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Abstract 

Background & Aim: Professional ethics is defined as ethical commitment and 

conscience in regards to every profession, duty or responsibility in order to 

prevent patient harm, which in turn accelerates recovery. The present study aimed 

to determine the level of knowledge regarding professional ethics and its 

influential factors among midwives in Sanandaj, Iran in 2017.  

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 150 

midwives employed in the hospitals and health centers in Sanandaj city. The 

subjects were selected via simple random sampling. Data were collected using a 

two-part questionnaire. The first section consisted of demographic characteristics, 

and the second section contained data on the knowledge of various aspects of 

professional ethics. Data analysis was performed in SPSS version 18 using 

descriptive and inferential statistics at the P-value of less than 0.05. 

Results: The general knowledge of the majority of the midwives (92%) regarding 

professional ethics was favorable. In addition, significant associations were 

observed between marital status (P=0.046), workplace (P=0.010), and interest and 

motivation (P=0.013) with the general knowledge of professional ethics. 

Conclusion: According to the results, the midwives employed in the hospitals and 

health centers in Sanandaj had proper knowledge of professional ethics. 
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  ایحرفهاز اصول اخالق بررسی میزان آگاهی ماماها 
 

 4سهرابی مهسا، 3یروناک شاهو ،*2یهانا سهراب ،1شقایق مجذوبی

  ، سنندج، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ناسی ماماییدانشجوی کارش -1

 .)نویسنده مسئول( ، سنندج، ایران، دانشگاه علوم پزشکی کردستانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی کارشناسی مامایی-2

 honeyhana96@gmail.com ایمیل:  - 30031900090: تلفن 

  ایران، سنندج، علوم پزشکی کردستان ، دانشگاهپرستاری و مامایی ، دانشکدهمامایی، گروه دانشیار -0

  ایران، سنندج، علوم پزشکی کردستان ، دانشگاهبیمارستان توحید، کارشناس پرستاری -9

 
 

 12/30/09 :تاریخ پذیرش                   32/39/09  :تاریخ دریافت

 چکیده

و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار، وظیفه یا مسئولیت است به طوری  تعهد اخالقیعی نو ایحرفهاخالق : و هدف زمینه

این مطالعه باهدف تعیین میزان آگاهی از اصول ودی را به همراه داشته باشد. سیر بهب هامراقبت که به مددجو آسیب نرساند و

 .شدانجام  1000 سال در شهر سنندجبر آن در ماماهای شاغل  مؤثرو عوامل  ایحرفهاخالق 

 انجام شد. شهر سنندجبیمارستانی  بهداشتی و مراکز ماماهای شاغل در از نفر 153روی  مقطعیاین مطالعه  ها:مواد و روش

بخش اول اطالعات . اطالعات پرسشنامه دوقسمتی بود ابزار گردآوری تصادفی ساده انتخاب شدند. به صورت هانمونه

بود. تجزیه و تحلیل اطالعات با  ایحرفهاصول اخالق  هایحیطهمربوط به آگاهی از بخش دوم اطالعات  دموگرافیک و

معنادار در نظر گرفته  35/3از کمتر  pانجام شد. میزان  توصیفی و استنباطی هایآزمونو  11نسخه  SPSS افزارنرماستفاده از 

 شد.

. از بین بود حد خوبدر  ایحرفهاز اصول اخالق  (%02) نتایج پژوهش نشان داد میزان آگاهی کلی اکثریت ماماهاها: یافته

( با میزان آگاهی =310/3p( و عالقه و انگیزه )=313/3pکار )(، محل =390/3p) تأهلمورد بررسی بین وضعیت  متغیرهای

 وجود داشت. معنادارکلی ارتباط 

بیمارستانی شهر سنندج از نظر  ی درمانی ونتایج این مطالعه نشان داد که ماماهای شاغل در مراکز بهداشتگیری: نتیجه

 .قرار دارنددر وضعیت مطلوبی  ایحرفهآگاهی از اصول اخالق 

 آگاهی ، ماما،ایحرفهاخالق  :های کلیدیواژه

 

 

