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 نگرش دانشجويان مقطع كارشناسي در مورد امتحان جامع مامايي در
  دانشكده پرستاري مامايي مشهد

  
  ، مهين تفضليناهيد گلمكاني ،٭فريده فرخي

  
  

  چكيده
اين  اي آنان را ارزيابي نمايد از آنجايي كه هاي حرفه تواند توانايي ترين آزمون دانشجويان مامايي بوده و مي امتحان جامع مهم :مقدمه

اي به منظور تعيين نگرش دانشجويان مقطع  مطالعه باشد، شان مي هاي عمده دانشجويان در طي دوران تحصيلي امتحان از دغدغه
  .انجام شد 1387كارشناسي در مورد امتحان جامع مامايي در دانشكده پرستاري مامايي مشهد در سال 

امتحان پايان دوره خود را گذرانده  87شناسي مامايي كه در شهريور ماه نفر از دانشجويان كار 33اين پژوهش توصيفي در :ها روش
ساخته صورت  آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق جمع. گيري در يك مقطع زماني مورد بررسي قرار گرفتند بودند، به روش نمونه

مورد تجزيه و  ANOVAو  t همبستگي پيرسون، آزمون و آمار توصيفي، SPSSآماري  هاي به دست آمده با كمك نرم افزار گرفت داده
  .تحليل قرار گرفت

ورد گرديد، كه در اين آدر سطح مطلوب بر 15/80±12/10نگرش دانشجويان در مورد امتحان جامع با ميانگين و انحراف معيار  :نتايج
ين سطح و ميزان برخورداري از زمان مناسب در باالتر 66/84±68/18اي با ميانگين  رابطه نقش ميزان رعايت اصول اخالقي و حرفه

ميانگين و انحراف معيار نمره نگرش دانشجويان به امتحان جامع در محيط . ترين سطح بود ر پاييند 02/71±69/21جهت اداره مراجع 
بهداشت مادر و و در  82/80±91/13هاي قبل از تولد  ، درمانگاه مراقبت38/81±78/11، در درمانگاه زنان 20/82±51/10زايشگاه 
هاي ارزشيابي مربوط به امتحان جامع با  دانشجويان از مفاد و فرمهمچنين بين آگاهي . بود 100از كل نمره  54/75±92/16كودك 

  .نگرش آنها نسبت به امتحان در اكثر موضوعات ارتباط معنادار آماري وجود داشت
هاي  برنامه ءالزم است عالوه بر تداوم و ارتقا. در سطح مطلوب بودنگرش دانشجويان مامايي نسبت به امتحان جامع  :گيري نتيجه
سازي دانشجويان جهت امتحان جامع از طريق آشنايي آنها با فرآيند ارزشيابي، اقدامات الزم  در جهت بهبود شرايط امتحان و آماده موجود،

  .انجام گيرد
  

  شناسيامتحان جامع، نگرش، دانشجويان مامايي، كار :هاي كليدي واژه
416 تا 410): 4(10 زمستان /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  

   

                                                 
، گروه مامايي، دانشكده پرستاري مامايي، )مربي(فريده فرخي  :ولؤنويسنده مس *

. مشهد، ايران  دانشگاه علوم پزشكي مشهد، خيابان دانشگاه، چهار راه دكترا،
farokhiff1@mums.ac.ir  

دانشكده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي  ، گروه مامايي،)مربي( يناهيد گلمكان
. مشهد، ايران  مشهد، خيابان دانشگاه، چهار راه دكترا،

)golmakanin@mums.ac.ir(ي؛ مهين تفضل )گروه مامايي، دانشكده )مربي ،
  پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، خيابان دانشگاه، چهار راه دكترا،

  .)tafazolim@mums.ac.ir. (مشهد، ايران

  مقدمه
 ،مادر مراقبت به پزشكي، از اي شاخه به عنوان مامايي

 عوامل تمام با و پردازد مي زايمان از و بعد حين ،قبل
 بر كه اجتماعي و رواني روحي پاتولوژيك،، فيزيولوژيك

