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ABSTRACT

Objective: This study was carried out to determine the effect of verbal or brochure training about breast milk-breastfeeding and infant care on 
the knowledge levels of mothers.

Materials and Methods: A total of 71 mothers who had just given birth (brochure group: 34 mothers, verbal training group: 37 mothers) in a 
hospital affiliated to the Ministry of Health constituted the sample of this experimental study. Data collection was initiated after ethical and in-
stitutional permissions were obtained. The socio-demographic form comprising 9 questions and the information form comprising 43 questions 
aimed at evaluating the knowledge levels of mothers were used in data collection. The information form was applied just before and 1 month 
after the training. The brochure group was given a brochure containing information on breast milk-breastfeeding and infant care. The verbal 
training group was verbally provided with the information in the brochure. 

Results: When study groups were compared in terms of socio-demographic characteristics (maternal education level, status, family type, number 
of children, etc.), there was no statistically significant difference between them. The mean post-training knowledge scores (brochure: t=−6.590, 
p=0.000; verbal: t=−7.402, p=0.000) on breast milk-breastfeeding (brochure: t=−3.791, p=0.001; verbal: t=−6.946, p=0.000) and infant care 
of both verbal and brochure groups were found to be significantly increased as compared to the knowledge levels before training. There was no 
significant difference between the groups in terms of breast milk-breastfeeding knowledge scores (t=1.692, p=0.095) and infant care knowledge 
scores (t=0.030, p=0.976).

Conclusion: Two training methods used to provide training on breast milk-breastfeeding and infant care (giving brochure and verbal expression) 
increased the knowledge levels of mothers. It is recommended to use both training methods for new mothers.
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ÖZ

Amaç: Bu araştırma anne sütü-emzirme ve bebek bakımı konularında sözel veya broşür kullanarak verilen eğitimin annelerin bilgi düzeylerine 
etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Deneysel olarak yürütülen araştırmanın örneklemini Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastanede yeni doğum yapmış olan 71 anne 
(broşür grubu 34 anne, sözel eğitim grubu 37 anne) oluşturdu. Etik ve kurum izni alındıktan sonra veri toplamaya başlandı. Veri toplamada 9 
sorudan oluşan sosyo-demografik form ve annelerin bilgi düzeyini değerlendirmek için 43 sorudan oluşan bilgi formu kullanıldı. Bilgi formu eği-
tim öncesi ve eğitimden 1 ay sonra uygulandı. Broşür grubuna anne sütü-emzirme ve bebek bakımına ilişkin bilgileri içeren broşür verildi. Sözel 
eğitim grubuna ise broşürde yer alan bilgiler sözel olarak anlatıldı. 
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Giriş

Postnatal dönem, aileye yeni bir üyenin katılması ile deği-
şimlerin yaşandığı, ebeveynliğe geçiş sürecinde anne ve ba-
baların kendi duyguları ve ilişkilerinde farklılıklar yaşadıkları 
bir dönemdir (1). Ebeveynlik dönemine geçiş, ebeveyn-çocuk 
ilişkisi üzerindeki uzun vadeli etkisi düşünüldüğünde olumlu 
bir deneyim olmalıdır. Bu aynı zamanda ebeveynlerin yeni 
roller üstlenme yeteneklerinden de etkilenir (2). Doğumdan 
sonra anneye bebek bakımı ile ilgili verilecek eğitim, annenin 
bebek bakımı konusunda beceri kazanmasına, posnatal dö-
neme uyum göstermesine ve kendisini güvende hissetmesine 
yardımcı olabilir (3, 4). Anneler, doğumdan sonraki ilk günlerde 
doğumun getirdiği fiziksel ve duygusal etkiler sonucunda, ken-
di bakımlarını üstlenme ve bebeklerinin gereksinimlerini kar-
şılama konusunda yetersizlikler yaşayabilmekte ve yenidoğan 
bebeklerinin bakımını sağlıklı olarak sürdürebilmek için, eği-
tim ve destek almaya gereksinim duymaktadırlar (1). Literatür 
incelendiğinde yapılan çalışmalarda da postpartum dönemde-
ki annelerin anne sütü ve bebek bakımına ilişkin yeterli dü-
zeyde bilgi sahibi olmadıkları ve verilen eğitimler sonucunda 
bilgi düzeylerinde artış olduğu saptanmıştır (2, 5-7). Annenin 
bilgi, deneyim ve beceri eksikliği, annenin özgüvenini azaltır 
ve bu durum annenin yeni rolüne uyumunu etkileyebilir (8-
11). Annenin büyüme ve gelişme, hijyen, beslenme, sağlık ve 
bakım uygulamaları konularında zamanında ve uygun şekilde 
bilgilendirilmesi bebekte görülebilecek sorunları en aza indire-
bilir. DSÖ’nün gelişmekte olan ülkelerde uyguladığı yenidoğan 
bebek bakımı eğitimleri ile mortalite oranının azaldığı göste-
rilmiştir (12, 13).

