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 مقاله پژوهشی

  و ارتباط آن با ینیبال يهاتیصالحبه  یابیزان دستیم یبررس
  ییان مامایک در دانشجویاز عوامل دموگراف یبرخ 

  
  ٤پورينگار اصغر، ٣مظلوم درضايس ،٢يتفضل نيمه ،١*يراحله عزت

 
  03/08/1397تاریخ پذیرش  27/05/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يرج متناقض و گاه دور از انتظایمرتبط با آن، نتا يانهیو عوامل زم ییان مامایدانشجو ینیت بالیصالح ینه بررسیدر زم شدهانجاممطالعات  :هدف و زمينهپيش
 یابیزان دستین مییتع باهدفمطالعه  نیسالمت مادران و نوزادان، ا در حفظت آن یو اهم ییماما هايمراقبتت یفیدر ک ینیبال تیبا توجه به نقش صالح اند.داشته

   ک انجام شد.یاز عوامل دموگراف یو ارتباط آن با برخ ینیبال يهاتیصالحبه 
شگاه، انجام شد. یبه زا کنندهمراجعهباردار  مادر 219و  7و  5ترم  ییماما يدانشجو 73 يرو بر 1394در سال  یمقطع یفیتوص ن مطالعهیا  :کارروش مواد و 

پس ژوهشگر (پتوسط  یابیو ارز یابیوه خودارزیشد که به دو ش استفاده ینیت بالیصالح ان از پرسشنامه پژوهشگر ساختهیدانشجو ینیت بالیجهت سنجش صالح
 یهمبستگ هايآزمونو  یفیتوص يآمار يهااز آزمونشدند و با استفاده  16نسخه  SPSS افزارنرماطالعات وارد  .ل شدیاز سه بار مشاهده عملکرد دانشجو)، تکم

  گرفتند. قرار تحلیلوتجزیه ، موردطرفهکیانس یز واریآنال و آزمونرسون یرمن و پیاسپ
 نیانگیمرا با  ییان مامایدانشجو ینیبالت یصالح در سطح خوب و پژوهشگر )84/109±12/12(ن یانگیخود را با م ینیت بالیصالح ییان مامایدانشجو :هاافتهي
دارد توسط پژوهشگر وجود  یابیو ارز یابین نمرات خودارزیب داريمعنیج مطالعه نشان داد تفاوت ینتانمودند.  یابیارز در سطح متوسط) 14/17±92/70(
)05/0<p(  توسط پژوهشگر وجود ندارد یابیو ارز یابین نمرات خودارزیب داريمعنیاما ارتباط )05/0>p.( با ینیت بالیصالح یابین نمرات خودارزیب نیهمچن 

  ).p >05/0دارد (و مثبت وجود  دارمعنی يوضعیت تأهل رابطه آمار
 یابیل در ارزمکم یابیک روش ارزشی عنوانبه آن را توانیماما  باشدینمد یاسات یابیارز يبرا ین مناسبیگزیجا یابیکه خودارز دهدیمج نشان ینتا: يريگجهينت

  ان استفاده کرد.یعملکرد دانشجو
 انیدانشجو ک،ی، عوامل دموگرافیی، ماماینیبال تی: صالحيديکل يهاواژه

  
 ۶۸۵-۶۷۸ ص، ۱۳۹۷، آذر ۱۱۰درپي مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره شانزدهم، شماره نهم، پي

  
  09151236038، تلفن: مامایی پرستاري انشکده، مشهد یدانشگاه علوم پزشکمشهد،  :آدرس مکاتبه

Email: Ezzatir56@gmail.com 

  
  مقدمه

ت یوضع المللیبینو  یدر کسب اهداف مل ییخدمات ماما
هم ار میبس یت سالمت اجتماعیوضع یشاخص جهانکشور و  سالمت

مـادران بـه خدمات  یش دسترسـیافـزا رغمیعلامروزه  ).1هستند (
) طبق آمار، 2(اسـت  شیافزارو به  یو ناتوان میرومرگباز  یمانیزا

 از بعد و زایمان بارداري، دوره عوارض لیبه دل زن یک دقیقه هر در

                                                             
 مسئول) يسنده(نوران. ي، مشهد ، امشهد ي، دانشگاه علوم پزشکييماما ي، دانشکده پرستار ييکارشناس ارشد ماما ١