گذاراست، مرتبط يرتأث ي آيندهها نسل كيفيت و كميت
ي يبا توجه به حساسيت زياد رشته مامالذا . باشد مي

                                                                              
اصالح شده و  11/6/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  19/4/88اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است26/6/89در تاريخ 
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هاي  هاي تخصصي و تكنيك ودرصد باالي نياز به مهارت
باليني و همچنين فوريت داشتن بسياري از اقدامات در 
 مامايي، اطمينان از دستيابي به اهداف آموزش باليني در

يني هاي بال مهارت تأييددوره كارشناسي و همچنين 
  ).1(التحصيالن اين رشته ضرورت دارد فارغ

در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي 
نامه امتحان جامع، عملكرد باليني  مشهد، بر اساس آئين

زايمان طبيعي همراه با (حيطه  4دانشجويان مامايي در 
هاي زنان، و  هاي قبل از تولد، بيماري ، مراقبت اپيزياتومي
مورد مشاهده ) در وكودك و تنظيم خانوادهبهداشت ما

و نتايج مشاهده توسط . گيرد توسط دو ارزياب قرار مي
هاي امتحان جامع به  ليست ها در چك هر يك از ارزياب

گردد و در انتها ميانگين نظر هر دو  طور جداگانه ثبت مي
اين امتحان پس از . گردد ارزياب به عنوان نتيجه اعالم مي

در كليه دروس نظري و عملي مامايي و قبولي دانشجو 
شود و جهت دريافت  تكميل آمار زايماني برگزار مي

دانشنامه كارشناسي بايد دانشجو در آن شركت نموده و 
  .ها را كسب نمايد در هر يك از حيطه 12حداقل نمره 

ارزشيابي كار باليني در پرستاري و مامايي غالبا با 
اي  طوري كه در مطالعهبه رو بوده است، به  مشكالتي رو

درصد دانشجويان پرستاري، مامايي ارزشيابي باليني  41
همچنين ). 2(را در سطح بد ارزيابي نموده بودند

دانشجويان از فرآيند ارزشيابي باليني اظهار نارضايتي 
مامايي بر اين  -كردند و اكثر دانشجويان پرستاري 

ان باورند كه ارزشيابي باليني قادر به تشخيص ميز
  ).3(هاي نظري و عملي آنها نيست آگاهي

توان  در مورد اهميت ارزشيابي در آموزش پزشكي مي
ارزشيابي بينش و معياري درباره برنامه مورد : گفت

گذرد، خبر  ارزشيابي است و از آنچه در برنامه مي
دهد و داليل توجيهي نيز براي ادامه كار برنامه مورد  مي

 ارزشيابي به همچنين .)4(كند ارزشيابي را فراهم مي
برنامه  هرگونه براي سودمند و كننده تعيين عامل عنوان
مطرح  آموزشي و اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، توسعه
  ).5(شود مي آن رشد به رو روند بر زيادي تاكيد و شده

امتحان جامع نوعي ارزشيابي عملكرد دانشجوي مامايي 
ريزي  شود و نگرش به آن از نظر برنامه محسوب مي

  .حائز اهميت است
ترين اجزاي يك سيستم  از آن جا كه دانشجويان از مهم

باشند، لذا آگاهي از نگرش آنها داراي اهميت  آموزشي مي
اي است و به عنوان عامل ضروري پايش كيفيت در  ويژه

  ).6(شود ها در نظر گرفته مي دانشگاه
ه هاي عمد با توجه به اين كه امتحان جامع يكي از دغدغه

باشد، لذا بر آن  شان مي دانشجويان طي دوره تحصيلي
اي با هدف تعيين نگرش دانشجويان در  شديم تا مطالعه

مورد امتحان جامع پايان دوره كارشناسي مامايي، انجام 
موجبات گيرد تا با شناسايي نقطه نظرات آنان بتوان 