Türkiye’de doğum yapan anneler genellikle 24 saat sonra has-
taneden taburcu edilmektedir. Bu süre, doğum sonu dönemde 
annenin yeni durumuna uyum sağlayabilmesi ve bebeğin bakı-
mına adapte olması için yeterli değildir. Doğum sonu dönem-
de görülen problemlerin çoğunluğu etkili bir hemşirelik bakımı 
ve eğitim ile önlenebilir veya azaltılabilir. Annenin taburculuk 
sonrası eve gittiğinde herhangi bir komplikasyonla karşılaşma-
ması için, prenatal dönemde ve taburcu olmadan önce sağlık 
personeli tarafından kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve 
gerekli eğitimlerin verilmesi önemlidir. Bu bilgiler ışığında ça-
lışmada, iki farklı eğitim yönteminin (broşür ve sözel anlatım) 
annelerin anne sütü-emzirme ve bebek bakımı konusundaki 
bilgi düzeyine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın amacı ve tipi
Bu araştırma anne sütü-emzirme ve bebek bakımı konularında 
sözel veya broşür kullanarak verilen eğitimin annelerin bilgi 

düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla ön test-son test ran-
domize kontrollü deneysel tasarımda gerçekleştirildi.

Araştırmanın hipotezleri:
H

1
: Anne sütü-emzirme ve bebek bakımı konusunda broşür ile 

verilen eğitim annelerin bilgi düzeyini arttırmada sözel eğitim-
den daha etkilidir. 

H
2
: Anne sütü-emzirme ve bebek bakımı konusunda sözel eği-

tim vermek annelerin bilgi düzeyini arttırmada broşür ile eği-
tim vermekten daha etkilidir.

Araştırmanın evreni ve örneklemi
Araştırmanın evrenini bir eğitim araştırma hastanesinde doğum 
yapmış ve Kadın-Doğum Servisinde doğum sonu bakımı için ta-
kip edilen anneler oluşturdu. Örneklem sayısını belirlemek ama-
cıyla G*Power (v3.1.7) programı kullanılarak güç analizi yapıldı. 
Literatür tarandığında çalışmamıza benzer bir araştırmaya rast-
lanmadığından, araştırmanın gücü 1-β (β = II. tip hata olasılığı 
ve α=0,05) %90 alındığında, Cohen’in etki büyüklüğü katsayıları-
na göre; iki farklı eğitim yönteminin karşılaştırması şeklinde ya-
pılacak olan değerlendirmelerin büyük etki büyüklüğüne (d=0,8) 
sahip olacağı varsayılarak yapılan hesaplamaya göre örneklem 
sayısı, gruplarda en az 34’er kişi olmak üzere toplam 68 bulundu. 
Ancak eğitim sonrası vaka kayıplarının olabileceği göz önünde 
bulundurularak araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 80 do-
ğum yapmış anne araştırma kapsamına alındı. 80 anne rando-
mizasyon (https://www.randomizer.org) yapılarak her grupta 40 
kişi olacak şekilde broşür grubu ve sözel eğitim grubuna atandı. 
Araştırmada eğitimin etkinliğini değerlendirmek için eğitimden 
bir ay sonra anneler ile telefon ile görüşülerek bilgi formları tek-
rar (son-test) dolduruldu. Bu aşamada broşür grubundan 6 an-
neye, sözel eğitim grubundan ise 3 anneye ulaşılamadı. Sonuç 
olarak araştırmanın örneklemini 71 anne (broşür grubu 34 anne, 
sözel eğitim grubu 37 anne) oluşturdu. 

Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri:

• 18 yaş ve üzeri
• Sağlıklı ve normal doğum aralığında (2800-4000 gr) bir 

bebeği olan
• Doğum sonrası ilk 24 saatte olma

Veri toplama araçları 
Araştırmada veri toplamak amacıyla sosyo-demografik form ve 
bilgi düzeylerini ölçmek için soru formu kullanıldı. 

Sosyo-demografik form: Doğum yapan kadınlar ve bebekleri-
ne ilişkin bazı özellikleri (yaş, eğitim düzeyi, ekonomik durum, 
bebeğin cinsiyeti vb.) belirlemeye yönelik 9 sorudan oluşan 
formdur. 
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Bulgular: Araştırma grupları sosyo-demografik özellikler açısından (anne eğitim düzeyi, durumu, aile tipi, çocuk sayısı vb.) karşılaştırıldığında 
aralarında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu. Hem sözel hem de broşür grubunun anne sütü-emzirme (broşür: t=-3,791, p=0,001; sözel: t=-
6,946, p=0,000) ve bebek bakımına ilişkin eğitim sonrası bilgi puan ortalamalarının (broşür: t=-6,590, p=0,000; sözel: t=-7,402, p=0,000) eğitim 
öncesine göre anlamlı olarak arttığı saptandı. Gruplar arasında eğitim sonrası anne sütü-emzirme bilgi puanları (t=1,692, p=0,095) ve bebek 
bakımı bilgi puanları (t=0,030, p=0,976) açısından anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Anne sütü-emzirme ve bebek bakımı konusunda eğitim vermek amacıyla kullanılan iki eğitim yöntemi de (broşür verme ve sözel anlatım) 
annelerin bilgi düzeyini arttırdı. Bu konuda yapılacak eğitimlerde her iki eğitim yönteminin kullanılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Anne, bebek bakımı, eğitim teknikleri, emzirme



Soru formu: Annelerin anne sütü, emzirme ve bebek bakımı 
ile ilgili bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik 43 soru vardı. 
Bu soruların 19 tanesi anne sütü ve emzirme (anne sütü-
nün önemi, verme süresi, kolostrum, anne sütünün sağılıp 
saklanması, anne sütü alan bebeğin doyduğunu gösteren 
bulgular, emziren annenin beslenmesi, emzirme zamanı ve 
süresi, memeyi ve bebeği tutuş pozisyonu, emzirme sonra-
sı pozisyon), 24 tanesi ise bebek bakımı (D vitamini,  ağız, 
göz, burun, kulak, göbek, pamukçuk, konak, alt temizliği ve 
pişik bakımı, banyo,gaz çıkarma, güvenli sarmalama, sarılık 
ve ateş durumunda yapılacaklar) ile ilgiliydi. Bilgi formunda 
araştırmacılar tarafından hazırlanan broşürde yer alan ve 
sözel olarak anlatılan bilgileri sorgulamaya yönelik sorular 
bulunmaktadır. Doğru cevap verilen sorular için annelere 1 
puan verildi. Yanlış cevaplara puan verilmedi. Anne sütü ve 
emzirmeye ilişkin en yüksek bilgi puanı 19, bebek bakımına 
ilişkin en yüksek bilgi puanı ise 24 oldu. Annelere eğitim ile 
verilen bilgiler dışında soru sorulmadı.

Broşür: Broşür literatürden yararlanılarak (14-17), araştırma-
cıların bilgi ve deneyimleri ile oluşturuldu. Broşür; anne sü-
tünün önemi, verme süresi, kolostrum, anne sütünün sağılıp 
saklanması, anne sütü alan bebeğin doyduğunu gösteren bul-
gular, emziren annenin beslenmesi, emzirme zamanı ve süresi, 
memeyi ve bebeği tutuş pozisyonu, emzirme sonrası pozisyon, 
D vitamini verme, göbek, ağız, göz, pamukçuk, konak bakımı, 
banyo, pozisyon, gaz çıkarma, alt temizliği ve pişik bakımı, 
kundaklama, sarılık, uyku, ateş durumunda yapılacaklara iliş-
kin bilgileri içermekteydi. 

