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بررسي عملكرد ماماهاي شاغل در دفاتر كار در رابطه با رعايت 
استانداردهاي حرفه اي و تأثير آموزش و ارزيابي مداوم بر آنها در 

  1386شيراز سال 
  

         يدهكچ  

 درمـاني، تـأمين سـالمت افـراد         –مهمترين هدف اصلي برنامه هاي خـدمات بهداشـتي           :زمينه
جامعه است كه براي رسيدن به اين هدف آموزش استانداردهاي حرفه اي همراه بـا نظـارت و                  

منظور ه پژوهش بلذا اين . ارزيابي دقيق بر عملكرد ارائه دهندگان، نقش مهمي را به عهده دارند          
نداردهاي حرفـه اي و     بررسي عملكرد ماماهاي شاغل در دفاتر كار در رابطه بـا رعايـت اسـتا              

  .  انجام شدتأثير آموزش و ارزيابي مداوم برآنها
ي داراي دفتر  هاماما)  نفر53( همه ي   كه  است نيمه تجربي اين تحقيق يك پژوهش     : كار روش

از  اين تحقيق در سه مرحله انجام شـد كـه در هـر مرحلـه پـس                 .قرار گرفتند  مورد مطالعه    كار
ابي عملكرد نمونه هـا، پرسـشنامه اسـتاندارد اداره نظـارت و             مصاحبه، مشاهده، كنترل و ارزي    

 و سـپس اطالعـات گـردآوري شـده مـورد تجزيـه و            ارزشيابي موسسات درماني  تكميل شـد      
  .تحليل قرار گرفت

كـاهش ميـانگين    و  نواقص به تفكيك موضوعات بررسي شده       ،  در بررسي ميانگين     : افته ها ي
در موارد رعايت بهداشـت محـيط و        بررسي شد   بازديد  به ترتيب از مرحله اول تا مرحله سوم         

، رعايـت بهداشـت فـردي       )P=0/003(، مراقبـت از بيمـار و پرسـنل        )P<0/0001(كنترل عفونـت  
)P=0/03 (و رعايت قوانين و مقررات)P<0/0001 ( گرديدمشاهده. 

 ، نظارت مستمر بر عملكرد افراد ضـروري مـي           استانداردهابه موازات آموزش     :نتيجه گيري 
 و در   كـرد باشد تا نقايص و كمبودها شناخته شده و در اسرع وقت بتوان آن ها را بـر طـرف                    

  . گردديت كامل انجامموفقبا آموزشي ي نتيجه برنامه 
  

  ارزيابي آموزش، ،اي حرفه استانداردهاي ،دفاتر كار مامائي :گان كليديه واژ

        21/10/87:تاريخ پذيرش مقاله           19/3/88: تاريخ اصالح نهايي          4/9/87:تاريخ دريافت مقاله                          
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 1388بهار1؛ شماره27دوره/مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران

                                       
  ه  مقدم                                                          

  
انديشمندان افزايش كارايي سازمانها را در گرو افزايش كارايي منـابع           

آمـوزش،  وابسته به   افزايش كارايي منابع انساني نيز      . نساني مي دانند  ا
توسعه دانش، مهارت و ايجاد رفتارهـاي مطلـوب بـراي كـار كـردن               

در واقع آموزش هاي اثر بخـش و مبتنـي بـر            . موفقيت آميز مي باشد   
بهبـود عملكـرد را در پـي    ، هدف و سرمايه گذاري بر روي كاركنـان        

مي توانند موجب افزايش كارايي شوند كه هدف       البته آموزشهايي   .دارد
  . دار، پيوسته و پر محتوا باشند

گونه آموزشها در ارتقاي كيفيت و كميت كارهاي نيروي انـساني            اين
  ].1[يك سازمان، موثر هستند

پيشبرد مطلوب اهداف هر سازمان و اجراي كامل و دقيق طرح هـا و              
ستم ارزشـيابي ،    برنامه ها در هـر مؤسـسه مـستلزم وجـود يـك سيـ              

بازرسي ، كنترل و نظارت مؤثر و قوي و عادالنه است كه مـي توانـد                
جهت سنجش كارهاي فردي و عمليات گروهي و قضاوت در مـورد            (

