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Occupational Factors Related to Midwifery Faults from 
the Viewpoint of Midwives Working in Tehran City, Iran

[1] Challenges and solutions facing medical errors and adverse events in Iran: A qualitative 
study [2] The prediction of medical errors in the emergency department of the military 
hospitals using the TOPSIS technique [3] Identification and assessment of human errors in 
postgraduate endodontic students of Kerman University of Medical Sciences by using the 
SHERPA method [4] The relationship between medication errors and nurses’ work 
environment [5] Relationship between nurse’s job satisfaction and burnout [6] Midwifes’ 
job satisfaction and related factors at teaching and social security hospitals in Tehran [7] 
Professional errors and patient safety in intensive cardiac care unit: Content analysis [8] 
Evaluation of predisposing factors of nursing errors in critical care units of Urmia Medical 
Science University Hospitals [9] Identifying and prioritizing the factors affecting on the 
human errors in health care: Systematic review [10] The influential factors on burnout 
among nurses working in private hospitals in Tehran [11] The effects of job security on 
nurse’s burnout syndrome [12] Frequency and reasons of midwives malpractices in cases 
referred to general office of Legal Medicine of Isfahan, Iran during 2005-2009 [13] 
Malpractice claims against gynecology and midwifery staff in medical council and forensic 
center in Khosezstan province and related factors, 2006-2012

Aims Identifying the causes of midwifery errors and providing appropriate solutions to reduce 
these errors play an important role in providing health care for women and society. This study 
aimed to identify occupational factors leading to obstetric errors from midwives’ viewpoints 
working in obstetrics and health centers.
Instrument & Methods This descriptive study was conducted on 252 midwives working in 
the delivery block and health centers of three Shahid Beheshti, Tehran, and Iran University of 
Medical Sciences in 2014. A researcher-made questionnaire was used to conduct the research. 
Data were analyzed by SPSS 16 software using descriptive statistics and Mann-Whitney. Legal 
errors were also prioritized based on the experiences of midwives or one of their colleagues.
Findings The results of the Mann-Whitney test showed that except for five variables of 
midwifery professional responsibility insurance, midwifery hard work, patient referral 
problems, authorities’ characteristics, and material satisfaction with the job, the rest of the 
variables had the same role in the incidence of midwifery errors from the perspective of the 
two groups (P>0.05). Also, the first to the fourth priority of the errors occurred was based 
on the experiences of midwives working in the delivery block, carelessness, indiscretion, lack 
of skill and non-compliance with governmental laws and from the perspective of midwives 
working in health centers, indiscretion, carelessness, lack of skills and lack of compliance with 
government laws. 
Conclusion Identifying the causes of midwifery errors, especially from the perspective of 
employed midwives, is of particular importance in controlling and reducing the errors of this 
profession.
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 چکيده

بروز خطاهای مامایی و ارایه راهکارهای مناسب، برای  شناسایی عللاهداف: 

مطالعه کاهش این خطاها، نقش مهمی در تامین سالمت زنان و جامعه دارد. 

 دگاهیاز د ییماما یمنجر به بروز خطاها یعوامل شغل ییحاضر با هدف شناسا

 .انجام شد ،یدرمان-یو مراکز بهداشت یمانیشاغل در بلوک زا یماماها

 ۲۵۲ روی در شهر تهران ۱۳۹۳حاضر در سال  یفیمطالعه توصها: ابزار و روش

دانشگاه علوم  ۳ یدرمان-یو مراکز بهداشت یمانیشاغل در بلوک زا ینفر از ماماها

منظور انجام پژوهش از بهانجام شد.  رانیتهران و ا ،یبهشت دیشه یپزشک

و با استفاده  SPSS 16افزار ها با نرمداده ساخته استفاده شد.نامه محققپرسش

همچنین بر اساس  ویتنی مورد بررسی قرار گرفتند.آزمون من و از آمار توصیفی

بودن ماماها یا یکی از همکارانشان، خطاهای قانونی تجربیات خطاکار

 بندی شد. اولویت
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نقش  یدارا رهایمتغ یاز شغل، باق یماد تیو رضا نیمسئول یژگیو مار،یب

