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  ده  يچک
همچنین آموزش به . هاست  یادگیریی ای برخوردار است و آموزش نیز بنیان همه       امروز یادگیری از اهمیت ویژه     ی  در دنیای پیچیده   :زمينه و هدف  

مین وسایل و امکانات رفـاهی دانـشجویان        أیاز به بستری مناسب و تجهیزات و امکانات کافی برای یادگیری دارد، حتی ت             خصوص آموزش بالینی ن   
ها از نظر دانشجویان مامایی در دانشگاه علـوم          ن وضعیت امکانات آموزشی بیمارستان    یین پژوهش با هدف تع    یا. نیز در این میان نقش بسزایی دارد      

  .رفتیپزشکی زنجان انجام پذ
 نفر از دانشجوبان ترم سـوم و پـنجم مقطـع کـاردانی مامـایی در آن شـرکت                    36باشد که      توصیفی می  ی  این پژوهش از نوع مطالعه     : بررسي روش
ای بود که بر اساس معیار لیکرت طراحی شده بود و نظـرات دانـشجویان را در مـورد وضـعیت امکانـات                       ها پرسشنامه   ابزار گردآوری داده  . نمودند
ها  برای تجزیه و تحلیل داده .ده استشاین پرسشنامه در یک مرحله توسط واحدهای نمونه تکمیل          . داد  ها مورد بررسی قرار می     شی بیمارستان آموز

  . استفاده شدSPSSافزار   از آمار توصیفی و نرم
ان از یـ ن میـ اما در ا .  کردند یابیا را در سطح متوسط ارز     ه مارستانی ب یان امکانات آموزش  یق اکثر دانشجو  ین تحق یدست آمده از ا    هج ب ینتا  در :ها  افتهي

  انی اسـتراحت دانـشجو    ی برا ی، وجود محل  ) درصد 42/64(رد  یگ یان قرار م  یار دانشجو یختامارستان در   ی که در ب   یی مانند تعداد کمدها   یموارد چند 
  .  کم بود یلیسطح کم و خدر )  درصد18/72 (یماری با موارد مختلف بییماران جهت آشنایو تنوع ب)  درصد44/69(
هـا    مثبت و اصـالح نـواقص و نقطـه ضـعف           یها ت جنبه ید، اما تقو  ش یابیها در سطح متوسط ارز     مارستانی ب ی اگرچه امکانات آموزش   :يريگ جهينت
هـا   ف مـسئولین دانـشگاه    تـرین وظـای     باشد بنابراین بهبود امکانات و تجهیزات از مهم        ینیت آموزش بال  یفی ک ی ارتقا یثر در راستا  ؤ م یتواند گام  یم

ـ شود با ارز   یه م ین توص یهمچن .باشد   علمی و عملی دانشجویان می     یجهت پیشرفت آموزش بالینی و ارتقا       و  ینی بـال  یهـا   مکـرر عرصـه    یهـا  یابی
  . کردیی را شناساینیا بعد نقاط ضعف و قوت موثر در آموزش بالیت قبل یت موجود با وضعی وضعی سهیمقا

   ييان ماماي، دانشجوي، امکانات آموزشينيبالآموزش : واژگان كليدي
  

  مقدمه
ـ  امـروز    ی  دهیـ چی پ یایدر دن       ـ ت و یـ  از اهم  یریادگی  یا ژهی

  .هـا اسـت    یریادگی ی  ان همه یز بن یبرخوردار است و آموزش ن    
  
  
  
  

  
نقش  ی است که در آن عوامل متعددیا دهیچیند پ یآ فر یریادگی

  وزش در واقـع   هـا در آمـ      تـالش  ی تمـام  یینهـا  دارند و هدف  
  
  
  
  

  .کارشناس ارشد مامایی، مربی دانشگاه علوم پزشکی زنجان -1
  .کارشناس ارشد پرستاری، مربی دانشگاه علوم پزشکی زنجان -2
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 یهـا  تیـ  از فعال  یکـ ی). 1( باشـد  ی دانشجو م  یریادگیش  یافزا
ـ کننـده   لیتـسه     و ینفـک آمـوزش پرســتار  ی و جـز ال یریادگی
ت آن بـه    یـ که به لحاظ اهم   ) 2(باشد   ی م ینی آموزش بال  ییماما

