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  دهيچک

کيفيـت آمـوزش   . ودو نوزادي پيشـگيري نمـ   ،جنيني ،و عوارض مادري ها مرگاز بسياري از  توان يم مامايي مناسب يها مهارتانجام  با :و هدف نهيزمش يپ

مامايي دانشکده پرسـتاري و مامـايي مشـهد     النيالتحص فارغباليني  يها مهارتتعيين  با هدف يا مطالعهلذا  .فوق دارد يها مهارتعميقي بر ارائه  ريتأثمامايي 

  .انجام شده است ،مشهد يدرمان يمراکز بهداشت شاغل در

 ٣٠(مشهد  يدرمان يمراکز بهداشتدر  شاغلساله اخير رشته مامايي  ٣ النيالتحص فارغ پژوهش جامعه .باشد يم يمقطع يبررس روش مطالعه :مواد و روش کار

 هـای دادهسـپس   .نيماما توسط مسئول يابيارز نامه پرسش -٢ خود ارزيابي ماما نامه پرسش ١ :پژوهش شاملن ياابزار  .باشد يم) نفر ٣٠( ها آنن يو مسئول )نفر

  .ديگرد يز آماريآنالآوري شده جمع

 يدرس يها برنامهدر  ها مهارتن يگزارش نمودند که ا ،ط پر خطر مادر و کودکياداره شرا طهيدر ح ييماما النيالتحص فارغ درصد٨/٧٢ن يانگيم به طور: ها افتهي

عملکرد ،مربوطـه  نيمسـئول  درصـد ٩/٥٦ن يانگيـ م بـه طـور  داشـتند و   يمهـارت کـاف   ها آندر انجام  يليالتحص فارغآموزش داده شده است و در زمان  ها آنبه 

به طور  نينسبت به مسئول ييماما النيالتحص فارغ .نمودند يابيا باالتر از حد انتظار ارزيدر حد انتظار و  ،مادر و کودکط پرخطر يرا در اداره شرا النيالتحص فارغ

نسبت ط پر خطر را يدر اداره شرا ييماما يها مهارتانجام  ،ها آنن يو مسئول ييماما النيالتحص فارغ. )>٠١/٠P(کردندي ابيعملکرد خود را باالتر ارزش داري معني

  ).>٠٥/٠P( کردند يابيارز تر نييپا داري معني به طور به کم خطر

 زيو ن ييماما ط پر خطريشتر در اداره شرايب يستگيشا ت ويمطلوب جهت کسب صالح يزياز به برنامه رين ييآموزش ماما يزيدر برنامه ر :يريجه گيبحث و نت

 .دارد ن وجودين آموزش و باليکاهش شکاف ب

  مامايي النيالتحص فارغ ،باليني يها مهارت ،ارزيابي :ها واژهد يکل
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  مشهد  ييو ماما يدانشکده پرستار مشهد، يدانشگاه علوم پزشک  يئت علمي، عضو هييگروه ماما يمرب ٢
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 مقدمه

: ف نموده استيتعر گونه اينرا  ماما سازمان بهداشت جهاني

باليني ضروري در  يها مهارتماما کسي است که در جهت انجام 

تشـخيص و ارجـاع مـوارد غيـر      ،اداره حاملگي و زايمان طبيعي

 يهـا  مراقبـت  ،تنظـيم خـانواده   همچنين در زمينه ،)۱( يعيطب

از کودک و نوزاد و احياء نوزاد آموزش کافي و مهـارت الزم   اوليه

 ،در زمينـه سـالمت زنـان    ييهـا  تيفعالو ) ۲(کسب نموده است 

دهـد   يممراقبت از کودک انجام  سالمت جنسي و توليد مثلي و

درمانگـاه و   ،بيمارسـتان  ،اجتمـاع  ،ماما در هر جايي شامل خانـه 

 عالوه بر آن ) ۳(عاليت نمايد تواند ف يمبهداشتي درماني  مراکز
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  مشهدمراکز بهداشتي درماني  امايي مشهد شاغل درم مامايي دانشکده پرستاري و يالنالتحص فارغباليني  يها مهارتارزيابي 
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مهمي در آموزش و مشاوره در جهت ارتقاء سالمت ماما وظيفه 

