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 مقدمه 

رسالت آموزش به طور کلی ترویج اخالق است و اهمیت  

درباره    (.1)  باشدمیرهن  باین موضوع برای همگان آشکار و م

است. شده  مطرح  متفاوتی  تعاریف  خوی   اخالق  و  اخالق  ها 

انسویژگی رفتار  منشائ  که  است  انسان  درونی  بوده ها  آنهای 

واژه   این  نیز  میگاهی  بکار  عام  تمام  بصورت  منظور  و  رود 
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بد  گیژوی  و  خوب  اعم  انسان  درونی  به    باشدمی های  وگاه 

و خاص  مثبت   معنای  معنوی  و  روحی  خصوصیات  بعنوان 

   .( 2) گردداستفاده می

مامای ح خاص  یرفه  حساسیت  و  قداست    برخوردار   یاز 

به نظر م  ست  ا .و مبانی اخالقی در آن ضروری  همه   ی رسد 

مواجه   اخالقی  مسائل  با  خود  شغلی  دوره  طول  در  ماماها 

اعتقاد بر این است که مراقبت ماماها از نظر  . (3و4)   خواهند شد

زیرا باید حداقل دو نفر، مادر و کودک، با    .طبیعت پیچیده است

از  .  (5)  های بالقوه متناقض در نظر گرفته شوندنیازها و ارزش

بر  در  رو    این عالوه  مامایی،  با  مرتبط  انسانی  نیروی  تربیت 

  ، دانش و مهارتی که برای پرداختن به این حرفه ضروری است

ها، هنجارهای اخالقی، ها، نگرش باید به توسعه و تقویت ارزش 

ویژگیمهارت  سایر  و  اجتماعی  شکل های  که  دهنده هایی 

جه  است تو  ایحرفه رفتارهای انسانی یك ماما یا همان اخالق  

های مامایی مبتنی بر اخالق  . در واقع اجرای مراقبت (6،  7)  شود

مندی مددجو  ، منجر به افزایش شاخص رفاه و رضایتایحرفه

اخالق    .شودمی به  مربوط  کدهای  رعایت  با  ماما  که  چرا 

های مددجو احترام گذاشته و  دهد به خواسته ، نشان می ایحرفه

   (.8) گیردحرمت او را در نظر می 

بر لزوم توجه به  که ارتقا کیفیت خدمات مامایی    از آنجائی

حوزهمامایی  دانشجویان    آموزش  عملکرد  در  مختلف  های 

مامایی رشته  در  دارد  اخالقی  مهارت ،  تاکید  ی  هاآموزش 

در  ایحرفه گرفتن    با  مینظر  اخالقی  آمادگی  تواند  مبانی  در 

استفاده  دانشجویا و  ورود  جهت  در  موفقیتن  اصول  این  آمیز 

و  حرفه   اخالقی  خود  مسائل  در  تخلف  بروز  از  جلوگیری 

  .( 9،10)باشد  تاثیرات مثبتی داشته

همکاران   و  باغانی  پژوهش  از  حاصل  که  نتایج  داد  نشان 

نامطلوب و بین   ایحرفه عملکرد دانشجویان در حیطه مسئولیت 

رعایت   و  اخالقی  کدهای  از  معنی ها  آن آگاهی  داری  ارتباط 

ندارد یوسف(11)   وجود  از  پژوهشی  در  همکاران  .  و  زاده 

در است  شده  از    مشخص  مامایی  دانشجویان  آگاهی  ایران 

  Megregian. بررسی  (12)  مسائل اخالقی در حد متوسط است 

در سایر دروس   محتوای اخالقدهد که  درآمریکا هم نشان می 

اختصاص  و  ادغام   اخالق   یافته  ساعات  ساعت    1-10از  به 

اخالق    یفرمت ارائه محتوااگرچه در این مطالعه .  متفاوت است

کیس با  سمینار  از  استفاده  واقعی  با  استفاده  های  کدهای  و  از 

ترین مانع در آموزش اخالق  رایج  بود،  اخالقی و بیانات ارزشی 

و   درسی  برنامه  هیاتازدحام  اعضای  تجربه    بود   علمیفقدان 

(13).   