 رانيمشهد، مشهد، ا يپزشک، دانشگاه علوم ييماما ي، دانشکده پرستارييگروه ماما يمرب٢
 رانيمشهد، مشهد، ا ي، دانشگاه علوم پزشکييماما ي، دانشکده پرستاريگروه پرستار يمرب ٣
  رانيمشهد، مشهد، ا ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيو علوم رفتار يقات روانپزشکيمرکز تحق ينيبال يار، گروه روانشناسياستاد ٤

 1500 به روز هر در رقم این .دهدیم از دست را خود جان زایمان

  ).3( گرددیم بالغ نفر هزار 500به  سال در و نفر
 رگذاریتأثعوامل  نیمؤثرتر از مامایی يهامراقبت ارائه کیفیت

 بلکه مادر، و روانی یسالمت جسم بر تنهانه است که زایمان نتایج بر

 کهيطوربه)، 4دارد ( یتوجهقابل ریتأث نیز بر سالمت نوزاد
 میرومرگ درصد80ش از یاز ب تواندیم ییت مامایفیبا ک يهامراقبت

  ).1کنند ( يریمادران و نوزادان جلوگ
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ت یوابسته به صالح یبهداشت هايمراقبتت یفیک ازآنجاکه 
ت یفیک مفهوم نیب یکیارتباط نزد) و 5است (ن حرفه ین ایشاغل

 از ینیبال تیصالح دارد، وجود ینیبال تیصالحو  مارانیب از مراقبت

  .)6است (برخوردار  ییي در مامافردمنحصربه گاهیجا
مختلف  يهاطهیحاست که  يادهیچیپت مفهوم یصالح

 ).7( ردیگیمرا در بر  هامهارتمانند دانش، نگرش و  يریادگی
 ظائفانجام و ییتوانا عنوانبه ییو ماما يدر پرستار ینیت بالیصالح
 یحرکت -و روان ی، ارتباطیشناخت يهامهارت یهماهنگ ییو توانا

 مراقبت با ارائه لزوم به تیعنا که با )،8است (مار یدر مراقبت از ب

 با ظهور همگام یدرمان يهاطیمح شدن دهیچیپ و مارانیب به تیفیک

مراکز  یاساس موضوعات از یکی به مفهوم نیا د،یجد هايبیماري
  ).9( است شده لیتبد يو پرستار ییماما یآموزش

 ینیت بالیحالکه ص دهندیمقات نشان یج تحقیاگرچه نتا
  )،1دارد (رابطه مثبت  شدهارائهت خدمات یفیبا ارتقاء ک ییماما

ت یالحص ت است کهین واقعیانگر ایب مطالعات جینتا متأسفانه
ت یعبا وض يو پرستار ییان مامایتوسط دانشجو شدهکسب ینیبال

ان یالزم را در پا يهاییتواناو  هامهارتو آنان  مطلوب فاصله دارد
ر ب ان برتریدانشجو یحت کهيطوربه ،کنندینمآموزش خود کسب 

ت یلمستقل مسئو طوربه توانندینمشده و  یمار دچار نگرانین بیبال
  ).10،7( رندیگ به عهدهمار را یمراقبت از ب

که  نشان داد 2009و همکاران در سال  یفرخ همطالع جینتا
درصد از ماماها در حد  8/55فقط در  شدهارائه يهامراقبتت یفیک

ان یمطالعه عرفان). 11است (بوده  درصد نامطلوب 2/44مطلوب و در 
درصد  2/98 ینینشان داد که عملکرد بال 2011سال در  وزادهیو خد

بر اساس مطالعه دل ). 12است (ف بوده یضع ییماما انیاز دانشجو
مهارت خود را در مبحث  ییان مامایدانشجو) 1391همکاران (آرام و 

کردند متوسط گزارش  در حد مانیو زا يزنان و باردار هايبیماري
 که دهدیم نشان )2018همکاران (و  یمطالعه ملکوت جی). نتا10(

 نینج ایاح لئوپولد، نهیمعا لگن، نهیانجام معا در ییان مامایدانشجو
 افتیدر را ٪50 از ترکم نمره ،ییماما ینیبال يهاپرسش به پاسخ و

 يماماها کنندیمان یز بی) ن2015همکاران (گزاو و ی). 13کردند (
و  يدیکل هايموقعیتالزم در  نفساعتمادبهفاقد  التحصیلفارغتازه 

 ياهبرنامهنقص در  دهندهنشان تواندیمن خود یحساس هستند که ا
  ).1باشد ( ییماما یآموزش
 هاآن شناخت مشکالت، رفع براي گام اولین که یآنجائ از

