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Comparison of the Effect of Multimedia Education and 
Social Networks on the Sense of Parental Competence of 
Nurses Working in Selected Aja Hospitals

Abstract

Introduction: Nursing is one of the most stressful jobs in the world. Parental 
competence can be affected by this stress.

Objective: This study investigates the effect of multimedia education and social 
networks on nurses’ sense of parental competence.

Material and Methods: This quasi-experimental with a multi-group pretest-
posttest design was conducted in 2022. The statistical population consists of all 
female nurses working in selected Aja hospitals in Tehran, Iran. Sixty female nurses 
were by convenience sampling method. Hospitals were randomly allocated to the 
experimental and control groups (n=20, each group). The experi mental groups 
underwent multimedia and social media training for one month. Data were collected 
using a valid and reliable parental competency questionnaire (PSOC) before and two 
weeks after the intervention. Then they were analyzed using SPSS 21.

Results: Mean and standard deviation of the total score of parental sense of 
competence of the subjects before the study in multimedia, social network, and 
control groups were 63.55±5.29, 63.10±5.20, and 63.35±4.88, that there was no 
significant difference (P <0.05). The mean and standard deviation of the three groups 
changing to 64.84±5.82, 69.39±6.24 and 62.15±5.44, respectively two weeks after 
the intervention that was significantly different (P=0.001). The effect of the social 
networking method was more significant than the multimedia method.

Discussion and Conclusion: Multimedia and social networking education 
significantly improved the sense of competence score in nurses with infants. Nursing 
managers can use distance learning programs such as social networks to promote a 
sense of parental competence in nurses.
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مقاله پژوهشی

مقایسه تأثیر آموزش به روش چند رسانه ای و شبکه های اجتماعی بر احساس شایستگی والدی 
پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب آجا

مهناز عباسی لعل آبادی1، *شهال علیاری2، زهرا فارسی3، مرضیه خلجی4

چكيده
مقدمه:پرستاری یکی از مشاغل پر استرس در دنیاست. احساس شایستگی والدی می تواند تحت تأثیر این استرس قرار گیرد.
هدف:این پژوهش، با هدف تعیین تأثیر آموزش به روش چند رسانه ای و شبکه های اجتماعی بر احساس شایستگی والدی 

پرستاران انجام شد.
موادوروشها:این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون چند گروهی در سال 1399 انجام شد. جامعه 

آماری کلیه پرستاران خانم شاغل در بیمارستان های منتخب آجا در شهر تهران بود. 60 پرستار خانم به روش نمونه گیری 
در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. بیمارستان ها به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمون و یک گروه کنترل )هر 
گروه 20 پرستار( تخصیص یافتند. گروه های آزمون تحت یک نوع شیوه آموزش )چند رسانه ای و شبکه های اجتماعی( به 
مدت یک ماه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه روا و پایای احساس شایستگی والدی )PSOC( قبل و دو هفته 

بعد از مداخله جمع آوری شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شدند.
یافتهها:قبل از مطالعه میانگین و انحراف معیار نمره کل احساس شایستگی والدی پرستاران در گروه های چند رسانه ای، 
شبکه اجتماعی و کنترل به ترتیب 5/29±63/55، 5/20±63/10 و 4/88±63/35 بود که تفاوت معناداری در سه گروه 
دیده نشد )P= 0/946(. دو هفته بعد از مداخله میانگین و انحراف معیار سه گروه به ترتیب به 64/84±5/82، 69/39±6/24 

.)P= 0/001( و 5/44±62/15 بود که دارای تفاوت معنی دار بود
در  والدی  احساس شایستگی  افزایش  به  منجر  اجتماعی  و شبکه  رسانه ای  به روش چند  آموزش  نتيجهگيری: و بحث

پرستاران گردید. تأثیر روش شبکه اجتماعی بیشتر از روش چند رسانه ای بود. لذا، مدیران پرستاری جهت ارتقا احساس 
شایستگی والدی در پرستاران خود می توانند، از برنامه های آموزشی غیر حضوری نظیر شبکه های اجتماعی استفاده نمایند.

کلماتکليدی:آموزش، پرستاران، چند رسانه ای، شایستگی، شبکه های اجتماعی

دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران 1ـ 
دکترای برنامه ریزی درسی، دانشیار، گروه بهداشت مادر و نوزاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران )*نویسنده مسئول( 2ـ 

sh.aliyari@ajaums.ac.ir :آدرس الکترونیک  
دکترای تخصصی پرستاری )آموزش داخلی- جراحی(، استاد، گروه بهداشت جامعه و معاون پژوهش، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران 3ـ 

کارشناسی ارشد روان پرستاری، مربی، گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران 4ـ 

مقدمه
پرستاران از جمله اقشار بسیار آسیب پذیر هستند که سالمت و 
با متغیرهای  تعادل زندگی شخصی و خانوادگی آن ها به شدت 
تنگاتنگ است )1(. در مطالعات  رابطه ی  شغلی هم بسته و در 

مختلف، پرستاری به عنوان یک شغل پراسترس و جز 40 شغل 
پر استرس در دنیا معرفی شده است که می تواند تأثیر چشمگیری 
در  )2(. حسینی  باشد  داشته  افراد  روانی  و  بر سالمت جسمی 
استرس  پرستاران  درصد   57/4 که  می دارد  اظهار  خود  مطالعه 

