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بختياري نسبت به احكام قانوني و  محال وبررسي آگاهي ماماهاي استان چهار

 1385 آن در سال برخي از عوامل مرتبط با شرعي حيطه مامائي و

  

*شايسته بنائيان
  *ژه سرشتي  مني، 1

  .ددانشگاه علوم پزشكي شهركر-مربي گروه مامايي*
  14/6/86 :يديا تاريخ ت  29/1/86 :تاريخ دريافت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقدمه

محيط هاي كاري  ماماها درمشكالت كي از ي

از طرف ديگر به لحاظ  .مواجهه با مسائل قانوني است

 ائي ازــكه در زمينه هاي مختلف علم مامپيشرفت هايي 

  ، روشهاي مختلف پيشگيري ازجمله موارد سقط درماني

  
 ،دهـاد شـــرداري و روشهاي نوين درمان ناباروري ايجبا

  به وجود گستردگي بيشتري در مسائل قانوني و اخالقي 

باليني گوناگون مانند ماماها در عرصه هاي  .استآمده 

 مراقبت  غربالگري قبل از تولد، مشاوره قبل از بارداري،

  :چكيده
با توجه به  .دنباش  مواجه مي مختلفي با مسائل قانوني و شرعيها در حيطه كاري خودماما :زمينه و هدف

وين ري و روشهاي ن موارد سقط درماني، روشهاي پيشگي: مختلف از جملههايدر زمينهپيشرفت هاي مامايي 
كه  ،از ناحيه فقها و مراجع تقليد صادر گرديده استنيز احكام شرعي و استفتائات جديدي  ،درمان ناباروري

 بررسي ا هدفاين تحقيق ب .مي گردد فوقآگاهي ماماها از احكام شرعي و قانوني اين امر موجب ضرورت 
 برخي ازو قانوني حيطه مامائي و ميزان آگاهي ماماهاي استان چهارمحال و بختياري نسبت به احكام شرعي 

  . آن صورت گرفته استمرتبط باعوامل 
بهداشتي درماني شهرهاي  ي شاغل در مراكز ماما نفر151توصيفي تحليلي   در اين مطالعه:بررسيروش 

اطالعات توسط پرسشنامه اي كه شامل . گيري آسان انتخاب شدند از طريق نمونهاستان چهارمحال و بختياري 
استفاده از آوري و سپس با  دموگرافيك و سؤاالت مربوط به احكام قانوني و شرعي بود جمعمشخصات 

  .ديدتجزيه و تحليل گر t كاي اسكوار و  آماريهايآزمون
. %)2/66 (افراد تحصيالت فوق ديپلم  داشتندبيشتر و سال  9/26±8/7ها   ميانگين سني نمونه:يافته ها

سبت به احكام قانوني در  نكافيآگاهي . بودندي و قانوني آگاه  نسبت به كل احكام شرع%7/12فقط 
اي   افراد طي خدمت خود به مسئله%9/60.  افراد ديده شد%3/11نسبت به احكام شرعي در   و3/15%

كه آموزش حين تحصيل نيازهاي   معتقد بودند%1/78. دانستند برخورد كرده بودند كه حكم آن را نمي
 گفته بودند كه در صورت %1/88. كند  نميتامينمينه مسائل قانوني و شرعي اي ماماها را در ز حرفه

بين هيچكدام از مشخصات دموگرافيك با آگاهي ارتباط  .كنند  آن شركت مي برگزاري برنامه بازآموزي در
  .معني داري ديده نشد

بازآموزي در اكثريت با توجه به آگاهي كم، اعالم نياز به بازآموزي و تمايل به شركت در : گيري نتيجه
شود جهت پربارتر  همچنين توصيه مي. هاي آموزشي مستمر در اين زمينه ضروري است ها، تدوين برنامه نمونه

  .كردن محتوي درسي دانشجويان مامائي در زمينه مورد بحث در سر فصل دروس دانشگاهي تجديد نظر گردد
  

  .مامااحكام قانوني،  آگاهي، احكام شرعي، :هاي كليدي واژه
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حين زايمان و ختم بارداري درگير هستند و بايستي 