همکاران  خاقانی و  تلفیق  زاده  شامل  تلفیقی  رویکرد  یك 

اهداف آموزشی چند بعدی،    رویکرد آموزش نظری و کاربردی،

سازماندهی   ترکیبی،  آموزش  راهبرد  فراگیر،  محتوایی  انتخاب 

ترکیـبی و ارزشیابی جامع جهت درس اخالق پزشکی پیشنهاد  

 .   ( 14) نمودند که باید بین عناصر ان رابطه دوطرفه برقرار گردد 

پژوهش که    در  شد  مشخص  همکاران  و  آموزش  احمری 

)روایت همراه  تلفیقی  به  شیوه   محوری(   الگو گویی  به  نسبت 

الگو محوری در ارتقای میزان رعایت مضامین اخالق حرفه ای  

اثربخش بالین  در  مامایی  بوددانشجویان  استتر  این    .( 8)   ه 

برنامه  از  های درسی در زمینه اخالق  درحالی است که بسیاری 

سخنرانی  شامل  هم  این  هنوز  است.  نظری  سمینارهای  و  ها 

انتزاعی، پیچیده و در  می به عنوان چیزی  تواند به درک اخالق 

   (.5) اهمیت برای عمل بالینی منجر شودنتیجه بی

هدف  با  ساله    4یك دوره  در ایران  دوره کارشناسی مامایی  

است   مامایی  خدمات  و  آموزش  زمینه  در  کارشناسانی  تربیت 

عرضه خدمات    بطوری به  بتوانند  الزم  مهارت  و  کارایی  با  که 

و   مادران  سالمت  تامین  جهت  در  مامایی  و  بهداشتی  گسترده 

بپردازند  اخالق"  درس   . (15)   کودکان جامعه  و    ،تاریخ،  قوانین 

مامایی در  از    "حقوق  تدریس یکی  دوران  این  در  که  دروسی 

درس که به منظور آشنایی دانشجویان    . در آموزش اینشودمی

قانونی  پزشکی  و  مامایی  مقررات  و  اخالق  تاریخ،  با    مامایی 

وبرنامه است  شده  را  بایست  می   ریزی  ماماها  وجه  بهترین  به 

وضعیت و  درگیری  اخالقی،  معضالت  مدیریت  های برای 
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ع در  اخالقی  کندپریشانی  آماده  بالینی  رویکرد  مل  یك  از   ،

می استفاده  همکاران    Oelhafenشود.  نظری  مو  دارند  یبیان 

جهت افزایش صالحیت اخالقی ماماها تا آنجا که ممکن است  

تنیده   هم  در  باید  عمل  و  بررسی (5)  شوندتئوری  نشان  .  ها 

در    در خصوص ارزیابی برنامه درس اخالق  ماماییدهد که  می

اندکی  مطا  ایران استلعات  شده  در  انجام  اساس  این  بر   .

مولفه  حاضر  )محتوا،پژوهش  تدریس،  های  روش   روش 

ارزشیابی، تعداد واحد اختصاص یافته، زمان ارائه، میزان کاربرد  

مامایی     ، قوانین و حقوق دراخالق محتوا در بالین( درس تاریخ،

 گیرد.مورد بررسی می 

 

 ها روش مواد و  

نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه  این پژوهش از  

پیمایشی و از لحاظ زمانی مقطعی    -ها توصیفیآوری دادهجمع 

پرستاری   دانشکده  مامایی  دانشجویان  بررسی  مورد  بود. جامعه 

گیری به  که نمونه  مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بودند

  25)  5تعداد کل دانشجویان ترم    صورت سرشماری انجام شد. 

ترم   و  پذیرش    54نفر(    29)   7نفر(  به  توجه  با  بود.  نفر 

یك مامایی  ترم    دانشجویان  فقط  سال  در  به    7و    5بار  شاغل 

 تحصیل بودند.  