 مقدمه

باطنی  از صفات روحی و یامجموعهاخالق 

که به صورت اعمال و رفتاری که از  استانسان 

(. 1) کندیمبروز  شودیمخلقیات درونی انسان ناشی 

 در واقع موضوع اخالق تشخیص خوب از بد است

نوعی تعهد اخالقی و وجدان  ایحرفهاخالق  (.2)

کاری نسبت به هر نوع کار، وظیفه یا مسئولیت است 

 شد یگذارهیپابرای نخستین بار توسط سقراط  و
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معادل  توانیمرا  ایحرفهشایستگی اخالق  (.0)

هرقدر رعایت اخالق  (.2) دانست ایحرفهشایستگی 

نیز میزان تعهد به اصول آن  باشد، رتریفراگ ایحرفه

اعمال شده  یهاتیمحدودو هرقدر  ابدییمافزایش 

و در رشد  تریمنطق ایحرفهناشی از اصول اخالق 

خواهد  ترمحکمپایبندی به آن  باشد، مؤثرترسازمان 

باعث وجدان کاری نسبت  ایحرفه(. اخالق 9) بود

به  گرددیمه مددجو و سازمان بهداشتی درمانی ب

برای  هاو مراقبتطوری که به مددجو آسیب نرساند 

 (.5) به همراه داشته باشد یبهبود ریسمددجو 

اصلی مراقبت  یهامؤلفهیکی از  عملکرد اخالقی

نیکوکاری،  عدالت، (.0) جنین است و از مادر

م به احسان، پرهیز از صدمه زدن به دیگران، احترا

علم، معرفت نفس،  کسب ، رازداری،ثاریا فرد،

مهم اخالقی  لیو فضااصول از ایمان، تقوا و تواضع 

که ماماها موظف هستند مامایی  یهامراقبتدر ارائه 

عملکرد منطبق با  (.9) باشندیم هاآنبه رعایت 

ماماها  ،شانیهاخانوادهبه نفع زنان و  ایحرفهاخالق 

رعایت اصول اخالقی در  (.1) و حرفه مامایی است

نقش اساسی در حمایت از  تواندیمحرفه مامایی 

حفظ حقوق  و ضامنمادران و مراجعین داشته باشد 

 ریتأثاز آن جایی که آگاهی افراد  (.0) بیماران است

مستقیمی بر عملکرد آنان دارد لذا اجرای 

وظایف در گرو آگاهی کامل ماماها  زیآمتیموفق

ناآگاهی از  .است ایحرفهو مقررات  نسبت به قوانین

صدمات  منجر به تواندیماین اصول گهگاه 

 جنین وی شود و و برای مادر یریناپذجبران

مشکالت و پیگردهای قضایی را برای ارائه دهنده 

اغلب تبعات ناخوشایندی را  ؛ که(13) خدمات نماید

 (.11) در پی خواهد داشت

 یفنّاورو روزافزون اطالعات  یهاشرفتیپبا 

مشکالت اخالقی همراه آن هم روبه  پزشکی،

افزایش است و راهنماهای اخالقی الزم است تا با 

حفاظت  هاانسانکاستن از این مشکالت از سالمت 

این امر به خصوص در حرفه مامایی ضروری به  کند.

با دو  زمانهمچراکه ماما در حرفه خود  رسدیمنظر 

م دارای حقوق انسان سروکار دارد که هرکدا

کدهای اخالقی  ،یاحرفههر  (.12) مشخص هستند

و در نتیجه  کندیمرا برای خود طراحی و اجرا 

و  هامراقبت، عالوه بر افزایش کیفیت هاآنرعایت 

 یالهیوسبه عنوان  افزایش اعتماد عمومی به حرفه،

خواهند استفاده  ترمطلوببرای رسیدن به عملکرد 

ین هر حرفه با قوانین حاکم بر آشنایی شاغل (.1) شد

از بروز خطاها جلوگیری نموده و  تواندیمآن حرفه 

 به حفظ کیفیت خدمات آن حرفه کمک نماید

بنابراین الزم است ماماها در ارائه خدمات و ؛ (10)

