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Abstract: Midwifery students graduated as a midwife duty of healthcare will be 

undertaken in the field of health should have basic clinical skills. Self-evaluation, in 

particular the acquisition of skills and public speaking medical requirements for 

clinical expertise plays a vital role. Given the importance of clinical and 

communication skills teaching midwifery students during the period of this study is to 

assess the clinical competence of students are graduating midwifery training school for 

midwives in accordance with the goals efficiently through self-assessment in the 

course of gynecology. In this descriptional study, a researcher made questionnaire 

including 4parts: demographic information, clinical skills, clinical judgment, 

professional characteristics in Likert scale was completed by 51 senior midwifery 

students who were studied at nursing-midwifery school in Ahvaz Jundishapur medical 

sciences university in self-evaluation form. Data analysis was with software spss 

version 19. The results showed that 65.1% of continuous students in private 

gynecological desirable clinical competence, 31.6%average, and 3.3% reported 

undesirable, the batch of uncontinuous students, reported, 69.2%, 24.1% and 6.7%, 

respectively. In sum, although most students (70%) were assessed as satisfactory 

clinical competence but there is necessity to efforts to achieve the ideal level of 

training for planners and authorities of clinical teaching. 
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 مقدمه

فردی  بهداشت جهانی سازمان میرزا خوانی به نقل از       

اداره  داند که مهارت هاای باانینی واروری در را ماما می

هاای اونیاه از کاود  و و زايمان طبیعی، مراقبت بارداری 

کسا  نماوده و فعانیات هاايی در  را امور مارتب  نوزاد و

)میرزاخاانی و همکااران  دهدزمینه سالمت زنان انجام می

به عناوان ماماا  فارغ انتحصیالن رشته مامايی که (. 1390

دار  خدمات در عرصه سالمت و درمان را عهده ارائهوظیفه 

بايستی از مهارتهاای پاياه باانینی برخاوردار  ،خواهند بود

(. کیفیت آموزش مامايی 2009همکاران  باشند )دادگری و

تأثیر عمیقی بر ارائه مهارت های بانینی مامايی دارد، فاارغ 

انتحصیالن اين رشته بايد حاداقل مهاارت هاای باانینی و 

را در انجام وظايف ماماايی کسا  کارده باشاند. حرفه ای 

شاکل دهای مهارتهاای  موزی درآکار-دوره های کارورزی

اساسی و توانمندی های حرفه ای دانشجويان مامايی نقش 

آموزش باانینی  (.1382)نصیری و همکاران  دنداراساسی  

ی پوياست که باعا  تساهیل ياادگیری در محای  فرايند

دانشاجويان در تعامال باا  فراينادشود. طی اين  بانین می

ه کنند که منجار باه با مربی و محی  تجربیاتی کس  می

)همايونفر شود کارگیری مفاهیم آموخته شده در عمل می

(. برناماه ريانان درسای هماواره ن اران 2010همکاران  و

پیاماادهای آموزشاای و مهااارتی هسااتند کااه دانشااجويان 

گردناد. می ئل امامايی در پايان دوره تحصیل خود به آن ن

و  2006سااال  کنفدراساایونهای بااین انمللاای مامااايی در

 حداقل ها يا استانداردهای بانینی ماماايی را 2008سپس 

(. در کشااورهای 2008همکاااران  )باااتلر ونااد منتشاار کرد

مختلف از جملاه بريتانیاا قاوانین و اساتانداردهايی بارای 

حرفه مامايی ووع شده اسات باه ايان ترتیا  کاه بارای 

بديل از وواعیت دانشاجو باه ماماای دارای مجاوز کاار، ت

حداقل کفايتی در نظرگرفته شده است که مطابق با برنامه 

(. 2009 همکااران )دادگاری واسات درسی رشته مامايی 

در ارزياابی مهاارت ( 1391)و همکااران سایوکی علیناده 

شهرساتان رشاتخوار  های بانینی از ديدگاه ماماهای شاغل

جامعه  یاز ماماها درصد 8/58هارت بانینی اعالم نمودند م

در  درصاد 12متوسا  و  درصاد 7/32مورد بررسی خوب،

پاس ( 1391)سلیمی و همکاران  سطح وعیف قرار دارد(.