نقـش   يو جامعه دارد و دارا ها خانوادهنه فقط براي زنان بلکه براي 

و  هـا  خـانواده و ارتقـاء سـالمت زنـان و     يدر سالمت عمـوم  ياتيح

  .)۴( باشد يم ته مادران و کودکانيديو مورب ريو مکاهش مرگ 

 مخصوصـاً ه مزمن يسوء تغذ جهان سوم ياز کشورها يدر برخ

 درصد۲۷ش از يب که طوري به باشد يمع ين زنان و کودکان شايدر ب

  کودکـان   درصـد ۴۳د دارنـد و  يه متوسط تا شـد يکودکان سوء تغذ

 ين آمـار در نـواح  يـ البتـه ا (باشند يمسال دچار اختالل رشد  ۵-۰

مـرگ و ميـر مـادران در سراسـر دنيـا       ميزان ).است ريمتغمختلف 

مادري در  يها مرگ درصد۵۹ که )۳(تولد زنده است۱۰۰۰۰۰/۳۷۰

  ميـزان مـرگ و ميـر مـادران در      .دهـد  يمـ کشورهاي آسـيايي رخ  

و مـرگ نـوزادي    باشـد  يمـ تولـد زنـده    ۱۰۰۰۰۰/۳۷ايران ساالنه 

 اند دادهنشان  ياريبس مطالعات .)۵(تولد زنده است  ۱۰۰۰/۲۰-۱۶

از بيش  توان يم ييماما باليني مناسب و با کيفيت يها مهارتکه با 

 پيشـگيري نمـود  ي و نـوزاد  يمـادر  يهـا  مرگاز اين  درصد۷۵از 

)۱،۵.(  

 ينيبال يها مهارتعميقي بر ارائه  ريتأثکيفيت آموزش مامايي 

 يهـا  مهـارت اين رشـته بايـد حـداقل     النيالتحص فارغ ،دارد ييماما

، )۳(را در انجام وظايف مامايي کسب کرده باشند  يا حرفهباليني و 

ت جامعـه  يـ مـادران و کودکـان و در نها   تا بتوان به ارتقـاء سـالمت  

  .دست يافت

از دانشگاه نشـان داده اسـت    النيالتحص فارغ يقات بر رويتحق

الزم را ندارنـد و بـا    ييتوانـا  يط کـار واقعـ  يان در محـ يکه دانشجو

  ). ۶(ندهست مشکل مواجه

کـه   انـد  دادهز نشـان  يران نيدر ا بسياري از مطالعات متأسفانه 

کيفيت فعاليت ماماهـا در حـد مطلـوب نيسـت از جملـه فرخـي و       

ارائه شده توسـط   يها مراقبت کيفيت که اند کردههمکاران گزارش 

در  .)۷( باشــد يمــحــد مطلــوب ر د درصــد۸/۵۵ماماهــا فقــط در 

ماماها از عملکـرد   درصد۲۹گر بيان شده است که فقط يد يپژوهش

و  يا معتمـد يـ و ) ۸(خوبي براي معاينه پستان برخـوردار هسـتند   

 يک سـوم ماماهـا الگـو   يکه  اند کردهگزارش  يهمکاران در پژوهش

  ).۹(دانند ينمح مصرف قرص را يصح

درسي بايسـتي قـادر باشـند ماماهـا را بـراي انجـام        يها برنامه

ل تغييـر در آينـده   نظـام بهداشـتي در حـا   ر د يا حرفه يها تيفعال

همفکري و ،به اين امر مهم همکاري يابي دستبراي  )۴(آماده سازد 

مشارکت همه جانبه صاحب نظران برنامـه ريـزي آمـوزش مامـايي     

و  النيالتحصـ  فارغ ،دانشجويان يها دگاهيدونيز استفاده از نظرات و 

بدست و  بر آموزش مامايي يبا مرور .نيز افراد جامعه ضروري است

ــايي   ــوزش مام ــايي از آم ــآوردن بازخورده ــوان يم ــ ت ــازنگري ب ر ب

به عنوان يک  يآموزش يها برنامهداشت چرا که  يآموزش يها برنامه

   .مجموعه پويا نيازمند نظارت و بررسي و بازنگري دارد

هاي شناسايي فراينـد برنامـه درسـي ارزشـيابي      مؤلفهاز  يکي

قابـل   يبر اساس اسـتانداردها  يابيو ارز )۱۰(برنامه اجراشده است 

ت آموزش است و يفيبهبود و باال بردن ک يبرا يقبول محرک مهم

. )۱۱( دهـد  يمـ قات و توسعه آموزش را گسترش يتحق يها فرصت

سـنجش عملکـرد يادگيرنـدگان و مقايسـه نتـايج       ارزيابي آموزشي

آموزشي از پيش تعيين شده به منظور تصميم  يها هدفحاصل از 

 يهـا  کوشـش آموزشي و  يها تيفعالاست که آيا  بارهگيري در اين 

يادگيري دانشجويان به نتـايج مطلـوب انجاميـده اسـت و بـه چـه       

ارزشـيابي از خـود    ،مناسـب ارزشـيابي   يهـا  وهيشـ يکي از  .ميزاني

که براي تعيـين دانـش و    ييها روشاز بهترين  زيو ن )۱۲( باشد يم

 ،زيرا فراگيـر  .است" خود ارزيابي "  گردد يممهارت باليني استفاده 

منبعي آشکار براي گردآوري اطالعات درباره خود اوست و به جـزء  

 ،از طرفـي . پرده و مستمر از او نـدارد هيچ کس ديگر ديدگاه بي ،او

ــژوهش  ــام پ ــت دارد    ،انج ــار اهمي ــه ک ــتغال ب ــدو اش ــرا  ،در ب زي

ا ارزشـيابي  به آساني آموزش خود رو با نيازها مواجه  ليالتحص فارغ

  .)۱۳،۱۴(خواهد کرد 
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  م زادهيد ابراهيسع ي،ن تفضليمه ي،د گلمکانيناه ،شوراب يد جهاني، ناهيرزاخانيم يکبر
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 النيالتحص فارغبازخورد عملکرد  يآموزش يها برنامهم يدر تنظ 