 )شخصيتهاي حقيقي و حقوقي اداري به كار آيد
نتـايج  (نظارت شامل اندازه گيري نتايج عملي نسبت بـه اسـتانداردها            

فتن اقدام اصالحي در صـورت وجـود        و در پيش گر   ) پيش بيني شده    
نظارت بر پايه برنامه ها قرار دارد و به عبارت        . انحراف از نتيجه است     

روشن تر هر چه برنامه ها كامل تر و يـك پارچـه تـر باشـد نظـارت                   
  ]2. [موثرتري مي توان انجام داد

: ارزيابي بـر برنامـه هـا عبارتـست از         ) scales(بر طبق نظر اسكيلي   
پيشرفت رفتار مطلوب و مورد نظر فراگير، لـذا ارزيـابي           بررسي ميزان   

بايد به طور مداوم و مستمر انجام پذيرد تا چگونگي پيـشرفت برنامـه           
هاي آموزشي و ميزان دستيابي به نتيجه مطلوب در هر مرحله روشن            

  ]3[شود
 درمـاني  –مهمترين هدف اصلي در برنامه هـاي خـدمات بهداشـتي           

از طريق ارائه خدمات مطلوب و مورد نيـاز         تأمين سالمت افراد جامعه     
برنامه هاي بهداشتي و درماني زمـاني تـوام         . بهداشتي و درماني است   

با موفقيت هستند، كه نظارت و ارزشيابي دقيق بر مبنـاي معيارهـاي             
امـروزه   )1(-110مير حـسيني ص   (تعيين شده در مورد آنها اجرا شود        

ارآيي و اثر بخشي ،يكي     بهبود عملكرد مراكز درماني جهت افزايش ك      
در اين راسـتا، ايجـاد و پيـروي از          . از اهداف مهم مراكز درماني است     

 ]4. [استانداردها نقش مهمي در افزايش كارآيي مراكز درماني دارد
اســتفاده از اســتانداردهاي حرفــه اي يكــي از اساســي تــرين اصــول 

 اسـت   ارزشيابي ارائه دهندگان مراقبت سالمت بر پايه اطالعات نوين        
در زمينـه هـاي     هـاي الزم     آگاهي   ، پزشكي    ي شاغلين حرفه تا  ] 5[

بايستي در استفاده از اطالعات از      و به عالوه     را كسب نموده    مختلف  
  ].6[ تا نتيجه مطلوب حاصل شودهيچ كوششي دريغ نكنند

حرفه پزشكي بـه تغييـرات      صاحبان  آموزش مداوم وسيله اي است تا       
رت هـاي حرفـه     اسخ مناسب دهند و مه    سريع در سيستم بهداشتي پا    

 به هم خواني نيازهـاي جامعـه         نيز  نظر ان صاحب  و اي خود را بيفزايند   
  ]7[با برنامه هاي آموزش مداوم تاكيد دارند، 

نظارت و ارزيابي برنامه هاي آموزشي بايد به طـور مـداوم و مـستمر               
انجام پذيرد تا چگـونگي پيـشرفت برنامـه هـاي آموزشـي و ميـزان                

بي بـه نتيجـه مطلـوب روشـن شـود و در صـورت انحـراف از                  دستيا
استانداردها اقدامات اصالحي صورت پذيرد و برنامه هاي بهداشـتي و          

  ]8. [درماني با موفقيت اجرا شود
بررسي هاي مختلفي در زمينه رعايت استانداردها در مراكـز درمـاني             

  در كـشور تركيـه بـا   2003انجام شده است از جمله تحقيقي در سال      
عنوان ميزان استفاده از وسايل محافظتي در مطب ها انجام شده كـه             
نشان مي دهد ماسك و دستكش در تعداد زيادي از مطب ها استفاده             
گرديده اما آموزش بيشتري در مورد استفاده از عينك محافظتي الزم           

  ]9[است 
تحـت  ) 1380( در مطالعه ديگري كه توسط عسكريان و همكارانش         

ضعيت رعايـت اسـتاندارد هـاي بهداشـتي محـيط در         عنوان بررسي و  
بيمارستانهاي دانـشگاه علـوم پزشـكي فـارس انجـام شـد وضـعيت               
بهداشــت محــيط را در بيمارســتانهاي مــورد مطالعــه نــسبتاً مطلــوب 
گزارش كردند و وجود آموزش هـاي مـدون در زمينـه اسـتانداردها و               