از بررسی نظرات دانشجويان در خصوص ووعیت آماوزش 

از  درصااد2/64، يااند اعااالم نمودنااددر شااهر بااانینی 

را متوسا  و دانشجويان مامايی وواعیت آماوزش باانینی 

  .مابقی آن را مطلوب اعالم نمودند

نظر به اهمیت کس  مهارت باانینی توسا  دانشاجويان و 

نشسات شاورای آماوزش  در  ارزيابی صحیح اين مهارتهاا

مقرر گرديد عاالوه بار  27/3/1387پنشکی عمومی مورخ 

امتحانات و ارزيابی های پايان بخش های بانینی، در پاياان 

آموزی و کاارورزی، آزماون ارزياابی هر يك از مقاطع کاار

وزارت بهداشات ، ) شاودبرگانار نیان مهارت هاای باانینی 

اصلی عملکرد باانینی بخش (. تصمیم گیری بانینی 1387

توان آن را تصامیم  و می (2000همکاران  )تريسی و است

گیری در مورد مداخالت و راه هايی دانسات کاه طای آن 

شاراي  فعلای باه  کناد تاا از درمان ر به بیمار کمك مای

نااا يکای از مهمتارين  شراي  مطلوب نهايی انتقال ياباد.

وجوه مهارت بانینی اتخاذ تصمیم صاحیح بارای بیماار ياا 

 پااا  گااوهر و همکاااران در همااین راسااتا .اساات مااددجو

در بررساای تصاامیم گیااری بااانینی دانشااجويان  ( 1381)

میان ین نمره کس  شاده  ،مامايی دانش اه تهران دريافتند

 62/35، 100نمره کال  وس  دانشجويان مورد پژوهش ازت

واحادهای ماورد پاژوهش در ساطح متوسا   غل  بود و ا

 تصمیم گیری بانینی قرار داشتند.

 .شاود مفهوم صالحیت بانینی به چندين شیوه تعريف می 

ايده رايج درباره صالحیت اين است کاه صاالحیت شاامل 

تواناد  که میمهارت و ن رش است  موارد مرتب  از دانش،

به طور کافی برای حل مسئله استفاده شود )حکایم زاده و 

( از 1995) رايااس و همکاااران (. تعريااف1391همکاااران 

تلفیق دانش، مهارت عملای صالحیت های بانینی مبنی بر 

و ن رش های حرفه ای در ومن انجام يك وظیفه باانینی 

 دستیابی کامل به صالحیتها در واقاع باازده. پیچیده است

  آموزشی است. نظامنهايی و محصول يك 
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مورد صالحیتهای بانینی و  نظرات دانشجويان پرستاری در

 91 در میاان مینان دستیابی به آنها در پژوهشی توصیفی 

دانشا اه تهاران   دانشجوی سال آخر کارشناسی پرستاری

نشاااان داد  (1385) و همکااااران يکتاااا توسااا  پارساااا

مجموع، متوسا  ارزياابی  دانشجويان صالحیت خود را در

جمعیات کردند. همچنین ارتباط معناداری بین مشخصات 

دانشجويان با مینان دستیابی به صالحیت بانینی  شناختی

( 2006و همکاران )نتیجه مطانعه نوفمار   وجود نداشت.

در سوئد نشان داد که پرستاران تازه فارغ انتحصیل شده از 

و توانايیهای بانینی  نحاظ آماری درجه باالتری از صالحیت

نسبت به پرستاران با تجربه داشتند. بحرينای و همکااران 

 240در مطانعه دي ری در سال  صالحیت بانینی ( 1389)

پرستار شاغل در يکی از بیمارساتانهای آموزشای دانشا اه 

علوم پنشکی شیراز را به شیوه خود ارزيابی بررسی کردند. 

