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Abstract
Introduction: Concept mapping as a strategy facilitates thinking, teaching, learning and evaluation. 
The aim of this study was to investigate the effect of concept map training on learning preeclampsia 
management skills in midwifery students.
Methods: This experimental study was conducted with a two groups, pre-test post-test design, 
which was performed on 60 midwifery students  of Mashhad college of nursing and midwifery in 
in the second semester of 2016-2017. The participants were randomly divided in to two groups of 
training based on the concept mapping method and the traditional education) lecture method and 
powner point. (Clinical skill of preeclampsia control in both groups before and two week after the 
intervention was assessed using the clinical test of preeclampsia (six stations). Data were analyzed 
using SPSS software and descriptive and analytical statistical tests.
Results: The results showed that the mean score of clinical skills of preeclampsia management in 
both groups was conceptual map (56.2± 2.3) and traditional method (42.9 ± 2.4) two weeks after 
the intervention had a statistically significant increase compared to before the intervention (P <0.05) 
and the mean score of clinical skills in the concept map training group was more than the traditional 
method group (P <0. 001).
Conclusions: Clinical skills training based on concept mapping method causes better performance 
of midwifery students the care process and can be used to improve the quality of midwifery students' 
clinical skills.
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چکیده
مقدمــه:   نقشــه مفهومــی بــه عنــوان یــک اســتراتژی، تســهیل کننــده تفکــر، آمــوزش، یادگیــری و ارزشــیابی اســت، ایــن مطالعــه بــا 
هــدف بررســی تأثیــر آمــوزش بــه روش نقشــه مفهومــی بــر یادگیــری مهــارت اداره پــره اکالمپســی در دانشــجویان مامایــی صــورت 

گرفــت.
روش کار: ایــن مطالعــه از نــوع تجربــی بــا طــرح دو گروهــی قبــل- بعــد از آمــوزش، کــه بــر روی ۶0 نفــر از دانشــجویان مامایــی، 
دانشــکده پرســتاری ومامایــی مشــهد در نیــم ســال دوم 95-9۶ انجــام گردیــد. نمونــه هــا بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه آمــوزش بــه 
روش نقشــه مفهومــی و روش ســنتی دانشــگاه هــا ) روش ســخنرانی و پاورپوینــت( تقســیم شــدند. مهــارت بالینــی اداره پره اکالمپســی در 
هــر دو گــروه قبــل و دو هفتــه بعــد از مداخلــه بــا اســتفاده از آزمــون بالینــی اداره پــره اکالمپســی )شــش ایســتگاه( ســنجیده شــد. تجزیــه 

و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss و آزمــون هــای آمــاری توصیفــی و تحلیلــی صــورت گرفــت.
ــه روش نقشــه  ــره اکالمپســی در هــر دو گــروه آمــوزش ب ــی اداره پ ــج نشــان داد کــه میانگیــن نمــره مهــارت بالین ــا: نتای ــه ه یافت
مفهومــی )۲/۳ ± 5۶/۲( و گــروه روش ســنتی )۲/۴±۴۲/9( دو هفتــه بعــد از مداخلــه افزایــش آمــاری معنــاداری نســبت بــه قبــل از مداخله 
پیــدا کــرده اســت )p<0/05( و میانگیــن نمــره مهــارت بالینــی در گــروه آمــوزش بــه روش نقشــه مفهومــی افزایــش بیشــتری نســبت بــه 

.)P<0/00۱( گــروه روش ســنتی داشــته اســت
نتیجــه گیــری: آمــوزش مهــارت بالینــی بــا روش نقشــه مفهومــی باعــث عملکــرد بهتــر دانشــجویان مامایــی در فرآینــد مراقبــت مــی 

گــردد و مــی تــوان از آن در جهــت ارتقــاء کیفیــت مهــارت هــای بالینــی دانشــجویان بهــره گرفــت.
کلید واژه ها: دانشجویان مامایی، پره اکالمپسی، نقشه مفهومی.

مقدمه
ــش  ــا افزای ــه ب ــی ک ــص حاملگ ــندرم مخت ــی س ــره اکالمپس پ
فشــارخون سیســتولیک ≤ ۱۴0 یــا دیاســتولیک ≤ 90 میلــی متــر 
ــا 8  ــی ۶ ت ــره اکالمپس ــیوع پ ــردد ]۱[، ش ــی گ ــف م ــوه تعری جی
درصــد مــی باشــد و از علــل شــایع مــرگ و میــر مــادران اســت 
]۲[. تأخیــر در تشــخیص و اداره ی نامناســب پــره اکالمپســی علــت 

اکثــر مــوارد مــرگ و میــر اســت کــه بایــد در مراقبــت هــای پــری 
ــره اکالمپســی بررســی  ــاردار را از نظــر پ ــان ب ــی زن ــال، تمام نات
ــذا تدویــن راهکارهــای  ــا از عــوارض آن جلوگیــری شــود ]۳[، ل ت
مناســب جهــت بهبــود وضعیــت آمــوزش ماماهــا، کســب مهــارت 
ــه  ــر و موربیدیت ــرگ و می ــش م ــی آن کاه ــی و در پ ــای بالین ه

ــت دارد ]۴[. ــادران اهمی م
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ــت و  ــب صالحی ــدف کس ــکی، ه ــوم پزش ــی عل ــوزش بالین در آم
ــن  ــم تری ــد، مه ــی اســت. سیســتم آموزشــی کارآم ــارت بالین مه
 )۲000( Black .]5[ ــت ــی اس ــارت بالین ــر مه ــر ب ــل مؤث عام
ــه  ــد ب ــی توانن ــد نم ــزاره جدی ــه دانشــجویان در ه ــرد ک ــان ک بی
مــدت طوالنــی از قــدرت حفــظ کــردن بــر انتقــال علــوم از تئــوری 
بــه بالیــن اســتفاده کننــد ]۶[، همچنیــن مطالعــات مختلــف نشــان 
ــس خــود از روش  ــی در تدری ــان بالین ــه ۷۲٪ مریی ــد ک مــی دهن
ــا ٪۲8  ــد و تنه ــی کنن ــتفاده م ــس اس ــال تدری ــر فع ــای غی ه
درصــد از آن هــا بــرای تدریــس خــود از روش هــای فعال اســتفاده                    

