مجله اریانی حقوق و اخالق زیست زپشکی

ردمان انباروری ابنسینا
شاداب شاهعلی ،1شیما صدیقینیا ،2آرش

مقالۀ پژوهشی

ربرسی میزان رعایت کداهی اخالقی مامایی و متغیراهی وابسته هب آن رد نمونۀ مامااهی ش کرتکننده رد ربانهماهی آموزش مدا وم مرکز

مهذب2

 -1عضو هیئت علمی گروه بهداشت باروری و مامایی ،دانشکدۀ علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -2مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل ،پژوهشکدۀ فنآوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی ـ ابنسینا ،تهران ،ایران

چکیده
واژههای کلیدی:
اخــالق مراقبــت ،آمــوزش اخــالق،
خــودگزارشدهــی ،کــدهای اخالقــی
مامایی

مقدمه :به دنبال تألیف کدهای اخالقی مامایی در نظام سالمت ایران ،اطالع از میزان رعایت این کدها در
گروههای مختلف ماماهای شاغل در نظام سالمت ،اعم از بخشهای دولتی و خصوصی ،میتواند
بازخوردی مناسب از وضعیت رعایت این کدها و در نگرش کلیتر ،رعایت اخالق حرفهای و نیز عوامل
زمینهساز آن به دست دهد.
روش ها :در یک مطالعۀ توصیفی -تحلیلی مبتنی بر خودگزارشدهی رعایت اخالق حرفهای 70 ،مامـای
شرکتکننده در برنامههای بازآموزی مرکز درمان ناباروری ابنسینا ،پرسشنامۀ طراحیشـدۀ پژوهشـگر را،

نحوه استناد به مقاله:
شاهعلـی شـاداب ،صـدیقینیـا شـیما،
مهذب آرش .بررسـی میـزان رعایـت
کدهای اخالقـی مامـایی و متریرهـای
وابســته بــه آن در نمونــۀ ماماهــای
شرکتکننده در برنامـههـای آمـوزش

که شامل  65پرسش با مقیاس لیکرت در حوزههای مختلف کدهای اخالقی بود ،تکمیل کردند .اطالعات
با نرمافزار  SPSSو از طریق آزمونهای همبستگی کندال و آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس پـردازش
شد.
نتایج :میانگین سنی شرکتکنندگان  44سال بود .مـدر تحصـیلی  %82شـرکتکننـدگان کارشناسـی و
میزان رعایت کدهای اخالق حرفهای در این مطالعـه ،در بـازۀ  2-تـا  ،2برابـر  0/21±1/68بـود .ارتبـا

مداوم مرکز درمان ناباروری ابـنسـینا.

معنیداری میان رعایت کدهای اخالقی با میزان تحصیالت ،میزان درآمد ،شیوۀ آموزش اخالق حرفـهای،

مجلـــه ایرانـــی حقـــوق و اخـــالق

شرکت در کارگاههای آموزش اخالق حرفهای و فعالیت در بخشهای مختلـف نظـام سـالمت مشـاهده

زیستپزشکی1397 .؛.80-72:)1(1

نشد .میزان عالقه به حرفۀ مامایی تنها مولفهای بود که با رعایت کدهای اخالقی در حوزۀ ارائـۀ خـدمات
به مددجو ( r=0.257با  )p-value=0.048ارتبا معنیداری داشت.
نتیجهگیری :به نظر میرسد روش سنجش خودگزارشدهی در زمینۀ اخالق حرفهای به تخمین باالدستی
رعایت اخالق حرفهای میانجامد .همچنین ،در سنجش موجود نیز ارتبا معنیداری میان آموزش اخالق
حرفهای و آگاهی از آن با رعایت کدهای اخـالق مامـایی مشـاهده نمـیشـود و ایـن نشـانگر ضـرورت
ارزشیابیها و نیز آموزشهای مؤثرتر در زمینۀ رعایت اخالق حرفهای است.
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مقدمه
اخالق به صورت رایـ بـا رفتارهـا و عـادات انسـانهـا در

براساس شرای کار و فرهنگ ایرانی ،تدوین و منتشر کرد (.)1
با توجه به زمان اند

گذشته از انتشار این کـدهای اخالقـی،

جوامع تعریف میشود و در کنار قانون ،مسئول تنظـیم روابـ

پـــایش و ارزیـــابی رعایـــت ایـــن کـــدها مـــیتوانـــد در

بین فردی انسانها است و چگونگی روابـ بـین انسـانهـا را

سیاسـتگــذاریهـای آموزشــی و ترویجـی کــدهای اخالقــی

تعیین میکند .اخالق پزشکی نیز ،چگونگی ارتباطات و بایدها

سودمند باشد.

