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Background & Aims: Professional behavior, as one of the fundamental 

elements of professional training, obliges nursing and midwifery staff to follow 

the principles that make them receive care with more confidence and trust 

along with the clients. This study aimed to evaluate the psychometrics of a 

questionnaire and determine the professional behavior of midwives working in 

the delivery wards of medical centers and hospitals under the auspices of 

Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran, in 2019. 

Methods: This descriptive-analytical study evaluated 200 midwives working 

in delivery units with a standardized checklist assessing the professional 

behavior of health care providers. 

Results: The results obtained in the areas of confronting with the client, being 

responsible and having interaction with colleagues, and considering the patient 

as a human, being trustworthy, identifying and satisfying the patient's needs, 

paying attention to the patient's conversations and having a respectful behavior 

with him/her, performing tasks properly, providing appropriate feedback, 

observing hospital rules, and respecting colleagues were among the most 

important priorities of the study findings. 

Conclusion: Based on the findings of this study, the factors requiring attention 

included confronting with the client, considering the patient as a human, paying 

attention to the patient's conversations and having a respectful behavior with 

him/her, being trustworthy, identifying and satisfying the patient's needs, providing 

continuing care to clients, and observing the morals in interaction with clients. 
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 9شماره . 1. دوره 9911پاییز 

ی زایمانی هابلوکی ماماهای شاغل در احرفهنامه رفتار ی و ارزیابی پرسشسنجروان

 9911در سال ه علوم پزشکی شهرکرد ی تحت پوشش دانشگاهامارستانیب

*5،،یاحمد، سلیمان 4یازیا، زهرا 9افشار، لیال 2یعیربلیلی  ،9رخشانمنیژه 

علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران دانشگاه ی و مدیریت،مجاز دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی، .1

 ایران شهرکرد، شهرکرد، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، بهداشت ارتقا و بهداشت آموزش هگرو استادیار، .2

3. دانشیار، گروه اخالق پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی، مجازي و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران گاهدانش ی و مدیریت،مجاز دانشجوی دکتری آموزش پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی، .4

 علوم مدیریت، دانشگاه و پزشکی آموزش مجازی دانشکده پزشکی، آموزش دانشیار پزشکی، آموزش گروه دکترای تخصصی، مدیر .5

ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی

سوئد کارولینسکا، گروه یادگیری، انفورماتیک، مدیریت و اخالق، انستیتوی در پژوهش به وابسته دانشکده .6

:چکیده

 موظف را مامایی و پرستاری کارکنان ای،حرفه آموزش زیربنای عناصر از یکی ایحرفه رفتار :هدف و زمینه

 این. کنند دریافت را هامراقبت بیشتری اعتماد و اطمینان مددجویان، با کنار در تا کندمی اصولی رعایت به

 مراکز زایمانی هایبلوک در شاغل ماماهای ایحرفه رفتار عیینت و نامهپرسش سنجیروان هدف با پژوهش

 .شد انجام 1331 سال در شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت هایبیمارستان و درمانی آموزشی

 ایحرفه رفتار سنجش استانداردشده لیستچک با تحلیلی-توصیفی مطالعه این :بررسی روش

 .است پرداخته زایمان هایبلوک در شاغل ماماهای از نفر 222 ارزیابی به سالمت خدمات دهندگانارائه

 بیمار به توجه و همکاران با تعامل و پذیریمسئولیت مددجو، با مواجهه هایحیطه در نتایج ها:یافته

 بیمار هایصحبت به توجه ها،آن ساختن برآورده و بیمار نیازهای شناسایی رازداری، انسان، یک عنوانبه

 رعایت همچنین و مناسب بازخورد ارائه احسن، نحو به هلمحو وظایف انجام او، با محترمانه رفتار و

 .بودند مطالعه هاییافته هایاولویت ترینمهم از همکار به احترام بیمارستان، قوانین

 انسان، یک انعنوبه مددجو به توجه مددجو، با مواجهه حیطه در داد نشان پژوهش این هاییافته گیری:نتیجه

 با محترمانه برخورد ها،آن شناسایی و بیمار نیازهای به توجه رازداری، مددجو، هایصحبت به گوش دادن

.بودند اهمیت حائز مددجو با تعامل در محدودکننده خطوط مددجو و رعایت از مراقبت استمرار مددجو،