برنامـه آموزشـي بـه     آزمـايش ). ۶(ارزشـمند باشـد    تواند يمد يجد

فنـي مـواد آموزشـي     از نظـر دقـت   ،يمواد آموزش يابيمنظور ارزش

اطالعـات  ) النيالتحصـ  فـارغ (از فراگيران  توان يمضرورت دارد که 

آورد  بدسـت  آموزشي يها روشو  مواد الزم در مورد اثربخش بودن

دگاه يک دين به عنوان يتوسط مسئول يابيگر ارزشيد ياز سو) ۱۵(

ـ  طي . )۱۴(برنامه است  يابيک جزء مهم ارزشيمتفاوت  ر مروري ب

کـه علـي رغـم لـزوم      رسد يممطالعات انجام شده در ايران به نظر 

 ،در نظـام آموزشـي   يا دوره به صـورت انبه و انجام مطالعات همه ج

مطالعات مکتوب بر روي حاصل نهايي آمـوزش مامـايي بـه شـکل     

مورد نظر اين پژوهش صورت نگرفته است و با توجه به نياز آموزش 

نسـبي آمـوزش علـوم     يابيـ و دسـت  اطالعـات   گونه نيامامايي به 

لزوم انجـام چنـين    ،پزشکي به اهداف کلي خود در چند دهه اخير

پژوهشـگران بـر آن    رو ايـن  از .رسـد  يمـ مطالعاتي ضروري به نظـر  

ــد شــده ــا هــدف  ان ــاليني  يهــا مهــارتن يــيتع" کــه پژوهشــي ب ب

مامايي مشهد شاغل در  مامايي دانشکده پرستاري و النيالتحص فارغ

 نتايج آن در مشهد انجام دهند تا بتوان از درماني–مراکز بهداشتي 

  .مامايي استفاده نمود ارتقاي آموزش

  