بیماران توضـی مـیدهـد ( .)1در ایـن میـان ،حرفـۀ مامـایی

ماماها در سط داخل کشور محدود به چند مطالعه اسـت کـه

بهعنوان یکی از شاخههای علوم پزشـکی کـه مسـئول بخـش

بخش عمدهای از آنها نیز بـر روی دانشـجویان حرفـۀ مامـایی

مهمی از سالمت زنان ،نوزادان و نیز در موارد کلیتر ،سالمت

صورت گرفتـه اسـت و بنـابراین ،بـه پـژوهشهـای بیشـتر و

رواب درون خانواده اسـت ،درگیـر مسـائل اخالقـی متنـوعی

گستردهتری دربارۀ میزان رعایت کدها از سوی ماماهای شاغل

است که رعایت نکردن آنها میتواند به رواب بین بیمار و ماما

در نظام سالمت و سیستم بهداشـتی نیـاز اسـت .معصـومی و

و تیم پزشکی در درون خـود و در نهایـت ،سـالمت بـاروری

همکارانش ( )8و نیز باغـانی و همکـارانش ( )9مطالعـاتی در

جامعه آسیب وارد کند ( .)2 ،3در بیشتر جوامع ،بـرای کنتـرل

مورد میزان رعایـت کـدهای اخالقـی در دانشـجویان مامـایی

شیوۀ اشترال به حرفۀ مامایی ،افزون بـر قـوانین وضـعشـده از

انجام دادهاند که میزان رعایت این کدها را در وضعیت خـوب

سوی مراجع قانونگذاری ،یک نظام رفتاری و اخالقـی نیـز از

(باالی  80تا  )%90گزارش کردهاند .در مطالعۀ معصـومی 125

سوی ماماها پذیرفته شده است که جنبۀ قانونی ندارد .این نظام

دانشـــجوی مامـــایی در زمـــان کـــارآموزی بـــا پرسشـــنامۀ

رفتاری کـه از طریـق خـودتنظیمی در کنتـرل رفتـار حرفـهای

پژوهشگرساخته در مورد کدهای اخالقی مورد ارزیـابی قـرار

مامایی نقش دارد ،اخالق حرفهای مامایی نام دارد (.)4

گرفتند که بیشترین رعایت کدهای اخالقـی در حیطـۀ حقـوق

کدهای جهانی اخالقی مامایی در سال  1996در کنفدراسیون

خود ماما صورت گرفته بود .در این مطالعه مشـاهده شـد کـه

بینالمللی ماماهـا از سـوی ماماهـای  72کشـور جهـان ،بـرای

تأهـل ،مــدت زمــان گذشــته از تحصــیل ،ســابقه کــار ،مقطــع

دستیابی به هدف ارتقاء سالمت زنان و کودکان و نیز ،باال بردن

تحصیلی و قومیت تأثیر معنیداری بـر میـزان رعایـت اخـالق

سط مراقبتهای مامایی تألیف شد ( .)5هدف از تدوین ایـن

حرفهای گذاشته است .مطالعۀ باغـانی بـر روی  43دانشـجوی

کدها ،تأمین استانداردهای اخالقی (برای فعالیتهای مختلـف

مامایی در دو گروه ترم پنجم و ترم هفتم انجام شده بـود و در

حرفهای) و آگاه کردن جامعه از این استانداردها بود.

آن مطالعه حیطۀ رواب مامایی و مسئولیت حرفـهای بیشـترین

رعایت اخالق در مراقبتهای بهداشتی امـری مهـم انگاشـته

میزان رعایت را داشتند و رعایـت کـدهای اخالقـی بـه طـور

میشود و با همۀ تـأثیری کـه پیشـرفتهـای علمـی و توسـعۀ

معنیداری تحت تأثیر ترم تحصیلی و زمانبندی نوبـت کـاری

آموزش در بهبود کیفیت مراقبتها داشته است ،تأکید صرف بر

ترییر کرده بود.