بهبود كيفيت برگزاري امتحان جامع باليني دانشجويان 
  .فراهم نمود مامايي را

  
  ها روش

در اين پژوهش توصيفي، جامعه پژوهش دانشجويان مامايي 
كننده در امتحان جامع مامايي بودند و نمونه پژوهش  شركت

نفر از دانشجويان روزانه و شبانه مقطع كارشناسي  47را 
امتحان  87پيوسته و ناپيوسته مامايي كه در شهريور ماه 

گيري در  دند، با روش نمونهپايان دوره خود را گذرانده بو
  .يك مقطع زماني تشكيل دادند

ها پرسشنامه محقق ساخته دو قسمتي  ابزار گردآوري داده
ل در مورد اطالعات سؤا 9بود كه بخش اول آن شامل 

ل در زمينه ديدگاه سؤا 9دموگرافيك دانشجو و بخش دوم 
دانشجويان در مورد نحوه برگزاري امتحان جامع در چهار 

هاي  باليني درمانگاه زنان، زايشگاه، درمانگاه مراقبتمحيط 
  .دوران بارداري و بهداشت مادر و كودك بود

اي به  نقطه 5اي  الت بخش دوم با مقياس رتبهسؤاپاسخ 
صورت هيچ، كم، متوسط، نسبتا زياد، زياد تعريف شده و 

براي . گرفت تعلق مي 4به هر عبارت نمره صفر تا 
جزيه و تحليل نهايي، نمره به سازي نمرات و ت همسان

. محاسبه گرديد 100دست آمده در هر حيطه در مبناي 
طبق مطالعات  وضعيت امتحان جامع در هر محيط باليني

) درصد 75-100( سطح مطلوب 4قبلي در مجموع در 
 25-99/49(متوسط ) درصد 50-99/74(نسبتا مطلوب 

يي روا. تعيين گرديد) درصد 99/240(و نامطلوب ) درصد
گيري از نظرات  پرسشنامه به روش روايي محتوي با بهره
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نظران و كليه اعضاي گروه مامايي دانشكده  صاحب
پرستاري مامايي مشهد و پايايي آن به روش آزمون 

و بررسي همساني  r=%85مجدد با ضريب همبستگي 
براي كل پرسشنامه و ) α=75/0(دروني با ضريب پايايي 

اي بخش امتحان جامع بر) α=80/0(ضريب پايايي 
  .قرار گرفت تأييدمحاسبه و مورد 

ها، در روز آخر امتحان به كليه  جهت گردآوري داده
اي  اعالم شد تا در روز بعد در جلسه) نفر47(دانشجويان 

نظر اساتيد و دانشجويان  كه در دانشكده به منظور تبادل
گردد شركت نمايند و  در رابطه با امتحان جامع برگزار مي

ابتداي جلسه پس از توضيح در رابطه با پژوهش و  در
هاي پرسشنامه  كنندگان، فرم كسب رضايت از شركت
تجزيه و تحليل  .آوري گرديد توزيع و همان روز جمع

ها با توجه به اهداف پژوهش و با استفاده از نرم افزار  داده
SPSS-14  و با كمك آمار توصيفي به صورت ميانگين و

براي ( ANOVAمستقل،  tآزمون انحراف معيار، و 
و همبستگي پيرسون براي ) ها مقايسه ميانگين نگرش

هاي  محاسبه ميزان همبستگي نگرش دانشجويان در محيط
  .آموزشي مختلف انجام شد

  
  نتايج

نفر از دانشجويان غير بومي به 14در اين مطالعه حدود 
ريزي از قبل، به شهرهاي محل سكونت خود  دليل برنامه

نفر از دانشجويان در  33كرده بودند و تعداد عزيمت 
نفر  12كه) دهي درصد پاسخ 2/70(جلسه شركت نمودند 

نفر  21دانشجويان كارشناسي پيوسته روزانه و 
ميانگين سن . كارشناسي ناپيوسته شبانه بودند

 3/27(نفر  9تعداد . سال بود 8/24±24/3دانشجويان 
) درصد 7/72(نفر  24از دانشجويان متاهل و ) درصد

