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: تغذيه با شير مادررضايت دانشجويان پرستاري از بسته آموزشي اصول ارزيابي 
  آموزش مبتني بر رايانه

  
  5سيده زهرا جالئي ،4، متين قرباني3، علي محمد پروينيان2آبادي ، مهدي حارث1علي وجدانيمحمد

  
   چكيده

اي هـ  هسـازي برنامـ   يت دانشـجويان و غنـي  اي نوين آموزشي، به منظور جلب رضـا ه هكارگيري شيو ارزيابي و به :مقدمه
طوري كه ه ، بهمراهندمعايبي نيز با متعددي دارند، اما اي ه تاي مبتني بر رايانه قابليه شآموز .رسد ميآموزشي ضروري به نظر 

ويان پرستاري هدف از اين مطالعه ارزيابي رضايت دانشج .ا نتايج متناقضي را نشان داده استه نكارگيري آ هاي حاصل از به هيافت
  .باشد مي »آموزش اصول تغذيه با شير مادر«از بسته آموزشي مبتني بر رايانه 

به صورت تك گروهـي   1391 اول سالنيم كه در  باشد مياز نوع كاربردي و  اي همداخلاين پژوهش يك تحقيق  :روش
كه در حال گذراندن واحد كـارآموزي   وردپزشكي بجن مپرستاري دانشگاه علو 8برروي دانشجويان ترم به صورت تمام شماري و 

توسـط   ،اهـ  نآه بسته آموزشي به يپس از اراهفته  3ا ه هدادجهت سنجش ميزان رضايت دانشجويان، . انجام شد ،اند هكودكان بود
ورد مـ  SPSS v.16 يآمار يافزارها و نرمآمار توصيفي از با استفاده  و ديگرد يآور جمع »رضايت از بسته آموزشي« پرسشنامه

  .گرفت قرار يل آماريه و تحليتجز
ر ايـن بـود كـه    نشـانگ  اهـ  هيافتـ . شـركت داشـتند   نفر از دانشجويان پرستاري در ايـن پـژوهش   38در مجموع  :اه هيافت

برنامـه راضـي   محتـواي  تر مواقع يا هميشـه از  دانشجويان بيش% 2/67 به طوري كه .اند هدانشجويان از بسته آموزشي راضي بود
تر مـوارد يـا هميشـه از    افـراد در بيشـ  % 45/96. اند هرضايت داشت شكل بستهتر مواقع يا هميشه از افراد در بيش% 35/82. اند هبود

  .اند هرضايت داشت آموزشي بسته كل تر مواقع يا هميشه ازافراد در بيش% 82در كل  و اند هراضي بود راحتي استفاده از بسته
. جلب نماينددر آموزش باليني جويان پرستاري را توانند رضايت دانش ميايانه اي آموزشي مبتني بر ره هبست: گيري نتيجه

  .مورد استفاده قرار گيرد بيشتر دانشجويان پرستاريا در آموزش ه هاين بست گردد ميپيشنهاد 
  

  آموزش مبتني بر رايانه، اصول تغذيه با شير مادر، دانشجويان پرستاري، رضايت :ها كليد واژه
  

  26/5/1392:تاريخ پذيرش  8/3/1392: تاريخ دريافت
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   مقدمه
بايد اذعان كرد كه آموزش پايه و اساسي است كـه  
فرهنگ، دانش و فناوري بـر آن اسـتوار اسـت و توسـعه و     
پيشرفت جامعه نيز مستلزم داشتن فرهنگي پويا و دانـش و  

 بيشـتر امروزه آموزش در كشـور  ). 1( زا است فناوري درون
آموزش پرستاري نيز بـا  ). 2( شود ميه يارا به صورت سنتي

تأكيد بر دستيابي دانشجويان بـه شايسـتگي و كـارايي در    
اي مختلـف و رفـع نيازهـاي مراقبتـي مـددجو، از      هـ  هحيط
داراي  كــهكنــد  مــياي ســنتي آمــوزش اســتفاده هــ شرو

اي آمـوزش  ه هيكي از حيط). 3( باشد ميمشكالت فراواني 
دانشـجويان پرسـتاري در    .پرستاري، آموزش باليني اسـت 

اي بـاليني دارنـد تـا    هـ  تبالين بيمار نياز به دانش و مهـار 
. ايشـان را تـأمين نماينـد    نيازهـاي مـددجويان و خـانواده   

اي هـ  شمطالعات انجام شده در كشور ما در خصوص آموز
ا داراي اثربخشـي  هـ  شدهد كه اين آمـوز  ميباليني نشان 
ند آموزش سنتي و و شكاف نسبتاً عميقي در رو الزم نيست

بـه  . اي بـاليني دانشـجويان وجـود دارد   هـ  تعملكرد مراقب
اي باليني موجـود، توانـايي الزم بـراي    ه شطوري كه آموز

. دهـد  مـي احراز لياقـت و مهـارت بـاليني را بـه دانشـجو ن     
رغم وجود مشكالت در آموزش باليني و لزوم بازنگري  علي

