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دیدگاه کارورزان ،دستیاران و اعضای هیأت علمی
بخش زنان در خصوص عوامل مؤثر بر شکلگیری اخالق
حرفهای در بالین
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ،دانشکده آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار گروه پرستاری ،مرکز مطالعات و آموزش پزشکی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،
گرگان ،ایران.
 .3دانشیار گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.
 .4دانشیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1310/62/60 :تاریخ پذیرش1310/60/61 :

مقدمه :آموزش اخالق حرفهای بخش مهمی از برنامههای فراگیران پزشکی است و حرفه ایگری (پروفیشنالیسم) از
شایستگیهای محوری دوره پزشکی محسوب میشود .شناسایی عوامل مؤثر بر فراگیری حرفهایگری در بخش زنان و
زایمان که از چالشهای اخالقی خاص خود برخوردار است ،میتواند به کارآمدی برنامههای آموزشی کمک کند.
مطالعه حاضر با هدف تبیین دیدگاه و تجربیات اساتید و فراگیران پزشکی در بخش زنان و زایمان در خصوص عوامل
مؤثر بر شکلگیری اخالق حرفهای در بالین انجام شد.
روشکار :در این مطالعه کیفی ( 16 ،)1312نفر از اساتید زنان و زایمان و  36نفر از دستیاران تخصصی و کارورزان
بخش زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی مشارکت نمودند .برای جمعآوری دادهها از روش
مصاحبههای انفرادی نیمهساختار تا رسیدن به اشباع دادهها استفاده شد .مصاحبهها خط به خط ،دستنویس و مطابق
رویکرد "تحلیل محتوای مرسوم" کدگذاری و طبقهبندی شدند.
یافتهها :از تحلیل دادهها چهار مضمون اصلی"ماهیت انسانی کار ،شخصیت و منش فردی ،داشتن الگو و مدل و
عوامل آموزشی اجتماعی" استخراج شد که تبیین کننده عوامل مؤثر بر شکلگیری اخالق حرفهای در بخش زنان و
زایمان از دیدگاه اساتید و دانشجویان و دستیاران پزشکی بود.
نتیجهگیری :الگو بودن اساتید و برنامههای آموزشی بالینی در بخش زنان و زایمان ،از مهمترین عوامل مؤثر بر
شکلگیری اخالق حرفهای است ،لذا به نظر میرسد با مداخالت آموزشی مناسب روی این دو مؤلفه مهم بتوان به
ارتقاء آموزش اخالق حرفهای در بالین کمک کرد.
کلمات کلیدی :آموزش اخالق ،اخالق حرفهای ،برنامههای دستیاری ،حرفهایگری ،زنان و زایمان ،کارورز پزشکی

* نویسنده مسئول مکاتبات :دکتر لیال جویباری؛ مرکز تحقیقات پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران .تلفن:
610-32436306؛ پست الکترونیكjouybari@goums.ac.ir :