Verilerin toplanması
Araştırmanın girişimleri vaka seçim kriterlerine uyan yeni 
doğum yapmış annelere uygulandı. Veriler hastanenin Ka-
dın-Doğum Servisi’nde doğum sonu bakımı için takip edilen 
anneler ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Her iki 
gruptaki annelere sosyo-demografik form dolduruldu. Form 

doldurulduktan sonra broşür grubuna araştırmacılar tara-
fından hazırlanan broşür verildi. Annelere broşürde, anne 
sütü-emzirme ve bebeğin bakımına ilişkin yararlı bilgiler yer 
aldığı söylendi ve okumaları istendi. Sözel eğitim grubunda-
ki annelere ise sadece broşürde yer alan bilgiler sözel olarak 
anlatıldı. Sözel eğitim sessiz ve sakin bir ortamda, anne ken-
dini hazır hissettiği zaman yapıldı. Girişim sonrasında her iki 
gruptaki anneler 1 ay sonra aranarak soru formundaki sorular 
tekrar soruldu (Şekil 1).

Araştırmanın etik yönü
Araştırmanın yapılacağı İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kuru-
lu’ndan (Sayı No:2015-352) ve kurumdan izin alındı. Araştırma 
kriterlerine uyan annelere bilgilendirilmiş onam formundaki 
bilgiler okundu ve onamları alındıktan sonra çalışmaya dahil 
edildi.

İstatistiksel analiz
Veriler, bilgisayar ortamında SPSS 22.0 (IBM, Statistical Package 
for the Social Sciences Corp.; Armonk, NY, ABD) paket programı 
kullanılarak uygun istatistik yöntemler ile değerlendirildi. Araş-
tırmada kullanılan istatistiki yöntemler; tanımlayıcı istatistik-
lerden frekans (f), yüzde (%) ve ortalama kullanıldı. Normallik 
için Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi kullanıldı. Bağımsız değiş-
kenlere göre bağımlı değişkenlerde farklılık olup olmadığını 
belirlemek için iki seçenekli katagorik değişkenlerde Pearson 
ki-kare testi kullanıldı. Bununla birlikte ölçek puanlarının eği-
tim öncesi ilk değerlendirme ve son değerlendirme arasındaki 
farklılığı belirlemek amacıyla bağımlı gruplarda t testi yapıl-
dı. Aynı zamanda Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık 
p<0,05 düzeyinde değerlendirildi (18).

Bulgular

Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 27,42±6,13 idi. 
Araştırma kapsamına alınan lohusaların evlilik yaşı ortalama-
sı 22,73±4,56, %76,1’i ilkokul mezunu, %62’sinin gelir düzeyi 
asgari ücret düzeyinde, %91,5’i çalışmamakta ve %60,6’sı çe-
kirdek aile yapısına sahiptir. Gruplar sosyodemografik özellik-
ler açısından karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark çıkmadı (p>0,05). Grupların gebelikte eğitim 
alma durumları karşılaştırıldığında broşür grubunda gebelikte 
eğitim alan annelerin daha fazla olduğu ve gruplar arası farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p=0,013) (Tablo 1). 
Araştırma grubundaki annelerin gebeliği süresince %23,9’unun 
(n=17) hemşireden, %2,8’inin (n=2) gebe eğitim sınıfından, 
%11,3’ünün (n=8) yakınından ve %11,2’sinin (n=8) yazılı kay-
nak/ internet aracılığı ile bilgi aldığı belirlendi.

Tablo 2 incelendiğinde her iki eğitim yönteminde de (broşür/
sözel) grup içi karşılaştırmalarda eğitim öncesine göre eğitim 
sonrası bilgi puanlarının anlamlı düzeyde arttığı görülmekte-
dir. Gruplar arası eğitim öncesi bilgi puan ortalamaları karşı-
laştırıldığında; broşür grubunun hem anne sütü emzirme bilgi 
puanı (t=4,158, p=0,000) hem de bebek bakımı bilgi puanının 
(t=2,046, p=0,045) sözel eğitim grubundan anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu saptandı. Eğitim sonrası bilgi puan orta-
lamaları karşılaştırıldığında; hem anne sütü emzirme son bilgi 
puanı (t=1,692, p=0,095) hem de bebek bakımı son bilgi puanı 
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Şekil 1. Araştırma dizaynı