دگي آمـوزش  اي باليني، به دليل پيچيه يدر نحوه كارآموز
ران بـه  داد محـدودي از پژوهشـگ  در محيط باليني تنها تعـ 

، آمـوزش و يـادگيري در ايـن محـيط و     اند هخود اجازه داد
ــونگي ب ــد  چگ ــرار دهن ــي ق ــورد بررس ــود آن را م ). 4( هب

مربيان % 72دهند كه  مينشان  نيز اي انجام شدهه شپژوه
اين . كنند مياستفاده  آموزشاي سنتي ه شپرستاري از رو

از دانشـجويان پرسـتاري كـاربرد    % 92در حالي است كـه  
اي سـنتي و  هـ  شاي فعال و نوين آموزشي را به روه شرو

دهند و تمايل زيادي نسبت به اسـتفاده   ميغيرفعال ترجيح 
كـارگيري   بنـابراين، ارزيـابي و بـه   . دهند ميا نشان ه ناز آ

ــه منظــورهــ هشــيو ــوين آموزشــي، ب جلــب رضــايت  اي ن
اي آموزشي ضـروري بـه   ه هسازي برنام يغن دانشجويان و

  ).3(رسد  مينظر 
در آموزش مباحث مربوط به دروس علـوم پزشـكي   
در ســاير كشــورها، گــرايش رو بــه رشــدي در جــايگزيني 

سنتي با آمـوزش الكترونيكـي صـورت گرفتـه تـا       آموزش
نيازهاي دانشجويان را در ارتباط با سـهولت دسترسـي بـه    

). 5( فنـاوري بـرآورده نمايـد   اي هـ  تاطالعات و ساير قابلي

ـ   آموزش به كمك نـرم  ، يكـي از انـواع   اي هافزارهـاي رايان
اي هـ  هدر حال حاضـر برنامـ  ). 1( آموزش الكترونيكي است

آموزشي طراحي شده با رايانـه در جامعـه رواج پيـدا كـرده     
ه يـ از رايانـه بـراي ارا   در آن اي آموزشي كهه هبرنام. است

شــود،  مــيتفاده تمــام يــا اغلــب يــك مطلــب خــاص اســ
 Computer( اي آموزشـي مبتنـي بـر رايانـه    هـ  هبرنامـ 

Based Instruction: CBI(  ــده ــينامي ــوند م  .ش
به كمـك رايانـه    آموزشيه مطالب يمزاياي زيادي براي ارا

ا بـه زمـان و   هـ  نمحدود نبودن آ: وجود دارد كه عبارتند از
، اي هرسـان ، حفظ بهتر اطالعـات، توانـايي چند  مكان خاص

ـ دسترسـي بيشـتر، آمـوزش فـردي، ارا     امكان ه همسـان  ي
ا، متناسب بودن دروس با ميزان پيشرفت مخاطـب،  ه سدر

عـالوه بـر آن قابليـت تطـابق     . و شركت فعاالنه مخاطـب 
بيشتر با نيازهاي افـراد بـا صـرف هزينـه كمتـر و قابليـت       

باشـد،   مـي ذخيره و بازيابي حجم بااليي از اطالعات را دارا 
دسترسـي  . گـردد  مـي يزه فراگيران نيز كه باعث تقويت انگ

كنـد و   ميكارآمد و به موقع را به محتواي يادگيري فراهم 
 گيرنـد  مـي در مقايسه با آموزش سنتي، فراگيران بيشتر ياد 

تـوان بـه    مياز ديگر مزاياي كاربرد رايانه در آموزش، . )6(
پذيري  سرگرم نمودن يادگيرنده، معلمي صبور اما با انعطاف

د امنيت خاطر براي يادگيرنده و مقرون به صـرفه  كم، ايجا
آموزش مبتني بر رايانـه بـا   ). 3( نمودن آموزش اشاره نمود

پذيري و سـاير   طبيعت تعاملي، هدايت توسط خود، انعطاف
ل و مشكالت آموزشي يخصوصياتش سبب حل برخي مسا

پرستاري از قبيل عدم دسترسي بـه برخـي از بيمـاران بـه     
و شرعي يا موارد نادر و كمياب شده و  ل قانونييدليل مسا

 ن در برخــورد اوليــه را حــل نمــوده واضــطراب دانشــجويا
امـا   ).5( نمايـد  مـي تر و پربارتر  اي آموزشي را غنيه هبرنام

تـوان بـه    مياستفاده از رايانه با معايبي نيز همراه است كه 
عاطفي، گـران   عدم توانايي آن در برقراري روابط انساني و

 ا اشاره كـرد ه يساز واقعي بودن شبيهيزات و غيربودن تجه
از  اي مناسـب، عـدم درك مناسـب   ه تنبودن زيرساخ). 3(

هاي مجازي آموزشي و عدم مهارت تكنيكي و فنـي   محيط
الزم جهت كار بـا رايانـه و شـبكه وابسـته بـه آن توسـط       

  .)5( باشد مي از ديگر معايب آن مدرسان و فراگيران
ك رايانه به طور وسـيع در  در آمريكا، آموزش به كم

مطالعات انجام شـده در  . شود ميآموزش پرستاري استفاده 
زمينه سودمندي آموزش به كمك رايانه در مقايسه با ساير 