مشترکی که  یهاارزشاز اصول و  هاتیفعال

نمایانگر تعهد آنان به جامعه است بهره گیرند و با 

، عالوه بر افزایش کیفیت مراقبت و رعایت آن

برای  یالهیوس، به عنوان یاعتماد عمومافزایش 

 رسیدن به عملکرد استاندارد و مطلوب استفاده نمایند

 و نوزاد(. ماما به عنوان اولین فرد در تماس با مادر 0)

عالوه بر توانایی  در مراکز بهداشتی و درمانی،

ر، باید تشخیص زودرس بارداری و زایمان پرخط

در مواقع اورژانس بوده و در  یریگمیتصمقادر به 

با دانش و مهارت کافی اقدامات  هاتیفورزمان بروز 

(. آگاهی به 19) مراقبتی الزم را به انجام رسانند
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و ارتباط  یو علمقوانین و مقررات موازین فنی 

 مؤثردر کاهش شکایت  تواندیممناسب با بیماران 

ی که تازه وارد حرفه مامایی (. کسان15) واقع شود

بایستی از مالحظات اخالقی که ممکن  شوندیم

 پیش آید مطلع باشند هاآنبرای  فتیهر شاست در 

(10.) 

در رابطه با تعیین  مطالعه یوسف زاده و همکاران

آگاهی و نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در 

آموزشی مشهد نشان داد،  یهامارستانیبزایشگاه 

و اماها دارای سطح آگاهی متوسط از م 0/09%

نسبت  %9/90و دارای نگرش خوب  هاآناز  0/15%

 عملکرد متوسط داشتند ایحرفهبه کدهای اخالق 

مطالعات مختلف میزان آگاهی ماماهای شاغل  (.0)

در مراکز بهداشتی و بیمارستانی در شهرهای مختلف 

را ارزیابی کرده است  ایحرفهایران از اصول اخالق 

در خصوص میزان آگاهی ماماها از  یامطالعها ام

با  .یافت نشد شهر سنندجکدهای اخالق مامایی در 

توجه به اینکه میزان آگاهی ماماها به عنوان یکی از 

وابسته به پزشکی در حفظ سالمتی و  یهاحرفه

بهبودی مادر و نوزاد از اهمیت زیادی برخوردار 

 ایحرفهای از میزان خطاه تواندیماست و همچنین 

جلوگیری کند لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان 

بر آن  مؤثرو عوامل  ایحرفهآگاهی از اصول اخالق 

 انجام 1000در سال  شهر سنندجدر ماماهای شاغل 

 شد.

 هامواد و روش

. جامعه استاین مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی 

مورد مطالعه شامل کلیه ماماهای شاغل در مراکز 

 1000اشتی و بیمارستانی شهر سنندج در سال بهد

ماه سابقه کاری  0ورود شامل حداقل ی ارهایمع بود.

در حیطه مامایی و داشتن مدرک تحصیلی مامایی 

( و با در 12) یقبلبود. حجم نمونه بر اساس مطالعات 

با سطح اطمینان  =31/3dو  =p %0/09نظر گرفتن 

شد که به  برآوردنفر  100حجم نمونه برابر  05%

نفر مورد بررسی قرار  153منظور افزایش دقت 

 یاپرسشنامهاطالعات شامل  یابزار گردآور گرفتند.

جمعیت دو قسمتی بود بخش اول حاوی اطالعات 

دوم اطالعات مربوط به سنجش  و بخششناختی 

ماماها بود. این ابزار  ایحرفهآگاهی از اصول اخالق 

 11 ،ایحرفهت در حیطه تعهدا سؤال 11مشتمل بر 

در حیطه ارائه خدمات مامایی به مددجو و  سؤال

در حیطه ارتباط با همکاران و  سؤال 13همراهان وی،

 سؤال 5و  و پژوهشدر حیطه آموزش  سؤال 9خود،

در حیطه مدیریت بود که بر اساس کدهای اخالق 

تهیه  انمامایی در ایران توسط پژوهشگر ایحرفه

امتیاز(  1) مخالفم کامالً به صورت هاپاسخشده بود. 

