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  چكيده
هـاي بـاليني خـود را در يـك موقعيـت       كند تا مهـارت  دانشجويان فراهم مي هاي باليني، فرصتي را براي بخش آموزش مهارت .مقدمه

دهـي   ها و تجهيزات متصل به آنها، به عنوان بخشي از يك برنامه سـازمان  سازي شده، از طريق تمرين بر روي مانكن آموزشي شبيه
ن زايمـان بـر ميـزان صـالحيت بـاليني      هـاي بـاليني مـورد نيـاز حـي      هدف اين مطالعه تعيين تـأثير آمـوزش مهـارت   . شده ارتقا دهند

  .دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز بود
 50با طراحي يك گروهي قبل و بعـد از آمـوزش، از طريـق توزيـع پرسشـنامه پايـا و روا بـين          در يك مطالعه نيمه تجربي، .ها روش

از . لف زايمان طبيعي و مهارت بخيه زدن آنها بررسي شددانشجوي پزشكي به صورت تصادفي، مهارت مربوط به اداره مراحل مخت
مقياس ليكرت براي تعيين سطح صالحيت باليني اسـتفاده گرديـد و اثربخشـي درك شـده بـا روش خودسـنجي ارزيـابي و از آمـار         

  .ده شداستفا SPSSافزار  ها در نرم براي تجزيه و تحليل دادهو همبستگي پيرسون  ANOVAزوج،  tهاي  توصيفي و آزمون
هـاي حـين زايمـان از     امتياز، مجموع مهـارت  89 ±72/10به  14±65/13هاي مربوطه به قبل از زايمان از  ميانگين امتياز مجموع مهارت .نتايج

ــه  3/13±17/18 ــارت95/88±26/9ب ــان    ، و مجمــوع مه ــه پــس از زايم ــه مرحل ــوط ب ــه، پانســمان و (هــاي مرب ــه  07/31±57/16از ...) بخي ب
  .داري داشت هاي قبل، حين و بعد از زايمان طبيعي قبل و بعد از آموزش اختالف معني ميانگين امتياز مهارت. افزايش يافت 78/12±17/85

هاي باليني بطور قابل توجهي خوداثربخشي درك شده دانشجويان پزشـكي   ها در بخش آموزش مهارت تمرين انجام مهارت. گيري نتيجه
  .تواند موجب افزايش مهارت آنها در برخورد با بيماران شود شان را افزايش داد كه ميهاي مورد نياز مهارت را در انجام

 
  .زايمان طبيعي، صالحيت باليني، دانشجويان پزشكي  آموزش،  هاي باليني، مهارت .هاي كليدي واژه

  12-7): 1(5؛ 1384مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
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  .داقت، اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تبريزكامران ص
به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  11/5/83اين مقاله در تاريخ 

 .پذيرش گرديده است 15/2/84اصالح شده و در تاريخ  29/10/83

هايي كه  از بين مهارت. گيرد هاي واقعي فرا قبل از ورود به محيط
هاي  ببيند، مهارتدانشجو بايد قبل از تماس با بيمار آموزش 

آنچه كه باعث . باشد ميلي مربوط به معاينات بارداري و زايمان عم
داراي صالحيت الزم براي كننده به زايمان،  شود فرد كمك مي

هاي مورد نياز در دوره  خطر باشد، كسب مهارت انجام زايمان بي
هاي  در دانشگاه. آموزشي تدارك ديده شده براي وي خواهد بود

هاي عملي براي  دورهو پزشكي كشور، مطالب نظري علوم 
از جمله مامايي،  ها، آموزش دانشجويان تعدادي از رشته

بيني شده است كه در  بهداشت خانواده پيشپرستاري، پزشكي و 
هاي باليني مورد نياز براي انجام معاينات  اين ميان، انجام مهارت

هايي كه پس از فراغت از  در رشته... بارداري، زايمان، زدن بخيه و 
  .باشد دهند، حائز اهميت مي ل خدمات باليني ارائه ميتحصي
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با توجه به اينكه در بسياري از مناطق روستايي و دور 
به  افتاده دسترسي به متخصصين، بويژه در موارد اضطراري،

آساني ميسر نيست، احتمال برخورد پزشكان با مادران در 
بيني نشده در طول  هاي پيش حال زايمان و در موقعيت

