
چکیده
مقدمه: علم اخالق به عنوان یکی از زیر بنایی ترین موضوعات آموزش حرفه ای در پرستاری و مامایی محسوب می گردد كه 

بایستي مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی پرستاران و ماماها از اصول اخالق حرفه ای انجام گردید. 
روش کار: در این مطالعه توصیفي_مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 289 نفر از پرستاران و ماماها از 
بیمارستانهای آموزشي شهر همدان در سال 1392 انتخاب 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 نرم افزار SPSS ویرایش16 تجزیه و تحلیل شد. براي تحلیل داده ها از آمار توصیفي و استنباطي 

شامل همبستگي و آزمون كاي دو استفاده شد. سطح معني داري آزمون ها 5 درصد درنظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد كه 33/2% از واحد های پژوهش در محدوده سني 30-26 سال بودند. 87/9% از آنان زن و 
36/7% سابقه كار 5-1 سال داشتند. بیشترین آگاهی افراد در حیطه اخالقی_حرفه ای )26/6%( خوب و )68/9%( متوسط، در 
حیطه ارتباطی )31/1%( خوب و )63/0%( متوسط و در حیطه قانونی )1/7%( خوب و )49/5%( متوسط بود. از بین متغیرهای مورد 
 )P=0/003( بین حیطه قانونی با سابقه كار)P=0/001( بررسی بین حیطه اخالقی با وضیعت استخدامی و بخش محل خدمت فرد

 .)P=0/003( و بین حیطه ارتباطی با بخش محل خدمت فرد ارتباط معنادار وجود داشت
نتیجه گیری: بیشترین آگاهی واحدها در حیطه اخالقی و ارتباطی در حد خوب و متوسط و در حیطه قانونی ضعیف بوده است 

لذا پیشنهاد مي گردد كالس های آموزش مداوم ضمن خدمت جهت افزایش آگاهی آنان برگزار گردد.

واژگان کلیدی: اخالق حرفه اي، پرستار، ماما، آگاهی، نگرش

مجله علمی پژوهان
مقاله پژوهشی

میزان آگاهي پرستاران  و ماماهای شاغل در بیمارستانهای شهر همدان
 از اصول اخالق حرفه ای در سال 1392

1. دانشجوي کارشناسى ارشد پرستاري، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 
. مربی، مرکز تحقیقات بیماري هاي مزمن و مادر و کودك، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 2

. دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت هاى مادر و کودك، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 3
4. استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

تاریخ دریافت مقاله: 1392/12/20                         تاریخ پذیرش مقاله: 1393/04/25

مقدمه
در جهان پیچیده ای كه ما زندگی می كنیم ارزش های اخالقی 
متفاوتی وجود دارد كه بر نوع زندگی ما تأثیر می گذارند )1(. 
رویکرد دنیای امروز را می توان بازگشت به عقالنیت و اخالق 
رویکردی  مختلف  های  دوره  طی  از  پس  بشریت  دانست. 
نویسنده مسئول: فاطمه شبیري، مركز تحقیقات مراقبت های مادر و كودک، دانشگاه 

علوم پزشکي همدان، همدان، ایران.
Fshobeiri@Yahoo.com :تلفن: 38380447-081                               ایمیل

در  خود  معنوی  و  مادی  نیازهای  تأمین  اخالقی  و  عقالنی 
پیش گرفته است )2(. اخالق مجموعه اي از باید ها و نبایدها 
مهم  از  یکي  و  است  بشر  عقلي  بدیهیات  و  فطریات  جزء  و 
در  انسان  سعادت  و  اعتال  زیرا  است  پیامبران  اهداف  ترین 
كه  جایي  تا  است  الهي  اخالق  به  آراستگي  و  پایبندي  گرو 
بیان  اخالقي  مکارم  تکمیل  را  خود  رسالت  از  هدف  پیامبر 
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نمایند لذا سایه اخالق باید در تمام ایام بر رفتارهای آن ها 
گسترده باشد و مورد توجه باشد زیرا عدم ساختارمندی و بی 
توجهی به اخالق حرفه اي آسیب جبران ناپذیری را براي آنها 

و بیماران وارد می نماید.
بنابراین با توجه به اینکه آگاهی از اصول اخالقي در كیفیت 
به  پژوهش  این  لذا  دارد  بسزایی  نقش  درماني  خدمات 
در  شاغل  ماماهاي  و  پرستاران  آگاهی  میزان  تعیین  منظور 
بیمارستانهای دولتی شهر  همدان از اصول اخالق حرفه ای 
در  درآینده  بتوان  آن  از  حاصل  نتایج  با  تا  گردید  انجام 
با كیفیت مطلوب و در نتیجه  ارائه خدمات  اصالح آموزش، 

رضایتمندی مددجویان گام های موثری برداشت.