. اولویت اول )p<۰۵/۰دو گروه بودند ( دگاهیاز د ییماما یدر بروز خطاها کسانی

بودن ماماها یا خطاکارداده نیز بر اساس تجربیات تا چهارم خطاهای رخ

مباالتی، احتیاطی، بیهمکارانشان از دیدگاه ماماهای شاغل در بلوک زایمانی، بی

عدم تبحر و مهارت و عدم رعایت قوانین دولتی و از دیدگاه ماماهای شاغل در 

احتیاطی، عدم تبحر و مهارت و عدم مباالتی، بیدرمانی، بی-مراکز بهداشتی
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 مقدمه 

تامین امنیت بیمار و پیشگیری از وقوع خطاهای پزشکی در مراکز 

 جینتاست. دهنده خدمات سالمت، موضوعی جهانی اارایه

در انگلستان، خطاهای پزشکی عالوه  دهد کهیمطالعات، نشان م

های اضافی و دلیل انجام درمانها، بهبر آسیب به جان انسان

های گزافی به نظام ناشی از آن، باعث تحمیل هزینه یهاغرامت

درخواست آزمایشات . خطاهای پزشکی شامل [1]شده است سالمت،

تشخیصی نامناسب، عدم اخذ شرح حال مناسب از بیمار، عدم 

. بر اساس [2]مشاوره مناسب و تفسیر نادرست آزمایشات هستند

نفر تحت تاثیر بیمار، یک  ۱۰گزارش سازمان جهانی بهداشت، از هر 

گیرد. بروز خطا در شاغلین گروه پزشکی خطاهای پزشکی قرار می

موجب عدم اعتماد بیماران به آنان و افزایش استرس بیماران 

های ها، هزینهشود و این در حالی است که در اغلب سازمانمی

های حوادث طور قابل توجهی کمتر از هزینهپیشگیری از خطا به

 . 3][اشی از آن استن

توان با برقراری شرایط کنند که میو همکاران، بیان می جوالئی

مناسب سازمانی و محیط مناسب کار، امکان ارایه مراقبت با 

ای پرستاری را تسهیل کیفیت باال و بر مبنای استانداردهای حرفه

های تواند فعالیتکرد و در واقع خصوصیات محیط کار، می

 . [4]ند یا مانع آن شودای پرستاران را تسهیل کحرفه

دلیل سر و کارداشتن با مادران باردار در دوران حرفه مامایی، به

ای برخوردار است. بروز پراسترس بارداری و زایمان از اهمیت ویژه

خطا در ارایه خدمات مامایی باعث صدمات متعددی به مادر و 

شود. شناسایی عوامل مرتبط با بروز خطاهای مامایی و جنین می

رای کاهش بروز خطاها و عوارض ناشی ارایه راهکارهای مناسب ب

از آن، نقش مهمی در ارایه خدمات مامایی مناسب و تامین 

 سالمت جامعه دارد. 

درمانی و بلوک -دو مرکز کاری مهم مامایی، یعنی مراکز بهداشتی

دلیل موقعیت حساس خود و سر و کارداشتن با بیماران زایمانی به

رسد که نظر میتند. بهمتعدد و مختلف از مراکز قابل توجه هس

شناسایی عوامل شغلی منجر به خطاهای مامایی در این دو مرکز 

خصوص شناسایی کمبودهای محل کار از دیدگاه ماماهای کاری به

شاغل، باعث شناسایی گسترده عوامل شغلی مرتبط با بروز 

خطاهای مامایی خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه تاکنون، 

است،  شده زمینه خطاهای حرفه مامایی انجاممطالعاتی که در 

پرداخته است و آمار دقیقی از علل  بیشتر به بیان قصور مامایی

بروز خطاهای مامایی در ایران در دست نیست، شناسایی نقایص 

ای دارد. موجود در این حرفه از دیدگاه ماماهای شاغل ارزش ویژه

بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل شغلی منجر به 

مانی و بروز خطاهای مامایی از دیدگاه ماماهای شاغل در بلوک زای

درمانی، انجام شد تا با استفاده از شناسایی نقصان -مراکز بهداشتی

موجود در حرفه مامایی که فقط مربوط به مراکز کاری نیست، 

 زمینه بروز خطاهای این حرفه، کاهش یابد.
 