كليه  بنابراين، آموزش. اي هر پزشك وجود دارد هاي حرفه يتفعال
دانشجويان رشته پزشكي در اين زمينه، بنحوي كه با اصل 

هاي آموزشي با موازين شرعي نيز در تناقض  انطباق محيط
يكي از كاربردهاي بخش آموزش . نباشد، بسيار ضروري است

ت هاي باليني كه در دانشگاه علوم پزشكي و خدما مهارت
هاي  است، آموزش مهارتدرماني تبريز ايجاد گرديده  - بهداشتي

آمادگي در دانشجويان پزشكي مورد نياز حين زايمان براي ايجاد 
هاي  چنين اقدامي براساس اين واقعيت كه مهارت. باشد مي

هاي پزشكي  مربوط به انجام زايمان در بسياري از دانشكده
 Must(ي يادگيري سراسر جهان، به عنوان بخشي از بايدها

learn (شود، اهميت بيشتري  در برنامه آموزشي تلقي مي
  .يابد مي

نكته مهم و حائز اهميت در اين زمينه، اين است كه حتي در 
هايي كه محدوديت مربوط به حضور دانشجويان مذكر  دانشكده

در بخش زنان وجود ندارد، مطالعات انجام گرفته بر اساس 
هاي عمده در آموزش  ه نقصدهند روش خودسنجي، نشان

از جمله در . هاي مورد نياز در حين زايمان بوده است مهارت
درصد  3/59اي كه در كشور آمريكا انجام شده،  مطالعه

اند كه به اندازه  دستياران رشته زنان و زايمان اعالم داشته
درصد نيز  10اند و  كافي در مورد آناتومي لگن آموزش نديده

هاي ناحيه پرينه به  ي براي ترميم پارگيبه عدم آموزش كاف
در يك مطالعه ديگر كه بر روي ). 1(اند هنگام زايمان اشاره كرده

كشور آموختگان رشته پزشكي از سه دانشكده پزشكي  دانش
عدم كسب  دهندگان درصد پاسخ 22دانمارك انجام گرفته است، 

 57ان، هاي مورد نياز براي تعيين مراحل پيشرفت زايم حداقل مهارت
هاي مورد نياز براي انجام زايمان  درصد عدم كسب حداقل مهارت

هاي مورد نياز براي  درصد به عدم كسب حداقل مهارت 68طبيعي و 
هاي هوايي نوزاد تازه متولد شده، اشاره  بازكردن راه

  ).2(اند نموده
در بررسي تأثير برگزاري يـك برنامـه آموزشـي تـوجيهي     

هـاي بـاليني    در انجام برخي مهارت عملي قبل از ورود به بخش
زايمـان كـه در آمريكـا    از جمله مهارت مربوط به مراحل قبـل از  

هـايي را   چنـين برنامـه  درصـد دانشـجويان    64انجام گرفته است، 

در مطالعـه ديگـري، تـأثير    ). 3(انـد  كننده قلمداد كـرده  بسيار كمك
اورژانـس زنـان و مامـايي در     شركت در برنامه آموزشي مـوارد 

هـاي مربوطـه بررسـي     رتقاي احساس راحتي در انجام مهارتا
ــوجهي در      ــل ت ــر قاب ــاطفي، تغيي ــه ع ــداقل در حيط ــده و ح ش

هـدف از ايـن   ). 3(دانشجويان مشـاهده شـده اسـت   هاي  آموخته
هاي باليني مورد نياز حين زايمان  تأثير آموزش مهارت تحقيق، تعيين

ــزان  ــر مي ــاليني دانشــجويان رشــ ب ته شايســتگي و صــالحيت ب
  .بوده است 1382علوم پزشكي تبريز در سال  پزشكي دانشگاه

  
  ها روش

تجربي، با طرح يك گروهي،  اين بررسي، يك مطالعه نيمه
ها به صورت  روش گردآوري داده. قبل و بعد از آموزش است

گيري  نمونه. خودسنجي از طريق پرسشنامه انجام گرفته است
ن به بخش به صورت تصادفي ساده و مراجعه دانشجويا

  .هاي باليني طبق برنامه آموزشي بود مهارت
نفر دانشجوي پزشكي كه در دوره  50در اين تحقيق، تعداد 
 هاي هاي آموزشي بخش آموزش مهارت كارآموزي و در كارگاه

اي كتبي، با  پرسشنامه. بودند بررسي شدند باليني شركت كرده 
 49حاوي  اي خيلي زياد تا خيلي كم و نقطه 6اي  مقياس رتبه