 به تنهانه صالحیت، سنجش معیارهاي يریکارگبه ، لذاباشدیم

 ،انجامدیمآنان  صالحیت میزان به نسبت آگاهی بیشتر و شناخت
 مشخص هاآن در نیز را شناختی و مهارتی يهانقص و کمبودها بلکه

که  ییهاطهیح ییشناسا در ینیت بالیصالح یابیارز ).14( سازدیم
 ارائه از نانیاطم کسب و یآموزش يازهاین نییتع ،دارد ارتقاء به ازین

 عنوانبهآن  از که ییجا تا تاس فراوان تیاهم حائز هامراقبتمطلوب 

 يروین ریزيبرنامه ت،یفین کیتضم يهاستمیس عملکرد ثقل نقطه
 نیتريدیکل را آن و کنندیم ادی یمنابع انسان تیریمد و کار

  ).8( کنندیم قلمداد ینیبال يهاطیمح در رانیت مدیمسئول
 و ییماما در حرفه ینیبال تیصالح کسب تیاهم لیبه دل

 تیوضع از یآگاه سالمت جامعه، ارتقا و حفظ در ن حرفهیا تیاهم
 ینیبال يهاتیصالح به یابیدست با رابطه در رشته نیا انیدانشجو

 و کارآمد يروهاین پرورش به يادیز کمک رایز است، توجه انیشا
باهدف  پژوهش نیا لذا خواهد کرد، نظام سالمت ما در ستهیشا
 یرخو ارتباط آن با ب ینیبال يهاتیصالحبه  یابیزان دستیم نییتع

پزشکی  علوم دانشگاه ییان مامایک در دانشجویاز عوامل دموگراف
  .است انجام شده مشهد
  

  مواد و روش کار
 یعلوم پزشک در دانشگاه 1394 در سال یفیمطالعه توص این

 ییان مامایه دانشجویپژوهش شامل کل جامعه .مشهد انجام شد
مشهد  ییماما يدانشکده پرستار 7و  5 درترمل یمشغول به تحص

 .شگاه بودندیزا يکه در مدت مطالعه در حال گذراندن کارآموز بود
 يل برای: تماان شاملیدانشجو ين مطالعه برایا ورود يارهایمع

 6 یطد یشد يزااسترسمواجه با حوادث  عدم شرکت در پژوهش،
 ياعضا يد برایشد يماریتصادف و ب، زانیفوت عزمانند ( ریاخماه 

نداشتن  ) ویاختالفات خانوادگ و طالق، یشکست عاطف، خانواده
ار خروج یمعبود.  مستقل صورتبه یطه پزشکیدر حتجربه کار بالینی 

 ورود يهاود. معیارب در طول مطالعه يل به ادامه همکاریآن عدم تما

شرکت در پژوهش،  يل برایتما شامل: مطالعه مادران باردار به
و  یوجود عوارض طب و عدم یو ذهن یی، شنوایینایسالمت بداشتن 

که موجب  یمان زودرس و هر عاملی، زايزی(مانند خونر ییماما
عدم  هاآن خروج معیارهاي) بود. از شودیمن ید جان مادر و جنیتهد
اد و یدرد ز( مانیزافاز فعال  و ورود به يل به ادامه همکاریتما

 بر نمونه . حجمبودداشته باشد)  متریسانت 4شتر از یون بیالتاسید

 هانیانگیم مقایسه از فرمول استفاده با و راهنما مطالعه نتایج اساس

شد محاسبه  درصد80و توان آزمون  درصد95 اطمینان ضریب با
مادر باردار  3( باردار مادر 219 دانشجو و 73مطالعه ن ی). در ا15(

  .شرکت کردند در دسترس، گیرينمونهبه روش  )هر دانشجو ازاي به
 و کیدموگراف اطالعات شامل پرسشنامه هاداده گردآوري ابزار

پرسشنامه بود.  ینیت بالیصالح ساختهپژوهشگر پرسشنامه 
 )،تمیآ 19( یارتباط طهیگویه و در سه ح 65 يدارا ینیت بالیصالح

م شده ی) تنظتمیآ 11 يدارا( یحرکت -و روان )تمیآ 35( یشناخت
ناقص انجام "،"دهدینمانجام  "صورتبه هاپاسخ .بود

در  که ،است ،"نداشت يمورد"و  "دهدیمکامل انجام "،"دهدیم
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 پوراصغري نگار ،مظلوم سيدرضا ،تفضلي مهين ،عزتي راحله
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ده و در یاز منظور گردی) امت2و ( )1و ( )0( بیبه ترتسه مورد اول 
 شدهحذفاز مجموع نمرات  سؤال نیا ،"نداشت يمورد"نه یمورد گز