روش کار
كه  است،  توصیفي-مقطعی  اي  مطالعه  یک  پژوهش  این 
در  شاغل  ماماهای  و  پرستاران  شامل  آن  پژوهش  جامعه 
بیمارستان های آموزشي شهر همدان بوده است. روش نمونه 
گیري بدین صورت بودكه ابتدا پنج بیمارستان آموزشي شهر 
از  با استفاده  بیمارستان  از هر  انتخاب شد و سپس  همدان 
با توجه به حجم نمونه و  روش تصادفی طبقه ای نمونه ها 
پرسنل واجد شرایط مطالعه با توجه به تعداد بیشتر پرستاران 
در بیمارستان، در كل به تعداد 289 نفر )249 پرستار و 40 
ماما( انتخاب گردید و پس از اخذ رضایت نامه كتبي و توضیح 
آوري  جمع  ابزار  گردید.  توزیع  آنها  بین  پرسشنامه  اهداف، 
داده ها پرسشنامه اي دو قسمتی است كه توسط پژوهشگران 
تهیه شده بود. بخش اول حاوي اطالعات دموگرافیک و شامل 
8 سوال و بخش دوم اطالعات مربوط به سنجش آگاهي كه 
مشتمل بر 31 سوال در حیطه آگاهی با اصول اخالق حرفه 
ای، 40 سوال در حیطه آگاهی با قانون و مقررات و 16 سوال 
براساس  پرسشنامه  بود  ارتباطی  حیطه  با  آگاهی  زمینه  در 
لیکرت 5 گزینه ای )از كامال موافق تا كامال مخالف( طراحی 
شده بود. به طوري كه نمره 1 نشان دهنده رعایت خیلي كم، 
نمره 2 به معني رعایت كم، نمره 3 به معني رعایت متوسط، 
نمره 4 به معناي رعایت زیاد و نمره 5 به معناي رعایت خیلي 
زیاد بود. براي تعیین اعتبار علمي پرسشنامه از روش روایي 
از  نفر  نظرات 15  از  منظور  بدین  كه  استفاده شد  محتوي، 
استفاده  مامایي  و  پرستاري  دانشکده   علمي  هیئت  اعضاي 
پایایي  تعیین  جهت  آمد.  عمل  به  الزم  اصالحات  و  گردید 
سواالت ضریب همبستگی آن از طریق ضریب آلفای كرونباخ 
)0/82( تعیین گردید. معیار ورود به مطالعه داشتن حداقل 6 