 وضـعيت موجـود   رعايت آنها در ارزشيابي بيمارستان ها را براي ارتقاء      
  ]10[ضروري مي دانند

با توجه به اهميت آموزش و ارزيابي دقيق بر مبناي معيارهاي تعيـين             
شده در موفقيت و ارتقاء كيفي برنامـه هـاي بهداشـتي و درمـاني بـا                 
هدف بررسي عملكرد ماماهاي شاغل در دفاتر كار در رابطه با رعايت            

بي مـداوم بـر آنهـا در        استانداردهاي حرفه اي و تأثير آموزش و ارزيـا        
 انجام شده كه اميد است بتوان با توجه به نتايج آن            1386شيراز سال   

نظارت را براساس عوامل ضروري و مـورد نيـاز برنامـه ريزي،اجـرا و               
ارزيابي كرد و در نهايت به كيفيـت مطلـوب تـري در ارائـه خـدمات                 

  .بهداشتي درماني دست يافت
  

  
  
  

  مطالعهروش                            
اين تحقيق يك مطالعه مداخله اي از نوع نيمه تجربي اسـت كـه در               
ــا رعايــت   ــاتر كــار در رابطــه ب آن عملكــرد ماماهــاي شــاغل در دف
استانداردهاي حرفه اي و تأثير آموزش و ارزيـابي مـداوم بـر آنهـا در                
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33        ...در رابطه با رعايتسي عملكرد ماماهاي شاغل در دفاتر كار ربر

جامعه پژوهش را كليه ماماهاي داراي      . شيراز مورد بررسي قرار گرفت    
در شهر شيراز و حومه تشكيل دادند كه همه آنها در         ) نفر53 (دفتر كار 

  .مطالعه قرار گرفتند
يك نفر پژوهـشگر  ( بازديد از دفاتر مامايي در هر مرحله توسط دو نفر     

ابتـدا  . صـورت گرفـت  )و يك نفر كارشناس اداره نظارت و ارزشـيابي      
 و  برنامه ريزي جهت بازديد از دفاتر كارمامايي بر اساس جدول كانت          

در طي سه مرحله بمدت يكسال صورت گرفت كه مرحله اول بازديـد     
زمان بازديـد در مراحـل      . عادي و دو مرحله بعد مراحل پيگيري بودند       

مختلف بـراي هـر نمونـه جهـت آمـوزش و نظـارت براسـاس نظـر                  
كارشناسان اداره نظارت وزارت بهداشت و درمان استان فارس تعيـين       

جهـت جمـع آوري   .  داشته باشندشد تا فرصت كافي جهت رفع نقص 
اطالعات از پرسشنامه استاندارد اداره نظـارت و ارزشـيابي موسـسات            
درماني  استفاده گرديد كه در ابتدا مشخصات فردي نمونه ها تكميل            
گرديد و پس از آن،عملكرد  هر يك از ماماها براساس اسـتانداردهاي        

ين به منظـور    حرفه اي در سه نوبت مورد مشاهده قرار گرفت، هم چن          
كنترل و ارزيابي اطالعات آنها با تك تك نمونه هـا مـصاحبه بعمـل               

سپس اطالعات گردآوري شده به پنج گروه طبقه بندي شد كـه            . آمد
  : شامل 

 موارد قانوني و مقررات مشتمل بر ده سوال بـا محتـواي رعايـت               -1
ضوابط مربوط به تابلو ، سر نسخه، مهر ، پروانـه كـار ، تعرفـه هـاي                  

صوب ، ضـوابط  اخالقـي و شـرعي در معاينـه بيمـاران ،آگـاهي از                  م
قوانين حرفه اي، رعايت حدود نسخه نويـسي ، وسـايل ضـروري در              

  محل كار 
 موارد بهداشت فردي مشتمل بر شش سوال با محتواي اسـتفاده            -2 

از روپوش سفيد و تميز ، شستن دستها بعد از تماس با بيمار ، استفاده               
 مثل ماسك ، دستكش ، گـان ، عينـك  در حـين               از وسايل حفاظتي  