ن ریتکمشد. م یتقس سؤاالته ین بقیب يمساو طوربهاز آن یو امت
 دهندهنشان است و نمره باالتر 130نمره ن یشتریو بصفر  نمره

وه یشبه دو  ینیت بالیصالح پرسشنامه است. شتریب صالحیت بالینی
وه یشد و در هر دو شل یتوسط پژوهشگر تکم یابیارز و یابیخودارز

 ینیت بالیکسان استفاده شده است. نمرات صالحی يهاپرسشنامهاز 
 شتر ازیبت خوب امتیاز یصالح شد.: بنديطبقهر یز صورتبه

 درصد50-80امتیاز ت متوسط ی)، صالح105-130( درصد80
  ).16)(0-64( درصد50از  ترکم امتیازف یت ضعیصالح ) و104-65(

وا از روایی محت ینیت بالیپرسشنامه صالح روایین ییتع جهت
بر اساس اهداف پژوهش و با مطالعه  به اینصورت که استفاده شد

د یر نظر اساتینه موضوع پژوهش، زین منابع و مقاالت در زمیدتریجد
 7در اختیار  یابیده و جهت ارزیم گردیوتنظ یراهنما و مشاور طراح

ت و قرار گرف ییماما يپرستار دانشکده دیان و اساتنظرصاحبنفر از 
در  یی، ابزار نهااصالحات الزم شنهادات ویپ پس از منظور نمودن

  .قرار گرفتاستفاده  مورد پژوهش
 يلفابا استفاده از آ یدرون یبه روش همسان زین پرسشنامه ییایپا

ده عدد از  لیکه پس از تکم ترتیباینبهن شد. ییکرونباخ تع
ب یپژوهش، ضر يدر مطالعه راهنما توسط واحدها هاپرسشنامه

ونباخ ب آلفا کریکل آزمون با ضر ییایکرونباخ محاسبه شد. پا يآلفا
  شد. تأیید 76/0

د و مشه یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش يب شورایتصوپس از 
ز در آغا. انجام شد گیرينمونهته اخالق ینامه از کمافت موافقت یدر

 هاهگرو يان، در محل کارآموزیدانشجو با ییآشنا منظوربه پژوهشگر
ل آنان یخود و پژوهش حاضر بر اساس تما یضمن معرف، حاضر شده

در صورت دارا  فرم انتخاب واحد پژوهش و، جهت شرکت در مطالعه
نامه و پرسش نه آگاها یکتب رضایتفرم ورود به مطالعه،  بودن شرایط

تا نمود  خواستدر هاآنداده و از  هاآنبه را  اطالعات دموگرافیک
دن نام بو یتمام اطالعات را با دقت کامل و صادقانه پاسخ دهند. بر ب

 از حاصل جینتا ریتأث وعدم و محرمانه بودن اطالعات هاپرسشنامه

نحوه شد.  تأکید يکارآموز انیمرب یابیارزش در تیصالح یابیارز
ان بر یدانشجو نصورت بود که ابتدایز به این هاپرسشنامهل یتکم

نفره در واحد  5تا  4 هايگروهخود در  ياساس برنامه کارآموز
ه هر دانشجو س يشدند، سپس توسط پژوهشگر به ازاشگاه حاضر یزا

 يارهایبا توجه به معدسترس (در  گیرينمونهبه روش مادر باردار 
تا  شدیمبه مطالعه) انتخاب شده از دانشجو درخواست  مادرانورود 

مان یمرحله اول زا هايمراقبتشرح حال گرفته  موردنظراز مادران 
توسط  یابیوه ارزیابتدا به ش ینیت بالیرا انجام دهد. پرسشنامه صالح

) و سپس به دانشجو عملکرد پس از هر مرتبه مشاهدهپژوهشگر (

 قشن ن مطالعهیدر ا .شدیمل یتوسط دانشجو تکم یابیوه خودارزیش

، معدل ترم یی، عالقه به رشته ماماتأهل تی، وضعیلیترم تحص سن،
 یبررس ینیت بالیصالحمرتبط با  عوامل عنوانبهقبل و معدل کل، 

شدند و  16نسخه  spss افزارنرمسپس اطالعات وارد  .دیگرد ثبت و
 یهمبستگ هايآزمونو  یفیتوص يآمار يهااز آزمونبا استفاده 

 ، موردطرفهکیانس یز واریآنال و آزمونرسون یرمن و پیاسپ

  .گرفتند قرار تحلیلوتجزیه
  

  يافته ها
شرکت کردند  ییماما یکارشناس يدانشجو 73ن پژوهش یدر ا

 و 5 درترمل ی) از آنهامشغول به تحصنفر 41( درصد2/56که 
ودند. اکثر ب 7 درترمل یمشغول به تحص هاآناز  )نفر 32( درصد8/43

 سال 20-25 یگروه سن ) درنفر 68(درصد2/93پژوهش  يواحدها
 درصد1/30ان مجرد و ینفر) دانشجو 51( درصد9/69قرار داشتند. 