جایگاه دانش نمیتواند موجب مراقبت کامل از بیمـاران شـود

در مطالعۀ واثق رحـیمپـرور ،نمونـهگیـری در سـط مراکـز

( .)6هرگونه خلل در رعایت اخالق مـیتوانـد کامـلتـرین و

بهداشتی درمانی شهر تهران صورت گرفته بـود و گـروهبنـدی

علمیترین درمانهای پزشکی را تحتالشعاع قـرار دهـد (.)7

شاخصهای اخالق حرفهای دقیقاً منطبق بر طبقـهبنـدی ارائـه

در سال  ،1392وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی

شده در کدهای اخالقی منتشرشده از سـوی وزارت بهداشـت

جمهوری اسالمی ایران ،با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مامایی

نبود .در این مطالعه اگرچه میزان رعایت کـدهای اخالقـی در

در کشور  85کد اخالق حرفهای مامایی را در قالـب  6حیطـه

میان ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تهران در سـط
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خوب گزارش شده ،اما میزان رعایت حقـوق مـددجو اعـم از

اولیــه روی ده پرسشــنامۀ اولیــه بــا آلفــای کرونبــا معــادل

رعایت کرامت انسانی ،حق تصـمیمگیـری ،رضـایت آگاهانـه،

 Alpha=0.877تأیید شد.

پایینتری قـرار داشـته اسـت .در مطالعـۀ شـاعلی نیـز ،میـزان

شد که در نهایت ،در طول  6ماه در فاصلۀ خرداد تا آذر 1397

رعایت کـدهای اخالقـی در میـان ماماهـای شـاغل در مراکـز

از میان افراد جمعیت مورد مطالعه 80 ،نفر حاضر به همکـاری

وابسته به دانشگاه علـوم پزشـکی اصـفهان خـوب و البتـه در

در طر بودند .از میان  80پرسشنامه ،ده پرسشنامه بهصـورت

همبستگی پـایین بـا میـزان اطـالع افـراد از کـدهای اخالقـی،

ناقص پر شده بودند کـه در هنگـام پـردازش اطالعـات کنـار

گزارش شده اسـت ( .)10بـا توجـه بـه تعـداد کـم مطالعـات

گذاشــته شــدند .از  70نمونــۀ بــاقیمانــده 17 ،پرسشــنامه

انجام شده بین ماماهای شاغل در نظام سالمت ،بهویژه ماماهای

دربردارندۀ پاسخهای  97/5درصد کامالً مثبت و باالتر در همۀ

شاغل در بخش خصوصی که با وجود ارائـۀ بخـش مهمـی از

حیطهها بودند که بهعلت ناراستی در پاسـخگویی از پـردازش

خدمات مامایی ،کمتر در حوزۀ نظارت اخـالق پزشـکی قـرار

دادهها حذف شدند و در نهایـت ،اطالعـات  53پرسشـنامه در

میگیرند ،این مطالعه برای ارزیابی میزان رعایت این کـدها در

بخش تحلیلی پردازش شد .در این مرحله ،کمیسازی نمـرات

ماماهای شاغل در شهر تهران طراحی شد.

بهصورت نمرهدهی ( 2-تا  )2انجـام شـد؛ حـداکثر و حـداقل
نمرۀ ممکن از پرسشنامه برابـر ( 135رعایـت کـردن کامـل) و

روشها
این مطالعه بهصورت یک مطالعۀ توصیفی -تحلیلی از میـزان

( 135رعایت نکردن کامل) در نظر گرفته شد و بنـابر تعـدادپرسشهای هر حوزه ،میانگین بین  2تا  2-محاسبه شد.

رعایت کدهای اخالقی از سوی ماماهای ساکن شهر تهران ،که

در نهایت ،پردازش و تحلیل دادهها ،شامل نتای توصـیفی و

برای شرکت در برنامههای آمـوزش مـداوم بـه مرکـز درمـان

آزمونهای انجامشده مانند محاسبۀ ضرایب همبستگی کندال و

ناباروری ابن سینا مراجعه کرده بودند ،انجام شد .نمونهگیـری

نیز آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس برای زیرگروههـای هـر

بهشکل نمونه گیری در دسترس ،در بـین افـراد مراجعـهکننـده

حوزه و مبتننی بر تفکیک به متریرهای سط تحصیالت ،نـوع

صورت گرفت .با توجه به اینکه مراجعه برای آمـوزش مـداوم

فعالیت در بخشهای نظام سالمت و شـیوۀ آمـوزش کـدهای

اغلب با هدف ادامۀ فعالیت در حرفه مامایی صورت میگیـرد،

اخالقی ،انجام شد .پـردازش دادههـا بـا نسـخۀ  18نـرمافـزار

این نمونهگیری میتواند نشاندهندۀ جمعیـت فعـال ماماهـای

 SPSSانجام شد و در همۀ آزمونها سـط معنـیداری 0/95

شاغل باشد.