برای تعیین . اندشدهامتیاز( چیده  5تا کامالً موافقم )

استفاده  علمی پرسشنامه از روش روایی محتوااعتبار 

نفر از اعضای  13شد که بدین منظور از نظرات 

 ییو ماماهیئت علمی مامایی دانشکده پرستاری 

یی پایا اصالحات الزم به عمل آمد. استفاده گردید و

 19/3پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

به منزله  90از کمتر کلی نمره  کسبآمد.  به دست

آگاهی به منزله  99-199نمره آگاهی ضعیف، 

هی خوب بود. آگابه منزله  191-223 و نمرهمتوسط 

و ارائه خدمات مامایی به  ایحرفهحیطه تعهدات در 

نشان دهنده  10ز اوی نمره کمتر  و همراهانمددجو 

آگاهی نشان دهنده  23- 00نمره  آگاهی ضعیف،
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آگاهی خوب نشان دهنده  00 از شتریب و نمرهمتوسط 

 ود نمره کمتر ازارتباط با همکاران وج طهیدر حبود. 

 متوسط و یآگاه 11 - 05نمره  آگاهی ضعیف، 19

در  .دادیمرا نشان آگاهی خوب  05 از شتریبنمره 

 12از  نمره کمترکسب  هشو پژوحیطه آموزش 

بیشتر  و نمرهمتوسط  یآگاه 10- 25 ،ضعیف یآگاه

نمره  ،در حیطه مدیریت خوب بود. یآگاه 25از 

آگاهی  13-10 آگاهی ضعیف، نمره 0 کمتر از

به  آگاهی خوب بود. 10 از شتریبنمره  متوسط و

منظور رعایت اخالق در پژوهش پس از کسب 

اخالق دانشگاه  هتیو کممجوز از معاونت پژوهشی 

با کسب رضایت شفاهی از  علوم پزشکی کردستان و

 انجام شد. یریگنمونه کنندگانشرکت

نسخه  SPSS افزارنرمبا  هادادهتحلیل  تجزیه و

، آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن یهاآزمونو  11

 نجامسکال والیس ای و کرومن ویتنکای اسکوئر، 

 شد.

 

 هایافته

عه نشان داد که اکثریت افراد نتایج حاصل از مطال

 سال 23-20در محدوده سنی  (%9/09) مورد مطالعه

 .و دارای تحصیالت کارشناسی بودند قرار داشتند

ارائه  1سایر اطالعات جمعیت شناختی در جدول 

 شده است.

 
 شهر سنندجماماهای شاغل  جمعیت شناختیمشخصات  :1جدول 

 متغیرها
 فراوانی

 درصد تعداد

 تأهل
 9/03 90 جردم

 0/00 139 متأهل

 سابقه کار

 9/13 10 سال 1کمتر از 

 9/20 93 سال 5-1

 0/21 02 سال 13تا  0

 0/15 20 سال 15تا  11

 20 00 سال و باالتر 10

 شیفت کاری
 0/91 02 ثابت صبح کار

 9/51 11 سایر

 عالقه و انگیزه

 02 91 خیلی زیاد

 92 00 زیاد

 0/21 02 متوسط

 9/9 9 کم عالقه و بی عالقه

سابقه شرکت در 

 کارگاه اخالق

 05 09 بلی

 05 50 خیر
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 منبع کسب اطالعات

 02 91 واحدهای درسی دانشگاه

 9/21 90 مطالعه شخصی

 12 11 آزمون ضمن خدمت

 0/29 91 کارگاه

ماماها در  (%02) تیاکثرمیزان آگاهی کلی 

میزان  .در سطح متوسط بود %1و سطح خوب 

ماماها در حیطه ارتباط با همکاران و  %01آگاهی 

 نیز حیطه مدیریت در .متوسط بود %2خوب و  خود

متوسط در حد  %0و  خوبماماها در سطح  09%

 گزارش شده است. 2ند. جزئیات بیشتر در جدول بود
 

 ایاصول اخالق حرفه یهاطهیحاساس  سنندج بر توزیع فراوانی میزان آگاهی ماماهای شاغل شهر :2جدول 