عقاید  سیستمیک  مطالعه  اخالق،  علم   .)3  ،4( است  نموده 
رسمی و معنوی است )1(. اخالق حرفه ای برای نخستین بار 
توسط سقراط پایه گذاری شده است )5(. اخالق علمی است 
رفتاری  و  عملی  معرفتی،  شناختي،  مختلف  ابعاد  داراي  كه 
با  مي باشد )6(. پرستاری و مامایي حرفه هایي  هستند كه 
افراد  به  را  خدماتی  خاص  های  مهارت  و  دانش  از  استفاده 
سالم و بیمار در مراكز مختلف ارائه می دهند )7، 4(. انجمن 
پرستاران آمریکا درسال 1995 پرستاری را تشخیص و درمان 
پاسخ های انسان به سالمتی و بیماری تعریف نمود )1(. اخالق 
كار از جایگاه ویژه اي برخوردار است زیرا انسان مي پذیرد 
در هر كاري نیازمند اصولي است كه بدون آنها نتیجه مطلوب 
حاصل نمي گردد )8( و این مهم در رشته هاي پرستاري و 
مامایي از اهمیت وی  ژ ه اي برخوردار است. اخالق پرستاری 
و مامایي را می توان یک بخش مجزا از علم اخالق محسوب 
نمود چرا كه مربوط به وضعیت های خاص اخالقی است كه 
در این حرف پیش می آید )9(. اخالق پرستاری عبارت است 
از رعایت اخالق حرفه ای در ارائه مراقبت های پرستاری و لذا 
عام  مسائل  از  پرستاری  فنی  عملکردهای  در  اخالق  رعایت 
مراقبت حساس تر و مهمتر است. صاحبنظران معتقدند كه 
اخالق در درون ارائه خدمات پرستاری خوب جای گرفته و 
پرستار باید استاندارد های اخالق حرفه ای و اصول حرفه ای 
را كه به طور ذاتی در یک ارتباط درمانی وجود دارد را به كار 
حوزه  سایر  از  قانونی  نظر  از  پرستاری  اخالق   .)10( ببندند 
های  ویژگی  پرستاری  كه  آنجا  از  است.  مجزا  اخالقی  های 
حرفه ای و عملکردی مخصوص به خود را دارد بنابراین باید 
به طور مجزا مورد مطالعه قرار گیرد )11(. مامایي نیز شاخه 
اي از علوم پزشکي است كه به مراقبت هاي جسمي و رواني 
مادر و نوازاد مربوط مي شود و اخالق مامایي نیز شامل رعایت 
اصول اخالقي در قبال نوزاد و مادر در دوران بارداري، مراحل 
كلی  بطور   .)10( باشد  مي  زایمان  از  پس  دوران  و  زایمان 
نسبت  كاری  وجدان  و  اخالقی  تعهد  نوعی  حرفه ای  اخالق 
به هر نوع كار، وظیفه یا مسئولیت است )6(. براساس تعریف 
انجمن پرستاری آمریکا، پرستاران و سایر اعضاي تیم درماني 
مانند ماماها باید فعاالنه براساس كدهای اخالقی عمل نمایند 
تا تامین كننده مراقبت های مطلوب در فرآیند تصمیم گیری 

های بالینی باشند )10، 8(. 
با توجه به اینکه پرستاران و ماماها در سبک زندگی حرفه ای 
خود پیوسته با مفاهیم اخالقی درگیر می باشند، و از طرفی 
می  سپری  پزشکی  حرف  و  مددجویان  با  را  زیادي  ساعات 
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از افراد با احترام به باورهاي اعتقادي بیمار، 98/4% با معرفي 
خود، 98/3% با زمینه پاسخگویي به سواالت بیماران و انجام 
پروسیجرهاي پرستاري به نحو صحیح، 97/9% با ارائه مراقبت 
بدون توجه به قومیت، 97/5% با وقت شناسي، آشنائي خوب 
در  افراد  از   %97/8 قانوني  حیطه  در  داشتند.  متوسط  و 
خصوص احساس مسئولیت در تمامی مراحل مراقبت، 97% با 
وجدان كاري، 96/1% با صداقت در گزارش نویسي، 93/8% در 
مورد گزارش خطاهاي حرفه اي، 93/1% در خصوص نوشتن 
آگاهی خوب و متوسط داشتند. در  به نحو صحیح،  گزارش 
زمینه ارتباطي نیز 98% از افراد در مورد احترام به همکاران، 
97/9% در مورد احترام به حقوق بیمار و 97/6% در خصوص 
مشورت با اعضاي تیم درماني، آگاهی خوب و متوسط داشتند. 
بیشترین آگاهی واحدها در حیطه اخالقی_حرفه ای )%26/6( 
در  است.  بوده  ضعیف   )%4/5( و  متوسط   )%68/9( خوب، 
حیطه ارتباطی )31/1%( خوب، )63/0%( متوسط و )%5/9( 
ضعیف بود. در حیطه قانونی ) 1/7%( خوب، )49/5%( متوسط  

و )48/8%( ضعیف  بوده است )جدول 2(.
 نتایج پژوهش نشان داد، بین متغیرهاي وضعیت استخدامي 
 ،)P=0/01( و بخش محل خدمت با حیطه اخالقي حرفه اي
خدمت  محل  بخش  و   )P=0/03( كار  ي  سابقه  متغیر 
خدمت  محل  بخش  متغیر  و  قانوني  حیطه  با   )P=0/008(
با حیطه ارتباطي )P=0/003( ارتباط معني دار آماري وجود 

داشت )جدول 3(.
 از نظر سني، بیشترین آگاهی خوب و متوسط در گروه سنی 
30-26 سال در حیطه اخالقی_حرفه ای )94/8%( و حیطه 
ارتباطي )94/8%( و در حیطه قانوني )52/0%( گزارش شده 
در  متوسط  و  خوب  آگاهی  بیشترین  جنسي  نظر  از  است. 