از دانشجويان ) درصد 4/39(نفر  12مجرد بودند، تعداد 
واحدهاي ) درصد 2/18(نفر  6ساكن خوابگاه و تنها 

پژوهش سابقه اشتغال به كار را داشتند كه ميانگين مدت 
  .ماه بود 28/40±26 اشتغال آنها

در اين مطالعه ميانگين و انحراف معيار معدل نمرات 
چهارده . بود 35/16±026/1ش هاي پژوه تحصيلي نمونه

از دانشجويان مقطع ناپيوسته دوره ) درصد 6/66(نفر 
كارداني خود را در دانشگاه سراسري و بقيه در دانشگاه 
آزاد سپري كرده بودند كه ميانگين فاصله زماني بين مقطع 

  .ماه بود 27/ 7±5/26كارداني تا كارشناسي 
هاي  فرماز دانشجويان ) درصد 9/87(نفر  29تعداد 

ارزشيابي امتحان جامع را قبل از امتحان مطالعه كرده و 
  .از مفاد آن و چگونگي ارزشيابي كامال اطالع داشتند

 نگرش كلي دانشجويان نسبت به امتحان جامع با ميانگين
كه باالترين ميزان مربوط به  برآورد گرديد 12/10±15/80

 ه زنانو پس از آن درمانگا) 20/82±51/10( محيط زايشگاه
و  )82/80±91/13( ، درمانگاه پره ناتال)78/11±38/81(

  .)1جدول (  بود )54/75±92/16( كودك و بهداشت مادر
اي با ميانگين و انحراف  رعايت اصول اخالقي و حرفه

در باالترين سطح و ميزان  66/84±68/18معيار 
برخورداري از زمان مناسب جهت اداره مراجع 

  )1جدول (ترين سطح بود  در پايين 69/21±02/71
نتايج آزمون همبستگي نشان داد كه نگرش دانشجويان 
نسبت به امتحان جامع در محيط بهداشت مادر و كودك 

هاي دوران بارداري  با نگرش آنها در درمانگاه مراقبت
)004/0=P  587/0و=r ( و درمانگاه زنان)001/0=P  و

663/0=r (ين همچنين ب. رابطه مثبت معناداري داشت
نگرش دانشجويان در محيط درمانگاه زنان و درمانگاه 

هاي دوران بارداري نيز رابطه مثبت معناداري  مراقبت
اما بين نگرش ) r=676/0و  P=001/0. (وجود داشت

دانشجويان نسبت به امتحان جامع در محيط زايشگاه با 
  .ها ارتباط معناداري وجود نداشت ساير محيط

ورد مقايسه ميانگين نگرش م تست در tزمون آنتايج 
دانشجويان در مورد امتحان جامع مامايي و وضعيت 

ها ارتباط معنادار  هاي ارزشيابي در اكثر حيطه مطالعه فرم
  .)2جدول (آماري را نشان داد 

اما ارتباط معناداري بين سطح معدل، مقطع تحصيلي، 
تاهل، محل اقامت، زمان اشتغال و فاصله زماني دوره 

ا كارشناسي دانشجويان با نگرش آنها نسبت به كارداني ت
  .هاي مختلف باليني مشاهده نشد امتحان جامع در محيط
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  هاي مختلف باليني امتحان جامع مامايي در محيط ميانگين و انحراف معيار نمره نگرش دانشجويان در مورد :1جدول