1400/4/13مجله علوم مراقبتی نظامی   ■  سال هشتم  ■  شماره 4  ■  زمستان  1400  ■  شماره مسلسل 30   ■  صفحات  361-351 تاریخ دریافت:  
1400/5/25 تاریخ پذیرش:  
1400/12/27 تاریخ انتشار:  
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زن  پرستاران  در  استرس  همچنین  و  داشتند  باالتر  و  متوسط 
می تواند  امر،  این  دالیل  از  یکی  است.  مرد  پرستاران  از  بیشتر 
مسئولیت مراقبت از فرزندان و کارهای منزل باشد که خود باعث 
افزایش استرس می شود )3(. البته پرستاران تالش هایی را جهت 
کاهش تبعات این تضاد نقشی و وظایفی، از جمله حقوق والدی 
و فرزندی انجام می دهند؛ اما گاهی اوقات ضعف در مهارت های 
فردی و مدیریت تعارض به دلیل وجود موانع و محدودیت های 
کاری سبب شده که پیامدهای منفی این تعارض آشکار شود )4(. 
یکی دیگر از عواملی که بیشترین تأثیر را بر استرس والدین دارد، 
احساس فقدان شایستگی است که سبب می شود، والدین احساس 
بی لیاقتی و ناتوانی در انجام وظایف والدینی را داشته باشند )5(. 
 ،)Parenting Sense of Competence( احساس شایستگی والدی
درک والدین از توانایی خود جهت ایجاد تأثیرات مثبت بر رفتار و 
رشد و تکامل فرزند می باشد. به بیان دیگر، باور والدین به اینکه 
به طور مؤثر می توانند وظایف والدی خود را مدیریت کنند )6(. 
احساس شایستگی والدی، عامل تعیین کننده ای می باشد که درک 
نقش والدی و رضایتمندی از نقش والدی برای چگونگی حمایت 
ایجاد  را  مطلوب  و  متعادل  انضباط  و  نظم  برقراری  و  فرزند  از 
می کند )7(. در واقع می توان گفت که شایستگی هسته اصلی فرزند 
پروری مثبت است )5(. از پیامدهای داشتن احساس شایستگی 
والدین، داشتن احساس صالحیت و اعتماد به نفس در برخورد 
با مشکالت فرزندان می باشد )8(. مطالعات نشان داده شده است 
که والدینی که مشکالت بهداشت روانی دارند، احساس شایستگی 
کمی در فرزند پروری دارند و ممکن است فاقد توانایی استفاده 
از روش های آموزشی مثبت والدین باشند )9(. البته تأثیرگذاری 
از روش های آموزشی بستگی دارد.  آموزش، به استفاده مناسب 
از  استفاده  بهداشت،  آموزش  برنامه های  اثربخشی  افزایش  برای 
مطالعات  در   .)10( هستند  ضروری  نوین،  آموزشی  روش های 
مختلف در خصوص شغل پرستاری از داشتن مشغله های کاری 
فراوان و نداشتن وقت برای شرکت در کالس های حضوری یاد 

می شود )11، 12(.
در حال حاضر استفاده گسترده و در دسترس بودن فن آوری های 
است  شده  رو  به  رو  موفقیت  با  روان  بهداشت  زمینه  در  جدید 
 Virtual Social( در این بین شبکه های اجتماعی مجازی .)13(

Networks( طیف گسترده ای از خدمات مبتنی بر اینترنت و تلفن 

همراه را ارائه می دهد و به کاربران امکان تبادل اطالعات، همکاری 
در ایجاد محتواهای الزم و یا پیوستن به جوامع آنالین را می دهد 
)14(. نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می توان از ظرفیت 
شبکه های اجتماعی، در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به 
منظور آموزش، تغییر ایده ها، شناسایی مسائل و تعیین راه حل 
سیاست  تشکیالتی،  امور  اداره  اجتماعی،  روابط  برقراری  آن ها، 
گذاری عمومی و رهنمون سازی افراد در مسیر دستیابی به اهداف 

استفاده نمود )15(.
امروزه از روش های دیگر آموزشی نظیر روش چند رسانه ای در 
حوزه بهداشت و درمان به خوبی بهره گیری می شود. هر ترکیبی 
از متن، گرافیک، صدا، انیمیشن و تصاویر ویدوئی که از طریق 
قرار  کاربر  اختیار  در  الکترونیکی  تجهیزات  سایر  یا  و  کامپیوتر 
 .)16( می شود  نامیده   )Multi Media( رسانه ای  چند  می گیرد 
مطالعات نشان می دهد که افرادی که اطالعات را از طریق خواندن 
دریافت می کنند، فقط 15 درصد می توانند آن را به یاد بیاورند 
و اگر با تصویر دریافت کنند، 25 درصد و اگر هم توسط تصاویر، 
و هم توسط خواندن دریافت کنند تا 65 درصد می توانند مطالب 
امر باعث می شود فراگیران، به واسطه  بیاورند، همین  را به یاد 
بسپارند  حافظه  به  کنند،  درک  بیشتر  را  اطالعات  آن  تصاویر، 
چند  روش  از  ربیعی   .)17( یابد  افزایش  نیز  آموزش  کیفیت  و 
رسانه ای جهت تأثیر گذاری آموزش بر اضطراب مادران قبل از 
نشان  یوسفی  مطالعه  نتایج   .)16( است  کرده  استفاده  سزارین 
داد که به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه می توان از روش 
آموزش چند رسانه ای برای آموزش های حین خدمت پرستاران 