در نظر گرفته شد.

ارزیابی با استفاده از پرسشنامۀ دو قسمتی ،شامل مشخصـات
فردی و دموگرافیک و نیز پرسشنامۀ خودگزارشدهی رعایـت

نتایج

کدهای اخالقی ،طراحیشـده از سـوی پژوهشـگر مبتنـی بـر

میانگین سنی شرکتکنندگان  44/92با انحـراف معیـار 6/62

کدهای اخالقی مامایی تـدوینشـدۀ وزارت بهداشـت ،انجـام

بود .بازۀ سنی نیز  56-29سال بود 75 .درصد شرکتکننـدگان

شد .پرسشنامه شامل  65پرسش با مقیاس لیکـرت بـود کـه 4

متأهل بودند 58 .نفر تحصیالت کارشناسی 7 ،نفر تحصـیالت

حوزۀ تعهدات حرفهای ( 22پرسش) ،ارائۀ خدمات به مددجو

کارشناسی ارشد و  5نفر تحصیالت کـاردانی داشـتند%75/7 .

( 26پرسش) ،ارتبا با همکاران ( 10پرسش) و ارتبا با خود

شاغل در مطب خصوصی %12/8 ،شـاغل در بیمارسـتانهـا و

( 7پرسش) را ارزیابی میکرد .پایایی پرسشـنامه طـی بررسـی

 4%در هر یک از گروههـای زایشـگاه ،مراکـز بهداشـت نظـام
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اطالعرسانی و رعایـت عـدالت در مـورد مـددجو در سـطو

حجم نمونۀ محاسبهشده برای مطالعۀ  100نفر در نظر گرفته
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سالمت و بخشهای غیرمامایی فعالیت داشتند .میزان عالقـه

پرســش شــد کــه  %22/6دروس دانشــگاهی % 24/5 ،مطالعــۀ

به حرفۀ مامایی  %20/6خیلی زیاد %32 ،زیـاد %37 ،متوسـ و

شخصی %20 ،کارگاهها و آموزش ضمن خدمت و  %5هر سـه

 1%/5کم گزارش شد (جدول .)1

گزینه را اعالم کردند .سـابقۀ حضـور در کارگـاههـای اخـالق

در مــورد شــیوۀ اطــالع از حیطــۀ اخــالق حرفــهای از افـراد

پزشکی  %45/8عنوان شد.
نتایج توصیفی پرسشنامۀ خودگزارشدهی :در بازۀ نمـرهدهـی
 2-تــا ( 2حــداقل تــا حــداکثر رعایــت) از  53پرسشــنامۀ

جدول  .1دموگرافی و متریرهای پایۀ شرکتکنندگان
فراوانی ()%
وضعیت تأهل

پردازش شده ،میانگین و انحراف معیار مجموع و تفکیکشـدۀ
هر حوزه به شر زیر به دست آمد:

متأهل

(60 )75%

مجرد

(20 )25%

سطح تحصیالت
کارشناسی

(58 )83%

کاردانی

(5 )7%/5

محل فعالیت

 0/1±21/68بود .ایـن نمـرههـا در حـوزۀ تعهـدات حرفـهای
 ،0/1±23/71در حــوزۀ خــدمات بــه مــددجو  ،0/28±1/7در
حوزۀ ارتبا با همکـاران  0/23±1/68و در حـوزۀ ارتبـا بـا
خود  0/36±1/53بود (جدول .)2
همبستگی و ارتبا معنـیدار بـین نمـرۀ پرسشـنامه رعایـت