   کار مواد و روش

جامعـه پـژوهش   .باشد يم يمقطع يپژوهش حاضر از نوع بررس

مراکـز  کـه در   باشند يمساله اخير رشته مامايي  ۳ النيالتحص فارغ

مشهد به مدت  سطح شهر يبهداشت يها گاهيپاو  يودرمان يبهداشت

  ). نفر ۳۰(هستند سال مشغول به ارائه خدمات مامايي ۳ماه تا  ۶

ت در يماه پست مسئول ۶که حداقل سابقه  ينين مسئوليهمچن

 ،به علت محدودبودن جامعه پژوهش) نفر ۳۰( ندداشت مراکز فوق را

سرشماري بـوده اسـت و نمونـه پـژوهش همـان       گيري نمونهروش 

پس از طي مراحل قـانوني بـا مراجعـه بـه      .باشد يمجامعه پژوهش 

بـا   و مصـاحبه  هـا  آنت از يپژوهش و پس از کسب رضـا  يها نمونه

و ارائه توضيحات الزم جهت اهداف پژوهش و نحـوه تکميـل    ها آن

قرار گرفـت تـا در فرصـتي     ها آندر اختيار  نامه پرسش ،نامه پرسش

مـورد پـژوهش    يهـا  نمونـه به " تکميل نمايند، ضمنا را آنمقتضي 

حرمانـه محفـوظ   اطالعـات بـه صـورت م    کـه  شد يماطمينان داده 

در ايـن پـژوهش    ييمامـا  النيالتحصـ  فـارغ  يابيـ ارز ابـزار  .ماند يم

ــزار  -۱ باشــد يمــ ،دو بخــش اســت کــه شــامل اي نامــه پرســش اب

که براي تعيين سطح  است اي نامه پرسشابزار  اين ،خودارزيابي ماما

باليني مامـا طراحـي شـده اسـت در ايـن       يها مهارتتوانايي انجام 

 ها خانوادهبا کيفيت از زنان و  يها مراقبت موارد ضروري نامه پرسش

آموزشـي   يهـا  برنامـه يک ماماي با صـالحيت کـه بايـد در     توسط

. در نظر گرفته شده اسـت  ،قرار گيرد النيالتحص فارغدانشجويان و 

مامايي که در کاهش  ياساس مهارت ۴۰بيش از  نامه پرسشدر اين 

لحـاظ شـده    ،نقش دارد ودکانک و موربيديته مادران و ريو ممرگ 

دلفي طي  به روش ١توسط کنفدراسيون بين المللي مامايي  و است

تهيه  و غير عضو) کشور ۸۶(نمايندگان کشورهاي عضو  جلساتي با

 در رابطه با و منطبق با نشريات سازمان بهداشت جهاني شده است

روايي  .باشد يممامايي  يها مهارت کفايت و صالحيتي استانداردها

انجـام   با .ابزار توسط اعضاي کنفدراسيون مامايي تعيين شده است

نشان داده شد ه است که ايـن   ،٣و منگوليا ٢در کومبوديا يا مطالعه

 ييايـ ب پاين ترتيو بد با روش مشاهده دارد بااليي همبستگي ابزار

  . )۳(مورد تاييد قرار گرفته است آن

ات دموگرافيـک  مشخصـ  -۱ :قسمت است ۳داراي  نامه پرسش

نــوع  ،محــل اشــتغال ،ســابقه کــار ،ســن :شــامل النيالتحصــ فــارغ

  ....،کارشناسي

  يدرمان يمراکز بهداشتابزار خود ارزيابي ماما در  -۲

در نظر گرفتـه شـده    گزينه ۴ نامه پرسشبراي هر سئوال در  

که بايد  باشد يم مهارت و يا عدم يادگيري يريادگيکه شامل  است

                                                
1 International Confederation of Midwives(ICM) 
2 Combodia 
3 Mogolia 
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 ييمامـا  النيالتحصـ  فارغ يابيابزار ارز-۳. يک مورد آن انتخاب شود

 ،باشد يمفوق  نامه پرسشبرگرفته از  اي نامه پرسشن يتوسط مسئول

 ييمامـا  النيالتحصـ  فارغ ينيبال يها مهارتن به يمسئول ينمره ده

مـورد اسـتفاده بـا وجـود      يابزارها .باشد يمکرت يار ليبر اساس مع

آن  يريبکارگ يدر خارج از کشور براي محتويي ايو پا يين رواييتع

 يـي جهـت روا  ،توسط پژوهشگر نامه پرسشران پس از ترجمه يدر ا

و  يدانشکده پرستار يئت علميه يار اعضايو محتوا در اخت يصور

د شـده  ييـ نه قرار گرفت و تاين زمين در اامشهد و متخصص ييماما

ماما  يابيماما و ابزار ارز يابيابزار خود ارز يياين پاييتع ياست و برا

بـا   ين هبسـتگ يـي ن با استفاده از آزمون مجدد و تعيتوسط مسئول

پس از اسـتخراج و   .ه استديد رسييکرونباخ به تا ياستفاده از آلفا

 يت يها آزمونو  SPSSآماري  افزار نرم، از طريق ها دادهکد گذاري 

  . قرار گرفت يل آماريه و تحليمورد تجز ويتني منو 

  

   ها افتهي

 النيالتحص فارغي ن سنيانگيکه م دهد يمج پژوهش نشان ينتا

 يليالتحص فارغدر زمان  ها آنن معدل کل يانگيسال و م ۲۴ ييماما

 درصـد ۹۵که بـالغ بـر    دهد يمج پژوهش نشان ينتا .باشد يم ۵/۱۶

 ييان مامـا يدانشـجو  يدر برنامه آموزش ييماما يضرور يها مهارت

   .شود يمان آموزش داده يگنجانده شده است و به دانشجو

ط کم خطر ياداره شرا پرستاري و مامايي مشهددر حيطه دانشکده مامايي النيالتحص فارغباليني ي ها مهارتخود ارزيابي  ):۱(شماره  جدول
  بهداشتي درماني مراکز مادر و کودک در

 جمع

من )۴
اين هرگز 

 مهارت را
 نگرفتم فرا

 يها برنامه اين مهارت در)۳
درسي به ما آموزش داده 

من بعد از  نشده است و
 يها دورهدر  يليالتحص فارغ

ضمن خدمت  يها آموزش
گرفتم آن را فرا  

 اين مهارت در)۲
درسي آموزش  هاي برنامه

داده شده است ومن 
درانجام آن در زمان 

مهارت  يليالتحص فارغ
نداشتم کافي  

 اين مهارت در)۱
درسي  هاي برنامه

آموزش داده شده است 
انجام آن در  من در و

 يليالتحص فارغزمان 
 مهارت کافي داشتم

  باليني يها مهارتخود ارزيابي 
 
 
 
 
 

 مهارت باليني

۱۰۰%    ۱۰%  ۹۰% دارويي به مادر باردار و آموزش نحوه مصرف آن يها مکملتجويز    

۱۰۰%    ۵/۱۱%  ۵/۸۸%  آموزش تغذيه به مادران 

۱۰۰%    ۲۲%  ۷۸% شکميمعاينات    

۱۰۰%     ۱۰۰% پيشگيري از بارداري يها روشمشاوره و آموزش در رابطه با    

۱۰۰%    ۱۰%  ۹۰% سال ۵زير  کودکان تکاملمناسب و موثر رشد و  کنترل   

۱۰۰%    ۳۰%  ۷۰% و آموزش نحوه مصرف آن کودکبه  دارويي يها مکملتجويز    

۱۰۰%     ۱۰۰% کودکانآموزش تغذيه    

۱۰۰%     ۱۰۰% واکسيناسيونآگاهي و آموزش براي برنامه    

۱۰۰%     ۱۰۰%  درخواست آزمايشات معمول در بارداري 

۱۰۰%     ۱۰۰%  تفسير آزمايشات معمول در بارداري 

۱۰۰%     ۱۰۰%  آموزش معاينه پستان به مراجع 

۱۰۰%     ۱۰۰%  معاينه پستان 

۱۰۰%    ۱۰%  ۹۰%  انجام معاينه لگني 

۱۰۰%    ۴۰%  ۶۰%  انجام پاپ اسمير 

۱۰۰%    ۴۰%  ۶۰%  تفسير پاپ اسمير 

۱۰۰%    ۵۰%  ۵۰%  IUD گذاري 
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ط پر خطر ياداره شرا پرستاري و مامايي مشهددر حيطه دانشکده مامايي النيالتحص فارغباليني  يها مهارتخود ارزيابي  ):۲(جدول شماره 

