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Abstract
Background and Aims: Practical and proportional education of legal issues in
the midwifery is important as a result of covering a wide range of health care services.
This study aimed to present and integrate the student-centered participatory teaching
method and provide an educational package in order to improve the quality of the legal
and medical law course in midwifery.
Methods: This was a case-control study. Statistical population consists of 90
midwifery students. Three researcher made questionnaires: "evaluation the unit of
rights and forensic in midwifery, knowledge of students about of forensic medicines
issues in midwifery and student satisfaction of the workshop" was used for collecting
data. Finally, to describe the data SPSS-20 software, descriptive statistical methods, ttest and Wilcox on tests were used.
Results: According to the results the average score of student's knowledge in
forensic issues in midwifery had increased significantly (P<0.005) after the workshop
(14.05 of 18) compared to before the workshop (4.8 of 18). About the educational
package the 80% of students considered the contents of the curriculum to be
appropriate for training and expressed that the package could be used as a source of
educational assistance available to enhance their legal activities.
Conclusions: According to the results, using combination learnin method, holding a
participatory student-centered workshop and presenting a supplementary educational package
can improve the quality of law and forensics course in midwifery.
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چکیده
زمینه و اهداف:

آموزش مسائل قانونی بهصورت کاربردی و مناسب در حرفۀ مامایی بهدلیل پوشش گسترۀ

وسیعی از خدمات بهداشتی و درمانی اینحرفه ،جایگاه مهم وخطیری دارد .هدف از پژوهش حاضر ارائه و تلفیق روش
آموزش دانشجومحور مشارکتی و ارائۀ بستۀ آموزشی در راستای ارتقای کیفیت واحد درسی حقوق و پزشکی قانونی در
مامایی است.
روش بررسی :پژوهش حاضر مطالعۀ مداخلهای است و جامعۀ پژوهش را دانشجویان مامایی کارشناسی مامایی
تشکیل میدهند که در مجموع نود نفر بودند .جمعآوری اطالعات با سه پرسشنامۀ محققساخته« ارزیابی واحد حقوق و
پزشکی قانونی در مامایی ،میزان آگاهی دانشجویان دربارۀ مباحث پزشکی قانونی در مامایی و رضایت دانشجویان از نحوۀ
برگزاری کارگاهها» انجام شد .بهمنظور توصیف دادهها از نرمافزار  SPSSویرایش  00و روشهای آماری توصیفی ،آزمون
 tوابسته و ویلکاکسون استفاده شد.

یافتهها:

براساس نتایج پژوهش ،میانگین نمرۀ آگاهی دانشجویان در زمینۀ مباحث قانون در مامایی پس از

برگزاری کارگاه ( 41/08از  )45در مقایسه با پیش از برگزاری کارگاه ( 5/1از  )45بهطور معناداری افزایش یافته
بود( .)P>0/008در رابطه با بستۀ آموزشی مذکور حدود  50درصد از دانشجویان محتوای بستۀ آموزشی را مناسب دانسته
و ابراز داشتهاند که اینبسته میتواند بهعنوان منبع کمک آموزشی در دسترس ،به ارتقای فعالیتهای قانونمند آنها
کمک کند.
نتیجهگیری :استفاده از روش آموزشی تلفیقی برگزاری کارگاه آموزشی دانشجومحور مشارکتی و ارائۀ بستۀ
آموزشی تکمیلی بهعنوان روشهای نوین آموزش پزشکی میتواند در ارتقای کیفیت آموزش واحد حقوق و پزشکی قانونی
در حرفۀ مامایی نقش مهمی داشته باشد.

کلمات کلیدی:

آموزش ،اخالق ،قانون ،ماما

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.

مقدمه
مسئلۀ ارتقای کیفیت آموزش در علوم پزشکی همواره مهم
بوده و روزبهروز نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند .سیستم مراقبت
بهداشتی امروزه بسیار پویا است و روشهای سنتی آموزشی
چالشبرانگیزاند ]4[ .دستیابی به استانداردهای حرفهای در علوم
پزشکی و ازجمله در حرفۀ مامایی از طریق دستیابی به اهداف
مهارت تئوری و بالینی اینحرفه انجام میشود ]0[.حرفۀ مامایی
حرفهای مبتنی بر عملکرد شناختهشده است و این در حالی است
که بسیاری از تحقیقات از فاصلۀ بین تئوری و عمل در بالین سخن
میگویند ]3[.هدف نهایی سیستم بهداشتی ـ درمانی و آموزشی