هاي ضروري  گزينه در سه بخش مجزا مرتبط با برخي مهارت
مورد نياز قبل، حين و بعد از زايمان، براي انجام يك زايمان 

هاي قبل و حين  ها شامل مهارت گزينه. طبيعي ارائه گرديد
زايمان از جمله انجام معاينه واژينال، شناسايي محل دهانه 

، (Dilatation)رحم رحم، تشخيص ميزان بازشدگي دهانه 
تعيين ميزان افاسمان سرويكس، تعيين مراحل زايماني، چگونگي 

نحوه  (Ritgen)دادن وضعيت صحيح به زائو، انجام مانور ريتگن 
هاي  خارج ساختن شانه، (Nuchal cord)برخورد با طناب جفتي 

جنين، تخليه ترشحات بيني و دهان، چگونگي كنترل عالئم كنده شدن 
  .بود Brandt-Andrewsم مانور جفت و انجا

هاي  در مورد مهارت هاي بعد از زايمان يا بخيه زدن، گزينه
تشخيص انواع زخم، اقدامات اوليه در برخورد با زخم، نحوه شامل 
سازي وسايل مورد استفاده براي بخيه زدن، نحوه  سترون

حس كردن  سازي محل زخم، بي شستشو، استريل كردن و آماده
هاي مختلف بخيه زدن، نحوه  ريزي، روش ترل خونمحل بخيه، كن

روايي . بود گره زدن، آموزش الزم براي تعويض و پيگيري زخم
پرسشنامه از طريق روايي صوري و محتوي و پايايي آن با روش 

  .مورد تأييد قرار گرفت r=93/0آزمون مجدد انجام و با 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 7

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-64-en.html


هاي باليني زايمان آموزش مهارت ابوالقاسم اميني و همكاران
 

http://journals.mui.ac.ir   9)   /   1(5؛ 1384بهار و تابستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 مهـارت  20مهارت اختصاصي انجام زايمـان،   20مجموع امتياز 
 مهـارت  9اختصاصي تشخيص افاسمان و بازشدگي سـرويكس و  

 محاسبه و بـه صـورت امتيـاز    100اختصاصي بخيه زدن بر مبناي 
 هـاي ايـن بررسـي بـه روش     داده. همسان و استاندارد شده در آمد

 هاي و روش SPSSخودسنجي گردآوري و با استفاده از نرم افزار 
ه امتيـاز قبـل و   آماري توصيفي تجزيه و تحليل و بـراي مقايسـ  

همچنـين   t-test (Paired( زوج tبعد از آموزش دانشجويان از 
ها  ها و مهارت براي مقايسه گروه ANOVAو  tهاي  از آزمون

استفاده شد و همبستگي نمرات با ضـريب همبسـتگي پيرسـون    
  .محاسبه گرديد

  
  نتايج

هاي مورد  هاي باليني دانشجويان در مورد مهارت صالحيت
داري  احل قبل و حين زايمان و زدن بخيه، بطور معنينياز در مر

 tدرصد قبل و بعد از آموزش با آزمون  95با حدود اطمينان 
ها در مرحله  ميانگين مجموع امتياز مهارت. اختالف داشتزوج 

داري افزايش يافته  بعد از آموزش در هر سه حيطه بطور معني
  ).1جدول ) (=000/0P(بود 

كمترين يتال از طريق معاينه واژن مهارت تشخيص درز ساژ
بيشــترين و توانــايي دادن وضــعيت صــحيح بــه زائــو  ) 37/12±5(
امتياز را قبل از آموزش به خـود اختصـاص داده   ) 26/29±31(

بعد از آموزش نيز، ميانگين امتيـاز بـراي تشـخيص درز    . بودند
و براي مهـارت   5/84±08/23ساژيتال از طريق معاينه واژن به 

  ت صـــــــــــــــحيح بـــــــــــــــه دادن وضـــــــــــــــعي
هاي مورد نيـاز   ميانگين و انحراف معيار امتياز مهارت .1جدول 

قبل، حين و بعد از زايمان در دانشجويان پزشكي آموزش ديده 
هاي باليني تبريز قبل و بعد از آموزش  در بخش آموزش مهارت

