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چکیده

مقدمه :علم اخالق به عنوان یکی از زیر بنایی ترین موضوعات آموزش حرفهای در پرستاری و مامایی محسوب می گردد كه
بايستي مورد توجه قرار گيرد .این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی پرستاران و ماماها از اصول اخالق حرفهای انجام گرديد.

روش کار :در اين مطالعه توصيفي_مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای  289نفر از پرستاران و ماماها از

بیمارستانهای آموزشي شهر همدان در سال  1392انتخاب شدند .ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي دو قسمتی بود كه بخش

اول حاوي اطالعات دموگرافیک و بخش دوم اطالعات مربوط به سنجش آگاهي در حیطه هاي اخالق حرفه ای ،قانون و مقررات و
ارتباطی بود .داده ها با استفاده از نرمافزار  SPSSويرايش 16تجزيه و تحليل شد .براي تحليل دادهها از آمار توصيفي و استنباطي
شامل همبستگي و آزمون كاي دو استفاده شد .سطح معني داري آزمونها  5درصد درنظر گرفته شد.

یافتهها :نتايج پژوهش نشان داد كه  %33/2از واحد های پژوهش در محدوده سني  26-30سال بودند %87/9 .از آنان زن و
 %36/7سابقه كار  1-5سال داشتند .بیشترین آگاهی افراد در حیطه اخالقی_حرفه ای ( )%26/6خوب و ( )%68/9متوسط ،در

حیطه ارتباطی ( )%31/1خوب و ( )%63/0متوسط و در حیطه قانونی ( )%1/7خوب و ( )%49/5متوسط بود .از بین متغیرهای مورد
بررسی بین حیطه اخالقی با وضیعت استخدامی و بخش محل خدمت فرد ()P=0/001بین حیطه قانونی با سابقه کار ()P=0/003
و بین حیطه ارتباطی با بخش محل خدمت فرد ارتباط معنادار وجود داشت (.)P=0/003

نتیجه گیری :بیشترین آگاهی واحدها در حیطه اخالقی و ارتباطی در حد خوب و متوسط و در حیطه قانونی ضعيف بوده است

لذا پيشنهاد مي گردد کالس های آموزش مداوم ضمن خدمت جهت افزایش آگاهی آنان برگزار گردد.
واژگان کلیدی :اخالق حرفه اي ،پرستار ،ماما ،آگاهی ،نگرش

مقدمه

در جهان پیچیدهای که ما زندگی میکنیم ارزشهای اخالقی

عقالنی و اخالقی تأمین نیازهای مادی و معنوی خود در

رویکرد دنیای امروز را می توان بازگشت به عقالنیت و اخالق

و جزء فطريات و بديهيات عقلي بشر است و يكي از مهم

* نویسنده مسئول :فاطمه شبيري ،مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک ،دانشگاه

گرو پايبندي و آراستگي به اخالق الهي است تا جايي كه

متفاوتی وجود دارد که بر نوع زندگی ما تأثیر می گذارند (.)1

دانست .بشریت پس از طی دوره های مختلف رویکردی
علوم پزشكي همدان ،همدان ،ايران.
تلفن081-38380447 :
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ایمیلFshobeiri@Yahoo.com :

پیش گرفته است ( .)2اخالق مجموعه اي از بايد ها و نبايدها
ترين اهداف پيامبران است زيرا اعتال و سعادت انسان در

پيامبر هدف از رسالت خود را تكميل مكارم اخالقي بيان

میزان آگاهی پرستاران و ماماها از اصول اخالق حرفه ای....
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نموده است ( .)3 ،4علم اخالق ،مطالعه سیستمیک عقاید