را  اي هكننـد يج آموزشي، نتايج مثبت و اميدوار اي راه هشيو
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بـا ايـن حـال، در كشـور مـا هنـوز از آن در       . اند هنشان داد
شـود و پژوهشـگران در    مـي ده آموزش پرستاري كم استفا

به نتايج متناقض در رابطـه بـا   بررسي و مرور بر مطالعات، 
بخشي و مفيـد بـودن آن در آمـوزش پرسـتاري دسـت      اثر
ايش در هـ  ياز طرفي كارآيي رايانه به كمك تواناي. اند هيافت

ـ ا و اراهـ  تسازي موقعي تركيب متن، صدا، تصاوير، شبيه ه ي
 موضوعي قابل بررسـي اسـت   خورد سريع به يادگيرنده،باز
دهنـدگان   يـادگيري، آمـوزش   يبـراي ارتقـا   از طرفي). 3(

پرستاري بايد از ديدگاه دانشجويان در مورد توسعه برنامـه  
درك ديدگاه دانشجويان در ارتبـاط بـا   . آموزشي آگاه شوند

). 4(عوامل مرتبط با آموزش و بالين پرستاري حياتي است 
دانشجويان پيرامون عناصر  نظربدون شك، ارزيابي و اظهار

توانـد بيـانگر    مياي سيستم آموزشي مورد نظر، ه يو ويژگ
ميزان موفقيت اين گونه خدمات در جلـب نظـر و رضـايت    

ا را در تعامل بـا  ه ناي آه يا بوده و مشكالت و دشواره نآ
  ).3(سيستم آموزشي روشن سازد 

ــال ياهــ هاز حــوز يكــي ــرا ينيمهــم آمــوزش ب  يب
رخوار يان شكودك يبستر ياه شبخ ،يتاران پرسيدانشجو
شيرخوار خـود  تغذيه كودك  در زمينه مادرانآموزش  .است

مفهوم آموزش به بيمـار بـه عنـوان يكـي از      تحقق موجب
ايجـاد   از ايـن رو  .خواهـد شـد  اي كليدي پرستاران ه شنق

اري جهـت ايفـاي ايـن نقـش     دانشجويان پرستدر آمادگي 
كه جهـت ايجـاد    التيبا توجه به مشك. )7-9( ضروريست

و  اي سنتي همراه اسـت ه شبا آموز آمادگي در دانشجويان
نيز لزوم جلب رضايت دانشجويان از روش آموزشـي مـورد   

 شــود كــه آيــا مــيســؤال مطــرح  نيــا، اســتفاده در بــالين
توانـد   ميدر آموزش باليني گيري آموزش الكترونيكي كار به

ين منظـور  بـد  ،را فراهم نمايد رضايت دانشجويان اتموجب
رضـايت دانشـجويان پرسـتاري از بسـته     در اين پـژوهش  

آمـوزش اصـول تغذيـه بـا شـير      «آموزشي مبتني بر رايانه 
  .گيرد ميمورد ارزيابي قرار  »مادر

  
  روش مطالعه

از نوع كاربردي  اي همداخل مطالعهاين پژوهش يك 
ارزيـابي رضـايت   بـه منظـور    و 1391در سال  باشد كه مي

اري از بسـته آموزشـي مبتنـي بـر رايانـه      دانشجويان پرست
جمعيـت  . طراحي گرديده است »اصول تغذيه با شير مادر«

در دانشـگاه  دانشجويان در حال تحصيل مورد مطالعه تمام 

پرســتاري  در مقطــع كارشناســيعلــوم پزشــكي بجنــورد، 
خـود  راندن واحد كارآموزي كودكان گذهستند كه در حال 

از  .تمام شماري انجام شد گيري به صورت نمونه .باشند مي
توان به دسترسي افـراد بـه    مياي ورود به مطالعه ه يويژگ

روش  .رايانه و توانايي استفاده از بسته آموزشي اشاره كـرد 
در بخش  اجرا به اين نحو بوده كه قبل از شروع كارآموزي

توسـط   اي انجـام شـده  هـ  يسـنج كودكان، با توجه به نياز
نظـر ماننـد مـادران داراي     بمصاحبه با افراد صـاح (محقق 

كودك شيرخوار، پرسنل بهداشتي شاغل در بخش از جمله 
ـ    و مـرور   اي هپرستاران و پزشكان و نيـز مطالعـات كتابخان

درباره نيازهاي آموزشي مـادران در زمينـه    )مقاالت مرتبط
در رابطـه بـا اصـول     شيردهي صحيح، يك بسته آموزشـي 
و بـه صـورت    DVDصحيح تغذيه با شير مادر، در قالب 

افـزار   روي انواع رايانه و با كمك نرمب برافزار قابل نص نرم
ايـن  . افزارهاي جانبي طراحي گرديد مولتي مديا بيلدر و نرم

ملي و با استفاده از امكانـات  آموزشي به صورت تعا افزار نرم
نحوه شروع (اصول صحيح تغذيه با شير مادر  اي هرسانچند