  بهداشتي درماني مراکز مادر و کودک در

 جمع

من هرگز  )۴

 اين مهارت را

 نگرفتم فرا

اين مهارت دربرنامه هاي )۳

درسي به ما آموزش داده 

نشده است ومن بعد از 

 يها دورهدر  يليالتحص فارغ

ضمن خدمت آن  يها آموزش

 را فراگرفتم

 اين مهارت در)۲

درسي  يها برنامه

آموزش داده شده 

است ومن درانجام 

آن در زمان 

 يليالتحص فارغ

 ي نداشتممهارت کاف

 اين مهارت در)۱

درسي  يها برنامه

آموزش داده شده 

است ومن درانجام آن 

در زمان 

مهارت  يليالتحص فارغ

  کافي داشتم

  باليني يها مهارتخود ارزيابي 

 

 

 

 

 

 مهارت باليني 

۱۰۰%    ۱/۱۴%  بررسي عاليم خطر در مادر حامله و آموزش آن به مادر ۹/۸۵% 

۱۰۰%    ۲۰%  ۸۰%  تشخيص و ارجاع موارد خطر در حاملگي 

۱۰۰%    ۱۰%  ۹۰% دوران نفاس مشکالتتشخيص و مشاوره    

۱۰۰%   ۱/۱۱%  ۲/۲۲%  ۷/۶۶%  مشاوره و تشخيص عاليم خطر در نوزاد 

۱۰۰%    ۱۰%  ۹۰% کودکانتشخيص و ارجاع سوء تغذيه در    

۱۰۰%   ۱/۱۱%  ۱۰%  ۹/۷۸% کودکانشايع  يها يماريبتشخيص و اداره    

۱۰۰%    ۱۶%  ۸۴% شير بدهد تواند ينم کهموثر از مادري  يها تيحماآموزش و    

۱۰۰%  ۱/۱۱%  ۳/۳۳%  ۴/۴۴%  ۱/۱۱%  مشاوره و اداره مادر مبتال به هپاتيت 

۱۰۰%    ۲۰%  ۸۰% دستگاه تناسلي زنان يها عفونتتشخيص    

۱۰۰%    ۲۰%  ۸۰% دستگاه تناسلي زنان يها عفونتدرمان    

۱۰۰%    ۳/۱۹%  ۷/۸۰% اکالمپسيو  اکالمپسيتشخيص پره    

۱۰۰%    ۱/۲۹%  ۹/۷۰% اکالمپسيو  اکالمپسياداره پره    

 شاغل در ييماما النيالتحص فارغ درصد۰۳/۸۶ن يانگيم به طور

ط کـم خطـر مـادر و    يطه اداره شرايدر ح يدرمان - يمراکز بهداشت

بـه   يدرسـ  يهـا  برنامهدر  ها مهارتن يگزارش نمودند که ا ،کودک

 در انجـام  التحصـيلي  فـارغ آموزش داده شده است و در زمان  ها آن

در اداره  يابيـ ن ارزيـ لکـن ا ). ۱جـدول ( داشتند يمهارت کاف ها آن

 ياز نظـر آمـار  ). ۲جـدول  ( باشـد  يمـ درصد ۸/۷۲ ط پر خطريشرا

 ط کم خطـر يشرا مهارت ادارهي ابينشان داد که خود ارز يتآزمون 

 پـر خطـر مـادر و کـودک     طيباالتر از اداره شـرا  داري معنيبه طور 

ج ينتا ).۵جدول ( )P=۰۵/۰( باشد يم ييماما النيالتحص فارغ توسط

 درصـد ۱/۷۶ن يانگيم به طورکه  انگر آن استين بيهمچن پژوهش

ط کـم  يدر اداره شـرا ي درمـان - يشاغل در مراکز بهداشت نيمسئول

ا يـ را در حد انتظـار و   النيالتحص فارغعملکرد ، مادر و کودک خطر

در  يابيـ ن ارزيـ لکن ا) ۳جدول (نمودند  يابيباالتر از حد انتظار ارز

 ياز نظر آمـار  ،)۴جدول (باشد يمدرصد ۹/۵۶ط پر خطر ياداره شرا

 در اداره النيالتحصـ  فـارغ عملکـرد   يابينشان داد که ارز يتآزمون 

ط پـر خطـر   يباالتر از اداره شرا داري معنير ط کم خطر به طويشرا

 )P=۰۵/۰( باشـد  يمـ  ييمامـا  النيالتحص فارغ توسط مادر و کودک

دهـد کـه    يمـ نشـان   يت يجه آزمون آمارين نتيهمچن )۵جدول (

عملکرد خود  داري معنين به طور ينسبت به مسئول النيالتحص فارغ

  ).۵جدول( )P=۰۱/۰( اند کرده يابيباالتر ارزش را
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پرستاري و  دانشکده مامايي النيالتحص فارغباليني  بهداشتي و درماني در رابطه بامهارتهاي مراکزديدگاه مسئولين  ):۳(جدول شماره 