 محيط باليني
  

  نتايج ارزيابي امتحان جامع

و بهداشت مادر  زايشگاه
  كودك

درمانگاه   درمانگاه زنان
 هاي  مراقبت

  بارداري

  كل

/90±08/18 سنجش دانشجو بر اساس راهنماي باليني
78  

49/27±87/71  01/20±56/76  27/23±00/
75 

27/23±80/
75 

/30±33/22 هماهنگي رفرنسهاي اعالم شده با امتحان جامع
80  

15/24±51/76  61/17±84/84  23/20±24/74 52/17±97/
78 

/97±32/22 ورداري از زمان مناسب جهت اداره مراجعبرخ
71  

98/20±18/68  15/21±45/70  69/21±48/73 80/17±02/
71 

/81±77/22 هاي آموزش داده شده در كارآموزي با فينالهماهنگي تكنيك
81  

78/23±75/75  68/23±27/77  38/23±00/
75 

18/20±46/
77 

/121±48/15  78/78±48/23 87/87±46/15  رعايت اصول اخالقي و حرفه اي
87  

68/18±84/84 99/14±66/
84 

/27±12/19 برخورداري از شرايط روحي و محيط فيزيكي مناسب
77  

76/23±45/70  20/80±75/75  52/19±30/
80 

89/13±94/
75 

/86±77/14 75/75±18/21  97/71±52/19  42/67±59/24 30/80±49/18 مندي دانشجو از امتحان جامعرضايت
73 

/86±91/13 00/75±05/18  16/79±54/17  16/79±70/21 12/78±52/18 ان فينال در ارتقاء علمي و عمليامتحتأثير
77 

/82±91/13  38/81±78/11  54/75±92/16 20/82±51/10 كل
80 

11/10±15/
80 

  
اه علوم پزشكي نمره نگرش دانشجويان مامايي در مورد امتحان جامع مامايي در دانشگو انحراف معيار مقايسه ميانگين  :2جدول

  هاي ارزشيابي مطالعه فرم وضعيتبر حسب  1387مشهد سال 
 t  P  هاي ارزشيابي وضعيت مطالعه فرم  نگرش دانشجويان در مورد امتحان جامع

   خير  بلي

انحراف ±ميانگين
  معيار

انحراف ±ميانگين
  معيار

  072/0  868/1 93/60±13/27  08/79±67/16  سنجش دانشجو بر اساس راهنماي باليني

  008/0  834/2 81/57±13/24 14/82±89/14  هماهنگي رفرنسهاي اعالم شده با امتحان جامع

  006/0  975/2 43/48±98/5 10/74±90/16  برخورداري از زمان مناسب جهت اداره مراجع

  000/0  691/5 06/39±43/16 03/83±21/14  هاي آموزش داده شده در كارآموزي با امتحان جامع هماهنگي تكنيك

  004/0  085/3 62/65±04/18 72/87±78/12  اي رعايت اصول اخالقي و حرفه

  004/0  112/3 81/57±00/20 57/78±33/11  برخورداري از شرايط روحي و محيط فيزيكي مناسب
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  001/0  786/3 12/53±82/10 77/77±29/12  مندي دانشجو از امتحان جامع  رضايت

  519/0  656/0  75/68 40/78±39/14  عملي امتحان جامع در ارتقاء علمي و تأثير

  
  بحث

كه نگرش دانشجويان در مورد امتحان  نتايج پژوهش نشان داد
سطح مطلوب  هاي مختلف باليني در جامع مامايي در محيط

كه با نتايج ساير مطالعات مشابه همخواني ندارد از جمله .باشد مي
خود را در در مطالعه حسيني دانشجويان وضعيت ارزشيابي باليني 

آرام در رابطه  و در مطالعه دل )7(سطح ضعيف عنوان كرده بودند
با وضعيت اموزش باليني در شهركرد نيز مشخص گرديدكه نحوه 

عالوه ) 8(درصد در سطح خوب بوده است 8/18ارزشيابي فقط در 
در دانشكده پرستاري 1382اي كه در سال  بر اين در مطالعه

درصد واحدهاي پژوهش از  77مامايي مشهد انجام شده بود 
تواند به  اين تفاوت مي .)9(هاي ارزشيابي رضايت نداشتند روش

هاي ارزشيابي امتحان  اين علت باشد كه در اين دانشكده فرم
علمي مورد اصالح و بازنگري قرار  جامع توسط اعضاي هيات