ه مطمئن باشند كه پيشنيازهاي پاسخگوئي قانوني و حرف

كساني كه تازه وارد حرفه  . شده استهاي آنها برآورد

مامائي مي شوند بايستي از مالحظات اخالقي كه ممكن 

 .)1(  باشندكاري آنها پيش آيد مطلعشيفت است در هر 

 قانوني كه مطالب و همكاران Gundogmus مطالعهدر 

ماماها و پرستاران به دنبال خطاهاي پزشكي خود به 

مورد بررسي   دادگاه مطرح كرده بودند،عنوان دفاعيه در

  درصد59بر اساس نتاج اين تحقيق در . تقرار گرف

موارد كاركنان بهداشتي دفاعيه موجهي نداشته و 

در اين ميان ماماها بيشترين درصد  .محكوم شده بودند

در درجه سوم  سپس پزشكان و .محكوميت را داشتند

و همكاران  Garel در مطالعه .)2( پرستاران قرار داشتند

در بررسي كشمكش هاي اخالقي تجربه شده بوسيله 

 همه پاسخ دهندگان گفته بودند كه ،كاركنان بهداشتي

تشخيص هاي قبل از تولد و تشخيص موارد ختم 

بارداري بيشترين نگراني اخالقي را براي آنان ايجاد 

  كرده كه بيشترين درصد آن را سقط درماني در 

به  .تشكيل مي داده است اهنجارحاملگي هاي با جنين ن

هر حال كاركنان بهداشتي در تشخيص هاي قبل از 

زايمان با وضعيت هاي دشوار اخالقي مواجه مي شوند 

 لذا .كه كشمكش هاي دروني آنها را افزايش مي دهد

دادن اطمينان خاطر به آنها و حمايت از آنان براي 

عه  در مطال.)3( ضروري استباردار  زنان امشاوره ب

ماماهاي  نگارنده و قبادي حدود نيمي از پرستاران و

معضالت اخالقي شاغل در بيمارستانهاي زنجان در زمينه 

  .)4( آگاهي خوبي داشتند

 فرهنگ اسالمي نيز فقه و طب رابطه نزديكي با در

كه در كنار بسياري از دستورات فقهي  طوريه هم دارند ب

  . ده استـــادر ش دستورات طبي نيز ص،ائمه عليهم السالم

بين علما و فقهاي معاصر و  ائل پزشكي درـتوجه به مس

  و استفتائات رجوع به رسائل  .هست حاضر مرسوم بوده و

  

مراجع عظام تقليد حاضر نشان مي دهد كه بخش قابل 

توجهي از ديدگاههاي آنان به مسائل پزشكي و احكام 

ه  هم،عالوه بر اين .مربوط به آن اختصاص يافته است

كيد دارند كه انسان بايستي أمراجع عظام بر اين نكته ت

روزانه با آنها  احكام شرعي مسائلي را كه بطور معمول و

اهميت اين مسئله باعث شده . )5 ( بداند،و كار دارد سر

كه جامعه پزشكي نيز طي چند دهه اخير سعي كنند 

در  و مطالب پزشكي را از ديدگاه اسالم مطرح نمايند

ائل پزشكي و فقهي مطالبي را مورد بحث قرار زمينه مس

  .دهند

پرداختن به جنبه هاي علمي اسالم در رابطه با 

كار دارند  و گروههايي كه با سالمت و بهداشت سر

چنانچه موضوعات پزشكي كه در . بسيار ضروري است

رابطه با مسائل اسالمي است از سوي متخصصين 

سالم مختلف بصورت صحيح طرح گردد، و علماي ا

با استفاده از آيات قرآني و فقه شكوفا و اخالق 

اسالمي در راه حل آن بكوشند، پزشكي اين جامعه با 

اهداف عالي اسالم الگوئي مطلوب و مقتضي زمان 

هاي  در سال. )6( د بودــامروز براي دنياي اسالم خواه

الق پزشكي ـــه تبيين اخـــاخير اگر چه در زمين

ولي در زمينه ارائه فقه كوشش هايي انجام شده 

پزشكي به جامعه پزشكي كار چنداني صورت نگرفته 

آگاهي رابطه با ميزان  در اميديمطالعه . )7( است

دانشجويان سال آخر رشته هاي پزشكي از احكام 

شرعي سقط جنين نشان داد كه اكثريت دانشجويان 

  .)8(از آگاهي ضعيفي برخوردار بودند %) 7/57(

توجه به مسائل جديد مامائي از از طرف ديگر با 

ي جنيني، اجمله تشخيص زود رس بسياري از ناهنجاريه

 پيشگيري از بارداري و روش هاي نوين يروش ها

  جديدي تدوين  درمان ناباروري مسائل قانوني گسترده و

 . جديد شرعي را نيز ايجاد نموده استسواالتشده كه بالتبع 

   و فقه اسالمي درصدد اين مسئله باعث شده كه اجتهاد پويا
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 برآيد لذا مي بينيم استفتائات سواالتپاسخگوئي به اين 