مراقبتهاای قلبای  نتايج نشان دادکاه پرساتاران بخشاهای

صالحیت بانینی خود را بیشاتر از سااير پرساتاران اعاالم 

از مهارتهای پرستاری توسا  پرساتاران  درصد 84کردند. 

 شاغل دراين بیمارستان به طور گه گاه يا مکرر اساتفاده م

برناماه درسای  فرايناديکی از مؤنفه های شناسايی   يشد(.

(. ارزشایابی 2005)صانحی  ارزشیابی برنامه اجراشده است

از عملکرد بانینی بارای حرفاه هاای بهداشاتی و ازجملاه 

آموزش پرستاری و مامايی يك چانش است واحدهای ارائه 

شده بانینی نیازمناد ارزشایابی از حیطاه هاای شاناختی، 

حرکتای هساتند و باه علات پیچیادگی  -عاطفی و روانی

ماهیت اين مهارت هاا، چاانش افنونتاری را بارای دسات 

همکااران  )آتش سخن و اران آموزش ايجاد می کننداندرک

(. خودارزشیابی در اکتساب مهاارت هاای خااص و 1389

عمومی مورد نیاز حرف بنشکی جهت تبحر باانینی نقاش 

حیاتی دارد، زيرا فراگیران از خاود نیان، باازخورد دريافات 

کرده و نیازهای يادگیری و عملکاردی خاود را در  مای 

باا ( . 1998 همکااران )داس و کنند و بهباود مای دهناد

و ارتباااطی  توجااه بااه اهمیاات کساا  مهارتهااای بااانینی

 ،مااوزش دانشاا اهیآطاای دوره  دانشااجويان مامااايی در

صااالحیت بااانینی ارزيااابی بااه منظااور حاواار پااژوهش 

 دانشااجويان در حااال فااارغ انتحصاایلی رشااته مامااايی باار

موزشای بارای تربیات ماماای آتحقق اهداف مینان  اساس

از طريق انجام خودارزيابی در درس بیماريهای زنان کارامد 

رشاته ماماايی  که يکی از مهم ترين واحادهای تخصصای

 شد. طراحی و اجرا  است

 کاروش ر

بوده و به روش پیمايشی انجام  توصیفیحاور پژوهش      

ی يیکلیاه دانشاجويان مامااشد. جامعه پژوهش متشکل از 

 ی پیوساتهکارشناسکه دوره تحصیل خود را در مقطع بود 

و کارشناسی ناپیوسته به اتمام رسانده و در حاال تکمیال 

. کلیاه دانشاجويان آمار زايمانی جهت امتحان فینال بودند

نفر در پژوهش شارکت داده شادند و  51يادشده به تعداد 

اين تعداد به نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد.  از 

فار کارشناسای ن 24نفر کارشناسی پیوساته و  27تفکیك 

ابنار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ناپیوسته بودند.  

ساااخته ای بااود کااه رواياای آن از طريااق رواياای صااوری 

پاس از انجاام نموناه گیاری آن نین  پايايیو  سنجیده شد

يیاد شاد. أ( تدرصاد82اونیه باا واري  آنفاای کرونبااخ )

بخاش اول  ،پرسشنامه در چهار بخش تفکیاك شاده باود

بخااش دوم ، (سااؤال 4) جمعیاات شااناختیای هاا ويژگاای

بخش ساوم قاااوت باانینی  (،سؤال 20) مهارتهای بانینی

و بخش چهارم خصوصیات فاردی و حرفاه ای  (سؤال 18)

ها در مقیاس نیکارت نماره بنادی . پاسخداشت (سؤال 8)

دانشاجو صاالحیت و  ،ساؤالشده باود. در پاساخ باه هار 

در ساه ساطح توانايی خود را در حیطه هاای ماورد نظار 

 داد.متوس ، يا نامطلوب ماورد قاااوت قارار مای مطلوب،

باز نین در آخر پرسشنامه جهت اعاالم  سؤالهمچنین يك 

نظر دانشجويان در خصوص علل احتمانی عدم دستیابی به 

مهارتهای الزم در سه حیطه شاناختی، عااطفی و مهاارت 

پاس از کسا  رواايتنامه کتبای از عملی قرار داده شاد. 

