
یــیاـــامـــتاري و مــــهاي پرستـــــي مراقبلهــــمج
63تا55صفحات،90بهار و تابستان ،1يشماره،1يدوره

هاي شهر در بیمارستانت آن توسط آنهایزان رعایمار و میپرستاران از حقوق بیآگاهبررسی 
مشهد

3یروحاننیمه4،اینيوره سپهرمنص3،آذر آوازه،2یه قاسم کاشانی، سم1یمیان عظیر واحدیام

amirvahedian63@gmail.comدانشکده پرستاري مامایی زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان،زنجان،:ولئمسيویسندهن

دهیچک
منشور حقوق بیمار عبـارت اسـت از دفـاع از    . درمانی دارد،داشتیحقوق بیمار همان انتظاراتی است که او از موسسات خدمات به:و هدفزمینه

مالی از جسم و جان وضعیتحقوق انسان به منظور حفظ حرمت و عزت او براي اطمینان از اینکه در مواقع بیماري بدون تبعیض سنی و جنسی و 
این مطالعه با هدف . رام و با کیفیت مطلوب ارایه خواهد شدو سالمت او مراقبت کافی به عمل خواهد آمد و این مراقبت در محیطی سرشار از احت

.انجام شده استهاي شهر مشهددر بیمارستانتعیین آگاهی پرستاران از حقوق بیمار و میزان رعایت آن توسط آنها
باشـند کـه بـه روش    مـی از پرسـتاران  نفـر 486هاي پـژوهش شـامل   نمونه. مقطعی بود-این پژوهش یک مطالعه تحلیلی توصیفی: روش بررسی

اي مشتمل بر سه بخش بود؛ بخـش اول مربـوط بـه مشخصـات     ها پرسشنامهگرد آوري دادهارابز. اي ساده انتخاب شدندطبقهتصادفی گیري نمونه
ـ  داده،هـا توسـط پرسـتاران   پس از تکمیل پرسشـنامه .هاي حقوقی بیماران بوده موقعیتبدموگرافیک و بخش دوم و سوم مربوط  ا اسـتفاده از  هـا ب

.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSSافزار آماري نرم
در سـطح عـالی  ) 4/62و5/54(مـوارد ازگـاهی و رعایـت حقـوق بیمـار از دیـدگاه پرسـتاران در بـیش از نیمـی        آنتایج نشان داد میزان : افته های

نشـان  داري ارتبـاط معنـی  ...، سـمت و  ی شـده، سـابقه و تحصـیالت   سن کیفـ از قبیلییبوده و میزان آگاهی و رعایت حقوق بیماران با متغییرها
.)P>0/05(نداد

با توجه به نتایج، رعایت حقوق بیمار در بیش از نیمی از موارد در سطح عالی بوده، ولی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع الزم است با : نتیجه گیري
ه حقوق بیماران و حقوق پرستاران و ایجاد ضمانت اجرایی براي آن، احترام به این گروه از انجام اقداماتی از قبیل تدوین و تصویب قوانین مربوط ب

درمانی و رضایت بیشتر بیمار، کادر -دریافت کنندگان مراقبت بهداشتی حفظ و ارتقاء یابد تا در آینده نزدیک شاهد بهبود کیفیت خدمات بهداشتی
.درمانی و بیمارستانی باشیم

قوق بیمار، آگاهی، عملکرد، پرستارح: واژگان کلیدي

مقدمه 
مار عبارت است از دفاع از حقوق انسـان  یمنشور حقوق ب

نکه درینان از ایاطميبه منظور حفظ حرمت و عزت او برا
از یمـال تیوضعو یو جنسیض سنیبدون تبعيماریمواقع ب

وبه عمل خواهد آمد یجسم و جان و سالمت او مراقبت کاف
ت مطلـوب  یـ فیسرشار از احترام و با کیطین مراقبت در محیا