هر کشور ارتقای سطح سالمت مردم و پیشبرد عادالنۀ بهداشت
در میان آنان است]1[ .
در اینسیستم که متشکل از کارکنان مراقبت بهداشتی،
متخصصین ،ساختارها ،اجزا و روابط چندگانه است ،موضوع
کیفیت جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا وظیفه و رسالت خطیر حفظ
سالمت و مراقبت از حیات جامعه بر عهدۀ اینبخش است]8[.
متناسب با احترام و تکریم جامعه به پزشکان ،مسئولیت و
تعهدات حرفهای آنان نیز برجسته میشود .بهعبارتی ،زمانی که
فرد جامۀ پزشکی را بر تن میکند ،جامعه خود را ملزم به حفظ
حرمت وی میداند و او نیز خویشتن را موظف به رعایت شئونات
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خاصی در جامعه میبیند؛ از اینرو فرد به رعایت قوانین و حقوق
افراد درگیر با حرفۀ خود پایبند میشود[ ]6و انتظار میرود برای
تطبیق با تغییرات جدید قدرت انعطاف داشته باشد و با
آموزشهای صحیح ،بر طبق قوانین موجود ،بهترین عملکرد را
داشته باشد.
امروزه آموزش ماماها ،در بسیاری از کشورهاموضوعِ بحث
ست و یکی از اولین نیازهای آموزشی ،اتخاذ سیاستها و روشهای
نوین بهمنظور توانمندسازی و بهبود عملکرد آنها است .از
آنجایی که ماماها ،یکی از اعضای جامعۀ پزشکی هستند که
هدفشان ،ارتقای سالمت مادر و نوزاد است و بهعنوان عضوی ماهر
و فعال ایفای نقش میکنند ،آموزش اینگروه ،اهمیت ویژهای
دارد]7[.
موقعیت بینظیر شغل مامایی بهدلیل مسئولیت بزرگ آن
است زیرا فضای گستردهای از خدمات بهداشتی و درمانی را
پوشش میدهد .خدمات ماماها ،شامل مراقبت و مشاورههای
سنین مختلف از جمله بلوغ ،یائسگی ،پیش از بارداری ،بارداری،
زایمان ،پس از زایمان ،و نیز مدیریت زایمان و مراقبت از نوزاد
تازه متولدشده است .ماما مسئول تمام اعمال خویش است؛ البته
ممکن است کار مراقبت و درمان را با افراد دیگر در قالب یک تیم
شروع کند و اینموضوع تبدیل به یک کار تیمی همراه با
متخصصین مختلف شود .درواقع اینکار تیمی ،که ماما را به
تخصصهای دیگر وابسته کرده است ،باعث ایجاد مسئولیتهای
شغلی بیشتری شده و شغل مامایی را پرمخاطرهتر کرده است.
بنابراین ماماها با انجام درست اینمسئولیت بزرگ مستحق پاداش
هستند و بالعکس در صورت رعایتنکردن حقوق بیمار یا انجام
فعالیت غیرقانونی ،در کار درمان تخلف میکنند که اینتخلف در
بیشتر موارد به شکایت از طرف بیمار میانجامد]6[.
در اینراستا آموزش مسائل قانونی بهصورت کاربردی و
متناسب با نیاز فراگیران به ارائهکنندگان خدمات بهداشتی و
درمانی اهمیت و جایگاه ویژهای دارد .پس دانشگاهها موظف به
تربیت دانشجویانی هستند که توانایی کافی برای پیشگیری،
درمان و ارتقای بهداشت در جامعه داشته باشند[ ]3و با انجام
وظایف خود با تکیه بر اصول علمی ،صحیح و قانونی از بروز خطا
تا حد امکان پیشگیری کرده و با انجام فعالیتهای قانونمدارانه
محیطی امن برای خود و مددجویان فراهم کنند .در رابطه با
آموزش مامایی ،با توجه به مسئولیتهای قانونی گستردۀ ماما
دربارۀ مراقبهای دوران بارداری و زایمان ،اینسؤال مطرح میشود
که آیا ماماهای کشور ،آمادگیهای وسیع و مهارتهای الزم را در
خالل آموزش علوم اختصاصی کسب کردهاند؟ آیا به آننوع
آموزشی که متضمن بیشترین توسعۀ قابلیتها و قدرتهایشان

