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  دهيچک

بخش  دانش در ش مهارت ويبا افزا ها آنکه اکثر  دهد يمرخ  انهج درمرگ مادر  هزار ٥١٥ساالنه  سازمان بهداشت جهانیطبق گزارش  :پيش زمينه و هدف

ن فاصله ييهدف تع با ن مطالعه حاضريبنابرا .دانسته شده است مادرل مرگ يدال ترين عمده از، رانيا در يمانين زااعملکرد مراقب يبد .است يريشگيمان قابل پيزا

  .شکل گرفته است التحصيلي فارغزمان  در ييان مامايمهارت دانشجو ن دانش ويب

ترم  يدانشجو ٢٢شد  يدانشکده بررس موجود در يوارس يها فهرستان مطابق يدانشجو يها مهارت ،ينوع همبستگ از يفيتوص ن مطالعهيا در :ها روشمواد و 

جهت . د شدييتا يوارس يها فهرست يمحتو و يصور يينظرات کارشناسان روا با استفاده از. دنديگرد يابيممتحن ارز توسط دو يروز متوالپنج  يط در هشت

معـدل   عملکـرد  و ين تئوريفاصله بن ييتع يبرا .محاسبه شد جداگانه طور بهامتحان  هر نمرات گزارش شده توسط دو ممتحن در يهمبستگ هم ارز از ييايپا

 يبا نمره مهارت ز معدل کل هردانشجوين ک ويبه تفک يتئور و ينين نمرات دروس باليانگيم يو همبستگ آنان استخراج شد يليتحص يها کارنامهان از يدانشجو

 و )٥/٠-٧/٠( متوسط، )شتريب و ٧/٠(باال  يب همبستگيضر وجود .گرفت قرار يرسون مورد بررسيپ يب همبستگيان دوره با ضريجامع پا آزمونبدست آمده از 

  .شد ريتفس ٥/٠ از تر کمن ييپا

 ياد تئوريوجود فاصله ز) =٠١/٠P( ٥٢/٠و  ٢٢/٠ ترتيب به ينيبال و ين نمرات نظريانگيبا م ييان دوره ماماينمرات امتحان جامع پا يب همبستگيضر :ها يافته

  .ن شدييتع) نمره ارزش هر يارهايف معيپس ازتعر(٨/٠، ٧/٠ زين ترتيب به نيز ابانيارز يياين پايشتريب و ينتر کمنشان داد  يابيارز هاي فرم در تا عمل را

 بـه  ازيـ نن يارائـه عملکـرد مناسـب مـوثر باشـد بنـابرا       يبـرا  التحصـيالن  فـارغ  ييبـر توانـا   تواند يم ييوعمل مراقبت ماما يتئور فاصله :يريجه گيبحث و نت

  .باشد يم ها شکافن ين بردن ايب از يبرا ينيو بال يگروه آموزش دو يق همکاريمشترک از طر هاي ريزي برنامه
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  مقدمه

حقـوق بشـر و از    يسالمت مادران و توجه بـه آن از اجـزا  

محسـوب   يا جامعـه در هـر   يارکان مهم تحقق عدالت اجتمـاع 

حفـظ و ارتقـاء سـالمت مـادران در خـدمات      ، نيتـام . گردد يم

سـاالنه   WHOطبـق گـزارش    .دارد يگـاه خاصـ  يجا يبهداشت

بـا   هـا  آنکه اکثـر   دهد يمرخ  انهج درمرگ مادر  هزار ۵۱۵

اسـت   يريشگيمان قابل پيبخش زا دانش در ش مهارت ويافزا

  ينا بهز يران نيا مرگ مادران در يعلل مورد يبررس در )۱(
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 در يمـان ين زااعملکرد مراقبـ  يشده است که بدمسئله اذعان 