 هاابزار و روش

در شهر تهران، انجام شد.  ۱۳۹۳مطالعه توصیفی حاضر در سال 

-یو مراکز بهداشت یمانیدر بلوک زا شاغل هایماما نفر از ۲۵۲

با  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران ۳ی درمان

 ۳ب شدند. ش در دسترس انتخااستفاده از فرمول کوکران و به رو
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طبقه در نظر گرفته  کیعنوان، بهای دانشگاه مذکور با روش سهمیه

درمانی و -نفر از مراکز بهداشتی ۴۲ماما ( ۸۴و از هر دانشگاه،  شد

نفر نیز از بلوک زایمانی) انتخاب شدند. افرادی که حداقل یک  ۴۲

سال سابقه کار مامایی داشتند، وارد مطالعه شدند و 

 نشده کنار گذاشته شدند. های کاملنامهپرسش

که بر اساس ساخته نامه محققمنظور انجام پژوهش از پرسشبه

شده بندی) امتیاز۱اثر () تا بی۵گانه از بسیار زیاد (۵طیف لیکرت 

نامه شامل اطالعات بود، استفاده شد. بخش اول پرسش

کنندگان و بخش دوم شامل سئواالتی دموگرافیک مربوط به شرکت

سئوال) بود.  ۲۳مرتبط با عوامل شغلی مرتبط با حرفه مامایی (

نامه بر اساس مطالعه الت مربوط به پرسشقابل ذکر است که سئوا

م پزشکی و عوامل کتب و مقاالت مشابه در زمینه خطاهای علو

نامه در اختیار منظور تعیین اعتبار، پرسشبه شغلی استخراج شد.

نفر از متخصصین قرار گرفت و از نظر اعتبار محتوا و صوری با  ۱۱

تعیین  CVI ۸۴/۰مورد تایید قرار گرفت.  CVIو  CVRاستفاده از 

بودن بودن و شفافبودن، سادهمنظور بررسی مربوطشد و به

رتبه از کم تا زیاد طراحی شد و از  ۴سئواالت، برای هر سئوال، 

افراد متخصص خواسته شد تا به هر یک از سئواالت از این جهات 

شده میانگین گرفته های دادهرتبه دهند و برای هر سئوال از رتبه

، میانگین ۹۱/۰بودن سئواالت، تیب که میانگین مربوطشد؛ بدین تر 

 ۹۷/۰بودن سئواالت، و میانگین ساده ۹۷/۰بودن سئواالت، واضح

منظور سنجش پایایی و همسانی تعیین شد. آلفای کرونباخ، به

منظور تعیین پایایی در طول زمان از دست آمد. بهبه ۹۴/۰درونی 

نامه در ن ترتیب که پرسشبازآزمون استفاده شد؛ بدی-روش آزمون

نمونه کلی پژوهش  ۲۵۲نفر از ماماهای شاغل که جزء  ۱۰اختیار 

هفته  ۲نبودند، قرار گرفت تا به سئواالت آن پاسخ دهند و مجددًا 

نامه توسط همان افراد تکمیل شد و ضریب همبستگی بعد، پرسش

 دست آمد.به ۸۱/۰بین دو نوبت  

گیری از مطالعه، به و حق کناره ماندن اطالعاتدر مورد محرمانه

نامه همراه توضیحات کنندگان اطمینان داده شد. پرسششرکت

دهی در اختیار نامه و نمرهکافی در مورد نحوه تکمیل پرسش

 کنندگان قرار گرفت.شرکت

شدند و با استفاده از آمار  SPSS 16افزار ها وارد نرمدر نهایت، داده

ویتنی منظور بررسی اطالعات دموگرافیک، آزمون منتوصیفی، به

کننده در دو گروه منظور بررسی مقایسه دیدگاه افراد شرکتبه

نسبت به نقش عوامل شغلی در بروز خطاهای مامایی مورد بررسی 

همچنین، در ادامه بررسی عوامل شغلی منجر به  قرار گرفتند.