  ). 3( شناخته شده است یی مامایا عنوان قلب آموزش حرفه
ــال  ــوزش ب ــی نینیآم ــ یم ــان آموزش ــصی از زم  یلی دوران تح

دهـد و در واقـع       یل مـ  ی را تشک  یی و ماما  یان پرستار یدانشجو
  راتییـ جـاد تغ  یها است کـه هـدف آن ا        تی از فعال  یا مجموعه

 ینی بـال  یها  انجام مراقبت  یان برا ی در دانشجو  یریگ قابل اندازه 
 ماماهـا   ی در آمـادگ   ی نقش اساسـ   ینی بال یها طی مح .)4(است  

ها نـه تنهـا      ن مکان ی دارند و ا    خود یا رش نقش حرفه  ی پذ یبرا
ان یـ  اسـت بلکـه امکـان ب   ینی بالیها  کسب مهارتی برا یمحل

 یف شغل ی و وظا  یا ت حرفه ی هو یده ها و شکل   ها، نگرش  دهیا
ـ رغـم ا   یاما متاسفانه عل   ).5(آورد   ینده را فراهم م   یدر آ  کـه   نی
 ینی را آموزش بـال یی و ماما ین بخش آموزش پرستار   یتر یاصل
 مطالعات مختلف نشان داده است کـه وجـود          ،دده یل م یتشک

 و کـار    ین دروس نظر  ی ب یمشکالت متعدد از جمله ناهماهنگ    
 و کمبود امکانات    ینی، مشخص نبودن اهداف آموزش بال     ینیبال

ــ ــاهیآموزش ــتی و رف ــ یابی، دس ــداف آموزش ــه اه  را در ی ب
 از  یکـ ی ). 6( با مشکل مواجه ساخته اسـت        ینی بال یها طیمح
 ی و رفـاه   یها کمبود امکانات آموزشـ     مارستانیبن موانع در    یا

کنام و همکارانش در سـال      ی که توسط ن   یقیدر تحق ). 7(است  
ان یـ ان و مربیدگاه دانشجویان کردند که از دی انجام گرفت ب  83

ل ی، نبـود وسـا    ی بـه امکانـات رفـاه      ی ناکاف ی دسترس یپرستار
 یهـا   به سـالن   ی، عدم دسترس  یمارستانی ب یها از بخش یمورد ن 

 ی از جمله مـشکالت جـد      ی بصر -یل سمع ینفرانس و وسا  ک
 که یقین در تحقیهمچن). 8(ند یآ ی به شمار م ینیدر آموزش بال  

ن یتر  انجام شد عمده   87 و همکارانش در سال      ینیتوسط عابد 
 کمبود امکانـات  ینی بالی آموزشیها طیان شده در محیمشکل ب 
هـت  ست که ج  ی ن یدیپس ترد ). 9 (باشد  می ی و رفاه  یآموزش
ن امکانـات   یتام  و یازمند بررس ی ن ینیت آموزش بال  یفی ک یارتقا

لـذا بـا وجـود      ). 10(م  یباشـ  یان م ی دانشجو ی و رفاه  یآموزش

 از  یکـ یکه   نیران نظر به ا   یقات متعدد و مشابه در ا     یانجام تحق 
 ی و مامـای   ی پرسـتار  ی  ک دانـشکده  ی اسـتراتژ  ی  اهداف برنامـه  

 ینی آمـوزش بـال    یها هت در عرص  یفی ک ی و ارتقا  یابیزنجان ارز 
ان به  یها و نظرات دانشجو    دهی ا یکه بررس  ییجا باشد و از آن    یم

تر و   قی دق یزیر  برنامه یگشا تواند راه  ی م یعنوان عنصر آموزش  
ن یـی  با هدف تع   یلذا با انجام پژوهش   ). 11(نده باشد   یبهتر در آ  

ان یهـا از نظـر دانـشجو       مارسـتان ی ب یت امکانات آموزش  یوضع
توان امکان   ی زنجان م  یی و ماما  ی پرستار ی  انشکده در د  ییماما

والن را فراهم   ؤ مس ی بهتر برا  یزیر  مشکالت و برنامه   ییشناسا
  .آورد

  
  بررسي روش

 نفـر   36باشد که در آن      ی م یفی توص ی  ن پژوهش مطالعه  یا     
 مـشغول   یی ماما یان ترم سوم و پنجم مقطع کاردان      یاز دانشجو 