  .1382در سال 

بعد از آموزشقبل از آموزشنوع مهارت

00/89±00/1472/10±65/13 قبل از زايمان

  95/88±26/9  17/18±13/13  حين زايمان

  17/85±78/12  075/31±57/16  بعد از زايمان

  70/85±3/11  08/21±20/14  كل امتياز

  

  .رسيد 5/90±26/13زائو به 
بيشترين امتياز كسب شده پس از شركت در كارگاه 
آموزشي مربوط به دو مهارت، شناسايي محل و موقعيت 

واژن مهارت لمس سرويكس از طريق  و) 93±34/11(سرويكس 
و كمترين امتياز نيز به دو مهارت تشخيص درز ) 34/11±93(

و افتراق ) 5/84±08/23(ساژيتال به وسيله معاينه واژينال 
بوده ) 83±69/21(هاي قدامي و خلفي در معاينه واژينال  فونتانل
  .است

هايي كه قبل از  هاي حين زايمان، مهارت در مورد مهارت
اند به ترتيب  زش بيشترين امتياز را به خود اختصاص دادهآمو

مهارت قرار دادن زائو هنگام زايمان در وضعيت صحيح 
بيني و دهان نوزاد  ، تخليه ترشحات)07/28±5/34(
، پوشاندن و شستشوي صحيح زائو قبل از زايمان )25/25±30(
و كمترين امتياز در اين مرحله به ترتيب مهارت ) 37/25±5/27(

و نحوه برخورد با طناب ) 5/8±96/11(انجام مانور ريتگن 
  .بود) 67/8±02/14(جفتي 

امتياز  هايي كه بيشترين پس از اجراي كارگاه آموزشي، مهارت
زائو قبل از  اند، نحوه پوشاندن و شستشوي صحيح را كسب كرده

بيني و دهان نوزاد ، تخليه ترشحات )88±59/13(زايمان 
دوم زايمان ه مادر براي كنترل مرحله ، آموزش ب)61/12±88(
و خارج ساختن ) 86±53/12(، انجام مانور ريتگن )48/14±22/86(

  .بود) 86±53/12(جفت 
هاي پس از زايمان كه عمدتاً به برخورد با  در مورد مهارت

) مربوط به ناحيه پرينه(ها  هاي ايجاد شده و بخيه زدن برش زخم
، كمترين امتياز در مرحله قبل از آموزش به نحوه پرداخت مي

، )17±92/23(سازي محل زخم  آمادهشستشو، استريل كردن و 
، نحوه گره زدن )5/22±72/22(هاي مختلف بخيه زدن  روش

و آموزش افراد در زمينه تعويض پانسمان و پيگيري ) 6/23±27(
  در برنامه پس از شركت. داشتتعلق  )33±97/25(زخم 
حس  به نحوه بي شده امتياز كسب شي مربوط، بيشترينآموز

، )89±28/15(نحوه گره زدن ، )89±44/13(كردن محل بخيه 
و نحوه ) 5/88±32/15(هاي مختلف بخيه زدن  روش

براي بخيه زدن  سازي وسايل مورد استفاده سترون
  .بوده است) 32/15±5/88(

 هــاي آمــاري در مــورد صــالحيت بــاليني دانشــجويان مقايســه
آن بـود   پزشكي براي اداره مراحل قبل، حين و بعد از زايمان، بيانگر

ــاز اســتاندارد شــده دانشــجويان در بعضــي    ــانگين امتي كــه مي
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همـان گـروه   هـاي ديگـر در    داري با مهارت ها بطور معني مهارت
نشان داد كه بين  آزمون آماري پيرسون). =000/0P(تفاوت داشت 

بـه قبـل و بعـد از زايمـان، در     هـاي مربـوط    ميانگين مجموع مهـارت 
داري وجـود نداشـت،    مراحل قبل و بعد از آموزش، همبستگي معنـي 

هاي مربوط به حين زايمان  مجموع مهارتولي بين ميانگين امتياز 
-35/0داري  قبل و بعد از آموزش رابطه معكوس متوسط معني

r= به دست آمد.  
  