به   مشغول  مامایی  دانشجویان  مطالعه،  به  ورود  معیارهای 

پزشکی   علوم  دانشگاه  مامایی  پرستاری  دانشکده  در  تحصیل 

به    5تحقیق و ترم  هرمزگان و داشتن رضایت برای شرکت در  

مطالعه عدم وجود   از  معیارهای خروج  بود.  دانشجو  بودن  بعد 

بودند. ورود  جمع  معیارهای  پرسشنامه  ابزار  اطالعات  آوری 

با  محقق  در  30ساخته  )محتوا،  6  گویه  تدریس،   مولفه    روش 

روش ارزشیابی، تعداد واحد اختصاص یافته، زمان ارائه، میزان  

   بالین( بصورت پاسخ بسته بود.کاربرد محتوا در  

محتوای   شد.    پرسشنامهروایی  انجام  خبرگان  پانل  توسط 

تجربیات   و  تحقیقات  سایر  براساس  اولیه  پرسشنامه  ابتدا 

و تهیه  در  محققین  نفر  سپس  هیات   اختیار چهار  علمی اعضای 

قرار آموزش   متخصص  نفر  سه  و  شد.  مامایی  از    داده  پس 

تغییرات بیان شده    روه متخصص،دریافت نظرات ارشادی این گ

کرونباخ مورد در پرسشنامه اعمال گردید. پایایی آن توسط آلفای 

نفر از    10اختیار    تائید قرار گرفت. بدین منظور پرسشنامه را در 

قرار مامایی  همان  ددا  دانشجویان  مجددا  بعد  هفته  یك  و  ه 

در دادهر  قراها  آناختیار    پرسشنامه  آنالیز  از  پس  شد.  ها  داده 

   .درصد تعیین گردید 89کرونباخ آن آلفای 

جهت    اجازه از مسئولین مربوطهپژوهشگر پس از دریافت  

اجرای پژوهش به دانشکده رفته و در آنجا پس از هماهنگی با  

توضیحات مختصری درباره هدف  مدرسین قبل از اتمام کالس  

اخالقی    مالحظات  رعایت  جهت  دادند.  دانشجویان  به  تحقیق 

گردید و   اخذکننده  شرکت از دانشجویان  گاهانه کتبی  رضایت آ

اطمینان  اطالعات  بودن  محرمانه  و  در خصوص حفظ گمنامی 

پرسشنامه   داده شد.  نمودن    هاسپس  تکمیل  از  و پس  توزیع  را 

از نرم ای جمع هآوری شد. داده جمع  با استفاده  افزار  آوری شده 

SPSS  قرار 22سخه  ن تحلیل  و  تجزیه  و  مورد  از    گرفت 

میانگین استفاده    درصد و  های آمار توصیفی نظیر فراوانی،آزمون 

 شد. 

  

 ها یافته 

مجموع   از    47در  دادند.   54نفر  پاسخ  پرسشنامه  به    نفر 

بودند. ها  آن تمامی   مامایی  پیوسته  کارشناسی    دانشجویان 

معدل   سنی    و  63/15ها  آن میانگین    بود.   77/21ها  آن میانگین 

شرکت  قوانین همه  و  مامایی  تاریخ  که  داشتند  بیان  کنندگان 

بوده   تدریس  محتوای  جز  مامایی  زمینه  در  اسالمی  مجازات 

کنندگان بیان داشتند که  درصد از شرکت  6فقط حدود    است و

و  است  نبوده  تدریس  محتوای  معنوی جز  و  اخالق    معیارهای 

شرکت   9/14 کل  از  با درصد  آشنایی  که  داشتند  بیان  کنندگان 

های مامایی جز محتوای تدریس نبوده است.  ها و سازمانجمن ان

از   بیش  از شرکت  25همچنین  که درصد  داشتند  بیان  کنندگان 

نبوده است و  نیز جز محتوای تدریس  باروری  حقوق سالمت 
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کنندگان بیان داشته که مقررات و قوانین فقط یك نفر از شرکت 

خصوص   در  است.  نبوده  تدریس  محتوای  جز  روش  مامایی 

بیشترین روش   تدریس هر یك از محتواها مشخص گردید که 

  )جدول   سخنرانی بوده است   استفاده شده جهت محتوا،  تدریس

شرکت   1/19(.  1 از  روش درصد  که  داشتند  بیان  کنندگان 

و معنوی  و  اخالق  معیارهای  باروری    تدریس  سالمت  حقوق 

 . باشدمیمناسب ن

 