  زايمان 
 موارد مراقبت از بيمار مشتمل بر شش سوال با محتـواي شـستن              -3

دستها قبل از تماس با بيمار ، داشتن روشويي ، صابون مـايع ، تميـز                
  بودن تخت معاينه ، استفاده از دستكش ، رعايت اصول استريليتي 

بر دو سـوال بـا محتـواي كـارت       موارد مراقبت از پرسنل مشتمل       -4
  انجام واكسيناسيون هپاتيت و توأم در سه مرحله

 شاخه بهداشت محيط و كنترل عفونت مـشتمل بـر ده سـوال بـا                -5
محتــواي شــرايط ســاختماني مناســب دفــاتر كــار، اســتفاده از مــواد  

  ضدعفوني كننده ، نحوه ي جمع آوري زباله ، ضد عفوني محل كار 
 گزينه بود كه به هر كدام امتياز صفر         34اوي  در مجموع پرسشنامه ح   
به اين ترتيب كه با مـشاهده صـحيح انجـام           . يا يك تعلق مي گرفت    

شدن هر كدام از موارد در هر نوبت ارزيابي، امتياز يـك و در صـورت                

عدم انجام صحيح آن نمره صفر در نظر گرفتـه شـد و در پرسـشنامه                
  .يادداشت گرديد

حله اول بازديد پس از ثابت شدن نواقص        الزم به ذكر است كه در مر      
موجود با مشاهده و مصاحبه، جهت رفع آنها آموزش چهره به چهره و             
تذكر شفاهي داده شد و در مراحل بعـدي ارزيـابي در صـورت وجـود                

پـس از جمـع آوري      . نقص، نيز آموزش مجدد و تذكركتبي داده شـد        
ـ اطالعات و كد گذاري، داده هـا در فـرم آمـاري ثبـت                بـا  ده  و    گردي

  و تعيين ميانگين نـواقص و        SPSS نرم افزار كامپيوتري     استفاده از   
  .ندتجزيه و تحليل شد آزمون تكرار اندازه گيري

  

  
                                                      يافته ها

  
داراي مدرك كارشناسـي و      % 7/97 ماماي مورد بررسي،     53از تعداد   

آنهـا از  دانـشگاه دولتـي و     % 3/55.رشد مي با شند   كارشناسي ا % 3/2
از دانشگاه آزاد فـارغ التحـصيل شـده انـد و ميـانگين سـني                % 7/44

  :ساير نتايج حاصل از پژوهش عبارتند از.  سال است24±33
هم چنين در بررسي ميانگين نواقص به تفكيك موضـوعات بررسـي            

سوم بازديـد در  شده كاهش ميانگين به ترتيب از مرحله اول تا مرحله    
، مراقبـت  )>0001/0P(موارد رعايت بهداشت محيط و كنترل عفونت   

) =03/0P(و رعايت بهداشـت فـردي       ) =003/0P(از بيمار و پرسنل   
  . مشاهده شد

در قسمت رعايت موارد قانوني و مقـررات، متغيرهـاي حـدود نـسخه              
نويسي طبق شرح وظايف ماما و استفاده از تعرفه مناسـب در مراحـل             
بازديد كـاهش ميـانگين نداشـته و بقيـه متغيرهـاي موجـود در ايـن                 
قسمت، در مرحله اول تا مرحله سوم بازديد كـاهش ميـانگين بـسيار              

  )جدول .(ادندرا نشان د)  >0001/0P(خوبي  
 نتايج حاصل از پژوهش با تعيين ميـانگين نـواقص و آزمـون تكـرار               
اندازه گيري نشان دادكه تفـاوت آمـاري معنـي داري بـين ميـانگين               
نواقص در مراحل بعدي بازديد وجـود داشـت بطـوري كـه ميـانگين               

   ±  0/ 33، مرحلـــه دوم 23/5   ±   46/0نـــواقص در مرحلـــه اول
  . بود)>0001/0P( با37/1  ±  0/ 18حله و در سومين مر08/3

  
  
  
  
  
  
  