نمایند لذا سایه اخالق باید در تمام ایام بر رفتارهای آن ها

توسط سقراط پایه گذاری شده است ( .)5اخالق علمی است

توجهی به اخالق حرفه اي آسیب جبران ناپذیری را براي آنها

مي باشد ( .)6پرستاری و مامايي حرفه هايي هستند که با

بنابراین با توجه به اينكه آگاهی از اصول اخالقي در کیفیت

سالم و بیمار در مراکز مختلف ارائه می دهند ( .)4 ،7انجمن

منظور تعیین میزان آگاهی پرستاران و ماماهاي شاغل در

پاسخ های انسان به سالمتی و بیماری تعریف نمود ( .)1اخالق

انجام گردید تا با نتایج حاصل از آن بتوان درآینده در

در هر كاري نيازمند اصولي است كه بدون آنها نتيجه مطلوب

رضایتمندی مددجويان گام های موثری برداشت.

مامايي از اهميت ويژ ه اي برخوردار است .اخالق پرستاری

روش کار

رسمی و معنوی است ( .)1اخالق حرفهای برای نخستین بار

گسترده باشد و مورد توجه باشد زیرا عدم ساختارمندی و بی

که داراي ابعاد مختلف شناختي ،معرفتی ،عملی و رفتاری

و بيماران وارد می نماید.