میشود ،دسترسی داشتهاند؟ در حال حاضر آموزش مسائل قانونی
در حرفۀ مامایی در قالب واحد درسی با عنوان " حقوق و پزشکی
قانونی در مامایی" به صورت دو واحد تئوری و یک واحد عملی با
هدف آشنایی با موضوعات پزشکی قانونی و حقوقی در ارتباط با
حرفۀ مامایی و تکلیف و وظایف ماما در دانشگاههای علوم پزشکی
کشور انجام میشود .با توجه به اینموضوع که ارائۀ هرچه بهتر
اینواحد درسی بستگی به وجود همکاریهای متقابل بین مراکز
پزشکی قانونی و دانشکدههای مامایی علوم پزشکی کشور است و
از سویی دیگر با توجه به تداخل حضور دانشجویان مراکز و
رشتههای مختلف از قبیل رشتۀ حقوق و مامایی دانشگاه آزاد و
سراسری در مراکز پزشکی قانونی ،محدود بودن فضای فیزیکی
مراکز و نداشتنِ توانایی آموزش کافی اینمراکز بهدلیل تعداد
باالی فراگیران و تعداد زیادِ مراجعین و گهگاه همکارینکردن
سازمانهای مربوطه ،اینواحد درسی نتوانسته بهخوبی پاسخگویِ
خواستۀ آموزشی فراگیران باشد و اینچنین است که معضالت و
مشکالت آموزشی بسیاری وجود دارد و دانشجویان اغلب ،از
کاربردینبودن اینواحد درسی بااهمیت شکایت دارند .از آنجاکه
اینواحد درسی تنها فرصت آموزش مسائل قانونی حرفۀ مامایی به
صورت آکادمیک است؛ باید چارهای برای ارتقای کیفیت آن
اندیشیده شود .از دید محققین آموزشی ،یکی از راههای ارتقای
کیفیت آموزش ،داشتنِ بینش کافی نسبت به نحوۀ یادگیری
فراگیران است .همچنین انتخاب شیوههای متنوع تدریس براساس
سبک یادگیری دانشجویان و بهکارگیری گسترۀ وسیعی از
فعالیتها و استراتژیهای آموزشی ،موفقیت بیشتر برنامۀ درسی و
کیفیت بهتر آموزش را تضمین میکند[5و  .]5از اینرو بهکارگیری
شیوۀ آموزشی مطلوب ،فضای مناسب ،تامین مواد و ابزارهای مورد
نیاز ،میتواند تضمینکنندۀ رسیدن به اینهدف باشد[.]40
بهکارگیری برنامۀ درسی و روشهای نوین آموزشی در
دانشگاههای دنیا و در رشتههای مختلف آموزشی نیز در راستای
همین هدف انجام میشود[ .]44برخی پژوهشگران معتقدند به دلیل
ماهیت چندبعدی بودن مفهوم مراقبت ،میتوان از طریق آموزش
هدفدار و دانشجومحور ارزشهای بالینی و تئوری آن را در طول
دورۀ کارشناسی تحقق بخشید[ .]40بنابراین متمایلشدن به روش
آموزش گروهی دانشجومحور کمک شایانی به یادگیری بهتر افراد
میکند .یکی از روشهای آموزشی یادگیرندهمحور ،یادگیری
مشارکتی است .یادگیری مشارکتی روشی است که در آن
یادگیرندگان در گروههای کوچک با هم کار میکنند تا به هدف
مشترکی برسند که هم کل گروه و هم فردفرد اعضایِ گروه از آن
سود میبرند .در اینروش دانشجویان بیشتر ،خود به جستجو و
درك مفاهیم میپردازند .استاد در اینروش محیطی فراهم میکند

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  40شماره ▐ 6بهمن-اسفند 4356