1333 شهریور 11: دریافت تاریخ

 1333مهر  22پذیرش:  تاریخ

 1333پاییز انتشار:  یختار

ها:واژه کلید

 ی،ارفتار حرفه بلوک زایمان،

مامای، سنجروان

:نویسنده مسئول*

  یاحمدسلیمان 
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 مقدمه 

که اصول عملکرد  دارداخالقی  یحرفه پزشکی قوانین

علم » بودنتازه با وجود. کندیرا تشریح م پزشکانکارکنان 

نشگاهی، مفاهیم اخالقی در عنوان رشته دابه« اخالق پزشکی

و قدمتی به بلندای تاریخ  است کنار علم پزشکی مطرح بوده

میمون و آیین نامه ابنمناجات طب دارد. سوگندنامه بقراط،

ها اخالقی عقیلی شیرازی ازجمله متون کهنی هستند که در آن

حقوق بیمار به پزشک و رعایت اصل  برتریبه اصولی چون 

است. در عصر حاضر و در دنیای علوم رازداری تأکید شده 

ای محسوب ای از اخالق حرفهاخالق پزشکی شاخه ،جدید

صورت کاربردی در کند اخالقیات را بهشود که سعی میمی

 .(1) کنداخالقی در طب وارد  یهایریگمیحوزه تصم

اخالقـی و اصول  یهابـه مسائل و پرسش یااخالق حرفه

پـردازد و بر اخالق می یاحرفه اخالقی یک نظام یهاو ارزش

تحوالت دنیـای کنونی نیاز به . ناظر است یادر محیط حرفه

مرتبط با پزشـکی را به ضرورتی  یهارویکرد اخالق در حرفه

 ها وتمام تالش زهیانگ .(2)انکارناپذیر تبدیل کـرده اسـت 

تحوالت جوامع بشری، ارتقا و تأمین سالمت انسان است. 

سطح زندگی بدون توجه به کیفیت  یارتقا توسعه ملی و

گروه  دو عنواننیست. مادران و نوزادان به ریپذخدمات امکان

جلوگیری از  .جامعه نیازمند توجه بیشتری هستند ریپذبیآس

مادران و نوزادان یکی از ارکان عدالت اجتماعی به  ریوممرگ

ری و باید به بهترین وجه از پیدایش عوارض ماد رودیشمار م

های زایمان . مراقبت از مادران درشودپیشگیری  یو نوزاد

 و باید قادر به سرپرستی . مامابدون عارضه بر عهده ماما است

زنان در طول بارداری، زایمان و دوره بعد از زایمان از مراقبت 

از مادران و نوزادان  تیباشد. ماماها موظف به مراقبت و حما

نه مهارت کامل را داشته زمی نیهستند و ضروری است در ا

 .(3)باشند 

 یارائه مراقبت ایمن بر اساس اصول حرفها رونیازا

 یها و ارتقابیمارستان یورتواند موجب افزایش بهرهمی

از  یارعایت اخالق حرفه .(4)فرهنگ ایمنی بیمار شود 

کارگیری آن تأثیر های مهم کادر درمانی است؛ چراکه بهویژگی

درمان و بهبود روابط بیمار و تیم درمانی دارد. در روند  ییبسزا

 معنی، بهیااز اخالق حرفه یاوان شاخهنعاخالق پزشکی به

های گیریمختلف در حیطه تصمیم یهافعالیتی است که بحث

اخالقی در پزشکی را دقیق بررسی و در صورت لزوم، 

. اخالق پزشکی سعی دارد کندیصادر مرا هایی دستورالعمل

های اخالقی را در حیطه گیریرت کاربردی تصمیمصوبه

سان در دوران . انهای پزشکان و کادر درمانی وارد کندفعالیت

 که رعایت این حقوق، بخصوص در داردبیماری حقوقی 

 .(5)دارد  ایهای خاص، اهمیت ویژهبیماری

، یایکی از عناصر زیربنایی آموزش حرفه یااخالق حرفه

د کنمامایی را به رعایت اصولی موظف میکارکنان پرستاری و 

ها را تا در کنار آن مددجو با اطمینان و اعتماد بیشتری مراقبت

ها را تواند مراقبتزمینه می نیو هرگونه خلل در ا کنددریافت 

ها با در این رشته نشاغال .(6)الشعاع قرار دهد تحت

د را ای خوتوانند دانش حرفهیافتن از علم اخالق میآگاهی

و امکان ایجاد محیط فیزیکی، اجتماعی و روانی  دهندارتقا 

 .(8،1) کنندمناسب را برای بیماران فراهم 

ترین توجهات را از بیمار به خود مسائل اخالقی عمده

مسائلی نظیر ایمنی، آسایش، حفظ حریم  .دهندمیاختصاص 

طور مجزا از گاه بهخصوصی، آرامش و رضایت آگاهانه هیچ

های پرستاری برای بیماران مذکور در نظر ات و مسئولیتاقدام

. لذا ضرورت ارتباط ویژه و مطلوب مبتنی بر شودیگرفته نم

 شود. اصول اخالقی بین کارکنان و بیماران کامالً احساس می

 یریکارگای در شیراز نشان داد میزان آگاهی و بهمطالعه

در پرستاران در بالینی  یریگمیاصول اخالقی در مراقبت و تصم

دانش  یریکارگو پرستاران توانایی بهاست حد مطلوب نبوده 

در مطالعه  نیهمچن .(3)اخالقی را در محیط کار نداشتند 

نصیریانی و همکاران میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه 

 .(12)بخشی نبود پرستاران در سطح رضایت

لکرد در عم یانجش میزان رعایت اصول رفتار حرفهلذا س

 ندهیعنوان کارکنان آبه) بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی

تعیین  برایعنوان منبعی ، به(سیستم خدمات بهداشتی درمانی

برای ایجاد تحول در  یریگمینیازهای آموزشی و تصم

است.  کیفیت آموزش ضروری یهای آموزشی و ارتقامحیط

و ، شرافت یدوستنوع ای شش حیطه مهمرفتار حرفه

 بررا در و تعالی یشناسفهی، عدالت، احترام، وظیکاردرست

 یاماماها در سبک زندگی حرفه نکهیبا توجه به ا .(11) ردیگیم

و از طرفی ساعات  هستندخود پیوسته با مفاهیم اخالقی درگیر 

و با  کنندمیزیادی را با مددجویان و حرفه پزشکی سپری 

قی در کیفیت خدمات عنایت به اینکه آشنایی از اصول اخال

شد تا ضمن  بر آنی دارد، لذا پژوهشگر درمانی نقش بسزای
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ی ماماهای شاغل احرفهرفتار ارزیابی نامه به ی پرسشسنجروان