استفاده از دانش و مهارت های خاص خدماتی را به افراد

خدمات درماني نقش بسزایی دارد لذا این پژوهش به

پرستاران آمریکا درسال  1995پرستاری را تشخیص و درمان

بیمارستانهای دولتی شهر همدان از اصول اخالق حرفهای

كار از جايگاه ويژه اي برخوردار است زيرا انسان مي پذيرد

اصالح آموزش ،ارائه خدمات با كيفيت مطلوب و در نتيجه

حاصل نمي گردد ( )8و اين مهم در رشته هاي پرستاري و

و مامايي را می توان یک بخش مجزا از علم اخالق محسوب

این پژوهش يك مطالعه اي توصيفي-مقطعی است ،که

در اين حرف پیش می آید ( .)9اخالق پرستاری عبارت است

بیمارستان های آموزشي شهر همدان بوده است .روش نمونه

رعایت اخالق در عملکردهای فنی پرستاری از مسائل عام

همدان انتخاب شد و سپس از هر بیمارستان با استفاده از

اخالق در درون ارائه خدمات پرستاری خوب جای گرفته و

پرسنل واجد شرايط مطالعه با توجه به تعداد بيشتر پرستاران

را که به طور ذاتی در یک ارتباط درمانی وجود دارد را به کار

ماما) انتخاب گرديد و پس از اخذ رضايت نامه كتبي و توضیح

های اخالقی مجزا است .از آنجا که پرستاری ویژگی های

داده ها پرسشنامه اي دو قسمتی است كه توسط پژوهشگران

به طور مجزا مورد مطالعه قرار گیرد ( .)11مامايي نيز شاخه

 8سوال و بخش دوم اطالعات مربوط به سنجش آگاهي که

مادر و نوازاد مربوط مي شود و اخالق مامايي نيز شامل رعايت

ای 40 ،سوال در حیطه آگاهی با قانون و مقررات و  16سوال

زايمان و دوران پس از زايمان مي باشد ( .)10بطور کلی

لیکرت  5گزینه ای (از کامال موافق تا کامال مخالف) طراحی

به هر نوع کار ،وظیفه یا مسئولیت است ( .)6براساس تعریف

نمره  2به معني رعايت كم ،نمره  3به معني رعايت متوسط،

مانند ماماها باید فعاالنه براساس کدهای اخالقی عمل نمایند

زياد بود .براي تعيين اعتبار علمي پرسشنامه از روش روايي

های بالینی باشند (.)8 ،10

اعضاي هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي استفاده

نمود چرا که مربوط به وضعیت های خاص اخالقی است که

جامعه پژوهش آن شامل پرستاران و ماماهای شاغل در

از رعایت اخالق حرفهای در ارائه مراقبت های پرستاری و لذا

گيري بدین صورت بودکه ابتدا پنج بیمارستان آموزشي شهر

مراقبت حساس تر و مهمتر است .صاحبنظران معتقدند که

روش تصادفی طبقه ای نمونه ها با توجه به حجم نمونه و

پرستار باید استاندارد های اخالق حرفهای و اصول حرفهای

در بيمارستان ،در كل به تعداد  289نفر ( 249پرستار و 40

ببندند ( .)10اخالق پرستاری از نظر قانونی از سایر حوزه

اهداف ،پرسشنامه بین آنها توزیع گرديد .ابزار جمع آوري

حرفه ای و عملکردی مخصوص به خود را دارد بنابراین باید

تهيه شده بود .بخش اول حاوي اطالعات دموگرافیک و شامل

اي از علوم پزشكي است كه به مراقبت هاي جسمي و رواني

مشتمل بر  31سوال در حیطه آگاهی با اصول اخالق حرفه

اصول اخالقي در قبال نوزاد و مادر در دوران بارداري ،مراحل

در زمينه آگاهی با حیطه ارتباطی بود پرسشنامه براساس

اخالق حرفهای نوعی تعهد اخالقی و وجدان کاری نسبت

شده بود .به طوري كه نمره  1نشان دهنده رعايت خيلي كم،

انجمن پرستاری آمریکا ،پرستاران و ساير اعضاي تيم درماني

نمره  4به معناي رعايت زياد و نمره  5به معناي رعايت خيلي

تا تامین کننده مراقبت های مطلوب در فرآیند تصمیم گیری

محتوي ،استفاده شد که بدين منظور از نظرات  15نفر از

با توجه به اینکه پرستاران و ماماها در سبک زندگی حرفه ای

گرديد و اصالحات الزم به عمل آمد .جهت تعيين پايايي

ساعات زیادي را با مددجویان و حرف پزشکی سپری می

( )0/82تعيين گردید .معیار ورود به مطالعه داشتن حداقل 6

خود پیوسته با مفاهیم اخالقی درگیر می باشند ،و از طرفی

سواالت ضریب همبستگی آن از طریق ضریب آلفای كرونباخ

psj.umsha.ac.ir
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ماه سابقه کار به صورت رسمی یا قراردادی در بیمارستانهای

از افراد با احترام به باورهاي اعتقادي بیمار %98/4 ،با معرفي

نياز داده ها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16تجزيه و

پروسيجرهاي پرستاري به نحو صحيح %97/9 ،با ارائه مراقبت

شهر همدان بود .پس از جمع آوري و استخراج اطالعات مورد

تحليل شد براي تحليل دادهها از آمار توصيفي شامل جداول،

نمودارها و شاخصهاي عددي مناسب و آمار استنباطي شامل

همبستگي و آزمون كاي دو استفاده شد .سطح معني داري
آزمونها  5درصد در نظر گرفته شد.

بدون توجه به قوميت %97/5 ،با وقت شناسي ،آشنائي خوب

و متوسط داشتند .در حيطه قانوني  %97/8از افراد در
خصوص احساس مسئوليت در تمامی مراحل مراقبت %97 ،با

وجدان كاري %96/1 ،با صداقت در گزارش نويسي %93/8 ،در
مورد گزارش خطاهاي حرفه اي %93/1 ،در خصوص نوشتن

یافته ها

گزارش به نحو صحیح ،آگاهی خوب و متوسط داشتند .در

نتايج اين پژوهش نشان داد كه بيشتر افراد مورد مطالعه

زمينه ارتباطي نيز  %98از افراد در مورد احترام به همكاران،

تعداد زنان ( )%87/9و مردان ( )%12/1تشکیل داده بودند.
 %91/4دارای تحصیالت کارشناسی %36/7 ،دارای سابقه

مشورت با اعضاي تيم درماني ،آگاهی خوب و متوسط داشتند.