  بحث
ي باليني ها نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش مهارت

مورد نياز، قبل، حين و بعد از زايمان به دانشجويان پزشكي در 
دانشجويان را افزايش تواند صالحيت  هاي باليني مي بخش مهارت

و مؤسسات آموزشي  ها هاي مهم دانشكده يكي از رسالت. دهد
هاي  توانمندي و مهارت هاي علوم پزشكي، ايجاد مرتبط با رشته

آنان براي ارائه خدمات سازي  ادهالزم در دانشجويان و آم
به تمام افراد جامعه و از جمله  بهداشتي و درماني مرتبط با سالمت

هاي  موقعيت. افرادي است كه نياز فوري به چنين خدماتي دارند
ها و مواردي كه نياز به  بيني نشده و برخورد با بيماري پيش

ي است كه بدون فوت وقت دارند، از جمله موضوعاتمداخالت سريع و 
آموزش علوم پزشكي اندركاران  بايد مورد توجه مسئولين و دست

آموختگان  هاي اوليه در دانش ضرورت ايجاد آمادگي. قرار گيرد
هاي باليني براي كمك به انجام  پزشكي و ساير رشته هاي رشته

نتايج به دست . باشد نظران مي زايمان موفق، مورد توافق صاحب
هاي يادگيري در  آيي ايجاد فرصت رآمده از اين پژوهش، كا

 ها و تجهيزات سازي شده و با استفاده از مانكن هاي شبيه محيط
جانبي آنها در ايجاد مهارت براي ارائه برخي خدمات باليني را 

البته الزم به تذكر است با توجه به سطوح . سازد مشخص مي
 هاي آموزش در بخش حركتي - مختلف يادگيري در حيطه رواني

تواند جايگزين آموزشهاي عملي در بخشهاي  هاي باليني نمي رتمها
ها  سازي دانشجويان براي انجام اين مهارت باليني شود اما، در آماده
  .كننده خواهد بود به شكل هماهنگ كمك

حين هاي قبل،  نكته مهم، تفاوت امتياز دانشجويان در مهارت
واند به علت ت اين امر مي. و بعد از زايمان در پيش آزمون است

ها و يا به توانايي  قبلي دانشجويان در انجام برخي مهارت  آمادگي
عدم . شده باال، اما غير واقعي دانشجويان نسبت داده شوددرك 

هاي قبل و بعد از زايمان در قبل و بعد از آموزش  همبستگي مهارت

بيانگر آنست كه تأثير برنامه آموزشي اجرا شده هم براي 
خود را در ارزيابي اوليه در سطح باالتري مورد  دانشجوياني كه

آنها در  قضاوت قرار داده بودند، و هم آنهايي كه قضاوت اوليه
تري قرار  در سطح پايينها  مورد آمادگي براي انجام مهارت

بودن همبستگي امتياز  معكوس. داشت، يكسان بوده است
تواند  يقبل و بعد از آموزش، مهاي مرتبط با حين زايمان  مهارت

ها و  اوليه دانشجويان از توانايي ناشي از عدم ارزيابي صحيح
سازد، و يا اين روش آموزشي، در   ها خود را نمايان  آمادگي

ها حين زايمان، براي افراد كم مهارت بسيار  يادگيري مهارت
سودمندتر باشد به ترتيبي كه هر قدر امتياز خوداثربخشي درك 

بل از آموزش كمتر ارزيابي شده، اين شده دانشجويان در مرحله ق
  .امتياز پس از آموزش افزايش بيشتري را نشان داده است

هاي آموزش باليني در ايجاد آمادگي  كارآيي بخش
بين هاي  مهارتهاي علوم پزشكي براي انجام  دانشجويان رشته

اي، حداقل در افزايش اعتماد به نفس و آمادگي اين دانشجويان  رشته
مورد نتيجه در  گيري نكار خواهد بود، اگرچه تصميمغير قابل ا

آموختگان  و دانش اي دانشجويان نهايي، يعني، بهبود عملكرد حرفه
آيي  هاي كار نياز به انجام مطالعات ديگر و توجه به شاخص

  .خواهد داشت
هاي مجازي  اي در مورد امكان استفاده از واقعيت در مطالعه

(Virtual realily) زنان و   هاي رشته هارتدر آموزش م
هاي مورد استفاده در صنعت، علوم و  مامايي، وسايل و روش

هاي  آميزي براي ايجاد واقعيت آموزش، كه بطور موفقيت
مجازي بكار گرفته شده بودند، مورد بررسي قرار گرفته و 

هاي مجازي براي  نتايج اين بررسي امكان استفاده واقعيت
به رشته زنان و مامايي را تأييد هاي باليني مرتبط  كسب مهارت
  ).4(نموده است