ماه سابقه كار به صورت رسمی یا قراردادی در بیمارستانهای 
شهر همدان بود. پس از جمع آوري و استخراج اطالعات مورد 
نیاز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و 
تحلیل شد براي تحلیل داده ها از آمار توصیفي شامل جداول، 
نمودارها و شاخصهاي عددي مناسب و آمار استنباطي شامل 
همبستگي و آزمون كاي دو استفاده شد. سطح معني داري 

آزمون ها 5 درصد در نظر گرفته شد.

یافته ها
مطالعه  مورد  افراد  بیشتر  كه  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
)33/2%( در گروه سنی 30-26 سال قرار داشتند، كه از این 
بودند.  زنان )87/9%( و مردان )12/1%( تشکیل داده  تعداد 
سابقه  دارای   %36/7 كارشناسی،  تحصیالت  دارای   %91/4
كاری 5-1 سال بودند. 67/1% از واحدهای پژوهش در بخش 
های عمومی، 24/6% در بخش های ویژه، 2/1% در اتاق عمل 

و 6/2% در اتاق زایمان مشغول به كار بودند )جدول1(. 
نتایج نشان داد در زمینه حیطه اخالقي و حرفه اي ، %98/8 
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فراوانیمشخصات دموگرافیک
تعداد)درصد(

سن

جنس

رشته

مدرک تحصیلی

نوع استخدام

)19/7(57

)33/2(96

)26(75

)21/1(61

)12/1(35

)87/9(254

)86/16(249

)13/8(40

)5/9(17

)91/4(264
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)13/5(68

)76/5(221
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پرستاری
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جدول شماره 2: توزیع فراوانی مطلق و نسبی  آشنایی  واحدهای پژوهش 
در حیطه ارتباطي، قانوني و اخالقي_حرفه اي

)100(289

)100(289

)100(289

)100(289

)100(289

جمع کل
تعداد)درصد(

فراوانی)درصد(

اخالقی_حرفه ایقانونی

فراوانی)درصد( فراوانی)درصد(میزان آشنایی

خوب

متوسط

 ضعیف

جمع

)1/31(90

)0/63(182

)9/5(17

)100(289

)7/1(5

)5/49(143

)8/48(141

)100(289

ارتباطیحیطه

)6/26(77

)9/68(199

)5/4(13

)100(289

جدول 1: مشخصات دموگرافیک واحدهاي مورد پژوهش
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گروه  در  قانوني  و  ارتباطي  ای،  اخالقی_حرفه  حیطه  سه 
زنان بوده است و از نظر تحصیالت بیشترین آگاهی خوب و 
متوسط در حیطه اخالقی_حرفه ای )100%( در كارشناسان 
ارشد  كارشناسان  ارتباطي )%100(  مامایي، در حیطه  ارشد 
پرستاري و مامایي و در حیطه قانوني در كارشناسي مامائي 
)68/8%( و در كارشناسي ارشد مامایي )66/7%( بوده است. از 
نظر وضعیت استخدامي بیشترین آگاهی خوب و متوسط در 

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

است. 
اخالقي حرفه  و حیطه  قانوني  با حیطه  ارتباطي  بین حیطه 
با  اي  حرفه  اخالقي  حیطه  با  قانوني  حیطه  همچنین  و  اي 
)P>0/001( همبستگي وجود داشت. ارتباط بین این حیطه 

ها در جدول 4 آمده است.