ای مامایی، تعدادی از انواع خطاهای قانونی بیان شد که از خطاه

کننده خواسته شد تا بر اساس تجربیات ماماهای شرکت

بودن خود یا یکی از همکارانشان، خطاهای قانونی را خطاکار

 بندی کنند. اولویت
 

 هایافته

بلوک سال برای ماماهای شاغل در   ۳۰/۴۳±۲۳/۷ میانگین سنی،

-در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی سال ۳۰/۳۷±۲۰/۶ ی ومانیزا

درمانی محاسبه شد. میانگین سابقه کار در ماماهای شاغل در 

درمانی -و در مراکز بهداشتی سال ۱۰/۱۱±۵۶/۷ی، مانیبلوک زا

کنندگان دارای ) از شرکت%۵/۷۸ر (نف ۱۹۸سال بود.  ۴۳/۶±۲/۱۴

اوانی مربوط مدرک تحصیلی کارشناسی مامایی بودند. بیشترین فر 

) مربوط %۲/۸۰نفر ( ۲۰۲به نوع دانشگاه محل تحصیل با فراوانی 

کنندگان ) از شرکت%۱/۶۹نفر ( ۱۷۴به دانشگاه دولتی بود. تعداد 

) آنها متاهل %۷۳نفر ( ۱۸۴دارای وضعیت استخدام رسمی و 

 بودند. 

ای مامایی، های حرفهمتغیر برخورداری از بیمه مسئولیت ٥جز به

 یژگیوسختی کار مامایی، مشکالت مربوط به ارجاع بیمار، 

دارای نقش و رضایت مادی از شغل، باقی متغیرها  نیمسئول

؛ p<۰۵/۰یکسان در بروز خطاهای مامایی از دیدگاه دو گروه بودند (

 ). ۱جدول 
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  ویتنیمن
 p درمانی-مراکز بهداشتی یمانیبلوک زا عوامل شغلی مامایی

 ۰۹/۰ ۸/۳ ۶/۳ عدم مهارت کافی ماما در کنترل بیمار
 ۱۲/۰ ۶/۳ ۸/۳ عدم برقراری ارتباط کافی با بیمار

 ۹۵/۰ ۲/۴ ۲/۴ اطالعات علمی ناکافی

 ۸۷/۰ ۱/۴ ۲/۴ ای (اخذ شرح حال، توجه به داروها و آزمایشات بیمار، ارجاع و پیگیری بیمار)های حرفهعدم توجه به مسئولیت
 ۴۰/۰ ۹/۳ ۱/۴ عدم ثبت دقیق پرونده بیمار

 ۳۸/۰ ۱/۴ ۱/۴ نظارت صحیح بر بیمارعدم توجه به 
 ۶۳/۰ ۲/۴ ۳/۴ نبودن متعادل کار ماماهایکسان

 ۱۵/۰ ۵/۴ ۴/۴ عدم استقالل کاری ماماها
 ۱۰/۰ ۱/۴ ۹/۳ عدم ثبات وضعیت استخدامی ماماها

 ۱۳/۰ ۵/۴ ۴/۴ درمانی-ها و مراکز بهداشتیعدم اجرای صحیح شرح وظایف ماماها در بیمارستان
 ۵۱/۰ ۳/۴ ۳/۴ هاکارگیری تجهیزات بخشمهارت کارکنان در بهکمبود 

 ۱۱/۰ ۳/۴ ۲/۴ کمبود تجربه در بخش فعلی محل کار ماما
 ۰۰۴/۰ ۴/۴ ۱/۴ ای ماماییهای حرفهبرخورداری از بیمه مسئولیت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ی چراغآرزو  ۱۳۴

  ۱۳۹۹ تابستان، ۳، شماره ۲۶دوره                                                                                                                                                                                     یپزشكی قانون علمی مجله

درمانی شهر تهران با استفاده از -بروز خطاهای مامایی از دیدگاه ماماهای شاغل در بلوک زایمانی و مراکز بهداشتی مرتبط بانتایج ميانگين عوامل شغلی ) ١جدول ادامه 

  ویتنیآزمون من
 p درمانی-مراکز بهداشتی یمانیبلوک زا عوامل شغلی مامایی

 ۰۳/۰ ۶/۴ ۴/۴ سختی کار مامایی
 ۸۰/۰ ۵/۴ ۵/۴ های کاری)لیبر، محیط شلوغ و شرایط پراسترس محیطماهیت کاری ماماها (سروکارداشتن با زائو در بخش 

 ۱۲/۰ ۳/۴ ۴/۴ استرس باالی شغلی
 ۰۰۰۱/۰ ۵/۳ ۱/۴ مشکالت مربوط به ارجاع بیمار

 ۰۷/۰ ۱/۴ ۳/۴ ویژگی همکاران در شیفت کاری
 ۳۹/۰ ۰/۴ ۹/۳ های مختلفلزوم ثبت اقدامات در فرم