 39( درصد4/53 ییعالقه به رشته ماما ازنظربودند.  متأهل) نفر 22(
 8( درصد11اد و ی) عالقه زنفر 26( درصد6/35 ) عالقه متوسط،نفر
دل ن نمرات معیانگین رشته داشتند. می) عالقه کم نسبت به انفر

  ) بود.1/16±0/1کل (ن نمرات معدل یانگی) و م6/16±1/1قبل (ترم 
وه یان به دو شیدانشجو ینیت بالین مطالعه صالحیدر ا

 به که شده است یابیتوسط پژوهشگر ارز یابیو ارز یابیخودارز
، ییتأهل، عالقه به رشته ماما وضعیت سن، ،یلیتحص ترمکیتفک

 شده است. آورده 1 جدول در معدل ترم قبل و معدل کل
 ینیبال تیان صالحی) دانشجونفر 54درصد ( 74 یکل طوربه

) نفر 18درصد ( 7/24خوب،  درسطح یابیوه خودارزیخود را به ش
 یابیارز فیضع سطح ) درنفر 1درصد ( 4/1درسطح متوسط وتنها 

هشگر توسط پژو یابیوه ارزیان به شیدانشجو ینیت بالیصالح کردند.
 5/57) در سطح خوب، 3درصد (نفر  1/4شد:  یابین ارزینچنیز این

) در سطح نفر 28درصد ( 4/38) در سطح متوسط و نفر 42درصد (
  شد. یابیف ارزیضع

 یابیخودارزوه یبه شان یدانشجو ینیبال تیصالح ازیامت نیانگیم
پژوهشگر توسط  یابیوه ارزی) و به ش12/12±84/109(
رمن یاسپ یئبوده که بر اساس آزمون همبستگ )14/17±92/70(
) اما r 118/0=p=185/0وجود ندارد ( داريمعنین آن دو ارتباط یب

ن نمرات یب داريمعنیلکاکسون تفاوت یبر اساس آزمون و
  ).p)(17=000/0دارد (توسط پژوهشگر وجود  یابیو ارز یابیخودارز

 سه در ینیت بالیپرسشنامه صالحن مطالعه ین در ایهمچن
م شده است که یتنظ یحرکت -و روان یشناخت، یطه ارتباطیح
جدول  در تفصیلبه زیرات آن نییمطالعه، تغ یافته جانبی عنوانبه
آزمون  و طرفهکیانس یز واریج آزمون آنالینتاشده است.  ) آورده2(

 تیصالح یابیخودارزنمرات ن یرمن نشان داد بیاسپ یهمبستگ
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معدل ترم قبل  سن، ،یلیترم تحص ،ییعالقه به رشته ماما با ینیبال
اما  و )p<05/0ندارد (وجود  داريمعنی يو معدل کل رابطه آمار

 يتأهل رابطه آمار وضعیت با ینیت بالیصالح یابیخودارزن نمرات یب
ج آزمون ینتا ،)p 389/0=r,=001/0( و مثبت وجود دارد دارمعنی

ن ینشان داد ب رسونیپ یآزمون همبستگ و طرفهکیانس یز واریآنال
عالقه به  با توسط پژوهشگر یابیوه ارزیبه ش ینیت بالیصالحنمرات 

تأهل، معدل ترم قبل و  وضعیت سن، ،یلیترم تحص، ییرشته ماما
  .)p<05/0ندارد (وجود  داريمعنی يمعدل کل رابطه آمار

                      
  دانشجویان مشخصات توسط پژوهشگر به تفکیک یابیو ارز یابیوه خودارزیبه دو ش ینیت بالیصالح نمرات ):۱جدول (