93

شیوهها و نظریههای اخالقی و حساسیت نسبت به
موضوعات اخالقی کامالً متفاوت هستند .از این رو
ضروری است تا مهارتهای خود را از نظر توجه به
سؤاالت اخالقی ارتقاء دهند .متخصصین زنان و زایمانی
که با مفاهیم اخالقی آشنا هستند ،بهتر قادر خواهند بود
با موقعیتهای اخالقی پیچیده به روشی شفاف و
ساختارمند مواجه شده و برخورد نمایند ( .)4پزشکی
معاصر در حال تغییر است .با وجود تنوع دیدگاهها درباره
آنچه رفتار قابل قبول و رفتار حرفهای را شکل میدهد،
یکی از دشوارترین وظایفی که جامعه پزشکی با آن
مواجه است ،پاسخ دادن به تنوع اخالقی در میان اعضای
خود است .پس از سوگند بقراطی به عنوان استاندارد
اخالقی در حرفه پزشکی ،هیچ استاندارد اخالقی هنجاری
ایجاد نشد .در حال حاضر ،کدهای اخالقی منطقهای در
خصوص رفتار و همچنین اصول اخالقی به قلب و ذهن
فراگیران پزشکی توسط مؤسسات آموزشی آنها القاء می-
شود .چنین استانداردهای اخالقی گاهی اوقات تفاسیر
گوناگون در موقعیتهای بالینی خواهند داشت (.)0
متخصصین زنان و زایمان با موضوعاتی که به مرحله
پیش از باروری تا پایان عمر انسان ها مرتبط است،
میپردازند (از قبیل سقط ،نازایی ،یائسگی) ،از این رو به
اصول اخالقی نیاز دارند که آنها را در تصمیمگیریهای
روزانه برای ارائه مراقبت مطلوب برای زنان یاری نماید.
انجمن آموزش دستیاران زنان و زایمان ملزم میداند
دستیاران فارغالتحصیل از برنامههای اعتباربخشی شده،
تعهد به پیروی از اصول اخالقی به عنوان بخشی از
پیشرفت حرفهایشان را نشان بدهند .این انجمن
فارغالتحصیالن را ملزم میداند قادر به توصیف مفاهیم
اخالقی مانند خودمختاری ،خیررسانی ،عدالت و عدم
ضرررسانی باشند .بورد زنان و زایمان آمریکا نیز ملزم
میداند انکولوژیست زنان از اخالق پزشکی آگاه باشد و
به آنها از جمله منش حرفهای مناسب و توجه به
نیازهای مراقبتی بیمار و خانواده عمل نماید .شورای
اعتباربخشی آموزش پزشکی نیز پایبندی به اصول
اخالقی را به عنوان جزئی از صالحیت اساسی
"حرفهایگری" برای پایان موفقیتآمیز یک برنامه مورد
تأیید قرار داده است ( .)0در مطالعه کیفی کراین و
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تخصص زنان و زایمان از آنجا که با همه مراحل زندگی
تولد ،تولید مثل ،سالمندی و مرگ در تعامل است ،با
تناقصهای اخالقی غیرمنتظرهای مواجه میشود .از
طرفی زنان به دلیل آسیبهای اجتماعی ،فرهنگی و
شرایط اقتصادی آسیبپذیرند .این موضوع در ارتباط با
رابطه پزشک  -بیمار اهمیت بیشتری مییابد ،زیرا
مراقبت زنان در گذشته اغلب با رویکرد توصیهای
پدرساالری بوده است ،در حالی که امروزه خودمختاری
زنان در تصمیمگیریهای مرتبط با مراقبت سالمتی،
ماهیت کامالً شخصی مراقبتهای زنان و زایمان و
محرمانه نگه داشتن اطالعات ،در نظر داشتن تندرستی و
رضایت روانی زنان از مراقبتها ،عدالت در ارائه مراقبت و
ارائه درمان عادالنه برای همه بدون وضعیت اقتصادی
اجتماعی و حمایت از زنان بدون توجه به سن ،وضیعت
تأهل ،نژاد ،قومیت ،وضعیت اقتصادی  -اجتماعی و
مذهبی آنان همگی از مواردی است که بایستی مورد
توجه متخصصین زنان قرار گیرد .از این رو به ضرورت
آشنایی این گروه از پزشکان با مباحث اخالقی میافزاید
(.)1
به دالیلی که کامالً مشخص نیست ،کارورزان زنان و
زایمان اغلب میزان باالتری از بدرفتاری به عنوان
دانشجوی پزشکی را تجربه میکنند .تقریباً %26
دانشجویان پزشکی حداقل یک بدرفتاری را طی دوران
تحصیل خود تجربه میکنند که این امر میتواند باعث
کاهش عالقه دانشجویان به رشتههای تخصصی خاصی
شود .فراگیران به نظارت ناکافی آموزش دهندگان،
محیط یادگیری ضعیف و  ،...به عنوان اشکالی از
بدرفتاری اشاره میکنند .ماهیت حساس مواجههای
بالینی زنان و زایمان ممکن است منجر به رفتارهای بیش
از حد حمایتی شود که بر احساس دانشجویان از مورد
بدرفتاری قرار گرفتن و حذف شدن از عضویت در تیم و
مراقبت بیمار مؤثر باشد ( .)2نتایج مطالعه مجا ()2610
نیز نشان داد که فراگیران بخش زنان و زایمان از هفت
حیطه اصلی اخالق و حرفه ایگری ،بیش از همه به
موضوعاتی مانند سقط ،تصمیمهای چالش برانگیز
درمانی اشاره داشتند ( .)3پزشکان از نظر آشنایی با
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همکار ( )2661بررسی تجربیات و دیدگاه دستیاران
پزشکی نشان داد آنان برای حرفه ایگری ارزش زیادی
قائل بودند و آن را به عنوان سازهای پیچیده ،وابسته به
موقعیت ،رشته و تجربه فردی میدانستند .چالشهای
حرفهایگری در آموزش پزشکی رایج است و یک دغدغه
به شمار میآید( .)0از نظر چستنات ( ،)2610ما با بحران
حرفه ایگری ،در پزشکی مواجه هستیم .تواضع ،رهبری
خدمتگزار ،خودآگاهی ،مهربانی ،نوع دوستی ،توجه به
رفاه شخصی ،مسئولیتپذیری ،نگرانی برای ایمنی بیمار،
یادگیری مادامالعمر ،خودتنظیمی ،صداقت و درستی از
اجزای حرفه ایگری است ( .)8انتظار میرود ارزشهای
حرفه ایگری در طول تحصیل در دانشکده پزشکی و در
طول مراقبت از بیماران شکل بگیرد ،اما برخی مطالعات
نشان میدهند ارزشهایی که دانشجویان هنگام ورود به
دانشگاه از آن برخوردار هستند ،در طول تحصیل در
دانشگاه دچار تغییر میشوند ( )1و چه بسا برخی ارزش
های منفی به جای ارزشهای مثبت در آنان شکل گیرد.
مفاهیم حرفه ایگری در آموزش بالینی پزشکی بعضاً
آموزش داده میشود ،یا از طریق الگو بودن اساتید و
سایرین نمایش داده شده و نهادینه میشوند .بسیاری از
دانشکدههای پزشکی دنیا در آموزش رسمی خود،
حرفهای گری را به صورت یک درس مجزا یا به صورت
تلفیقی در طول سایر دروس آموزش میدهند ( ،)16با
وجود این برخی پژوهشها حاکی از بروز رفتارهای غیر
حرفهای و غیر اخالقی در بخشهای بالینی
بیمارستانهای آموزشی هستند که میتوانند تأثیر
آموزشی منفی بر شکلگیری رفتارهای حرفهای داشته
باشند .نگاهی به تجربه یادگیری دانشجویان پزشکی پسر
از کارآموزی در بخش زنان نشان داد که مراکز آموزشی
درمانی محیطی است که تصور میشود بیماران ملزم به
اجازه به دانشجویان برای انجام پروسیجرها میباشند ،اما
از دیدگاه اخالقی نمیتوان به اجبار از بیمار رضایت
گرفت ( .)11اساتید بخش زنان به لزوم آموزش اخالق
حرفهای پی برده و در کارآموزان و کارورزان بخش زنان
با شیوه حل مسئله و گزارش موارد خطاهای بالینی به
رشد اخالق حرفهای دانشجویان پزشکی میپردازند ()12
و دانشجویان "تالش برای رسیدن به کمال اخالقی" را