ی تحت پوشش دانشگاه هامارستانیبی زایمانی هابلوکدر 

  علوم پزشکی شهرکرد بپردازد.

 روش بررسی

که با تحلیلی است -این مطالعه یک پژوهش توصیفی

ی هابلوکی ماماهای شاغل در احرفههدف تعیین رفتار 

ی تحت پوشش هامارستانیبی درمانی و مراکز آموزشزایمانی 

انجام شد. بدین  1331در سال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

داشتن دردستبا  دهیدآموزشمنظور پژوهشگر و همکاران 

هش، های مختلف با حضور در محیط پژودر شیفت ستیلچک

مربوطه را  ستیلچکها را ارزیابی و ی آزمودنیاحرفهرفتار 

کشید. جامعه  طولتکمیل کردند. این فرایند به مدت سه ماه 

های کادر مامایی شاغل در بلوک نفر از 222 مطالعه شامل

 روش وبختیاری بودند که بهچهارمحالزایمانی استان 

 سرشماری انتخاب شدند.

های زایمانی دانشگاه علوم محیط مطالعه شامل بلوک

پزشکی شهرکرد بدین شرح است: دانشگاه علوم پزشکی 

ی بندردهوبختیاری بر اساس چهارمحالشهرکرد در استان 

ها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه

های قطب هفت منطقه آمایشی کشوری و جزء دانشگاه عنوانبه

بیمارستان  1درمانی و -مرکز آموزشی 2است که  3تیپ 

درمانی تحت پوشش دارد. همچنین یک بیمارستان تأمین 

پردازد. از اجتماعی نیز در استان به ارائه خدمات سالمت می

بیمارستان بلوک  8این تعداد یک مرکز آموزشی درمانی و 

زایمانی دارند که در این پژوهش با مشخصات زیر، کادر 

 مامایی مشمول بررسی شدند:

 622: دارای ( شهرکردسهاجر )ی درمانی ز آموزشمرک -

تخت لیبر و پست  43تخت فعال با  421تخت مصوب و 

سانتر ریفرال زنان  عنوانبهنفر کادر مامایی شاغل  52پارتوم و 

 ناتال( در استان.ی خدمات پریبندسطحطبق نظام  3)سطح 

معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن سالمت جسمی و 

 6شتن حداقل مدرک کاردانی مامایی، داشتن حداقل روحی، دا

های زایمانی و اشتغال در زمان پژوهش ماه سابقه کار در بلوک

بود. معیارهای خروج نیز نداشتن سالمت جسمی و روحی و 

نداشتن آزمودنی به شرکت در مطالعه بود. ابزار گردآوری تمایل

راگیران ی فاحرفهسنجش رفتار  استاندارد ستیلچکاطالعات 

توسعه » خدمات سالمت بود که از مجموعه دهندگانارائهو 

در  شدهنیتدو« یاحرفهی و اخالق دانشگاهی هاارزش

علوم پزشکی شهید  دانشگاه کارگروهدر  1338 بهشتیارد

، هیگو 3مواجهه با بیمار با سطح در سه بهشتی تهران 

 6با گویه و تعامل با همکاران  12ی شخصی با ریپذتیمسئول

رفتار ( ندرتغالباً، گاهی و به)ی لیکرت قسمتسهبا طیف  گویه،

کند. را بررسی می( ماماها سالمت )ازجملهای کارکنان حرفه

با استفاده از نظرات  لیستاین چکی ایصوری و محتوروایی 

 بررسی و اخالق پزشکی، بالینی و آموزش پزشکی خبرگان

 .شدید أیت

نامه پرداخته شد و پرسش یسنجرواندر این پژوهش به 

از دو ضریب نسبت  یی صوری و محتواییروابرای انجام 

و شاخص  (CVR: Content Validity Ratio) روایی محتوا

 .استفاده شد( CVI: Content Validity Index) روایی محتوا

از نفر  12 اریدر اختنامه یی، پرسشایو پایی روامنظور تعیین به

 4اخالق )مدرس درس نظران )صاحبو حوزه اخالق  دیاسات

 3) ییمامانفر(، متخصص  3) یپزشکنفر( و متخصص آموزش 

 آمد. دستبه 1 جداول که نتایج مطابق قرار گرفت  (نفر(

 نییافتن از اننای، اطم(CVIهدف نسبت روایی محتوا )

