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 9310میسان آگاهی ماماهای ضهر کرمانطاه از حیطه قانونی وظایف خویص در سال 

 2مستانه کامروامنش ،3، بیژن کبودی*2،مرضیه کبودی1عالمتاج کرمانی

  هچکید

ثب تَجِ ثِ .هٌجز ثِ وبّص تخلفبت ٍ تجؼبت ًبخَضبیٌذ آى خَاّذ ضذ ،ّز حزفِاًیي حبون ثز َلآگبّی درست ٍ وبفی اس  زمینه:

 آضٌب ثبضذ. لَاًیي حبون ثز حزفِ خَیص وبهالًثب  السم است،دّذارایِ هی ثِ لطز ػظیوی اس جبهؼِهبهب ی وِ خذهبت ثسیبر هتٌَػ

 .اًجبم ضذحیغِ لبًًَی ٍظبیف خَیص ّبی ضبغل ضْز وزهبًطبُ اسهبهبتؼییي هیشاى آگبّی ایي هغبلؼِ ثب ّذف 

برضٌبس ٍ وبرضٌبس ارضذ وتي 220ثب هطبروت 1389-90ّبی است وِ عی سبل همغؼیهغبلؼِ پژٍّص حبضز یه  :هاروش 

 .ایفب ثَد سبختِ ٍ خَدهحمكپزسطٌبهِ  ،اثشار گزدآٍری دادُ ّب .اًجبم ضذضبغل در هزاوش دٍلتی ٍ خصَصی ضْز وزهبًطبُ هبهبیی 

داری ووتز اس ٍ تحلیل ٍاریبًس ثب سغح هؼٌی وبی هجذٍرّبی ، ٍ آسهَىآهبر تَصیفیّبی ضبخصثب استفبدُ اس دادُ ّبی پژٍّص 

 .ثزرسی ضذًذ 05/0

فزاد ا% 16حذٍد ثیي در هیشاى ایي . ثَد خَةٍظبیف خَیص  بًًَیاس حیغِ لبهؼِ پژٍّص درصذ ج 2/28هیشاى آگبّی  ها:یافته

 .ارسیبثی ضذثسیبر ضؼیف 

تز هَرد حیغِ لبًًَی ٍظبیف هبهبیی هتَسظ ٍ پبییي ذرهغبلؼْس جوؼیت هَرد ا %8/71 آگبّی تَجِ ثِ ایٌىِثب  گیری:نتیجه

َسش دٍرُ آهعی ثِ داًطجَیبى هبهبیی در  ایحزفِتَجِ ثیطتز ثِ تذریس لَاًیي ٍ همزرات  ضَد ػالٍُ ثزپیطٌْبد هی، ارسیبثی ضذ

 افشایص یبثذ.هَرد ایي در هبهبیی آگبّی ضبغلیي ّبی هزتجظ، ّبی ثبسآهَسی ٍ ّوبیصثب ثزگشاری دٍرُ، داًطگبّی

 .بًَىل، هبهبیی ٍظبیفضزح ، گبّیهبهب، آ ها:کلید واشه
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 مقدمه:

هبهب ثِ وسی اعالق هی ضَد وِ  تحصیالت هبهبیی را درحذ 

وبرضٌبسی ارضذ ثِ پبیبى رسبًیذُ ٍ هَفك ثِ وبرضٌبسی ٍ 

بهبت صالحیت دار هزثَعِ اخذ پزٍاًِ رسوی هبهبیی اس هم

ی ّب. سبسهبى ثْذاضت جْبًی ػولىزدّب ٍ هْبرتضذُ ثبضذ

 ای را ثزای هبهب لبئل ضذُ است وِ اس آىٍسیغ ٍ گستزدُ

هطبٍرُ تٌظین خبًَادُ، هزالجت ّبی دٍراى تَاى ثِ هیجولِ 

غزثبلگزی، ، ًَساد هزالجت هبدر ٍ ،سایوبىٍ وٌتزل  ریثبردا

 هَارد دیگزّبی سًبى، ٍ درهبى ثزخی اس ثیوبریتطخیص ٍ 

 ضغلیّبی ٍسؼت اختیبرات ٍ هسئَلیت. (1اضبرُ ًوَد)