روشکار
این مطالعه کیفی در سال  1312با هدف تبیین دیدگاه
اساتید و فراگیران بخش زنان در خصوص عوامل مؤثر
بر شکلگیری اخالق حرفهای انجام شد .محیط
پژوهش ،بخشهای زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی
شهید صیاد شیرازی (سانترال) وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی گلستان بودند .از اعضای هیأت علمی،
کارآموز/کارورز و دستیاران بخش برای شرکت در
مطالعه دعوت به عمل آمد .نمونهگیری به صورت
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 اخالق حرفه ای در بخش زنان و زایمان

در زمان دانشجویی تجربه مینمایند ( .)13صاحبنظران
معتقدند که اخالق در درون خدمات پزشکی خوب جای
گرفته و پزشکان و دانشجویان پزشکی باید استانداردهای
اخالقی حرفهای و اصول حرفهای را که به طور ذاتی در
یک ارتباط درمانی وجود دارند ،به کار ببندند .امروزه،
مسائل و موضوعات نوینی در حرفه پزشکی بروز کرده
است که هر کدام بحثهای اخالقی خاص خود را
میطلبد ( .)14در مطالعات بررسی قصورات پزشکان،
متخصصین زنان و زایمان از پزشکانی هستند که به علت
حساسیت شغلی در معرض شکایات قرار دارند .در
مطالعه جعفرکاظمی و همکاران ( %1/0 )2614شکایتها
( )10و در مطالعه اخالقی و همکاران (%12/03 ،)2664
شکایات قصور پزشکی مربوط به متخصصین زنان و
زایمان ( )10و  %0/8مربوط به ماماها بود ( .)10بخش
زنان و زایمان به دلیل اهمیت رعایت قلمرو بیمار و
آسیبپذیر بودن مادر و نوزاد ،بخش حساسی است .از
طرفی دانشجویان بنای اخالق حرفهای را در طول
تحصیل تجربه مینمایند ،بنابراین لزوم بررسی عوامل
مؤثر بر شکلگیری اخالق حرفهای در دوران دانشجویی
میتواند باعث شناخت مسئولین آموزشی به این مهم
شود تا بتوان با برنامهریزی مناسب ،دانشجویان را به
جهت اخالق حرفهای مناسب سوق داد .در کشور ما،
مطالعات بسیار اندکی پیرامون عوامل مؤثر در شکلگیری
رفتارهای حرفه ایگری انجام شده است ،لذا مطالعه
حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شکلگیری اخالق
حرفهای از دیدگاه دانشجویان و اساتید بخش زنان و
زایمان با بهرهگیری از رویکرد کیفی انجام شد.