 زنجـان شـرکت     یی و مامـا   ی پرستار ی  ل در دانشکده  یبه تحص 
 مـشتمل بـر دو      یا هـا پرسـشنامه     داده یابـزار گـردآور   . کردند

گ و یـ قسمت بود که بخش اول مربوط بـه اطالعـات دموگراف    
 10ک پرسشنامه محقـق سـاخته بـود کـه شـامل             یبخش دوم   

 شـده بـود و      یکـرات طراحـ   یاس ل یـ اساس مق  وال بسته بر  ؤس
ـ  یان را در مـورد وضـع      ینظرات دانـشجو    یات آموزشـ  ت امکان

ـ روا. داد ی قرار مـ   یها مورد بررس   مارستانیب  پرسـشنامه بـه     یی
ـ ب پا ی آن با ضر   یائی و پا  یروش اعتبار محتو     درصـد  96 ییای

ح یها پس از توضـ      داده ی گردآور یبرا. د قرار گرفت  ییأمورد ت 
ار یـ هـا پرسـشنامه در اخت      ت آن یان و کـسب رضـا     یبه دانشجو 
 هر  ی  ندهیق نما یاز طر ل  یان قرار گرفت و پس از تکم      یدانشجو

ها از نرم  ف دادهی توصیبرا. ترم به پژوهشگر برگشت داده شد
  .  استفاده شدیفی آمار توصیها  و از شاخصSPSSافزار 

  
  ها  يافته
 یان وجود محل  ی درصد دانشجو  44/69در پژوهش حاضر         
 درصـد   18/72.  کردند یابیدر سطح کم ارز   را   استراحت   یبرا
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 بـا مـوارد مختلـف    ییمـاران جهـت آشـنا    یان تنـوع ب   یدانشجو
ــاریب ــم و خیم ــی ک ــط   یل ــستند و فق ــم دان ــد77/27ک    درص

ان ی درصد دانشجو5/64.  کردند  یابیرا در سطح متوسط ارز     آن
کم  یلیان کم و خیار دانشجوی در اخت یزان کمدها یان کردند م  یب

ــ ــشجو. باشــد یم اب و ذهــاب و یــت ایان وضــعیاز نظــر دان

 درصـد  77/77کـه    ی بوده بـه طـور     ها در حد مطلوب    سیسرو
ــشجو ــرا در ســطح متوســط و خــوب ب ان آنیدان ــدی   . ان کردن

مارسـتان  یتعداد و تنوع کتب و مجالت موجـود در کتابخانـه ب      
ارکم و بـه    ی درصد بس  33/8ده  ی به عق  یی ماما ی  متناسب با رشته  

  ).1نمودار ( دش یابیار خوب ارزی درصد بس77/2نظر 
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  های کتابخانه بیمارستان متناسب با رشته تحصیلی ن تعداد و تنوع کتابمتناوب بود: 1نمودار 

  
  ان ی درصـــد دانـــشجو77/27ج پـــژوهش فقـــط یطبــق نتـــا 

   را ینی بــالیهــا  اســتفاده از مرکـز مهــارت یزان اجــازه بــرایـ م
ــوب ب ــخ ــد ی ــودار (ان کردن ــر  ).2نم ــد 11/11از نظ  درص

ــشجو ــان میدان ــزان قرارگی ــایری ــصرفی وس ــ در اختیل م   اری
  هـا خـوب بـوده       درصـد آن   44/19  کـم و از نظـر      یلیها خ  نآ

  ).  3نمودار (است 
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  ینی بالیها ل مرکز مهارتیان از وسایزان امکان استفاده دانشجویم: 2نمودار 
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  ار دانشجوی در اختیل مصرفی وسایریزان قرارگیم: 3نمودار 

  
  بحث 

ط ی از شـرا یکـ ی امن و راحت،     ی آموزش یک فضا یوجود       
 در پژوهش حاضر وجـود      .)12( است   یط آموزش ی مح یکیزیف

ل ی قـراردادن وسـا    یکمـد بـرا     استراحت و  یمحل مناسب برا  
کـه   ییاما از آنجا  .  برخوردار نبود  یت خوب یان از وضع  یدانشجو

 بهتر از سلـسله مراتـب هـرم         یریادگیانسان در امر آموزش و      
ـ ولوژیزی ف یازهـا یبرطرف کردن ن  (مازلو   ط یدر محـ  ) هیـ ک اول ی

