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چکيده
مقدمه
اهميت تأثير برقراری روابط بهينه ماما -مراجع در كيفيت ارائه مراقبتت مامتایي بتر ك تي پوشتيده ني تت.
عوامل ب يار متعددی در روابط ماما – مددجو تأثير دارد .در مطالعه حاضر ما به بررسي وضعيت رفتار مامتا
با مراجعين و رضایت ایشان ميپردازیم.
روششناسي
مطالعه تركيبي از مرور سي تماتيک ،كيفي ،مقطعي و درنهایت توصيفي تحليلي است.
در مرحله اول از مرور سي تماتيک متون و پایگاهها  ۹3مورد مقاله فارسي و  9۳مقاله انگلي ي یافت شد كه
ازاینبين  ۳4مورد مقاله فارسي و  4۱مورد مقاله انگلي ي كه كامالً مرتبط با موضوع مدنظر بودند ،انتخاب
شدند و پس از بررسي عميق متون درنهایت  ۵فاكتور متثثر در روابتط مامتا بتا مراجتع شتاملت فاكتورهتای
اخالقي ،رواني ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي شناسایي گردید و این فاكتورها در مرحله دوم در یک مطالعته
كيفي در قالب مصاحبه نيمه ساختاریافته در اختيار صاحبنظران حوزههای یادشده قرار گرفت ( ۵مامتا و ۵
متخصص مربوط به حوزههای مذكور) كه پس از كدگذاری و تق تيمبنتدی آیتتمهتا بترای هتر حتوزه یتک
چکلي ت تهيه گردید و در مرحله سوم ما این چکلي تها را در مطالعه مقطعي برای جمتعآوری نظترا
 9۱نفر از صاحبنظران رشته مامایي استفاده كردیم .پس از بررسي نتایج نظرسنجي  ،آیتمهایي كه ازنظتر
ایشان كمترین امتياز را ك ب نمودند از چکلي تت نهتایي حتذ شتدند و بترای مرحلته نهتایي مطالعته (
توصيفي  -تحليلي) سثاال  ۵حوزه در یک چکلي ت واحد ادغام گردیتد و همته ستثاال در چتکلي تت
نهایي به دو بخش كلي وضعيت بيمارستان و عملكرد ماما (هركدام  ۳۱سثال) تق يم گردید .ما چکلي ت
نهایي را برای  ۵۱ماما به شكل تصادفي ساده از سه بيمارستان در دسترس استفاده كردیم و بترای هتر مامتا
رضایتمندی ليكر  ۸مادر موردسنجش قرار گرفتت و پتس از جمتعآوری دادههتا از نترمافتزار  spssبترای
تجزیهوتحليل دادهها مورداستفاده قرار گرفت.
يافتهها
در بخش مرور سي تماتيک تحقيق فاكتورهای اصلي تأثيرگذار بر روابط مامتا بتا مراجتع در  ۵حتوزه اصتلي
شناسایي شدند (فاكتورهای اخالقي ،رواني  ،اقتصادی  ،اجتماعي ،و فرهنگي) و در مطالعه كيفي فاكتورهای
عمده در حوزههای مربوطه پس از مصاحبه و كدگذاری در حوزه اقتصادی شامل(حقوق و مزایا ،تشویقهتای
مالي ،تجهيزا و ساختار كلي بيمارستان) ،در حوزه فرهنگي (قوميت و بومي بودن ،عر ظاهر و آراستتگي،
حمایت از فقرا و حمایت از زنان ) ،حوزه اجتماعي(جایگاه حرفه مامتایي ،تكتریم هویتت حرفتهای ،استتقالل
حرفهای ،حمایت سازماني حرفهای و روابط با حرفههای موازی) ،حوزه اخالقي ( رعایت كلي كدهای اخالقتي

بينالمللي حرفه مامایي و وجود قوانين نظارتي بر عملكرد حرفهای) و حتوزه روانتي( رضتایتمندی شتللي ،
فاكتورهای محيطي مثثر بر روان ،سالمت ج مي  ،ن بت مامتا بته مراجتع ) بته دستت آمتد و پتس ازنظتر
سنجيهای مكرر با صاحبنظران در قالب  ۵چکلي ت قرار گرفت و در قالب مطالعه مقطعي نتتایج حاصتله
به شامل مواردت فاكتورهتای حتوزه اختالق بتا بيشتترین ميتانگينت  99.1۳ ± 1۹33و پتسازآن فاكتورهتای
روان( ،)11۹11±3۹۳1اجتماعي ( ،)14۹1±3۹41اقتصادی( ،)1۳۹11± 3۹۸1فرهنگي( )۵9۹11±49۹91بود كه
باالترین ميانگينها را ك ب كردند.