ينـد توليـد شـير،    آمـادر، فر  و ادامه شيردهي، مزاياي شـير 
ا، وضـعيت  هـ  سكـارگيري رفلكـ   تركيب شير مادر، نحوه به

حين شيردهي، مكيـدن صـحيح پسـتان، الگـوي صـحيح      
. آموزد ميرا به مخاطبان خود ) گيري شيردهي و نحوه آروغ

پس از حضور دانشجويان پرستاري در بخش كودكان ايـن  
آن در بسته آموزشي بـه همـراه آمـوزش روش اسـتفاده از     

ا قرار گرفت تا به صورت مستقل اصول تغذيه با ه ناختيار آ
ا درخواست شد تا ه نبدين منظور از آ. شير مادر را بياموزند

سـپس  بسته آموزشي را حداقل يك مرتبـه مـرور نماينـد،    
مطالب فراگرفته شـده را بـه مـادران آمـوزش دهنـد و در      

ا قرار ه نبسته آموزشي را در اختيار آ ،صورت تمايل مادران
از  بسته آموزشي ارزيابي رضايت دانشجويان ازبراي . دهند

هفتـه بعـد از    3(در پايـان كـارآموزي   خواسته شد تا  اه نآ
ابزار . را تكميل نمايند اه هدادآوري  ابزار جمع) شروع مداخله

ــع ــ هآوري داد جم ــكه ــامل ا ي ــنامه ش ــمت  پرسش دو قس
ه آموزشـي  بسـت  يابي رضايت ازارز اطالعات دموگرافيك و

سؤال باز  4و  اي هال چندگزينسؤ 8قسمت دوم شامل . بود
برنامه را از نظر  4تا  1الت اسؤ .)الؤس 12در مجموع ( بود

از نظـر شـكل و نمـاي ظـاهري و      6و  5محتوا، سـؤاالت  
بسـته آموزشـي را از   از نظر راحتي استفاده،  8و  7سؤاالت 

ن يهمچنـ  .داد مـي مـورد ارزيـابي قـرار     ديدگاه دانشجويان
بهبـود بسـته    ياالت باز جهت اسـتفاده پژوهشـگر بـرا   ؤس
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. ديگرد يطراح اي هنياالت چند گزؤل سيز تحليو ن يآموزش
جهت اعتبار علمي ابزار گردآوري اطالعـات، روش اعتبـار   

بدين منظور اين ابـزار  . محتوي و صوري به كار گرفته شد
قـرار   نظـران مـورد بررسـي    توسط اساتيد محترم و صاحب

ا اعمال گرديد و در نهايت با ه نو نظرات اصالحي آ رفتگ
بـراي سـنجش   . ابـزار معتبـر گرديـد    ،توجه به اين نظرات

ــ  ــات ب ــزار، اطالع ــايي اب ــده از ه پاي ــت آم ــر از  10دس نف
دانشــجويان اســتخراج گرديــد و ســپس بــه روش دو نــيم 

ا بــا اســتفاده از فرمــول هــ نكــردن، ضــريب همبســتگي آ
ــروان محاســبه  نتيجــه حاصــله ضــريب . شــداســپيرمن ب
ـ  84/0همبستگي آزمون را معادل   هنشان داد كه با توجه ب

اين امر، اعتماد علمي بر پايايي پرسشنامه مورد تأييد قـرار  
 يافزارهـا  ا با استفاده از آمـار توصـيف و نـرم   ه هداد. گرفت
قـرار   يل آماريه و تحليد تجزمور) SPSS v.16( يآمار

يان پرسـتاري از بسـته   تا ميـزان رضـايت دانشـجو    گرفت
تغذيـه بـا شـير    آمـوزش اصـول   «آموزشي مبتني بر رايانه 

الزم به ذكر است كه ايـن پرسشـنامه   . ارزيابي گردد »مادر
باشد كه بـراي اولـين بـار در ايـران      مييك ابزار استاندارد 

در اين مطالعـه   ).10( توسط اقبلي مورد استفاده قرار گرفت
از  وزشي كسب اجازه گرديد وريزان آم ولين و برنامهؤاز مس

ا هـ  ننامـه كتبـي گرفتـه شـد و بـه آ      ا رضايته هكليه نمون
اطمينان داده شد كه در مورد انصـراف از پـژوهش كـامالً    

ان يدانشـجو  در هر بخـش از پـژوهش اطالعـات   . مختارند
به صورت كامالً محرمانه حفظ شد و به آنـان   نندهك تكشر

كت در پـژوهش و  اطمينان داده شد كه شركت يا عدم شر
 ها آننمرات حاصل از اين پژوهش تأثيري بر نمرات اصلي 

ننده ك تكجهت رفع هرگونه ابهام، افراد شر .نخواهد داشت
تمـاس  ( يحضـور ريو غ يبـا مراجعـه حضـور    ستندتوان مي
به محقق، پاسخ سؤاالت خود را ) كيترونكو پست ال يتلفن
  .نديافت نمايدر

  
  هايافته

ــوع  ــر  38در مجم ــتاري نف ــجويان پرس ــا از دانش ب
 مطالعـه در ايـن   3/22±3/1سني  و انحراف معيار ميانگين
در حـال گذرانـدن   خانم و  همه دانشجويان .داشتندشركت 