و متنوعي از ناحيه فقها و مراجع عظام در اين مقوله ها  جديد

صادر گرديده است كه آگاهي ماماها از اين احكام شرعي و 

از آن جايي كه در بسياري از موارد  .قانوني ضروري است

 نه هاي فوق مورد مشورت قرار شاغلين اين حرفه در زمي

اين هم بهر حال م .چندان مي شود مي گيرند اين ضرورت دو

ئي بايستي بر رعايت ضوابط  مامااست كه در حيطه كاري

احكام شرعي در عملكردهاي  مسائل اخالقي و ،قانوني

 بسياري از ماماها فكرمي كنند كه همه. كيد شوداحرفه اي ت

لذا آنان در خطاهاي  تصميمات را پزشك مي گيرد و

احتمالي پاسخگو نيستند در صورتي كه در بسياري از موارد 

يك ماما تصميم گيرنده واقعي است و اگر در تصميماتش به 

ه آنها آگاه جنبه هاي قانوني و اخالقي آنها اشراف نداشته يا ب

بديهي  .بود مصون نخواهد برائت نداشته ونباشد از ديد قانون 

د شاغلين اين حرفه را در شرايط سخت است آنچه مي توان

 را از خطاهاي آنهاهاي حرفه اي ياري نمايد و   گيريتصميم

جيران ناپذير مصون بدارد آگاهي از ضوابط قانوني و شرعي 

اما ميزان آگاهي اين كاركنان از اين ضوابط چقدر  .است

 كشف ميزان و چگونگي اين آگاهي ما را در است؟ قطعاً

موزشي و خالء هائي كه در اين ميان وجود تعيين نيازهاي آ

هاي آموزشي براي پر كردن به منظور تدوين برنامه ( دارد

واهد نمود لذا بر آن شديم تا طي كمك خ) هااين خال

تحقيقي به بررسي ميزان آگاهي ماماهاي شاغل استان 

چهارمحال و بختياري نسبت به احكام قانوني و شرعي حيطه 

  .بپردازيممل مرتبط با آن و برخي از عوامامائي 

  
  :بررسيروش 

 جامعه پژوهش در اين مطالعه توصيفي تحليلي

را كليه ماماهاي شاغل در مراكز بهداشتي و درماني 

   175 كه مجموعاًٌ( شهرهاي استان چهارمحال و بختياري

نفر  151 نمونه ها شامل .داد تشكيل مي) نفر مي باشند

  ) دسترس در (گيري آسانطريق نمونه  كه ازندبود

  

