df مجموع مجذور متغیر های وابسته

 0/00 26/13 241/94 1 241/94 افسردگی

 

آگزاشي   آزمزون   بر اساس نتايج حاصل از آزمون تحليل كواريانس چند متغيره)مانکووا(  پس از تعزديل نمزرات پزيش     

(F=26/13, P<0/001 نتايج جدول فو  نشان مي دشد ك، در پس آزمون  متغير  .)و آزمايش  گروه شاي گواه آگاشي

ز مداخلز، در  پزس ا  آموزش الکترونيکي گروه تحت آگاشيداري وجود دارد. بنابراين مي توان گفت ك، مياان تفاوت معنا

پژوشش حاضر با شدف  يافت، است. از اين رو فرضي، پژوشش تأييد مي گردد. افاايشب، طور معنادار  مقايس، با گروه گواه

بز، طزور    تايج  نشان داد آموزش الکترونيکيبر زنان باردار اجرا گرديد. نآگاشي بر  الکترونيکي  بررسي اثربخشي آموزش

 مادران از بارداري و زايمان مي شود. آگاشينمرات  ري باعث افاايشمعنادا

 بحث و نتیجه گیری

 بيماران  شهروندان  نيازشاي تامين براي مدرن ارتتاطات و اطالعات فناوري از استفاده ب، مربوط الکترونيک سالمت

 كيفيت افاايش براي الزم ابااري الکترونيک سالمت. است سياستگذاران شمچنين و سالمت از مراقتت متخصصين
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 براي الزم اطالعات كردن فراشم با ديگر  طرف از درمان است.  -آموزش بهداشت خدمات سطح و سيستم عملکرد

 آموزشپژوشش حاضر با شدف بررسي اثربخشي  .ميدشد افاايش شان سالمت ارتقاي در را آنان توان شهروندان 

 الکترونيکي آموزش اجرا گرديد. نتايج نشان داد ك، زايمان و بارداري از مادران آگاشي بر بارداري دوران الکترونيکي 

بدون تغيير شمراه  در حالي ك، نمرات گروه گواهشا را افاايش دشد. آگاشي آنانجام شده در گروه آزمايش توانست، است 

دارد. يافت، شاي اين  آگاشي افاايشدر رابط، با  الکترونيکي آموزشبود. اين موضوع نشان از اثربخشي معنادار قابل توج، 

؛ 8112؛ ليتوسو شمکاران  8162و كايلر   ؛ برگشتورم1693امامي افشاري  پژوشش شمسو با نتايج پژوششگران ديگر )

( در كره جنوبي ب، منظور بررسي تاثير آموزش با 8162)  8و كيم6در مطالع، يان ( مي باشد. 8166برونر و شمکاران  

شاي بهداشتي دوران بارداري انجام شد. اين برنام، با استفاده از يک تدريس و تلفن شمراه متتني بر وب براي مراقتت

يق  شاي مختلف با موضوع مورد نظر بود.  نتايج حاصل از اين تحقآموزش متتني بر وب طراحي شد و متشکل از بخش

شاي توان ب، عنوان برنام، مکمل آموزشك، برنام، آموزشي دوران بارداري با تلفن شمراه موثر است و مي بود بيانگر آن

 آموزش تأثيرطي بررسي  ( 8168)شمکاران و رضايي مطالع، بهداشتي در رفع نيازشاي مادران استفاده شود.-مراقتتي

نشان داد  دوم ماش، س، در خواب اختالالت ب، متتال باردار زنان در دگيزن كيفيت بر نادرست تفکرات اصالح و رفتارشا

 از ناشي اختالالت اين. برندمي رنج استرس و اضطراب ترس  بدليل خواب اختالالت از باردار زنان از ٪23 حدودك، 

 اين. گذاردمي تاثير باردار زنان زندگي كيفيت بر ك، گرفت، سرچشم، بارداري  دوران در رواني و فيايولوژيکي تغييرات

 ب، وابست، ماكو در بهداشتيشاي مراقتت مركا دو خواب در اختالالت ب، متتال باردار زن 668 روي بر باليني پژوشش

 و سپس انتخاب آزمودني عنوان ب، خواب اختالالت ب، متتال باردار زنان. صورت گرفت، است ارومي، پاشکي علوم دانشگاه

 تاثير مثتت جلس، يک ساعت،(2)آموزشنتايج نشان داد . تقسيم شدند آزمايش و كنترل گروه دو ب، تصادفي صورت ب،

 مورد تواندمي حاضر مطالع، در آمده دست ب، نتايج. گذاشت، بود خواب اختالالت ب، متتال باردار زنان زندگي كيفيت بر

 اضطراب باشد.خواب در اثر استرس و  اختالالت باردار زنان از حمايت براي استفاده

 جهت تسهيل زايمان  آموزش بر آموزش تأكيد با را زايمان شاي آمادگيتوان گفت نقش كالسدر تتيين اين يافت، مي

شاي درد  استرس و اضطراب و افاايش مراقب گيري  در كاششتنفس و كششي حركات و آراميتن شاي مختلفمهارت

 بارداريشاي مراقتت كنار ارائ، در مشاورهشاي كلينيک پژوشش  ايجاد اشداف ب، جهت نيل داند  درمي مؤثر ويژه