( )%33/2در گروه سنی  26-30سال قرار داشتند ،كه از اين

 %97/9در مورد احترام به حقوق بيمار و  %97/6در خصوص
بیشترین آگاهی واحدها در حیطه اخالقی_حرفه ای ()%26/6

کاری  1-5سال بودند %67/1 .از واحدهای پژوهش در بخش

خوب )%68/9( ،متوسط و ( )%4/5ضعيف بوده است .در

و  %6/2در اتاق زایمان مشغول به کار بودند (جدول.)1

ضعيف بود .در حیطه قانونی (  )%1/7خوب )%49/5( ،متوسط

های عمومی %24/6 ،در بخش های ویژه %2/1 ،در اتاق عمل
نتایج نشان داد در زمينه حيطه اخالقي و حرفه اي %98/8 ،

جدول  :1مشخصات دموگرافیک واحدهاي مورد پژوهش

مشخصات دموگرافیک
سن

جنس

رشته

مدرک تحصیلی

21-25
26-30

)33/2(96

31-35

)26(75

باالی 36سال

)21/1(61

مرد

)12/1(35

زن

)87/9(254

پرستاری

)86/16(249

مامایی

)13/8(40

کاردانی

)5/9(17

کارشناسی ارشد
نوع استخدام

جمع کل
فراوانی
تعداد(درصد) تعداد(درصد)
)19/7(57

کارشناسی
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خود %98/3 ،با زمينه پاسخگويي به سواالت بيماران و انجام

رسمی

)13/5(68

قرار دادی

)76/5(221

و ( )%48/8ضعيف بوده است (جدول .)2
نتايج پژوهش نشان داد ،بين متغيرهاي وضعيت استخدامي
و بخش محل خدمت با حيطه اخالقي حرفه اي (،)P=0/01

متغير سابقه ي كار ( )P=0/03و بخش محل خدمت
( )P=0/008با حيطه قانوني و متغير بخش محل خدمت

با حيطه ارتباطي ( )P=0/003ارتباط معني دار آماري وجود
داشت (جدول .)3

از نظر سني ،بيشترين آگاهی خوب و متوسط در گروه سنی

 26-30سال در حیطه اخالقی_حرفه ای ( )%94/8و حیطه
)100(289

)100(289

)100(289

ارتباطي ( )%94/8و در حيطه قانوني ( )%52/0گزارش شده
است .از نظر جنسي بيشترين آگاهی خوب و متوسط در

جدول شماره  :2توزيع فراوانی مطلق و نسبی آشنایی واحدهای پژوهش
در حيطه ارتباطي ،قانوني و اخالقي_حرفه اي
حیطه

ارتباطی

قانونی

اخالقی_حرفه ای

میزان آشنایی فراوانی(درصد) فراوانی(درصد) فراوانی(درصد)

)91/4(264
)2/7(8

حیطه ارتباطی ( )%31/1خوب )%63/0( ،متوسط و ()%5/9

)100(289

)100(289

خوب

)1/31(90

)7/1(5

)6/26(77

متوسط

)0/63(182

)5/49(143

)9/68(199

ضعيف

)9/5(17

)8/48(141

)5/4(13

جمع

)100(289

)100(289

)100(289
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میزان آگاهی پرستاران و ماماها از اصول اخالق حرفه ای....
سه حیطه اخالقی_حرفه ای ،ارتباطي و قانوني در گروه

افراد رسمي در حیطه اخالقی_حرفه ای ( )%97/1و ارتباطي
( )%95/6و كمترين آگاهی در حيطه قانوني ( )%57/3بوده

ارشد مامايي ،در حیطه ارتباطي ( )%100كارشناسان ارشد
پرستاري و مامايي و در حیطه قانوني در كارشناسي مامائي

بين حيطه ارتباطي با حيطه قانوني و حيطه اخالقي حرفه

زنان بوده است و از نظر تحصيالت بيشترين آگاهی خوب و
متوسط در حیطه اخالقی_حرفه ای ( )%100در كارشناسان

( )%68/8و در كارشناسي ارشد مامايي ( )%66/7بوده است .از
نظر وضعيت استخدامي بيشترين آگاهی خوب و متوسط در

است.