 لیال پاداش و همکاران

هدفمند با حداکثر تنوع (سال تحصیلی ،سابقه کار) و
مالک اتمام نمونهگیری ،اشباع دادهها (تا جایی که در
روند مصاحبه ،داده جدیدی استخراج نشود) بود46 .
نفر از فراگیران و اساتید وارد مطالعه شدند .گردآوری
دادهها با استفاده از مصاحبه نیمهساختار یافته انجام
شد .زمان و مدت مصاحبه با توافق مشارکتکنندگان
تعیین گردید .روند مصاحبه با سؤاالت کلیتر شروع شد
و با پیشرفت مصاحبه و بر اساس پاسخهای به دست
آمده از مشارکتکنندگان و تحلیل همزمان دادهها،
سؤاالت جزئیتر پرسیده شد .چند سؤال در تمام
مصاحبهها تکرار شد" :وقتی میگویم اخالق حرفهای،
چه چیزی در ذهن تان تداعی میگردد؟"" ،شرایطی را
بگویید که احساس کردهاید به عنوان دانشجو /استاد در
بخش زنان اخالق حرفهای رعایت شد/رعایت نشد".
برای عمیق شدن مصاحبه از سؤاالت کاوشی مانند:
"برایم مثال بزنید ،شما چه احساسی داشتید ،چرا،
چگونه ،چطور" استفاده شد .برای تحلیل دادهها از
روش تحلیل محتوای مرسوم 1استفاده شد ( ،)18این
رویکرد برای مطالعاتی استفاده میشود که هدف آن
توصیف یک پدیده است .در مرحله اول مصاحبهها
توسط محقق چندین مرتبه گوش داده شد و سپس به
متن تبدیل شدند .سپس پس از چندین بار خواندن
متن ،پاراگرافها ،جمالت و کلمات به عنوان واحد
معنایی در نظر گرفته شدند .سپس کدها از نظر تشابه/
تفاوت مفهومی با یکدیگر مقایسه شدند ،کدهای مشابه
در یک خوشه قرار گرفتند ،در نهایت خوشههای مشابه
یک طبقه را تشکیل دادند .با مقایسه طبقات با یکدیگر
و تأمل دقیق و عمیق روی آنها ،محتوای نهفته درون
دادهها تحت عنوان درونمایه مطالعه معرفی شد (.)11
به منظور افزایش اعتبار یافتهها ،عالوه بر تخصیص زمان
کافی برای جمعآوری دادهها ،سعی شد با استفاده از
تنوع در شرکتکنندگان ،اعتبار یافتهها افزایش یابد.
متون مصاحبه و مراحل تحلیل مورد بازنگری همکاران
قرار گرفت .تمام مراحل تحقیق با جزئیات و نقل
قولهای مشارکتکنندگان نیز فراهم شد تا سایر
محققان قادر به پیگیری دادهها باشند و آنها را مورد
Conventional

ارزیابی و قضاوت قرار دهند .مضامین و یافتهها به
تعدادی از مشارکتکنندگان عودت داده شد و از آنان
خواسته شد تعیین کنند که آیا آن را همخوان با
تجربیات خود مییابند یا خیر ،که نتیجه مؤید تأیید
شرکتکنندگان بود.
از لحاظ مالحظات اخالقی ،به مشارکتکنندگان
اطمینان خاطر داده شد که مصاحبهها محرمانه و بدون
نام و نام خانوادگی استفاده خواهد شد و آنها برای
خروج از مطالعه اختیار کامل دارند .برای اجازه صدا و
استفاده از ضبط صوت نیز از مشارکتکنندگان اجازه
گرفته شد.

یافتهها
دادههای مطالعه حاصل از آنالیز مصاحبه با  16نفر از
اعضای هیأت علمی بالینی با تخصص زنان و زایمان
(دانشیار و استادیار) و  36کارورز خانم و آقا و دستیاران
سال یک تا سال چهار بهدست آمد .فراگیران و اساتید
در تجربیات خود از اخالق حرفهای اذعان داشتند
یادگیری اخالق حرفهای ،فرآیندی پویا است و تحت
تأثیر مسائل مختلفی قرار میگیرد .درون مایههای
استخراج شده شامل :ماهیت انسانی کار ،شخصیت و
منش فردی ،داشتن الگو و مدل و عوامل آموزشی و
اجتماعی بود (جدول  .)1در ذیل برای تبیین هر یک از
مضامین نمونههایی از نقل قولهای مستقیم
شرکتکنندگان آورده شده است.
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مضامین
 -1ماهیت انسانی حرفه

عوامل درونی

عوامل بیرونی

نمونهای از کدها
ابعاد انسانی کار ،مسئولیتپذیری ،نوعدوستی ،مسئولیتپذیری،
شخصیت فردی ،عالقهمندی به رشته ،انتخاب کردن رشته ،عالقه
به حرفه ،عالقه به مادر و نوزاد،

 -2شخصیت و منش

تجربیات فردی ،منشأ از خانواده ،زمینه داشتن ،شخصیت

 -3داشتن الگو و مدل

دیدن رفتار استاد ،آموزش دیدن ،کارگاه اخالق

 -4عوامل آموزشی  -اجتماعی

آموزشهای رسمی ،برنامه درسی پنهان ،فرهنگ بیماران،
انگیزههای اقتصادی ،آینده نامعلوم اقتصادی ،رضایتمندی بیمار

