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هاي علوم پزشكي  هاي وابسته به دانشگاه آموختگان جديد مامايي در امر زايمان طبيعي در بيمارستان آگاهي و عملكرد دانش
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  چكيده
ريزي آموزشي آن  كننده نتايج برنامه تواند تا حد زيادي منعكس امايي ميآموختگان جديد م ارزشيابي آگاهي و عملكرد دانش :مقدمه

هاي وابسته به  آموختگان جديد مامايي در امر زايمان در بيمارستان هدف از اين مطالعه تعيين آگاهي و عملكرد دانش. رشته باشد
  .هاي علوم پزشكي شهر تهران بود دانشگاه
هاي دانشگاه علوم پزشكي  شاغل در بيمارستان) نفر 30(آموخته كارشناس  ماماهاي دانش در يك مطالعه پيمايشي، كليه :ها روش

روش گردآوري . شهر تهران كه حداكثر دو سال از زمان اخذ مدرك كارشناسي آنان گذشته بود، مورد سرشماري قرار گرفتند
ليست  سپس توسط يك چك. شد خودايفا تكميل مياي بود كه به صورت  سؤالي چهار گزينه 40اي  اطالعات براي آگاهي، پرسشنامه

افزار  ها با نرم داده. گرفت قرار مي مشاهدهگزينه مورد  109زياتومي با  عملكرد ماماها هنگام زايمان طبيعي مادران همراه با اپي
SPSS و عملكرد و سن و  به صورت توزيع فراواني و ميانگين و انحراف معيار تجزيه و تحليل شد و همبستگي بين نمرات آگاهي

  .سابقه كار با آزمون همبستگي پيرسون محاسبه شد
از نظر سطح آگاهي در حد متوسط بودند و در امر زايمان طبيعي به تفكيك در مرحله ) درصد 90(اكثريت واحدهاي پژوهش  :نتايج

صد، در مراقبت فوري از نوزاد در 60درصد، در مرحله چهارم  3/73درصد، در مرحله سوم  3/73درصد، در مرحله دوم  60اول 
  .درصد عملكرد مطلوب داشتند 80زياتومي  درصد و در انجام اپي 7/86

آموختگان كارشناس مامايي براي كنترل و انجام يك  نتايج پژوهش حاضر مويد داشتن شايستگي و توانايي الزم دانش :يريگ جهنتي
  .زايمان طبيعي ايمن و سالم بود

  
  .آموختگان مامايي، دانش، ، عملكرد، زايمان طبيعيآگاهي :هاي كليدي واژه
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  مقدمه

حــاملگي و زايمــان وقــايع ويــژه زنــدگي زنــان و در واقــع  
در كشورهاي در حـال توسـعه، تعـداد    . هاي آنان است خانواده

به دليـل سـطوح پـايين اجتمـاعي      زيادي از مرگ و مير مادران
. هاي بهداشتي اسـت  سوادي آنان و عدم وجود مراقبت زنان، بي

درصد  90تا  88مستقيم و درصد از مرگ و مير  80تا  63حدود 
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 .پذيرش گرديده است 9/2/86شده و در تاريخ 
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مـادران قابـل   ) و غيرمسـتقيم  مسـتقيم (از مرگ و ميرهـاي كلـي   
هـاي كـافي بـه     مسـتلزم ارائـه مراقبـت   پيشگيري است و اين امر 

  ).1(زايمان و پس از آن است ين حاملگي،مادران در ح
ــا   ــد، ماماه ــر انگلســتان و هلن در كشــورهاي پيشــرفته نظي

هاي مامايي را در موارد طبيعي، هـدايت   مسؤوليت اكثر مراقبت
اي در زنـان سـالم،    هاي طبيعي، معاينات بهداشـتي دوره  زايمان

سرويسـيت و  هـايي نظيـر واژينيـت،     تشخيص و درمـان حالـت  
و اجـراي آن را بـه   هاي آموزشي  ريزي ليت برنامههمچنين مسؤو