ــد ]۷[. مــی کنن
 امــروزه در آمــوزش عالــی، تدریــس بیشــتر بــه صــورت ســخنرانی 
ــت  ــود و اکثری ــی ش ــه م ــت ارائ ــتفاده از پاورپوین ــا اس ــتاد و ب اس
دانشــجویان در کالس درس غیرفعــال مــی باشــند. نقــش مــدرس 
نیــز بــه عنــوان یــک محــور اصلــی در ارائــه محتــوی درســی قــرار 
ــب را مــی  ــادی از مطال دارد. دانشــجویان در ایــن روش حجــم زی
ــز فرامــوش مــی کننــد. حــال آنکــه  ــه ســرعت نی ــد، امــا ب آموزن
ــه جمــع  ــه ب ــر اســت کــه خــود فعاالن ــی ماندگارت ــری زمان یادگی
آوری و آمــاده کــردن یافتــه هایــی کــه مفاهیــم از آن اســتخراج 
شــده انــد بپردازنــد و توســعه چنیــن تفکــری نیــاز بــه  اســتفاده از 

ــس دارد ]8[. ــن تدری ــای نوی روش ه
ــه  ــاز جهــت دســتیابی ب  یکــی از راهکارهــای آموزشــی مــورد نی
ــه  ــن نقش ــس، تدوی ــن تدری ــای نوی ــوق و از روش ه ــدف ف ه
مفهومــی اســت ]9[. نقشــه مفهومــی یکــی از روش هــای تدریــس 
ــک  ــه ی ــرای ارائ ــوداری ب ــدی نم ــد بع ــیله چن ــک وس ــال و ی فع
دســته از مفاهیــم در چارچوبــی از گــزاره هــا اســت. در واقــع نقشــه 
مفهومــی ارائــه گرافیکــی طریقــه ارتبــاط یــک مفهــوم بــا مفهــوم 
دیگــر و همچنیــن ارتبــاط آنهــا بــا دیگــر مفاهیــم مرتبــط بــا یــک 
ــر  ــه ب ــی ک ــه مفهوم ــت ]۱0[. در روش نقش ــاص اس ــوع خ موض
اســاس نظریــه یادگیــری آســوبل اســتوار اســت فرآگیــر مفاهیــم را 
بــه وســیله پیونــد دادن مفاهیــم جدیــد بــه مفاهیــم شــناخته شــده 

قبلــی مــی آمــوزد ]۱۱[.
 نقشــه مفهومــی مــی توانــد یادگیــری معنــی دار را تســهیل کنــد، 
راهبــردی کــه نقشــه مفهومــی بــه کار مــی گیــرد یــک بازنمایــی 
تصویــری )گرافیکــی( از رابطــه میــان اصطالحــات اســت ]۱۲[. در 
نقشــه مفهومــی کلــی تریــن و عام تریــن مفاهیــم در باالی نقشــه 
جــای مــی گیرنــد، درحالــی کــه مفاهیــم ثانویــه در زیــر آن هــا بــا 
پیوندهــای متقاطــع قــرار مــی گیرنــد و ارتبــاط میــان مفاهیــم بــه 

وســیله خطوطــی بیــان مــی شــوند ]۱۳[. ایــن روش، باعث توســعه 
و ایجــاد عاداتــی چــون خالقیــت، کنجــکاوی، تأمــل، آزاد اندیشــی، 
قــدرت تمیــز دادن، آنالیــز و جســتجوی اطالعــات در دانشــجویان 
ــد حــل  ــادی و فرآین ــر انتق ــه پیشــبرد تفک ــی شــود و منجــر ب م

مســئله مــی گــردد ]۱5، ۱۴[.
در طــی ســال هــای اخیــر شــماری از پژوهشــگران کاربــرد نقشــه 
مفهومــی را بــه عنــوان روشــی بــرای بهبــود یادگیــری مفهومــی 
ــد ]۱8، ۱۶[.  ــرده ان ــزارش ک ــی را گ ــج مثبت ــرده و نتای بررســی ک
در مطالعــه Fajonyomi و همــکاران )۲00۲( کــه در مــورد 
نحــوه ترســیم نقشــه مفهومــی انجــام شــد، اکثــر دانشــجویان از 
ایــن روش راضــی بودنــد و ایــن روش ســبب افزایــش آگاهــی در 
درس مــورد نظــر شــد ]۱9[. در مطالعــه Hsu و همــکاران )۲005(، 
نتایــج نشــان داد کــه بــا ارائــه آمــوزش بــه شــکل نقشــه مفهومی، 

نمــرات دانشــجویان افزایــش یافتــه بــود ]۲0[.
ــه  ــک ب ــرای کم ــی ب ــای مفهوم ــه ه ــی نقش ــه بالین در عرص
دانشــجویان جهــت توســعه مهــارت تفکــر انتقــادی، ارائــه مراقبــت 
ــرای فعالیــت  هــای بیمــار محــور و جامــع نگــر، آمــاده ســازی ب
ــن اســتفاده  ــوری و بالی ــن تئ ــاط بی ــراری ارتب ــی و برق هــای بالین
شــده و موجــب ارتقــاء فراشــناخت و یادگیری معنــی دار و همچنین 
کاهــش مشــکالت مربــوط بــه مباحــث یادگیــری و تفکــر نقادانــه 
در حرفــه پرســتاری مــی شــود ]۲۱[، نقشــه مفهومــی در آمــوزش 
مهــارت بالینــی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و از طرفــی دیگــر 
برخــی از محققــان بــه عــدم تأثیــر ایــن روش در تولیــد و أرتقــای 
تفکــر انتقــادی اشــاره داشــته و بــه گیــج کننــده بــودن، زمــان بــر 

بــودن و دشــواری ایــن روش اشــاره داشــتند ]۲۶[.
ــکاران  ــکاران ]Wu ،]۲۲ و هم ــوری و هم ــات آش ــج مطالع  نتای
)۲0۱۲(، Nesbit و همــکاران )۲0۱۱(، Hung و همــکاران) 
۲0۱۲( نشــان دهنــده اثــر بخشــی مؤثــر آمــوزش بــه روش نقشــه 
مفهومــی بــر یادگیــری و تفکــر خــالق بــود ]۲5، ۲۴، ۲۳[، امــا در 
مطالعــه عبدلــی و همــکاران دانشــجویان شــرکت کننــده در گــروه 
نقشــه مفهومــي بالینــي در هیــچ یــک از ابعــاد پنــج گانــه مهــارت 
هــاي تفکــر انتقــادي شــامل تحلیــل، اســتنباط، تفکــر اســتقرایي و 