   بحث                                                           
  
  
  

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه آموزش و نظارت مـداوم برعملكـرد             
ماماها در رابطه با رعايت استانداردها به طور قابل قبولي مؤثر به نظر             
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 1388بهار1؛ شماره27دوره/مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران

يانگين نواقص در كليه موارد از اولين مرحلـه         مي رسد به طوري كه م     
بازديد تا سومين مرحله كاهش چشم گيري يافتـه بـود و بـه نتيجـه                

نيز كه اثر آموزش رعايـت      ) 1383(سرير و همكارانش    . مطلوبي رسيد 
استانداردهاي  مهار عفونت در مطب هاي دندانپزشكي شيراز را مورد           

دارد بـه نمونـه هـاي مـورد       بررسي قرار دادند با آموزش مـوارد اسـتان        
پژوهش به اين نتيجه رسيدند كه به كار گيري استانداردهاي مهـارت            
عفونت در مطب هـا بـا آمـوزش افـزايش يافتـه اسـت، هـم خـواني                   

  ].5[داشت
در تحقيـق خـود كـه روي ميـزان          ) 1383(فرزندي پور و همكارانش     

ظـه  رعايت استاندارد بيمارستانهاي شهرستان كاشان انجام شد، مالح       
% 61كردند كه درمراكز درماني تحت پژوهش ،استانداردها به ميـزان           

رعايت مي شود و مهمترين عامل كاهش امتياز استانداردها را فقـدان            
خط مشي و روند كاري استاندارد در واحدهاي بخش مدارك پزشكي           
دانسته و عقيده دارند كه عدم وجود متولي خاص در اين خصوص در             

و عدم صدور و پيگيـري دسـتور العمـل هـاي            حوزه معاونت سالمت    
  ].4[مدون و استاندارد، دليل اصلي اين نقطه ضعف است

با توجه به مطالعات مختلف انجام شده، مشخص مي شود كه رعايت            
دقيق استانداردهاي حرفه اي يـك روش مـوثر بـراي ارائـه خـدمات               
پزشكي با حداقل آسيب رساني به ارائه دهنده و مراجعـه كننـده مـي               

  .باشد
     در اين راستا تجزيه و تحليل آماري نتايج مطالعه حاضر نشان دادكه            
بين آموزش مداوم رعايت بهداشت فردي و محيط ارتباط معني داري           
وجود دارد كه نشان دهنده رعايت دقيق اين مهـم توسـط ماماهـا در               

  .دفاتر كاراست
Kearns      و همكارانش در يك بررسـي كـه در كـشور ايرلنـد ، بـا  

 انجام دادنـد، دريافتنـد      2001عنوان مهار عفونت درمطب ها در سال        
كه روند مهار عفونت در بسياري از مطب ها انجام گرفتـه و آمـوزش               
بيشتر در برخي زمينه ها مانند استفاده از ماسك و تعويض دسـتكش             

  ].11[ها در ميان بيماران الزم است 
ر چگـونگي بـه     كه به منظـو   ) 1386(پژوهش اصغر پور و همكارانش      

كارگيري روش هاي كنترل عفونـت توسـط كاركنـان بخـش هـاي              
 بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام گرفـت         4همودياليز در   

نشان داد كه نحوه ي بكارگيري روش هـاي ضـد عفـوني كننـده در               
محيط ها در سطح مطلوبي بوده و به اين ترتيب ضرورت توجـه           % 50

رفه اي و ارزشيابي بـراي ايـن گـروه كـه            به آموزش استانداردهاي ح   
  ].12[مناسب نبود را نشان مي داد

ــان  ــارش در بنائي ــتان  و همك ــاي اس ــاهي ماماه ــزان آگ بررســي مي
چهارمحال و بختياري نسبت به احكام شرعي و قانوني حيطه مامائي           

 آگاهي كـافي   ن به اين نتيجه رسيدند كه     با آ و برخي از عوامل مرتبط      

و نـسبت بـه احكـام شـرعي در          % 3/15وني در   نسبت به احكـام قـان     
 تـدوين برنامـه هـاي آموزشـي          و معتقدند كـه    افراد ديده شد  % 3/11