  ).2(عهده دارند
اي در باال بردن سطح سـالمت   تواند نقش عمده يك ماما مي

ماما به عنوان اولين فرد از تـيم  . كند و بهداشت جامعه خود ايفا 
بهداشتي در تماس با مادر باردار، مسايل و مشكالت مامايي او 

ماما وضعيت مادر در طي حاملگي  در بيمارستان،. يابد را درمي
اتخاذ . نمايد و مراقبت هاي الزم را ارائه ميدهد  ميرا تشخيص 

هـا بـه دانـش و     تدابير مناسب براي مراقبـت و درمـان بيمـاري   
گيـري   آموزش، تصـميم . عملكرد كاركنان آن حرفه بستگي دارد

صحيح و سريع در مواقع اورژانسي و عملكرد بـاليني، بخشـي   
  ).3(هاي مورد نياز پرسنل بهداشتي است از مهارت

اي از هنـر و علـم    مامايي يكي از حـرف پزشـكي و آميختـه   
هايي نظير هوش، دانش، خالقيت، تجربه،  است كه نياز به قابليت

هـاي   حرفه مامايي با قضاوت. درك منطقي و تفكر انتقادي دارد
باليني درگير است كه تأثير مستقيم روي سالمت مادر و جنـين  

  ).4(اهد داشتخو
مطالعات ايران عملكرد ماماها را در خدمات تنظيم خـانواده  

مطالعـات خـارج از كشـور بيـانگر      .)5(اند مطلوب گزارش نموده
كفايت عملكرد ماماها براي مادران باردار كم خطر بـوده اسـت   

چنــان كــه در امــر بــارداري و زايمــان طبيعــي، تشــخيص  ). 6(
، تشـخيص مـوارد پرخطـر و    ها و انجام اقدامات مناسب فوريت

در صــورت لــزوم، ارجــاع بموقــع بــه پزشــك متخصــص،      
كارشناسـان مامـايي داراي آگـاهي و عملكـرد مطلـوب باشـند،       

يابـد و   ميزان مرگ و مير مادران به طرز چشمگيري كاهش مي
ــه   ــل، در هزين ــب در ك ــدين ترتي ــز    ب ــت ني ــرفي دول ــاي مص ه

  ).2(شود جويي مي صرفه
اري و زايمــان از مجموعــه مــرگ ناشــي از عــوارض بــارد

عوامل مؤثر و وابسته به هم تشكيل شده اسـت كـه مداخلـه در    
  ).7(هاي بعدي جلوگيري كند تواند از بروز مرگ هر مرحله مي

با توجه به اينكه ماما به عنوان عضو اصلي تيم مراقبت مادري 
عهـده دارد،  سـنگيني بـه    در حفظ سالمت مادران بـاردار وظيفـه  

جديـد بـراي    بخـش مامـايي، راهكـاري    ي حياتها آموزش مهارت
ــوزادان اســت  اطالعــات، ). 7(كــاهش مــرگ و ميــر مــادران و ن

هـاي فـردي بـراي بررسـي مشـكالت       تجربيات قبلـي و مهـارت  
توانـد   موجود، استنتاج درسـت و عملكـرد سـريع و بموقـع مـي     

مراحل درمان و مراقبـت را كوتـاه نمـوده و بـا حـداقل مشـكل       
  ).4و3(مواجه سازد

خورداري ماماها از دانش الزم و كافي و افزايش توانايي بر
. ها منجر به بهبود عملكرد آنان خواهد شد گيري آنان در تصميم

ريزي  كننده برنامه -يكي از عوامل قابل بررسي كه منعكس
سطح آگاهي و عملكرد  آموزشي خوب يك رشته است، ارزشيابي

اخت دانش و به منظور شن. باشد آموختگان آن رشته مي دانش
آموختگان مامايي، اين مطالعه با هدف تعيين سطح  مهارت دانش

آموختگان جديد مامايي در امر زايمان  - آگاهي و عملكرد دانش
هاي علوم پزشكي تهران  هاي وابسته به دانشگاه در بيمارستان