  ط کم خطر مادر و کودکياداره شرا مامايي مشهددر حيطه

 جمع
يحد مرز در حد انتظار باالتر از حد انتظار از حد انتظار تر نييپا  ر قابل قبوليغ   باليني يها مهارتارزيابي  

 مهارت باليني 

۱۰۰%  ۲/۲۲%  ۷/۶۶%    ۱/۱۱%  
دارويي به مادر باردار و  يها مکملتجويز 

 آموزش نحوه مصرف آن

۱۰۰%  ۶/۵۵%  ۳/۳۳%    ۱/۱۱%  آموزش تغذيه به مادران 

۱۰۰%  ۲۵%  ۵۰%   ۵/۱۲%  ۵/۱۲% شکميمعاينات    

۱۰۰%  ۲/۲۲%  ۷/۶۶%    ۱/۱۱%  
 يها روشمشاوره و آموزش در رابطه با 

 پيشگيري از بارداري

۱۰۰%   ۴/۴۴%  ۱/۱۱%   ۴/۴۴%  
 کودکان تکاملمناسب و موثر رشد و  کنترل

سال ۵زير   

۱۰۰%   ۶/۵۵%    ۴/۴۴%  
و آموزش  کودکبه  دارويي يها مکملتجويز 

 نحوه مصرف آن

۱۰۰%   ۶/۵۵%    ۴/۴۴% کودکانآموزش تغذيه    

۱۰۰%  ۱/۱۱%  ۲/۲۲%  ۱/۱۱%   ۶/۵۵% واکسيناسيونآگاهي و آموزش براي برنامه    

۱۰۰%  ۱/۱۱%  ۸/۷۷%    ۱/۱۱%  درخواست آزمايشات معمول در بارداري 

۱۰۰%  ۱/۱۱%  ۷/۶۶%   ۱/۱۱%  ۱/۱۱%  تفسير آزمايشات معمول در بارداري 

۱۰۰%  ۱/۱۱%  ۷/۶۶%   ۱/۱۱%  ۱/۱۱% مراجعآموزش معاينه پستان به    

۱۰۰%  ۲/۲۲%  ۶/۵۵%   ۱/۱۱%  ۱/۱۱%  معاينه پستان 

۱۰۰%  ۲/۲۲%  ۷/۶۶%    ۱/۱۱%  انجام معاينه لگني 

۱۰۰%  ۱/۱۱%  ۷/۶۶%  ۱/۱۱%   ۱/۱۱%  انجام پاپ اسمير 

۱۰۰%  ۱/۱۱%  ۶/۵۵%   ۱/۱۱%  ۲/۲۲%  تفسير پاپ اسمير 

۱۰۰%  ۳/۳۳%  ۶/۵۵%    ۱/۱۱%  IUd گذاري 
پرستاري و  دانشکده مامايي النيالتحص فارغباليني  مهارتهاي بهداشتي و درماني در رابطه با مراکزديدگاه مسئولين  ):۴(جدول شماره 

  ط پر خطر مادر و کودک ياداره شرا در حيطه مامايي مشهد

 جمع
يحد مرز در حد انتظار باالتر از حد انتظار از حد انتظار تر نييپا  ر قابل قبوليغ     باليني يها مهارتارزيابي  

 مهارت باليني 

۱۰۰%  ۳/۲۳%  ۵/۳۴%  ۱/۳۱%   ۱/۱۱%  تشخيص و ارجاع موارد خطر در حاملگي 

۱۰۰%   ۸/۶۷%  ۱/۲۱%   ۱/۱۱% دوران نفاس مشکالتتشخيص و مشاوره    

۱۰۰%  ۱۵%  ۴۰%  ۵/۳۲%   ۵/۱۲%  مشاوره و تشخيص عاليم خطر در نوزاد 

۱۰۰%   ۳/۳۳%  ۱/۱۱%   ۶/۵۵% کودکانتشخيص و ارجاع سوء تغذيه در    

۱۰۰%   ۳/۳۳%  ۱/۱۱%   ۶/۵۵% کودکانشايع  يها يماريبتشخيص و اداره    

۱۰۰%  ۷/۶%  ۷/۴۶%  ۷/۶%  ۷/۶%  ۳/۳۳%  
 کهموثر از مادري  يها تيحماآموزش و 

شير بدهد  تواند ينم  

۱۰۰%   ۶/۳۵%  ۱/۳۱%   ۳/۳۳%  مشاوره و اداره مادر مبتال به هپاتيت 

۱۰۰%  ۳/۳۳%  ۴/۳۴%  ۱/۲۱%   ۱/۱۱% دستگاه تناسلي زنان يها عفونتتشخيص    

۱۰۰%  ۵/۱۲%  ۵۵%  ۲۰%   ۵/۱۲% دستگاه تناسلي زنان يها عفونتدرمان    

۱۰۰%   ۷/۵۶%  ۱۰%  ۳/۸%  ۲۵% اکالمپسيو  اکالمپسيتشخيص پره    

۱۰۰%   ۳/۶۸%  ۲۰%  ۳/۸%  ۳/۸% اکالمپسيو  اکالمپسياداره پره    
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مامايي و  النيالتحص فارغتوسط  ط کم خطر و پر خطر مادر و کودکيباليني در اداره شرا يها مهارتارزيابي  مقايسه ):۵(جدول شماره 