محتوا )ضرورت عبارت(  نیترحیو صح نیتراست که مهم

بر اساس نمره  تمیهر آ انتخاب شده است. بدین منظور

ضروری  مفید است اما»، («1) ضروری نیست»قسمتی سه

شاخص از  .شودتنظیم می(« 3) ضروری است»و (« 2) نیست

سادگی و »محاسبه سه معیار  برای( CVR)روایی محتوا 

از طیف « بودنوضوح یا شفاف»و « بودنمربوط»، «بودنروان

 : شودمیقسمتی به شکل زیر استفاده  چهارلیکرت 

 نیاز به بازبینی (1) بودن: پیچیده استمعیار سادگی و روان ،

، کامالً (3) ، ساده است اما نیاز به بازبینی دارد(2) جدی دارد

 ؛(4) ساده است

 تا حدودی مرتبط  (،1) بودن: اصالً مرتبط نیستمعیار مربوط

 ؛(4) ، کامالً مرتبط است(3) ، نسبتاً مرتبط است(2) است

 نیاز به بازبینی (1) بودن: مبهم استوح و شفافمعیار وض ،

، (3) ، واضح است اما نیاز به بازبینی دارد(2) جدی دارد

 (.4) کامالً واضح است

ارزیابی رفتار  گانهسههای در حیطه CVIو  CVRسپس 

 های زنان و مامایی مرکز ای ماماهای شاغل در بخشحرفه
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 روایی صورینسبت و شاخص روایی محتوا و  .9جدول  

 ابزارها
 روایی نسبت شاخص

 محتوا
 صوری روایی شاخص محتوا روایی شاخص

 با نظرآلفای کرونباخ 

 نفر از اساتید 22

 81/2 11/1 11/2 (13/2-2) مواجهه با مددجو

 86/2 58/1 13/2 (1-16/2) ی شخصیریپذتیمسئول

 11/2 61/1 32/2 (1-2) تعامل با همکاران

 
های تحت پوشش دانشگاه علوم یمارستانآموزشی درمانی و ب

 آمد: دستبه 1پزشکی شهرکرد به شرح جدول 

همچون این ابزار در حیطه مواجهه با مددجو، مفاهیمی 

توجه به سخنان بیمار، برخورد محترمانه با بیمار، شناسایی »

ها، پیگیری کردن آننیازهای بیمار و تالش برای برآورده

فاع از منافع بیمار، رعایت حریم و مراقبت مستمر از بیمار، د

 سنجد.را می «رازداری بیمار

آگاهی »پذیری شخصی مفاهیمی مانند مسئولیت طهیدر ح

های علمی و عملی، پذیرش خطاها، دریافت از محدودیت

های دشوار، ارائه بازخورد، حفظ خونسردی در موقعیت

م در بخش، انجا موقعبهبازخورد مناسب به فراگیران، حضور 

مناسب در  و ظاهربودن و پوشش درست وظایف، دردسترس

گیرد. در حیطه تعامل با همکاران نیز را دربر می «محیط درمان

های دانشی و مهارتی، احترام به همکاران، شناخت کمبود»

پرهیز از جمالت تحقیرآمیز، کمک به همکاران، استفاده صحیح 

مفاهیم مورد  هازجمل «و مقرراتاز تجهیزات و رعایت قوانین 

 تأکید است.

پس از گرفتن اجازه از  دهیدآموزشپژوهشگر و همکاران 

ها، با حضور در محیط معاونت درمان و رؤسای بیمارستان

ای ماماها را های مختلف، رفتار حرفهپژوهش و در شیفت

ها، پژوهشگر با استفاده آوری دادهمشاهده کردند. پس از جمع

ها را ی و استنباطی، دادههای آماری توصیفاز روش

 SPSSافزار نرمو نتایج را با استفاده از  لیوتحلهیتجز

 استخراج کرد.

 هایافته
نتایج پژوهش پس از بررسی مشخصات دموگرافیک نشان 

های زایمانی از کادر مامایی خانم شاغل در بلوک نفر 222داد 

ی تحت پوشش دانشگاه و بیمارستان و درمانی مراکز آموزش

مین اجتماعی شهرکرد که شرایط ورود به مطالعه را داشتند تأ

کنندگان شرکت از درصد 5/32در این پژوهش شرکت کردند. 

درصد بیش از  5/3سال قرار داشتند و  21 تا 22 در دامنه سنی

 از درصد 15نظر تحصیالت،  از. سال سن داشتند 53

 .درصد کارشناس ارشد بودند 5/4کنندگان کارشناس و شرکت

 18سال،  5ماماها کمتر از از درصد  36لحاظ سابقه کاری،  از

سال  15 تا 11 درصد بین 5/13سال و  12 تا 6 درصد بین

بدون سابقه  درصد 14از نظر سابقه مدیریت،  .سابقه داشتند

درصد بدون  5و با سابقه مدیریت  درصد 15/ 5مدیریت، 

در  شدهعههای مطالمحل اشتغال نمونه(. 2پاسخ بودند )جدول 

 دهد بیشترین افراد مربوط نشان می است که ارائه شده 1نمودار 

 

در  کنندگانشرکتمشخصات دموگرافیک  و درصدی فراوان .2جدول 

 مطالعه

 ردیف مشخصات دموگرافیک فراوانی درصد

سن  21-22 65 5/32

 سال()