انجام شده تا با شناخت وضعيت موجود بتوان نواقص يا 
هاي آتي  ريزي در برنامه مشكالت آموزشي را مشخص نمود و

هاي  آموزشي، با تقويت دانش و مهارت دانشجويان در عرصه
آموختگان  اي فراهم ساخت كه دانش مختلف، زمينه را به گونه

هاي مذكور در آينده به عنوان  مندي از آموزش مامايي با بهره
نگر، نيازهاي ضروري و روزمره مراجعين  ماماهاي جامعه

خدمات خود را در جهت ارتقاي سالمت  خود را تشخيص داده،
  .خانواده و جامعه گسترش دهند

  
  ها روش

مقطعـي، تـك گروهـي و     -اين پژوهش يك مطالعه پيمايشي
 هـاي  هاي وابسته بـه دانشـگاه   اي بود كه در بيمارستان يك مرحله

علوم پزشكي شهر تهران كه در آنهـا ماماهـا صـرفاً بـه حرفـه      
محيط پژوهش . اند، انجام شد داشته مامايي در اتاق زايمان اشتغال

ده بيمارستان تهران شامل هفت بيمارستان وابسـته بـه دانشـگاه    
دو بيمارسـتان در كـرج، يـك بيمارسـتان در     (علوم پزشكي ايران 

شهريار، يك بيمارستان در ساوجبالغ، يك بيمارستان در اشتهارد 
بـه  يك بيمارستان وابسته  ،)كرج و دو بيمارستان در شهر تهران

دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران و دو بيمارســتان وابســته بــه  
  .بود) در ورامين و دماوند(دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
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ها شامل اتاق ليبر، زايمان و بعـد از   اتاق زايمان بيمارستان
در ايـن مطالعـه كليـه ماماهـاي كارشـناس      . زايمان بوده اسـت 

هـاي وابسـته بـه     هاي زايمان بيمارسـتان  طرحي شاغل در اتاق
هاي علوم پزشكي شهر تهران مورد سرشـماري قـرار    دانشگاه
معيــار ورود بــه مطالعــه، ماماهــاي طرحــي ). n=30(انــد  گرفتــه

آموختـه شـده و    كارشناسي بودند كه كمتـر از دو سـال دانـش   
  .محل تحصيل آنان نيز ايران بوده باشد

برگـه  (ليسـت   روش گردآوري اطالعات، پرسشنامه و چـك 
سـؤال چهـار    40يـك پرسشـنامه شـامل    . بوده اسـت ) دهمشاه
اي براي سنجش آگاهي در مورد مراحل زايماني ارائه شد  گزينه

. شـد  كه براي هر پاسخ صـحيح يـك نمـره در نظـر گرفتـه مـي      
محتوي سؤاالت آگاهي دقيقاً بر طبق كتب مرجع رشته مامـايي  
. بــوده و از كتــب ســؤاالت معتبــر مامــايي اســتفاده شــده بــود 

مورد بود كه سـه مـورد آن    112ليست مشاهده نيز شامل  چك
ي در داحياي نوزاد بود كه به دليل نبـودن چنـين مـور    پيرامون

بنابراين، برگ مشـاهده  . ها حذف گرديد هيچ كدام از بيمارستان
  .گرفت مورد عملكرد را در بر مي 109

مشخصات دموگرافيك شامل سن، سابقه كار، محل كـار و  
وارد مربوط به انجام اعمال و عملكرد مامايي تحصيل و ساير م

هـاي   بـراي هـر يـك از گزينـه    . نيز مـورد پرسـش قـرار گرفـت    
اي كه حداكثر  ليست يك نمره در نظر گرفته شده بود، بگونه چك

، مرحله سـوم  29، مرحله دوم 28نمره براي مرحله اول زايمان 
 و سـؤاالت  11هاي فوري نـوزاد   ، مراقبت12، مرحله چهارم 11