 -1ماهیت انسانی حرفه

 -2شخصیت و منش فردی

مشارکتکنندگان معتقد بودند اخالق حرفهای در
انسانیت تجلی مییابد و ذات انسان ،نوعدوستی و در امور
بالینی ترجیح دادن منافع بیمار به نفع شخصی است.
یکی از فراگیران بیان داشت" :من در کار منافع بیمار را
بر منافع خودم ترجیح میدهم".
فراگیران معتقد بودند سر و کار داشتن با مادر ،جنین و
نوزاد و همچنین با وضعیتهای اورژانسی و استرسزا،
زنگ خطری است که آنان را ملزم به رعایت بیشتر اصول
اخالقی و انسانی در کار مینماید .یکی از دانشجویان
اظهار داشت" :سعی میکنم استرسهای وارد شده به
خودم را به مریض وارد نکنم"" ،برای مریضی که
اورژانسیتر باشد ،تالش بیشتر میکنم".
عالقهمندی به رشته :شرکتکنندگان اظهار داشتند
علیرغم فشارهای کاری به دلیل حساسیت رشته زنان و
کار با گروههای آسیبپذیر ،به دلیل عالقهای که به حرفه
خود و کار با مادر و نوزاد دارند ،سعی میکنند اخالق در
بالین و رفتارهای حرفهای را در حداکثر مواقع رعایت
نمایند .عالقهمندی به رشته و انتخاب آن ،خود بیتأثیر
در رشد اخالق حرفهای آنها نبود .فراگیران بهخصوص
دستیاران ،تخصص زنان و زایمان را مایه رشد حرفهای
خود میدانستند ،از این رو تمام مشکالت آن را قبول
داشتند .یکی از مشارکتکنندگان اظهار داشت:
"ما همگی از روی عالقه و شناخت این رشته را انتخاب
کردیم و اگر االن تحمل این دوره سخت تحصیلی را
داریم ،فقط به این دلیل است".
فراگیران معتقد بودند دوران دانشجویی زمان مناسبی
برای تمرین حرفهای شدن و رشد اخالقی است ،زیرا
منافع مالی در این دوران در کارها مدنظر قرار نمیگیرد.

مشارکتکنندگان بهکرات به ارتباط بین تربیت خانوادگی
و رفتارهای اخالقی اشاره داشتند" .خیلی از بخشهای
اخالق حرفهای به تربیت خانوادگی برمیگردد" .آنان
معتقد بودند نحوه تعامالت با بیماران نیز به گونهای منتج
از تربیت خانوادگی است .یکی از اساتید اظهار داشت:
"خیلی از دانشجوها در زمینه اخالق بیزمینه نیستند".
دانشجویان نیز شخصیت را مؤلفهای تأثیرگذار در رشد
اخالق حرفهای خود میدانستند" :یکی صبورتر ،یکی
قویتر و یکی ضعیفتر است ،اینها مسائلی است که فقط
در قالب پزشک بودن تعریف نمیشود ،در قالب انسان
بودن هست که بستگی به شخصیت افراد دارد ،کسی که
رفتار خوب دارد در تمام جنبههای زندگیاش رفتار خوب
دارد".
فراگیران اظهار داشتند در زمان دانشجویی از طریق
تجربیات شخصی خود مانند بیمار شدن ،توانستند
بیماران را بهتر درک کنند و از این طریق به ارزش و
اهمیت رفتارهای اخالقی در ارتباط با بیماران پی ببرند.
یکی از مشارکتکنندگان بیان داشت" :من در دوره
تحصیل باردار شدم و مشکالت را به عینه تجربه کردم،
قبل از آن درک بیمار برایم سخت بود ولی از آن به بعد
یاد گرفتم چگونه بیمار را درک کنم ،بعد در برخورد با
مریضها خیلی مالیمتر شدم".
 -3داشتن الگو و مدل
فراگیران معتقد بودند در بخش زنان و زایمان اساتید منبع
غنی برای یادگیری آنان از اخالق ،رعایت عدالت ،رازداری،
ضرر نرساندن به بیمار ،رعایت خودمختاری بیماران ،احترام
گذاشتن به بیمار ،جلب اعتماد و اطمینان دادن به بیمار
بودند" :رفتاری که از استاد میبینیم ،با مریض ،با
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جدول  -1مضامین استخراج شده