اسـت کـه    ين درحـال يـ ا اسـت و  ل مرگ مادريدل ينتر عمدهران يا

 کـرده در  ليتوسـط افـراد تحصـ   ، درکشـورمان  ها يمانزادرصد ۸۵

  .)۲( پذيرد يمصورت  ها دانشگاه

ـ  عنـوان  به شتر کشورها ماماهايب در ارائـه   ين خـط مراقبتـ  ياول

ـ  .شـوند  يمـ مان شناخته يزا و يحاملگ دهنده خدمات در ن يهمچن

 ژه بـوده و يـ ت مادران حائز نقش ويامن ياصل محور عنوان به ماماها

ون يکنفدراسـ  شـوند  يمـ ف يتوصـ  يارتقا بـارور  شرفت ويمسئول پ

 ۱۹۷۲سـال   در نقش مامـا را  يبه روشن ١)ICM(ييماما المللي بين

 هـاي  سـال  ف دريـ تعر يـن بـه ا  يان کرده است هرچند اصـالحات يب

 فدراسيون يلهبه وسف ين تعريانجام شده است اما ا ۲۰۰۵ و ۱۹۹۰

و سـازمان   ٢)FIGO( ييمامـا  ون زنـان و يفدراس يديکل المللي بين

ن يتدو در ياتيح اجزا .د شده استييتا رفته ويپذ ٣بهداشت يجهان

ارتقا  ته مادران ويديته وموربيمناسب جهت کاهش مورتال ياستراتژ

شان شـامل بـه روز بـودن    يبارور يها سالسرتاسر  سالمت زنان در

اسـتقرار   ن وييـ تب، جامعـه  يازهاينمتناسب با  يآموزش يها برنامه

 ياسـت بـرا  .. و ينيمهارت بال هر يبرا يقانون مشي خط ک قالب وي

ت يد وضعيمراقبت از مادران وکودکان با ت باال دريفيبه ک يابيدست

  .ابديآموزش ماماها بهبود 

گرفتن  قرار مادران و يبهداشت هاي يسسرو مداري جامعهروند 

ت يـ ه نشان دهنده شناخت اهمياول يمتن خدمات بهداشت آنان در

مشارکت  ت مراقبت وينشانه درک اهم عبارتي به .ن مراقبت استيا

مـان اسـت   يزا زنـان و  از ياجتمـاع  هاي يتحماشرفت يپ منظم در

ه ان است کـ يجر مادران در يستم بهداشتيس رات دريياز تغ يموج

 يروهـا يبحـران اسـتخدام ن  ، نهيهز بندي درجه آن برآورد و يژگيو

در روسـتاها   خصوص بهپزشکان متخصص ، ماماها ينگهدار د ويجد

 در يکاهش مـدت بسـتر  ، ت الزم جهت کاريبه کفا يابيدست يبرا

                                                
1 International confederations of  midwives 
2 International Federation of Gynecologists and Obstetricians 
3 WHO 

ــتان ــا بيمارس ــزا و ه ــ ياف ــات گ ــ يش اطالع ــده تکنول  و يژوج کنن

، قيـ دق ياطالعـات علمـ   ازمند داشتنيماماها ن .است يوتکنولوژيب

بـا   ييارويزمان رو ق مستقالنه دريتحق ت ويخالق، يريادگي ييتوانا

کـه   ييجا باشند يمبهداشت مادران  هاي يسسروده يچيمشکالت پ

دوباره عمـل   ياجرا دوباره کشف کردن و ،کردن از به دوباره فکرين

   .)۳(از است يمورد ن

 مسـئله اذعـان دارد کـه    يـن ا برکا يآمر يپرستار يعال يشورا

ـ  ياز بـه همـاهنگ  يـ ن نيبال ان دريبهبود عملکرد دانشجو يبرا ن يب

خـاص از جملـه    يلـذا اسـتانداردها   است و ينيبال و يدروس تئور

   .)۴( نمايد يمن يرا مع يتئور و ين ساعات عمليوجود تناسب ب

اسـتفاده   تـوان  يمـ  يمالک يياز روا ين هماهنگين اييتع يبرا

با نمرات  آزمونک ين نمرات يارتباط ب ٤اريا معي يمالک يينمود روا

ـ  آزمـون ک يـ نمرات حاصل از  را مشـخص   گيـري  انـدازه له يا وسـ ي

  .)۵( کند يم

 است در بيني پيش همزمان و يينوع روا شامل دو اريمع ييروا

 بـاً يتقر اريومع آزمون يعني گيري اندازهدو  يها داده زمان هم ييروا

همزمـان براسـاس    يـابي  روايـي  شـود  يمـ  آوري جمـع ک زمان ي در

اسـت   يگـر آنچـه کـه هسـت مبتنـ     يت موجود وبه عبارت ديموقع

بـا آنچـه احتمـال وقـوع دارد      بينـي  پـيش  يـابي  روايـي که  يدرحال

 يهـا  نمـره ا يکه آ کند يمهمزمان مشخص  يابي روايي. سروکاردارد

ـ  کند يمزمان حال برآورد  را در يعملکرد مشخص، آزمون  ر؟يـ ا خي

 آزمون يها نمرها ين است که آيا بيني پيش ييکه سوال روا يدرحال

  ر؟يا خي کند يمنده را مشخص يآ در يعملکرد مشخص

 در يگريد آزموننمره  همزمان الزاماً يابي روايي ار درياندازه مع

 يهـا  انـدازه ست بلکه ممکن اسـت شـامل   ين يابي رواييهمان زمان 

ار يـ امـا مع  .باشـد  يا معـدل کالسـ  ي يت شغليمانند موقع يهمزمان

 و ينـوع عملکـرد شـغل    غالبـاً  بيني پيش يابي رواييمورد استفاده از 

 يزمـان  بينـي  پـيش  يـابي  روايـي . اوست يمسلم عملکرد بعد طور به

                                                
4 critern validity 
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انتخـاب کارکنـان مـورد توجـه      يبرا آزمونج يمناسب است که نتا

  .)۶( باشد

 يژگـ يو چهـار وجود  يمالک يها داده يبرا مطالعاتین يهمچن

 اند نمودهدسترس بودن را مطرح  در و ييايپا ،طرفي بي، اشتنربط د

ن نمـرات دروس  يانگيـ م ميرياسـت کـه بپـذ    ين منطقيبنابرا .)۵(

ن رو ياز ا) ۱۱،۵(برخوردارند  ها ويژگين يا يتمام از ينظر و ينيبال

تـا عمـل از    يزان فاصـله تئـور  يـ م يبررس منظور بهن مطالعه يا در

 .همزمان استفاده گشت يمالک ييشاخص روا

  