و اطالعات  هشد ، جلسه توجیهی برگناری پژوهشها نمونه

الزم پیرامون اهداف تحقیق و نحوه تکمیل پرسشنامه داده 

ت سؤاالمحرمانه بودن و ورورت پاسخ صادقانه به  شد و بر

. اطالعاات جماع آوری شاده پاس از ورود باه شادتاکید 
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تحلیل شاد  SPSSنرم افنار   19نسخه کامپیوتر به کمك 

و به صورت توزيع فراوانی برای هر يك از مهارتهای بانینی 

 ارائه شدبه تفکیك در در دو مقطع پیوسته و ناپیوسته 

 يافته ها

میااان ین ساانی دانشااجويان يافتااه هااا نشااان داد 

 25.8و دانشااجويان ناپیوسااته  22.3کارشناساای پیوسااته 

دانشجويان ناپیوسته دوره کاردانی خود را  درصد3/83بود. 

در حیطااه  گارانااده بودنااد.اسااالمی  در دانشاا اه آزاد

چ اون ی انجاام  )نحوه اخا شار  حاال، مهارتهای بانینی

از  درصااد 8/73 مهارتهااای عملاای تخصصاای( و بااانیینی،

 پیوسته توانمنادی خاود را خاوب،کارشناسی دانشجويان 

نین تواناايی  درصد3.6و  اين توانايی را متوس  درصد22.6

در دانشاجويان  آماارايان ارزياابی کردناد. وعیف خود را 

و  درصاد17، درصاد4/77ناپیوسته باه ترتیا  کارشناسی 

 بود. مهارت در قااوت بانینی )طار  تشاخی  درصد9/5

انتخاااب مناساابترين روشااهای  تراقاای مناساا ،فهااای ا

ياا  هاای درماانی تشخیصی و انتخاب مناس  تارين روش

از حیطااه هااای دي اار ارزيااابی  بااه متخصاا ( ارجاااع

حااکی از آن باود کاه تحلیل  داده هاا دانشجويان بود که 

پیوسته ووعیت خود کارشناسی دانشجويان از  درصد7/46

نامطلوب نین  درصد5/12متوس  و  درصد8/40 را مطلوب،

کارشناسای  ايان میانان بارای دانشاجويان .گنارش کردند

 درصد7/16و  ،درصد1/31،درصد،2/52ناپیوسته به ترتی  

 (. 1بود )جدول 

 در میان دانشجویان سال آخر رشته مامایی مهارتها و قضاوت بالینی یفراوانی نسبی به تفکیک اجزاتوزیع  :1جدول

Distribution of relative frequency by components of skills and clinical judgment among final year 

midwifery students 

 

 سطح صالحیت بالینی                                               

 

 نوع مهارت مورد نظر

 مطلوب

 

 مطلوب

 

 متوسط

 

 متوسط

 

 نامطلوب

 

 نامطلوب

 

دانشجویان 

 پیوسته

دانشجویان نا 

 پیوسته

دانشجویان 

 پیوسته

دانشجویان نا 

 پیوسته

دانشجویان 

 ناپیوسته

دانشجویان 

 ناپیوسته

 

 مهارت بالینی

 0 0 درصد13 درصد14.75 درصد87 درصد85.25 شرح حال

 درصد3.9 درصد5.8 درصد25.8 درصد23.7 درصد70.3 درصد70.5 معاینه بالینی

 درصد12.8 درصد5 درصد12.4 درصد29.3 درصد74.8 درصد65.7 مهارتهای عملی

 

 قضاوت بالینی

 

 درصد18.7 درصد14.5 درصد30.5 درصد48 درصد50.8 درصد37.2 طرح تشخیصهای افتراقی

انتخاب مناسب ترین روشهای 

 تشخیص
 درصد14.98 درصد11.3 درصد32.9 درصد35.8 درصد52.15 درصد52.9

انتخاب مناسب ترین روشهای 

 درمان
 درصد17.1 درصد11.95 درصد29.9 درصد38.15 درصد53.5 درصد49.9

خصوصیات 

فردی و 

 اجتماعی

طرز سلوک،سرعت 

عمل،نظم،مشارکت در 

 آموزش و..