  بهداشتي درماني مراکزدر  ن مربوطهيمسئول

  يابيارز

  

  شده باليني کسب يها مهارت

  يليالتحص فارغ در زمان

  يمهارت کافن يانگيم

  يليالتحص فارغدر زمان 

  

  

  مهارت درن يانگيم

  حد انتظار و باالتر
 

  

  تيجه آزمون ينت

   نياز نظر مسئول  ابياز نظر خودارز

 P<0/01  %۸/۷۲  %۰۳/۸۶  شرايط کم خطر

  P<0/01  %۹/۵۶  %۱/۷۶  شرايط پر خطر

   T  P<0/05 P<0/05جه آزمون ينت

  

  يريجه گيبحث و نت

 درصد۰۳/۸۶ن يانگيم به طورکه  دهد يمج پژوهش نشان ينتا

در  يدرمـان  - يمراکـز بهداشـت   شـاغل در  ييمامـا  النيالتحصـ  فارغ

دراداره  درصـد ۸/۷۲و  ط کم خطر مادر و کـودک يطه اداره شرايح

در  هـا  مهارتن يگزارش نمودند که ا ط پر خطر مادر و کودکيشرا

آمـوزش داده شـده اسـت و در زمـان      هـا  آنبـه   يدرسـ  يها برنامه

 ياز نظـر آمـار  . داشتند يمهارت کاف ها آن در انجام يليالتحص فارغ

باالتر  داري معنيبه طور  ط کم خطريشرا مهارت اداره يابيخود ارز

 ييماما النيالتحص فارغ توسط پر خطر مادر و کودک طياز اداره شرا

بـه  که  انگر آن استين بيهمچن ج پژوهشينتا. )P=۰۵/۰( باشد يم

- يبهداشـت شـاغل در مراکـز    نيمسـئول  درصد۱/۷۶ن يانگيم طور

عملکـرد   ،ط کم خطـر مـادر و کـودک   يطه اداره شرايدر ح يدرمان

 يابيـ ا بـاالتر از حـد انتظـار ارز   يرا در حد انتظار و  النيالتحص فارغ

ــد در  ــالينمودن ــا کــه ح ــن ارزي ــرايدر ح يابي  ط پرخطــر،يطــه ش

نشـان داد کـه    tآزمـون   يبـوده اسـت و از نظـر آمـار     درصد۹/۵۶

ط کم باالتر از يرا از نظر اداره شرا ييماما النيالتحص فارغن يمسئول

 .)P=۰۵/۰(نمودند  يابيط پر خطر ارزيشرا

از نظـر   ،و همکاران گزارش نمودنـد  يپارسل ،در پژوهش مشابه

بـه   ط کم خطريشرا اداره در ييماما يها مهارت يابيخود ارز يآمار

ن يهمچن )۳( باشد يم ط پر خطريباالتر از اداره شرا داري معنيطور 

 در پژوهش خود گزارش نمودنـد کـه در اداره    ١و همکاران يهارو

برخوردار  يماماها از مهارت مناسب درصد۲/۴۸ط پر خطر فقط يشرا

 کيفيـت  کـه  انـد  کـرده فرخـي و همکـاران گـزارش    ). ۱(هسـتند  

حـد  ر د درصـد ۸/۵۵ارائه شده توسط ماماها فقـط در   يها مراقبت

کـه   انـد  نمـوده نيز بيـان   انهمکارعابدزاده و ). ۷( باشد يممطلوب 

ماماها از عملکرد خوبي براي معاينه پستان برخوردار  درصد۲۹فقط 

گــزارش  ۱۳۷۳و همکــاران در ســال  يا معتمــديــو ) ۸(هســتند 

ح مصـرف قـرص را   يصـح  يک سـوم ماماهـا الگـو   يـ کـه   انـد  کرده

  ).۹( دانند ينم

 يهـا  مهـارت  درصد۹۵که بالغ بر  دهد يمج پژوهش نشان ينتا

گنجانده شده  ييان مامايدانشجو يدر برنامه آموزش ييماما يضرور

ت يـ تقو يامـا بـرا   ،شـود  يمـ ان آمـوزش داده  ياست و بـه دانشـجو  

 توان يم يعير طبيپر خطر و غ طيطه شرايدر ح ينيبال يها مهارت

کسب تمام  يبرا يفرصت کاف ييشنهاد نمود که در آموزش مامايپ

توسط  ينين مهارت باليبر تمر يو نظارت کاف ينيبال يها يتوانمند

ه يـ بـر پا  ييمامـا  يجاد گردد و برنامه آموزشـ يا ييان مامايدانشجو

 ،حـل مسـئله   يهـا  روشبا استفاده از  يستگيت و شايکسب صالح

 ،مـدون  يآموزشـ  ياسـتفاده از راهنمـا   ،بر شـواهد  يعملکرد مبتن

نان از کسـب  يشود و جهت اطم يزيست طرح رياستفاده از چک ل

 Log bookهيـ ته ،يليالتحصـ  فارغقبل از  ييماما يها ارتمهحداقل 

                                                
1 Harvey  & et al 
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 يابي دستزان ين مييبا هدف تع يدر پژوهش .)۳( شود يمشنهاد يپ