  روش کارمواد و 

ن يـ د ايـ اخـذ گرد  پـژوهش  ياجـرا  يبـرا  ابتدا مجوزهاي الزم

بـه مـديريت بهداشـتي    ، نيممتحنـ  نامـه  معرفـي  مجوزها به همراه

ان يامتحان جامع پا يبرگزار مراکز(دولتي  هاي يمارستانبدرماني و 

 مطالعـه رامون اهـداف  يح پيتوض باپس س .ديمشهد ارائه گرد) دوره

ورود  طيشرا حائز يمتقاض هشتترم  انين و دانشجويممتحن يبرا

، )نفـر  ۲۲تعـدادکل  (آنـان  کسـب رضـايت از    بـا به پژوهش بودند 

ـ  يامتحـان  هـاي  محـيط  شامل زمان و يا برنامه  يهـا  فـرم ن يهمچن

موضـاعات   جهـت اطـالع از   ينيبـال  واحد هر در يامتحان يابيارزش

 يدانشــجو چهــار از ضــمناً .ارشــان گذاشــته شــدياخت در آزمــون

ابـان  يارز عنوان بهداشتند  ينيارشد که سابقه آموزش بال یکارشناس

خــارج از دانشــکده اســتفاده شــد قبــل از شــروع امتحــان توســط  

توضيحات الزم جهت  ينيواحد امتحان بال ن هريمسئول پژوهشگر و

 يابيارزشـ  يها فرمنحوه تکميل  و يابيارز يچگونگ، اهداف پژوهش

 ن بـا يکامـل ممتحنـ   ييآشـنا  نان ازيپس از اطم .به آنان داده شد

 ان دريدانشـجو  نفـر از پـنج   ين ابزارهـا بـرا  يا ،ها فرمل يوه تکميش

طه مختلف توسط ممتحن مـورد نظـر   يح چهار در ين کارآموزيح

ن يـي آن تع يب همبسـتگ يضـر  ل ويبا مسئول شاخه آن واحد تکم

 عنـوان  بـه ) r>0.7(د يـ يمـورد تا  يب همبستگيپس از اخذ ضر شد

 يازبنـد ينـه امت يزم که در آنجا از .امتحان شرکت کردند اب دريارز

 باشـد  يمـ کرت يل يازدهيبه شکل امت بندي طبقه يامتحان يها فرم

ازات يـ ف امتيح براساس تعريتوض...) متوسط، فيضع، فيارضعيبس(

داده  زيـ ن، سينايتي سيندانشگاه  ينيبال هاي يستلمندرج در چک 

  :ف شديتعرر يز صورت بهازات يب که امتين ترتيبد .شد

ـ  داده يمـ د انجـام  يبا که دانشجو يعمل: صفر ازيامت انجـام   يول

  .نشده است

  .ا اشتباه بوده استي ناقص و عملکرد دانشجو: ۱ ازيامت

 ييا راهنماي ازمند کمک ويجهت انجام عمل ن دانشجو: ۲ازيامت

  .)نشده استا مهارت فراگرفته ي دانش ناقص و( است

 از به حداقل کمـک دارد يانجام مهارت ن يبرا دانشجو: ۳ ازيامت

  .)باشد يمقابل قبول  ح ويصح عملکرد(

بدون کمک انجـام   مهارت و با عملکرد دانشجو کامالً: ۴ ازيامت

  .)۷( شده است

گر يکدي با شدن خواسته يممتحن يتمام شروع از در نيهمچن