ا نشـان  ه هتجزيه و تحليل داد. رشته پرستاري بودند 8ترم 
  .اند هداد كه دانشجويان از بسته آموزشي راضي بود

ـ براي ارزيابي محتواي برنامـه   هـاي   پاسـخ ي فراوان
، بـر  مورد بررسي قرار گرفت 4تا  1دانشجويان به سؤاالت 

از  مواقـع يـا هميشـه    بيشتر دانشجويان% 2/67اين اساس 
 ،برنامـه  و ظـاهر  براي ارزيابي شـكل . اند هبرنامه راضي بود

مورد بررسي قرار  6و  5هاي افراد به سؤاالت  پاسخفراواني 
ع يـا هميشـه از   مواقـ  بيشـتر افراد در % 35/82 كه ،گرفت

بـراي ارزيـابي راحتـي اسـتفاده از      .اند هبرنامه رضايت داشت
مـورد   8و  7هاي افـراد بـه سـؤاالت     پاسخفراواني  ،برنامه

 بيشـتر افراد در % 45/96، بر اين اساس بررسي قرار گرفت
براي ارزيابي كلـي   .اند هموارد يا هميشه از برنامه راضي بود

اد به كليه سؤاالت بررسي شد هاي افر پاسخ فراواني ،برنامه
مواقع يا هميشه  بيشترافراد در % 82و مشخص شد در كل 
  .اند هاز برنامه رضايت داشت
هاي افراد به سؤاالت باز مورد بررسي  در نهايت پاسخ

كه پرسيده شده بـود، كـدام    9در پاسخ به سؤال . قرار گرفت
 از% 2/39قسمت از برنامه بيشتر مـورد عالقـه شـما بـود؟،     

اي صـوتي را  ه شآموز %25هاي آموزشي و  كاربران به فيلم
مورد عالقـه   بيشتردي انتخاب كرده بودند كه به عنوان موار

در پاسخ به  .از دانشجويان نظري نداشتند% 8/35ا بود و ه نآ
كه پرسيده شده بود، كدام قسمت از برنامـه كمتـر    10سؤال 

داشـتند كـه    از افـراد اعتقـاد  % 8/15مورد عالقه شما بـود؟،  
ا بـوده و  هـ  ناي صوتي كمتر مورد عالقـه آ ه شقسمت آموز

كـه   11در پاسـخ بـه سـؤال     .نظر خاصـي نداشـتند  % 2/83
پرسيده شده بود، از نظر محتوايي چه تغييراتي بهتر اسـت در  

افراد اعتقاد داشـتند كـه اگـر    % 16بسته آموزشي داده شود؟، 
بهتر است و اي آموزشي به بسته آموزشي اضافه شود ه يباز
افـراد  % 7/4به افزايش محتـواي بسـته آموزشـي و    % 8/20

% 5/58و  انـد  هساده كردن محتواي برنامه را پيشـنهاد نمـود  
كـه نظـر    12در پاسخ به سـؤال   .اند هافراد نظر خاصي نداشت

، شكل بسته آموزشي درخواست نمـوده بـود  افراد را در مورد 
فيـت تصـاوير و   ا اعتقاد داشتند كـه اگـر بـه كي   ه ناز آ% 25

اعتقـاد  % 2/29. اسـت  صوت به كار رفته افزوده شـود بهتـر  
اي هـ  هبسـت (داشتند كه اگر بسته آموزشي به اشـكال ديگـر   

هـم وجـود    ...)قابل استفاده با گوشي همراه، فيلم، بـرخط و  
از افـراد هـم نظـر خاصـي     % 8/45. داشته باشد بهتـر اسـت  

انشـجويان بـه   هاي د نتايج پاسخ 1در جدول شماره  .نداشتند
  .ه گرديده استيسؤاالت پرسشنامه ارا
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پرستاري دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي بجنورد به سؤاالت پرسشـنامه   8هاي دانشجويان ترم  جدول درصد فراواني پاسخ -1جدول 
  1391ارزيابي رضايت از بسته آموزشي در سال 

  هرگز  اقعبعضي مو  تاحدودي  تر مواقعبيش  هميشه سؤاالت
  %1/3 %2/5 %3/31 %9/40 %5/19 دهد؟ه مييآيا برنامه اطالعات دقيق مورد نياز شما را ارا: 1سؤال

  %2/5 %2/2 %9/23 %52 %8/16 كند؟ميه شده در برنامه نيازهاي شما را برآوردهيآيا محتواي ارا: 2سؤال
  1/3 %2/6 %9/19 %8/40 %30  اً مناسب نيازهاي شما بود؟اي مختلف برنامه دقيقه ته شده در قسميآيا اطالعات ارا: 3سؤال

 %2/5 %3/2 %8/23 %48 %8/20  آيا برنامه حاوي اطالعات به اندازه كافي است؟: 4سؤال

 %2 %4/8 %7/16 %8/47 %2/25  ه شده است؟يكنيد برنامه در قالب مناسب و مفيدي ارا ميآيا فكر : 5سؤال