1 

2/22 44 35-23 

2/22 42 41-36 

5/3 13 48-42 

5/12 25 53-41 

 53از بیشتر  8 5/3

 تحصیالت کاردان 21 5/12

 کارشناس 182 2/15 2

 کارشناس ارشد 3 5/4

کار سابقه  5-2 82 2/36

 سال()

3 

2/18 34 12-6 

5/13 33 15-11 

2/3 11 22-16 

5/6 13 24-21 

 25از بیش  24 2/12

سابقه  بله 31 5/15

 خیر 161 2/14 4 مدیریت

 بدون پاسخ 1 5/2
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 کادر مامایی بر اساس محل خدمت درصد .9نمودار 

 
به مرکز آموزشی درمانی هاجر شهرکرد و کمترین مربوط به 

 . بیمارستان امام سجاد چلگرد است

طبق  «مواجهه با مددجو» طهیحو  سؤاالتنتایج بخش 

ن، یک انسا عنوانبه ماریببود که توجه به  آن انگریب، 2نمودار 

یی نیازهای شناساهای بیمار، رازداری، به صحبت و دقتتوجه 

و برخورد محترمانه با  هاآنکردن بیمار و تالش برای برآورده

 کنندگانشرکتبیماران، به ترتیب بیشترین اولویت را از نظر 

کردن نیازهای مددجو، مدافع منافع او بودن، داشتند و برآورده

عامل با بیمار کمترین اولویت در ت محدودکنندهرعایت خطوط 

 را داشتند.

، 3طبق جدول  زین« ی شخصیریپذتیمسئول» طهیدر ح

بود که پوشش و ظاهر مناسب با محیط کار،  از آننتایج حاکی 

، در دسترس بودن برای ارائه خدمت، در بخش موقعبهحضور 

بازخورد مناسب به فراگیران  و ارائهانجام صحیح وظایف محوله 

اولویت را داشتند و پذیرش خطاها و تالش برای  بیشترین

 دریافت بازخورد از عملکرد خویش کمترین اولویت را داشتند.

 در نمودارکه  گونههمان زین« با همکارانتعامل » طهیدر ح

بود که رعایت قوانین  از آنآمده است، نتایج حاکی  3

بیمارستان، احترام به همکاران، پرهیز از بیان جمالت 

 ی به ترتیبکار تخصص محدودهرآمیز و احترام به تحقی

بیشترین اولویت را داشتند و شناخت کمبودهای دانشی و 

مهارتی و استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات سالمت نیز

 

 
 در مطالعه کنندگانشرکتهای مواجهه با مددجو از دیدگاه تیاولو .2نمودار 
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 در مطالعه کنندگانشرکتی از دیدگاه ی شخصریپذتیمسئولهای تیاولو .9جدول  

ندرتبه گاهی غالباً گویه ردیف حیطه  

ی ریپذتیمسئول

 شخصی

36 (41) 33( 5/43) است. آگاه ( خودیو عملهای )علمی نسبت به محدودیت 1  (5/5 )11  

36 (41) 12( 41) پذیرد.خطاهای خود را می 2  (11) 22  

32 (46) 14( 42) خویش است. دریافت بازخورد از عملکرد به دنبال 3  (11) 22  

24 (12) 13( 5/44) 18( 5/43) نسبت به ارائه بازخورد پذیرش دارد. 4  

21 (5/12) 18( 5/43) 32( 46) کند.ی دشوار خونسردی خود را حفظ میهاتیدر موقع 5  

24 (12) 13( 5/44) 35( 5/48) دهد.به فراگیران بازخورد مناسب می 6  

5 (5/2) 38( 5/11) 151( 83) شود.در بخش حاضر می عموقبه 8  

11 (5/5) 51( 23) 131( 5/65) دهد.ی انجام میدرستبهوظایف محوله را  1  

11 (5/5) 56( 21) 133( 5/66) .استدر دسترس  و همکاراناز سوی بیماران  3  

2 (1) 21( 14) 163( 5/14) مناسب با محیط درمان دارد. و ظاهرپوشش  12  

 

 
 های تعامل با همکاران از دیدگاه کادر ماماییدرصد اولویت. 9نمودار 

 
 کمترین اولویت را داشتند.