روش بررسی
پژوهش حاضر ،مطالعهای مداخلهای است که در سال
 4358انجام شد .مداخله ،تلفیقی از برگزاری کارگاههای آموزشی
دانشجومحور و ارائۀ بستۀ آموزشی به دانشجویان بود .در
اینمطالعه محیط پژوهش ،دانشکدۀ پرستاری و مامایی دانشگاه
علوم پزشکی شهید صدوقی و جامعۀ پژوهش به روش سرشماری
بود و شامل تمامی دانشجویان مامایی ورودی سال  50و  54بود
که شرایط ورود به مطالعه را داشتند .معیارهای ورود به مطالعه،
دانشجویان مامایی بودند که واحد تئوری و عملی حقوق و پزشکی
قانونی د ر مامایی را گذرانده بودند و به انجام پژوهش فوق رضایت
داشتهاند .معیار خروج از مطالعه در پژوهش حاضر نیز نداشتنِ
همکاری تیمی دانشجو در نظر گرفته شد که در مجموع تعداد
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تا حداکثر یادگیری ایجاد شود؛ دانشجویان را به یادگیری از
یکدیگر و با همدیگر تشویق و آنان را راهنمایی و هدایت کرده و در
سراسر فرایند یادگیری به آنان بازخورد مناسب میدهد ]43[.
در تمام روشهای آموزشی هرچه فراگیر بیشتر در فرایند
یادگیری مشارکت کند ،بیشتر یاد میگیرد Vollers.به نقل از
کولینز بیان میکند که دانشجویان فقط ده درصد از آنچه
میخوانند و بیست درصد از آنچه میشنوند ،سی درصد از آنچه
میبینند ،پنجاه درصد از آنچه به صورت گفتوشنود دربارهاش
مباحثه میکنند؛،هفتاد درصد از آنچه بهصورت عملی انجام
میدهند و نود درصد از آنچه به دیگران میآموزند را یاد
میگیرند .بنابراین توصیه میشود در تعلیم بهعنوان یک فرایند،
بهتر است از روشهای تلفیقی استفاده شود تا فراگیران با
سبکهای مختلف یادگیری آشنا شوند .توانمندسازی فراگیر برای
آموختن مستقل و آموزش دانشجومحور به جای معلممحور در
مطالعات آموزش ترکیبی حضوری و غیرحضوری سبب ارتقای
یادگیری در رشتههای علوم پزشکیِ ایران شده است ]41[.روش
دانشجومحور ،روشی انعطافپذیر است که در آن به احتیاجات و
تواناییهای دانشجویان توجه زیادی میشود ]48[.همچنین توصیه
شده است برای کاربردیکردن و افزایش کیفیت آموزش در کنار
سایر روشها ،میتوان از روشهای دانشجومحور ،نظیر بستههای
آموزشی استفاده کرد ]46[ .از همینرو به نظر میرسد فعالیتهای
یاددهی و یادگیری باید به سمت کاربردیکردن دانستهها برود و
باید برنامهریزی آموزشی و انتخاب روش تدریس بهگونهای باشد
که بیشترین تطابق را با نیازهای فراگیران داشته باشد ]47[.با توجه
به مطالب ذکر شده و اهمیت آموزش مسایل قانونی در حرفۀ
مامایی پژوهشگر برآن شد تا با تلفیق روش آموزش دانشجومحور
مشارکتی و ارائۀ بستۀ آموزشی در راستای ارتقای کیفیت واحد
درسی حقوق و پزشکی قانونی در مامایی گامی مهم بردارد.

سی نفر از دانشجویان ورودی سال  54و چهل نفر از دانشجویان
ورودی سال  50بودند.
پژوهشگر برای جمعآوری اطالعات پژوهش از سه
پرسشنامۀ محققساختۀ « ارزیابی واحد حقوق و پزشکی قانونی
در مامایی ،بررسی میزان آگاهی دانشجویان دربارۀ مباحث
پزشکی قانونی در مامایی و پرسشنامۀ سنجش میزان رضایت
دانشجویان از نحوۀ برگزاری کارگاه» استفاده کرده است .برای
سنجش اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شد.
بدینترتیب که پرسشنامهها با توجه به منابع معتبر علمی ،تهیه
و پس از آن در اختیار ده نفر از استادان قرار داده شد که تخصص
و تجربۀ کافی داشتند و اصالحات مد نظر ایشان ،اعمال و اعتبار
آن تأیید شد .سنجش پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش آزمون
آلفای کرونباخ انجام شد .آلفای کرونباخ ،همبستگی درونی
سؤاالت پرسشنامۀ ارزیابی واحد حقوق و پزشکی قانونی در
مامایی را 0/58درصد ،پرسشنامۀ بررسی میزان آگاهی
دانشجویان دربارۀ مباحث پزشکی قانونی در مامایی را 0/55درصد
و پرسشنامۀ سنجش میزان رضایت دانشجویان از نحوۀ برگزاری
کارگاه را 0/51درصد نشان داد.
برای پژوهش ،ابتدا پژوهشگر با برگزاری جلسۀ هماهنگی با
مدرسین واحد درسی قوانین و مقررات در حرفۀ مامایی در
دانشکدۀ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
یزد ،به نیازسنجی ابتدایی برای عناوین آموزشی برگزاری کارگاه
تکمیلی پرداخت و براساس نظر نهایی استادان ،مباحث پرکاربرد
در حرفۀ مامایی با عناوین"حدود و صالحیتهای حرفۀ مامایی،
سقط درمانی و قوانین و مقررات مربوط به خطا ،قصور و تخلفات
در حرفۀ مامایی" برای برگزاری کارگاههای دانشجومحور و
طراحی بستۀ آموزشی قانونمداری در مراقبتهای مامایی انتخاب
شد .سپس دانشجویان کارشناسی مامایی ترم شش یا ورودی
سال  54به تعداد سی نفر و ترم هفت یا ورودی سال  50به
تعداد چهل نفر (در دو نیمسال تحصیلی متوالی) که واحد تئوری
و عملی قوانین و مقررات در حرفۀ مامایی را تمام کرده بودند
بهمنظور برگزاری کارگاههای آموزشی به روش دانشجومحور
مشارکتی ،انتخاب شدند .در مرحلۀ بعد پژوهشگر با برگزاری
جلسۀ هماهنگی دانشجویان به ارائۀ اهداف و نحوۀ برگزاری
کارگاه دانشجومحور پرداخت و دانشجویان را در گروههای پنج تا
شش نفره برای گردآوری مطالب تقسیم کرد و سپس منابع برای
مطالعۀ فراگیران و ارائۀ مطالب ،در اختیار آنان قرار گرفت .پس از
ارائۀ فرصت یکماهه به اینگروهها و بحث و تبادل نظر ،مطالب
جمعآوری و با نظارت و نظر اساتید نهایی شد .پژوهشگران در
مدتزمان ذکرشده به انجام پژوهش و گردآوری مطالب کاربردی
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برنامۀ کارگاههای آموزشی دانشجومحور و ارائۀ بستۀ آموزشی
جدول .0روز اول کارگاه