اس ػالٍُ ثز ایٌىِ در حزفِ خَد  هبهبایجبة هی ًوبیذ وِ 

ثِ حیغِ ٍظبیف ثبضذ، ثزخَردار داًص ٍ هْبرت ثبالیی 

چزا وِ هسلظ ثبضذ.ًیش ٍ لَاًیي حبون ثز آى خَیص 

هَفمیت آهیش ًجبم اٍ دارد تبثیز هستمیوی ثز ػولىزد ،آگبّی

. ای استهمزرات حزفِاس افزاددر گزٍ آگبّی وبهل ٍظبیف 

آگبّی اس ایي اصَل هی تَاًذ هٌجز ثِ صذهبت ججزاى ًب

ضَد پیزاپشضىی پشضىی ٍ  گیزًذگبى خذهبتًبپذیزی ثزای 

 ثزای ػبهل اجزا ایجبد ًوبیذی ّبی لضبیٍ هطىالت ٍ پیگزد

(2). 

اًجبم ضذُ در وطَر حىبیت اس آى دارًذ وِ ثزخی هغبلؼبت 

اس سَی ضبیؼتزیي دلیل ػذم رضبیت ٍ عزح ضىبیت 

ایي اهز (. 3)تـی اسـبًـبّبی درهـبة خغـبراى، ارتىـثیو

یب وتجی ثزٍس وٌذ. هی تَاًذ ثِ صَرت ارایِ ضىبیبت ضفبّی 

هطبغل ضغلی در ّبی تزیي تٌصضىبیت ثیوبر، اس هْن

تخغی هبهب اس لَاًیي حبون ثز (. 4ضَد)پشضىی هحسَة هی

دار ًوَدى ایي حزفِ، ثب ایجبد حزفِ هبهبیی ػالٍُ ثز خذضِ

را ًیش ثیوبراى احتوبل هغزح ضذى ضىبیبت ًبخطٌَدی در 

. دستزسی آحبد هزدم ثِ خذهبت پشضىی ٍ دّذافشایص هی

عزح آگبّی اس حمَق خَد، هٌجز ثِ رًٍذ افشایص یبثٌذُ 

ػلیِ وبدر درهبًی، در توبم هٌبعك دًیب ٍ اس جولِ در  دػَی

 . (4-7است) وطَرهبى ضذُ

، اس عزیك ایحزفِدر هَرد لَاًیي هغلَة آگبّی دستیبثی ثِ 

-دٍرُعزاحی ٍ اجزای ثزًبهِ ّبی آهَسضی هٌبست اس لجیل 

ّبی ّذف ثزای گزٍُهزتجظ ّبی ّبی ثبسآهَسی ٍ وبرگبُ

، اًجبم ًیبسسٌجی وبری ایيسهیٌِ. پیص(8) پذیز استاهىبى

، ایحزفِاس عزیك ثزرسی هیشاى آگبّی هبهبّب اس لَاًیي 

، ثزآى ػالٍُ. ّب هیسز استدارٍّبی هجبس ٍ ًحَُ تجَیش آى

وبرآیی ًیزٍی ضبخص هْوی در ارسیبثی افزادگبّی آهیشاى 

ثز ایي اسبس، هغبلؼِ حبضز . (9رٍد)ثِ ضوبر هیًیش اًسبًی 

تؼییي هیشاى آگبّی هبهبّبی ضبغل ضْز وزهبًطبُ اس ثب ّذف 

عزاحی ضذ تب ثز اسبس  حیغِ لبًًَی ٍظبیف خَیص

هٌبسجی عزاحی ّبی ثبسآهَسی ًیبسّبی ثِ دست آهذُ، ثزًبهِ

ضَد ٍ در ًْبیت ػولىزد جبهؼِ هبهبیی را در ارایِ خذهبت 

 ارتمبء داد.

 :و روش ها مواد 

. جبهؼِ هَرد همغؼی استپژٍّص حبضز یه هغبلؼِ 

هبت دٌّذُ خذ ارایِ هزاوشولیِ هبهبّبی ضبغل در  ،پژٍّص

ّب، ضبهل ثیوبرستبىهَجَد در سغح ضْز وزهبًطبُ  هبهبیی

وِ ثِ رٍش سزضوبری  ًذثَدهبهبیی  وبر دفبتز ّب، ٍدرهبًگبُ

 ثزرسی ضذًذ. 