ـ  و يقبل ييآشـنا هاي زمينه و يليارتباط با ترم تحص در ا نظـرات  ي

ل يـ تکم يـان پاتـا   يابيان مورد ارزيدرباره دانشـجو خود يشــخص

ت يـ نها در .باشـند نداشـته   ييچ وجـه بحـث وگفتگـو   يبه هـ  ها فرم

 دو حضـور  بـا  ينيواحد بـال  چهار هر در يروز متوال پنج امتحان در

دانشجو توسط  هر ينيبال يابيارزش هاي فرم و ديگرد ممتحن برگزار

  .ل شدياب تکميارز ممتحن و

  :ن پژوهش شامليابزار بکار گرفته شده در ا

 واحـد  و شـامل مشخصـات ممـتحن   ( ۲ و ۱ نامـه  پرسش -الف

  ) پژوهش

 هـاي  بخـش  ان دريدانشـجو  يابيـ ارز يا مشـاهده  يابزارها -ب

 يامتحـان  يهـا  فـرم ، ن ابزارهايا( بهداشت و ناتال پره، شگاهيزا، زنان

 يابيـ جهت ارز مشهد ييماما و يتوسط دانشکده پرستاره شده يته

  .بود) ان دوره استيان درامتحان پايدانشجو

نفـر از   پـنج ار يـ اخت در يمحتـو  ييروا يبررس يبرا ها فرمن يا

آنان خواسته شـد مطـابق    از و ن رشته گذاشته شديا نظران صاحب
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سـوال   برابـر هـر   در، ينيبـال  يمندرج در راهنمـا  يابياهداف ارزش

 ديـ مف ،اسـت  يضـرور " :هاي ينهگزاز  يکي ابزار سنجش موجود در

ت براسـاس  يـ نها در و نـد يرا انتخـاب نما  "باشـد  ينم يازين است و

. )۹،۸( ن گشـت ييتع (CVR)١يمحتو ييفرمول الوشه شاخص روا

ــ ــرآورديهمچن ــان( يمالکــ يــيروا ن جهــت ب معــدل کــل ) همزم

اسـتخراج   هايشـان  ازکارنامـه ، واحد آموزش يان با هماهنگيدانشجو

م مجمـوع  يتقسـ  با(ان يدانشجو يعمل و يو معدل نمرات تئور شد

ـ ي و ينظر يواحدها تعداد بر يعمل و ينمرات دروس تئور  )يا عمل

ـ  يب همبسـتگ يضر و دانشجو محاسبه شد هر يبرا ن يانگيـ ن ميب

پژوهش و نمرات کسب شده آنـان   يواحدها ينيبال و ينمرات نظر

ن دروس يانگيـ بـا م  آزموننمره کل  يهمبستگ جامع وامتحان  در

ـ  يب همبسـتگ يسپس ضر .ن شدييتع يعمل و يتئور ن نمـرات  يب

 و ييموارد وجود شاخص روا يتمام در ن وييتع آزمون حاصل از دو

 از کمتـر (ن ييپـا  و )۵/۰-۷/۰( متوسـط ، )شتريب و ۷/۰(باال  ييايپا

نظـرات   ک ويدموگرافن اطالعات يهمچن .)۱۰،۵( شد ريتفس) ۵/۰

قبل  از هاي نامه پرسش فوق در آزمونرامون يان پيمرب ان ويدانشجو

مـورد تجزيـه و تحليـل آمـاري در      و هديگرد آوري جمعه شده يته

 .قرار گرفت SPSSبرنامه 

  