 در مورد نگراني و اضطراب و نگرششان يافت، افاايش افراد آگاشي سطح شمچنان اين طريق از تا تواند كمک كندمي

 زايمان يک از روند مادران كردن آگاه براي آموزشيشاي كالس برقراري. (6931  6932گردد)امامي افشار   مثتت

 كردن آگاه و زايمان تسهيل مورد در آموزشيشاي كتابچ، و شامل فيلم  بروشور آموزشي مطالب سالم  تهي، و طتيعي

 طول در اوشاي خواست، باورشا و ب، احترام و مادر فيايکي و رواني اين خصوص  حمايت در زنان ويژه ب، وشا خانواده

يک بعد حمايتي  تواند ب، عنواناطرافيان  موارد آموزشي  مي از يکي توسط مادرزايمان و شمراشي  و زايماني دردشاي

 طوريک، است  ب، شده شناخت، نگرش نوع تعيين در مهم فاكتورشاي از يکي مادر آگاشي براي مادران باردار باشد. سطح

 وجود نيا مطالع، حاضر رد. است يافت، افاايش بارداري ختم شايب، روش نستت مثتت آگاشي  نگرش سطح افاايش با

                                                           
1. Wang, HJ. 
2. Kim, IO. 
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 آگاشي مياان با افاايش توانمي ك، كندمي و افاايش آگاشي مادران مشخص آموزش الکترونيکي بيندار معني رابط،

   (.8162گذاشت)برگشتورم و كايلر   تأثير سالمت مادران باردار بر زايمان ب، نستت

 مي تاثيرگذار رفتارشاي ب، توج، عدم ب، منجر ك، است دشي گاارش خود شاي داده ب، مربوط حاضر مطالع، محدوديت

 نظر زير آموزش الکترونيکي برنام،پيشنهاد مي شود .  شا نمون، ب، مشکل دسترسي و زمان كمتود   باال شاين،  .باشد

آموزش و  بارداري دوران شاي مراقتتدر كنار   روتين بصورت درمان -بهداشت وزارت تاييد با ختره افراد و متخصصين

  .پذيرد صورت در تمام مراكا و خان، شاي بهداشتي ك، خدمات مراقتت از مادران را ب، عهده دارند زايمان فيايولوژيک

 گويا تلفن طراحي وزارت مادران سالمت اداره نظر زير روز ب، و علمي منابع  با دسترس قابل رسمي سايت وب طراحي

و    گويي پاسخ براي بهداشت مراكا در  مامايي كادر آموزش    آموزش طي در مادران  متداول  سواالت ب، پاسخ براي

 تعداد با و تر طوالني دوره در  پژوشش انجامر طوالني مدت مشخص شود.  د پيگيري تا بعد از زايمان تا اثرات آموزش

 تعميم قابل  نتايج تا شود  انجام مناسب باند پهناي با  گسترده و وسيع طيف در دقيق رياي برنام، و بيشتر  شاي نمون،

 .باشند بيشتري

 

 قدردانی تشکر و

 دانشکده روانشناسي علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحزد تهزران جنزوب    اين مقال، بر گرفت، از پايان نام، دانشجويي

 مي باشد.

مادران و  شهرستان دزفولمراكا بهداشت كاركنان معاونت پژوششي   حراست و شمکاري  استاد راشنما و  از بدين وسيل،

 تشکر و قدرداني مي شود. ك، در اين پژوشش ياري ام نموده اند  باردار

 منابع:

 (. طراحي آشنايي با مراكا مواد و منابع يادگيري. انتشارات سمت  تهران6938افضل نيا  م.ر )

 (. بهداشت روان در بارداري و زايمان. حيدري. تهران6936) اكترزاده  م. 

شاي                                        (. آموزش6932) پ  حجازي.س  خداكرمي.ن  و شمکاران.افشار  ن. ترك زشراني.ش  جليلوندامامي 

 دوران بارداري و آمادگي براي زايمان. چاپ شفتم  تهران  پژواك آرمان.

شاي   ي انجام زايمان طتيعي و ارائ، روش(. راشنماي كشور6931) .امامي افشار  ن. جعفري  ن. جليلوند.پ و شمکاران

 دارويي و غير دارويي كاشش درد زايمان مخصوص ماما و پاشک. مراكا درماني دولتي. تهران  آرويج.

 .932-926(  2) 2(. بررسي روايي و اعتتار پرسشنام، سالمت عمومي. مجل، روانشناسي  6921تقوي  س م. )

 (. چگون، بارداري و زايمان را ايمن كنيم. دانشگاه شاشد  تهران.6936) .حسن زاده  س. كياني آسيابر  آ

 (. ارتقا  سالمت روان در بارداري. تهران  روجين مهر6938)  عتاسي  ع. نصيري  ع. ر.

شاي آموزش دوران بارداري بر روند زايمان. فصلنام، (. بررسي تاثير كالس6938) فيروزبخت  م. نيکپور  م. اسدي  ش.

 .28-22  دوره دوم  ص 6ستي  شماره نسيم تندر
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شاي دوران بارداري  زايمان و (. بارداري و زايمان ايمن: راشنماي مراقتت6939). كريمي  الف. كتيريان  م. پورشيرازي  م

 پس از زايمان. تهران  پرستاران جوان.
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