 فراوانی روش تدريس به تفکيک هر محتوا -1جدول

 روش تدريس 

 محتوا
 ساير  کنفرانس دانشجويی  بحث گروهی  پرسش و پاسخ  سخنرانی 

24(%51) تاریخ مامایی   (4%/23)11  (1%/19)9  (1%/68)32  (4%/6)3  

32(68/%1) معیارهای اخالق و معنوی   (3%/21)10  (8%/29)14  (6%/10)5  (5%/8)4  

38(80/%9) مقررات و قوانین مامایی   (5%/25)12  (7%/27)13  (6%/10)5  (1%/2)1  

40(85/%1) قوانین مجازات اسالمی در زمینه مامایی   (5%/25)12  (3%/21)10  (8%/12)6  (4%/6)3  

های مامایی ها و سازمان آشنایی با انجمن   (7%/27)29  (7%/27)13  (6%/10)5  (3%/21)10  (4%/6)3  

30(63/%8) حقوق سالمت باروری   (4%/23)11  (17%)8  (6%/10)5  (3%/4)2  

 

شرکت  اکثریت  ارزیابی  روش  خصوص  )در    44کنندگان 

کتبیدرصد بصورت  امتحان  که  داشتند  بیان  ای  گزینه  چهار  -( 

شرکت1  )نمودار   باشدمی اکثریت  درصد(    2/70)   کنندگان(. 

نمودند، اعالم  دوره  پایان  را  درس  این  ارزیابی  فقط    زمان  که 

 درصد بیان داشتند که بهتر است امتحان میان ترم هم باشد.   3/4

 
 هاي ارزيابی درس روش  ی فراوان -1 نمودار

 

در خصوص زمان ارائه درس اخالق مامایی در ترم پنجم،  

کنندگان بیان داشتند که زمان ارائه درس  درصد از شرکت   1/51

ن از    32و    باشدمیمناسب  زمان   کنندگانشرکت درصد  بهترین 

   اند.ارائه درس را ترم دوم بیان داشته 

مبحث  را  کاربرد  بیشترین  که  داد  نشان  همچنین  نتایج 

با   مامایی  قوانین  و  داشت.    4/40مقررات  بالین  در  درصد 

( دانشجویان  اکثریت  واحد    9/80همچنین  تعداد  با  درصد( 

بود موافق  درس  این  به  شده  داده  فقط  اختصاص  و    19/ 1ند 

بیان داشتند که تعداد واحد اختصاص    کنندگانشرکت درصد از  

درصد  8/12رو    . از اینباشدمی داده شده به این درس مناسب ن

به  ها  آن از   درس  این  واحد  تعداد  که  داشتند  واحد    2بیان 

  افزایش یابد.

 

 گيری بحث و نتيجه 

تدریس،   روش  محتوا،  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 

روش ارزشیابی، تعداد واحد اختصاص یافته، زمان ارائه و میزان  

  ، قوانین و حقوق در اخالق  کاربرد محتوا در بالین درس تاریخ،

بیانگر آن بود که برخی از محتواهای  ها  مامایی انجام شد. یافته

44%

31%

18%

5% 2%

نه  چهارگزی-کتبی

اسخکوتاه پ-کتبی

صحیح -کتبی
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مصوب وزارت متبوع در برنامه درسی رشته کارشناسی پیوسته  

نظیر   زمینه   در  اسالمی  مجازات  قوانین  و  مامایی  تاریخ  مامایی 

سایر    است  بوده  تدریس  محتوای   جز  مامایی خصوص  در  و 

  محتواها نظرات متفاوتی ارائه شده است. شایان ذکر است همان 

یافته  طور افرادی که در قسمت  تعداد  داده شده است    ها نشان 

محدود بوده    ،که بیان داشتند که سایر محتوا تدریس نشده است

مختلف   .است تجربیات  و  محققین  تدریس  به سوابق  توجه  با 

متفاوت در    درها  آن  نظرات  از دالیل  یکی  زمینه تدریس شاید 

عنوان کلی   تدریس  در حین  که  باشد  این  به  مربوط  زمینه  این 

نشده تدریس    درحالی  است.  بیان  محتوا  آن  مطالب  رئوس  که 

توسط  شده  انجام  پژوهش  نتایج  با  نتیجه  این  است.    شده 

Megregian   داردهم نتایج ( 13)  خوانی  در  پژوهشگر  این   .