(t=,030, p=0,976) ortalamaları açısından gruplar arasında fark 
olmadığı belirlendi (p>0,05). Grup içi ilk ve son bilgi puanları 
arasındaki fark karşılaştırıldığında; her iki grupta da hem anne 
sütü-emzirme (broşür grubu: t=-3,791 p=0,001; sözel grubu: 
t= -6,946 p= 0,000) hem de bebek bakımı bilgi puanların-
da (broşür grubu: t= -6,590 p=0,00.0; sözel grubu: t= -7,402 
p=0,000) ilk puana göre son puanda anlamlı düzeyde artış ol-
duğu saptandı (p<0,05). 

Gruplar arası puan artışları arasındaki fark karşılaştırıldığında; 
hem anne sütü-emzirme (t=-2,456, p=0,017) hem de bebek 
bakımı (t=-2,021, p=0,047) bilgi puanı artışının sözel eğitim 
alan grupta daha yüksek olduğu saptandı. 

Tartışma

Doğumdan sonraki dönemde annenin yeni doğmuş bebeğinin 
bakımı ve emzirme konusunda desteklenmeye ve bilgilendiril-
meye ihtiyacı vardır (19-21). Yapılan çalışmalarda ülkemizde 
halen annelerin bebek bakımı ve beslenmesi konusunda bil-
giye ihtiyacı olduğu vurgulanmaktadır (22). Annelerin bebek 
bakımı ve ebeveynlik hakkında edindikleri bilgiler onların en-
dişelerini azaltacak ve kendilerini yeterli hissetmelerini destek-
leyecektir (20, 21, 23). Ayrıca yapılan bilgilendirmenin annenin 
emzirmesini olumlu yönde etkilediğini ortaya koyan araştırma-
lar da mevcuttur (24-27). 

Literatür incelendiğinde annelere sözel olarak emzirme (28) ve 
yenidoğanın bakımına ilişkin yapılan eğitimin (7) annelerin bil-

gi düzeyini arttırdığı saptanmıştır. Konuya ilişkin sadece sözel 
eğitimin ya da sadece eğitim broşürü vermenin etkisini ortaya 
koyan araştırmalar oldukça fazla olmasına rağmen bu araştır-
madaki gibi her iki yöntemin etkinliğini karşılaştıran çalışmalar 
sınırlı sayıda bulunmaktadır (29, 30). Araştırmalarda Bu sonuç-
lar bizim araştırmamızın sözel eğitim grubunun sonuçları ile 
benzerlik göstermektedir. 

Anne sütü-emzirme ve bebek bakımına ilişkin bilgilendirmenin 
etkisini araştırmaya yönelik olarak yapılan birçok araştırmada 
da annelere sözel eğitim yapılmış ve ardından anlatılan bilgi-
lerin yer aldığı kitapçık/broşür verilmiştir (24-26, 31). Bu araş-
tırmalarda sözel eğitim ve kitapçık verilen grupların bilgi pu-
anlarının kontrol grubundan yüksek olduğu (24-26) ve ilk 6 ay 
emzirme oranının daha yüksek olduğu (25, 31) saptanmıştır. Bu 
sonuçlar araştırmamızdaki gruplarda da eğitim öncesine göre 
eğitim sonrasındaki bilgi puanı artışını destekler niteliktedir. 
Currò ve ark. (30) çalışmasında ise bir gruba emzirme hakkında 
sözel eğitim ve kitapçık verilmiş, diğer gruba ise sadece sözel 
eğitim verilmiştir. İki grup arasında ilk 6 ay sadece anne sütü 
verme açısından fark saptanmamıştır. Bizim araştırmamızda 
da iki grup arasında bilgi puanları açısından fark çıkmamıştır. 
Ancak sözel eğitim grubunun bilgi puanı artışı broşür grubu-
nun puan artışından daha fazladır. Bu durumun nedeni, sözel 
eğitim grubundaki annelerin bilgi verilirken anlamadıkları yer-
leri araştırmacıya sorma imkanı bulması olabilir. 