 ینیت بالیصالح یابیخودارز تعداد ریمتغ
 نیانگیم±اریانحراف مع

 توسط پژوهشگر ینیت بالیصالح یابیارز 
 نیانگیم±اریانحراف مع

  5ترم  
 7ترم  

41  
32 

84/12±95/107  
86/10±25/112 

11/18±18/69 
 8/15±15/73 

-30 20-9/25سن 
26 

68  
5 

52/11±28/110  
37/19±8/103 

49/17±07/71 
 4/12±94/68 

  مجرد
 متأهل

51  
22 

03/13±00/107   
89/5±41/116 

66/18±31/69 
53/12±66/74 

 ییعالقه به ماما
 ادیعالقه ز

  عالقه متوسط
 عالقه کم

. 
26  
39 
8 

  
 82/13±35/109 

24/10±41/110 
01/16±63/108 

    
22/15±04/74  
58/17±67/69 
25/21±86/66 

  معدل ترم قبل
  

15- 10  
17-15 
20-17 

. 
 
3  
39 
31 

 
  

 66/6±67/120 
23/13±00/107 
96/9±36/112 

        
 

32/10±07/73  
74/17±50/67 
30/16±02/75 

  کل معدل
  

15- 10  
17-15 
20-17 

. 
 
9  
50 
14 

.  
  

 35/8±44/108 
88/12±06/109 
29/11±50/113 

        
 

29/10±39/69  
55/18±98/70 
84/15±96/72 

  
 و یابیوه خودارزیبه دو ش موردمطالعه ییان مامایدانشجو ینیت بالیسه گانه صالح يطه هایار نمرات حین وانحراف معیانگیم ):۲جدول (

   توسط پژوهشگر یابیارز
 ینیت بالیصالح یابیخودارز ریمتغ

 نیانگیم±اریانحراف مع

  توسط پژوهشگر ینیت بالیصالح یابیارز 
 نیانگیم±اریانحراف مع 

 یطه ارتباطیح

  یطه شناختیح
  یحرکت-طه روانیح

 ینیت بالیکل صالح

 22/3±06/33  
57/8±71 /58 

71/2±07/18  
 12/12±84/109 

 65/5±17/30 

83/10±35/38 

 02/3±44/11  
51/17±92/70 

  
  گيرينتيجهبحث و 

 دانشجویان مامایی ینیبال تیصالح نییتع منظوربه مطالعه این

توسط  یابیو ارز یابیوه خودارزیبه دو ش مشهد پزشکی علوم دانشگاه
 ینیبال تیداد صالح نشان مطالعه جیگردید. نتا پژوهشگر انجام

وه یو به ش خوب درسطح یابیوه خودارزیان مامایی به شیدانشجو

توسط پژوهشگر درسطح متوسط قرار دارد ودانشجویان  یابیارز
 یابیارزش باالتراز پژوهشگر، هاطهیح هیکل خود را در ینیبال تیصالح

 توسط پژوهشگر یابیو ارز یابین نمرات خودارزیبن ینمودند، همچن
  وجود دارد. داريمعنیتفاوت 
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 ي) بر رو1393( و همکاران یج مطالعه وثوقینه، نتاین زمیدر ا 
 و یصالح و مطالعه يپرستار التحصیلفارغتازه  يدانشجو 70

 پرستاري کارشناسی التحصیلفارغ 97 ي) بر رو1380همکاران (
 یابیارز از توانمندتر ارین خود را بسالتحصیالفارغ نشان دادند که

 ارزشیابی عملکرد میانگینو  دانستندیم خود سرپرستان و دیاسات

 از میانگین ارزشیابی از باالتر مراتب به نالتحصیالفارغ دیدگاه از

همکاران ). مطالعه ماشادو و 15، 18( باشدیم سرپرستاران دیدگاه
 یابیز نمرات خودارزای، نیپزشک يدانشجو 349 ي) بر رو2008(

العه ن مطیا در د نشان داد.یاسات یابیباالتر از نمرات ارز ان رایدانشجو
ه نشد دید دیاسات یابیو ارز یابین نمرات خودارزیب داريمعنیارتباط 

ود د وجیاسات یابیو ارز یابین نمرات خودارزیب داريمعنیاما تفاوت 
 65 ي) بر رو2012همکاران (ج مطالعه مهرداد و ی). نتا19دارد (

ت خود را باالتر از یان صالحینشان داد دانشجو يپرستار يدانشجو
ن نمرات یب داريمعنین ارتباط ینمودند همچن یابید ارزیاسات

 یابین نمرات خودارزیب د وجود ندارد امایاسات یابیو ارز یابیخودارز
ن یج اینتا ).17دارد (وجود  داريمعنید تفاوت یاسات یابیو ارز