 0 0 درصد6 درصد4 درصد94 درصد96

 درصد6.7 درصد3.3 درصد24.1 درصد31.6 درصد69.2 درصد65.1 صالحیت بالینی فرد درکل نمره کل

 

 در خصوصیات فردی و حرفه ای که منظور طارز سالو ،

 سرعت در انجام وظايف محونه و  نظم، ثبت دقیق گنارشها،

 

 ،مشااارکت در مباحاا  علماای و آمااوزش بااه بیمااار بااود

از  درصاد96پیوساته و کارشناسی  دانشجوياناز  درصد94
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ناپیوسته ووعیت خود را مطلوب و کارشناسی دانشجويان 

 متوس  گنارش نمودند.ساير دانشجويان مورد بررسی 

 بح 

صاالحیت باانینی را باه ( 2002) اپشتاين و همکاران      

گونه و مدبرانه دانش، مهارتهای ارتباطااتی، کارگیری عادت

سااتدالل بااانینی، عواطااف، ارزشااها و مهارتهااای عملاای، ا

ای روزمره، در جهت خدمت به بازانديشی در فعانیت حرفه

 نیان( 2007) کاليان و همکااران . دانناد فرد و جامعه می

ابعااد صاالحیت  ،در اغل  تحقیقات پرستاریعقیده دارند 

پرستاری بررسی، تشخی ،  فرايندبانینی بر اساس مراحل 

 زا یابی در نظر گرفته شده اسات.برنامه رينی، اجرا و ارزش

ارزيابی بر اساس استانداردهای قابل قبول محار   آنجا که

)اهلل  مهمی برای بهبود و باال بردن کیفیات آماوزش اسات

بار تعیاین  تأکیدکه حاور پژوهش  (، ناا در1388داديان 

ین نامه روش های يصالحیت بانینی دانشجويان بر اساس آ

کارورزان پنشکی منتشره از سوی ارزيابی صالحیت بانینی 

يافتاه هاا ، ( باود1387 ، بهداشت وزارتوزارت بهداشت )