 0 %2/5 %2/3 %52 %7/39  برنامه ساده و قابل فهم بودند؟ه شده در يآيا اطالعات ارا: 6سؤال

 0 %3/2 %3/1 %8/45 %7/50  كارگيري برنامه راحت و آسان بود؟ آيا به عنوان يك كاربر نصب و به: 7سؤال

 0 0 %6/3 %5/27 %9/68  آيا كار با برنامه آسان بود؟: 8سؤال

  
   بحث

ــل داد ــه و تحلي ــ هتجزي ــهه  در كــل ا نشــان داد ك
بـراي ارزيـابي   . اند هشجويان از بسته آموزشي راضي بوددان

ه ب 4تا  1هاي دانشجويان به سؤاالت  محتواي برنامه پاسخ
مواقع يا  بيشتردانشجويان % 2/67دست آمد، بر اين اساس 

اين يافتـه مشـابه   . اند هبرنامه راضي بودمحتواي هميشه از 
مـورد   افـراد % 67در مطالعه وي . باشد مياي اقبلي ه هيافت

مواقــع يــا هميشــه محتــواي برنامــه را  بيشــترمطالعــه در 
 %3نـد و تنهـا   با نيازهاي خود تشـخيص داده بود متناسب 

ايـن   ).10( انـد  ها از محتواي بسته هرگز راضـي نبـود  ه نآ
سنجي صورت گرفته كه در توان با توجه به نياز مييافته را 

. دهر دو مطالعه به صورت مشابه انجام گرفته، توجيـه كـر  
ي رضايت از محتواي بسته آموزشـ  ياي ارتقاربدون شك ب

، هرچنـد  سـنجي ايجـاد نمـود   بايد تغييراتي را در شيوه نياز
همين ميزان رضـايت از بسـته آموزشـي نيـز قابـل توجـه       

همچنـين در پاسـخ بـه سـؤاالت بـاز، برخـي از        .باشـد  مي
دانشجويان افزايش محتواي بسته آموزشي و سـاده كـردن   

ه را پيشنهاد نمـوده بودنـد، كـه اميـد اسـت      ممحتواي برنا
اي هـ  هترضـايت مخاطبـان در طراحـي بسـ     يجهت ارتقـا 

  .آموزشي مشابه، مورد توجه قرار گيرد
هـاي افـراد بـه     براي ارزيابي شـكل برنامـه، پاسـخ   

افـراد  % 35/82 مورد بررسي قرار گرفت كه 6و  5سؤاالت 
در  .نـد ا همواقع يا هميشه از برنامه رضـايت داشـت   بيشتردر 

 بيشتراز افراد مورد مطالعه در % 83مطالعه اقبلي نيز حدود 
كدام از افـراد   و هيچ اند همواقع يا هميشه از بسته راضي بود

اين  ).10( گزينه هرگز را براي اين بعد انتخاب نكرده بودند
اي مبتنـي بـر   هـ  شتوان با محبوبيت ذاتي آموز مييافته را 

در تكميـل تحليـل   . دانسترايانه در بين مخاطبان مرتبط 

كه پرسيده شده  9اين يافته به بررسي پاسخ افراد به سؤال 
 »كدام قسمت از برنامه بيشتر مورد عالقه شما بـود؟ « بود
هاي آموزشـي   از كاربران به فيلم% 2/39ميزان . پردازيم مي
اي صوتي را به عنـوان مـواردي انتخـاب    ه شآموز% 25و 

همچنـين در  . ا بـود ه نقه آمورد عال بيشتركرده بودند كه 
كه پرسيده شده بـود، كـدام قسـمت از     10پاسخ به سؤال 

از افـراد اعتقـاد   % 8/15برنامه كمتر مورد عالقه شما بود؟، 
اي صوتي كمتـر مـورد عالقـه    ه شداشتند كه قسمت آموز

الت اهمچنين دانشجويان در پاسخ به سؤ. استا بوده ه نآ
ته اي آموزشـي بـه بسـ   هـ  ياعتقاد داشتند كه اگـر بـاز   باز،

به كيفيت تصاوير و صـوت بـه كـار     وآموزشي اضافه شود 
برخـي نيـز   . اسـت  افزوده شود بهتر در بسته آموزشي رفته

اعتقاد داشتند كـه اگـر بسـته آموزشـي بـه اشـكال ديگـر        
...) اي قابل استفاده با گوشي همراه، فيلم، برخط و ه هبست(

تـوان   مـي نتـايج  از ايـن  . هم وجود داشته باشد بهتر اسـت 
در آن و  ييـا ارتقـا  جهت رفع نقايص اين بسته آموزشي و 

در مخاطبان بهره گرفت و نيـز   بيشترنتيجه ايجاد رضايت 
اي آموزشي كه احتماالً در آينده ه ها را در بسته نتوان آ مي

  .طراحي خواهد شد به كار گرفت
هـاي   براي ارزيابي راحتي استفاده از برنامه، پاسـخ 

بـر   مورد بررسي قرار گرفـت كـه   8و  7سؤاالت افراد به 
مـوارد يـا هميشـه از     بيشترافراد در % 45/96اين اساس 