 ۰۴۱/۰ ۳/۴ ۳/۴ زایمانی، ریاست و سرپرستاران)ویژگی مسئولین (مسئول بلوک 
 ۲۵/۰ ۰/۴ ۱/۴ سنوات کاری

 ۰۱/۰ ۹/۳ ۲/۴ رضایت مادی از شغل
 ۱۶/۰ ۸/۳ ۰/۴ میزان تحصیالت ماماها

 *۵۸۴/۰ ۱/۴ ۲/۴ میانگین کلی
 مستقل t*آزمون 

 

اساس تجربیات داده بر اولویت اول تا چهارم خطاهای رخ

بودن ماماها یا همکارانشان از دیدگاه ماماهای شاغل در خطاکار

مباالتی، عدم تبحر و مهارت و عدم احتیاطی، بیبلوک زایمانی، بی

رعایت قوانین دولتی و از دیدگاه ماماهای شاغل در مراکز 

احتیاطی، عدم تبحر و مهارت و مباالتی، بیدرمانی، بی-بهداشتی

 ).۲وانین دولتی، بیان شد (جدول عدم رعایت ق
 

بندی خطاهای قانونی، بر اساس تجربیات ماماهای اولویت فراوانی) ۲جدول 

ی (اعداد داخل پرانتز برحسب درمان-یمراکز بهداشتشاغل در بلوک زایمانی و 

 درصد هستند)

 خطاهای قانونی
 اولویت 

 چهارم سوم دوم اول

     بلوک زایمانی

 ۱۰) ۹/۷( ۱۷) ۵/۱۳( ۶۱) ۴/۴۸( ۳۸) ۲/۳۰( مباالتیبی

 ۵) ۴( ۱۷) ۵/۱۳( ۴۹) ۹/۳۸( ۵۵) ۶/۴۳( احتیاطیبی

 ۱۳) ۳/۱۰( ۷۶) ۳/۶۰( ۱۱) ۷/۸( ۲۶) ۷/۲۰( عدم تبحر و مهارت

عدم رعایت قوانین 

 دولتی

)۳/۶ (۸ )۳/۶ (۸ )۹/۱۱ (۱۵ )۵/۷۵ (۹۵ 

     درمانی-مراکز بهداشتی

 ۱۸) ۳/۱۴( ۱۲) ۵/۹( ۳۵) ۸/۲۷( ۶۱) ۴/۴۸( مباالتیبی

 ۹) ۱/۷( ۳۰) ۹/۲۳( ۶۱) ۴/۴۸( ۲۶) ۶/۲۰( احتیاطیبی

 ۱۲) ۵/۹( ۷۰) ۶/۵۵( ۲۰) ۹/۱۵( ۲۴) ۱۹( عدم تبحر و مهارت

عدم رعایت قوانین 

 دولتی

)۱۲ (۱۵ )۹/۷ (۱۰ )۱/۱۱ (۱۴ )۶۹ (۸۷ 

 

  بحث

در مطالعه حاضر، برخی عوامل شغلی مرتبط با بروز خطاهای 

مامایی از دیدگاه ماماهای شاغل در دو مرکز کاری مهم مامایی 

درمانی مورد بررسی قرار -یعنی بلوک زایمانی و مراکز بهداشتی

 گرفت. 

کننده، نشان داد که رضایت مادی مقایسه دیدگاه ماماهای شرکت

از شغل عاملی بود که از دیدگاه ماماهای شاغل در بلوک زایمانی 

و  صادقیدارای نقش بیشتری در بروز خطاهای مامایی بیان شد. 

وری و کارآیی منظور افزایش بهرهکنند که بههمکاران، بیان می

ضایت پرستاران و توجه به نیازهای های بهداشتی، جلب ر سازمان

ای دارد و در واقع، کاهش فرسودگی شغلی، آنان، اهمیت ویژه

کاهش ترک خدمت، سالمت روانی و دلبستگی شغلی از جمله 

 .[5]ها استپیامدهای ایجاد رضایت شغلی در کارکنان سازمان

ای که با هدف بررسی و همکاران نیز در مطالعه نور حیدریان

ی ماماهای شاغل انجام دادند، بیان کردند که در رضایت شغل

کننده از وضعیت حقوق و مزایای مطالعه آنان، ماماهای شرکت

خود ناراضی بودند که این مساله، توسط اغلب محققین دیگر نیز 

کننده و در این راستا، با نظرات ماماهای شرکت [6]شده استتایید 

 در پژوهش حاضر، همسو است. 