 میزان آگاهی
 ایتعهدات حرفه

ارائه خدمات مامایی به 

 مددجو و همراهان وی
 و پژوهش آموزش

و ارتباط با همکاران 

 خود

 

 مدیریت

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0 0 2 0 9/23 01 09 51 0/20 05 متوسط

 09 191 01 199 0/90 110 00 00 9/90 115 خوب

 133 153 133 153 133 153 133 153 133 153 جمع

 

در زمینه منابع کسب اطالعات ماماهای مورد 

بیشترین منبع  ،ایحرفهپژوهش از اصول اخالق 

و  (%02) درسی دانشگاه یواحدها کسب اطالعات

نتایج پژوهش نشان . بود (%9/21مطالعات شخصی )

ه خدمات مامایی به ارائ طهیدر حداد میزان آگاهی 

( =392/3p) یاستخدامبا وضعیت  و همراهانمددجو 

 اخالق و کارگاهو سابقه شرکت در سمینار 

(399/3p= ،ارتباط دارد )میزان آگاهی در  نیچنهم

با عالقه و انگیزه  و پژوهشحیطه آموزش 

(322/3p=)  و سابقه شرکت در سمینار و کارگاه

زان آگاهی در . میداشت ( ارتباط=393/3pاخالق )

(، =300/3p) حیطه ارتباط با همکاران و خود با سن

( =320/3p) یکار(، شیفت =319/3p) یکارسابقه 

 ارتباط داشت. (=332/3pو وضعیت استخدامی )

میزان آگاهی در حیطه مدیریت با همچنین ارتباط 

بود.  داریمعن (=330/3p) اطالعات منبع کسب

عالقه و  یرهایمتغهمچنین بین میزان آگاهی کلی با 

و ( =390/3p) تأهلو وضعیت ( =310/3p)انگیزه 

آماری وجود  داریمعنارتباط  (=313/3p) محل کار

 دارد.
 

 گیرییجهنتو  بحث

در  یمهم یاربسراهنمای  ،ایحرفهکدهای اخالق 

که  باشدیمحرفه مامایی ارائه اخالقی خدمات در 

ر بر اساس شرایط کاری و فرهنگی کشو تدوین آن

 وزارت بهداشت انجام شده است ییدفاتر مامادر 

در مطالعه حاضر در رابطه با اصول اخالق  (.0)

در حد  (%02) ماماها یشتربمیزان آگاهی  ،ایحرفه

از  کدامیچهدر حد متوسط بود و  (%1و )خوب 

 متغیربین  همچنینماماها آگاهی ضعیف نداشتند. 
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باط کلی ارت عالقه و انگیزه با میزان آگاهی

و  ینیحسشاهدر مطالعه  .وجود داشت دارییمعن

نفر از ماماهای شاغل در  193 که بر روی همکاران

با هدف  مراکز دولتی و خصوصی استان مازندران و

بررسی میزان آگاهی ماماها از قوانین حقوقی و 

میزان آگاهی  مصرف داروها در مامایی انجام شد،

 %05خوب،  (%2/09) موردمطالعه یهانمونهاکثریت 

 (.13) ضعیف بود %3/1و متوسط 

به بررسی  یامطالعهدر  یعقوبیان و همکاران

 پرداختند. ایحرفهدانش پرستاران در مورد مقررات 

آگاهی خوب و  پرستاران%0/51که نشان داد  هایافته

در مطالعه  (.19) داشتند یآگاهی متوسط 0/05%

 ران وپرستا %9/59 انجام شد، زنجاندیگری که در 

شهر زنجان در زمینه  هاییمارستانبماماهای 

 %1/05و دارای آگاهی خوب  یاخالقموضوعات 

با نتایج  هایافتهاین  .(11) بودندمتوسط  دارای آگاهی

 پژوهش حاضر قرابت دارد.