 ها يافته

ــا در ــهي ــد۱۰۰ ن مطالع ــر۲۲( درص ــدگان  )نف ــرکت کنن ، ش

 ييماما و يدانشکده پرستار ۸۵ سال يورودهشت ان ترم يدانشجو

 )۲۰-۲۵(ان شـرکت کننـده   ين سـن دانشـجو  يانگيمبودند  مشهد

سـاکن   درصـد ۷/۴۶ متاهـل و درصـد  ۳/۵۳ .محاسبه شـد سال ۲۲

خـود   کامل تيرضاهشت ان ترم يدانشجودرصد ۸۰. خوابگاه بودند

 .ار داشـتند هـ ان دوره اظيـ امتحان پا يبرگزار يرا از نحوه و چگونگ

 آزمـون نـه  يزم انجام شـده در  ان در پاسخ به سواالتيدانشجو نيا

را بـا   خـود  ييآشـنا  درصـد مـوارد  ۳/۷۳ در ان دوره خوديجامع پا

                                                
1 -content validity ratio 

 ينيط بـال يبـا محـ   ييآشـنا  درصـد ۳/۹۳در  ک ممتحن ويحداقل 

 چهـار  درصـد مـوارد امتحـان هـر     ۸۰ در .اعالم داشتندامتحان را 

 يابيمتوسط مدت ارز و. شده بود فت صبح برگزاريش بخش آنان در

زان اسـترس  يم .ساعت محاسبه شد ۱/۳کل امتحان جامع  آنان در

 يامتحـان  واحـد  هـر  بعد از امتحـان در  ن ويح، قبل درک شده در

 ذکر ۸/۲ و ۴، ۶/۶ تريتب به ناتال پرهگروه  در ۰-۱۰ار يبراساس مع

نشـان   يامتحان يواحدها ريسا نمرات استرس درک شده را در .شد

 در يابيـ ارز يهـا  فـرم  يمحتـوا  يـي روا ).۱جدول شـماره ( دهد يم

 اسـتفاده از قـانون الوشـه    ز بـا يـ ن ييان دوره مامايامتحان جامع پا

ــوارد  يتمــام در) ۹،۸( ــم ــه ک محاســبه شــدي ــ جــز ب ــورد ي ک م

)CVR=0.2( نه مورد نظر حذف شديکه گز.  

 منظور بهآلفا کرونباخ  يدرون يب همسانيضر ن مطالعه ازيا در

 زنان و، شگاهيزا، ناتال پره( آزمونمختلف  هاي يطهحارتباط  يبررس

ب ين ضـرا يا .)۲جدول(استفاده شده است  )کودک و بهداشت مادر

 و ۵۰/۰واحـد زنـان    در ۸۳/۰شگاه يزا و ۷۷/۰ ناتال پرهبخش  يبرا

جـدول   .ن گشـت يـي تع ۶۳/۰کـودک   و بهداشت مـادر  طه ويح در

براسـاس   ييمامـا  ان دورهيجامع پا آزمون ياجزا ييايپا) ۳( شماره

 شـگاه و يشـدن واحـد زا   يکـ يصـورت   در يب همسانيضرشاخص 

از وجـود   يرسون حاکيپ يب همبستگيضر .دهد يمنشان  ناتال پره

ـ  داري معني ارتباط متوسط و امتحـان جـامع    و ينين معـدل بـال  يب

نمـره کـل    ن ارتبـاط از يـ کـه ا  )=۰۱/۰P( است ييان دوره مامايپا

سـه بـا   يمقا در ۵۲/۰( است شتريان بيدانشجو يمعدل کتب نال ويف

 و) = ۱۳/۰r( ينيبال و ين معدل کتبيف بيوجود ارتباط ضع )۲۰/۰

 يو يکتبــ ن معــدل کــل دانشــجو ويبــ يقــو و دار معنــيارتبــاط 

)۹۳/۰r=،۰۰/۰p=( باشـد  يمـ ن پـژوهش  يگر ايج دينتا از )  جـدول

 گران مشاهدهنمرات  ييايهم ارز از پا يياين پاييجهت تع .)۴شماره

هـر   ابان دريارز يب همبستگيضرا استفاده شد )ابيارز ممتحن و(

ب ين ضـر يداشت بـاالتر  وجود يحد مطلوب در يواحد امتحان چهار

 در و ۸۲/۰کـودک   و بخش بهداشـت مـادر   رسون دريپ يگتهمبس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 7