پزسطٌبهِ پژٍّطگز  ،َرد ًیبسّبی هدادُاثشار گزدآٍری 

ٍیي ی تذفب ثَد. ثِ ایي هؼٌب وِ پزسطٌبهِسبختِ ٍ خَد ای

گزفت ٍ تَسظ وٌٌذگبى لزار هیدر اختیبر هطبروتضذُ، 

ضذ. پزسطٌبهِ در دٍ ثخص عزاحی ضذ. ّب تىویل هیآى

ضبهل هطخصبت فزدی ٍاحذّبی هَرد پژٍّص ثخص اٍل 

هبًٌذ: سي، آخزیي هذرن تحصیلی، سبثمِ وبر، هحل وبر ٍ 

هزثَط ثِ سَال  76حبٍی ثخص دٍم داضتي دفتز وبر ثَد. 

ثَد وِ جْت دستیبثی ثِ اّذاف پژٍّص، سٌجص آگبّی 

ضزح ٍظبیف خزیي آتَسظ پژٍّطگزاى ٍ ثب استفبدُ اس 

هصَة ضذُ تَسظ ٍسارت ثْذاضت، درهبى ٍ هبیی هب

 51ضبهل ایي ثخص .تٌظین گزدیذ( 10) آهَسش پشضىی

هَرد همزرات دارٍیی، ضص سَال در هَرد در سَال 
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ّبی رٍشسبیز آسهبیطبت ثبلیٌی، پٌج سَال در هَرد 

ّبی تطخیصی اس لجیل سًََگزافی، رادیَگزافی ٍ آسهَى

سَال در هَرد  پٌجارسیبثی سالهت جٌیي ثَد. ػالٍُ ثزآى، 

 ًٍِ سًبى ٍ وَدوبى ٍ صذٍر گَاّی، ثِ تشریك ٍاوسي 

ًحَُ حذٍد ٍ اختیبر هبهب در اهز سایوبى، ثبرّدر ًیش سَال 

 ثَد.  هطىالت پس اس سایوبىٍ درهبى سیَتَهی، اًجبم اپی

رٍش ٍ (Pilot) هغبلؼِ همذهبتیپبیبیی اثشار ثز اسبس 

(. r=./78( ثزرسی ضذ )Test-retestثبسآسهَى ) -آسهَى

 رٍایی هحتَای اثشاراس عزیك هغبثمت سَاالت پزسطٌبهِ ثب

دستَرالؼول ضزح ٍظبیف هبهبیی تذٍیي ضذُ تَسظ ٍسارت 

 1388در سبل وطَر ثْذاضت، درهبى ٍ آهَسش پشضىی 

، اس پزسطٌبهِیصَری رٍایجْت تبهیي . تبییذ گزدیذ (10)

چْبر تي اس اػضبء ّیبت ػلوی گزٍُ هبهبیی  ًظزات

-در ًوزُضذ.  استفبدُداًطىذُ پزستبری ٍ هبهبیی وزهبًطبُ 

ّبی درست ًوزُ یه ٍ گذاری ایي پزسطٌبهِ، ثِ اًتخبة

ًوزُ وست ضذُ ّبی اضتجبُ ًوزُ صفز تؼلك گزفت. اًتخبة

ًوزُ  0-76تَسظ ٍاحذّبی هَرد پژٍّص در همیبس 

،  %50،%25ّبی اٍل، دٍم، ٍ سَم )ًمبط نرچبهحبسجِ ضذ. 

-هالن دستِ(، 76ًوزُ حذاوثز ًوزُ لبثل وست )اس  (75%ٍ 

ثسیبر ضؼیف، گزٍُ آگبّی در چْبر ثِ تزتیت افزاد ثٌذی 

 خَة ثَد. آگبّی هتَسظ، ٍ آگبّی ضؼیف، آگبّی 

تب  1389گز اس ثْوي پزسص ،ّبآٍری دادُجْت جوغ

ّبی پژٍّص هزاجؼِ ٍ ٍاحذ ثِ هحل وبر 1390اردیجْطت 

تىویل ّب تَسظ آىًبهِ پزسص ،پس اس وست رضبیت

در  ،گزپزسص یدر هَرد وسبًی وِ در سهبى هزاجؼِگزدیذ. 

هحل وبر خَد حبضز ًجَدًذ اس رٍش هزاجؼِ هجذد استفبدُ 

ّبی هخذٍش اس هغبلؼِ حذف ٍدر ًْبیت پزسطٌبهِضذ. 