 بحث

ی ارفتار حرفه»سؤال در پاسخ به  سؤاالتنتایج در بخش 

مراکز دارای در های زنان و مامایی ماماهای شاغل در بخش

با مددجو  در مواجههوبختیاری بلوک زایمان استان چهارمحال

مددجو مواجهه با  طهیدر ح« چگونه است؟ 1331سال در 

، های اوها نشان داد که توجه به بیمار و دقت به صحبتیافته

کردن داری ، شناسائی نیازهای بیمار و تالش برای برآوردهراز

ها و برخورد محترمانه با او، به ترتیب حائز باالترین اولویت آن

 .مطالعه بوده استکنندگان در از نظر شرکت

ها طبقه اصلی عوامل داده کشاورز نیز آنالیز درمطالعه عطارها و

کرد. این طبقه شامل چهار  مؤثر بر تیمارداری را آشکار

های ها( ویژگیکنندهای )موانع وتسهیلطبقه عوامل زمینهزیر

ای ماما، اصول اخالقی و احترام به شأن و منزلت بود. با حرفه

ا مادران یک نتیجه مهم از مذکور ارتباط بتوجه به طبقه 

تالش خود را برای دستیابی  های مامائی بود که حداکثرمراقبت

دهند. تبیین تجارب ماماها در رابطه با عوامل به آن انجام می

 ای نقش بسیار مهمی درنشان داد عوامل زمینه ،مؤثر بر ارتباط

ده لیکن تأثیر آن میان دارند. این فاکتورها تحت کنترل آن نبو

بسیار مهمی در برقراری ارتباط با مراجعین داشته است. کمبود 

ترین عوامل از جمله مهم ،نسبت ماما به زائو به عنوان یک مانع

شود. از سوی دیگر به ای در برقراری ارتباط با مددجو میزمینه

منظور حفظ و تقویت انگیزه ماماها در انجام وظیفه نیمی از 

شدن در این پژوهش جهت دلگرمی و دیده کنندگانشرکت

ای به تشویق و توجه مسئولین در ارزشیابی دوره آنان زحمات

تأکید داشتند. به عالوه عدالت در پرداخت دستمزد از دیگر 

های که نتایج مطالعه با یافته (12) کننده بیان گردیدعوامل تسهیل

 مطالعه حاضر همخوانی دارد.
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تفرشی  زاغری پژوهش نتایج جو،مدد با مواجهه زمینه در