)P value( χ2

اخالقی_حرفه ایقانونی

)P value( χ2 P value( χ2(متغیر

ارتباطیحیطه

)0/5(7/35

)0/29(2/5

)0/67(5/8

)0/49(11/5

)0/13(9/9

)0/66(5/9

)0/003(19/6*

)0/84(0/5

)0/35(8/94

)0/45(1/6

)0/41(8/3

) 0/03(17/7*

)0/059(12/1

)0/41(8/2

)0/008(11/3*

)0/17(3/6

)0/39(8/4

)0/93(0/14

)0/26(10/1

)0/23(15/1

) 0/01(16/9*

)0/26(10/2

)0/01(23/2*

)0/41(1/8

سن

جنس

تحصیالت

سابقه كار

وضعیت استخدامی

بیمارستان محل خدمت

بخش محل خدمت

رشته تحصیلي

P value رابطه بین حیطه ها

همبستگي بین حیطه ارتباطي و حیطه قانوني

همبستگي بین حیطه ارتباطي و حیطه اخالقي حرفه اي

همبستگي بین حیطه قانوني و حیطه اخالقي حرفه اي

0/46

0/73

0/56

>0/001

>0/001

>0/001

ضریب همبستگی

جدول شماره 4: میزان همبستگي بین حیطه هاي اخالقي حرفه اي، حیطه قانوني، ارتباطي در واحدهاي پژوهش

جدول3: تعیین رابطه بین انواع حیطه ها با متغیر هاى مورد بررسى در واحدهاي مورد پژوهش

P

P

P
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بحث
موضوعات  ترین  بنایی  زیر  عنوان  به  پزشکی  اخالق  علم 
آموزش حرف پزشکی است، پرستاران و ماماها را موظف به 
رعایت اصولی می نماید تا در كنار 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 )11(. در حالیکه نتایج 
پژوهش  مورد  واحدهای  اكثریت  كه  داد  نشان  تحقیق  این 
جوزی  مطالعه  در  بودند.  لیسانس  تحصیلی  مدرک  دارای 
و  پرور  رحیم  واثق  پژوهش  در   ،%78/3 میزان  به  اكثریت 
همکاران 80/4%، و در مطالعه رنگرز جدی و همکاران %80/6 
دارای مدرک كارشناسی بودند. كه چهار پژوهش فوق تائید 

كننده نتایج این پژوهش است )15، 12(.
 %48/3 تنها  كه  داد  نشان  جوزی  پژوهش  های  یافته 
پرستاران از منشور حقوق بیمار آگاهی داشتند، در مورد ارائه 
 ،%87/3 احترام  با  همراه  مراقبت   ،%86/7 موقع  به  مراقبت 
از عوارض احتمالی  بیمار  نداشتن تبعیض 65%، آگاه كردن 
به  بیمار  دسترسی  امکان   ،%83/3 داری  راز   ،%63/3 درمان 
بیمار  و رعایت حقوق  به پرستار%90  پرونده60%، دسترسی 
70% موافق بودند. مراقبت به موقع به عنوان مهم ترین  نتایج 

رعایت  حقوق  بیمار بوده است )12(. 
مطالعه سایر پژوهشگران در حیطه اخالق پزشکي نشان داد 
بیمار،  به  كه وجود كدهاي اخالقي نظیر احترام و آموزش  
صداقت، مسئولیت پذیری ، حفظ اسرار و رازداري، حق قبول 
یا امتناع از درمان، حق دسترسي به اطالعات و ارتقاي كیفیت 
مراقبت بوده است كه مي تواند به عنوان منبع اولیه اي براي 
ارزیابي وضعیت موجود عمل كرد اخالقي محسوب شود )19، 
15(. نتایج این تحقیقات با پژوهش حاضر تطابق داشته است.

نتایج این مطالعه در زمینه میزان آگاهی پرستاران و ماماهاي 
شاغل از اصول اخالق حرفه ای در حوزه وظیفه و مسئولیت 
شناسی و قانونی حاكی از آن بود كه اكثریت به میزان %97/8 
با احساس مسئولیت در قبال بیمار در تمام مراحل مراقبت، 
از  پیشگیري  جهت  اي  حرفه  خطاهاي  گزارش  با   %93/8
بروز  با داشتن صداقت در هنگام  احتمالي، %90/8  صدمات 
با  نویسي، %97  گزارش  در  داشتن صداقت  با  خطا، %96/1 
اعتقاد به وجدان كاري، 94/6% توجه به چالشهاي پرستاري 
و 94/2% با تصمیم گیري به موقع در حد خوب آشنا بودند.