 لیال پاداش و همکاران

اضطراب درونی میشه و میره در روحیه ناخودآگاه (ما)
این طور نیست که یک مرتبه حمله کنیم به مریض".
اگرچه فراگیران به امکانات ،محیط آموزشی ،فضا و مکان،
اتاقهای بیماران ،امکانات درمانی و گذراندن کارگاههای
اخالق به عنوان عوامل تأثیرگذار و یا بازدارنده بر رشد
اخالق حرفهای اشاره داشتند ،اما در هر برنامه آموزشی،
بخشهای نانوشتهای (برنامه درسی پنهان) نیز وجود
دارد که از طریق مشاهده رفتارها یادگیری میشود.
مشارکتکنندگان به این مورد نیز اشاره داشتند که" :در
مورد روابط بین همکار مواردی منفی از اخالق حرفهای
وجود دارد ،یعنی ممکن است هیچ کس احترام کس
دیگری را نگه ندارد ،ممکن است استاد بیاید با ما بگوید
و بخندد ،بعد به او تذکر میدهند چرا شما با رزیدنتها
میگویید و میخندید".
مشارکتکنندگان به ویژه اساتید معتقد بودند مشکالت
جامعه بهخصوص مسائل اقتصادی باعث خدشهدار شدن
اخالق حرفهای در دانشجویان میشود ،یکی از
مشارکتکنندگان اظهار داشت" :بهکرات از دانشجویان
خود شنیدهام که میگویند ما آینده نداریم ،باید سربازی
بریم ،شغل تعریف شدهای نداریم ،چگونه مسائلی که در
مورد ضرر و زیان نرساندن به بیمار و انجام تخلف در
پزشکی میگویید ،رخ ندهد؟ چطور به درآمدزایی به
روش غیر معمول فکر نکنیم ،چطوری اخالق حرفهای را
رعایت کنیم؟".
از طرف دیگر برخی فراگیران نیز تأمین اقتصادی را عامل
بازدارند بروز رفتارهای حرفهای میدانستند" :در حال
حاضر برای تأمین اقتصادی و درآمد آنچنانی ،دست به
کارهای غیراخالقی میزند".
فراگیران معتقد بودند که فرهنگ بیماران میتواند نقش
مهمی در رعایت اخالق حرفهای (به عنوان مشوق) برای
دانشجویان ایفا نماید .یکی از کارورزان اظهار داشت:
"حتی االن مریضها پیامک میدهند تشکر میکنند،
زنگ میزنند تشکر میکنند ،روز پزشک و عید فطر را
تبریک میگویند هنوز که هنوزه".

همکاران ،همه به صورت ناخودآگاه در ما شکل میگیرد.
این رفتارها میتواند مثبت و یا منفی باشد".
فراگیر دیگری نیز چنین گفت" :در شروع کار برای ما
رفتارهای بیمار آژیته (بیقرار و مضطرب) قابل درک نبود،
ولی از استاد دیدیم و یاد گرفتیم که باید خودمون را
جای بیمار بگذاریم".
"خیلی وقتها دیدیم که بعضی استادهای ما خیلی
خوب با مریضهایشان برخورد میکند ،میگویند در
جایگاه مریض واقع شوید ،خوب درکشان کنید".
فراگیر دیگری نیز اظهار داشت" :یکی از اساتید به ما
گفت بیماران به رفتار و حرکات پزشک بسیار حساسند و
این روی اعتماد بیمار به پزشک تأثیرگذاره ،توجیه کردن
بیمار و وقت گذاشتن برای بیمار و ظاهر پزشک باعث
میشه بیمار به شما اعتماد کنه".
 -4عوامل آموزشی  -اجتماعی
فراگیران معتقد بودند اگرچه اخالق حرفهای با مسائل
فردی و درونی گره خورده است و به ویژه در تخصص
زنان و زایمان رعایت اصول اخالقی به گونهای است که
به رشد و تکامل فردی منجر میشود ،اما سیستم
آموزشی و برنامههای آموزشی بالین در بخش زنان خود
میتواند بازدارنده برای بروز رفتارهای اخالق حرفهای
باشد .برنامههای آموزشی موجود بخش زندگی شخصی و
حرفهای فراگیران به ویژه دستیاران را در تنگنا و
چالشهای متعددی قرار میدهد و به پیکره اخالق
حرفهای صدمه وارد میکند .مشارکتکنندگان بر این
باور بودند نحوه ارتباط ،فرآیند آموزش ،برنامههای
آموزشی ،انتظارات اساتید ،انتظارات پرسنل و انتظارات
بیمار ،همه به گونهای هستند که خود مسبب دغدغه و
بر هم زننده تعادل جسمی و روحی و روانی است .تمامی
مشارکتکنندگان متفقالقول اذعان داشتند بروز رفتار
اخالق حرفهای مستلزم وجود بستر مناسب و برخورداری
از حمایت و پشتیبانی در موقعیتهای مختلف است ،در
غیر اینصورت تبعات منفی فراوانی خواهد داشت .یکی از
فراگیران بیان داشت" :ما تمام این چیزهایی (تنشها) را
که (االن) میگوییم سعی میکنیم و تا جایی که
میتوانیم به مریض منتقل نکنیم ،بیشترش استرس و