نیز از دیدگاه ماماهای  مشکالت مربوط به ارجاع بیمارعامل شغلی 

شاغل در بلوک زایمانی دارای نقش بیشتری در بروز خطاهای 

مامایی بیان شد که با توجه به اینکه زنان در بخش بلوک زایمانی، 

های مهلک یا شرایط بد دالیل تهدیدکننده مختلفی مانند خونریزی

کنند. نین) را تجربه میمادر و جنین (اختالالت ضربان قلب ج

بنابراین توجه به شرایط مناسب ارجاع بیماران (مانند توجه به 

های بین بخشی) در حفظ جان تامین تجهیزات الزم و هماهنگی

ای مادر و جنین و کاهش خطاهای مامایی از اهمیت ویژه

 برخوردار است. 

از عواملی بود که از دیدگاه ماماهای شاغل در سختی کار مامایی  

درمانی دارای نقش بیشتری در بروز خطاهای -مراکز بهداشتی

کند که فشار در مطالعه خود بیان می نوبهارمامایی بیان شد. 

های کاری، کاری ناشی از کمبود پرستار، افزایش تعداد شیفت

ودگی های کاری و کاهش ساعات خواب پرستاران به فرساسترس

ای و عوارض انجامد و احتمال بروز خطاهای حرفهشغلی آنان می

که از این رو، تاثیر عوامل منجر  [7]دهدناشی از آن را افزایش می

کننده در مطالعه حاضر، به سختی کار با نظرات ماماهای شرکت

همسو است. با توجه به نقش مهم عواملی همچون، کاهش فشار 

مین نیروهای کاری کافی، تعدیل شیفت کاری کارکنان مامایی، تا

کاری ماماها در تامین سالمت جسمی و روانی ماماها و بهبود 

ریزی وضعیت کاری آنان، بنابراین الزم است تا مدیران، با برنامه
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های مناسب و تامین نیروی کاری کافی، مناسب، تدوین شیفت

اهای شرایط سخت کاری ماماها را تعدیل کنند تا زمینه بروز خط

 مامایی، کاهش یابند. 

های در مطالعه حاضر، عامل شغلی برخورداری از بیمه مسئولیت

-از دیدگاه ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی ای ماماییحرفه

درمانی، دارای نقش بیشتری در بروز خطاهای مامایی بیان شد. با 

ای های حرفهتوجه به این مساله که برخورداری از بیمه مسئولیت

امایی، باعث اطمینان خاطر بیشتر و کاهش استرس کاری م

ماماها در محل کاری خود بر بالین بیماران خواهد شد، الزم است 

ای توسط های حرفهتا با برخورداری ماماها از بیمه مسئولیت

سازمان، امنیت کاری آنان در محیط کار افزایش یابد و از این رو، 

کاهش خطاهای مامایی، با کاهش استرس کاری آنان، زمینه 

 فراهم شود. 
کننده از علل مهم اطالعات علمی ناکافی از دیدگاه دو گروه شرکت

بروز خطاهای مامایی و دارای نقش یکسانی در بروز خطاهای 

کند که دانش کم داروشناسی ، بیان میکاوامارومامایی بیان شد. 

، پرستاران از علل مهم اشتباهات دارویی آنان است. همچنین

از اشتباهات دارویی  %۱۵دهد که ، نشان میلیپنتیجه مطالعه 

علت کمبود اطالعات دارویی آنان است. پژوهشگران پرستاران به

عنوان یک روش دیگری نیز افزایش اطالعات دارویی پرستاران را به

رسد که نظر میبه .[8]کنندموثر در کاهش خطاهای آنان، بیان می

این عامل شغلی در هر دو مرکز کاری مامایی، نیاز به توجه زیادی 

دارد؛ زیرا کمبود اطالعات علمی مامایی مانند نحوه برخورد با 

های مامایی، شناسایی عالیم خطر در زنان باردار و انجام فوریت

اقدامات مناسب بر بالین بیماران، نحوه ارایه خدمات دارویی، 

های پرخطر، ارزیابی عالیم خطر در دوران نفاس و ری بارداریپیگی

دیگر شرایط حساس زنان باردار، باعث بروز خطرات جدی برای مادر 

و جنین خواهد شد. بنابراین، الزم است تا با اجرای آموزش ضمن 

روزکردن علم های منظم و بهخدمت ماماها، اجرای بازآموزی

ان را افزایش داد تا زمینه بروز ماماهای شاغل، اطالعات علمی آن

 خطاهای مامایی به حداقل برسد. 
در مطالعه حاضر، توجه به نظارت صحیح بر بیمار و کمبود مهارت 