عنوان

مدت زمان

ارائهدهنده

ارزیابی واحد درسی قوانین و مقررات حرفۀ مامایی از دیدگاه دانشجویان مامایی و بررسی میزان آگاهی دانشجویان در هر حیطه

 30دقیقه

پژوهشگر

 50دقیقه

فراگیران

ارائۀ حدود و صالحیتهای حرفۀ مامایی
استراحت
ارائۀ بستۀ آموزشی حدود و صالحیتهای حرفۀ مامایی

 400دقیقه

پژوهشگر

جمعبندی و پرسشوپاسخ

 00دقیقه

فراگیران و
پژوهشگر

جدول  .2روز دوم کارگاه

عنوان

مدت زمان

ارائهدهنده

سقطدرمانی و قوانین و مقررات مربوطه

 50دقیقه

فراگیران

ارائۀ بستۀ آموزشی حدود و صالحیتهای حرفۀ مامایی

 400دقیقه

پژوهشگر

جمعبندی و پرسشوپاسخ

 00دقیقه

فراگیران و پژوهشگر

استراحت

جدول  .0روز سوم کارگاه

عنوان

مدت زمان

ارائهدهنده

قوانین مربوط به خطا ،قصور و تخلفات در حرفۀ مامایی

 50دقیقه

فراگیران

استراحت
ارائۀ بستۀ آموزشی قوانین مربوط به خطا ،قصور و تخلفات در حرفۀ مامایی

 400دقیقه

پژوهشگر

جمعبندی و پرسشوپاسخ

 00دقیقه

فراگیران و پژوهشگر

بررسی میزان آگاهی دانشجویان در هر حیطه و میزان رضایت فراگیران از نحوۀ برگزاری کارگاه ( پست آزمون)
بررسی میزان رضایت فراگیران از برگزاری کارگاههای آموزشی و ارائۀ بستۀ آموزشی

 00دقیقه

پژوهشگر
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در سه حیطۀ "حدود و صالحیتهای حرفۀ مامایی ،سقطدرمانی
و قوانین و مقررات مربوط به خطا ،قصور و تخلفات در حرفۀ
مامایی "،همچنین ذکر دستورالعملها و قوانین کشوری مرتبط با
حیطهها و ذکر خطاها و قصورات رایج در حرفۀ مامایی براساس
بازخوانی متون و پروندههای با دعوی قصور پزشکی بستۀ
آموزشی قانونمداری در مراقبتهای مامایی را به صورت
پیشنویس تدوین کردند .بهمنظور اعتبارسنجی بستۀ مذکور،
پژوهشگران با برگزاری جلسات با حضور مدرسین واحد مربوطه و
سایر اعضای گروه مامایی با استفاده از مدل پانل متخصصین به
بررسی نظرات و پیشنهادات ،و در نهایت به ارائۀ بستۀ نهایی
پرداختند .پس از جمعبندی مطالب فراگیران ،به ارائۀ آموزش
دانشجومحور و آمادهسازی بستۀ آموزشی برای کارگاههای
آموزشی چهارساعته برای هر عنوان و در مجموع دوازده ساعت در
هر نیمسال تحصیلی پرداختند .روند برگزاری کارگاهها (جداول
 )4-3به این صورت بود که در ابتدای کارگاه پژوهشگران به
ارزیابی واحد درسی قوانین و مقررات حرفۀ مامایی از دیدگاه
دانشجویان مامایی و بررسی میزان آگاهی دانشجویان در هر
حیطه بهوسیلۀ پرسشنامههای محققساخته ،پرداختند .سپس،