قیاســي و ارزشــیابي توســعه نداشــتند ]۲۶[.
 روش نقشــه کشــی مفهومــی از روش هــای تقویــت مهــارت تفکر 
انتقــادی مــی باشــد و لــزوم تفکــر انتقــادی در دانشــجویانی کــه بر 
بالیــن بیمــاران حضــور مــی یابنــد و در آینــده امــر خطیــر درمــان را 
بــر عهــده مــی گیرنــد بــه فراوانــی احســاس مــی شــود. در واقــع 
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اگــر درک اینکــه ماماهــا در برخــورد بــا موقعیــت هــای پیچیــده و 
پرخطــر چگونــه مــی اندیشــند، قضــاوت مــی کننــد و تصمیــم می 
گیرنــد مــی تــوان چگونگــی دســت یابــی آنــان بــه تفکــر انتقــادی 
را نیــز توصیــف نمــوده و از نتایــج آن در آمــوزش دانشــجویان بهره 
بــرد، همچنیــن بــا توجه بــه نتایــج متفــاوت و گاه متناقض اســتفاده 
روش نقشــه مفهومــی، ایــن مطالعــه بــا عنــوان تأثیــر آمــوزش بــه 
روش نقشــه مفهومــی بــر یادگیــری مهــارت اداره پــره اکالمپســی 

در دانشــجویان مامایــی انجــام شــد.

روش کار
ــش  ــا طــرح دو گروهــه پی ــی ب ــوع نیمــه تجرب ــه از ن ــن مطالع ای
آزمــون- پــس آزمــون انجــام شــد. جامعــه آمــاری در ایــن پژوهش 
ــرم دو و  ــرم شــش و هشــت کارشناســی و ت ــه دانشــجویان ت کلی
ــام  ــل انج ــد ]۲۷[. مح ــی بودن ــد مامای ــی ارش ــار کارشناس چه

ــود. ــهد ب ــی مش ــتاری و مامای ــکده پرس ــش دانش پژوه
ــکاران ]۲8[ و  ــی و هم ــه لطف ــا اســتفاده از مطالع ــه ب حجــم نمون
ــن و  ــه در آن میانگی ــن ک ــول مقایســه میانگی ــتفاده از فرم ــا اس ب
ــی  ــروه تجرب ــی در گ ــری بالین ــم گی ــره تصمی ــار نم انحــراف معی
در پــس آزمــون ۷/۶±۱۴۱/8 و در گــروه کنتــرل در پــس آزمــون 
9±۱۳9/۷ بــود و بــا اطمینــان 95٪ و تــوان 80٪ از روش پــوکاک 

)فرمــول زیــر( تعییــن گردیــد. 

۲×۲۴=۴8
ــال ٪۲5  ــا احتم ــه ب ــن ک ــروه تعیی ــر گ ــه در ه ــل ۲۴ نمون حداق
ریــزش در طــول مداخلــه بــرای هــر گــروه ۳0 دانشــجویی واجــد 
شــرایط و در مجمــوع ۶0 نفــر بــه عنــوان نمونــه پژوهــش انتخــاب 
شــدند. در ایــن مطالعــه بــه منظــور رعایــت مســائل اخالقی ســعی 
شــد پــس از جلــب رضایــت و موافقــت افــراد از آن هــا درخواســت 

شــد کــه در مطالعــه شــرکت کننــد.
ــرکت  ــه ش ــل ب ــه تمای ــرایط ک ــد ش ــجویان واج ــدا از دانش ابت
ــترس  ــری در دس ــه گی ــورت نمون ــه ص ــتند ب ــه را داش ــه مطالع ب
انتخــاب شــدند، ســپس دانشــجویان بــا اســتفاده از روش تخصیص 
تصادفــی مبتنــی بــر نــرم افــزار Excel بــه دو گــروه آمــوزش بــه 
ــوزش ســنتی  ــروه آم ــر( و گ ــداد ۳0 نف ــی )تع روش نقشــه مفهوم
ــرای هــر گــروه یــک کــد در  ــر( تقســیم شــدند و ب ــداد۳0 نف )تع

نظــر گرفتــه شــد. بــه گــروه آمــوزش مبتنــی بــر نقشــه مفهومــی 
کــد یــک و گــروه آمــوزش ســنتی کــد دو تعلــق گرفــت. آمــوزش 
ــادل اطالعــات  ــری از تب ــل جلوگی ــه دلی ــروه ســنتی ب ــدا در گ ابت

انجــام گردیــد.
ــرکت در  ــه ش ــل ب ــد از: تمای ــه عبارتن ــه مطالع ــای ورود ب معیاره
مطالعــه، دانشــجوی کارشناســی تــرم شــش و هشــت، کارشناســی 
ارشــد مامایــی تــرم دو و چهــار، عــدم وقــوع حادثــه مهــم و ناگــوار 
در طــول شــش مــاه قبــل از شــروع مطالعــه )وقــوع حادثــه مهــم و 
ناگــوار مــی توانــد در جــواب گویــی بــه ســواالت و همچنیــن در 
ــوری و  ــدن واحــد تئ ــر گــذار باشــد( و گذران ــی تاثی عملکــرد بالین
کارآمــوزی درس بــارداری و زایمــان ســه و معیارهــای خــروج نیــز 
شــامل: عــدم شــرکت در جلســات آموزشــی و آزمــون هــا )حداقــل 
غیبــت یــک جلســه بــود و درصــورت غیبــت بیــش از یــک جلســه 
و عــدم شــرکت در پیــش آزمــون و پــس آزمــون از مطالعــه حــذف 
مــی گــردد(، عــدم تکمیــل ابزارهــای پژوهــش، عــدم تمایــل بــه 
ــزاری  ــل از برگ ــوار در قب ــوادث ناگ ــوع ح ــش و وق ــه پژوه ادام