ـ رسد برآورده کردن ا    یلذا به نظر م   ) 13و14(کند   یت م یتبع ن ی
 اســت و الزم اســت در ی ضــروریط آموزشــیازهــا در محــین
ص ی در خصوص تخـص    ی درمان یها و مراکز آموزش    مارستانیب

ان ی دانشجو یها لی جهت استراحت و قراردادن وسا     ییها محل
 بـه امـر     یشتریـ ز بـا آرامـش ب     یـ هـا ن    شود تا آن   یشتریتوجه ب 

  . موزش مشغول شوندآ
ها   حداقل ضرورت  یریادگی ی برا ینی آموزش بال  یها طیدر مح 

 یماری ب  موارد  که یهنگام. مار در دسترس باشند   ی ب ود منابع   یبا
ـ  نا ی کم است، دانشجو به اهداف آموزشـ       یریادگی یکه برا  ل ی

ـ ز اکثر یـ  در پژوهش ما ن    .)15(شود   ینم ان تنـوع   یت دانـشجو  ی
وارد مختلـف را در سـطح کـم و           بـا مـ    ییماران جهت آشـنا   یب
توانـد در کـسب      ین امر م  یا کردند که مطمئنا     یابیکم ارز  یلیخ

 یهـا   بـا مهـارت    ی تئور یها ق دانش ی و تطب  ینی بال یها مهارت

 از اهداف   یکیمار که   ی مراقبت از ب   ی برا ی حرکت ، و روان  یذهن
  ). 6(رگذار باشد یثأ است، تینیآموزش بال

ان یـ ق خـود ب   یـ ز در تحق  یـ  ن 80 و همکاران در سـال       یمرتضو
مـاران  یمارستان از تنوع ب   ی ب یها ان در بخش  یکردند که دانشجو  

ـ     داشته یت کمتر یرضا زات یـ  و تجه  یکـ یزی ف ی فـضا  یانـد ول
 کردند کـه  یابی را در حد متوسط ارزی و امکانات جانب  یپزشک

وع ی کـه شـ    یلذا در مـوارد   ). 17(  دارد یخوان با پژوهش ما هم   
 یان به اهداف آموزشـ    یو دانشجو  خاص کم است     یماریک ب ی

ل کمـک   یتـوان بـا اسـتفاده از وسـا         یابند، مـ  ی یالزم دست نم  
ـ ،  یآموزش  بـه   ید و امکـان دسترسـ     ی را بهبـود بخـش     یریادگی

آرام و  ق دلیـ امـا در تحق ) 15(ل نمود ی را تسهیاهداف آموزش 
 به  یل کمک آموزش  ی عدم استفاده از وسا    82همکاران در سال    

ان یـ ان ب ی توسط دانـشجو   ینیآموزش بال ن ضعف   یتر عنوان مهم 
ـ ن بـه ا   یولؤکه الزم اسـت مـس      )18(شد   ن امـر هـم  توجـه        ی

 و  یل کمـک آموزشـ    ی کرده و با فـراهم سـاختن وسـا         یشتریب
ان را  یها دانشجو  مارستانی در ب  ینی بال یها ت مراکز مهارت  یتقو

ـ ن با توجه بـه ا     ی کنند و همچن   یاریها   در کسب مهارت   کـه   نی
 صـورت   ین آموزشـ  یها مختلف و نـو     وهیشق  ی از طر  یریادگی
ـ رد و از متـون نظر   یگ یم ـ  یهـا  العمـل  هـا و دسـتور   هی  یریادگی

شود بـا شـرکت هـر        یشنهاد م ین پ یبنابرا) 19(شود   یاستفاده م 
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هـا و    شی همـا  ،سی روش تـدر   یها ان در کارگاه  یشتر مرب یچه ب 
ان در بـه  یـ شتر مربیـ ت هـر چـه ب   ی مربوطه در تقو   یها آموزش

 یاقـدامات  یل کمـک آموزشـ    یح و بجا از وسـا     ی صح یریگ کار
 موجبـات   ینی بـال  اندازش اسـت  یـ  انگ ی و با ارتقـا    ردیصورت گ 

 ی آمـوزش درمـان  ی هـا را در عرصـه      ثرتر آن ؤحضور فعال و م   
 ی  ارزنـده  یهـا  د بر تجربه  یکأ با ت  ینین بال یفراهم نمود تا مدرس   