فراگیران با نظارت استادان ،مطالب مرتبط با خود را به شیوۀ
کارگاهی ارائه کردند؛ همچنین در حین ارائۀ مطالب استادان
مربوطه بهوسیلۀ پرسشوپاسخ به پویاترشدن کارگاه کمک کردند
و از سایر اعضای گروه خواسته میشد به پرسشهای دانشجویان
پاسخ دهند.مدیریت جلسات نیز بر عهدۀ گروه مد نظر بود .در
مرحلۀ بعد ،پس از ارائۀ فراگیران ،پژوهشگر بستۀ آموزشی مرتبط
را بهعنوان جمعبندی نهایی کارگاه در اختیار تمام دانشجویان
قرار داد تا بهعنوان یک بستۀ حمایتی آموزشی در مسائل قانونی
همواره در دسترس ایشان باشد .پس از اتمام کارگاه؛ پژوهشگران
به بررسی میزان آگاهی دانشجویان در هر حیطه (به عنوان
پس آزمون) و میزان رضایت فراگیران از نحوۀ برگزاری کارگاه و
کاربردیبودن مطالب ارائه شده در حرفۀ مامایی به وسیلۀ
پرسشنامههای محققساخته ،پرداختند .در ادامه پس از توصیف
دادهها ،بااستفاده از روشهای آماری توصیفی ،آزمون تی وابسته و
ویلکاکسون به تحلیل دادهها پرداخته شد .برای تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزار  SPSSویرایش  00و آمارتوصیفی ـ استنباطی
به تناسب اهداف مد نظر استفاده و برای کلیۀ آزمونها خطای
 0/08در نظر گرفته شد.

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  40شماره ▐ 6بهمن-اسفند 4356
یافته ها