مـار موجـب  یت منشـور حقـوق ب  یـ رعا).1(ه خواهد شدیارا
یو درمـان یمـار و کارکنـان بهداشـت   یع در روابـط ب یبهبود سر
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مـار رابطـه کـادر    یتر بعیدرمان بهتر و سريکه برا) 2(شودیم
یین کـارآ یا. جاد گرددیباال اییبا کارایستیمار بایو بیپزشک

يت بـرا یـ رد در نهایـ گیکه انجام مينه و هر دشواریبا هر هز
ارتبـاط موفـق منجـر بـه     . پزشک سودمند خواهد بـود مار ویب

ت یـ فیش کیمـار، افـزا  یبيبـرا یکامل دستورات پزشکياجرا
ماران از پزشکان به طـور  یت بیزان شکایها شده و از ممراقبت

قات نشان داده که عدم یتحق). 3و 2(کاهد یمياقابل مالحظه
ار مهم در طـرح  یمار از عوامل بسین پزشک و بیارتباط موفق ب

بـا  يانسـان موجـود  ).5و 4(ت از پزشکان بوده اسـت  یشکا
بـوده کـه در دوران   يو معنـو ی، اجتماعی، روحیابعاد جسم
کـه بـدون کمـک    ) 6(حقـوق اسـت   يدارايماریسالمت و ب

هـا  سـال ). 7(ست یت و کسب آن نیحماگران قادر به دفاع،ید
کردنـد کـه   یبخصوص پزشکان فکـر مـ  یقبل کارکنان بهداشت

انسان آگاه بوده، مجـاز  یفقط آنها نسبت به سالمت و تندرست
مـاران بـه   یجـه ب یدر نت) 8(ن سرنوشـت انسـان هسـتند    ییبه تع

ر بودن در معرض تخلفـات و نقـاط قـوت و    یب پذیخاطر آس
امـا  ). 9(گرفتنـد  یقـرار مـ  یدرمـان -یستم بهداشـت یضعف س

و یجامعه نسبت به موضوعات بهداشـت یش آگاهیامروزه افزا
ن خدمات باعث بروز ینده استفاده از ایفزآيهانهیو هزیدرمان

و آنهـا از  ) 7(ان شـده اسـت   یان متقاضیک جنبش فعال در می
ت کامل خـدمات  یانتظار دارند مسئولیمارستان و کادر درمانیب

ارائه شده از طـرف خـود را بـه عهـده     یپزشکيهاتو مراقب
و در صورت بـرآورده نشـدن انتظاراتشـان عکـس     ) 8(رند یبگ

م یماران و سـه یکه آگاه کردن بچرا) 10(دهند یالعمل نشان م
و محتــرم شــمردن حقوقشــان يریــم گیکــردن آنهــا در تصــم

ــود ــودن در يده، دوران بســتریآنهــا را ســرعت بخشــيبهب ب
ت یز رضـا یـ و در مجمـوع ن ) 8(دهـد  یکاهش ممارستان رایب
) 7(مارستان را به دنبال خواهد داشـت  یو بیمار، کادر درمانیب

نـامطلوب و  يهاامدیت آن، موجب پیکه عدم رعایدر صورت
یبـه عـالوه حتـ   . خواهد شدیمار به کادر درمانیبياعتمادیب

فتد کـه اصـالح آن   یبين راستا اتفاق ناگواریممکن است در ا

). 11(بـه دنبـال داشـته باشـد     یگـرد قـانون  یناممکن باشد و پ
یدرمـان -یسـتم بهداشـت  یدر سیاتیـ نقـش ح يپرستاران دارا

يمـار و خـانواده و  یبـا ب یاد و مداومیو تماس ز) 12(هستند 
ت پرسـتاران روز بـه روز   ینقش و مسـئول یاز طرف) 13(دارند 

ک حرفـه  یبه عنوان يکند و پرستاریدا میپيعتریف وسیتعار
شـود یشناخته مـ یو پزشکیجوامع قانونيژه و مستقل برایو
)14 .(Levin skyنـه  یامروزه اطالعات مـردم در زم سدینویم