شاغل در مطب خصوصی

(61 )75/7

شاغل در بیمارستانها

(10 )12%/8

زایشگاه

(3 )4%

نظام سالمت

(3 )4%

بخشهای غیرمامایی

(3 )4%

کدهای اخالقـی بـا میـزان تحصـیالت ،میـزان درآمـد ،شـیوۀ
آموزش اخالق حرفهای ،شرکت در کارگاههای آموزش اخالق
حرفهای ،فعالیت در بخشهای خصوصی ،دولتی و مطبها از
طریق آزمونهـای همبسـتگی کنـدال و در مـوارد دوگروهـی،
افزون بر آن ،از طریق آزمونهای تی مستقل و آنالیز واریـانس

عالقه به حرفۀ مامایی
خیلی زیاد

(16 )20/6

محاسبه شد .ارتبا معنـیداری بـین هـیی یـک از متریرهـای

زیاد

(26 )32%

متوس

(30 )37%

پیشگفته با نمرۀ مجموع و نیز تفکیکی هـر حـوزه بـه دسـت

کم

(2 )1%/5

شیوۀ کسب اطالعات در اخالق حرفهای

نیامد .تنها بین میزان عالقه به حرفۀ مامایی با رعایـت کـدهای
اخالقی ،در نمـرۀ مجمـوع (ضـریب همبسـتگی  r=0.195بـا

واحد دانشگاهی

(18 )22%/6

 p=0.07نزدیــک بــه ســط معنــیداری) و در حــوزۀ ارائــۀ

مطالعۀ شخصی

(20 )24%/5

خــدمات بــه مــددجو ( r=0.257بــا )p=0.048همبســتگی

کارگاهها و آموزش ضمن خدمت
هر سه گزینه

(16 )20%
(4 )5%

وضعیت اقتصادی
باال

(6 )7%/5

متوس

(49 )61%/5

پایین

(19 )23%/8

سال اول ،شماره  ،1پا یز و زمستان1397

در بررسی تأثیر وضعیت تأهل و تجرد شـرکتکننـدگان بـر
متریرهای هر حوزه ،از آزمون  Tمستقل استفاده شد که تفاوت

(مبتنی بر خودگزارشدهی و تخمین فردی شرکتکننده)

خیلی پایین

معنیدار مشاهده شد.

(6 )7%/5

معنیداری بین گروهها مشاهده نشد p-value .برای حوزههای
تعهدات حرفهای  ،0/362خدمات به مددجو  ،0/888ارتبا با
همکاران  ،0/223ارتبا با خود  0/239و در مجموع  0/87بـه
دست آمد .ضریب همبستگی پیرسون نیز برای مقایسۀ سـن و
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(7 )10%

نمرۀ پرسشنامۀ رعایت کـدهای اخـالق حرفـهای در مجمـوع
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جدول  :2نمرههای پرسشنامۀ رعایت اخالق حرفهای مجموع و در حوزه های مختلف زیرگروه آن و محاسبۀ همبستگی کندال و ضرایب آن با عوامل احتمالی زمینهساز
نمرۀ پرسشنامۀ اخالق
حرفهای ( 2-تا )2

میانگین±انحراف معیار

آزمون زیرگروهها ،همبستگی کندال ( p-valueو (r
آشنایی با کدهای اخالقی مامایی

میزان عالقه به مامایی

p=0/07

شرکت در کارگاهها

محل خدمت

سطح تحصیالت

p=0/913

p=0/706

p=0/102

p=0/105

p=0/866

p=0/251

p=0/260

p=0/164

p=0/584

p=0/215

p=0/754

p=0/918



نمرۀ کل

0/1±21/68

p=0/732

حوزۀ تعهدات حرفهای

0/23 1±/71

p=0/921

خدمات به مددجو

0/1±28/7

p=0/751

ارتباط با همکاران

0/1±23/68

p=0/828

p=0/963

ارتباط با خود

0/1±36/53

p=0/432

p=0/423

r=0/195
p=0/38
 p=0/048
r=0/257

* p=0/059
r=0-/239
p=0/086

*p=0/059
r= -0/205

 0/865و  0/18ارتبا معنیدار نشان نداد (جدول .)3

حداکثر  2نمرۀ رعایـت کامـل اخالقـی) دارد .اگرچـه مطالعـۀ
رحیمپرور تفاوت معنیدار در حوزۀ ارائۀ خدمت به مددجو را

بحث
این مطالعه یک مطالعۀ توصـیفی -تحلیلـی مبتنـی بـر خـود
گزارشدهی رعایت کدهای اخالقی است .از این جهـت ایـن

گزارش کرده بود ،اما در این مطالعه ،همچون دیگـر مطالعـات
اشارهشده ،تفاوت معنیدار بین حـوزههـای مختلـف مشـاهده
نشد.