دانشجويان در حیطه اخا  غل حاکی از توانمندی مناس  ا

ايان مهاارت در انجاام معايناات باانینی  .شر  حال اسات

کاهش يافته و در حیطاه انجاام اقادامات  درصد15حدود 

ناپیوساته کارشناسای تشخیصی و درمانی در دانشاجويان 

 حال آنکاه دانشاجويان .همچنان کاهش بیشتری می يابد

ناپیوسته توانمندی خاود را در ايان حیطاه از  کارشناسی 

 .اند پیوسته مناس  تر ارزيابی کردهکارشناسی دانشجويان 

رسد اين امر ناشی از کسا  تجرباه در محای   به نظر می

رانادن خادمات حداقل در دوران گا ،کار و برخورد با بیمار

از سوی دي ر توانمندی وعیفتر  ؛طر  نیروی انسانی باشد

بیشاتر  تأکیاددانشجويان در حیطه های بانینی باه دنیال 

به جاای  نظری دانشجويان و حتی دانشکده ها بر آموزش 

تواناد تعاداد زيااد  علت اين امار مای .باشد آموزش بانینی

،کام های بانینی  دانشجويان رشته های مختلف در محی 

 تأکیاادتجربااه بااودن برخاای از مربیااان بااانینی و توجااه و 

کم اهمیت ، مقاطع باالتردر دانشجويان برای ادامه تحصیل

بار حفام مطانا   تأکیدتوجه و آموزش بانینی و شمردن 

در باشد.  ت امتحانات ارتقاسؤاالدرسی برای پاسخ دادن به 

 مینان دساتیابی( 1385) اين زمینه پارسا يکتا و همکاران

پژوهش خود را در دستیابی به غل  افراد مورد بررسی در ا

 باار کردند. صالحیتهای بانینی متوس  و وعیف گنارش 

های بانینی مورد انتظاار در  صالحیت (2003) و همکاران

پرستاران تازه فارغ انتحصیل را در مواردی مثل آموزش به 

ر دکردندبیمار و تعیین اونويتهای مراقبتی مناس  ارزيابی ن

در خودارزيااابی  (1391) پااژوهش پااورامیری و همکاااران

پنشکان در زمینه مهارتهای عملی ارتوپدی بیشترين نمره 

وکمتارين  "درمان شکست ی ها و دررفت ی هاا"به حیطه 

اختصااص  "دفورمیتی های ماادرزادی پاا"نمره به حیطه 

يافته است که پژوهش ر دنیال عماده ايان امار را کمباود 

زمینه بیماريهای عاالنی اسکلتی ذکار آموزش پنشکی در 

ی بااا يدانشااجوی مامااا ،. در بیماريهااای زنااانکاارده اساات

تشخی  و اتخاذ روشهای درمانی مناس   ياا تشاخی  و 

ناا يکای از حیطاه هاای  ؛ارجاع به متخص  رو به روست

 نتاايج .خود ارزيابی در اين پژوهش قاااوت باانینی اسات

از نیماای  حاااکی از آن بااود کااه باایشپااژوهش حاواار 

ناپیوسااته در حیطااه تشااخی  کارشناساای  ازدانشااجويان

ايان  .مطلوب ارزياابی کارده انادرا توانمندی خود   بانینی

  درصاد37پیوسته حادود کارشناسی مینان در دانشجويان 

نتیجه  که علت آن به سابقه کار عملی ايشان مربوط است.

و همکااران مطانعاه نوفماار    اين پاژوهش در تاااد باا

در سااوئد اساات کااه کااه پرسااتاران تااازه فااارغ ( 2006)

 انتحصیل را دارای درجاه بااالتری از صاالحیت و تواناايی

اما باا  دانست. های بانینی نسبت به پرستاران با تجربه می

که در بررسی ( 2002و همکاران ) نتايج تحقیق پا  گوهر

کارشناسای  يی مینان اعتماد باه نفاس دانشاجويان ماماا

پیوسته در ارتباط با بیماران بیشاترين میانان اعتمااد باه 

نفس دانشجويان را در ماورد تواناايی تهیاه شار  حاال و 

برقااراری ارتباااط بااا بیمااار و کمتاارين آن را مربااوط بااه 

تشخی  و اقدام مناس  عناوان کردناد، در ماورد معايناه 

اعتماااد بااه نفااس را در حااد  غلاا  دانشااجويان فینيکاای ا

علات ايان امار ديادگاه  همسوست.؛    اعالم کردندمتوس
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 ی و مشاکالت يکساان دانشا اهييکسان برنامه رينان ماماا

 ،های علوم پنشکی در زمینه آماوزش باانینی دانشاجويان

شلوغ بودن مراکن آموزشی  همچون تعداد زياد دانشجويان،

بای ان یانه باودن دانشاجويان در امار آماوزش و  درمانی،

 ل است.مسائلی از اين قبی

يکی از مقوناه هاای مهام در ارائاه مراقبتهاای درماانی و 

همچنین در برخورد  مراقبتی به بیماران و همراهان ايشان،

مشاارکت در  نظام، همکاران يا زير دستان طرز سالو ، با

خصوصیات فردی و حرفاه ای و اخالقای  ،آموزش به بیمار

دانشجويان  صاالحیت  حاور اغل  در پژوهش  فرد است.

ینی خااود را مطلااوب ارزيااابی کردنااد. نتااايج پااژوهش بااان

نشان داد که صاالحیت ارائاه  ( 1392) ناصحی و همکاران

 مراقبت معنوی دانشاجويان در ساطح مطلاوبی قارار دارد.