اي و همچنين حيطه قانوني با حيطه اخالقي حرفه اي با
( )P>0/001همبستگي وجود داشت .ارتباط بين اين حيطه

ها در جدول  4آمده است.

ﺟﺪول :3ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎى ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
اخالقی_حرفه ای

حیطه

ارتباطی

قانونی

متغیر

(P value) χ2

(P value) χ2

(P value) χ2

سن

)0/5(7/35

)0/35(8/94

)0/39(8/4

جنس

)0/29(2/5

)0/45(1/6

)0/93(0/14

تحصیالت

)0/67(5/8

)0/41(8/3

)0/26(10/1

سابقه کار

)0/49(11/5

*) 0/03(17/7

)0/23(15/1

وضعیت استخدامی

)0/13(9/9

)0/059(12/1

*) 0/01(16/9

بيمارستان محل خدمت

)0/66(5/9

)0/41(8/2

)0/26(10/2

*)0/003(19/6

*)0/008(11/3

*)0/01(23/2

)0/84(0/5

)0/17(3/6

)0/41(1/8

بخش محل خدمت
رشته تحصيلي

جدول شماره  :4ميزان همبستگي بين حيطه هاي اخالقي حرفه اي ،حيطه قانوني ،ارتباطي در واحدهاي پژوهش
رابطه بین حیطه ها

ضریب همبستگی

P value

همبستگي بين حيطه ارتباطي و حيطه قانوني

0/46

P >0/001

همبستگي بين حيطه ارتباطي و حيطه اخالقي حرفه اي

0/73

P >0/001

همبستگي بين حيطه قانوني و حيطه اخالقي حرفه اي

0/56

P >0/001
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بحث

علم اخالق پزشکی به عنوان زیر بنایی ترین موضوعات
آموزش حرف پزشکی است ،پرستاران و ماماها را موظف به

رعایت اصولی می نماید تا در کنار آن مددجو با اطمینان و
اعتماد بیشتری مراقبت ها را دریافت نماید در این راستا هر

گونه خلل در رعایت اخالق ،می تواند علمی ترین و بهترین
مراقبت ها را تحت الشعاع قرار دهد ( .)11در حاليكه نتایج
این تحقیق نشان داد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش

دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند .در مطالعه جوزی

اکثریت به میزان  ،%78/3در پژوهش واثق رحيم پرور و
همکاران  ،%80/4و در مطالعه رنگرز جدی و همکاران %80/6

دارای مدرک کارشناسی بودند .که چهار پژوهش فوق تائید

کننده نتایج این پژوهش است (.)12 ،15

یافته های پژوهش جوزی نشان داد که تنها

%48/3

پرستاران از منشور حقوق بیمار آگاهی داشتند ،در مورد ارائه

مراقبت به موقع  ،%86/7مراقبت همراه با احترام ،%87/3
نداشتن تبعیض  ،%65آگاه کردن بیمار از عوارض احتمالی
درمان  ،%63/3راز داری  ،%83/3امکان دسترسی بیمار به

پرونده ،%60دسترسی به پرستار %90و رعایت حقوق بیمار
 %70موافق بودند .مراقبت به موقع به عنوان مهم ترین نتایج
رعایت حقوق بیمار بوده است (.)12

مطالعه ساير پژوهشگران در حيطه اخالق پزشكي نشان داد

كه وجود كدهاي اخالقي نظير احترام و آموزش به بيمار،
صداقت ،مسئولیت پذیری  ،حفظ اسرار و رازداري ،حق قبول
يا امتناع از درمان ،حق دسترسي به اطالعات و ارتقاي كيفيت

مراقبت بوده است كه مي تواند به عنوان منبع اوليه اي براي

ارزيابي وضعيت موجود عمل كرد اخالقي محسوب شود (،19
 .)15نتايج اين تحقيقات با پژوهش حاضر تطابق داشته است.