مطالعه از نظر طراحی و نیز نتای بهدستآمـده ،بـه مطالعـات

در این مطالعه ،هماننـد مطالعـۀ باغـانی ،آگـاهی از کـدهای

قبلی انجامشده در ایران در  5سـال گذشـته شـباهت بسـیاری

اخالقی و نیز حضور در کارگاههای آموزش اخـالق حرفـهای

دارد (معصومی ،رحیمپرور ،باغانی و شاعلی) .در یک مطالعـه

ارتباطی با میزان رعایت کدهای اخالقی نداشت ،اما همبستگی

نتیجۀ نهایی بهدستآمده از این مطالعه بدین صورت است کـه

بسیار ضعیفی در این زمینه در مطالعۀ معصومی گـزارش شـده

میزان رعایـت کـدهای اخالقـی از سـوی ماماهـای فعـال ،در

بـود .ایـن امـر ضـرورت بـازنگری درشـیوۀ آمـوزش اخــالق

حوزههای رعایت تعهد حرفهای ،خدمت به مددجو ،ارتبا بـا

حرفهای را نشان میدهد.

همکاران و ارتبا با خود در محدودۀ خوب تا عـالی ( 1/5تـا

بر خالف مطالعۀ معصومی ،ارتبا معنـیداری بـین تأهـل و

 1/75از حداکثر  2نمرۀ رعایت کامل اخالقی) است .آنچه این

رعایت کدهای اخالقی مشاهده نشد .عالقه بـه حرفـۀ مامـایی

مطالعــه را از دیگــر مطالعــات انجــامشــده در ایــران متمــایز

در رعایت کدهای اخالقی در حوزۀ خدمت به مددجو و نمرۀ

میکند ،مشارکت بیشتر ماماهای فعال در بخش خصوصی ،در

مجموع اثر معنیدار داشت ،اگرچه ضرایب همبسـتگی حـدود

مقایسه با شاغالن در بخش دولتـی (مطالعـات رحـیمپـرور و

 0/2قابلیت تأثیرگذاری عملی در سط بالینی را چنـدان قـوی

شــاعلی) و نیــز دانشــجویان مامــایی (مطالعــات باغــانی و

نشان نمیدهد .نکتۀ بسیار مهمی که در مطالعـات گذشـته نیـز

معصومی) است.

بیان شده بود و در بخشی از دادههای این مطالعه نیز مشـاهده

بازۀ کمّی رعایت کـدهای اخالقـی (حـدود  80درصـد) در

شد و به حذف تعدادی از نمونههـا انجامیـد ،ضـعف سیسـتم

مطالعات معصومی و شاعلی و رحیمپرور شـباهت زیـادی بـا

خــودگــزارشدهــی در مــورد رعایــت کــدهای اخالقــی
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نمرات بهدستآمده با  p-valueهـای ،0/755 ،0/347 ،0/295

محدودههای بـهدسـتآمـده از ایـن مطالعـه ( 1/5تـا  1/75از

ربرسی میزان رعایت کداهیاخالقی مامایی  ،مهذب
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جدول  .3آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس در مقایسۀ عوامل زمینهساز در رعایت حوزههای مختلف کدهای اخالقی
نمرۀ پرسشنامه
شرکت در کارگاهها