بحث
در این مطالعه درون مایههای "ماهیت انسانی حرفه،
شخصیت و منش فردی ،داشتن الگو و مدل و عوامل
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آموزشی  -اجتماعی" بیانگر دیدگاه و تجارب
شرکتکنندگان در خصوص عوامل مؤثر بر اخالق حرفه-
ای بود .اساتید پزشکی متفقالقول هستند که دانشجویان
به سرعت ارزشهای حرفهای و نگرشها را در دوران
کارورزی بالینی درونی میسازند ،از این رو زمان ایدهآل
برای آموزش اخالق و حرفه ایگری در پزشکی است.
 )2660( Bellingمینویسد ما در دانشکده پزشکی
 Brookبه مدت  12سال آموزش اخالق حرفهای را در
سال سوم کارورزی در بخش زنان و زایمان روی 1366
دانشجوی پزشکی از طریق معرفی مورد با تأکید بر ابعاد
اخالقی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قانونی و اقتصادی آن اجرا
کردیم .ما دریافتیم خأل قابل مالحظهای بین اهداف
آموزشی با شیوه های اجرایی ما در تربیت دستیاران زنان
و زایمان در زمینه عملکرد اخالقی وجود دارد (.)26
پزشکی در حیطه زنان و زایمان ذاتا برخوردار از تناقض-
های اخالقی بالقوه است ،این تناقضها به ویژه به هنگام
تصمیمگیری برای مسائل مرتبط با جنین ،تکنولوژیهای
نوآورانه باروری ،کمک به زنان و دختران آزار دیده
( )abusedبارزتر است .شاید تصور شود ایفای نقش
روزانه رفتار اخالقی توسط اساتید بایستی برای بهبود
دانش اخالقی دستیاران و شکلدهی رفتارشان کافی
باشد ،در حالی که در سطح بنیادی این مفروض خأل
آموزشی زیادی دارد و با مخاطرات برای استاد ،فراگیر و
بیماران همراه است ( .)21فرسودگی شغلی در بین
متخصصین زنان در رتبه دوم و پس از پزشکان اورژانس
قرار دارد ( ،)22از این رو اهمیت موضوعات اخالقی در
این گروه از متخصصین پزشکی مضاعف میگردد.
در مطالعه حاضر فراگیران معتقد بودند بخش مهم اخالق
حرفهای در قالب توجه به ابعاد انسانی کار تجلی مییابد .از
انسانیت و شرافت داشتن محبت ،احترام ،مسئولیتپذیری،
پاسخگویی ،تعالی ،دانشپژوهی و رهبری به عنوان
ویژگیهای حرفهگری ذکر شده است ( .)8همچنین
یافتههای پژوهش حاضر مؤید آن بود که شخصیت ،تربیت
خانوادگی و منش فردی در بروز رفتارهای اخالقی مؤثرند.
شواهد نیز حاکی از آن است صفات فردی و تعهد در
توسعه و حفظ حرفه ایگری پزشک مؤلفه مهمی است.
اگرچه حرفه ایگری مستلزم برخورداری از شخصیت و

منش فردی است ،اما منش به تنهایی کافی نیست و
برای پرورش آن به کمک و ترغیب نیاز دارد .فرهنگ
حرفه ایگری بایستی در محیط بالینی شکل بگیرد و
عالوه بر تعهد ،بایستی به عنوان یک صالحیت فرا گرفته
شود ( .)8در مطالعه حاضر نیز مشارکتکنندگان به
اهمیت داشتن الگو ،مدل و آموزشهای غیر رسمی
(مشاهده رفتار و تعامالت استاد در ارتباط با بیماران و
همکاران) برای یادگیری اخالق حرفهای تأکید زیادی
نمودند .حرفه ایگری را میتوان آموزش داد و میتوان از
طریق سخنرانی ،سمینارهای گروههای کوچک ،تمرین
ایفای نقش ،مطالعه مستقیم و مشاهده تک به تک و
مشاوره ارزیابی نمود .اگرچه مؤثرترین روش آموزش،
حرفهگری مدلی برای رفتار مناسب و اعمال سیاست عدم
تحمل برای رفتار غیرحرفهای است ( .)23مؤسسات
آموزشی به ارزیابی رسمی محیط یادگیری از جهت
رفتارهای حرفهای نیاز دارند ،این امر به ویژه در سطوح
دستیاری به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است .در
مطالعه بایزسکی و همکاران ( ،)2610دستیاران در 11
روتیشن ،بخشهای مختلف بالینی را از نظر حرفه
ایگری با یک ابزار معتبر دارای  11سؤال ارزیابی
نمودند .نظر دستیاران نسبت به همه گویهها مثبت بود،
اما نوعدوستی (آلتوریسم) امتیاز کمتری را کسب نمود؛
به این معنا که این رفتار کمتر در بخشها مشاهده می-
شود ( .)24اخالق و حرفه ایگری بایستی به صورت پویا
ایجاد شود و نمیتوان انتظار داشت که چنین فضای
حرفهای خود به خود و به صورت غیررسمی به وجود آید.
از این رو اجرای برنامههای متنوع به ویژه در بیمارستان-
های آموزشی و همچنین بهکارگیری ابزارهایی برای
بررسی محیطهای آموزشی از جهت رعایت اخالق حرفه-
ای امری ضروری به نظر میرسد .حرفه ایگری بایستی
آموزش داده شود و بایستی در بین دانشجویان پزشکی،
کارورزان و پزشکان نیز ارزیابی گردد ( .)20در مطالعه
حاضر آموزشهای رسمی اخالق حرفهای چندان مورد
تأکید و اشاره مشارکتکنندگان نبود ،از این رو توجه
جدیتر را به تلفیق برنامههای آموزش اخالق در محتوای
بالینی کارورزان و دستیاران و دورههای بازآموزی اساتید
میطلبد .انتظارات بیماران ،ارتباط بین حرفهگری و
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ساختار مناسب در برنامه درسی ،فقدان خبرگی الزم در
اعضای هیأت علمی و محدودیت زمانی ،مهمترین موانع
برای آموزش اخالق در برنامههای زنان و زایمان است.
علیرغم چالشهای موجود ،مدیران برنامهها عالقه وافری
به افزایش آموزش اخالق در دوره دستیاری داشتند .از
این رو منابع بیشتری برای یاری مدیران برنامهها در
تقویت آموزش اخالق رزیدنتی الزم است (.)20
اگرچه مطالعه حاضر اولین پژوهشی بود که در کشور به
بررسی عوامل مؤثر بر اخالق حرفهای در بخش زنان و
زایمان پرداخت ،اما مانند هر مطالعه دیگری از
محدودیتهای وابسته به زمینه (فرهنگ بیمارستانی
مورد مطالعه) برخوردار بود و به دلیل رویکرد کیفی در
تعمیمپذیری یافتهها بایستی محتاطانه عمل نمود.