افـراد در  % 4/60 در مطالعـه اقبلـي   .اند هبرنامه راضي بود
و تنهـا   انـد  همواقع يا هميشه از برنامه راضـي بـود   بيشتر

استفاده از بسته راضي  از افراد هرگز از نظر راحتي% 1/2
در با توجـه بـه تجربيـات گذشـته،     چند هر ).10( اند هنبود

كـارگيري   طراحي اين بسته آموزشي، سادگي و راحتي به
در نظر گرفته شـده   به عنوان يك خصوصيت بنيادين آن

دهد كـه دانشـجويان    مياين يافته نشان  بود، با اين حال
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اي هـ  هگيري بسـت كار پرستاري از توانايي بااليي جهت به
ايـن يافتـه   . يانـه برخـوردار هسـتند   آموزشي مبتني بـر را 

 )2010( شو همكـاران  Becker ايهـ  هراستا با يافتـ  هم
% 38شركت داشتند كه  نفر 79 در مطالعه ايشان. هستند

بـا ايـن وجـود    . ا تجربه استفاده از رايانه را نداشـتند ه نآ
اي مـورد  هـ  هدار در حيطـ معنـا دهنده تغييرات  نتايج نشان

ن گزارش كردند كه مشكلي نندگاك تمطالعه بوده و شرك
ا نشـانگر ايـن   ه هاين يافت). 6(در تعامل با برنامه نداشتند 

ــراي گســترش    ــادي ب ــا حــدود زي ــه شــرايط ت اســت ك
ــه  هــ شآمــوز اي الكترونيكــي هــم در زمينــه آمــوزش ب

باشـد و   مـي فـراهم   اندانشجويان و هم آموزش به بيمار
 مـورد  بـي  ،نگراني از عدم وجود زمينه مناسب و امكانـات 

ي باشـد  است كه شايد دليل اين امر پيشرفت قابل توجه
اي هـ  شافزاري آموز افزاري و سخت نرم ايه هدر زمين كه

  .صورت گرفته است اي هو دانش رايانالكترونيكي 
ه كليه هاي افراد ب پاسخ ،براي ارزيابي كلي برنامه

افـراد  ت يثركا سؤاالت بررسي شد و مشخص گرديد كه
در . اند هيشه از برنامه رضايت داشتمواقع يا هم بيشتردر 

ران كه با هـدف مقايسـه   مطالعه سياوش وهابي و همكا
ــرم   اثر ــخنراني و ن ــوزش س ــي دو روش آم ــزار  بخش اف
نفـر از   90بر يادگيري پرستاران اجرا شـد،   اي هرسانچند

اي اصــفهان شــركت هــ نپرســتاران يكــي از بيمارســتا
دو شـيوه   بخشي هرنتايج به طور كلي بيانگر اثر. ندداشت

؛ امـا بـا توجـه بـه     بود اي هرسانندافزار چ سخنراني و نرم
 براساساي آموزش الكترونيكي شامل يادگيري ه يويژگ

عالقه فراگيـر، بـه صـرفه بـودن، كـارايي، در دسـترس       
پذيري، طراحي مناسـب، فراگيـر محـور و     بودن، انعطاف

گسترش پذير بودن، اين شـيوه آموزشـي توصـيه شـده     
 نيمـه  طي يك مطالعه نيز ني و همكارانوجدا). 1(است 

تجربي، تأثير يك بسته آموزشي مبتنـي بـر رايانـه را در    
نوجوان مبتال به صرع  80انجمن صرع ايران و با حضور 

. در دو گروه مداخله و كنترل، مورد بررسـي قـرار دادنـد   
ننـده از  ك تكـه افـراد شـرك    نتايج اين مطالعه نشان داد

اســتفاده از بســته آموزشــي تمايــل و قابليــت خــوبي در 
در نهايت نويسنده بسته . مبتني بر رايانه برخوردار بودند

آموزشي مبتني بر رايانه را به عنوان يك روش كاربردي 
امـا قزلبـاش و   ). 6(براي آموزش پيشنهاد كـرده اسـت   

بـا هـدف تعيـين و مقايسـه تـأثير       اي ههمكاران مطالعـ 
با اسـتفاده از  يادگيري خواندن صحيح الكتروكارديوگرام 

له و خودآموز بـا رايانـه در   أسه روش سخنراني، حل مس
كارشناسي پيوسته پرستاري دانشـكده   4دانشجويان ترم 

نتايج ايـن  . پرستاري و مامايي شهيد بهشتي انجام دادند
سـه روش آموزشـي موجـب     مطالعه نشـان داد كـه هـر   

پيشرفت مثبـت در يـادگيري دانشـجويان پرسـتاري در     
تروكارديوگرام شد و ايـن افـزايش در گـروه    خواندن الك

نويسـنده  . ا بـود هـ  هخودآموز با رايانه كمتر از ساير گـرو 
آورده است كه شايد تأثير كم ايـن روش ناشـي از عـدم    

تفاوتي دانشجويان در استفاده از ايـن روش   بيآشنايي و 
از طرفي هنوز در نظام آموزشي ما يـادگيري  . بوده است