در مرحله نهایي مطالعه  ۵1۵نمونهها (ماماها و مادران) از بيمارستان جنرال() ۵ 41 ،Aاز بيمارستتان تتأمين
اجتماعي ( )Bو ۵ ۳۸از بيمارستان تخصصي زنان و مامایي( )Cبته دستت آمتدت ميتانگين كتل رضتایتمندی
مادران در سه بيمارستان ( ۳1۹3۸±۹۹۳از  1۱نمره مجموع  ۸امتياز مادر)ت در بيمارستتان ،)A(6.25±30.21
در بيمارستان  )B(8.4 ±26و در بيمارستان  )C(3.95±21.07كه نشاندهنده باالتر بودن رضایتمندی متادران
بيمارستان  Aاز مامای خود بود و ميانگين سثاال عملكرد ماماها در سته بيمارستتان( 41۹4۸±1۹43از ۳۱
امتياز)ت در بيمارستان  ،)A(4.45±15.5در بيمارستان  )B(3.69±13.75و در بيمارستتان  )C(2.75±11.78كته
نشان داد امتياز عملكرد ماماها در بيمارستان  Aبيشتر از دو بيمارستان دیگر بتود و ميتانگين كتل وضتعيت
بيمارستان( 44۹4 ±۳۹۹۳از  ۳۱امتياز) ت در بيمارستان  ،)A(2.72±10.39در بيمارستان ( )7±13.75۱۹Bو در
بيمارستان  )C(0.39±11كه نشان داد امتياز عملكرد ماماها در بيمارستان  Bبيشتتر از دو بيمارستتان دیگتر
بود.
آزمون كای دو نشاندهنده ارتباط معنيدار بين عملكرد ماما در هتر  ۵حتوزه موردمطالعته و رضتایتمندی
مادران بود ( )<P ۱۹۱۱4ولي آزمون مذكور ارتباط معنيداری را بين رضایت مادران از عملكرد مامای ختود
با وضعيت بيمارستان نشان نداد(  )<P۱۹۵۵و همچنين ارتباط معنيداری بين وضعيت بيمارستان با عملكرد
ماماها توسط این آزمون به دست نيامد (.)<P۱۹11
درنهایت مقای ه  ۵حوزه موردبررسي در مطالعه توسط آزمون رگرسيون چند متليره ازنظر تأثير بتر رضتایت
مادران نشاندهنده تأثير باالتر فاكتورهای اخالقي بر رضایت مادران در بيمارستان بود( .)<P۱۹۱۱4
بحث و نتيجهگيري
با توجه به یافتههای پژوهش تأثير فاكتورهای مربتوط بته  ۵حتوزه اخالقتي ،روانتي ،اقتصتادی ،اجتمتاعي و
فرهنگي بر روابط ماما و مراجع و همچنين رضایت مادر از عملكرد مامای ختود محترز استت ولتي از ميتان
فاكتورهای مذكور تأثير اخالق و فاكتورهای مرتبط با آن ب يار معنيدار بوده كه خود ميتواند دليلتي بترای
توجه بيشتر به این حوزه در دانشگاهها و مراكز درماني باشد .اهميت بيشتتر بته آمتوزا اختالق و برگتزاری
كارگاههای اصول اخالق حرفهای در بيمارستانها و ارزیابيهای مكرر توسط مادران و اعتالم نتتایج بته ختود
ماماها ميتواند در بهبود روابط ماما با مددجویان مثثر باشد.
کليدواژه :رفتار ،ماما ،مراجعين ،بيمارستانهای دولتي ،اخالق.