گـر وضـعيت    نمره بـود كـه مشـاهده    18زياتومي  مربوط به اپي
محتـواي  . نمـود  عملكرد را به صورت بلي و خير مشـخص مـي  

ليست براي بررسي عملكرد نيز با توجه به كتـب   هاي چك گزينه
  .مرجع مامايي انتخاب شده بود
-ليست با نظر متخصصان و دانش روايي پرسشنامه و چك

روايي صـوري و محتـوي مـورد     آموختگان مامايي به صورت 
از  ،براي بررسي پايايي پرسشـنامه آگـاهي  . پذيرش قرار گرفت

استفاده شد كه روش آزمون مجدد و انجام يك مطالعه مقدماتي 
بـراي تأييـد پايـايي    . درصد برآورد شـد  98ضريب همبستگي آن 

اسـتفاده شـده كـه در يـك     ليست نيز از روش پايايي ارزياب  چك
براي پژوهشگر و همكار  r=91/0همبستگي آن مطالعه مقدماتي 

  .اصلي او بود
در اين مطالعه، ابتدا عملكرد ماماهـا هنگـام زايمـان طبيعـي     

مربـوط    زياتومي مشاهده شد و سپس پرسشـنامه  همراه با اپي
به سنجش آگاهي بـه صـورت خودايفـا در اختيـار آنـان قـرار       

اين امـر  دليل . گرفت كه در همان محل تكميل و عودت داده شد
. نيز كاهش سطح خطا در ارزشـيابي نحـوه عملكـرد آنـان بـود     

براي مشاهده عملكرد ماماها، يك نفـر محقـق در شـيفت صـبح     
در محل ليبر حاضر و پس از توصـيف اهـداف    ،برنامه هر ماما

پژوهش و كسب اجازه از مامـا، مـادري را كـه زايمـان طبيعـي      
ان او بـه عهـده   زياتومي داشـت و مراقبـت و زايمـ    همراه با اپي

بـا كسـب   . نمود گيري مي گرفت پي ماماي مورد مطالعه قرار مي
اجازه از مادر، تمام فرايندهاي مراقبتي ارائه شده بـه مـادر در   
ليبر، اطاق زايمان تا دو ساعت بعد از زايمان و همچنين مراحل 
انتقال نوزاد از اطاق زايمان به بخـش نـوزادان مـورد مشـاهده     

عملكـرد مامـا تنهـا    . گرديد آوري مي العات جمعقرار گرفته و اط
براي مادراني كه تمام مراحـل زايمـاني آنـان در شـيفت مـورد      

رسيد، به عنوان تكميـل اطالعـات محسـوب     بررسي به اتمام مي
  .گرديد مي

بندي نمرات آگـاهي و عملكـرد    براي تجزيه و تحليل و طبقه
د واحدهاي پژوهش براساس نمـرات بـه دسـت آمـده، در مـور     

آگاهي يك سوم باالي كل نمره آگاهي بـه عنـوان مطلـوب، يـك     
سوم مياني متوسط و يك سوم پايين نمره غيرمطلوب در نظـر  

در مورد عملكرد، با توجه به حساسـيت بيشـتر، دو   . گرفته شد
سوم بااليي كل نمره عملكرد بـه عنـوان مطلـوب و كمتـر از آن     

  .نامطلوب در نظر گرفته شد
آوري اطالعات  و بيماران براي جمع پژوهشگر از ماماها

. كسب اجازه نموده و كليه اطالعات دريافتي محرمانه بود
ها به صورت محاسبه توزيع فراواني،  تجزيه و تحليل داده

  ميانگين و انحراف معيار انجام گرفت و همبستگي بين نمرات 

  
 هـاي  هـاي دانشـگاه   آموختگان جديد مامايي شاغل در بيمارسـتان  نشتوزيع فراواني و ميانگين و انحراف معيار نمرات عملكرد دا :1جدول 