نمرۀ مجموع

محل خدمت
آشنایی با کدهای اخالقی
مامایی
شرکت در کارگاهها

آشنایی با کدهای اخالقی
مامایی
شرکت در کارگاهها

حوزۀ خدمت به مددجو

محل خدمت
آشنایی با کدهای اخالقی
مامایی
شرکت در کارگاهها

حوزۀ ارتباط با همکاران

محل خدمت
آشنایی با کدهای اخالقی
مامایی
شرکت در کارگاهها

حوزۀ ارتباط با خود

محل خدمت
آشنایی با کدهای اخالقی
مامایی

سال اول ،شماره  ،1پا یز و زمستان1397

بله

1/68

0/2

خیر

1/68

0/22

مطب

1/68

0/19

مراکز درمانی

1/62

0/27

بله

1/96

0/16

تاحدودی

1/65

0/24

خیر

1/7

0/199

بله

1/72

0/21

خیر

1/69

0/26

مطب

1/71

0/22

مراکز درمانی

1/7

0/28

بله

1/72

0/2

تا حدودی

1/69

0/28

خیر

1/74

0/2

بله

1/73

0/3

خیر

1/67

0/27

مطب

1/71

0/26

مراکز درمانی

1/56

0/37

بله

1/75

0/5

تاحدودی

1/63

0/7

خیر

1/67

0/35

بله

1/67

0/23

خیر

1/73

0/23

مطب

1/71

0/16

مراکز درمانی

1/67

0/24

بله

1/63

0/33

تاحدودی

1/75

0/19

خیر

1/79

0/21

بله

1/43

0/35

خیر

1/63

0/37

مطب

1/53

0/37

مراکز درمانی

1/51

0/35

بله

1/51

0/32

تا حدودی

1/58

0/31

خیر

1/39

0/42

0/992
0/552

0/777

0/626
0/92

0/832

0/476
0/263

0/389

0/226
0/448

0/934

0/059
0/85

0/272
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حوزۀ تعهدات حرفهای

محل خدمت

میانگین

انحراف معیار

p-value
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است ،به گونهای که حـدود  20درصـد از پرسشـنامههـا بـا

گزارش شده است که رفتار غیردوستانۀ مدیریت پرسـتاری و

میزان رعایت صددرصد و در مواردی رعایت تـا  %97/5بـود.

همکاران ،یکی از دالیل غیبت و انصـراف از شـرل پرسـتاری

این نوع یافتـههـا در مـواردی نشـاندهنـدۀ خطـای سـوگیری

است .به نظر می رسد که نتای این مطالعه را به حوزۀ مامـایی

مطالعات بهدلیل ناآشنایی افراد شرکتکننـده در طـر بـا ذات

نیز میتوان تعمـیم داد ( .)14در ایـن مطالعـه ،مشـخص شـد

پژوهش است که میتواند بهطـور جـدی بـه تفسـیر و تعمـیم

اجرای اخالقیات و ارتبا حرفهای مناسب با همکاران باعـ

نتای بهدستآمده خدشه وارد کند .این مدل از خطا در دیگـر

افزایش رضـایت بیمـاران ،کـاهش ضـررهای احتمـالی کـادر

پرسشنامهها نیز بهطور خفیفتـر بـه چشـم مـیخـورد .بـرای

درمانی و افزایش رضایت درمانگران میشود.

نمونه ،از میان  53پرسشنامۀ تحلیلشـدۀ ایـن پـژوهش تعـداد

در یکی از معـدود مطالعـات انجـامشـده در کشـور دربـارۀ

شرکتکنندگانی که حداقل در یکی از  65پرسـش پرسشـنامۀ

رعایـــت کـــدهای اخالقـــی مامـــایی بـــا روشـــی غیـــر از

خود ،گزینۀ  -رعایت نمی کنم -را انتخاب کردند ،کالً  7نفـر

خودگزارش دهی (بهصورت نمرهدهی بـه عملکـرد ماماهـا در

( )13%/2بوده است.

فرایند حرفهایشان در یک زایشـگاه) ،بـر خـالف یافتـههـای

غیر از خودگزارشدهی استفاده کردهاند نیز این تحلیل را تأیید

اخالقی در محدودۀ متوس ( )9/61±7/8گزارش شد ( .)15با

میکنند ،چنانکه در مطالعۀ مصدق راد و همکـارانش رعایـت

این حـال در ایـن مطالعـه ،درصـد آگـاهی ماماهـا از کـدهای

حقوق بیماران در غالب موارد ضعیف تا متوس گزارش شـده

اخالقی همچنان در محدودۀ خوب گزارش شده بود که شـاید

است ( .)11مطالعۀ خداکرمی و همکاران نیـز رعایـت نکـردن

این یافته رعایت نکردن کدها ،بهرغم آگـاهی از آنهـا را نشـان

اطالعرسانی کافی دربارۀ فرایند درمـان و نیـز مشـارکت دادن

دهد.