اي كارآموزي به گرفته و بر اساس راهنماي باليني كه در ابتد
عالوه براين جلسات .گردد، تنظيم شده است  دانشجويان ارائه مي

ها جهت مربيان برگزار  سازي تكنيك متعددي به منظور هماهنگ
همچنين در . گرديده تا در آموزش دانشجو ناهماهنگي رخ ندهد

ها از دانشجويان پس از ارزشيابي نظرخواهي شده و به  كليه دوره
  .شود بازخورد داده ميمربيان ارزياب 

آمادگي و آگاهي دانشجو از نحوه برگزاري امتحان يكي از 
ترين عواملي است كه با عملكرد دانشجو در امتحان و در  مهم

اين ) 10(نهايت نگرش مثبت وي به نحوه ارزشيابي ارتباط دارد
هاي امتحان  درصد دانشجويان فرم 9/87مطالعه نشان داد كه 

در اين راستا . ز مفاد آن كامال اطالع داشتندجامع را مطالعه و ا
درصد  23اي نشان دادند كه فقط  حسيني و همكاران درمطالعه

فرم ارزشيابي را در اختيار داشتند و لذا رضايت از  ؛دانشجويان
  ).7(ارزشيابي ضعيف عنوان گرديده بود

اي در امتحان  از ديدگاه دانشجويان رعايت اصول اخالقي و حرفه
هاي اين امتحان بود، توانايي مربيان در ايجاد  ي از قوتجامع يك

باشد و  ترين معيارهاي يك مدرس خوب مي ارتباط يكي از مهم
مندي  تواند امر يادگيري را تسهيل و در نهايت احساس رضايت مي

قايي و همكاران نيز آگل  .)11(را در دانشجو افزايش دهد

بررسي عقايد  درپژوهش خود با استناد به تحقيقي پيرامون
هاي اياالت متحده امريكا،  دانشجويان و مربيان در دانشگاه

هاي ارتباطي مربيان با دانشجو را  گويد دانشجويان ويژگي مي
در پژوهش حاضر اكثريت  .)12(دانند اي مي تر از توانايي حرفه مهم

اي را در سطح مطلوبي  دانشجويان رعايت اصول اخالقي و حرفه
هاي ديگر هماهنگي دارد،  ا نتايج پژوهشگزارش كردند كه ب

وليت اصلي مدرس باليني اين است ؤها نيز اظهار نمودند مس آن
هاي مناسب براي كسب تجربه با  سازي فرصت كه ضمن فراهم

ارائه باز خورد و ايجاد ارتباط گرم و دوستانه و نظارت 
كننده دانشجويان را قادر سازد كه حداكثر استفاده مطلوب  حمايت

  ).15تا13(هاي فرد ببرند ز زمان و تواناييا
در اين پژوهش نگرش دانشجويان در مورد ميزان برخورداري از 
زمان مناسب جهت اداره مراجع در كمترين رتبه قرار داشت، لذا 

شود در زمينه تعيين استاندارد زمان براي ارائه خدمات  پيشنهاد مي
خدمات هاي افزايش سرعت عمل در  مختلف و همچنين راه

  .باليني دانشجويان، مطالعات تكميلي در اينده انجام گيرد
هاي  همبستگي مثبت و متوسط نمره نگرش دانشجويان در محيط

مختلف باليني نمايانگر همخواني عقايد و باور دانشجويان نسبت 
هاي مختلف است و  به چگونگي برگزاري اين امتحان در محيط

و قضاوت عملكرد دانشجو  دهد كه فرآيندهاي برگزاري نشان مي
  .ها تا حدي مشابهت داشته است در اين بخش
توان به يكسان نبودن شرايط  هاي اين مطالعه مي از محدوديت

زيرا محيط و نوع بيماران و آشنايي قبلي  .محيط باليني اشاره نمود
تواند بر نتيجه امتحان و لذا نگرش  دانشجو با آن موارد مي

 تأثيرتوان به  ها مي از ديگر محدوديت .گذار باشدتأثيردانشجو 
وضعيت روحي رواني دانشجو بر نگرش وي اشاره نمود كه با 