  علوم پزشكي شهر تهران به تفكيك مراحل زايمان
  كل نمره  ميانگين  نامطلوب  مطلوب  : مرحله زايمان
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  28  23±2/1  12%)40(  18%)60(  مرحله اول زايمان
  29  6/25±7/0  8%)7/26(  22%)3/73(  مرحله دوم زايمان
  11  2/9±8/0  8%)7/26(  22%)3/73(  مرحله سوم زايمان

  12  11±3/0  12%)40(  18%)60(  مرحله چهارم زايمان
  18  7/16±5/0  6%)20(  24%)80(  انجام اپيزياتومي

  11  9/9±3/0  4%)3/13(  26%)7/86(  مراقبت فوري از نوزاد
  109  94±33/0  6%)20(  24%)80(  كل
  

آگاهي و عملكرد و سن و سابقه با آزمون همبستگي 
  .انجام شد SPSSافزار  سون و تجزيه و تحليل آماري با نرمپير

  
  نتايج

درصـد از ماماهـاي مـورد پـژوهش در      90در اين مطالعه، 
 7/6هاي وابسته به دانشـگاه علـوم پزشـكي ايـران،      بيمارستان

هاي وابسـته بـه دانشـگاه علـوم پزشـكي       درصد در بيمارستان
وابسـته بـه    هـاي  درصد نيز در بيمارستان 3/3شهيد بهشتي و 

دانشگاه علوم پزشكي تهران شاغل و ميانگين گروه سـني آنهـا   
ميانگين سابقه كـار ماماهـاي طرحـي شـاغل     . سال بود 1±23
ــان دانــش  7±14 هــاي  آموختــه از دانشــگاه مــاه و اكثريــت آن

درصـد از ماماهـا    30و حـدود  ) درصـد  3/43(شهرهاي بزرگ 
درصـد   7/26هاي شهرهاي كوچـك و   آموخته از دانشگاه دانش

  .آموخته از دانشگاه آزاد بودند نيز دانش
نتايج نشان داد كه ميانگين و انحراف معيار آگـاهي ماماهـا   

 90(نفـر   27اكثريـت ماماهـا   . بـود  40از نمره كـل   7/0±6/25
 6/6(نفـر   4 ،نـد از نظر سطح آگاهي در حـد متوسـط بود  ) درصد
. تندآگاهي نـامطلوب داشـ  ) درصد 4/3(نفر  2مطلوب و ) درصد

درصد عملكرد مطلوب داشتند كـه در   80در امر زايمان طبيعي 
چهــار مرحلــه زايمــان، مراقبــت فــوري از نــوزاد و انجــام       

  ).1جدول (زياتومي نيز اكثريت عملكرد مطلوب داشتند  اپي
آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه بين آگاهي و 

و  r=96/0(عملكرد مجموع مراحل زايماني ارتباط مستقيم قوي 
001/0=P( بين آگاهي و عملكرد مرحله اول ،)55/0=r  و
03/0=P( مرحله دوم ،)20/0=r  03/0و=P( مرحله سوم ،

)48/0=r  04/0و=P ( و مرحله چهارم)86/0=r  01/0و=P ( و
و مراقبت فوري ) P=02/0و  r=48/0(زياتومي  براي انجام اپي

جود همبستگي مثبت و قوي و) P=035/0و  r=82/0(از نوزاد 

ها نشان داد كه بين آگاهي ماماها با سن  ساير يافته. داشت
و براي ) P=035/0و  r=-48/0(ارتباطي متوسط معكوس 

وجود ) P=04/0و  r=18/0(سابقه كار ارتباطي مستقيم ضعيف 
  .داشته است

  
  بحث

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه اكثريـت ماماهـاي مـورد    
ايـن  . مـان طبيعـي داشـتند   مطالعه، عملكـرد مطلـوب در امـر زاي   
آموختگــان جديــد مامــايي  موضــوع مؤيــد آن اســت كــه دانــش

شايستگي و توانايي الزم براي كنترل و انجـام زايمـان ايمـن و    
اند كه ماماها  در طي تحقيقي به اين نتيجه رسيده. سالم را دارند