بیماران و مراجعان در تصمیمگیریهای مربـو بـه درمـان را
گزارش داده است ،تا حدی که در مواردی تا  87درصد عـدم

نتیجهگیری

اطــالعرســانی مشــاهده شــده اســت ( .)12بــا ایــن حــال،

در مجمــوع ،بــه نظــر مــیرســد اگرچــه از روش ارزشــیابی

خودگزارشدهی در حوزۀ ارائۀ خـدمت بـه مـددجو از میـزان

خودگزارشدهیِ صرف در مطالعات حـوزۀ اخـالق بـهعنـوان

رعایت کدها در محدودۀ خیلی خوب حکایت دارد.

اصلیترین مرجع رعایت اخالق حرفهای استفاده میشود ،امـا

از سوی دیگر ،آشکار است که منتفع اصلی رعایـت کـدهای

استفاده از متریرهای سنجش دیگر برای راسـتیآزمـایی نتـای

اخالقی حرفهای در نظـام سـالمت بیمـاران هسـتند و تـداوم

بــهدســتآمــده بســیار ضــروری اســت ،زیــرا اگــر در روش

مراقبتهای درمانی و مراجعات منظم مستلزم برقراری ارتبـا

خودگزارشدهی ،رعایت اخالق بهصـورت باالدسـت ابـراز و

مناسب با تیم درمانی است .مطالعـات نشـان دادهانـد کـه ایـن

ارزیابی شود ،ممکن است نیازسنجی در زمینۀ آموزش و تأکید

ارتبا بهطور جدی با رعایت کدهای اخالقی ،نه تنهـا نسـبت

بر اخالق حرفهای بهصورت واقعی صورت نپذیرد.

به بیماران ،بلکه همچنین نسبت به دیگـر همکـاران شـاغل در
نظام سالمت به دست میآیـد و در نهایـت ،رعایـت کـدهای
اخالقی از سوی کارکنان نظـام سـالمت بـه موفقیـت سیسـتم
بهداشتی -درمـانی منجـر خواهـد شـد ( .)13اگرچـه نمـرات
خودگزارشدهی این حیطه نیز در بیشتر مطالعات در محـدودۀ

تعارض منافع
نویسندگان هـیی گونـه تعـارم منـافعی در خصـون ایـن
پژوهش ندارند.

خوب و خیلی خوب گزارش میشـود ،ولـی در یـک مطالعـه
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آن دسته از مطالعات گذشته که برای ارزیـابی از روشهـایی

مطالعات مبتنی بر خـودگزارشدهـی ،میـزان رعایـت کـدهای

 مهذب، ربرسی میزان رعایت کداهیاخالقی مامایی
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Abstract
Background: Following the compilation of ethical codes of midwifery in the
health system of Iran, the knowledge about compliance with these codes in
different groups of midwives working in the health system, both public and
private, can provide an appropriate feedback on the status of compliance of such
codes and in a more general attitude, undertaking implementation of
professional ethics and the underlying factors can be scrutinized more
rigorously.
Methods: In a descriptive-analytic study based on self-reported observance of
professional ethics, 70 midwives participating in continuous medical education
programs at Avicenna Fertility Center completed a Likert scale researcherdesigned questionnaire including 65 questions in different fields of ethics codes.
Data were analyzed by SPSS software using Kendall Rank Correlation
Coefficient, independent t-test and variance analysis.
Results: The mean age of the participants was 44 years. 82% of the participants
had a bachelor's degree and the rate of observance of professional ethics codes
in this study in the range of -2 to 2 times was 0.12±1.68. There was no
significant relationship between observing ethical codes with educational level,
income level, professional ethics training, participation in professional ethics
training workshops and activities in different parts of the health system. The
only significant correlation was the interest rate to midwifery with observing
ethical codes in the area of providing services to the client (r=0.257 with
p=0.048).
Conclusion: It seems that self-report assessment in professional ethics is based
on extrapolation of professional ethics observance by the hierarchy. Also, in the
current assessment, there was no meaningful relationship between professional
ethics education and knowledge with observance of midwifery ethics codes,
which indicates the necessity of implementing assessments as well as more
effective teaching in the field of ethics observance.

 Corresponding author: Arash Mohazzab, Tel: 22644754, Fax: 23519, Email: a.mohazzab@avicenna.ac.ir

www.ijbmle.ir

Downloaded from http://www.ijbmle.ir

Received: Nov. 7, 2018

Original Article

Assessment of Observance of Ethics Codes in Midwifery and Underlying Factors Among a
Group of Midwives Participated in Continuing Education Programs at Avicenna Fertility
Center