ها از عوامل مهم بروز کارگیری تجهیزات بخشکارکنان در به

خطاهای مامایی بود که از دیدگاه هر دو گروه دارای نقش یکسانی 

و همکاران، در  محمدفامیان شد. در بروز خطاهای مامایی ب

مطالعه خود بیان کردند که آسیب کارمندان مراقبت از سالمت و 

تجربگی کارکنان، خطاهای درمانی توسط عواملی مانند بی

با توجه به اینکه، کمبود مهارت و  .[9]یابدشده یا افزایش میایجاد

باشد،  ایساز بروز خطاهای حرفهتواند زمینهتجربه در هر بخش می

منظور های آموزشی منظم بهبنابراین الزم است تا با برگزاری دوره

افزایش تجربه و مهارت کارکنان، امکان وقوع خطاهای مامایی را 

 کاهش داد. 

عدم توجه به نظارت صحیح بر بیمار از علل مهم بروز خطاهای 

منظور کاهش خطاهای حرفه مامایی، الزم مامایی بیان شد که به

جه بیشتری به نظارت و مراقبت از بیمار و انجام است تو

ای مانند اخذ شرح حال کامل، توجه به داروها های حرفهمسئولیت

و تفاسیر درست آزمایشات، توجه به عالیم خطر بارداری و پس از 

زایمان، انجام شود و همچنین، مدیران باید در این راستا، نظارت 

 اشند. رسانی بیشتری داشته ببیشتر و اطالع
نتایج نشان داد که ماهیت کاری مامایی از دیدگاه دو گروه 

کننده دارای نقش مهمی در بروز خطاهای مامایی است. شرکت

و همکاران در مطالعه خود، بیان کردند که سختی کار  مسعودی

پرستاری و فشار ناشی از حجم باالی کار و مشکالت رفاهی 

دگی شغلی پرستاران پرستاران از جمله عوامل موثر بر فرسو

و همکاران،  میارکالئی صمدیو این در حالی است که  [10]هستند

در مطالعه خود، بیان کردند که نیروهایی که فرسودگی شغلی 

تری برای کنند، نیروی کارآمدتر و اثربخشکمتری را تجربه می

همچنین، ویژگی مسئولین از دیدگاه هر  .[11]سازمان خود هستند

کننده دارای نقش مهمی در بروز خطاهای مامایی دو گروه شرکت

بیان شد. با توجه به این مساله که ویژگی مسئولین، مانند انتخاب 

مسئولین شایسته و با صالحیت، باعث اعتماد بیشتر کادر درمانی 

شود و این امر، همکاری بیشتری بین مسئولین و به مسئولین می

زارش خطاهای کاری و کارکنان مامایی در زمینه رخداد خطا و گ

اخذ تصمیمات مناسب، برای کاهش خطاهای کاری خواهد شد، 

بنابراین الزم است تا با ایجاد تعامل بین نیروی کاری مامایی و 

حجم کاری، ایجاد امنیت رفاهی در محل کار و انتخاب مسئولین 

 با صالحیت مامایی، زمینه بروز خطاهای مامایی را کاهش داد. 