محتواهای   از  بعضی  که  است  کرده  گزارش  خود  پژوهش 

مربوط   اخالقی  های  ارزش  به  که  موضوعاتی  نظیر  اخالقی 

 شود. برنامه آموزشی پوشش داده نمی شود درمی

که بیشترین روش تدریس جهت  ها نشان داد  همچنین یافته

محتوای درس، سخنرانی بوده است. در تبیین یافته حاضر ارائه  

درمی گفت   و  ترینمتداول   از  یکی  سخنرانی  دنیا  سراسر  توان 

هم باشدمی   تدریس  هایروش   ترینقدیمی یافته  این  با .  سو 

پژوهش   بود.    Byrneو    Megregianنتایج  همکاران  نتایج  و 

ترین فرمت ارائه محتوا اخالق در  رایج   مطالعات ایشان نشاد داد

با   سمینار  از  استفاده  مامایی  همراه  نمونه گروه  به  واقعی  های 

 . ( 13، 16) سخنرانی است

نشان داد    شهای نامدی و همکاراندر این راستا نتایج یافته

بر  تاثیری  سخنرانی  روش  دانشجویان   که  اخالقی  استدالل 

یك روش موثر بر    نمونهکه روش استفاده از    نداشته در صورتی

این در حالی    .(17)  باشدمیتوسعه استدالل اخالقی دانشجویان  

محققان   از  برخی  که  در است  محور  مسئله  تدریس  روش 

اخالق دانشجویان    را  آموزش  در  اخالقی  پیشرفت  باعث 

 .  ( 18) دانندمی

این زمینه پژوهش   بیانگر   و همکاران  Buxtonهمچنین در 

که   است  نکته  شبیهاین  از  آموزش  استفاده  در خصوص  سازی 

در   که  کند  می  فراهم  را  فرصت  این  دانشجویان   به   ، اخالق 

نمایند.   کسب  تجربه  بیمار  پیچیده  شرایط  با  همچنین  عمل  

 با  مقایسه  در  سازیشبیه  نشان داد که محیطنتایج مطالعه ایشان  

معضالت    کالس عاطفی  و  فیزیکی  شرایط  درک  تجربه  درس 

 . ( 19) کندبرای فراگیران ایجاد می اخالقی را 

ارزیابی درس مورد پژوهش بصورتها  یافته که  داد    نشان 

ترم    ایچهارگزینه  -کتبی پایان  آن  زمان  و . روش باشدمی و  ها 

هستند. متنوع  بسیار  دانشجویان  یادگیری  سنجش    در   فنون 

از هر با استفاده  از روش  ارتباط  باید توجه کند  یك  ها مدرس 

چه   می که  را  هدفی  کند.نوع  ارزشیابی  چند    خواهد  سواالت 

های سطح دانش، فهمیدن و ای عموما برای سنجش هدف گزینه

ابتکار به    دقت وها  آن تهیه    کاربستن مفیدند. با این حال اگر در

می  رود  یادگیریکار  پیچیدهتوان  با  های  نیز    سنجید ها  آن تر 

مطالعه  (20)  .Megregian  ک بیان است  این  در  گر  مشارکت  ه 

رایج  از  یکی  اخالق  کالس  ارزشیابی  ابزار  .  ( 13)   باشدمی ترین 

پژوهش   مشارکت   Cookدر  از  نیمی  همکاران  بیان و  کنندگان 

و  اخالقی  شایستگی  جهت  رسمی  ارزیابی  روش  که  کردند 

از    ایحرفه نیمی  که  است  درحالی  این  و  ندارد  وجود 

روش ارزیابی کنندگان روش مشاهده را به عنوان یك  مشارکت 

داشتند یادگیری  .  ( 21)   بیان  پیامدهای  ارزیابی  آموزش  جهت 

کارپوشه، آزمون    مشاهده ارزیابی مناسب شامل  های  ابزار   اخالق

نوشتاری آزمون  عینی،  ساختارمند  تحلیل   بالینی  و  تجزیه  و   ،

مسئله حل  براسا  تجربه    (. 22)  باشدمی   کیس   به  توجه  با 

محققین بعنوان مدرس جهت دروس یك واحدی امتحان پایان 

ارائه   لیکن  است،  مناسب  و نمونهترم  کالس  در  اخالقی    های 

 کننده باشد. تواند کمك ارزیابی دانشجویان در طول دوره نیز می

یا اختصاص   هافتههمچنین  واحد  تعداد  که  بود  آن  بیانگر 

یك   بصورت  درس  این  حاضر  حال  در  است.  مناسب  یافته 

ساعات اختصاص داده شده    گر چهاگردد.  واحد نظری ارائه می 
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ن اخالقی  صالحیت  برای  بهینه     . (13)   باشدمی شاخص 

Bertolami    پایه فقط دانش   که دروس اخالق که برکند  می بیان  

ناچیزی    ،باشند رفتار  تاثیر  تغییر  شناخت  دارنددر  بین  زیرا   ،

بین فهم اصول اخالق در سطح فکری و به    ،صحیح و انجام آن

روزمره،  ها  آن کارگیری   زندگی  وجود  تفاوت  در    دارد زیادی 

  ای حرفه آموزش اخالق . یکی از راهبردهای توسعه اخالق (23)