  ].13[مستمر در زمينه مسائل قانوني ضروري است
در اين پژوهش نيز مشخص شد كه كاهش ميانگين كـل متغيرهـاي             
حدود نسخه نويسي مطابق با شرح وظايف مامـا و اسـتفاده از تعرفـه               

حاجي فقهاء  . ر مراحل مختلف بازديد در حد قابل قبولي نبود        مناسب د 
 و همكارش نيـز در تحقيـق خـود در زمينـه مقايـسه ميـزان آگـاهي                 

  شاغل در دفاتر مامائي، بيمارسـتانها و درمانگاههـاي شـيراز          ماماهاي  
ــه شــاغلين   از 1386در ســال  ــوط ب ــوانين مجــازات اســالمي مرب  ق

تند و پيشنهاد كردند كه با توجه       به نتايج مشابهي دست ياف    هاي    حرفه
بـراي پيـشگيري از     بايستي   ،قوانين از ماماها   ضعيفبه ميزان آگاهي    

 دوره هـاي بـازآموزي و سـمينارهاي         هر گونه تخلف در امور پزشكي     
 تـا بـه ايـن طريـق         مدون گردد آشنائي با قوانين و مقررات حرفه اي        

بر جامعه، اطالعـات  افراد بتوانند عالوه بر يادآوري قوانين قبلي حاكم  
خود را در رابطه با قوانين و مقررات حرفه اي افـزايش داده و بـه روز                 

  .]6[نمايند
با وجود اين كه، جهت پي بـردن بـه داليـل عـدم رعايـت قـوانين و         
استانداردها نياز به بررسي هاي متعددي است،  به نظر مي رسـد كـه               

بـه ماماهـا داده     آموزشهاي بيشتر و مؤكد تري بايد در اين زمينه هـا            
شود و در صورت نياز بايد از طرف سازمانهاي ذيربط ارزشيابي هـاي             
قاطع تري انجام شـود تـا بـه نتيجـه مطلـوب و مـؤثرتري آموزشـها                  

 .دستيابي شود
در نتيجه، به موازات آموزش مداوم استانداردهاي حرفه اي، جهت پي           

رد نيروهـا   بردن به تأثير برنامه هاي آموزشي، نظارت مستمر بر عملك         
امري اجتناب ناپذير مي باشد تا در طي آن نقايص وكمبودها شـناخته    
شده و در اسرع وقت بتوان آن موارد را پيگيري و بر طرف نمود و در                

  .نتيجه برنامه آموزشي انجام شده موفق گردد
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  سپاسگزاري
بدينوسيله از همكاري صميمانه معاونت محترم پژوهشي و اداره 

و ارزشيابي بر موسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي شيراز، نظارت 
نهايت همكاري را در انجام اين تحقيق  كه زانييعزماماها و كليه 
  .، تشكر و قدرداني بعمل مي آيدمبذول داشتند
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موضوعات مورد بررسي  عملكرد ماماهاي شاغل در دفاتر كار در رابطه با ميانگين نواقص به تفكيك  :1 شماره جدول
  1386رعايت استانداردهاي حرفه اي و تأثير آموزش و ارزيابي مداوم بر آنها در شيراز سال 

ميانگين كل 
  نواقص

رعايت موارد 
  قانوني و مقررات

رعايت بهداشت 
محيط و كنترل 

  عفونت

مراقبت از بيمار و 
  پرسنل

  شت فرديبهدا

Mean & SD Mean & SD Mean & SD Mean & SD  Mean & SD  

  موارد مورد ارزيابي
  

    مراحل بازديد

  مرحله اول  146/0  ±  051/0  29/0  ±  09/0  29/0  ±  065/0  8/1   ±   299/0  23/5   ±   46/0

  مرحله دوم  625/0  ± 035/0  08/0  ±  06/0 729/0   ± 065/0 729/0  ±  136/0  08/3   ±  0/ 33
  

  مرحله سوم   208/0  ±  02/0  2/0  ±  02/0  188/0   ±  57/0 0 /146 ± 0/ 073  37/1  ±  0/ 18
  

0001/0 P<  0001/0 P<  0001/0 P<  003/0 P<  03/0P<  P  Value  
  

  مراجع
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