نتایج اين مطالعه در زمینه میزان آگاهی پرستاران و ماماهاي

شاغل از اصول اخالق حرفهای در حوزه وظیفه و مسئولیت

شناسی و قانونی حاکی از آن بود که اکثریت به میزان %97/8

با احساس مسئوليت در قبال بيمار در تمام مراحل مراقبت،

 %93/8با گزارش خطاهاي حرفه اي جهت پيشگيري از
صدمات احتمالي %90/8 ،با داشتن صداقت در هنگام بروز

خطا %96/1 ،با داشتن صداقت در گزارش نويسي %97 ،با
اعتقاد به وجدان كاري %94/6 ،توجه به چالشهاي پرستاري
و  %94/2با تصميم گيري به موقع در حد خوب آشنا بودند.

در ساير مطالعات انجام شده نتایج نشان داد رعایت کدهای
اخالقی مانند :مسئولیت پذیری ،پاسخ گویی ،احترام ،ارتباط

28

موثر ،دانش و رعایت اخالق ،گزارش خطا و حفظ اسرار در

حد مطلوب بوده است ( .)17 ،22كه با نتايج مطالعه حاضر
تطابق دارد.

در مطالعه ای در دانشجویان فوریت های پزشکی نشان داد
که اکثریت آنها در حوزه قانونی کمترین آگاهی را داشتند

( .)23در حالي در اين مطالعه نيز ميزان آگاهی پرستاران در

حوزه قانوني نسبت به ساير حيطه ها كمتر بوده است و با
نتايج مطالعه حاضر تطابق دارد.

یافته ها در زمینه میزان آگاهی پرستاران و ماماهاي شاغل از

اصول اخالق حرفهای در حوزه ارتباطي نشان داد كه  %98با

احترام به همكاران %97/6 ،با مشورت با اعضاي تيم درماني،

 %97/9با احترام به حقوق بيمار %96/4 ،با ارائه مراقبت با
حفظ عزت و احترام به مددجو و خانواده او  %95/1و با احترام

به استقالل فردي بيمار موافق بودند .یکی از یافته های اشک
تراب در سال  1390حاکی از این بود که پزشكان و پرستاران

نسبت به خواسته ها و تقاضاهاي بيمار بی توجهي می کنند
و اطالعات كافي و درست به بيماران ارائه نمي شود (.)24

که نتایج این مطالعه با مطالعه ما همسو نیست كه علت آن
ميتواند كمي حجم نمونه باشد در حالی که مطالعه ای در

دانشجویان فوریت ها نشان داد که میزان آگاهی آنها در

حوزه ارتباط با بیمار و همکاران  %100بود که با مطالعه اخیر

تطابق دارد (.)23 ،25 ،26

رعايت حقوق بيمار در عرصه خدمات سالمت ،نقش مهمي در

بهبود و تنظيم رابطه پرستار بيمار ايفا مي کند و در مديريت
نظام سالمت از اهميت بااليي برخوردار است کيفيت مراقبت
سالمت و بهبود خدمات ،ويژگي هاي اصلي در تمايز بين
سازمان هاي مراقبت بهداشتي هستند (.)27-29

پرستاران نقش مهمي در مراقبت از بيماران به عهده دارند،

بنابراین با توجه به مطالعات بیان شده می توان گفت در
صورت آگاهی پرستاران و ماماها از حقوق بیمار باعث بهبود

رابطه با بیمار و در نتیجه افزایش رضایتمندی مددجویان می

گردد و نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پرستاران و

ماماها با اصول اخالق حرفهای در حوزه ارتباطی آگاه هستند.

بیشتر کسانی که با حیطه اخالقی_حرفه ای آگاه بودند

دارای تحصیالت کارشناسی ارشد مامایی بودند .شاید علت
این امر گذراندن واحد آشنایی با مقررات اخالقی و حرفه ای

بوده است .بیشتر کسانی که با حیطه اخالقی_حرفه ای آگاه

بودند در دارای سابقه كاري باالتري بودند .شاید علت این این
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امر مواجه شدن با مسائل اخالقی_حرفه ای در طی سالهای

کمتر بود لذا توصیه می گردد جهت آنان کالس های ضمن

از بین متغیرهای مورد بررسی بین حیطه اخالقی با وضیعت

قانوني گذاشته شود .بنابراین می توان گفت پرستاران و

قانونی با سابقه کار )P=0/003( ،و بین حیطه ارتباطی با بخش

به مراقبت ایمن ،مطلوب و با کیفیت ،تالش کنند و مراقبت

خدمت باشد.