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

موثر، دانش و رعایت اخالق، گزارش خطا و حفظ اسرار در 
حد مطلوب بوده است )22، 17(. كه با نتایج  مطالعه حاضر 

تطابق دارد.  
در مطالعه ای در دانشجویان فوریت های پزشکی نشان داد 
را داشتند  آگاهی  قانونی كمترین  آنها در حوزه  اكثریت  كه 
)23(. در حالي در این مطالعه نیز میزان آگاهی پرستاران در 
با  حوزه قانوني نسبت به سایر حیطه ها كمتر بوده است و 

نتایج مطالعه حاضر تطابق دارد. 
یافته ها در زمینه میزان آگاهی پرستاران و ماماهاي شاغل از 
اصول اخالق حرفه ای در حوزه ارتباطي نشان داد كه 98% با 
احترام به همکاران، 97/6% با مشورت با اعضاي تیم درماني، 
با  ارائه مراقبت  با  بیمار، %96/4  به حقوق  احترام  با   %97/9
حفظ عزت و احترام به مددجو و خانواده او 95/1% و با احترام 
به استقالل فردي بیمار موافق بودند. یکی از یافته های اشک 
تراب در سال 1390 حاكی از این بود كه پزشکان و پرستاران 
نسبت به خواسته ها و تقاضاهاي بیمار بی توجهي می كنند 
ارائه نمي شود )24(.  و اطالعات كافي و درست به بیماران 
كه نتایج این مطالعه با مطالعه ما همسو نیست كه علت آن 
باشد در حالی كه مطالعه ای در  میتواند كمي حجم نمونه 
در  آنها  آگاهی  میزان  كه  داد  نشان  ها  فوریت  دانشجویان 
حوزه ارتباط با بیمار و همکاران 100% بود كه با مطالعه اخیر 

تطابق دارد )26، 25، 23(.
رعایت حقوق بیمار در عرصه خدمات سالمت، نقش مهمي در 
بهبود و تنظیم رابطه پرستار بیمار ایفا مي كند و در مدیریت 
نظام سالمت از اهمیت باالیي برخوردار است كیفیت مراقبت 
بین  تمایز  در  اصلي  هاي  ویژگي  خدمات،  بهبود  و  سالمت 

سازمان هاي مراقبت بهداشتي هستند )27-29(.
پرستاران نقش مهمي در مراقبت از بیماران به عهده دارند، 
در  گفت  توان  می  شده  بیان  مطالعات  به  توجه  با  بنابراین 
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 حاكی از آن است كه پرستاران و 
ماماها با اصول اخالق حرفه ای در حوزه ارتباطی آگاه هستند.
بودند  آگاه  ای  اخالقی_حرفه  حیطه  با  كه  كسانی  بیشتر 
دارای تحصیالت كارشناسی ارشد مامایی بودند. شاید علت 
این امر گذراندن واحد آشنایی با مقررات اخالقی و حرفه ای 
بوده است. بیشتر كسانی كه با حیطه اخالقی_حرفه ای آگاه 
بودند در دارای سابقه كاري باالتري بودند. شاید علت این این 
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Abstract

Introduction: Ethics is one of the most fundamental professional training issues in nursing and mid-
wifery. 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 question-
naire, was developed by researchers. The first section contained demographic information and the sec-
ond 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 communi-
cation 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

Awareness rate of nurses & midwives working in the hospitals of 
Hamadan on principals of professional ethics in 2013

Mahbobeh Rafiei1, Nahid Mohamadi2, Fatemeh Shobeiri3*, Ghodratollah Roshanaei 4

1. Msc Student of Nursing, Students Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2. Instructor of Community Health Nursing, Research Center for Child & Maternity Care, Hamadan University of Medical
Sciences, Hamadan, Iran
3. Mother & Child Care Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
4. Assistant Professor of Biostatistics, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.

Coresponding Author: Fatemeh Shobeiri, Mother & Child Care 
Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hama-
dan, Iran.
Email: Fshobeiri@yahoo.com                      Telefax: +988138380447                     

Research Article

Please cite this article as: Rafiei M, Mohamadi N, Shobeiri F, Roshanaei G. 
[Awareness rate of nurses & midwives working in the hospitals of 
Hamadan on principals of professional ethics in 2013]. Pajouhan Scien-
tific Journal. 2015;13(1):24-32

Recieved: 11 Mar. 2014 Accepted: 16 Jul. 2014

*