بیمار بالین  که  باشدمی   در  چرا  مسائل  چالش   توانمی،  ها، 

محی در  موجود  کاراخالقی  مسائل    هایروش،  ط  و حل  مقابله 

مباحثه و  عینی  صورت  به  را  بهاخالقی  تفهیم    ای  دانشجویان 

با توجه به اینکه رشته مامایی یك رشته    رو  از این(.  24)  نمود

بالین   در  اخالقی  معضالت  و  مسائل  و  نیست  تئوری  صرف 

این درس می روی می  افزودن نیم واحد عملی برای  تواند  دهد 

   واقع شود.مفید 

این    .باشدمی که زمان ارائه درس مناسب ن  ها نشان دادیافته

می  ارائه  پنجم  ترم  در  حاضر  درحال  حالیدرس  در  که    گردد 

نتایج این پژوهش نشان داد زمان مناسب جهت ارائه این درس  

یافته حاضر می باشدمی ترم دوم   تبیین  براساس  . در  توان گفت 

م کارشناسی  رشته  درسی  دوم  برنامه  ترم  از  دانشجویان  امایی 

شوند و شاید در همان روزهای اول با  های بالینی میوارد بخش

این درحالی است  مشکالت و مسائل اخالقی روبه  رو شوند و 

درها  آن که   آگاهی  و  دانش  مسائل    هیچ  با  مواجهه  خصوص 

این از  ندارند.  می  اخالقی  نظر  به  به  رو  ورود  از  قبل  رسد 

سو اید این درس گذرانده شود. این یافته همهای بالینی ببخش

. این  (25،  26)  بود  ثناگوو پژوهش    Hoskinsبا نتایج پژوهش  

آموزش  بین  فاصله  به  وپژوهشگران  نظری  در   های    عملکرد 

چالش   یك  را  آموزشی  امر  این  در  نقص  و  نموده  اشاره  بالین 

اهداف   به  رسیدن  در  اخالق  مفهوم  نشدن  تداعی  در  مهم 

آموزشی بیان نمودند. در این زمینه مظفری بیان کرده است که  

زمان ارائه درس اخالق بهتر است قبل از ورود به عرصه بالین  

 . (27) باشد

دادیافته   مقررات  نشان  محتوای  مامایی    قوانین  و  که 

بیشترین کاربرد را در بالین دارد. توجه به انتخاب محتوا همیشه  

سی بوده است چرا که جهت تحقق  از عناصر مهم در برنامه در

است ضروری  مناسب  محتواهای  انتخاب  آموزشی    .اهداف 

همچنین یکی از اصول انتخاب محتوا سودمندی آن است که به  

می  مربوط  محتوا  مفید  جهت    .شودکاربرد  در  محتوا  یعنی 

باشدآماده آینده  برای شغل  دانشجو  زمینه  ( 28) سازی  این  . در 

نشان داد که بخشی از محتوا نظیر کلیات  مظفریهای نتایج یافته

اگر چه    .( 27)  نیاز به بازنگری دارد  ایحرفه و تاریخچه اخالق  

ارائه بخاقانی با رویکرد تلفیقی زاده راهبرد    رنامه درسی اخالق 

 . ( 24)  را پیشنهاد نموده است

مولفه  خصوص  در  مطالعه  این  نتایج  درس براساس    های 

مقررات   و  اخالق  قانونی  تاریخ،  پزشکی  و  مشخص مامایی 

مولفه   گردید در  تدریس،  که  روش  جمله  از  درس  این  های  

روش ارزیابی، زمان ارائه، کاربردی بودن محتوا در بالین دارای  

که لزوم بازنگری در این درس ضروری به نظر  باشدمینقایصی 

 رسد.  می

محدودیت  جمله  داشت از  وجود  تحقیق  این  در  که  هایی 

از  صرف  استفاده  و  دانشجویان  به  تحقیق  دامنه  بودن  محدود 

گردد در مطالعات  رو پیشنهاد می   از این  پرسشنامه استفاده بود.