استفاده کرد )18(.
به دلیل اینکه، زنان پرستار دارای مسئولیت های شغلی و همچنین 
مسئولیت مهم مادری هستند، حمایت های روانی و آموزش در 
راستای ارتقاء احساس شایستگی والدی آنان اهمیت دو چندان 
نظیر  شرایطی  قشر  این  در  مداخالت  انجام  برای  می کند.  پیدا 
هزینه های مداخله، نوین بودن مداخالت، در نظر گرفتن شرایط 
بر  اینکه  به  عنایت  با  گیرد.  قرار  نظر  مد  باید  پرستاران  کاری 
اساس بررسی های میدانی انجام شده توسط پژوهشگران تاکنون 
برای  والدی  شایستگی  احساس  ارتقاء  خصوص  در  مطالعه ای 
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لذا،  نشده  انجام  ایران  در  نظامی  بیمارستان های  در  پرستاران 
درصدد بر آمدیم تا پژوهشی را با عنوان »مقایسه تأثیر آموزش به 
روش چند رسانه ای و شبکه های اجتماعی بر احساس شایستگی 

والدی پرستاران نظامی« انجام دهیم.

موادوروشها
روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون چند 
آماری کلیه پرستاران خانم شاغل در چهار  بود. جامعه  گروهی 
بیمارستان منتخب آجا در شهر تهران، در سال 1399 بود. 60 
پرستار خانم دارای معیارهای ورود به روش نمونه گیری در دسترس 
انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. به منظور جلوگیری از انتشار 
اطالعات، انتخاب محیط پژوهش هر گروه به صورت تصادفی ساده 
انجام شد، ولی نمونه گیری در بیمارستان های منتخب به صورت 

در دسترس بود.
حجم نمونه، با ضریب اطمینان 95 درصد و توان آزمون 90 درصد 
و بر اساس مطالعه قبلی )19( تعداد 54 نفر بر اساس فرمول ذیل 
درصد   10 گرفتن  نظر  در  با  و  گردید،  محاسبه  گروه  سه  برای 
احتمال ریزش تعداد حجم نمونه در هر گروه 20 نفر برآورد شد. 
در گروه چند رسانه ای 1 نفر و در گروه شبکه های اجتماعی 2 
نفر از پرستاران به علت ابتال به بیماری کووید و عدم توانایی ادامه 
در  نفر،  رسانه ای 19  گروه چند  در  لذا،  داشتند  ریزش  آموزش 
گروه شبکه های اجتماعی 18 نفر و در گروه کنترل20 نفر مورد 

بررسی قرار گرفتند.
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به مطالعه شامل: رضایت آگاهانه جهت شرکت  معیارهای ورود 
در مطالعه، عدم حضور هم زمان در گروه های درمانی دیگر، عدم 
دریافت هم زمان درمان روانشناختی انفرادی، عدم دریافت داروهای 
اعصاب و روان در مادر و فرزندان آنان، داشتن حداقل یک فرزند مهد 
کودکی )رده سنین 5-2سال(، دارای مدرک کارشناسی پرستاری 
پیامک  دو  به  پاسخ  عدم  شامل:  خروج  معیارهای  بود.  باالتر  یا 

پژوهشگر در خصوص مطالعه مطالب در گروه چند رسانه ای، عدم 
مطالعه مطالب در دو جلسه )آنالین نبودن و عدم ارسال عبارت 

»مطالعه شد«( برای گروه شبکه های اجتماعی بود.
جهت اجرای پژوهش، پژوهشگر پس از کسب تأییدیه از کمیته 
اخالق دانشگاه و اخذ معرفی نامه از معاونت پژوهش دانشگاه و 
ارائه آن به ریاست و مرکز آموزش بیمارستان های مربوطه و جلب 
ارائه توضیحات الزم در مورد هدف  با  موافقت مسئولین ذیربط 
و نحوه اجرای پژوهش، اجازه حضور در محیط پژوهش را کسب 
نمود و پس از توضیح هدف و نحوه انجام پژوهش به پرستاران، از 
آنان جهت شرکت در پژوهش دعوت به عمل آورد. فرم رضایت 
آگاهانه توسط کلیه پرستاران شرکت کننده مطالعه و امضاء شد. 
سپس پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه احساس شایستگی 
والدی توسط پرستاران شرکت کننده در دو گروه آزمون و یک 

گروه کنترل تکمیل شد.
منابع  از  شایستگی  احساس  ارتقا  منظور  به  آموزشی  محتوای 
معتبر در مرحله قبل از شروع مداخله تهیه شد. ابتدا جستجو در 
سایت های معتبر و کتاب های روانشناسی و پایان نامه های مرتبط 
در خصوص فرزند پروری و مراجعه حضوری به اساتید روانشناس و 
روان پرستار در حوزه خانواده و کودک انجام شد، سپس با توجه به 
منابع موجود عناوین مورد نظر جهت آموزش در جلسات، زیر نظر 
تیم تحقیق انتخاب شده و سپس کتابچه ای طراحی شد، کتابچه 
تهیه شده، به منظور بررسی روایی محتوای کیفی در اختیار 7 
بالینی،  روانشناسی  دکترای  شامل:  متخصصان  و  اساتید  از  نفر 
پرستاری، دکترای  روان  ارشد  روانشناسی، کارشناس  کارشناس 
پرستاری و دکتری آموزش پزشکی قرار گرفت و بر اساس نظرات 
اساتید بازنگری و اصالح شد. عناوین محتوای تائید شده نهایی 
سبک  روش های  و  پروری  فرزند  مهارت های  قسمت  دو  شامل 