  .توجه به نوع پژوهش قابل بررسي و كنترل نبود
اكثر  با وجود انجام مطالعات متعدد در زمينه ارزشيابي باليني در

هاي كشور، تاكنون در رابطه با امتحان جامع مامايي  دانشگاه
شود در ساير  لذا پيشنهاد مي. اي انجام نشده است مطالعه
ها نيز مطالعات مشابه انجام شود، در اين مطالعه ارزشيابي  دانشگاه

دانشجويان به روش مشاهده عملكرد باليني انجام شده است و 
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هاي ديگر ارزشيابي نيز مورد استفاده و ديدگاه  الزم است روش
اي  گيرد تا بتوان مقايسه دانشجويان در مورد آن مورد بررسي قرار

گردد با  همچنين پيشنهاد مي. بين انواع ارزشيابي انجام داد
تري اعتماد و اعتبار علمي ابزار بررسي و مطالعه در  مطالعات وسيع
  .تر تكرار شود تر و نمونه گسترده جامعه وسيع

  
  گيري نتيجه

به طور كلي بر اساس نتايج اين پژوهش ارزيابي دانشجويان از 
با اين . وه برگزاري امتحان جامع در حد مطلوب گزارش گرديدنح

ي برگزاري امتحان جامع يوجود جهت دستيابي به اهداف غا
هاي آموزشي و  ريزي ، تداوم و تقويت هر چه بيشتر برنامهءارتقا

هاي  آشنا نمودن دانشجويان با فرآيند ارزشيابي و معرفي فرم
  .مربوطه ضرورت دارد

  
  قدرداني

ا از رياست محترم دانشكده كه انگيزه انجام چنين در انته
پژوهشي را تقويت كردند و همكاران گروه مامايي كه در تدوين و 

ها و روائي محتوي آن مشاركت  طراحي ابزار گرداوري داده
زاده كه در تجزيه و تحليل  اند و جناب آقاي مهندس ابراهيم داشته

و در نهايت از كليه مند شديم  آماري از رهنمودهاي ايشان بهره
دانشجوياني كه با شركت در پژوهش ما را در جهت دستيابي به 

  .نماييم اهداف اين مطالعه ياري نمودند تشكر و قدرداني مي
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Attitude of Undergraduate Midwifery Students about Final 
Comprehensive Exam in Mashhad Nursing and Midwifery School 

 
Farideh Farokhi1, Nahid Golmakani2, Mahin Tafazoli3 

 
Abstract:  
 
Introduction: Final  comprehensive exam is the most important examination for midwifery students to 
evaluate their professional ability. Since this is the main concern of the students in their educational period, 
this study was designed to investigate the attitude of undergraduate midwifery students about this exam in 
Mashhad Nursing and Midwifery school in 2008.  
Methods: In this descriptive study, 33 midwifery students who had passed their final exam in 2007 were 
selected by cross sectional sampling method. The data were collected by researcher made questionnaire, and 
were analyzed by descriptive statistics and Pearson correlation-test and ANOVA by SPSS software. 
Results: Based on the results, students’ attitude about final-exam was desirable (80.15%±12.10%). 
Obedience of ethical and professional principles was in the highest level (84.66%±18.68%) but adequate 
time for patients’ management was in the lowest level (71.02%±10.51). Students scored final exam in 
maternity unit, in gynecology clinic, prenatal care clinic and maternal care so that mean and standard 
deviations were 15.80±51.10, 81.38±11.78, 80.82±13.91, 74.54±16.92 out of 100 respectively. There was a 
significant relationship between students’ information about evaluation forms of final-exam and their 
attitude to that (p=0.001). 
Conclusion: Midwifery students’ attitude to final exam was in appropriate level. It is essential to promote 
exam condition and students preparation through making them more familiar with evaluation forms in 
addition to continuation of the present programs.  
 
Keywords: Attitude, midwifery students, bachelors’ degree. 
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