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-606-fa.html


 فاصله تئوري تا عمل در دانشجويان مامايي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد بررسي
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای    1390 آذر و دي، 34 یدر پ ی، پپنجمدوره نهم، شماره  347

اس يـ که با اسـتفاده از مق ) ۵۱/۰-۶۰/۰( ۶۰/۰ر واحدها حدود يسا

 ييتواناکرت ياس ليمق جاي به )۰-۴نمرات ( ينايتيسن يدانشگاه س

انجام مهارت ذکـر شـده    ياختصاص نمرات برا انتخاب و در يبهتر

ب يضــرا، محاسـبه مجـدد   پـس از اعمـال روش فـوق و    .يابنـد  يمـ 

زنان ، شگاهين زاين ممتحنيب گريسه واحد د رسون دريپ يهمبستگ

  .افتيارتقا  ۵/۷۳و ۷۴/۰ ،۷۶/۰به  ترتيب به ناتال پرهو 

  استرس دانشجويان در امتحان جامع پايان دوره به تفکيک زمان وحيطه امتحاني ه ميانگين نمراتمقايس ):۱(شماره  جدول

  حيطه امتحان         

  نمره استرس

  نتيجه آزمون آناليز واريانس  بهداشت  زنان  زايشگاه  ناتال پره

P            dF                 F 

  ۴۲/۰  ۳ ۹۵/۰  ۲/۷±۶/۲  ۳/۶±۷/۲  ۷/۶±۷/۲ ۶/۶±۲/۲  امتحان قبل از

  ۲۴/۰  ۳  ۴۱/۱  ۷/۵±۶/۲  ۹/۳±۹/۱  ۵/۴±۰/۳  ۴±۷/۲  حين امتحان

  ۴۳/۰ ۳  ۹۲/۰  ۴±۲/۳ ۳/۲±۸/۲  ۱/۲±۴/۲  ۸/۲±۷/۲  امتحان بعد

نتيجه آزمون آناليز 

 واريانس

  

۶/۱=F  ۶/۱=F 1/67=F ۲۴/۲=F 

Df=2  DF=2  Df=2  Df=2  

۰۰۱/۰=p ۲۰/۰=p ۱۹/۰=p ۱۱/۰=p 

  

  جامع پايان  اجزاي آزمون پايايي): ۲(شماره  جدول

  ضريب همسانيبراساس شاخص مامايي  دوره

 آلفاشاخص   هاي امتحاني يطهح

  ۲۷/۰  ناتال پره

  ۶۹/۰  زايشگاه

  ۴۵/۰  زنان

بهداشت 

  مادروکودک

۱۶/۰  

  .محاسبه گشت ۵۲/۰شاخص پايايي آلفا در اين آزمون 

  
  جامع پايان  اجزاي آزمون پايايي): ۳(شماره  جدول

  ضريب همسانيبراساس شاخص مامايي  دوره

 آلفاشاخص   هاي امتحاني يطهح

  ۷۹/۰  )ناتال پره+ زايشگاه(بارداري و زايمان 

  ۶۸/۰  زنان

  ۸۲/۰  بهداشت مادروکودک
  .محاسبه گشت ۸۵/۰شاخص پايايي آلفا در اين آزمون 

  ) شگاهيزا و ناتال پرهطه يصورت ادغام ح در( 

 همبستگي بين معدل دانشجويان دردوران تحصيل با نمرات امتحان جامع پايان دوره): ۴(شماره  جدول

  فينال نمرات                   

  معدل
  معدل کتبي  معدل باليني  فينالنمره کل   کودک و مادر بهداشت  زنان  ايشگاهز  ناتال پره

 معدل کتبي

R* 

P** 

  

۴۷/۰ 

۳۱/۰ 

 

۳۰/۰ 

۱۶/۰ 

 

۴۶/۰ 

۳۰/۰ 

 

۰۶/۰ 

۷۷/۰ 

 

۲۰/۰ 

۳۸/۰ 

 

۱۳/۰  

۵۶/۰ 

 

۱  

۰ 

 معدل باليني

R  

P  

 