بحث
با توجه به روشهای تدریس نوین و لزوم آموزش
دانشجومحور ،تأکید بر فعالسازی دانشجو درکالس ضروری است.
[ ]45نتایج پژوهش حاضر در زمینۀ بررسی میزان آگاهی
دانشجویان در رابطه با سه حیطۀ « حدود و صالحیتهای حرفۀ
مامایی ،سقطدرمانی و قوانین و مقررات مربوط به خطا ،قصور و
تخلفات در حرفۀ مامایی» نشان از سطح آگاهی پایین دانشجویان
داشته و اینموضوع نشاندهندۀ وجود معضالت و مشکالت
آموزشی فراوان در رابطه با واحد درسی بااهمیت حقوق و پزشکی
قانونی در مامایی است که باعث شده است اینواحد درسی
نیازمند ارتقای کیفیت آموزشی باشد .در اینزمینه هاکان و
همکاران پژوهشی با هدف بررسی میزان آگاهی ماماهای شاغل از
قوانین و مقررات مامایی انجام دادند که براساس نتایج آن
84درصد از ماماها از وجود قوانین مرتبط با حقوق بیماران
بیاطالع بودند .در اینمطالعه پژوهشگران به ارتقای آموزش
مسائل قانونی در دانشجویان مامایی توصیه کردند ]45[.از سویی
مطالعۀ احماری نیز که به بررسی میزان آگاهی دانشجویان مامایی
از منشور حقوق مادران باردار پرداخته بود نشاندهندۀ سطح
آگاهی متوسط دانشجویان بود .همچنین در اینمطالعه هیچیک از
دانشجویان با واژههای تخصصی حقوق بیمار آشنا نبودند که
پیشنهاد شد آموزش مسائل اخالقی و قانونی در دانشجویان ارتقا
یابد [ .]00هم چنین نیازی و همکاران در مطالعۀ خود با موضوع
بررسی تأثیر آموزش منشور حقوق زنان باردار بر میزان عملکرد
ماماها و رضایتمندی زنان باردار نشان دادند که ماماها بعد از
مداخلۀ آموزشی ،عملکرد بهتری در رعایت حقوق زنان باردار
داشتند و رضایتمندی مادران از ماماها بهطور معناداری افزایش
داشت ]04[.مطالعات فوق تاییدکنندۀ نتایج پژوهش حاضر در
زمینۀ نیاز ارتقای آموزش مسایل قانونی در حرفۀ مامایی بوده که
بهنظر می رسد آموزش و ارتقای سطح آموزشی دانشجویان مامایی
843
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براساس نتایج پژوهش ارزیابی واحد درسی قوانین و مقررات
حرفۀ مامایی از دیدگاه دانشجویان مامایی پیش از برگزاری
کارگاههای آموزشی دانشجومحور و ارائۀ بستۀ آموزشی ،نشان داد
فقط 06/6درصد از دانشجویان ورودی سال  54و 05/3درصد از
دانشجویان ورودی سال  50از نحوۀ ارائه و کیفیت آموزش واحد
حقوق و پزشکی قانونی رضایت داشتند13/3 .درصد از دانشجویان
ورودیهای سال  54و 14/1درصد از ورودیهای سال  50ابراز
داشتند که واحد درسی حقوق و پزشکی قانونی نتوانسته
بازگوکنندۀ جایگاه مسائل قانونی در حرفۀ مامایی باشد .همچنین
03/3درصد از ورودیهای سال  54و 00/6درصد از دانشجویان
ورودی سال  50بیان کردند که در مواجه با موارد قانونی مرتبط با
مامایی میتوانند مشاورۀ صحیح و کامل انجام دهندکه در مجموع
بررسی نتایج نشان داد میزان رضایتمندی دانشجویان از واحد
حقوق و پزشکی قانونی مطلوب نبوده و اینواحد درسی به دلیل
مشکالت آموزشی متعدد نتوانسته به اهداف آموزشی خود برسد.
الزم به ذکر است که نتایج بررسیها در هر دو گروه
دانشجویان(هر دو نیمسال) بسیار مشابه بود.
همچنین نتایج میانگین نمرات آگاهی در دانشجویان در
نیمسال اول انجام فرایند ،پیش از برگزاری کارگاه و ارائۀ بستۀ
آموزشی ،در مجموع سه حیطه  5/6از  45بود که کمترین
میانگین نمرۀ مربوط به حیطۀ سقطدرمانی و قوانین مربوط به آن
بوده است که اینموضوع سطح پایین آگاهی دانشجویان مامایی
در رابطه با مسائل قانونی را نشان میداد که واحد تئوری و عملی
پزشکی قانونی را گذرانده بودند .در همین رابطه نتایج در نیمسال
دوم بررسی نیز بسیار مشابه نیمسال اول بوده و میانگین کلی
نمرات نیز  5/0از  45بود و کمترین حیطه نیز مجدداً مربوط به
قوانین سقطدرمانی بود .نتایج بررسی میزان آگاهی دانشجویان در
رابطه با سه حیطۀ « حدود و صالحیتهای حرفۀ مامایی،
سقط درمانی و قوانین و مقررات مربوط به خطا ،قصور و تخلفات
در حرفۀ مامایی» نشان از سطح آگاهی پایین دانشجویان داشته و
اینموضوع نشاندهندۀ وجود معضالت و مشکالت آموزشی فراوان
در رابطه با واحد درسی با اهمیت حقوق و پزشکی قانونی در
مامایی است که باعث شده است اینواحد درسی نیازمند ارتقای
کیفیت آموزشی باشد .در پژوهش حاضر پژوهشگر برای ارتقای
سطح آموزش و کیفیت آموزشی واحد حقوق و پزشکی قانونی در
مامایی ،با تلفیقی از برگزاری کارگاههای دانشجومحور مشارکتی و
ارائۀ بستۀ آموزشی قانونمداری در حرفۀ مامایی سعی در فعال
کردن دانشجویان در امر آموزش داشت .نتایج حاصل از
اینمداخله نشانداد که میانگین نمرات آگاهی دانشجویان ورودی

سال ( 54پسآزمون) بهطور کلی در مجموع سه حیطه  41/0از
 45و در دانشجویان ورودی سال  43/5 ،50از  45بود که بهطور
معناداری افزایش نشان داده بود ( .)P>0/008همچنین نتایج
حاصل از سنجش میزان رضایت دانشجویان از اینروش تلفیقی
آموزش نشانداد که 70/3درصد از دانشجویان ورودی سال  54و
78/5درصد از دانشجویان ورودی سال 50از نحوۀ ارائه و محتوای
کیفیت آموزشی رضایت کامل داشتند و 58/1درصد از دانشجویان
ورودی  54و 50/5درصد از دانشجویان ورودی سال  50محتوای
بستۀ آموزشی را مناسب دانسته و ابراز داشتهاند که اینبسته
میتواند به عنوان منبع کمک آموزشی در دسترس به ارتقای
فعالیتهای قانونمند آنها کمک کند.

لیال اسدی و همکاران | اثربخشی روش تلفیقی بستۀ آموزشی.....

نتیجهگیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،استفاده از روش آموزشی
تلفیقی برگزاری کارگاه آموزشی دانشجومحور مشارکتی و ارائۀ
بستۀ آموزشی تکمیلی میتواند در ارتقای کیفیت آموزش واحد
حقوق و پزشکی قانونی در حرفۀ مامایی نقش چشمگیری داشته
باشد.
محدودیت پژوهش:
در پژوهش حاضر همسطح نبودن گروههای دانشجویان از
نظر انجام کار تیمی بهعنوان محدودیت پژوهش در نظر گرفته
شد.
پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی:
در راستای انجام پژوهش باال پژوهشگران انجام پژوهشهای
زیر را پیشنهاد میکنند:
ارائۀ بستۀ آموزشی مدیریت خطاهای پزشکی در حرفۀمامایی
مقایسۀ روش کارگروهی و سخنرانی در آموزش واحددرسی حقوق و پزشکی قانونی در مامایی
تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله بدینوسیله از متخصصین پزشکی قانونی
و دانشجویانی که ما را در تهیۀ بستۀ آموزشی و انجام پژوهش
همراهی کردند تقدیر و تشکر میکنند.
تأییدیه اخالقی
همکاری همۀ مشارکتکنندگان بهصورت داوطلبانه و بدون
اجبار بود.
تعارض منافع
بین نویسندگان ،هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

منابع مالی
منابع مالی پژوهش حاضر را پژوهشگران فراهم کردهاند.
.
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میتواند به ارتقای عملکرد پرسنل مامایی و رضایتمندی
مراجعین بیانجامد .به همینسبب دانشجویان در مطالعۀ حاضر
برای ارتقای کیفیت واحد درسی مذکور با یادگیری مشارکتی،
فنون مطالعۀ خود را به یکدیگر منتقل کرده و فرصتی به
دانشجویان داده میشد تا استعدادها و تواناییهای خود را در
یادگیری به استاد و همکالسیهایشان نشان دهند .در روش
یادگیری مشارکتی دانشجویان میدانستند که در نهایت میبایست
یکی از آنان مطالب کالسی را ارائه دهد .بنابراین با به
مشارکتگذاشتن تجارب یادگیری خود با همکالسیهایشان و
تمرین و ممارست در یادگیری در واقع پلههای ترقی خود را
پیریزی میکردند و دانشجویان برای اینکه بهترین ارائه را داشته
باشند با شور و شوق مطالعه کرده و از تجارب یادگیری یکدیگر
بیشترین بهره را میبردند .در اینراستا دانشجویان ،مهارتهایی
چون سخنرانی در کالس ،مدیریت زمان ،استفاده از مثال و
مهارتهای کار گروهی را کسب میکردند .همچنین ارائۀ بستۀ
آموزشی تکمیلی«قانونمداری در حرفۀ مامایی» در پایان جلسات
برای جمعبندی نهایی مطالب میتواند همواره برای دانشجویان
در رابطه با انجام مراقبتهای مامایی به صورت قانونی استفاده
شود .نتایج پژوهش در اینباره  ،نشاندهندۀ افزایش میزان
رضایتمندی دانشجویان از روش آموزشی مذکور و ارائۀ بستۀ
آموزشی بوده و اکثریت آنها بیان داشتند که بستۀ آموزشی
ارائهشده میتواند بهعنوان منبع کمکآموزشی در دسترسی به
ارتقای فعالیتهای قانونمند آنها کمک کند .بررسی سایر
مطالعات در اینرابطه نشاندهندۀ مقبولیت و تاثیرگذاری
روشهای یادگیری فعال است؛ بهطوریکه  Rakhiو همکاران در
پژوهشی با عنوان "مدلهای یادگیری فعال توسعهیافته برای
آموزش در گروههای کوچک در دانشجویان داروسازی" به
ایننتیجه رسیدند که آموزش به روش یادگیری فعال بیش از
روش سخنرانی مرسوم تاثیرگذار و مقبول دانشجویان بوده
است ]00[.همچنین  Shawو همکاران در پژوهشی با عنوان« کار
گروهی :تسهیل یادگیری دانشجویان داخلی و بینالمللی
کارشناسی پرستاری» نتیجه گرفتند که آموزش گروهی بهعنوان
رویکردی مؤثر در تسهیل آموزش دانشجویان پرستاری نقش
مهمی دارد[ .]03در مطالعهای دیگر  Williamsو همکاران به
بررسی مقایسهای تأثیر آموزش از طریق سخنرانی و بستۀ آموزشی

کامپیوتری در آموزش دانشجویان پزشکی پرداختند که مانند
مطالعۀ فعلی بستۀ آموزشی در ارتقای سطح آگاهی دانشجویان
دربارۀ مسائل عینی مؤثرتر بوده است]01[.
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