، از %۶/۴۳با فراوانی  احتیاطید که خطای بینتایج نشان دا

دیدگاه ماماهای شاغل در بلوک زایمانی، بیشترین نوع خطاهای 

ای داده توسط خود آنان یا همکارانشان بود. در مطالعهقانونی رخ

و همکاران با هدف بررسی فراوانی و  محمودآبادی باقریانکه 

قصور مامایی انجام دادند، بیان کردند که بیشترین نوع خطاهای 

قانونی در ماماهای مورد مطالعه آنان، عدم رعایت قوانین دولتی با 

در حالی که این عامل در مطالعه حاضر،  ؛[12]بود %۴/۴۴فراوانی 

ایمانی، به خود، آخرین رتبه را از نظر ماماهای شاغل در بلوک ز 

اختصاص داد و با توجه به اینکه تمام خطاهای مامایی، گزارش 

شوند، از این رو، آمار دقیقی از شود و مورد شکایت واقع نمینمی

بودن آنان در دست نیست. از طرفی، به بررسی تجربیات خطاکار

صورت کننده بهماماها یا همکارانشان از دیدگاه ماماهای شرکت

خته شد که درصد بیشتری از خطاهای قابل مشاهده کتبی پردا

کند. بنابراین نتایج دو مطالعه با هم متفاوت مامایی را گزارش می

رسد که تخصیص سیسستم نظر میهستند. همچنین، به

تر دهی کتبی خطاها، نقش بهتری در تشخیص آمار دقیقگزارش

در راستای ریزی ای مامایی و متعاقب آن برنامهبروز خطاهای حرفه

 کاهش خطاها، خواهد داشت. 
ترین خطای قانونی ، شایع%۴/۴۸مباالتی با فراوانی خطای بی

یا  یدرمان یشاغل در مراکز بهداشت یماماهاداده توسط رخ

و همکاران که با هدف  تدینهمکارانشان بود. نتیجه مطالعه 
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بررسی قصور متخصصین زنان و ماماها انجام شد، نشان داد که 

که با نظرات  [13]مباالتی بودبیشترین نوع قصور مربوط به بی

کننده در مطالعه درمانی شرکت-ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی

حاضر، همسو است. بنابراین، الزم است تا در مراکز کاری ماماها، 

درمانی، توجه بیشتری به انجام وظایف -خصوص مراکز بهداشتیبه

ی مانند اخذ شرح حال دقیق از بیمار، های حرفه مامایو مسئولیت

موقع بیماران، توجه بیشتر به عالیم خطر دوران ارجاع و پیگیری به

بارداری و پس از زایمان و درخواست به موقع آزمایشات برای زنان 

باردار شود تا بروز خطاهای مامایی، کاهش یابند. همچنین، از 

تیاطی و از دیدگاه احدیدگاه ماماهای شاغل در بلوک زایمانی، بی

عنوان مباالتی بهدرمانی، بی-ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی

تواند ناشی از تفاوت محیط کار دو اولویت اول بیان شد که می

احتیاطی گروه باشد. این در حالی است که هم عامل مهم بی

گرفت، اما بر بالین بیمار اشتباهًا (انجام اموری که نباید انجام می

گرفته است مانند تزریقات اشتباه، تفاسیر نادرست آزمایشات  انجام

انگاری مباالتی (به معنای سهلهای غیرعلمی) و هم بیو تشخیص

بایست انجام شوند، مانند عدم درخواست در انجام اموری که می

آزمایشات الزم، عدم بررسی بارداری بیماران و عدم بررسی نوزادان)، 

کند و باید توجه مختلف، تهدید میجان بیماران را به طرق 

انگاری ای و همچنین پرهیز از سهلبیشتری به انجام وظایف حرفه

 شود. 

کاهش خطاهای  برایبا توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر، 

 :شودمامایی و عوارض ناشی از آن پیشنهاد می

ای خود از های حرفهماماهای شاغل توجه بیشتری به مسئولیت

ذ شرح حال کامل از بیمار، بررسی دقیق آزمایشات، داروها جمله اخ

 های حرفه ای داشته باشند. و دیگر مسئولیت
بندی ی مامایی، نظارت بیشتری بر تقسیمهامسئولین بخش

مامایی داشته  کارکنانهای مامایی و برقراری تعادل کاری شیفت

 باشند. 
فرصت استخدام و های مامایی ، استخدام شوند و ماماها در بخش

 ارتقا مناسب برای آنان فراهم شود.
و  عملی ماماها جلسات بازآموزی منظمهای تقویت مهارت برای

 . شودامتحانات عملی در محل کار آنان برگزار 
ای به وضعیت اقتصادی و همچنین وضعیت رفاهی توجه ویژه

 ماماها در محل کار، معطوف شود. 
برای مامایی،  کارکنانای ی حرفههابرخورداری از بیمه مسئولیت

 بودن، توسط تمامی ماماهای شاغل، فراهم شود. دسترسدر 
عقد قرارداد بیمه ها با مهر نظام  برای، توجه و اقدامات کاربردی

 پزشکی مامایی انجام شود. 
 

 گیری نتیجه
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