پرستاری  هایمراقبت عنوانبه نیاز پایه بر مراقبت داد نشان

انگلیس،  در Auteri پژوهش در کهشود. چنانمی تلقی باکیفیت

اساس  بر و بیمارمحور فردی، مراقبتی عنوانبه خوب مراقبت

کارکنانی  وسیلهبه و انسانی صورتبه که شودمی مطرح نیاز

چندان نه مراقبت کهدرحالی شود،می ارائه بامسئولیت و متعهد

توصیف  نیازها با غیرمرتبط و معمول مراقبت عنوانبه خوب

توجه، بی کارکنان وسیلهبه و غیرفردی صورتبه که شد

نتایج  با راستاهم که (13) شودمی ارائه بیمار با بیگانه و تفاوتبی

 .است حاضر مطالعه

پوشش و ظاهر  "یری شخصیپذمسئولیت"درحیطه 

مناسب با محیط کار، حضور به موقع در بخش، در دسترس 

بودن برای ارائه خدمت، انجام صحیح وظایف محوله و ارائه 

بازخورد مناسب به فراگیران حائز باالترین اولویت از سوی 

 .آزمودنی ها بوده است

احساس مسئولیت یکی از  و کشاورزعطارها  در مطالعه

 هاآنبه آن تأکید داشتند.  کنندگانمشارکتبود که  ییهایژگیو

پیامد کارهای  نیو همچنرفتارها  در قبالمعتقد بودند ماما باید 

خود احساس مسئولیت کند و بداند که از چه کسی مراقبت 

کند. اظهار همدلی در درک شدت درد زایمان و موقعیت می

رود. نتایج مادر ویژگی مهم دیگر در حرفه مامایی به شمار می

 .(12)دارد این مطالعه با نتایج مطالعه عطارها انطباق 

است که  از آننتایج مطالعه رضاپور نصرآباد حاکی 

خودسازی، نقش سازنده خانواده و وجدان کاری، 

ی، پیروی از حق و حقیقت، ترسیم دورنمای ریپذتیمسئول

ی، تعادل در کار و زندگی، کوشسختی برای خود، احرفه

 خلق خود به دیگران، و تجاربت زمان، انتقال دانش مدیری

های قابل قبول برای همه همکاران، الگوبودن برای ارزش

از ی، الگویابی احرفهدیگران، اقتدار در انجام وظایف 

استانداردها، تالش برای تغییر  بر اساسی برتر، عمل عملکردها

ت برای جلب رضای تالش گرایی،گیر، نتیجهوپادستقوانین 

برای  تالش مراقبت مستمر، ارائه با جامعه، تعامل بیماران،

به تغییرات حرفه پرستاری در  توجه پیشرفت حرفه پرستاری،

برای الگوپروری،  تالش ،گرانیدر دسازی زمان حال، قابلیت

ی نقشی اساسی احرفههای مدیریت مؤثر وظایف و مسئولیت

  .(14)دارند ی احرفهدر تعالی 

و از افراد جامعه مامایی باید قوانین  هریک نیهمچن

ی مامایی و دانشگاهی را احرفهقانونی، شرعی و  مقررات

رعایت کنند، وظایف آموزشی خود را نسبت به فراگیران، 

همکاران، مددجویان و اعضای جامعه مسئوالنه انجام دهند، 

خدمات در رفع  دهندهارائهبه همکاران و سایر اعضای تیم 

ی، احرفهدر زمینه رفتار  هاآنکنند که برای مشکالتی کمک 

در آید، همیشه پیش می شانیسالمتعملکرد بالینی و 

ی خود را احرفهموظف کار در بیمارستان وظایف  ساعات

 شدهانجامهای مراقبت و کاملبه نحو احسن و ثبت دقیق 

پاسخ دهند، با سایر  سرعتبهها انجام دهند و به فراخوان

و  موقعبهخدمات سالمت همکاری  دهندهرائهااعضای تیم 

مناسب داشته باشند، پس از اتمام نوبت کاری از انتقال 

اطمینان حاصل کنند، روند  همکار خودمسئولیت مراقبت به 

مراقبت از مددجویان را پیگیری کنند و از ارائه خدمات 

الزم برای ادامه مراقبت و آموزش برنامه ترخیص به مددجو 

 اصل کنند.اطمینان ح

برای ها نشان داد یافته رستگار و همکاراندر مطالعه 

ها باید احتیاط الزم را به کار کردن مداخالت مامایی، آنخطریب

الزم این موضوع را با سایر اعضای تیم  در مواردبندند و 

منظور تأمین فضای مناسب برای سالمت به اشتراک گذارند، به

ت، نظافت، نظم و ایمنی و زایمان از نظر نور، صدا، حرار

ی احرفهمشاهده خطای  در صورتشادی اهتمام ورزند، 

همکار موضوع را با او مطرح کنند و به او در کنترل آسیب 

صالح کمک کنند و ، اظهار خطا به بیمار و مراجع ذیواردشده

نبودن به یجد در صورتی همکار را احرفهرفتارهای سوء

 .(15)د ندهخود افراد بازخورد 

مروری خود  در مطالعه و همکاراندر همین زمینه قربانی 

اظهار کردند که برای عرضه خدمات پرستاری باکیفیت و بهبود 

 عملکردبیماران نیاز است استانداردهای  ترعیسرهرچه 

این استانداردها  ازجملهگرفته شود که  در نظرپرستاری 

کاری و ی(، وجدان و انسانی احرفهی )اخالق ریپذتیمسئول

ی ریپذتیمسئولیی است. به همین دلیل میزان پاسخگو

های بهداشتی و متولیان های نظامپرستاران یکی از دغدغه

 .(16) سالمت در کشورهای مختلف است

تعامل با »در حیطه سوم پژوهش  سؤالدر بررسی 

نتایج حاکی از آن بود که رعایت قوانین بیمارستان، « همکاران

، پرهیز از بیان جمالت تحقیرآمیز و احترام احترام به همکاران

از نظر  را اولویت بیشترینتخصصی به ترتیب  به محدوده کار
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 .است داشتهجامعه مورد پژوهش  