  .خود، فعاالنه به امر آموزش بپردازند
ــازه ــشجوی اج ــارت  ان در ای دان ــز مه ــتفاده از مراک ــا س   یه

ق مـورد   یـ ن تحق ی بود که در ا    ی از موارد  یکیمارستان  ی ب ینیبال
ـ بـا خـوب ارز    یان آن را تقر   یو دانـشجو  توجه قرار گرفت      یابی

ان کردنـد   یق خود ب  یج تحق ی نتا ی و همکاران ط   یدهقان. نمودند
ن ی تمر ی مناسب برا  ی آموزش یها که کمبود امکانات و فرصت    

 را با ینی آموزش بال  ی است که اثربخش   ی مواد  از یکیها   مهارت
ط مناسـب   یفراهم کردن محـ   ). 20( مشکل مواجه ساخته است   

 از  یکـ یان به عنـوان     ی توسط مرب  ینی عملکرد بال  ی   تجربه یبرا
 لـذا الزم    .)21(باشـد    ی مطرح م  یریادگی ی  کننده لیعوامل تسه 
 کـسب تجربـه     ی الزم بـرا   یهـا   فرصـت  ینیان بال یاست تا مرب  

 باز خـورد    ی  هیان فراهم سازند و با ارا     ی دانشجو یرا برا  یعلم
 را  ینیکننـده، تجـارب بـال      تیمناسب و نظارت دوستانه و حما     

ـ در ا ) 22(نـد   یبخـش نما   ان لـذت  ی دانـشجو  یبرا ن راسـتا از    ی
 ینی بـال  یهـا   و مرکز مهارت   ی کمک آموزش  یها ل و ابزار  یوسا
ـ ز با یـ  ن ی درمـان  ین مراکز آموزش  یلؤومس. مند شوند  بهره د بـا   ی

ان ی دانشجو ی   همه ی  ق امکان استفاده  ی مناسب و دق   یزیر برنامه
  .  را فراهم آورندینی بالیها  از مهارتیگروه پزشک

 ی  ان تنوع مجالت و نحوه    یت دانشجو یپژوهش حاضر اکثر   در
 ی کردند که با برخ    یابیزرها را در حد متوسط ا       به آن  یدسترس

ج پــژوهش ینتــا ).23و18،22( دارد یهــا همخــوان از پــژوهش
ز نـشان   ی ن یی در رشته ماما   ینی آموزش بال  ی  نهی در زم  یجورابچ

 ینیط آمـوزش بـال    یالت موجود در محـ    یداد در خصوص تسه   
 ینی بـال  یهـا  طین رقم مربوط به وجود کتابخانه در محـ        یباالتر

و امـا   ) 24(  دارد یخـوان  ق حاضـر هـم    یـ ج تحق یاست که با نتا   

ان ین نمودند که دانـشجو    ایق خود ب  ی و همکاران در تحق    یسیو
شامل کتـاب و    (مارستان  یاند که منابع موجود در ب      اظهار داشته 

  هــا قــرار نــدارد  در دســترس آنی کــافی بــه انــدازه) نترنــتیا
 مجـالت و    ی  هیـ  جهت ته  ی کاف ی  در نظر گرفتن بودجه   ). 25(

 از عوامـل  یکـ یمارستان ی بی د و استفاده از کتابخانه   یکتب جد 
ـ کـه با  ) 22( است   ینیبالکننده آموزش    لیتسه شتر مـورد   یـ د ب ی

. ردیـ  قـرار گ   ی درمـان  ،یزان آموزشـ  یر ن و برنامه  یلؤوتوجه مس 
ن بود که وجـود     ین پژوهش ا  یتوجه در ا    قابل یها افتهی از   یکی

 ی کنفرانس و بحـث گروهـ     ی  هی ارا ی برا یا محل یکالس درس   
 ی درمـان  ،یدنت و باون معتقدند که در مراکـز آموزشـ         . کم بود 
 و  ی گروهـ  یهـا   انجـام بحـث    ی مجزا برا  ییت فضاها الزم اس 

 ین فـضاها یتبادل نظر وجود داشته باشـد و عـدم وجـود چنـ       
 آمـوزش   ی  جاد تجربه یت ا ین رفتن موقع  ی را باعث از ب    ییمجزا

ن ین وجــود چنــیبنــابرا) 27و26(داننــد  یمــار مــی بیبــر مبنــا
 .دشـو   ید مـ  یـ کأ ت ی درمان ،ی مراکز آموزش  ی  هی در کل  ییها مکان

