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 چکیده فارسی

به عنوان فراگیرترین بیماری نوپدید قرن حاضر، بر ابعاد جسمی، روانی و شغلی  19بیماری کووید زمینه و هدف: 

ر به فشار کاری زیاد و ایجاد چالش ارزش های اخالقی در این پرسنل بهداشت و درمان تأثیر گذاشته است و منج

گروه شده است. این مطالعه با این هدف که ماماهای شاغل در مراکز جامع سالمت شهری و بیمارستان های 

به چه میزان رفتار حرفه ای را در ارتباط با  19تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوران پاندمی کووید 

 رعایت می کنند انجام شد.مددجو 

نفر از ماماهای شاغل در مراکز جامع سالمت شهری و  400 بر رویروش کار: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی 

ند مرحله ای انجام شد. نمونه های پژوهش با روش چبیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران 

با تخصیص متناسب وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه خودگزارش دهی شامل دو بخش 

نسخه  SPSSاطالعات دموگرافیک و پرسشنامه رفتار حرفه ای مامایی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار 

مستقل و  Tراف معیار( و استنباطی )آزمون های با روش آماری توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و انح 25

 .ندآنالیز واریانس( انجام شد

یافته ها: براساس نتایج، میزان رعایت رفتار حرفه ای در ماماهای شاغل در مراکز جامع سالمت شهری و 

زان درصد بود. می 50/85، 19بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوران پاندمی کووید 

درصد(، بعد عملکرد  81/86رعایت رفتار حرفه ای در هر کدام از ابعاد عبارت بودند از: بعد رفتار کرامت محور )

 23/81بعد ارتباط اثربخش )درصد(،  88/87درصد(، بعد اخالق مداری حرفه ای ) 39/83مبتنی بر شواهد )

ماهای شاغل در بیمارستان های تحت پوشش درصد(. رفتار حرفه ای در ما 51/87بعد تعهد حرفه ای )درصد( و 

دانشگاه علوم پزشکی تهران با ماماهای شاغل در مراکز جامع سالمت شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

(. رفتار حرفه ای ماماهای شاغل در مراکز جامع P>05/0تفاوتی نداشت ) 19تهران در دوران پاندمی کووید 

، با هیچ 19پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوران پاندمی کووید  سالمت شهری و بیمارستان های تحت

 (.P>05/0یک از مشخصات دموگرافیک ارتباط معنی دار آماری نداشت )

، رفتار حرفه 19درمانی فعال در دوران پاندمی کووید  -ماماها به عنوان یکی از گروه های بهداشتی نتیجه گیری:

برخی ابعاد رفتار  19داده اند. با این حال از آن جایی که در پاندمی کووید ای در سطح باالیی از خود نشان 

ارتباط اثربخش دستخوش تغییر شده است، نیاز به توانمند سازی ماماها در این زمینه  یحرفه ای مانند برقرار

 وجود دارد.

 19واژگان کلیدی: رفتارحرفه ای، ماما، پاندمی کووید 
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Abstract: 

 

Background and Aim: Covid -19 disease, as the most widespread emerging disease of the 

century, has affected the physical, mental and occupational dimensions of health care 

personnel and has led to high workload and challenges to moral values in this group. This 

study aimed to determine the professional behavior of midwives, who work in the 

comprehensive urban health centers and hospitals under the auspices of Tehran University of 

Medical Sciences, during the pandemic of covid-19. 

Method and materials: This cross-sectional descriptive study was performed on 400 

midwives working in comprehensive urban health centers and hospitals under the auspices of 

Tehran University of Medical Sciences. The samples were entered into the study by a multi-

stage method with proportional allocation. Data collection tools were a self-report 

questionnaire including two sections of demographic information and a professional 

midwifery behavior questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 25 using 

descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential 

(independent t-tests and analysis of variance). 

Results: According to the results, the rate of professional behavior in midwives working in 

comprehensive urban health centers and hospitals under the auspices of Tehran University of 

Medical Sciences during the pandemic of covid-19 was 85.50%. The rate of professional 

behavior in each dimension was: dignity-based behavior dimension (86.81%), evidence-

based performance dimension (83.39%), professional ethics dimension (87.88%), dimension 

Effective communication (81.23%), professional commitment dimension (87.51%). There 

was no difference between the professional behavior of hospital midwives and 

comprehensive urban centers midwives during the pandemic of covid-19 (P> 0.05). Besides, 

there was no significant statistical relationship in the professional behavior of midwives with 

the demographic characteristics during the Covid-19pandemic (P <0.05). 

Conclusion: Midwives have shown a high level of professional behavior as one of the most 

active health care groups during the Covid 19 pandemic. However, some aspects of 

professional behavior, such as effective communication, have changed during Covid 19 

Pandemic. So, there is a need to empower midwives in this area. 
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