زندگی برای مادران بود.
قالب  در  جلسه   20 صورت  به  شده  بازنگری  محتوای  سپس 
پاورپوینت صداگذاری شده به همراه تصاویر مرتبط آماده شد. هر 
هفته یک لوح فشرده دیجیتال همه کاره )DVD( که 5 جلسه 
پاورپوینت صداگذاری شده در آن وجود داشت و مدت زمان کل 
این 5 جلسه در هر لوح فشرده 90 دقیقه بود، به پرستاران در گروه 
چند رسانه ای به مدت یک ماه )چهار هفته( داده شد. در مجموع 4 
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عدد لوح فشرده دیجیتال همه کاره )DVD( با طول مدت آموزش 
6 ساعت ارائه گردید. در این گروه، پژوهشگر به صورت هفتگی در 
خصوص مطالعه مطالب به مشارکت کنندگان پیامک » آیا مطالعه 
شد؟« را ارسال می کرد. همچنین شماره تلفن پژوهشگر در اختیار 
مشارکت کنندگان قرار داده شد و به سؤاالت آنان پاسخ داده شد.

در گروه شبکه اجتماعی، برای واحدهای پژوهش نرم افزار بومی 
داخلی )روبیکا(، توسط پژوهشگر نصب شد و نحوه کار کردن با 
آن به صورت انفرادی آموزش داده شد. در نرم افزار نصب شده، 
گروهی تشکیل داده شد که همه افراد در گروه بتوانند مطالب 
را دریافت کنند و امکان تبادل نظر برای همه در آن گروه وجود 
داشته باشد. پژوهشگر به عنوان مدیر گروه بود. مطالب آموزشی 
در قالب پاورپوینت صداگذاری شده که حدود 20- 15 دقیقه به 
مدت چهار هفته و به صورت 5 آموزش در هفته از روزهای شنبه 
تا چهارشنبه در ساعت مشخصی، ارسال گردید. در مجموع 20 
پیام آموزشی ارسال شد. مطالب آموزشی ارائه شده به این گروه 
دقیقاً مشابه مطالب آموزشی گروه چند رسانه ای بود. واحدهای 
ابهام  یا  سؤال  هرگونه  می توانستند  نیز،  گروه  این  در  پژوهش 

خود را با مدیر گروه )پژوهشگر( در میان بگذارند. دو هفته بعد 
از مداخله مجدداً پرسش نامه ها به هر دو گروه آزمون و کنترل 

داده شد )نمودار 1(.
جمعیت  مشخصات  فرم   -1 از:  بودند  عبارت  پژوهش  ابزارهای 
شناختی: این پرسشنامه مشتمل بر 8 سؤال در مورد سن مادر، 
فرزند، جنسیت  فرزند، سن  تعداد  مادر،  تحصیالت  سن همسر، 
اطالعاتی در  منابع  از  استفاده  مادر، سابقه  فرزند، شیفت کاری 
زمینه فرزند پروری بود.2- پرسش نامه احساس شایستگی والدی 
این پرسش نامه   )PSOC: Parenting Sense of Competence(
 Gibaud-Wallston( ندرسمن  و  والستون  گیبا  توسط  ابتدا  در 
and Wandersman( در سال 1978 طراحی شده است. سپس 

جانستون و مارش )Johnston and Marsh( در سال 1989 این 
پرسش نامه را برای استفاده والدین کودکان 4 تا 9 ساله افزایش 
دادند. پرسش نامه احساس شایستگی والدی را با دو زیر مقیاس 
آسایش درک شده«  و  »ارزش  و  دانش درک شده«  و  »مهارت 
درک  میزان  بررسی  به  دانش،  و  مهارت  مقیاس  زیر  می سنجد. 
والدین از مهارت هایی که به دست آورده اند تا بتوانند والد خوبی 

نمودار1-فرایندانجاممطالعه

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 نفر   n=60دسترس به صورت نمونه گیری در  شرکت در مطالعه  افراد واجد شرایط 

 تخصیص تصادفی 

از دست دادن پیگیری و خروج از  
 ( n=0)  مطالعه

 ( n=20)  یاجتماعشبکه  گروه 

از دست دادن پیگیری و خروج  
  19کووید به علت ابتال به  مطالعه از

(1=n ) 

 ( n=20) گروه کنترل
 

 آنالیز 

 مداخله 

 (   n=19)  آنالیز ( n=20آنالیز )
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( n=20گروه چند رسانه ای )

  مطالعهاز دست دادن پیگیری و خروج از
 ( n=2)  19کووید به علت ابتال به 

 ( n=18)  یزآنال
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدم ارائه آموزش 
  DVDچهار ارائه آموزش با  