تجشیِ ٍ تحلیل پزسطٌبهِ هَرد ثزرسی لزار گزفت.  220

ّبی در لبلت جذٍل -16SPSSافشار ًزمثب استفبدُ اس ،ّبدادُ

ًجبم ا)فزاٍاًی درصذ( آهبر تَصیفی فزاٍاًی ٍ ثب استفبدُ اس 

ٍ هجذٍروبی آسهَى ّبی ارتجبط ثیي هتغیزّب اس عزیك . ضذ

داری ووتز اس ثب سغح هؼٌی(ANOVA)تحلیل ٍاریبًس 

 ثزرسی گزدیذ.05/0

 ّب:یبفتِ

(اس %1/69ًفز ) 152 ًطبى دادپژٍّص ّبی هٌتج اس ایي دادُ

ّب ٍ هزاوش در حزفِ هبهبیی در ثیوبرستبىٍاحذّبی پژٍّص 

(در %5/29ًفز) 65وزهبًطبُ، ثْذاضتی داًطگبُ ػلَم پشضىی

(در آهَسش هطغَل ثِ %4/1ًفز ) سٍِ  ،ضخصی دفتز وبر

هَرد پژٍّص در گزٍُ  جوؼیتثیطتزیي فزاٍاًی وبر ثَدًذ.

اس  %4/46ثَد وِ   ٍ ًفزد صذٍسبل ثب تؼذاد  21-30سٌی 

را تطىیل دادًذ. ضصت ٍ یه ّبی هَرد پژٍّص ٍاحذول 

 (%9/25ًفز ) 57، ٍ سبل 31-40در گزٍُ سٌی  (%7/27ًفز )

هیبًگیي ٍ  سبل لزار داضتٌذ. 41-50گزٍُ سٌی  درًیش 

ثَد. همغغ تحصیلی سبل  9/32±7/8اًحزاف هؼیبر سي آًْب 

 سیضٌبوبر (%4/1ًفز ) 3وبرضٌبسی ٍ  (%6/98ًفز) 217

حبوی اس آى ثَد وِ ثیي وبی هجذٍر ًتبیج آسهَى ارضذ ثَد. 

وست ضذُ اس  رتجِ آگبّی )اس ثسیبرضؼیف تب خَة(

دار آهبری ٍجَد رتجبط هؼٌیثب سبثمِ وبر هبهبیی ا ،پزسطٌبهِ

بى ـًطس ـٍاریبًل ـتحلیَى ـآسه(. P value<0.05)دارد

بهِ در ـذُ اس پزسطٌـت ضـزُ وسـیي ًوـي هیبًگـداد ثی

َد ـدار ٍجیـبٍت هؼٌـتفش ـًیی ـسٌف ـهختلّبی زٍُـگ

 تَسظّب ثب ثزرسی دادُ(. P value<0.05)دارد 

هیشاى آگبّی هبهبّب اس ذاًىي، هطخص گزدیذ وِ آسهًَ

هیبًگیي ًوزُ وست ضذُ اس ای ثز اسبس لَاًیي حزفِ

دٍ گزٍُ سٌی  ثیص اسسبل  31-40در گزٍُ سٌی  ،پزسطٌبهِ

ٍلی ثیي دٍ گزٍُ دیگز (. P value<0.05) استدیگز 

 (. در ثیي هَاردP value>0.05دار ًیست )تفبٍت هؼٌی

حذٍد ٍ هزثَط ثِ حیغِ  ،ثیطتزیي هیبًگیي ًوزُثزرسی ضذُ 

 سیَتَهی ٍ درهبىاختیبر هبهب در اهز سایوبى، ًحَُ اًجبم اپی

ٍ ووتزیي هیبًگیي ًوزُ هزثَط ثِ هطىالت پس اس سایوبى؛ 

 . جَدٍ صذٍر گَاّی ،تشریك ٍاوسي ثِ سًبى ٍ وَدوبى

هیبًگیي ول ًوزُ وست ضذُ اس در هجوَع ثب تَجِ ثِ 

آى ثَد است، یبفتِ ّب حبوی اس  03/48 ±1/9وِ پزسطٌبهِ 
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ي ٍ همزرات حبون ثز حزفِ اًیَآگبّی هبهبّب اس لهیشاى  وِ

آگبّی هبهبّب اس حیغِ هیشاى .در سغح هتَسظ استهبهبیی 

ثز اسبسویبًگیي ًوزات وست لبًًَی ٍظبیف خَیص 

 .ذٍل ضوبرُ یه آٍردُ ضذُ استذر جضذّ

 

 1331میزان آگاهی واحدهای پژوهش در مورد حیطه قانونی وظایف خویش در سال  :9جدول ضماره 