هـاي قبـل و حـين زايمـان در      كفايت الزم را در انجـام مراقبـت  
خطر دارنـد و احتيـاج بـه ويزيـت متخصـص       مادران باردار كم

  ).6(باشد ها نمي زنان در اين دسته از حاملگي
داد  همچنين عملكرد ماماها در مراحل مختلف زايمـاني نشـان  

كه در مرحله دوم و سوم، تعداد ماماهايي كه عملكـرد مطلـوب   
توانـد   داشتند، بيشتر از مرحله اول زايمان بـوده اسـت كـه مـي    

گذاري و توجه بيشتر ماماها به مراحـل دوم   دهنده ارزش نشان
هاي ماما براساس  به عبارت ديگر، مراقبت. و سوم زايمان باشد
هاي فيزيولـوژيكي طبيعـي در    هاي او از پديده اطالعات و آگاهي

مشابه نتايج تحقيق   اين يافته. طي اين مراحل استوار بوده است
واســطه نش اســت كــه در آن ماماهــا بــه اآخونــدزاده و همكــار

اطالعاتي كه دارند و نيز به واسطه آرامش خود، كمتر در روند 
بايد بياموزند چگونـه بـدون   ماماها پس . كنند زايمان دخالت مي

اينكه دچار تنش، اضطراب يا احساسات نامطلوب شوند، در اين 
سـاز از زنـان حمايـت و مراقبـت      لحظات حساس و سرنوشـت 

  ).8(نمايند
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نـوري نيـز معتقـد اسـت عملكـرد      در تأييد اين مطلب، سـيد  
سـالم و  ماماها بايد در راستاي انجام يك زايمان طبيعي ايمن و 

تجربـه تولـد    در عين حال تأمين رضايت مادر و خوشايندسـازي 
بخصوص اينكه يكي از عوامل مؤثر بر عملكرد مرحلـه  ) 9(باشد

سوم، عالوه بـر داشـتن آگـاهي، حوصـله و شـكيبايي، دخالـت       
به هر حال، حضـور پژوهشـگر   . يعي آن استكمتر در روند طب

تواند روال معمول را مختل نمايد و بطور كلـي يكـي از    خود مي
گـر در بررسـي    هـاي ايـن پـژوهش تـورش مشـاهده      محدوديت

  .وضعيت عملكرد بوده است
تحقيق مشرفي نيز عملكرد مناسب كارشناسـان مامـايي را   

وهش حاضـر،  در پـژ ). 5(كنـد  تأييد ميرا در امر تنظيم خانواده 
بين آگاهي و عملكرد در انجام زايمان ارتباط بسيار قوي وجود 
داشت، بـدين ترتيـب كـه ماماهـاي بـا آگـاهي بيشـتر، عملكـرد         

تر ماماها در مـورد مرحلـه    عملكرد ضعيف. تري داشتند مطلوب
توانــد بــه علــت ارائــه مراقبــت  اول و چهــارم زايمــان كــار مــي

توجه به اصول علمـي   براساس يك سري اقدامات روتين بدون
هاي آموزشي براي شـروع و   باشد كه ضرورت برگزاري دوره

آمـوزش  امـروزه  . كند ضمن خدمت را براي ماماها مشخص مي
اسـت و يكـي    ماماها موضوع مورد بحث در بسياري از كشورها

ها و  اتخاذ سياستترين نيازهاي آموزشي،  ترين و مقدم از فوري
و بهبود عملكـرد ماماهـا    ندسازيهاي نوين به منظور توانم روش
  ).10(باشد مي

ارتباط معكوس بين آگاهي و سن ماماها نيز ضرورت 
هاي آموزشي ضمن خدمت براي ماماها را  برگزاري دوره

  .نمايد مشخص مي
در برگزاري  تواند ليست مشاهده اين پژوهش مي چك

امتحانات پاياني يا فينال دانشجويان مامايي مورد استفاده قرار 
تري برگزار  يرد تا ارزشيابي دانشجويان به صورت عينيگ