کدام  حاوی مطالب اموزشی هر 
 جلسه آموزش  5شامل 

از طریق شبکه های  آموزش 
  مجازی به صورت روزانه ازشنبه تا

 چهارشنبه 
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باشند، می پردازد و شامل 8 گویه است )1، 8-6، 10، 11، 13، 
15( که دامنه نمرات آن از )48-8( می باشد. زیر مقیاس ارزش 
و آسایش درک شده، به بررسی میزان ارزش والدی و احساس 
راحتی که افراد در نقش خود به عنوان والد را دارند می پردازد 
و شامل 9 گویه است )2-5، 9، 12، 14، 16، 17( و دامنه نمره 
از )54-9( می باشد. پرسش نامه دارای دو دسته پاسخ های مثبت 
و منفی می باشد، برای پاسخ های مثبت طیف نمره از )1( کاماًل 
مخالفم، )2( مخالفم، )3( تا حدی مخالفم، )4( تا حدی موافقم، 
پاسخ های منفی  برای  موافقم می باشد.  و )6( کاماًل  موافقم   )5(
طیف نمرات از )1( کاماًل موافقم تا )6( کاماًل مخالفم می باشد. 
دامنه نمره کل از )102-17( است که نمره باال نشان دهنده میزان 
باالی احساس شایستگی می باشد )7(. کارپ )Karp( و همکارانش 
روایی پرسش نامه احساس شایستگی والدی را تائید کرده و آلفای 
کرونباخ را برای کل مقیاس احساس شایستگی 0/78، زیر مقیاس 
ارزش و آسایش درک شده 0/69 و مهارت و دانش 0/68 گزارش 
روایی  نسبت  همکارانش  و  جعفرنژاد  نیز  ایران  در   .)20( نمود 
محتوی این پرسش نامه را باالتر از 0/79 برآورد کردند و پایایی 

آن با ضریب آلفای کرونباخ 0/76 تائید شد )21(.
بعد از جمع آوری داده ها، ابتدا داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه ی 
21 شد و با استفاده از آزمون های آماری دقیق آزمون کولموگرف- 
 t( آزمون تی زوجی ،)Kolmogorov-Smirnov Test( اسمیرنف
Test(، آزمون دقیق فیشر )Fishers Exact Test(، کای اسکوئر 

)Chi Square(، تست مدین )Median Test(، کروسکال والیس 
)Kruskal-Wallis( و آزمون آنوای یک طرفه )ANOVA( مورد 
قرار گرفت. سطح معنی داری P< 0/05 در نظر  تجزیه و تحلیل 

گرفته شد.
این پژوهش توسط کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی 
آجا با کد اخالق IR.AJAUMS.REC.1398.231 مورد تائید قرار 
گرفت. در پژوهش حاضر تمامی مفاد اخالق در پژوهش مطابق با 
بیانیه هلسینکی رعایت شد )22(. مشارکت کنندگان آزاد بودند 
پژوهش  پژوهش خارج شوند.  از  دارند  تمایل  که  مرحله  در هر 
حاضر صدمه جانی و روانی بر مشارکت کنندگان نداشت. محتوای 
آموزشی پس از اتمام مداخله در اختیار مادران گروه کنترل قرار 

گرفت.

یافتهها
مدرک تحصیلی 85 درصد از واحدهای مورد پژوهش کارشناسی 
بود. از نظر شیفت کاری 55 درصد واحدهای مورد پژوهش در 
شیفت صبح کار می کردند. میانگین تعداد فرزندان 0/58 ± 1/62 
بود و تمامی واحدهای پژوهش بین 3-1 فرزند داشتند. میانگین 
 26-44 سنی  بازه  با   34/24 ± 4/60 پژوهش  واحدهای  سنی 
سال بود. سه گروه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی )مدرک 
تحصیلی، شیفت کاری، تعداد فرزندان و سن( اختالف معنی داری 

با هم نداشتند )P< 0/05(، )جدول 1(.
آزمون آنوای یک طرفه نشان داد که تفاوت معناداری بین نمره 
کل احساس شایستگی واحدهای مورد پژوهش در سه گروه چند 
وجود  مداخله  از  قبل  کنترل  و  اجتماعی  شبکه های  رسانه ای، 
نداشت )P=0/946( در حالی که بعد از مداخله تفاوت معنی دار 

بود )P= 0/001(، )جدول 2(.
نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که نمره کل احساس شایستگی بین 
 )P= 0/021( گروه های چند رسانه ای با گروه شبکه های اجتماعی
و گروه شبکه های اجتماعی با گروه کنترل )P< 0/0001( تفاوت 
معنی دار داشت اما در مقایسه این نمره در دو گروه چند رسانه ای 

و گروه کنترل )P= 0/155( تفاوت معنی داری دیده نشد.
آزمون تی زوجی نشان داد که میانگین احساس شایستگی والدی 
 )P=0/241( و کنترل )P=0/112( پرستاران در گروه چند رسانه ای
معناداری  تغییر  مداخله  از  قبل  زمان  به  نسبت  مداخله  از  پس 
این نمره  نداشت )P> 0/05(. ولی در گروه شبکه های اجتماعی 

پس از مداخله افزایش یافت )P>0/0001(، )جدول 2(.
مقیاس های  زیر  نمرات  بین  معناداری  تفاوت  داد  نشان  یافته ها 
واحدهای  دانش(  مهارت  و  آسایش  )ارزش  شایستگی  احساس 
مورد پژوهش در سه گروه چند رسانه ای، شبکه های اجتماعی و 
کنترل قبل از مداخله وجود نداشت )P> 0/05(، )جدول 3(. در 
حالی که دو هفته بعد از مداخله بین نمره کل زیرمقیاس ارزش 
آسایش پرستاران در سه گروه چند رسانه ای، شبکه های اجتماعی 
و کنترل اختالف معنی دار وجود داشت )P= 0/003(، ولی بین نمره 
زیر مقیاس مهارت دانش آنان در سه گروه اختالف معنی داری 