 دامنه نمره کسب ضده آگاهی میسان
 تعداد

 درصد

 12-19 ثسیبر ضؼیف
35 

(9/15)% 

 20-38 ضؼیف
52 

(6/23)% 

 39-57 هتَسظ
71 

(3/32)% 

 58-76 خَة
62 

(2/28)% 

 

 بحث:

اس جوؼیت تحت  %2/28، ی ثِ دست آهذُّبثزاسبس یبفتِ

پَضص ایي پژٍّص در هَرد حیغِ لبًًَی ٍظبیف خَیص 

آگبّی در حذ هتَسظ ٍ یب  %8/71 در آگبّی خَثی دارًذ ٍ

همزرات ٍ لَاًیي تز است. هیشاى آگبّی هبهبّب اس پبییي

هبهبیی در ضْز ّبی هختلف هَرد ارسیبثی لزار گزفتِ است. 

ثز  1384بل در س ضبُ حسیٌی ٍ ّوىبراىای وِ در هغبلؼِ

 آگبّی،(11) هبهبی استبى هبسًذراى اًجبم دادًذ 140رٍی 

ػلت ّب در سغح خَة لزار داضت. اس ًوًَِ %60حذٍد 

گیزی آگبّی، الٍُ ثز تفبٍت در اثشار اًذاسُایي تفبٍت ػ

هب ثب هغبلؼِ ًبضی اس تمسین ثٌذی هتفبٍتی است وِ هغبلؼِ 

ّب ًوزاتی آىحسیٌی ٍ ّوىبراى دارد. ثذیي صَرت وِ ضبُ

را وِ یه اًحزاف هؼیبر اس هیبًگیي فبصلِ داضتِ است را 

ٍ ثیطتز اس آى خَة در ًظز  هتَسظ، ووتز اس آى ضؼیف

هیشاى  ،در لشٍیيتَسظ هحوذی دیگزی  هغبلؼِ. اًذگزفتِ

ای در هَرد لَاًیي حزفِرا استبى لشٍیي  یهبهب 93آگبّی 

. ایي (12) ستاسَال هَرد ثزرسی لزار دادُ 20ثز اسبس 

هبهبّب اس آگبّی  %2ثیبًگز ایي هَضَع است وِ تٌْب  هغبلؼِ

ٍ همزرات هبهبیی ثزخَردارًذ، وِ ثِ خَثی در هَرد لَاًیي 

-حسیٌی ٍ هب هیهزاتت ووتز اس ًتبیج حبصل اس هغبلؼِ ضبُ

جب ًبضی ضَد وِ ایي تفبٍت هوىي است اس آىثبضذ.

را ، افزاد ثب هذرن وبرداًی هبهبیی خَدهغبلؼِ هحوذی در 

سبل در ًیش جی فمْب ٍ ّوىبراى حباست.وزدًُیش ٍارد 

، پژٍّطی ثِ هٌظَر هیشاى آگبّی هبهبّب اس لَاًیي 1386

هجبسات اسالهی در هَرد ضبغلیي حزف پشضىی اًجبم دادًذ 

اس هبهب در ایي هَرد اس  %6(، ٍ اػالم وزدًذ تٌْب حذٍد 13)

ردارًذ. پبییي ثَدى هیشاى آگبّی ثذست آگبّی خَثی ثزخَ

تَاًذ ًبضی اس ایي ثبضذ وِ ایي هغبلؼِ ثیطتز ثز آهذُ هی

وِ تبویذ هب در  لَاًیي هجبسات اسالهی تىیِ دارد، حبل آى

 هَرد لَاًیي حبون ثز ضزح ٍظبیف ثَدُ است. 
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ّوبًگًَِ وِ ثیبى گزدیذ ػالٍُ ثز هغبلؼِ حبضز ّوبًٌذ 