۴۲/۰ 

۵۶/۰  

 

۱۲/۰ 

۵۹/۰  

 

۳۵/۰ 

۱۱/۰  

 

۶۰/۰ 

۰۰۴/۰  

 

۵۲/۰ 

۰۱/۰  

  

۱  

۰  

  

۱۳/۰  

۵۶/۰  

 معدل کل

R 

P  

 

۵۷/۰ 

۰۶/۰  

 

۲۲/۰ 

۳۰/۰  

 

۵۴/۰ 

۰۱/۰  

 

۲۸/۰ 

۲۱/۰  

 

۳۷/۰ 

۱۰/۰  

  

۲۷/۰  

۰۲/۰  

  

۹۳/۰  

۰۰/۰  

R*= pearson coefficient       P**=p value 
  .باشد يمضريب همبستگي پيرسون بين معدل باليني و فينال بيشتر از معدل کل و کتبي 
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  نتيجه گيري بحث و

ـ  يمحاسبه همـاهنگ  ياستفاده از آلفا کرونباخ برا ابـزار   يدرون

 هـاي  يصـه خصکـه   ييهـا  آزمونا ي نامه پرسشاز جمله  گيري اندازه

ب يمحاسبه ضـر  يبرا رود مي کار به کنند يم گيري اندازه مختلف را

 يهـا  سـوال رمجموعـه  يهـر ز  يهـا  نمـره انس يـ د واريـ آلفا ابتـدا با 

ب ين ضـر يـ مقدار صـفر ا  .انس کل محاسبه گردديوار و نامه پرسش

 ت اعتمـاد ينشان دهنده قابل+ ۱ ت اعتماد وينشان دهنده عدم قابل

آلفا  يدرون يب همسانيضر ن مطالعه ازيا ن جهت دريا است ازکل 

 آزمــونمختلـف   هــاي يطـه حارتبــاط  يبررسـ  منظــور بـه کرونبـاخ  

اسـتفاده شـده    )کـودک  و بهداشت مادر زنان و، شگاهيزا، ناتال پره(

شـگاه  يزا و ۷۷/۰ ناتـال  پرهبخش  يب براين ضرايا. )۲جدول(است 

کـودک   و بهداشـت مـادر   وطه يح در و ۵۰/۰واحد زنان  در ۸۳/۰

ن يمتوسط تا خوب ب يهماهنگ وجود ساختار و .ن گشتييتع ۶۳/۰

ن يـ ج اياز نتـا  ييان دوره مامـا يـ امتحان جـامع پا  يها آزمونخرده 

ش طول يافزا، آزمونش اعتماد ياز عوامل موثر بر افزا .پژوهش است

 يبـا سـطح دشـوار    مشابه از نظر محتوا و يها سوالوجود  و آزمون

ن مجموع نمرات يمحقق، مجدداً يلذا جهت بررس. باشد يممتوسط 

ان را بـا  يدانشـجو  )ناتـال  پـره  شـگاه و يزا(مـان  يزا و يواحد بـاردار 

ـ  يهمسـان  ييايـ از نظـر پا  يگر امتحـان يد يواحدها  يبررسـ  يدرون

در کــل  يدرونــ يش همسـان يافــزا دهنــده نشـان ب يضــرا .نمودنـد 

ن جهـت بهبـود   يطرف محققـ از  شنهاديک پي عنوان بهکه  باشد يم

جـدول  ( .گـردد  يممطرح  يينال مامايامتحان ف در يدرون يهمسان

 آزمـون  ييايـ پا و يـي روا يبررسـ  همکـاران در  و يمعطر) ۳شماره 

osce ــتاريدانشــجو در ــارم يان پرس ــال چه ــاالتر، س ــريب ب ين ض

ب يضـرا  يـل به دلگزارش نمودند  اعالم داشتند و ۷۷/۰را  يهمسان

ـ  جـز  به( ها يستگاهانمرات  و osceن نمرات يب يهمبستگ يباال ک ي

ـ  هـا  يستگاهان يهمه ا) ستگاهيا  گيـري  انـدازه  را يک حـوزه رفتـار  ي

 دارد وجـود  قرار يحد مطلوب در آزمون يدرون يهمسان و .کنند يم

ستگاه احتمال وجود اشکال يک اي در يدرون ين همسانييب پايضر

ن يــابان ايارزشــا يــ و سـتگاه يا يطراحــ ،ســتگاهيدسـتورالعمل ا  در

  .)۱۰( کند يمرا مطرح  ستگاهيا