دیده نشد )P>  0/05(، )جدول 4(.
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  متغیر
 نوع آزمون، مقدار آماره،   هاگروه  

 ای چندرسانه و سطح معناداری  یدرجه آزاد 
 درصد( ) تعداد

 اجتماعی  یهاشبکه
 درصد( ) تعداد

 کنترل
 درصد( ) تعداد

 مدرک تحصیلی 
  Value=5/49* (95)  19 (70)  14 (90)  18 کارشناسی 

df=2 

P= 640/0  
کارشناسی  

 (5)  1 (30)  6 (10)  2 ارشد

 یشیفت کار 

 (44)  8 (60)  12 (65)  13 صبح 

**Value = 10/535 

P = 348/0  
 

 (5)  1 (5)  1 (0)  0 عصر 
 (15)  3 (10)  2 (0)  0 شب

 (15)  3 (5)  1 (10)  2 و عصر صبح 
 (5)  1 (15)  3 (20)  4 و شب عصر 

 (20)  4 (5)  1 (5)  1 در گردش

 تعداد فرزندان 
 55/1 ( 51/0)  55/1 (60/0)  75/1 ( 64/0)  تعداد فرزندان  (انحراف معیار)  میانگین

***Value=1/324 

Df=2 
P = 516/0  

 سن 
 50/4( 80/34)  33 ( 27/4)  90/39 ( 97/4)  سال (انحراف معیار)  میانگین

df=2 
****F= 1/085 

P= 345/0  

 

جدول1-مشخصاتجمعيتشناختیپرستاراندرگروههایآزمون)چندرسانهایوشبكهاجتماعی(وکنترل

* آزمون کای اسکویر، ** آزمون دقیق فیشر، *** آزمون کروسکال والیس، **** آزمون آنوای یک طرفه

 گروه
 ،یآزاد مقدار آماره، درجه  والدی  شایستگی نمره کل احساس

 * داری یمعنسطح 
 

 از مداخله  بعد زمان قبل از مداخله  زمان
 ( معیار انحراف) یانگینم ( معیار انحراف) یانگینم

 84/64(  82/5) 55/63(  29/5) ی ا رسانهچند  
T= - 673/1  

df = 18 
P = 112/0  

 39/69(  24/6) 10/63(  20/5) اجتماعی   یهاشبکه 
T= - 475/5  

df = 16 

P> 1000/0  

 15/62(  44/5) 35/63(  88/4) کنترل 
T= 112/1  

df = 19 
P= 412/0  

 * دارییمعنسطح    ،ی آزادمقدار آماره، درجه  
F= 370/0  

df=2 
P= 649/0  

F= 440/7  

df=2 
P= 001/0  

 

* آزمون آنوای یک طرفه 

جدول2-مقایسهميانگينوانحرافمعيارنمرهکلاحساسشایستگیوالدیپرستارانقبلو2هفتهبعدازمداخلهبينگروههایآزمونوکنترل
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بحثونتيجهگيری
این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر آموزش به روش چند رسانه ای 
پرستاران  والدی  شایستگی  احساس  بر  اجتماعی  شبکه های  و 
انجام شد. قبل از مداخله، تفاوت معناداری بین نمره کل و ابعاد 
احساس شایستگی پرستاران در سه گروه چند رسانه ای، شبکه های 
اجتماعی و کنترل وجود نداشت و گروه ها همگن بودند. در پژوهش 
حاضر میانگین نمره احساس شایستگی قبل از مداخله در گروه چند 
رسانه ای، شبکه های اجتماعی و کنترل به ترتیب 63/5، 63/10 و 
63/35 از نمره کل 102 بود. پایین بودن نمره احساس شایستگی 
قبل از مداخله ضرورت انجام مداخله را مطرح می کند و هرگونه 
نتیجه ای بعد از مداخله )آموزش( در مرحله پس آزمون، می تواند 

حاکی از تأثیر مداخله آموزشی باشد. دو هفته پس از مداخله، بین 
نمره کل احساس شایستگی پرستاران در سه گروه چند رسانه ای، 
شبکه های اجتماعی و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت و نمره 
احساس شایستگی در گروه شبکه های اجتماعی نسبت به گروه چند 
رسانه ای باالتر بود که نشان دهنده تأثیرگذاری بیشتر آموزش ها در 
این گروه می باشد. با توجه به یکسان بودن مطالب آموزشی در هر 
دو روش شاید علت این موضوع به دالیل ذیل باشد: در این مطالعه، 
در روش آموزش چندرسانه ای تعامل بین مدرس و یادگیرندگان 
کمتر بود زیرا پژوهشگر به صورت هفتگی به پرستاران در گروه 
چندرسانه ای پیام می داد ولی در گروه شبکه های اجتماعی پیام ها 
به صورت روزانه ارسال می گردید، آموزش چندرسانه ای به روش 

 * آزمون کروسکال والیس، ** آزمون آنوای یک طرفه

 یارتبه  یانگینم یار انحراف مع  یانگینم تعداد گروه  یاس مق یر ز
 نوع آزمون، مقدار اماره،