  .شود
 اي به منظور ارتقاي آگاهي و عملكرد انجام مطالعات مداخله

  .شود ماماها توصيه مي
  

  گيري نتيجه
هاي وابسته  اكثريت ماماهاي طرحي شاغل در بيمارستان

هاي علوم پزشكي شهر تهران از آگاهي متوسط  به دانشگاه
لوب برخوردار بودند كه مؤيد آن است كه اين ولي عملكرد مط

ماماها داراي شايستگي و توانايي الزم براي كنترل و انجام يك 

به منظور بهبود وضعيت . باشند زايمان طبيعي ايمن و سالم مي
هاي ضمن خدمت با توجه به  شود دوره كنوني، توصيه مي

 .نيازهاي آموزشي آنان ارائه گردد

  
  قدرداني

هاي علوم پزشكي  ژوهشي و بهداشتي دانشگاهاز معاونت پ
هاي  هاي وابسته به دانشگاه شهر تهران و مسؤولين بيمارستان

ليست همكاري  مذكور و اساتيدي كه در تهيه پرسشنامه و چك
داشتند و همچنين كليه ماماهايي كه در اين تحقيق شركت 

  .شود اند، صميمانه تشكر و قدرداني مي كرده
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Evaluation of Knowledge and Practice of Newly Graduated Midwives in Normal Vaginal 
Delivery in Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences 

 
Rahimikian F, Mirmolaei T, Samizadeh Z, Shirazi M, Mehran A. 

 
Abstract 
 
Introduction: Evaluating the knowledge and practice of newly graduated midwifery students 
can reflect to some extent the results of midwifery educational planning. This study was 
done to assess knowledge and practice of newly graduated midwives in Normal Vaginal 
Delivery (NVD) in hospitals affiliated to Medical Sciences Universities in Tehran. 
Methods: In a survey study, all newly graduated midwives (n=30) employed in hospitals 
affiliated to Med-ical Universities in Tehran and graduated in the past two years were 
selected through census sampling method. A self-administered questionnaire containing 40 
multiple-choice questions for measuring knowledge was completed by midwives. Then the 
practice of midwives while performing normal vaginal delivery and episiotomy was 
observed using a 109 item checklist. The data was analyzed by SPSS software using freque-
ncy distribution, mean and standard deviation. Pearson Correlation Coefficient was used to 
measure the correlation between knowledge and practice scores, and age and experience of 
midwives.  
Results: Most of the subjects had an average knowledge (90%) and desirable practice in all 
stages of NVD including first stage (60%), second stage (73.3%) third stage (73.3%) and 
forth stage (60%).  In immediate care of the new born 86.7% and in episiotomy 80% had a 
desirable practice. 
Conclusion: This study showed that graduated midwives were competent enough to perform 
a safe normal vaginal delivery. 
 
Key words: Knowledge, Practice, Normal Vaginal Delivery, Graduated, Midwifery. 
 
Addresses: 
Corresponding Author: Fatemeh Rahimikian, Instructor, Department of Midwifery, School of 
Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail: 
rahimikian@tums.ac.ir 
Tahereh Mirmolaei, Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, 
Tehran University of Medical Sciences. E-mail: st_mirmolaei@yahoo.com 
Zahra Samizadeh, Valiasr Fertility Research Center, Tehran. E-mail: 
z_samizadeh@razi.tums.ac.ir 
Mandana Shirazi, Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, 
Tehran University of Medical Sciences. E-mail: shirazi@sina.tums.ac.ir 
Abbas Mehran, Instructor, Department of Biostatistics, School of Health, Tehran University 
of Medical Sciences. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               7 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-626-en.html


 

http://journals.mui.ac.ir   58/   )1(7؛ 1386بهار و تابستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
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Source: Iranian Journal of Medical Education 2007; Spr & Sum; 7(1): 51-56. 
 
 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-626-en.html
http://www.tcpdf.org