جلســات و آزمــون هــا بــود.
ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش شــامل: فرم مشــخصات 
فــردی و چــک لیســت مشــاهده ی اداره ی پــره اکالمپســی بــود. 
فــرم مشــخصات فــردی شــامل اطالعاتــی در مــورد ســن، مقطــع 
تحصیلــی، تــرم تحصیلــی، معــدل کل، وضعیــت تاهــل، وضعیــت 
ســکونت، نمــره درس تئــوری و کارآمــوزی بــارداری و زایمان ســه، 
میــزان عالقــه بــه رشــته تحصیلــی، تجربــه کار در بالین، مشــاهده 
ــه شــرکت در  ــره اکالمپســی، تجرب ــار پ ــار دچ ــت بیم ــا مراقب و ی
آزمــون آســکی، تجربــه شــرکت در کارگاه و دوره هــای بازآمــوزی 

در مــورد پــره اکالمپســی بــود. 
چک لیســت مشــاهده اداره پره اکالمپســی شــامل شــش ایســتگاه 
بــا حداقــل نمــره صفــر و حداکثــر نمــره ۶۱ بــود، بدیــن صــورت 
کــه ایســتگاه شــماره یــک: تشــخیص، عالیــم و نشــانه هــای پــره 
اکالمپســی )۱۱نمــره(، ایســتگاه شــماره دو: پــره اکالمپســی خفیف 
)۱۱نمره(، ایســتگاه شــماره ســه: پــره اکالمپســی شــدید )۱۲نمره(، 
ایســتگاه شــماره چهــار: مســمومیت بــا ســولفات منیزیــم )5 نمره(، 
ایســتگاه شــماره پنــج: کنتــرل تشــنج )۱۴نمــره(، ایســتگاه شــماره 

شــش:گزارش مــرگ مــادری )8 نمــره(  بــود. 
ــره  ــاهده اداره پ ــت مش ــک لیس ــردی و چ ــخصات ف ــرم مش ف
ــار ده تــن از  اکالمپســی پــس از طراحــی جهــت ارزیابــی در اختی
صاحــب نظــران و اســاتید دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد قــرار 
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ــات الزم  ــنهادات و اصالح ــودن پیش ــاظ نم ــس از لح ــت و پ گرف
ــزار نهایــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، بنابرایــن روایــی آن از  اب

ــد.  ــن گردی ــوی تعیی ــق محت طری
 پایایــی چــک لیســت مشــاهده اداره پــره اکالمپســی با اســتفاده از 
پایایــی مشــاهده گــران و همســانی درونــی آن نیــز بــا اســتفاده از 
آلفــای کرونبــاخ محاســبه شــد، بدیــن صــورت کــه در عــالوه بــر 
آمــوزش مشــاهده گــران، تأییــد صالحیــت بالینــی آنــان در نمــره 
ــام  ــورت انج ــن ص ــی بدی ــاختارمند عین ــی س ــون بالین ــی آزم ده
گردیــد. ابتــدا مشــاهده گــران آمــوزش هــای الزم در مــورد نمــره 
ــد ســپس عملکــرد دانشــجویان در ایســتگاه  دهــی دریافــت کردن
ــگر و  ــط پژوهش ــی توس ــاختارمند عین ــی س ــون بالین ــای آزم ه
مشــاهده گــران بــه صــورت جداگانــه نمــره دهــی شــد. ضریــب 
همبســتگی اســپیرمن بیــن نمــرات داده شــده توســط پژوهشــگر و 
مشــاهده گــران بیــن r = 0/۷۲ و r = 0/8۳ بــود. تعییــن همســانی 
ــر از  ــط ۱0 نف ــده توس ــه ش ــای ارائ ــخ ه ــرروی پاس ــی ب درون

واحدهــای پژوهــش محاســبه شــد. 
ــه  ــوط ب ــب مرب ــه مطال ــع آوری و مطالع ــد از جم ــگر بع پژوهش
ــته  ــه بس ــه تهی ــدام ب ــی، اق ــره اکالمپس ــی اداره پ ــارت بالین مه
آموزشــی اداره پــره اکالمپســی بــه روش نقشــه مفهومــی و ســنتی 
دانشــگاه هــا نمــود. محتــوی آموزشــی مربــوط بــه مهــارت اداره 
پــره اکالمپســی )هماننــد گــروه نقشــه مفهومــی( بــه روش ســنتی 
ــا اســتفاده از رفرنــس هــای مامایــی و دســتورالعمل هــای  ــز ب نی

ــد.  ــه گردی ــره اکالمپســی تهی منتشــر شــده اداره پ
ــی  ــون بالین ــتفاده از آزم ــا اس ــون ب ــش آزم ــه پی ــل از مداخل قب
ســاختارمند عینــی اداره پــره اکالمپســی در مرکــز مهــارت هــای 
ــا قبــل از  ــد ت ــی انجــام گردی بالینــی دانشــکده پرســتاری و مامای
انجــام مداخلــه آموزشــی در هــر دو گــروه میــزان مهــارت بالینــی 

ــره اکالمپســی ســنجیده شــود. پ
ــود  ــامل شــش ایســتگاه ب ــی ش ــاختارمند عین ــی س ــون بالین  آزم
کــه هــر کــدام در اتــاق جداگانــه ای ) هــر ایســتگاه شــامل یــک 
ــد.  ــزار ش ــود( برگ ــی ب ــره اکالمپس ــورد پ ــی در م ــوع خاص موض
کل آزمــون بالینــی ســاختارمند عینــی بــرای هــر فــرد ۴5 دقیقــه 
ــن  ــان تعیی ــه زم ــون ۷ دقیق ــرای شــش ایســتگاه آزم ــه ب ــود ک ب
ــود کــه  ــد. نحــوه برگــزاری پیــش آزمــون بدیــن صــورت ب گردی
ــه  ــاق جداگان ــون، در ات ــالن آزم ــه س ــل از ورود ب ــجویان قب دانش
فــرم انتخــاب واحــد پژوهــش، فــرم مشــخصات فــردی را تکمیــل 
کردنــد. بعــد از تکمیــل فــرم هــا دانشــجویان بــه صــورت دو گــروه 

ــه ترتیــب  ــر ( وارد ســالن آزمــون شــده، ب ــره )دوازده نف شــش نف
ایســتگاه هــا را گذرانــده و بعــد از اتمــام یــک ایســتگاه هــر فــرد 
ــا نفــر  ــه هــای ســاعت جــای خــود را ب در جهــت چرخــش عقرب
کنــاری تعویــض نمــوده تــا هــر فــرد شــش ایســتگاه را بگذرانــد و 
بعــد از اتمــام ایســتگاه هــا و انجــام پذیرایــی دانشــجویان از ســالن 
خــارج شــدند. دانشــجو در ایســتگاه هــا هــم بــه ســواالت کتبــی 
پاســخ و بــر روی مانکــن مهــارت هــای الزمــه جهــت اداره پــره 