 داری ی معنو سطح  یآزاد درجه 

 ارزش آسایش

 73/26 83/4 15/33 20 یارسانهچند 
*Value = 1/287 

df=2 

P= 525/0  

 87/32 23/4 31/35 19 اجتماعی ی هاشبکه
 55/30 04/5 45/34 20 کنترل
 - 72/4 29/34 59 کل

 مهارت دانش

 - 51/3 40/30 20 یارسانهچند 
df = 2 

**F= 2/81 
P= 069/0  

 - 46/3 75/27 20 اجتماعی ی هاشبکه
 - 65/3 90/28 20 کنترل
 - 65/3 01/29 60 کل

جدول3-مقایسهنمراتزیرمقياسهایاحساسشایستگیوالدیپرستارانقبلازمداخلهبينگروههایآزمونوکنترل

* آزمون آنوای یک طرفه، ** آزمون کروسکال والیس، *** آزمون مدین

 آزمون یجه نوع و نت و کمتر  یانهم یانه از م یشترب یارتبه  یانگینم یار انحراف مع  یانگینم تعداد گروه  یاس مق یر ز

 
 یشارزش آسا

 

 - - - 51/3 35 19 یارسانهچند 
df = 2 

*F= 6/552 

P= 003/0  

 - - - 20/6 94/39 18 یاجتماع  ی هاشبکه
 - - - 92/4 65/34 20 کنترل
 - - - 45/5 44/36 57 کل

 10 9 89/31 63/4 84/29 19 یارسانهچند  مهارت دانش

**Value =2/558  
df=2 

P= 278/0  
***Median=28 

Value = 417/0  

df=  2  
P 812/0=  

 

جدول4-مقایسهنمراتزیرمقياسهایاحساسشایستگیوالدیواحدهایموردپژوهشدوهفتهبعدازمداخلهبينگروههایآزمونوکنترل
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دی وی دی ارائه شد لذا، پرستاران این گروه جهت مطالعه مطالب 
نیازمند سیستم و تجهیزات )کامپیوتر یا تلویزیون های دیجیتال( 
بودند. این موضوع محدودیت زمانی و مکانی جهت مطالعه مطالب 
ایجاد می کرد در حالی که در روش آموزش شبکه های اجتماعی 
مطالب از طریق کانال ارائه می شد که پرستاران از طریق تلفن 
داشتند.  را  مطالب  مطالعه  امکان  زمانی  و  مکان  هر  در  همراه 
ارائه  هفتگی  به صورت  مطالب  گروه چندرسانه ای  در  همچنین 
شد در حالی که در گروه شبکه های اجتماعی آموزش به صورت 
این مورد نیز  روزانه بود و مطالب حجم کمتری داشت. احتماالً 
انگیزه بیشتری در پرستاران گروه شبکه اجتماعی جهت مطالعه 
ایجاد می نمود. لذا، در کل تعامل مدرس با شرکت کنندگان در 

گروه شبکه اجتماعی بیشتر از گروه چندرسانه ای بود.
نتایج این مطالعه با مطالعه گارفیلد )Garfild( همخوانی دارد )23(. 
گارفیلد در یک مطالعه تجربی تأثیر آموزش با استفاده از برنامه 
تلفن هوشمند را بر صالحیت والدین دارای نوزاد بسیار کم وزن 
نمود.  بررسی  نوزادان،  ویژه  مراقبت های  از بخش  ترخیص شده 
کاربردی  برنامه  یک  معمول،  مراقبت های  بر  عالوه  آزمون  گروه 
مبتنی بر تلفن های هوشمند نیز دریافت می کردند. آموزش مجازی 
سبب بهبود احساس شایستگی والدین و   آمادگی برای ترخیص 
آنان گردید. البته مطالعه گارفیلد با مطالعه حاضر تفاوت هایی نیز 
دارد: در مطالعه گارفیلد گروه هدف والدین )مادر و پدر( نوزادان 
بسیار کم وزن بستری در بخش ویژه بود ولی در مطالعه حاضر 
واحدهای پژوهش پرستاران دارای کودکان 2-5 سال بودند، به 
بایستی  نظر می رسد والدین نوزاد بستری در بخش ویژه قاعدتاً 
شایستگی کمتری احساس کنند ولی به دلیل اینکه مطالعه حاضر 
در زمان اپیدمی کووید 19 انجام شده لذا، پرستاران شرکت کننده 
نداشتند.  قرار  مناسبی  روحی  شرایط  در  نیز  حاضر  مطالعه  در 
 3 حاضر  مطالعه  ولی  بود  گروهی   2 گارفیلد  مطالعه  طرفی  از 
و  آموزش مجازی )چند رسانه ای  و دو روش  انجام شد  گروهی 
شبکه های اجتماعی( با گروه کنترل مقایسه شدند. مطالعه حاضر با 
 )Geikina( و جنیکا )Osman( عثمان ،)Lofgren( مطالعات الفرن
نیز همخوانی دارد )8، 9، 24( ولی تمامی مطالعات یاد شده از 
روش های تدریس حضوری )رو در رو( نظیر آموزش تکنیک های 
شناختی - رفتاری ذهن آگاهی و آرام سازی، آموزش مبتنی بر حل 

مسئله، آموزش گروهی جهت آموزش استفاده کرده اند در حالی 
آموزش  روش های  تأثیر  بررسی  به  مطالعه حاضر محقق  در  که 