بهبود پیامدهای بالینی و ارتباط بین رفتار غیرحرفهای و
پیامدهای سوء ،اعتباربخشی سازمانی و اینکه حرفهگری
قابل یادگیری و ارزیابی است ،از جمله دالیلی است که
لزوم آموزش اخالق و رفتارهای حرفهای را در بین حرفه
پزشکی را قطعی مینماید ( .)20در مطالعه حاضر
مشارکتکنندگان صرفاً به شرکت در کارگاه برای
یادگیری اخالق حرفهای اشاره داشتند ،در حالی که برای
آموزش حرفه ایگری بایستی از شیوههای متنوع مانند
سخنرانی ،بحث گروهی ،شبیهسازی و ایفای نقش
استفاده نمود .در این مطالعه هیچ یک از
مشارکتکنندگان به ارزیابی رفتارهای حرفهای در
برنامههای رسمی آموزش خود اشاره نداشتند ،در حالی
که هر رفتاری که آموزش داده میشود ،بایستی مورد
پایش و ارزیابی تکوینی و نهایی و بازخورد نیز قرار گیرد.
مولر و همکاران ( )2661مینویسند ما در مرکز پزشکی
مایوکلینک (ایالت مینه سوتای آمریکا) تجربه غنی از
اجرای برنامههای خاص برای ایجاد فرهنگ تعالی بالینی،
حرفه ایگری و ارزیابی آن داریم که میتوان از این موارد
به عنوان الگو برای پیادهسازی در شرایط مشابه استفاده
کرد .در برنامه مرکز پزشکی مایوکلینک ،حرفه ایگری
به عنوان یک صالحیت اصلی برای پزشک در نظر گرفته
شده است ( .)20در مطالعه واشقانی فراهانی و همکاران
( )2610میزان رعایت اخالق حرفهای توسط پزشکان از
دیدگاه پزشکان ،پرستاران و بیماران در یکی از
بیمارستانهای دانشگاهی تهران با استفاده پرسشنامه
خودساخته روا و پایا بررسی شد ،از بین  8شاخص تعهد
حرفهای ،باالترین نمره به ارتقای توانمندی حرفهای و
رازداری اختصاص یافت .نویسندگان اظهار داشتند نظرات
گروه پرستاری با شناخت عمقیتر و تماس طوالنیتری
که از عملکرد پزشکان دارند ،در زمینه ارتقاء توانمندی
حرفهای پزشکان منطقیتر میباشد ( .)20نتایج مطالعه
حاضر حاکی از آن بود رفتار حرفهای متأثر از عوامل
درونی (ماهیت انسانی کار ،عالقه به رشته و منش فردی)
و مؤلفههای بیرونی (داشتن الگوی مناسب اخالقی،
فرهنگ سازمانی ،برنامه آموزشی و غیررسمی) است.
نتایج ارزیابی آموزش اخالق در برنامههای دستیاری زنان
و زایمان دانشگاه شیکاگو ( )2610نشان داد فقدان
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این مطالعه حاصل پایاننامه دانشجویی مقطع کارشناسی
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