ــد. اکالمپســی را انجــام دادن
ــادل اطالعــات،  ــرای جلوگیــری از تب آمــوزش در گــروه ســنتی: ب
ــروه،  ــن گ ــد. در ای ــام گردی ــنتی انج ــروه س ــوزش در گ ــدا آم ابت
ــره  ــی اداره پ ــای بالین ــارت ه ــه مه ــوط ب ــوای آموزشــی مرب محت
اکالمپســی بــه شــیوه ســنتی دانشــگاه هــا و به صــورت ســخنرانی، 
پرســش و پاســخ همــراه بــا پاورپوینــت بــه مــدت شــش ســاعت 
)دو جلســه ســه ســاعته در طــی دو هفتــه( بــه صــورت تئــوری و 

عملــی ارائــه گردیــد. 
محتــوای آموزشــی ارائــه شــده در جلســه اول شــامل: اخــذ شــرح 
حــال، تشــخیص و عالیــم بالینــی پــره اکالمپســی، طبقــه بنــدی 
شــدت پــره اکالمپســی، پیشــگیری و پیــش بینــی پــره اکالمپســی 
ــه صــورت ســخنرانی )دو ســاعت( و عملــی )آمــوزش  ــود کــه ب ب
ــات  ــال، معاین ــرح ح ــذ ش ــارخون، اخ ــری فش ــدازه گی ــح ان صحی
ــتفاده از  ــا اس ــره اکالمپســی ب ــه پ ــوط ب ــی و آزمایشــات مرب بالین
بیمــار نمــا بــه مــدت یــک ســاعت در مرکــز مهــارت هــای بالینــی 

دانشــکده پرســتاری( آمــوزش داده شــد. 
در جلســه دوم نیــز محتــوای آموزشــی شــامل: اداره و درمــان پــره 
ــولفات  ــز س ــدید، تجوی ــی ش ــره اکالمپس ــف و پ ــی خفی اکالمپس
منیزیــم، کنتــرل تشــنج و ختــم بــارداری بــود کــه هماننــد جلســه 
ــنج،  ــی )اداره تش ــاعت( و عمل ــخنرانی )دو س ــورت س ــه ص اول ب
طریقــه صحیــح گذاشــتن Airway ، اداره پره اکالمپســی شــدید، 
کشــیدن ســولفات منیزیــم و اداره مســمومیت بــا ســولفات منیزیــم 
بــر روی ماکــت بــه مــدت یــک ســاعت در مرکــز مهــارت هــای 

بالینــی آمــوزش داده شــد. 
آمــوزش در گــروه نقشــه مفهومــی: در ابتــدای جلســه اول 
دانشــجویان بــا تأثیــر نقشــه مفهومــی در علــوم پزشــکی و ســایر 
علــوم و همچنیــن بــا اجــزاء تشــکیل دهنــده و نحــوه ی رســم آن 
هــا آشــنا شــدند. در ایــن پژوهــش هــدف از ارائــه نقشــه مفهومــی 
توســط مــدرس ایــن بــود کــه فــرد بــا یــک نــگاه کلــی، اطالعــات 
اصلــی و روابــط بیــن آن هــا را دریابــد و مغــز بــه راحتــی بتوانــد 
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مفاهیــم و روابــط آن هــا را تفســیر کنــد، چــرا کــه اطالعاتــی کــه 
بــا یــک تصویــر ارائــه مــی شــود شــاید نتــوان بــا هــزاران کلمــه 

بیــان کــرد.
نقشــه مفهومــی مربوط بــه اداره پره اکالمپســی توســط پژوهشــگر 
و بــا اســتفاده از نــرم افــزارVisio )نــرم افــزار طراحــی پیشــرفته 
جهــت رســم چــارت هــای ســازمانی، دیاگــرام و روابــط بیــن آن 
ــد ]۲9[.  ــان داده ش ــجویان نش ــه دانش ــود ب ــده ب ــیم ش ــا( ترس ه
ــخیص و  ــال، تش ــرح ح ــذ ش ــه اخ ــوط ب ــی مرب ــوای آموزش محت
عالیــم بالینــی پــره اکالمپســی، طبقــه بنــدی، پیشــگیری و پیــش 
بینــی پــره اکالمپســی بــه صــورت نقشــه مفهومــی )یــک ســاعت( 

آمــوزش داده شــد.
 در ایــن روش تدریــس محتــوی آموزشــی بــا نقشــه هــای 
مفهومــی رایانــه ای تهیــه شــده صــورت گرفــت و مــدرس نقشــه 
هــای مفهومــی را در اختیــار دانشــجویان قــرار داد. دانشــجویان در 
ــا را در  ــا، آن ه ــه ه ــاهده نقش ــا مش ــتند ب ــس توانس ــن تدری حی
جــزوه خــود ترســیم نماینــد، همچنیــن تاریخچــه ای از یــک بیمــار 
دچــار پــره اکالمپســی بــه دانشــجویان داده شــد و از دانشــجویان 
خواســته شــد نقشــه مفهومــی را بــا توجــه بــه مطالــب فراگرفتــه 
شــده رســم نماینــد و در پایــان نقشــه هــای کشــیده شــده توســط 
دانشــجویان مــورد تبــادل نظــر قــرار گرفــت و نــکات مبهــم رفــع 

ــد ]۳0[. گردی
 در جلســه دوم نیــز محتــوای آموزشــی مربــوط بــه اداره و درمــان 
پــره اکالمپســی خفیــف، پــره اکالمپســی شــدید، تجویــز ســولفات 
منیزیــم، کنتــرل تشــنج و ختــم بــارداری هماننــد جلســه اول بــه 
ــنج،  ــی )اداره تش ــاعت( و عمل ــک س ــی )ی ــه مفهوم ــکل نقش ش
طریقــه صحیــح گذاشــتن Airway، اداره پــره اکالمپســی 
شــدید، کشــیدن ســولفات منیزیــم و اداره مســمومیت بــا ســولفات 
منیزیــم بــر روی ماکــت بــه مــدت یــک ســاعت در مرکــز مهــارت 
ــد جلســه اول  ــن همانن ــوزش داده شــد. همچنی ــی( آم هــای بالین
ــا  ــد ب ــادی در دانشــجویان تــالش گردی جهــت ایجــاد تفکــر انتق
بحــث و بازاندیشــی بــر تجربــه هــای دانشــجویان در مــورد پــره 
ــوند و  ــل ش ــری دخی ــی و یادگی ــر یادده ــا در ام ــی، آنه اکالمپس
نقــش مــدرس بیشــتر بــه عنــوان راهنمــا و هدایــت کننــده بــود. 
ــون  ــش آزم ــد پی ــون همانن ــس آزم ــه، پ ــد از مداخل ــه بع دو هفت