شـده   مطلوب ذکر يژگيو چهار يمالک يها داده يجهت بررس

 ييايپا، يطرف يب، ربط داشتن، تياهم ترتيب به ها ويژگين يا .است

م يرياست کـه بپـذ   ين منطقيبنابرا .است ها آندسترس بودن  در و

 هـا  ويژگـي ن يـ ا يتمـام  از ينظـر  و ينين نمرات دروس بـال يانگيم

نـه  يزم ن پـژوهش در يج اينتا ۴جدول شماره  .)۱۱،۵(برخوردارند 

 رسـون يپ يب همبسـتگ يضر .دهد يمنشان  را آزمون يمالک ييروا

ـ  داري معني واز وجود ارتباط متوسط  يحاک  و ينين معـدل بـال  يب

 ن ارتبـاط از يـ که ا)=۰۱/۰p( است ييان دوره مامايامتحان جامع پا

 اسـت  دار معنـي  وشتر يان بيدانشجو يمعدل کتب نال وينمره کل ف

 و ين معدل کتبيف بيوجود ارتباط ضع )۲۰/۰سه با يمقا در ۵۲/۰(

۱۳/۰r( ينيبال ن معدل کل دانشجو يب قوي و دار معنيارتباط  و) = 

۹۳/۰r( يو يکتب و  =،۰۰/۰ p=( ن پژوهش اسـت  يگر ايج دينتا از

 و يمعطـر  .شده استگزارش  زيگر نيقات دياز تحق ياريبس که در

ــا ــ دران رهمک ــيروا يبررس ــپا و ي ــون يياي ــارز در osce آزم  يابي

 يب همبسـتگ يضـر  سال چهـارم  يان پرستاريدانشجو يها مهارت

 ترتيـب  بـه  ينيبـال  و ين نمرات نظريانگيم باosce ن نمرات يانگيم

۳۸/۰ )۰۳۱/۰p=( ۵۲/۰ و )۰۰۵/۰p=(  ــد ــزارش کردنـ ــا .گـ ن يـ

 زين و يبا دروس عمل ينمرات امتحانن يب يارتباط متوسط نيمحقق

ن يانگيبا م osceن نمرات يانگين ميب )دار معني اما( يفيضعارتباط 

ن يشتر بـ يشکاف ب وجود از يکه حاک گزارش نمودند ينمرات نظر

ن مسـئله  يـ ا .اسـت  يپرسـتار  يدروس نظـر  بـا  ينيبال يها مهارت

 دارد قرارآموزش  امر نظران صاحب يفرارو يچالش عنوان بههمواره 

 ي فاصلهکه  دده يم نشانران يا در يپرستار ي تجربه يبررس .)۱۰(

 بحران کرده است ران دچاريا در را يپرستار، عمل مراقبت و يتئور

ارائه عملکرد مناسـب   يبرا التحصيالن فارغ ييبر توانا تواند يم که ،

 دو يق همکـار يمشترک از طر هاي ريزي برنامه نيبنابرا .موثر باشد

کمک  ها شکافن ين بردن ايدر از ب تواند يم ينيو بال يگروه آموزش
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اسـتفاده از   يط مناسب بـرا يالزم به ذکر است که وجود مح. دينما

از مسـائل مهـم در عملکـرد     يکـ ي، فراگرفتـه  يهـا  مهـارت علوم و 

کـا  يآمر ين انجمن دانشـگاه پرسـتار  يهمچن .است التحصيالن فارغ

موثر جهت کاهش  يابزار عنوان بها پ رياستفاده از مدل پرسپتورش

ت يفيمداوم ک يو آن را در ارتقا اند نمودهان يو عمل ب يفاصله تئور

 .)۱۳( داند يم ييو ماما يت پرستاريآموزش و فعال

  تشکرتقدير و 

مشــهد  يدانشــگاه علـوم پزشــک  ياز معاونـت محتــرم پژوهشـ  

دانشکده  يآموزش و يمعاونت محترم پژوهش ب طرح ويتصو دليل به

بـه   ييان محترم گروه مامايدانشجو و ديز اساتين مشهد و يپرستار

  .گردد يم تشکر و ريتقد که داشتند يخوب يهمکار يلدل
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