اطالعات از طريق پرسشنامه كه شامل  .انتخاب شدند

مربوط به مسائل  سواالت مشخصات دموگرافيك و

 مربوط به سواالت .بود جمع آوري شدقانوني و شرعي 

 در حيطه هاي مختلف سوال 12 مسائل قانوني شامل

  ديهيقانوناحكام  ،)سوال 5( سقط جنيناحكام قانوني 

 در  شهادت كذب،)سواليك ( سر افشاي ،)سوال 4(

قانون  و )سواليك ( مورد اعالم والدت و يا فوت

) سواليك (مجلس در مورد مجوز انجام سقط قانوني 

 در سوال 30 مربوط به احكام شرعي شامل سواالت .بود

 ،)سوال 7( حيطه هاي مختلف مجوز سقط درماني

 و )سوال 7( روشهاي مختلف پيشگيري از بارداري

  جنين،از جمله اهدا(اباروري نمختلف درمان روشهاي 

 ،)سوال 6 ،رحم هاي كرايه اي و غيره  اسپرم يا تخمك،اهدا

 2(احكام مربوط به حضور دانشجويان در بخش زايمان 

  در مورد منبع كسب اطالع،سوالپايان نيز سه  در .بود )سوال

تمايل شركت در دوره هاي بازآموزي در زمينه مسائل 

بهترين راه آموزش اين مسائل از ديد مطرح شده و 

پرسشنامه با استفاده از منابع  .نمونه ها آورده شده بود

علمي جديد و همچنين استفتائات مراجع تقليد تهيه و 

سپس توسط چند كارشناس از اعضاي هيات علمي 

براي . ييد رسيدامامائي پرستاري و گروه معارف به ت

زان آلفا كرونباخ تعيين پايائي پرسشنامه از تعيين مي

براي جمع آوري . ) بود73/0ميزان آن( استفاده شد

اطالعات با معرفي نامه كتبي به مراكز مربوطه مراجعه و 

پرسشنامه در اختيار افرادي كه حاضر به شركت در 

فته و پس از تكميل جمع آوري مطالعه بودند قرار گر

ه ميانه راه از تكميل پرسشنام كه در نمونه هائي .مي شد

منصرف مي شدند و همچنين پرسشنامه هائي كه ناقص 

   .شدندلعه خارج پر شده بودند از مطا

با توجه به اينكه  براي تعيين ميزان آگاهي افراد،

هاي بدست آمده نمودار ميزان آگاهي در ه در داد

  تمامي حيطه هاي مورد بررسي نرمال بود با مشورت 
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مورد بررسي، نمره ميانگين در هر حيطه   آمار،متخصص

اضافه و منهاي يك انحراف معيار به ه  بمحاسبه و سپس

باالي يك انحراف  ،) آگاهنسبتاً(عنوان آگاهي متوسط 

 و زير يك انحراف )آگاه( كافيمعيار به عنوان آگاهي 

ه دليل كم ب .آگاه در نظر گرفته شد نامعيار به عنوان

و ) فرــ ن5(در دانشكده شاغل  رادـــداد افـــبودن تع

درصد زيادي از ساعات كاري آنان در جهت اينكه 

كارآموزي در بيمارستان سپري مي شد، اين تعداد در 

  . شاغلين در بيمارستان تجزيه و تحليل شدند شمار

 و tآزمون هاي آماري از اطالعات با استفاده           

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتكاي دو 

  

  :يافته ها

 19- 48ي مورد مطالعه بين رده سني نمونه ها

 2/66. سال بود 9/26±8/7سال و ميانگين سني آنان 

 درصد 2/25  نمونه ها داراي مدرك فوق ديپلم،درصد

 . مدرك فوق ليسانس بودند درصد4 مدرك ليسانس و

  درصد6/8بيمارستان،   درصد7/45محل خدمت 

 دانشكده هاي پرستاري  درصد3/3مراكز بهداشتي و 

نمونه ها   از نيمي ازمحل تحصيل بيش. مامائي بود

ها   و بقيه ساير دانشگاهو اصفهان شهركرد%) 9/64(

 درصد 7/12 ذكر شده در روش كارطبق مالك  .بود

ي آگاه ـــشرع احكام قانوني وافراد نسبت به كل 

 افراد  درصد3/15حكام قانوني ا هـ نسبت ب.دـــبودن

كام ه هاي مختلف احط در حي.ند داشتكافيآگاهي 

 سقطحيطه  به ترتيب دركافي درصد آگاهي  ،قانوني

همچنين .  بود درصد3/13ديه حيطه در   و درصد8/21

از قانون مجلس در مورد  %)9/46(نزديك نيمي از افراد 

حدود يك . شرايط سقط قانوني اطالع صحيح داشتند

افشاي اسرار بيمار در غير موارد %) 7/32(سوم افراد 

نان آ  درصد7/47همچنين . ودندبسته  جرم ندانقانوني را

از مجازات اعالم وفات يا والدت بر خالف واقع اطالع 

  .درستي نداشتند

 نمونه ها صد در2/11در مورد احكام شرعي فقط 

 ،احكام شرعي همچنين از . برخوردار بودندكافياز آگاهي 

روشهاي پيشگيري در حيطه  ، درصد5/21سقط حيطه  در

 3/11درمانهاي نازائي حيطه  در  وصد در4/19از باردار ي 

جدول  ( افراد از آگاهي كافي برخوردار بودنددرصد

آيا صرف حضور "  كهسوالبه اين همچنين  ).1شماره 

 نگاه به دستگاه زدانشجو جهت آموزش در زايشگاه مجو

افراد  درصد 5/61 ،"ژنيتال زنان در حال زايمان است؟

  . پاسخ غلط داده بودند

فراد گفته بودند در محيط كاري خود  درصد ا9/60

 .به مسئله اي برخورد كرده اند كه حكم آن را نمي دانسته اند

گفته بودند كه آموزشهاي حين تحصيل در  درصد 1/78

محيط كار را  مورد پزشكي قانوني نيازهاي حرفه اي آنان در

  