ــد.  ــه ش ــی گرفت ــاختارمند عین ــی س ــون بالین ــتفاده از آزم ــا اس ب
ــی  ــای بالین ــارت ه ــز مه ــروه در مرک ــر دو گ ــجویان ه از دانش

ــد.  ــه ش ــون گرفت ــس آزم ــی پ ــتاری و مامای ــکده پرس دانش
ایــن پژوهــش در کمیتــه اخــالق دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد 
 IR.MUMS.REC1394.941544 اخــالق  کــد  بــا 
مــورد تأییــد قــرار گرفــت. پرسشــنامه هــا بعــد از پــس از کســب 
ــرار  ــش ق ــورد پژوه ــای م ــار واحده ــی در اختی ــای قانون مجوزه
ــرم  ــق، ف ــی تحقی ــول اخالق ــت اص ــور رعای ــه منظ ــت. ب گرف
رضایــت آگاهانــه توســط تمــام شــرکت کننــدگان تکمیــل گردیــد، 
عــالوه بــر ایــن محرمانــه بــودن اطالعــات بــه مشــارکت کنندگان 
تأکیــد شــد و همــه شــرکت کننــدگان رضایــت خــود را بــرای ورود 
ــد. تمــام مشــارکت کننــدگان از اهــداف  بــه مطالعــه اعــالم کردن

ــد.  ــع بودن ــان مطل ــه مشــارکت آن تحقیــق و ماهیــت داوطلبان
تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و آزمــون 
هــا کای دو، آزمــون هــای تــی دو نمونــه ای، تــی زوجــی و و بــا 
اســتفاده از نرم افــزار تحلیــل آمــاری SPSS نســخه ۲5 در ســطح 

معنــاداری 0/05 انجــام گرفــت.

یافته ها
در مطالعــه حاضــر از ۶0 دانشــجو تشــکیل دهنــده نمونــه پژوهش، 
ــه علــت غیبــت در جلســات آموزشــی از مطالعــه حــذف  ۲ نفــر ب
شــدند و 58 نفــر دیگــر در دو گــروه نقشــه مفهومــی و گروه ســنتی 
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. بیــن دو گــروه از نظــر آمــاری تفــاوت 
معنــا داری یافــت نشــد و دو گــروه از نظــر میانگین ســنی و ســابقه 
کار در بالیــن )اکثــرا دانشــجویان کارشناســی ارشــد شــاغل و دارای 
ســابقه کار بودنــد و وجــود ســابقه کار در بالیــن بــه عنــوان معیــار 
ــا  ــد و ب خــروج در نظــر گرفتــه نشــد( اختــالف معنــی داری ندارن

هــم همگــن بودنــد.
نقشــه  میانگیــن ســنی در گــروه  اســاس )جــدول ۱(،  بــر 
مفهومــی۳/8۴ ± ۲5/۴۳ و در گــروه روش ســنتی 5/۷۲ ± ۲۶/5۷ 
بــوده اســت و نتایــج داد کــه دو گروه از نظرســن، مقطــع تحصیلی، 
ســابقه کار، محــل ســکونت، وضعیــت تأهــل و وضعیــت ســکونت 

ــد. ــن نظــر همگــن بودن ــادی نداشــتند و از ای تفــاوت آمــاری زی
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جدول 1: میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار در بالین در دو گروه نقشه مفهومی و سنتی

آزمون کای دو سنتی
انحراف معیار± میانگین

نقشه مفهومی
انحراف معیار± میانگین

                گروه
متغیر           

P =0/۶۱۶ ۲۶/5۷ ± 5/۷۲ ۲5/۴۳ ۳±/8۴ سن

x2=0/0۶۷
P=0/۷9۶ )%۲5(۱5

)%۲5(۱5 )%۲5(۱5
)%۲5(۱5

مقطع تحصیلی:
کارشناسی
مقطع ارشد

P =0/5۶۶ ۱8/۶۴ ± 0/0 ۱5/0±9۴/0 سابقه کار در بالین

x۲=0/0۲۳
P=0/8۷9

۱۷ )58/۶ ٪(
۱۲ )۴۱/۴ ٪(

۱)۱/۷ ٪(

۱۷ )5۶/۷ ٪(
۱۳ )۴۳/۳ ٪(

)%0( 0

محل سکونت:
خوابگاه
شخصی
نامعلوم

ــه  ــل از مداخل ــه قب ــان داد ک ــج نش ــدول۲(، نتای ــاس )ج ــر اس ب
ــل  ــره اکالمپســی در دو گــروه قب ــن نمــره مهــارت اداره پ میانگی
از مداخلــه یکســان و تفــاوت آمــاری معنــی داری نداشــتند و نتایــج 

پــس از یــک مــاه از مداخلــه تفــاوت آمــاری معنــی داری از خــود 
.)P<0/05( ــد ــان دادن نش

جدول ۲ : مقایسه روند تغییرات میانگین نمره مهارت بالینی اداره پره اکالمپسی قبل و بعد از مداخله در دو گروه نقشه مفهومی و سنتی

میانگین و انحراف معیارروش

قبل از مداخله: بعد از نقشه مفهومی
مداخله: 

۲9/0±5/8
5۶/۲±۲/۳

P-value )Paired t test)P<0/00۱

قبل از مداخله:سنتی
بعد از مداخله:

۲9/0±5/5
۴۲/9±۲/۴

P-value )Paired t test(P<0/00۱
P-value)two sample t test(P<0/00۱

بحث
نتایــج مطالعــه نشــان داد میانگیــن نمــرات در هــر دو گــروه یــک 
مــاه بعــد از مداخلــه تفــاوت آمــاری معنــاداری از خــود نشــان داد و 
ایــن افزایــش میانگیــن نمــرات در گــروه نقشــه مفهومــی افزایــش 
ــه روش ســنتی داشــت و  ــوزش ب ــروه آم ــه گ بیشــتری نســبت ب
ایــن مؤیــد ایــن مطلــب اســت کــه روش آمــوزش نقشــه مفهومــی 
توانســت بــه صــورت معنــی داری نمــرات پــس آزمــون را ارتقــاء 
دهــد. بــه طــوری کــه اختــالف میانگیــن قبــل و بعــد، در گــروه 
ــب  ــای مطل ــود گوی ــنتی خ ــی و در روش س ــه مفهوم روش نقش

مذکــور بــود.
 در مطالعــه حبیــب زاده و همــکاران نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش 
ــالمت  ــت س ــی وضعی ــی در درس بررس ــه مفهوم ــه روش نقش ب
ــه  ــری دانشــجویان را در گــروه مداخل ــزان یادگی ــود می توانســته ب
نســبت بــه گــروه کنتــرل افزایــش دهــد ]۳۱[. در مطالعــه نــازی 

ــی  ــه مفهوم ــر نقش ــی تأثی ــوان بررس ــا عن ــکاران ب ــات و هم نج
ــرای  ــه در آن ب ــتاری ک ــجویان پرس ــری دانش ــرد یادگی ــر رویک ب
ــد،  ــتفاده گردی ــی اس ــه مفهوم ــی از نقش ــارب بالین ــری تج یادگی
نتایــج نشــان داد کــه دو گــروه مداخلــه و کنتــرل، میانگیــن نمــره 
ــه  ــس از اســتفاده از نقشــه مفهومــی نســبت ب ــق پ رویکــرد عمی
پیــش آزمــون بــه طــور معنــاداری افزایــش یافــت ]۳۲[، همچنیــن 
ــتفاده  ــوان اس ــا عن ــکاران )۲000( ب ــه August و هم در مطالع
ــری،  ــر یادگی ــر آن ب از نقشــه مفهومــی در آمــوزش بالینــی و تأثی
دانشــجویان گــروه آزمــون در مــدت ۱5 هفتــه کارآمــوزی مــادران 
ــه  ــاران تهی ــوص بیم ــی در خص ــه مفهوم ــش نقش ــوزادان، ش و ن
ــری  ــج نشــان داد کــه نقشــه مفهومــی باعــث یادگی ــد، نتای کردن
ــدارد ]۳۳[،  ــری ن ــطحی تأثی ــری س ــر یادگی ــا ب ــد ام ــق ش عمی
مطالعــه حبیــب زاده، نــازی نجــات و August بــا مطالعــه حاضــر 
هــم خوانــی داشــت. شــاید بتــوان گفــت کــه روش هــای نویــن 
آمــوزش بهتــر از شــیوه هــای ســنتی قــادر بــه افزایــش یادگیــری 
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ــدگار در افــراد مــی شــود.  مان
ــه  ــر روش نقش ــه تأثی ــکاران )۲00۲( ک ــه Givi و هم در مطالع
مفهومــی بــر روی یادگیــری شــناختی درس بیمــاری هــای قلــب 
و عــروق را ســنجید، نتایــج نشــان داد کــه روش نقشــه مفهومــی 
بیــش از روش ســنتی، یادگیــری شــناختی دانشــجویان پرســتاری 
را افزایــش داد ]۳۴[. کلهــر و همــکاران در پژوهشــی بــه نــام تأثیــر 
ــری  ــی و یادگی ــر پیشــرفت تحصیل ــی ب ــتراتژی نقشــه مفهوم اس
ــش  ــی در دان ــان انگلیس ــب زب ــدن و درک مطل ــی دار خوان معن
ــر  ــی ب ــر مثبت ــی تأثی ــه مفهوم ــه نقش ــد ک ــان دادن ــوزان، نش آم
پیشــرفت و یادگیــری معنــی دار خوانــدن و درک مطلــب انگلیســی 

ــوزان دارد ]۱۶[. ــش آم دان
Bressington و همــکاران )۲0۱8( در یــک بررســی بــا عنــوان 
نقشــه مفهومــی بــرای بهبــود یادگیــری بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه نقشــه مفهومــی ســبب بهبــود یادگیــری معنــی دار مــی شــود 
و یــک راهبــرد یادگیــری ســازنده و مفیــد بــرای مرتبــط ســاختن 

تئــوری بــا عمــل محســوب مــی شــود ]۳5[.
ــات  ــر درآوردن ارتباط ــه تصوی ــرای ب ــزاری ب ــی اب ــه مفهوم نقش
ــع  ــی و جام ــله مراتب ــورت سلس ــه ص ــم ب ــن مفاهی ــی بی موضوع
اســت ]۳۶[، در اکثــر مــوارد مفاهیــم بــه صــورت سلســله مراتبی در 
ســاختارهای شــناختی افــراد ذخیــره مــی شــوند، بنابرایــن هنگامی 
یادگیــری معنــادار رخ مــی دهــد کــه مفاهیــم جدیــد بــا مفاهیــم 
ــن  ــند و همچنی ــط باش ــناختی مرتب ــاختار ش ــود در س ــی موج قبل
جــذب و تحلیــل تشــابهات و تفــاوت هــای بیــن مفاهیــم انجــام 
مــی شــود تــا یــک مفهــوم ویــژه شــکل گیــرد. هــدف از یادگیــری 
بــه روش نقشــه کشــی مفاهیــم، تواناکــردن فراگیــران بــه تکمیــل 
ــود، درک  ــش موج ــناختن دان ــده، روش ش ــوش ش ــش فرام دان
ارتباطــات و ارتقــا، تفکــر انتقــادی اســت ]۳۶[، در ایــن پژوهــش 
هــدف از ارائــه نقشــه مفهومــی توســط مــدرس ایــن بــود کــه فــرد 
ــن آن هــا را  ــط بی ــی و رواب ــی، اطالعــات اصل ــگاه کل ــک ن ــا ی ب
دریابــد و مغــز بــه راحتــی بتوانــد مفاهیــم و روابــط آن ها را تفســیر 