ـ  يضـرور  يهـا  حـداقل بـه   ييان کارشناس مامـا يدانشجو  يريادگي

ـ ينتا ييماما ه دروس يـ مـوارد کل  درصـد ۹۰ش از يج نشان داد که ب

ان در موارد يس شده است لکن دانشجويطبق سر فصل مصوب تدر

شـنهاد نمودنـد   يو پ انـد  ننمـوده کسـب   يا تجربه ع و پر خطريناشا

ط يآن درمحـ  يريادگي يع که فرصت برايجهت آموزش موارد ناشا

مـوالژ و   ،لميفـ  لهيبه وساز آموزش  توان يم ،شود ينمجاد يا ينيبال

 يز جهـت فعـال سـاز   يـ بهره گرفـت و ن  يبصر يل سمعير وسايسا

.. .ر حل مسـئله و يس نظين تدرينو يها وشرآموزش از  دانشجو در

  ).۱۶(ند ياستفاده نما

 النيالتحصـ  فـارغ انگر آن اسـت  يـ ج پژوهش بينتا يکل به طور

ن بـه طـور   يخـود را نسـبت بـه مسـئول     ينيبـال  يها مهارت ييماما

در پـژوهش مشـابه   . اند کرده يابيباالتر ارزش )P=۰۱/۰( داري معني

 يپرسـتار  يکارشناس النيالتحص فارغعملکرد  يابيبا هدف ارزش يا

بـه   ياج مشابهينتا زيدگاه خودشان و سرپرست بالفاصل آنان نياز د

و  ين امور نظريشنهاد شده است که شکاف بيدست آمده است و پ

 النيالتحصـ  فـارغ  ييبـر توانـا   تواند يم ينيو بال يا آموزشيو  يعمل

 يهـا  يزيـ ربرنامـه   ،نيارائه عملکرد مناسب موثر باشد بنـابرا  يبرا

در از  تواند يم ينيو بال يدوگروه آموزش يق همکاريمشترک از طر

الزم به ذکر اسـت کـه وجـود     .ديکمک نما ها شکافن ين بردن ايب

از  يکي ،فراگرفته يها مهارتعلوم و  يريبکارگ يط مناسب برايمح

ـ  .)۱۴(اسـت   النيالتحصـ  فـارغ مسائل مهـم در عملکـرد    ن يهمچن

پ را به يکا استفاده از مدل پرسپتورشيآمر يپرستار انجمن دانشگاه

 اند نمودهان يو عمل ب يموثر جهت کاهش فاصله تئور يعنوان ابزار

و  يت پرسـتار يـ ت آمـوزش و فعال يـ فيمـداوم ک  يو آن را در ارتقـا 

پ يکه در مورد پرسپتور ش يدر مطالعات) ۱۷( داند يمموثر  ييماما

 يهـا  افتـه يده اسـت  يـ جـام گرد ان ييو ماما يپرستار يها برنامهدر 

 ،يگـذر بـه نقـش پرسـنل     ،شـدن  ياجتماع يل ارتقاياز قب يديمف

ذکـر   ينيت بـال يو صـالح  ييش اعتماد به نفس و بهبـود کـارا  يافزا

  ).۱۸( ده استيگرد

ان يکه دانشـجو  دهد يمنشان  ين بررسيا :يينها يريجه گينت 

ط پرخطر مادر و کودک را يمهارت اداره شرا يليالتحص فارغ درزمان

ط پر يت اداره شرايباتوجه به اهم اند اموختهينمانند موارد کم خطر 

مـادران و   تـه يدير و موربيـ م خطر مادر وکودک در کاهش مرگ و

 يزياز به برنامه رين دهد يمط پرخطر رخ يدرشرا کودکان که عمدتاً

درموارد فوق وجـوددارد   يستگيت وشايمطلوب جهت کسب صالح

بـه   تيک فوري د به عنوانيبا ها دانشگاه ين آموزشين مسئوليبنابرا

ن ين آموزش و باليند و شکاف بياقدام نما يبرنامه درس در يبازنگر

  .را کاهش دهند

  

  تشکر ر ويتقد

دانشـگاه   يمعاونـت پژوهشـ   يمـال  يهـا  تيحمان پژوهش با يا

له از مسـئوالن  ين وسـ يمشهد انجام شده است که بد يعلوم پزشک

سندگان از يز نويو ن ديآ يمر به عمل يتشکر و تقد محترم آن حوزه

در  شـان  يهمکاربه خاطر  يتمام شرکت کنندگان در طرح پژوهش

  .و تشکر را دارند يانجام پژوهش کمال قدردان
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