  بررسيو حيطه هاي مورد آگاهي نمونه هاي مورد مطالعه در كل  :1جدول شماره 
  

  نوع آگاهي                                            ناآگاه نسبتاً آگاه  آگاه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد ورد بررسيحيطه م

  4/48  73  8/29  45  8/21  33  سقط
  احكام قانوني

 3/6 10 4/80 120 3/13 19 ديه

 4/17 25 1/61 95 5/21 31 سقط

 احكام شرعي 2/31 44 5/57 63 3/11 44 ي درمان نازاييروشها

 1/33 50 5/47 72 4/19 29 روشهاي پيشگيري

  5/14  22  8/72  110  7/12  19   كل
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 اعالم كرده بودند  افراد درصد3/9فقط . مين نكرده استات

به  ،حين تحصيل در زمينه پزشكي قانونيكه آموزشهاي 

 آنها درصد 2/66 وميزان كافي احكام شرعي را در برداشته 

  درصد1/84. يا كم ذكر كرده بودند اين ميزان را متوسط و

 اعالم  درصد1/88 وافراد نياز به باز آموزي را مطرح كرده 

كرده بودند كه در صورت تشكيل دوره هاي آموزشي در 

زمينه هاي مورد بررسي در اين مطالعه در آن شركت خواهند 

 كاركنان به در اين رابطه بهترين روش آموزش به. نمود

و كارگاه آموزشي %) 8/29(ترتيب برگزاري كالس 

مهمترين منبع كسب آگاهي نسبت  .مطرح شده بود%) 2/29(

آموزش حين تحصيل و نسبت به احكام  به احكام قانوني،

رساله هاي توضيح المسائل ذكر شده  استفتائات و شرعي،

محل  از جمله سن،بين مشخصات دموگرافيك  .بود

با آگاهي  و محل كار ، سابقه كارتان تحصيالتحصيل، ميز

چه در زمينه احكام قانوني و چه در زمينه احكام شرعي  افراد

  .داري ديده نشدي ارتباط معن

  

  : بحث

 شاغلين اين ،مامائيحرفه با توجه به اهميت 

 و مقررات پزشكي، جرايم حرفه بايستي در مورد قوانين

ن، افشاي اسرار مسائل سقط جني ،قانون ديات ،و تخلفات

صدور گواهي خالف واقع، همچنين مسائل  بيماران،

درمان ناباروري اطالع  و مستحدثه مثل تلقيح مصنوعي

 افراد  درصد7/12 فقطدر اين مطالعه . كافي داشته باشند

 ميزان .شرعي آگاه بودند نسبت به كل احكام قانوني و

  درصد3/15 نسبت به احكام قانوني در كافيآگاهي 

در مطالعه پاكدل در بررسي آگاهي و  .اد ديده شدافر

هاي  نگرش شاغلين پرستاري از شرح وظايف و حمايت

در .  افراد آگاهي خوبي داشتند درصد5/15، قانوني نيز

 احكام در كافي ميزان آگاهي ،حيطه هاي مختلف

مسائل   و در درصد7/4  درمجازات سقط غير قانوني

  ه در مطالع. اد ديده شدافر  درصد3/13 درمربوط به ديه 

  

  