  .باشدیمج مطالعه حاضر یمطالعات همسو و موافق با نتا
 47 ي) بر رو1391ج مطالعه دل آرام و همکاران (ینتا اما
ان یدانشجو ینیت بالی، نشان داد صالحییسال آخر ماما يدانشجو

د در سطح متوسط یتوسط اسات یابیو ارز یابیوه خودارزیبه دو ش
د وجود یاسات یابیو ارز یابین خودارزیب داريمعنیو تفاوت  است

 باهدف يامطالعه) در 2012همکاران (و  بین ادی). همچن10ندارد (
 یبایو ارز ینیبال يهامهارت یابین نمرات خودارزیارتباط ب یبررس
ان در سطح یدانشجو یابید نشان دادند که نمرات خودارزیاسات

ان با نمرات داده شده یدانشجو یابین نمره خودارزیب متوسط است و
بر  هاافتهین ی). ا20دارد (وجود  داريمعنید ارتباط یتوسط اسات

  ج مطالعه حاضر است.یخالف نتا
 به یابیدست از نانیاطم جهت ینیبال تیصالح یابیارز

 نقش ضروري فايیا جهت یوآمادگ ياحرفه استاندارد يهاحداقل

 جهان نقاط سایر در تاکنون که مطالعاتی بر ). مروري5( باشدیم

 براي مختلف يهاروش و از ابزارها استفاده گرفته، بیانگر انجام

  ).21است ( بالینی يهامهارت و سطح صالحیت بررسی
 توسط بالینی صالحیت ارزیابی یعنی یابیمیان خودارز این در

ه ، بینیت بالیصالح یابیارز هايروشاز  یکی عنوانبه ،افراد خود
 آن که در محیطی در را خود بالینی عملکرد تا دهدیم امکان آنان

 آن بهبود و جهت اصالح در و داده قرار موردتوجه دارند، اشتغال

ش بازده یدر افزا يدینقش کل یابیخودارز ).22نمایند ( اقدام
نند ک یابیکه عملکرد خود را مثبت ارز یانیدانشجو دارد. يریادگی

 يتالش خود را برا یو تمام دهندیمقرار  مدنظررا  ياهداف باالتر

مداوم در مورد خود  طوربهو  رندیگیمن اهداف بکار یدن به ایرس
  .)10( کنندیمقضاوت 
 از یابیارزش در موقع کارکنان ان ویکه دانشجو معتقدند یبعض

 موردتوجه را مدار خود به سازمان متعلق يشها ارز خود، عملکرد

 به فرد که يانمره یعنی دهندیم ییباال خود نمره به و داده قرار

 به او سرپرست که ستین يانمره همانند ،دهدیم عملکرد خود

  ).15( خوردیمچشم  به زین حاضر پژوهش در امر نیا و دهدیم
 ینیع یابیارز ،ینیت بالیصالح یابیارز هايروشگر از ید یکی

ن راه یبالقوه بهتر طوربه که است یط واقعیعملکرد افراد در مح
. )23است (ان یعملکرد دانشجو یبررس يبرا هاداده آوريجمع

 معتبرترین یکی از مهارت میمستق يمشاهده بر اساس ارزشیابی
است  پزشکی علوم در دانشجویان ینیبالت یصالح یابیارز هايروش

 هايموقعیتم در یبه شکل مشاهده مستق ینیبال یابیارز .)24(
 ییارویدانشجو در رو یینان آزمونگرها را از توانای، اطمیو واقع یعمل
راهم مار فیط خاص بیدر شرا ینیع بالیرات و وقاییتغ بینیپیشو 

  ).25( کندیمکمک  يو ين توانمندییکرده و به تع
امل از عو یو برخ ینیت بالین صالحیارتباط ب مطالعه حاضردر 
نمرات ن ینشان داد بج ینتا .دیگرد یبررس زیک نیدموگراف
 ،یلیصترم تح ،ییعالقه به رشته ماما با ینیت بالیصالح یابیخودارز

 ،وجود ندارد داريمعنی يمعدل ترم قبل و معدل کل رابطه آمار سن،
تأهل رابطه  وضعیت با ینیت بالیصالح یابیخودارزن نمرات یاما ب
  د.و مثبت وجود دار دارمعنی يآمار

) 2015همکاران (و  میج مطالعه حاضر در مطالعه کیهمسو با نتا
اط ، ارتبتأهلو  ینیت بالین صالحیب پرستار در کره، 215 يرو بر