گبّی جبهؼِ هبهبیی آبری اس هغبلؼبت هطبثِ دیگز، سغح ثسی

پبییي ای در سغح هغلَثی ًیست. در هَرد لَاًیي حزفِ

 تَاى ًبضی اس تغییزهیهبهبّب را ػوَم ثَدى سغح آگبّی 

هىزر ضزح ٍظبیف هبهبیی عی چٌذ سبل اخیز ٍ ػذم اعالع 

هوىي است ػلت . رسبًی هٌبست در ایي سهیٌِ داًست

ی ٍاحذّبی هَرد پژٍّص اس آگبّضؼیف ثَدى 

در هغت هبهبیی ٍ در ّب ثسیبری اس آى،ػذم اضتغبل همزرات

ًتیجِ ًذاضتي اًگیشُ جْت اعالع اس لَاًیي ٍ همزرات 

-ًیش ثبضذ. ػذم آگبّی هٌبست اس لَاًیي وبری، هیهزثَعِ 

تَاًذ ًبضی اس ٍجَد تضبد در ًحَُ اجزای لَاًیي در 

َر ًیش ثبضذ. ثِ ػٌَاى هثبل ّبی هختلف اجزایی وطدستگبُ

ضزح ٍظبیف ٍ اختیبراتی وِ ٍسارت ثْذاضت، درهبى، ٍ 

آهَسش پشضىی ثزای هبهبّب لبیل ضذُ است ثب ًحَُ اجزای 

گذار ثسیبر هتفبٍت است. ضفبف ّبی ثیوِآى تَسظ دستگبُ

تَاًذ اس دیگز دالیل ًجَدى همزرات ٍ ػذم راٌّوبیی دلیك هی

دیگزی وِ ثبیذ ثِ آى تَجِ ضَد ایي هَضَع ثبضذ. هسبلِ 

ّبی حیي تحصیل وبفی ایي است وِ هوىي است آهَسش

 در ثزًبهِ آهَسشثْتز است وِ ًجبضذ. لذا ثِ ًظز هی رسذ 

چزا وِ ثزًبهِ  تجذیذ ًظز صَرت گیزد.هبهبیی ی داًطگبّ

است وِ هَرد آهَسش وبرضٌبسی هبهبیی لزیت ثِ چٌذ دِّ

ثب تَجِ ثِ تحَالتی وِ در  ثبسًگزی جذی لزار ًگزفتِ است.

چٌذ سبل اخیز در ػلن هبهبیی، ًیبسّبی هزدم، ٍ لَاًیي 

است، ثبسًگزی ثزًبهِ آهَسضی جبری هولىت رخ دادُ

 یبثذ. وبرضٌبسی هبهبیی ضزٍرت هی

 نتیجه گیری:

هبّبی هب % 72حذٍد آگبّی حبضز هغبلؼِ در  جب اس آى

 خَدضزح ٍظبیف لَاًیي حبون ثز اس در حزفِ هبهبیی ضبغل 

ضوي ضَد پیطٌْبد هیلذا  ثَد، تزهتَسظ ٍ پبییيدر سغح 

ثبسًگزی ثزًبهِ آهَسش هبهبیی در سغح وطَر، تَجِ 

همزرات ٍ لَاًیي هبهبیی ثیطتزی ثْأهَسش داًطجَیبى ثب 

-هْبرت ثزای حفظ ٍ رٍسآهذ ضذى اعالػبت ٍ. ضَدهجذٍل 

ّبی هلی ّوبیصهبهبیی، ًیبس ثِ ثزگشاری ای حزفِّبی 

آهَسضی ّبی ٍرٍُ دآضٌبیی ثب لَاًیي ٍ همزرات حزفِ ای 

ٍاوسیٌبسیَى ٍ صذٍر ًحَُ اًجبم ثب تبویذ ثز وَتبُ هذت 

تحول ووتزیي تب ایي لطز ثتَاًٌذ ثب ٍجَد دارد، گَاّی 

ثِ گیزًذگبى خذهبت هغلَة تزی  هٌطبء ضغلی، آسیت

 گزدًذ.خذهبت 
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Abstract 

Introduction: Midwife as a health care professionalin variety aspects of reproductive health 

should be familiar with her duties. This study was performed to investigate the knowledge of 

occupational midwives about their legal duties.   

Methods: This cross-sectional study was carried out in January 2010 until May 2011 on a 

population of 220 occupational midwives in governmental and private centers, who were willing 

to participate in this study at Kermanshah city. The research tool was a researcher-made 

questionnaire including items about legal duties adapted from midwifery regulation in Iran, 

which was completed by study participants. Study data was analyzed by SPSS software using 

descriptive and inferential statistics.  

Results: Among the study populations, %28.2 had well knowledge about their legal duties and 

16 percent was very poor. 

Conclusion: According to research findings, knowledge of majority of midwives about their 

legal duties was moderate. This finding reveals the importance of legal duties education to 

occupational midwives.  

Key words: Midwife, Knowledge, Midwifery Legal Duties.  
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