استخدامی و بخش مورد خدمت ( )P=0/001و بین حیطه

مورد خدمت ،ارتباط معنی داری وجود داشت (.)P=0/003

در مطالعات دیگر بین رعایت اصول اخالقی با سابقه کار ،سن

و بخش محل خدمت رابطه معنی داری دیده نشد ()9 ،30

که نتایج این دو مطالعه مغایر با این مطالعه است و لیکن
مطالعه قلچه نشان داد که بین مدت سابقه کار و سن با

آگاهی پرستاران رابطه معنی داری وجود داشت ( )28که با
اين مطالعه تطابق داشت.

خدمت در زمینه آشنایی با اصول اخالق حرفه اي در حيطه
ماماها مسئولیت دارند تا برای پیشبرد روش های دسترسی

های پرستاری با کیفیت عالی را به صورت مستقیم و ارجاع
مناسب عاری از تبعیض و قضاوت ،به همه مددجویان ارائه

دهند.

تشکر و قدردانی

اين مطالعه حاصل از بخشي از طرح تحقيقاتي مصوب

دانشگاه علوم پزشكي همدان با شماره /16/35/184887پ

از محدوديت اين پژوهش مي توان به عدم همكاري كليه

است كه با حمايت مالي معاونت پژوهشي در کمیته تحقيقات

نمود كه پيشنهاد مي گردد با تشويق آنان پژوهش ديگري با

تحقيقات دانشجویی ،معاونت پژوهشي ،پرسنل پرستاري و

كادر پرستاري و مامائي با توجه به مشغله كاري فراوان اشاره

حجم نمونه بيشتري انجام گردد.

دانشجویی به تصويب رسيده است .پژوهشگران از کمیته
مامايي و كليه كساني كه در اين زمينه همكاري نموده اند

صميمانه قدرداني مي كنند.

نتیجه گیری

بیشترین آگاهی واحدها در حیطه اخالقی_حرفه ای و حیطه

تضاد منافع

بود .از آنجایی که آگاهی پرستاران و ماماها در حیطه قانونی

است.

ارتباطی در حد خوب و متوسط و در حیطه قانونی ضعيف

این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته
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Abstract
Introduction: Ethics is one of the most fundamental professional training issues in nursing and midwifery. The aim of this study was to determine the awareness rate of professional ethics of nurses and
midwives.
Methods: In this descriptive-analytic study, of 289 samples from Hamadan teaching hospitals in
2013were selected using a stratified random sampling. Data gathering, which was a two-part questionnaire, was developed by researchers. The first section contained demographic information and the second section contained with three sections to assess knowledge of ethic. Data Processing and statistical
analysis were performed by SPSS 16. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics
containing the chi-square and correlation tests was used. Further, the significance level of the test was
considered 0.05.
Results: The results showed that 33.2% of the research units aged between 26 and 30 years old. 87.9%
of them were females and 36.7% had work experience from 1to 5 years. Most of the samples in moral –
professional area were good (26.6%) and medium (68.9%). Also, they were good (31.1%) and medium
(63.0%) in communication area. In law area, they were good (1.7%) and medium (49.5%). From the
studied variables, there was meaningful relationship between area of moral with employment status and
location of service person (P=0.001), the legal field with work experience (P=0.003) and the communication field with location of service person (P=0.003).
Conclusion: The most rate of awareness of the units in moral and communication and law fields were,
respectively, good and week. Therefore, continuing education classes are recommended to be held.
Keywords: Professional ethics, Nurse, Midwife, Hospital, Awareness, Attitude
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