 نیمتأهلدر  ینیت بالیصالح کهيطوربهمشاهده شد  داريمعنی
  ).26بود (باالتر 

 ی) باعنوان بررس1397همکاران (و  ج مطالعه ادیبیاما نتا
مرتبط با آن، برخالف  يانهیزمپرستاران و عوامل  ینیت بالیصالح

 تأهل تیو وضع ینیت بالین صالحیج مطالعه حاضر نشان داد بینتا
و  یوثوق يج مطالعات نمادی). نتا27ندارد (وجود  داريمعنیارتباط 

ان و یاری)، و خدا2013همکاران (و  ي)، کرد2014همکاران (
ن یز بر خالف مطالعه حاضر نشان داد که بی) ن2010همکاران (

ندارد وجود  داريمعنیارتباط  ینیت بالیو صالح تأهلت یوضع
)28،16،15.(  

تفاوت در جامعه پژوهش،  لیبه دل تواندیمج متفاوت ینتا يارائه
  باشد. ینیت بالیحجم نمونه و ابزار سنجش صالح

از  وسیعی حیطهده و مبهم است که یچیپ یت مفهومیصالح
 حرکتی -ارزشی، روانی ،یارتباط شناختی، مختلف ابعاد در هایآمادگ

 ت دریصالح ين تفاوت در مفهوم سازی) بنابرا29( گرددیم شامل را
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 یابیارز يسنجش متفاوت برا ياستفاده از ابزارهامطالعات مختلف و 
  ج متفاوت گردد.ینتا يارائهموجب  تواندیم موردنظرمفهوم 

حضور پژوهشگر در به  توانیمن مطالعه یا يتهایاز محدود
و عملکرد دانشج تواندیماشاره کرد که  ماریهنگام تعامل دانشجو و ب

  قرار دهد. ریتأثرا تحت 
  

  گيرينتيجه
 انیدر دانشجو یابیکه خودارز دهدیمن مطالعه نشان یا

 حالدرعیناما  باشدینمد یاسات یابیارز يبرا ین مناسبیگزیجا
د عملکر یابیمکمل در ارز یابیک روش ارزشی عنوانبهآنرا  توانیم

  ان مورد استفاده قرار دادیدانشجو
  

  يتشکر و قدردان
 25/5/94مصوب  یقاتیتحق ينامهپایان از بخشی مطالعه حاضر

طرح مشهد با کد  یدانشگاه علوم پزشک
IR.MUMS.REC.1394.341 ینیبال ییو کد ثبت کارآزما 

IRCT 2016051127855N1 معاونت یت مالیکه با حما باشدیم 

 از را خود سپاس مراتب دانشگاه انجام شد. پژوهشگران پژوهشی آن

دانشگاه و پرسنل محترم دانشکده  مسؤولین پژوهشی،معاونت 
 در کننده شرکت دانشجویان نیهمچن و مشهد ییو ماما يپرستار

 محققان به و همچنین اعتمادشان صبر، حوصله خاطر به مطالعه این

 مشارکت تحقیق این بهتر چه هر اجراي در را ما عزیزانی که تمامی و

  .دارندیم ابراز داشتند، و همکاري
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Abstract 
Background & Aim: Studies in the field of clinical competence assessment of midwifery students and 
related factors have contradictory and sometimes unexpected results. Given the role of clinical 
competence in the quality of midwifery care and Its importance in protecting the health of mothers and 
babies, This study aims to Determining the extent of achieving clinical competencies and its relation 
with some of the demographic factors in midwifery students. 
Materials & Methods: This quasi-experimental study was conducted on 73 midwifery students and 438 
pregnant women in 2015. Data was collected using clinical competence questionnaire, which was 
completed in two ways by self-assessment and assessment by researcher. Data analysis was performed 
applying Descriptive statistics, Spearman and Pearson correlations tests and One-way ANOVA test in 
SPSS software, version 16. 
Results: Midwifery students assessed their clinical competence with a mean (109.84 ± 12.12) at a good 
level and the researcher the clinical competence of midwifery students with mean (70.92 ± 17.41) At 
the Medium level. The results of the study showed there is a significant difference between the self-
assessment and evaluation by the researcher (p <0.05) But there is no significant relationship between 
self-assessment and evaluation by the researcher (p >0.05). Also, there is a significant and positive 
correlation between self-assessment of clinical competency and marital status (p <0.05). 
Conclusion: This study shows that self-assessment is not an appropriate alternative to assessing 
professors but at the same time it can be used as a complementary evaluation method to evaluate 
students' performance. 
Key words: clinical competence, midwifery, demographic factors, health personnel, students 
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