ـ   ذيرش قـرار نگرفتـه اسـت و بـه     مستقل كامالً مـورد پ
اي فعـال يـادگيري و ايجـاد زمينـه     ه همنظور ايجاد دور

اي آموزشي ه شتفكر در يادگيرندگان، بايد تلفيقي از رو
ا نشـانگر  ه هاين يافت ).3( و الگوي تدريس استفاده گردد

رغم رضايت دانشـجويان پرسـتاري از    اين است كه علي
در  هنـوز  عـه، بسته آموزشي طراحـي شـده در ايـن مطال   

بـر  . ا اطمينان كامل وجـود نـدارد  ه نكارگيري آ مورد به
ـ   قشـود تح  مياين اساس توصيه  ن يـق و پـژوهش در اي

  .حوزه همچنان ادامه داشته باشد
  
  گيري نتيجه

اي پژوهش در مورد فرضيه پژوهش مبنـي  ه هيافت
كه بسته آموزشي مبتني بـر رايانـه باعـث ايجـاد      بر اين

شود، فرض مذكور را  مي پرستاري نرضايت در دانشجويا
اكثريـت مطالعــات موجــود نيــز   نتــايج. نمايــد مــيتأييـد  
كننده اثرات مثبت آموزش مبتني بر رايانه در ايجـاد  تأييد

امـا همچنـان نتـايج ضـد و     . باشد ميرضايت در كاربران 
 بيشترا نياز به مطالعات ه نباشد كه براي رفع آ مينقيض 

  .شود مياحساس 
ي نيـز داشـت، از جملـه    ايه تمحدوديوهش اين پژ

ا بـه سـاير   هـ  هقابليـت تعمـيم يافتـ    كـه تعداد نمونـه كـم   
دانشجويان و ساير دروس پرستاري و واحـدهاي عملـي و   

، لذا انجام مطالعـات ديگـري بـا    دهد ميكاهش مهارتي را 
تعداد نمونه بيشتر و در ساير دروس پرستاري ضـروري بـه   

  .رسد مينظر 
نمايند در آموزش پرستاري،  ميپژوهشگران پيشنهاد 

بـا توجـه بـه    . اي تلفيقي و فعـال اسـتفاده شـود   ه شاز رو
التحصيالن ايـن   قابليت كاربرد رايانه توسط بسياري از فارغ
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ق آمدن بر مشكالت مربوط به عدم وجود زمان يرشته و فا
اي حضـوري، در آمـوزش   هـ  سكافي جهت شركت در كال

  .ه گرفتشي بهرتوان از اين روش آموز ميضمن خدمت 
شـود پژوهشـي بـا     ميبراي مطالعات آينده پيشنهاد 

براي بررسـي تـأثير آمـوزش مبتنـي بـر       بيشترتعداد نمونه 
رايانه در آموزش دروس پرسـتاري انجـام شـود و نظـرات     
دانشجويان و اساتيد نسبت به آموزش مبتنـي بـر رايانـه و    

همچنـين  . بررسـي گـردد  اي اجرايـي آن  ه ههمچنين هزين
ايي به منظور مقايسه ميزان يـادگيري و  ه شوان پژوهت مي

اي گونـاگون آموزشـي نظيـر    ه شيادداري با استفاده از رو
گويي، آمـوزش مبتنـي بـر رايانـه و مبتنـي بـر وب و        قصه
اي سنتي آموزش در دانشـجويان پرسـتاري انجـام    ه شرو
  .داد

  

   تشكر و قدرداني
اونـت محتـرم پژوهشـي دانشـگاه     عموسيله از  بدين

ــمالي و    ــان ش ــكي خراس ــوم پزش ــه دانعل ــجويان كلي ش
  .شود ميگزاري ننده در پژوهش سپاسك تشرك
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Nursing students' satisfaction of the breast feeding 
educational package: A computer-based education 

 
 
Vejdani1 MA (MSc.) - Haresabadi2 M (MSc.) - Parvinian3 AM (MSc.) - Ghorbani4 M (B.Sc) - 
Galaei5 SZ (B.Sc). 

 
 

Introduction: Implementation and evaluation of new educational methods are 
essential to both improve nursing students' satisfaction and quality of nursing 
education program. Computer-based education has been shown to have both 
limitations and advantages in different studies. The aim of study was to assess nursing 
students' satisfaction of the breast feeding educational package presented using 
computer-based education. 

Method: An experimental study using a pre-post design was conducted with 38 
nursing students in the eighth semester of nursing program. The data was gathered 
using the questionnaire of satisfaction of the educational package. The data was 
analyzed using descriptive and inferential statistics. 

Results: The students were satisfied with the educational package. About 67.2%, 
of the students were always or often were satisfied with the educational package. 
82.35% and 96.45% of them most often and always were satisfied with the 
educational package content and its user-friendliness, respectively. Generally, 82% of 
the students were most often and always satisfied with the educational package. 

Conclusion: The computer-based education can improve the satisfaction of 
students during clinical education. It is recommended to increase the application of 
this package in nursing education. 
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