ی مطالعه کعب عمیر و همکاران نشان داد ارتباط هاافتهی

ی توسط احرفهی مؤثر و رعایت اخالق سازماندرونبین عوامل 

دادن به رفتارهای ی پژوهش، پاداشهاافتهپرستاران، توجه به ی

اخالقی توسط همکاران و نیز درستی رفتارهای اخالقی 

ی و نیز تقویت احرفهتواند با رعایت اصول اخالق پرستاران می

 حالنیبااهمراه باشد.  در پرستارانو افزایش رفتارهای اخالقی 

ی پرستاران احرفهی و اخالق راخالقیغکردن رفتارهای بین تنبیه

ی مشاهده نشده است. از نظر این پژوهشگر معناداررابطه 

دادن به رفتارهای اخالقی، رعایت رفتارهای اخالقی پاداش

توسط همکاران و نیز درستی رفتارهای اخالقی سرپرستاران 

ی و نیز تقویت و احرفهتواند با رعایت اصول اخالق می

با برخی افزایش رفتارهای اخالقی در پرستاران همراه باشد که 

های بعد تعامل با همکاران نظیر احترام به همکاران از گویه

 .(18)دارد همخوانی کامل 

در همین رابطه پاسیار و همکاران در پژوهش خود به این 

ی اندکی مشکل به احرفهنتیجه رسیدند که اجرای همکاری بین

است که بین  سریمانجام همکاری زمانی  چراکهرسد؛ نظر می

اعتماد و اطمینان وجود داشته باشد، افراد توانایی  اعضای تیم

ها را داشته باشند، نسبت به غلبه و مواجهه با این تفاوت

های خود در این همکاری آگاهی کاملی داشته باشند و نقش

های الزم برای ایجاد انسجام درتیم رهبر نیز از توانمندی

همکاری بنابراین، ایجاد چنین محیطی برای ؛ باشد مندبهره

ها هایی مواجه است. این چالشی همچنان با چالشاحرفهبین

ی احرفهممکن است منجر شود که کارکنان نتوانند همکاری بین

شده نوید باال نگه دارند، همچنین نتایج حاصل در سطحخود را 

ی و رضایت شغلی پرستاران احرفهارتباط مثبت همکاری بین 

محققان نیز به وجود ارتباط  راستا سایر نیدر ادهد. را می

با رضایت شغلی  رانیو مدی پرستاران احرفههمکاری بین

 .(11)اند کردهاشاره 

ی احرفهمطالعات متعدد درباره مفاهیم گوناگون اخالق 

آن  ازجمله. اندکردهخدمات سالمت بحث  دهندگانارائه

با او توان به احترام به شأن و منزلت بیمار و برقراری ارتباط می

علوم پزشکی و  نظرانصاحباشاره کرد که مورد تأکید تمامی 

توان به مواردی همچون . در این زمینه همچنین میاستانسانی 

قرار هنگام اظهار همدلی همراه با صبر و بردباری با مادر بی

های علمی و عملی ماماها در برخورد تحمل درد زایمان، مهارت

یمان و مدیریت بیمار، احترام با مددجو و پیشبرد فرایند زا

حفظ  در جهتبه کار تیمی  و اعتقادشدن برای تیم کاری قائل

هایی که ها و دغدغهسپردن به صحبتایمنی مددجو، گوش

با آن مواجه هستند، احساس مسئولیت و رعایت  انیمددجو

انضباط اداری توسط ماما و رعایت قوانین و مقررات و در 

کردن مداخالت ائه خدمت، ایمندسترس بودن او برای ار

گذاری تجربیات و مشاهدات، تأمین اشتراکمامایی با به

گیری فضای فیزیکی دلپذیر و مناسب برای مددجو، تصمیم

اخالقی درباره مددجو، رفتار مراقبتی مناسب با تلفیق 

های تعهد و وفاداری سازمانی و جوّ اخالقی، رضایت مؤلفه

شمردن حریم و استقالل محترم ای وشغلی و شایستگی حرفه

های زایمانی کرد. با توجه به اینکه بلوک مددجو اشاره

شده تحت نظارت مستقیم و مستمر پژوهشگر در ارزیابی

وهش ژدر انجام پ پژوهشگر، لذا استی احرفهحیطه شغلی و 

 نشد.رو هبا محدودیت خاصی روب

 گیرینتیجه

 طهید در حاین پژوهش نشان دا یهاافتهی یطورکلبه

 ،عنوان یک انسانتوجه به مددجو به ،مواجهه با مددجو

توجه به نیازهای ، رازداری، مددجو یهادادن به صحبتگوش

استمرار ، با مددجو برخورد محترمانه، هاشناسایی آن و بیمار

تعامل با  در رعایت خطوط محدودکننده، مراقبت از مددجو

پوشش ی، ریپذتیولمسئ طهیدر ح .ز اهمیت بودندئمددجو حا

در ، محل کار موقع دربه حضور، متناسب با محیط کار ظاهر و

ه بازخورد ئارا، انجام صحیح وظایف محوله، دسترس بودن

های دشوار اهمیت موقعیت حفظ خونسردی در، مناسب

 ،رعایت قوانین بیمارستان ،تعامل با همکاران طهیدر ح .داشتند

، کاربردن جمالت تحقیرآمیزهب از پرهیز، احترام به همکاران

همیاری و ی، خطوط محدودکننده کار تخصص شمردنمحترم

امکانات  استفاده صحیح از تجهیزات و کمک به همکاران و

اساس  بر پژوهشگر اهمیت را داشتند. بیشترینسیستم سالمت 

زنان  یهااندرکاران بخشپژوهش معتقد است دست یهاافتهی

 ی،اتوسعه عملیاتی اخالق حرفه ید بابا شیازپشیب مانیو زا

انضباط کاری و تعامل متقابل در جهت حفظ  ی،ریپذتیمسئول

 یان اهتمام ورزند.وکرامت مددج

 ها در بالینکاربرد یافته

ریزان و ی مطالعه، به برنامههاافتهبا توجه به ی

شود در راستای های آموزشی پیشنهاد میبرنامه گذراناستیس
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مندی ی در رشته مامایی و رضایتاحرفهاعتالی اخالق 

مراجعان، با وجود واحد درسی اخالق و مقررات مامایی در 

کوریکولوم آموزشی این رشته، نیاز به افزودن واحد درسی یا 

و  استی مرتبط در سایر دروس تخصصی اجباری هاسرفصل

ی مندبهره با نظارت در اجرای دقیق کدهای اخالقی در مامایی

ب تشویق و تنبیه در اجرای هرچه بهتر این از سیستم مناس

 شیازپشیبتکریم  منظوربهی این موضوع سازنهینهادقوانین و 

  مادران باردار ضرورت دارد. 

 مالحظات اخالقی
این مطالعه پس از کسب اجازه از کمیته اخالق دانشگاه علوم 

 ir.sbmu.sme.rec.1398.093با کد اخالق پزشکی شهید بهشتی 

. توضیح درباره اهداف مطالعه، کسب رضایت کتبی، انجام شد

گیری از مطالعه و رعایت اصل رازداری از دیگر دادن حق کناره

 موارد اخالقی بود که در مطالعه حاضر رعایت شده است.

 حمایت مالی

های مالی معاونت پژوهشی این مقاله حاصل حمایت

 باشددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می

 تعارض منافع

نامه کارشناسی ارشد مصوب مقاله حاضر حاصل پایان

باشد. تعارض منافع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می

 وجود ندارد.

 تشکر و قدردانی

نامه کارشناسی ارشد، مصوب این مقاله حاصل پایان

باشد. می 5644دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به کد 

شی دانشگاه و ماماهای های معاونت پژوهوسیله از حمایتبدین

استان  هایبیمارستان و همچنینهای هاجر و کاشانی بیمارستان

 .شودتشکر و قدردانی میچهار محال و بختیاری 
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