ـ ز عوامل مهم و موثر بر        ا یکی ر یناپـذ  یی و جـز جـدا     یریادگی
ـ ) 27و28( آمـوزش اسـت      یکیزی ف یس فضا یند تدر یآفر  یول
ـ ر ، در برنامـه   ینیت آن در امـر آمـوزش بـال        یرغم اهم  یعل  یزی

کـه   ی به طـور   .)12(شود   ین مقوله کمتر توجه م    ی به ا  یآموزش
ت تناسب یان ظرفی درصد دانشجو77/27فقط  زیق ما نیدر تحق

ــا تعــداد دانــشجو خــشب   .  کردنــدیابیــان را خــوب ارزیهــا ب
ــ ــط     یدر همـ ــده توسـ ــام شـ ــژوهش انجـ ــتا در پـ   ن راسـ

ــام ــاران نی ــدوار و همک ــودن بخــش ی ــرا ز کوچــک ب ــا ب    یه
ان شـده   یـ  درصد موارد به عنوان مـشکل ب       2/58 در   یکارآموز

ن مـشکالت   یتـر   از مهم  یکیز  یو فرود و همکاران ن    ) 16(بود  
ــب ــشجوی ــضایان شــده توســط دان ــود ف    ی آموزشــیان را کمب

ن امر جهـت انجـام      یلذا با توجه به ا     ).29(کردند   انیمناسب ب 
   وی آموزشـــی فـــضای ن توســـعهیآمـــوزش بهتـــر در بـــال
  هـــا بـــا تعـــداد کمتـــر  ان در گـــروهیقـــرار دادن دانـــشجو

  .رسد ی به نظرمیضرور
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   يريگ جهينت
عات ج مطال ین نتا ین پژوهش و همچن   ی ا یها افتهی یبا بررس      

ـ آ ین بـر مـ    یگر چنـ  ی د یها مشابه در دانشگاه   ت ید کـه وضـع    ی
ـ   ی ن یی و مامـا   یان پرسـتار  ی دانشجو ینیآموزش بال  ن یمأازمنـد ت

ـ  باشـد کـه ا     ینیط بـال  یزات در محـ   یامکانات و تجه   ن مـورد   ی
بـا  . د واقع شـود   ی مف ینیت آموزش بال  یتواند در بهبود وضع    یم

ن عوامـل   یتر ه از عمد  ینیل و مشکالت بال   یکه مسا  نیتوجه به ا  
ــتاری دانـــشجویزا تـــنش ــایان پرسـ ــمار یی و مامـ ــه شـ    بـ

ـ ا کـاهش ا   ی رفع   یتالش برا ) 9(رود   یم  ین مـشکالت گـام    ی
 لـذا   ،شـود  یان محسوب م  یار مهم در کاهش تنش دانشجو     یبس
ـ  با یاندرکاران آموزشـ   ن و دست  یولؤمس ـ  بـا ارز   دی  مکـرر   یابی

 هـا و سـنجش نظـرات       مارسـتان ی ب ی و رفاه  یامکانات آموزش 
ـ جـاد   ی جهـت ا   یثرؤان اقدامات م  یدانشجو  ینیط بـال یک محـ  ی

 یت فـضاها  یـ ن بـا توجـه بـه اهم       یهمچن. مناسب انجام دهند  
ـ ند  یآ در فر  یآموزش ـ  و   یاددهی  یهـا   اعـم از کـالس     یریادگی

هـا و    مارسـتان یهـا، ب    کتابخانـه  یکیزی ف یدرس، کنفرانس، فضا  
ـ ها و با توجه به عـدم وجـود           بخش  محـدود بـه     یا دسترسـ  ی
 یهــا طی محــیکــیزیت فی وضــعینــه بررســیات در زممطالعــ
ـ قـات در ا   ی بر لزوم انجام تحق    ینی بال یآموزش د یـ کأنـه ت  ین زم ی

  . دشو یم
  

  ر و تشکر يتقد
ــد      ــله از کلیوســ نیب ــشجوی هی ــای دان  و اندا، اســتییان مام
هـا   مارستانی زنجان و ب   یی و ماما  ی پرستار ی  ن دانشکده یلؤومس

 بـه عمـل     ی کردند، قدردان  یاری ن پژوهش یکه ما را در انجام ا     
  .دیآ یم
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