مجازی پرداخت.
با مطالعه عبداهلل پور همخوانی ندارد )5(. عبداهلل  نتیجه حاضر 
زاده مطالعه ای با عنوان تأثیر آموزش بر احساس شایستگی مادران 
گروه  در  وی  داد.  انجام  فعالی  بیش  اختالل  به  مبتال  کودکان 
آزمون مادران را در 8 جلسه 60 دقیقه ای )هر هفته یک جلسه( 
در گروه های 12-5 نفری آموزش داد. با وجودی که در مطالعه 
عبداهلل زاده آموزش حضوری بود، میانگین نمره احساس شایستگی 
در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری 
مادران  زاده  عبداهلل  مطالعه  در  کنندگان  شرکت  البته  نداشت. 
بودند در حالی که  به اختالل بیش فعالی  دارای کودکان مبتال 
در مطالعه حاضر شرکت کنندگان پرستاران دارای کودک سالم 
بودند. شاید علت عدم همخوانی نتایج در دو مطالعه تفاوت در 

گروه مورد مطالعه بوده است.
در مطالعه حاضر نمره احساس شایستگی در دو گروه چند رسانه ای 
و گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت. این نتیجه با مطالعه دب 
همکاران  و  کین  )25(. دب  دارد  همخوانی   )Deb Keen( کین 
مطالعه ای با عنوان »بررسی تأثیر مداخله والدین محور بر کودکان با 
اختالل طیف اوتیسم )ASD: Autism Spectrum Disorder( اخیر 
بر استرس و احساس شایستگی والدین« انجام دادند. به یک گروه 
»مداخالت آموزشی حضوری و تخصصی«و به گروه دیگر »آموزش 
از طریق نوار ویدیویی در منزل« ارائه شد. در مطالعه دب کین 
گروهی از مادران که آموزش را به طور حضوری و تخصصی دریافت 
کرده بودند، نسبت به گروهی که آموزش از طریق نوار ویدیویی در 
منزل صورت گرفته بود، در احساس شایستگی پیشرفت بیشتری 
به دست آورده بودند )25(. در مطالعه دب کین آموزش از راه دور 
با آموزش حضوری که طبیعتاً تعامل مدرس و شرکت کنندگان 
نوار  از  مطالعه دب کین  در  مقایسه شد. همچنین  است  بیشتر 
ویدیویی استفاده شد در حالی که در مطالعه حاضر از آموزش چند 
رسانه ای و آموزشی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بهره گرفته شد.

ظرفیت  از  می توان  که  است  آن  بیانگر  مختلف  تحقیقات  نتایج 
شبکه های اجتماعی، در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به 
منظور آموزش، تغییر ایده ها، شناسایی مسائل و تعیین راه حل 
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آن ها برقراری روابط اجتماعی، اداره امور تشکیالتی، سیاست گذاری 
عمومی و رهنمون سازی افراد در مسیر دستیابی به اهداف استفاده 
مزایای  در  مطالعه  این  در  شده  کسب  نتایج  علل   .)15( نمود 
این روش آموزشی نهفته است زیرا آموزش از طریق شبکه های 
اجتماعی آموزشی فرا زمانی و فرا مکانی و چند وجهی است. حمل 
اطالعات در این روش آسان است و سبب تسهیل فرآیند آموزش 
و یادگیری می شود )26(. پرستاران شرکت کننده در این پژوهش 
هر زمان و هر مکان امکان مطالعه را داشته و می توانستند تجارب 
خود را با سایر اعضا گروه و مدرس به اشتراک بگذارند. مهم ترین 
محدودیت در اجرای این مطالعه عدم امکان نصب نرم افزار مورد 
استفاده بر روی برخی تلفن های همراه در گروه شبکه اجتماعی بود.

با عنایت به استرس شغل پرستاری، استرس ناشی از مسئولیت 
مادری، مشغله کاری فراوان پرستاران، نداشتن وقت جهت شرکت 
در کالس های حضوری، ضروری است، برنامه های آموزشی مستمر 
مبتنی  آموزش  مانند  غیرحضوری  آموزش های  از  بهره گیری  با 
به  توجه  با  طرفی  از  گردد.  اجرا  و  طراحی  اجتماعی  شبکه  بر 
گسترش شیوع ویروس کووید 19 و تأثیرات آن بر سالمت روان 
درمانی  کارکنان  الخصوص  علی  والدین  شایستگی  احساس  و 

بهره گیری از کالس های غیرحضوری برای سایر کارکنان درمانی 
نیز به مدیران بیمارستانی و مسئوالن ستادی توصیه می گردد، 
همچنین جهت تعامل هر چه بیشتر شرکت کنندگان با مدرس 
و یکدیگر انجام مطالعات بیشتری در خصوص مقایسه روش های 
نوین آموزش های غیرحضوری مانند کالس های زنده )آنالین( و 

وبینار پیشنهاد می گردد.

تشكروقدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد روان پرستاری می باشد 
که در دانشگاه علوم پزشکی آجا در تاریخ 1398/10/3با شماره 
594276 مصوب شده است. بدین وسیله از کلیه شرکت کنندگان 
در پژوهش، مدیران و مسئولین محترم بیمارستان های منتخب 
آجا واقع در شهر تهران که در به ثمر رسیدن این پژوهش ما را 

یاری نموده اند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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