 افراد مورد مطالعه عدم  درصد5/75پاكدل نيز در 

هاي قانوني  آگاهي يا آگاهي كم نسبت به مجازات

 در مطالعه كاهوئي و همكاران نيز .)9( وجود داشت

آگاهي و عملكرد دستياران و دانشجويان پزشكي نسبت به 

 .)10( مستند سازي مراقبتهاي ارائه شده به بيمار ضعيف بود

 8/43 خود به اين نتيجه رسيد كه مصطفوي نيز در مطالعه

ل شرعي ئماماها از آگاهي خوب نسبت به مسا از درصد

 اما در مطالعه شاه .)11( و حقوقي سقط برخوردار هستند

ماماها آگاهي خوبي نسبت به  درصد 2/64يني حس

 شايد .)12( احكام قانوني مصرف دارو در مامائي داشتند

تفاوت اين اختالف با مطالعه حاضر اين باشد كه ماماها 

 تالش با مصرف دارو بيشتر سر و كار دارند و احتماالً

  .بيشتري براي كسب اطالع در اين مورد داشته اند

ها از قانون مجلس شوراي حدود نيمي از نمونه 

با . اسالمي در مورد شرايط سقط قانوني اطالع داشتند

   تصويب شده است 84توجه با اينكه اين قانون در سال 

به نظر مي رسد كه اطالع رساني كافي در اين زمينه 

  .صورت نگرفته است

 نمونه ها افشاي اسرار بيمار در غير  درصد7/32

 7/47همچنين  .بودندموارد ضروري را جرم ندانسته 

 از مجازات اعالم تولد، وفات و هويت بر خالف درصد

به نظر مي رسد از اهميت اين . واقع اطالعي نداشتند

كه اين  در حالي. مسائل در نظر افراد كاسته شده است

مسائل عالوه بر اينكه خالف قانونند خالف شرع و 

 امروزه همه جا در خدمات مربوط به. اخالق نيز هستند

مامائي موضوعات اخالقي وجود دارند و هنوز در 

برخورد درمانگران با اين موضوعات فهم اندكي وجود 

لذا توجه به مسائل اخالقي در برنامه هاي . دارند

اينكه اين مسئله در كجاي . آموزشي ضروري است

برنامه آموزشي علم اخالق گنجانده شود قابل بحث 

  اين يك نياز اساسي اما مي توان استدالل كرد كه . است

  حتواي دانشجويان است و بايستي آن را به عنوان م
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 شايد يك .)13(  برجسته ساختيي آموزشعمده

توصيه عملي اين باشد كه در دروس دانشگاهي در كنار 

، معارف اسالمي كه جز ضروريات استواحد اخالق و 

اي تدوين و به عنوان واحد درسي به اخالق حرفه

  .ه هاي پزشكي ارائه شوددانشجويان رشت

 افراد  درصد2/11 در زمينه مسائل شرعي نيز كالً

در حيطه هاي مختلف .  برخوردار بودندكافياز آگاهي 

جمله سقط، روشهاي پيشگيري و  مسائل شرعي از

اين مسئله نشان . آگاهي ضعيف بود نيزدرمانهاي نازائي 

ا دهنده اين است كه تبادل كافي بين مباحث دانشگاهي ب

حالي در مسائل شرعي و احكام ديني وجود ندارد و اين 

است كه استفتائات زيادي از مرجع عظام تقليد در اين 

زمينه ها صورت گرفته و احكام متنوعي صادر شده 

هاي علوم  لذا ضروري است كه در دانشگاه .است

يكي ديگر از  .پزشكي اين احكام تدريس شود

  كزي در دانشگاههاست راهكارها در اين زمينه ايجاد مرا

تا بتواند ارتباط بهتري بين محققان علوم پزشكي و ديني 

  .ها را تسريع نمايد برقرار نمايد و تبادل اين بحث

 از اين مطالعه بدست ر حال آنچه مجموعاً هبه

و . ها كافي نيستماماآگاهي ميزان آمد اين است كه 

كه اول اين .چند دليل داشته باشدتواند اين مسئله مي

دليل اين .  آموزشهاي حين تحصيل كافي نيستاحتماالً

 از افراد گفته بودند كه  درصد1/78مدعا اين است كه 

آموزشهاي حين تحصيل در مورد پزشكي قانوني 

همانگونه . مين نكرده استانيازهاي حرفه اي آنها را ت

كه در نتايج آمده اين مسئله در رابطه با محل تحصيل 

لذا به نظر مي رسد در مباحث . تشافراد تفاوت ندا

درسي يا حداقل در نحوه ارائه اين مطالب بايستي تجديد 

اين مسئله در زمينه مسائل شرعي  .نظر صورت گيرد

اهميت بيشتري پيدا مي كند چنانچه ميزان آگاهي در 

   .زمينه مسائل شرعي از احكام قانوني نيز كمتر است

   ، تحصيلدر طول%) 2/66(سوم نمونه ها  نزديك دو

  