عالوه بر موارد فوق، حتي براي دانشجويان مؤنث نيز، به 
داليل متعددي همچون محدود بودن ساعات كاري و در 
دسترس نبودن بيمار كافي براي آموزش و نيز براي ايجاد 
آمادگي ذهني در اين دسته از دانشجويان، طي دوره آموزشي 

. كننده خواهد بود كمكهاي باليني بسيار  وزش مهارتدر بخش آم
سازي  هاي شبيه از بخش پژوهشگران موارد عملي امكان استفاده

هاي باليني مرتبط با رشته زنان و  شده براي آموزش مهارت
اند كه درگيري مدرسين، در  مامايي را گزارش و تأكيد كرده

بكار بردن  هاي مربوط به رشته زنان مامايي، با آموزش مهارت
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وسايل كمك آموزشي، بايد بطور آگاهانه و جدي باشد كه منتج 
  ).5(به باال بردن ارزش و اعتبار آموزش در اين رشته گردد

اي در دانشگاه سيدني استراليا، دانشجويان  در مطالعه
اي كه  ميزان اضطراب و اعتماد به نفس خود را در پرسشنامه

ود، قبل و بعد از انجام براي همين منظور تدارك ديده شده ب
. اند ابراز نموده) Gynecology(اولين معاينه ژنيكولوژي 

دانشجويان قبل از هاي اين مطالعه، سطح اضطراب  براساس يافته
در . معاينه بطور قابل توجهي افزايش و پس از معاينه، كاهش يافته بود
اند،  اين مطالعه، دانشجوياني كه تجربه قبلي در انجام معاينه داشته

بطور خالصه، اضطراب اوليه . اند اضطراب كمتري را گزارش نموده
دانشجويان تحت تأثير تجارب يادگيري قبلي آنان بوده و اتخاذ 

هاي آموزشي مناسب در كاهش اضطراب دانشجويان مؤثر  روش
  ).6(بوده است

 شود كه هاي پژوهش، پيشنهاد مي باتوجه به يافته
مخصوصاً در هاي عملي،  هارتدانشجويان پزشكي در انجام م

مورد آموزش چگونگي انجام زايمان و زدن بخيه، تحت 
هاي باليني و  آموزش دقيق در مراكز آموزش مهارت

ها قرار گيرند تا بتوانند در موارد اورژانس به تيم  بيمارستان
  .پزشكي و بيماران كمك مؤثري بنمايند

  
  قدرداني

ـاليني   ش مهارتاز تالش و همكاري كارشناسان بخش آموز هاي ب
  .شود در تمامي مراحل انجام اين پژوهش سپاسگزاري مي
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The Effect of Clinical Skills Training on Medical Students' Clinical Competencies in the Management of 

Vaginal Delivery  
 

Amini A, Hassanzadeh Salmasi S, Shaghaghi A, Safaii N, Sedagat K 
 
Abstract 
 
Introduction. Clinical skills training program provides an opportunity for medical students to improve their 
clinical skills in a simulated setting which is designed and equipped for learning a number of key skills by 
practicing on manikins and related equipments. The aim of this study was to determine the effect of clinical 
skills training program on clinical competencies of medical students in the management of vaginal delivery 
in Tabriz Medical University. 
Methods. In this quasi-experimental research with one group, pre- and post-test design, 50 medical students 
were selected randomly and assessed using a valid and reliable questionnaire asking about their clinical 
competencies in  the management of different stages of vaginal delivery and also about their suturing skill. 
Likert scale was used for determining the level of competency based on self-assessment approach. Data 
analysis was done by SPSS software using descriptive analysis, paired t-test, ANOVA and Pearson 
correlation coefficient. 
Results. A significant increase was observed in the mean score of skills related to pre-delivery stage (from 
14±13.65 to 89±10.72), skills needed during performing the delivery (from 18.17±13.3 to 88.95±9.26), and 
skills needed during the post-delivery stage such as suturing and dressing (from 31.07±16.57 to 
85.17±12.78). There was a significant difference between the mean score related to the skills needed 
before, during and after delivery, before and after education. 
Conclusion. Practicing in Clinical Skills Center considerably increased perceived self-efficacy of medical 
students for doing the skills needed for the management of a safe vaginal delivery which in turn could lead 
to increasing their skills in confronting patients. 
 
Key words. Clinical skills, Training, Vaginal delivery, Clinical competency, Medical students. 
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