معتقدند حساسیت اخالقی ( 2010)کیم نوتنن و همکاران 

اماا در  ، پرستاران با افنايش سابقه کار افانايش مای ياباد

ماورد اوتی باین دو گاروه دانشاجويان تفاحاوار پژوهش 

نظاام  تأکیادتواناد  علت اين امر میبررسی مشاهده نشد؛ 

ی ايران بر رعايات يآموزشی دانشکده های پرستاری و ماما

موازين اخالقی در محی  کار و نظارت ماداوم کاار ايشاان 

 و تاکر کاستی های احتمانی حین کار باشد. توس  مربی

 نتیجه گیری

به جهت آنکاه انعکااس پژوهش حاور نتايج حاصل از 

خوبی از توانايی های بانینی دانشاجويان در آساتانه  نسبتاً

، مای تواناد باه دسات انادرکاران ارائه دادفارغ انتحصیلی 

موزش بانینی در اين زمیناه باازخورد مناسابی را جهات آ

  ثر در آموزش بانینی ارائه دهد.ؤبازن ری م

 و قدرانیتشکر 

شاورای پژوهشای و در U-92007شاماره اين طر  با     

کمیته اخالق دانش اه علوم پنشاکی جنادی شااپور اهاواز 

ثبت شده است. از دانش اه علاوم پنشاکی جنادی شااپور 

اهااواز بااه علاات حماياات مااانی اياان پاارو ه همچنااین 

دانشجويانی که صمیمانه پرسشنامه ها را تکمیال نمودناد 

 سپاس ناريم.
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خدمات در عرصه سالمت و درمان را  ارائهدانشجويان مامايی فارغ انتحصیل که به عنوان ماما وظیفه  چکیده:

های پايه بانینی برخوردار باشند. خاود ارزياابی در اکتسااب مهاارت  عهده دار خواهند بود بايستی از مهارت

نشکی جهت تبحر بانینی نقش حیاتی دارد. با توجاه باه اهمیات پ هایههای خاص و عمومی مورد نیاز حرف

موزش دانش اهی اين پژوهش باه منظاور آطی دوره  مامايی در و ارتباطی دانشجويان کس  مهارتهای بانینی

موزشای بارای آتحقق اهداف   بررسی صالحیت بانینی دانشجويان در حال فارغ انتحصیلی مامايی متناس  با

 در اين مطانعه توصایفی، مد از طريق انجام خودارزيابی در درس بیماريهای زنان انجام شد.آتربیت مامای کار

 و ،مهارتهای بانینی،قاااوت باانینی،جمعیات شاناختیبخش اطالعات چهار ساخته شامل پرسشنامه محقق

رشاته تارم آخار دانشاجوی  51توس   استفاده شد. پرسشنامه ماکور نیکرت طیفگی های حرفه ای با ژوي

ويارايش  . تحلیال داده هاا بااشادمامايی دانش اه علوم پنشکی اهواز تکمیل  و پرستاری در دانشکدهمامايی 

پیوسته صالحیت  کارشناسی دانشجوياندرصد 65ا/که يافته ها نشان داد شد. انجام   SPSSنرم افنار  نوزدهم

نامطلوب گنارش نمودند،  درصد 3/3متوس  و  درصد6/31،های زنان را مطلوب بانینی خود در درس بیماری

در  باود. درصاد 7/6و  درصاد 1/24،درصاد 2/69ناپیوسته به ترتی  کارشناسی اين مینان برای دانشجويان 

اماا  ،ارزيابی نمودناد صالحیت بانینی خود را مطلوب (درصد70مجموع اگر چه اغل  دانشجويان )ننديك به 

  می باشند. صالحیت بانینی دستیابی به سطح ايده آلبرای تالش  همچنان نیازمند

 

 .دانشجويان مامايی های زنان، بیماری خود ارزيابی، صالحیت بانینی، وا گان کلیدی:
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