Kamaruddin ve ark. (29) çalışmasında emzirme hakkında eği-
tim kitapçığı verilmiş ve tek gruba pre test-post test yapılmıştır. 
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Tablo 1. Gruplara göre sosyo-demografik özelliklerin karşılaştırılması

Özellikler

Gruplar

χ2 p
Broşür grubu (n=34) Sözel grubu (n=37)

n % n %
Anne yaşı
18-29 yaş 22 44,0 28 56,0 1,024 0,226
30 yaş ve üstü 12 56,0 9 44,0
Anne eğitimi
İlköğretim 25 73,5 29 78,4 0,229 0,420
Lise-Üniversite 9 26,5 8 21,6
Aile tipi
Çekirdek Aile 22 64,7  21 56,8 0,469 0,494
Geniş Aile  12 35,3    16 43,2
Ailenin ekonomik durumu
Asgari ücret altı 5 14,7 6 16,2 0,215 0,898
Asgari ücret 22 64,7 22 59,5
Asgari ücret üstü 7 20,6 9 24,3
Doğum Sayısı
Parite
Primipar 9 26,5    15 40,5 1,568 0,211
Multipar 25 73,5 22 59,5
Gebelikte eğitim alma durumu
Evet 22 64,7 13 35,1 6,199 *0,013
Hayır 12 35,3 24 64,9
Çocuğun cinsiyeti
Kız 17 50,0   19 51,4 0,013 0,549
Erkek 17 50,0   18 48,6
χ2: Pearson ki-kare testi . *p<0.05



Emzirme hakkında eğitim kitapçığı vermenin annelerin bilgisi-
ni %13 arttırdığı ve bu artışın anlamlı olduğu saptanmıştır. Bu 
sonuç bizim araştırmamızın broşür grubu ile benzerlik göster-
mektedir. 

Bu araştırma ile çok benzer olan bir diğer araştırmada anne 
sütünün yararları ve emzirme teknikleri hakkında bir gruba 
broşür kullanılarak eğitim verilmiş diğer gruba ise sadece sözel 
eğitim verilmiştir. Broşür ile eğitim verilen grubun emzirme öz 
yeterliliği anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (32). Bizim 
araştırmamızda gruplar arasında fark çıkmasa da eğitim önce-
si-sonrası bilgi puan ortalamaları arasındaki fark karşılaştırıl-
dığında sözel eğitim grubunda daha fazla puan artışı olduğu 
görülmektedir. Bu araştırmanın tersine bizim araştırmamızda 
sözel eğitim grubunda daha fazla puan artışı olmasının nede-
ni, annelerin broşürü yeterince okumamış olması, sözel eği-
tim sırasında annelerin araştırmacı ile karşılıklı iletişim içinde 
olması ve araştırmacıya soru sorabilmesi olabilir. Broşür ile 
eğitim yapılan grupta annelerin broşürü ne sıklıkla okunduğu-
nun sorgulanmaması bu araştırmanın sınırlılıkları arasındadır. 
Annelerden ihtiyaç duyduğunda broşürü okuması istenmiştir, 
ancak okuyup okumadıkları takip edilmemiştir. Eğitim ma-
teryali olarak broşürden yararlanıldığında, broşürün okunma 
durumunun sorgulanması ve grubun broşürü okuması için 
hatırlatıcı girişimlerde bulunulması araştırmanın sonuçlarını 
etkileyebilir. 

Sonuç 

Araştırmanın bulgularına dayanarak anne eğitimlerinde hem 
sözel hem de broşür ile eğitim yöntemlerinin kullanılmasının 
etkili olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak eğitimin etkisini araştırmak amacıyla yapılacak 
araştırmalarda farklı eğitim yöntemlerinin (video, web tabanlı 
eğitim vs.) de etkisinin incelenmesi, eğitimde yazılı materyal 
kullanıldığında materyalin elektronik ortamda gönderilmesi 
ve annelerin bu materyali hangi sıklıkla kaç kez okuduklarının 
takip edilmesi önerilir. Ayrıca yapılacak araştırmalarda eğiti-
min bilgi puanına etkisini değerlendirmenin yanında, eğitimin 
emzirme devamlılığına, emzirme öz yeterliliğine, doğru bebek 
bakımına etkisinin de değerlendirilmesi önerilir. Bu sayede 
eğitimin davranışa etkisi de değerlendirilmiş ve ortaya konmuş 
olacaktır.
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