کنــد. 
Hsu و همــکاران )۲005( در مطالعــه خــود بیــان کردند که نقشــه 
ــذاب  ــده و ج ــرگرم کنن ــر، س ــس مؤث ــزار تدری ــک اب ــی ی مفهوم
ــود،  ــتفاده ش ــف اس ــای مختل ــت ه ــد در موقعی ــی توان اســت و م
همچنیــن دانشــجویان مــی تواننــد در بالیــن از طریــق آن ارتباطات 
ــاد  ــز ی ــد و نی بیــن مشــکالت بیمــار را کامــل کــرده و درک نمای
مــی گیرنــد از برنامــه هــای مراقبتــی اســتاندارد و خالقانه اســتفاده 
نماینــد و بــه بررســی، مــرور کلــی و جامــع از بیمــار منجــر مــی 
 Samawi شــود ]۲0[، در یــک مطالعــه نیمــه تجربــی که توســط

و همــکاران )۲000( بــا هــدف بررســی تأثیــر نقشــه مفهومــی بــر 
مهــارت هــای تفکــر انتقــادی انجــام شــد، آمــوزش نقشــه مفهومی 
نتوانســت ســطح تفکــر انتقــادی در دانشــجویان را افزایــش دهــد 
]۳۷[. در مطالعــه عبدلــی بــا هــدف مقایســه تأثیــر آمــوزش نقشــه 
ــای  ــارت ه ــر مه ــتاری ب ــد پرس ــی و فرآین ــی بالین کشــی مفهوم
ــه تفکــر  ــاد پنــج گان ــک از ابع ــچ ی ــادی در هی ــی تفکــر انتق بالین
ــاداری بیــن نمــرات  انتقــادی تغییــری ایجــاد نشــد و تفــاوت معن
ــود نداشــت  ــوزش وج ــد از آم ــل و بع ــادی قب ــر انتق ــارت تفک مه
ــتفاده  ــض اس ــاوت و گاه متناق ــج متف ]clyton .]۲۶ )۲00۶( نتای
ــه هــا،  ــن نمون ــداد پایی ــه تع از روش نقشــه کشــی مفهومــی را ب
ابــزار انــدازه گیــری نامناســب، عــدم انتخــاب تصادفــی نمونــه ها را 
نســبت مــی دهــد و معتقــد اســت کــه تعــداد مطالعــات مرتبــط بــا 
نقشــه کشــی مفهومــی هنــوز بــرای تعمیــم پذیــری کلــی نتایــج 
ــام  ــزوم انج ــت و ل ــدک اس ــن روش ان ــی ای ــر بخش ــورد اث در م
ــی  ــی مفهوم ــه کش ــرد نقش ــوص کارب ــتر در خص ــات بیش تحقیق

ــود دارد ]۳8[. وج
Raisa )۲00۶( معتقــد اســت کــه نخســت بایــد مدرســین 
اســتفاده از نقشــه هــا را بــه عنــوان یــک روش تدریــس بیاموزنــد 
ــرای نشــان  ــوان یــک روش ب ــه عن و ســپس دانشــجویان آن را ب
دادن آموختــه هایشــان در موقعیــت هــای بالینــی بــه کار بــرده و 
از نقشــه هــای مفهومــی بــه عنــوان یــک فرآینــد اســتفاده کننــد 

.]۳9[
در ایــن مطالعــه از نــرم افــزار Visio  جهــت رســم نقشــه 
مفهومــی اســتفاده گردیــده اســت. برخــی مطالعــات نقشــه هــای 
رایانــه ای را یــک روش کارآمدتــر بــرای نشــان دادن نقشــه هــای 
مفهومــی پیشــنهاد مــی کننــد امــا بــرای افــرادی کــه در مهــارت 
هــای رایانــه ای مشــکل دارنــد زمــان بیشــتری صــرف مــی شــود 

و ایــن مســئله از محدودیــت هــای ایــن مطالعــه بــود.

نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه آمــوزش در هــر دو روش نقشــه 
ــای  ــارت ه ــطح مه ــش س ــث افزای ــنتی باع ــی و روش س مفهوم
ــه شــیوه  ــن مطالع ــره اکالمپســی مــی شــود. در ای ــی اداره پ بالین
ی آمــوزش نقشــه مفهومــی باعــث افزایــش بیشــتری در میانگیــن 
ــه  ــره اکالمپســی نســبت ب ــی اداره پ ــای بالین ــارت ه ــرات مه نم
روش ســنتی شــد. جهــت ارائــه پیشــنهادات و کاربــرد نتایــج مــی 
تــوان چنیــن گفــت کــه روش نقشــه کشــی مفهومــی مــی توانــد 
مــورد اســتفاده مســئولین در برنامــه ریــزی هــای درســی، ارتقــاء 
ــتفاده بیشــتر از  ــی و اس ــی دانشــجویان مامای ــای بالین ــارت ه مه
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اســتراتژی هــای فعــال یادگیــری و روش هــای مبتنــی بــر تفکــر 
ــر و  ــری ســطوح باالت ــی، کســب یادگی ــوزش بالین ــادی در آم انتق
ــرد. جهــت  ــرار گی ــن ق ــوری و بالی ــن تئ ــه بی ــردن فاصل ــن ب از بی
مطالعــات آتــی پیشــنهاد مــی گــردد کــه ایــن روش بــا ســایر روش 
هــای نویــن آموزشــی مقایســه گــردد و همچنیــن تأثیــر ایــن روش 
بــر مهــارت اداره حاملگــی هــای پــر خطــر در دانشــجویان مامایــی 

بررســی شــود.

سپاسگزاری
مطالعــه حاضــر بخشــی از طــرح پایــان نامــه تحقیقاتــی مصــوب 
95/۳/۱۲ دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بــا کــد اخــالق 

ــا  ــه ب ــد ک ــی باش IR.MUMS.REC1394.941544 م
حمایــت مالــی معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد 
انجــام شــد. بدیــن وســیله از حمایــت معاونــت محتــرم و شــوراي 
ــن  ــوم پزشــکی مشــهد و همچنی ــرم پژوهشــی دانشــگاه عل محت
ــران  ــه، آزمون-گ ــده در مطالع ــرکت کنن ــز ش ــجویان عزی از دانش
محتــرم و پرســنل محتــرم دانشــکده پرســتاري و مامایــی مشــهد 

ــی مــی شــود. تشــکر و قدردان

تضاد منافع
هیچگونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.
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