بر روی  که در پژوهش رفیعی و همکاران

 شهر هاییمارستانبماماهای شاغل در  پرستاران و

رسی میزان آگاهی از اصول اخالق همدان با هدف بر

انجام شد بیشترین آگاهی واحدها در حیطه  ایحرفه

با مطالعه  ؛ که(0) و ارتباطی بود ایحرفه–اخالقی 

حاضر همخوانی دارد. همچنین در مطالعه واثق رحیم 

نیز ماماهای شاغل در مراکز  کارانهم وپرور 

ن بهداشتی درمانی تهران در حیطه ارتباط با همکارا

در مطالعه یوسف زاده و . (1) عملکرد باالیی داشتند

میزان آگاهی ماماهای شاغل در زایشگاه  همکاران

 %0/93بررسی شد که آموزشی مشهد  هاییمارستانب

در حیطه  %1/01و در حیطه ارتباطات  هانمونه

 هاییتمسئولدر حیطه %1/51و  مامایی هاییتفعال

نتایج این  (.0) ددارای آگاهی متوسطی بودن ایحرفه

 .همخوانی داشت یباًتقر مطالعه با مطالعه حاضر

مورد بررسی فقط بین وضعیت  یرهایمتغاز بین 

( و عالقه =p 313/3کار )(، محل =p 390/3) تأهل

( با میزان آگاهی کلی ارتباط =p 310/3) و انگیزه

در مطالعه جعفری منش و  وجود داشت. دارییمعن

و عالقه به رشته با میزان  لتأهبین وضعیت  همکاران

ارتباط معناداری  ایحرفهرعایت کدهای اخالق 

 (. در مطالعه معصومی و همکاران10) وجود داشت

با رعایت کدهای اخالق  تأهلهم بین وضعیت 

( 0) ارتباط آماری معناداری وجود داشت ایحرفه

 که نتایج این دو مطالعه مشابه مطالعه حاضر بود.

ین یافته را بتوان به احساس ممکن است دلیل ا

دیگر  هاییافته .مسئولیت بیشتر افراد متأهل نسبت داد

مورد بررسی،  یرهایمتغاین مطالعه نشان داد از بین 

بین حیطه ارائه خدمات مامایی به مددجو و همراهان 

وی با وضعیت استخدامی و سابقه شرکت در سمینار 

با و کارگاه اخالق، بین حیطه آموزش و پژوهش 

شرکت در سمینار و کارگاه  و سابقه یزهو انگعالقه 

اخالق، بین حیطه ارتباط با همکاران و خود با سن، 

سابقه کاری، شیفت کاری و وضعیت استخدامی و 

بین حیطه مدیریت با منبع کسب اطالعات ارتباط 

 نتایج حاصل از مطالعه رفیعی و معنادار وجود داشت.

مورد بررسی بین  یرهایمتغهمکاران نشان داد از بین 

با وضعیت استخدامی و  ایحرفه-حیطه اخالقی

 ، بین حیطه قانونی با سابقهبخش محل خدمت فرد

کار و بین حیطه ارتباطی با بخش محل خدمت فرد 
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با مطالعه حاضر  ( که0ارتباط معنادار وجود داشت )

 همخوانی نداشت.

نتایج این مطالعه نشان داد که ماماهای شاغل در 

از  اکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی شهر سنندجمر

در وضعیت  ایحرفهنظر آگاهی از اصول اخالق 

مطلوبی قرار دارند. از آن جایی که عالوه بر آگاهی 

ماماها، عملکرد آنان در رابطه با مسائل اخالقی نقش 

دارد لذا  ایحرفه یهامراقبتدر ارائه  یمهم یاربس

گر در ارتباط با میزان دی یامطالعه شودیمتوصیه 

 در ماماها انجام گیرد. ایحرفهرعایت اصول اخالق 

 

 تشکر و قدردانی

این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی مصوب 

با شماره  دانشگاه علوم پزشکی کردستان

از حمایت  لهیوسنیبد است. 9112/95300/19

معاونت محترم و شورای محترم پژوهشی دانشگاه 

در  کنندهشرکت یاماهام علوم پزشکی کردستان،

 هیو کل هادرمانگاهو  هامارستانیبمسئولین  مطالعه و

 اندنمودهکسانی که در انجام این پژوهش ما را یاری 

 .دیآیمبه عمل  قدردانی صمیمانه

. 
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