 احكام شرعي مربوط به مسائل حرفه اي مورد در

اند و يا اطالع كمي بدست كسب نكردهاطالعي 

  علت ديگر ناكافي بودن آگاهي ماماها  .اندآورده

هاي حين خدمت و به عبارتي  عدم آموزشمي تواند

به دليل عدم اهميت و آموزش احكام . بازآموزي باشد

ز ميزان آگاهي افراد شرعي در حين خدمت به مرور ا

اين مسئله شايد از علت . در اين زمينه كم مي شود

همانگونه كه در  .اول اهميت بيشتري نيز داشته باشد

 بررسي آگاهي دانشجويان مطالعه حسين پور در

پزشكي و دوره باليني و اينترني دانشگاه علوم 

  درصد83زشكي كرمان در زمينه احكام پزشكي، پ

همچنين در مطالعه . )13( داشتندآنان آگاهي خوبي 

كاهوئي وضعيت اينترها از دستياران بهتر بود و استاجرها 

 به اينترنها و دستياران در زمينه تعملكرد بهتري نسب

 در .)10( مستند سازي و تكميل پرونده بيمار داشتند

 پرستاران بهترين زمان  درصد5/53 نيز ديگريمطالعه 

  درصد29گام تحصيل و رح وظايف را در هناطالع از ش

  .)9( دانستنددر بدو استخدام مي

ــ درص9/60  افراد گفته بودند در زمان خدمت با دــ

وني برخورد كرده اند كه حكم آن را نمي ــــمسائل قان

به لحاظ اهميت و حساسيت مسائل قانوني و . دانسته اند

ــدم بـــع دن افراد در صورت تصميم گيري ـــرئ الذمه شـ

طالع در برخورد با مشكالت، ضرورت بازآموزي بدون ا

 افراد نياز به  درصد1/84با توجه به اينكه . ماماها وجود دارد

 گفته بودند در  درصد1/88باز آموزي را مطرح كرده و 

  صورت برگزاري دوره هاي آموزشي در آن شركت 

 زآموزي دوارورت اهتمام مسئولين به برگزاري بض كنند،مي

  .شود چندان مي

محل تحصيل، سابقه و  سطح تحصيالت، بين سن،

و اين  آگاهي ارتباط معني داري ديده نشدمحل كار با ميزان 

 آگاهي افراد را  اندنتوانستهاين عوامل ني است كه مع بدين

  نيز بين شغل،  و همكارانه ددر مطالعه نگارن. تغيير دهد
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جنس، درجه تحصيلي و سابقه كاري با ميزان آگاهي 

  ارتباط اران و ماماها از موضوعات اخالقي پرست

  .)4 (معني داري وجود نداشت

قوانين و اخالق حرفه اي نه تنها به  اطالع كافي از احكام،        

 در بن لحاظ شرعي الزم است بلكه انسان را از گرفتار شدن

 دست پيشنهاد مي گرددلذا  .كندهاي قانوني حفظ مي بست

 آگاهي همه شاغلين ن در جهت ارتقاريزاران و برنامهاندركا

   ،اين حرفه به اين ضوابط كاري و هوشيار كردن آنها

ر و به روز مهاي اجرائي و برنامه هاي مدون، مست سياست

 هاي دانشگاهها نيز  الزم است در سياستهمچنين. داشته باشند

تجديد نظر بر  كه عالوه بر طوريه تجديد نظر صورت گرفته ب

نسبت به فراهم آوردن شرايطي  جويان،محتوي درسي دانش

  .ديني اقدام گرددبراي تبادل بيشتر مباحث پزشكي و 

  :نتيجه گيري

  با توجه به آگاهي كم، اعالم نياز به بازآموزي و       

ها،  تمايل به شركت در بازآموزي در اكثريت نمونه

هاي آموزشي مستمر در اين زمينه ضروري  تدوين برنامه

شود جهت پربارتر كردن صيه ميهمچنين تو. است

محتوي درسي دانشجويان مامائي در زمينه مورد بحث 

  .در سر فصل دروس دانشگاهي تجديد نظر گردد

  
  : تشكر و قدرداني

 ،الزم است از معاونت محترم پژوهشيدر پايان 

 وابسته به دانشگاه علوم  و مراكز بهداشتيبيمارستانها

قيق ياري نمودند  كه ما را در اين تح شهركردپزشكي

  .كمال تشكر را داشته باشيم
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