و همچنین نظرات    آتی از روش کیفی و یا ترکیبی استفاده شود

 علمی و مدرسین این درس نیز مد نظر قرار گیرد. اعضای هیات 

 

 تشکر و قدردانی 

طرح   از  برگرفته  پژوهش  مصوب    94129شماره  این 

فناوریمعاونت   و  پزشکی    تحقیقات  علوم   هرمزگان دانشگاه 

می باشدمی الزم  خود  بر  مقاله  این  نویسندگان  از  .  که  دانند 

 . کننده در این طرح تشکر نماینددانشجویان شرکت 

 

 تأیيدیه اخالقی 
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هرمزگان به شماره  پزشکی  اجرای پژوهش در دانشگاه علوم

 مورد تایید بوده است.  94129

 

 تضاد منافع 

 . در پژوهش حاضر وجود ندارد تعارض منافعی  گونه هیچ

 

 سهم نویسندگان 

عابدینی   اول(  سمیره  و  ،  سازیمفهوم )نویسنده  تحقیق 

الدین  حسام   درصد؛  35مقاله    سازیویراستاری و نهایی،  بررسی

دوم(   زادهکمال  بررسی،  سازیمفهوم   )نویسنده  و  ،  تحقیق 

نهایی و  جوادی   درصد؛  30مقاله    سازیویراستاری    رفعت 

مسئول(   و  سوم  بررسی،  سازیمفهوم )نویسنده  و  ، تحقیق 

 درصد.  35مقاله  سازیویراستاری و نهایی

 

 حمایت مالی 

پزشکی  علوم  دانشگاه  مالی  حمایت  با  پژوهش  این 

 است. هرمزگان انجام شده 
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Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to investigate the components of 

History, Ethics, Laws and Rights in Midwifery course (content, teaching method, 

evaluation method, assigned hours, time of presentation, amount of content used in 

the clinic) from the viewpoint of midwifery students. 

Methods: This is a descriptive study the population of which consists of the 

midwifery students of Nursing and Midwifery Faculty of Hormozghan University of 

Medical Sciences. Samples were selected using census sampling. Data was collected 

using a researcher-made questionnaire and then was analyzed using SPSS 22. 

Descriptive statistics tests including percentage and mean were used for data 

examination purposes. 

Results: The findings showed that although the majority of students mentioned the 

time of the course as inappropriate, they agreed with the number of credits allocated 

to this course. Lectures on the most common teaching methods and the topic of 

midwifery rules and regulations were most widely used in clinical applications. In 

addition, the course was assessed by multiple choice question and its time was the 

end of the semester 

Conclusion: The results of this study showed no consensus in none of items. Given 

that ethics in Midwifery profession is an important issue, revising this course seems 

necessary. 
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