کـه آنهـا   يبـه طـور  . افتـه اسـت  یش یافزایبهداشت و سالمت
را به عنـوان  یاز خدمات بهداشتيو بهروریبهداشت، سالمت

ت بعنوان یر حماگیاز طرف د). 15(دانند یخود میحق اساس
Gadowت پرستاران محسوب شده که یفعالازيبخش ضرور

از يازهـا، آگـاه کـردن و   یص نیمار در تشـخ یآن را کمک به ب
) 16(دانـد  یق مـ یـ ن حقـوق و عال یـ حقوقش و حفاظـت از ا 

الت یش سطح تحصـ یمانند افزایدهد عواملیمطالعات نشان م
ـ از فوایعمـوم يهایو ارتقاء آگاه يتکنولـوژ د و خطـرات  ی

ش توجه بـه  ین، افزای، عدم اعتماد به متخصصیشرفته پزشکیپ
، يت مصرف کنندگان و رشد نهضت حقـوق شـهروند  یمحور
ش سطح توقع و انتظارات مردم از احراز حقـوق خـود   یبر افزا

و اشـراف گـروه   یمار نقش داشته و ضرورت آگاهیبه عنوان ب
ه گوشـزد  شـتر از گذشـت  ینـه ب ین زمیـ را در ایدرمـان یبهداشت

قـرار گـرفتن در نقـش    يب پرستاران بـرا ین ترتیبه ا. کنندیم
ل یمار و تمایالزم از حقوق بیاست که آگاهيضروریتیحما
از مـوارد  یکسـب آگـاه  . ن نقـش را داشـته باشـند   یايفایبه ا

در جهـت اصـالح و بهبـود    يمربوط به حرفه پرستاریحقوق
مار، عـالوه بـر   یو حفظ حقوق بیمراقبتيهااستانداردیدائم

یقـانون يهـا يریـ توانـد احتمـال درگ  یمار میت بیکسب رضا
قـات  یاز تحقیج بعضـ ینتـا ). 17(ز کاهش دهد یپرستاران را ن

دهـد کـه اغلـب    یماران نشان مـ یانجام شده در مورد حقوق ب
افـت اطالعـات از   یاز جمله دریماران معتقدند موارد حقوقیب

از درمـان و عـدم   یص و درمان، عواقب و خطرات ناشیتشخ
آنـان و گـوش فـرا دادن بـه     يهـا درمان، توجه به درخواسـت 
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ت یــرعایو درمــانیگــروه مراقبتــيشــان از ســویهاصــحبت
ن حقـوق گـام اول آگـاه    یـ ت ایرعاياز آنجا که برا.شودینم

زان یـ نـه سـنجش م  یدر زمییهایبودن از آن است، انجام بررس
).18(رسـد یظر مبه نين حقوق ضروریپرستاران از ایآگاه
نـه  یت موضوع و کمبود مطالعـه در زم ین با توجه به اهمیبنابرا

یآگـاه بررسی ن پژوهش بهیماران در کشور ما، در ایحقوق ب
ت آن توسـط آنهـا در   یـ زان رعایـ مار و میپرستاران از حقوق ب

1390سـال  اولمـه  یدر نمشـهد منتخب شـهر يهامارستانیب
جهـت  ییهش به عنـوان راهنمـا  ن پژویج ایتا نتا. پرداخته شد

مـار،  یت بیـ رد و موقعیـ ن محترم مورد استفاده قـرار بگ یمسئول
يت حرفه پرسـتار یو موقعیدرمان-یت خدمات بهداشتیفیک

.ابدیارتقاء 

یبررسروش
بوده که یمقطعیلیتحل-یفیک مطالعه توصین پژوهش یا

آن تیـ زان رعایـ مـار و م یپرسـتاران از حقـوق ب  یدر آن آگاه
نفـر  486نمونـه پـژوهش متشـکل از    . ن شـد یـی توسط آنها تع

ياطبقهیتصادفيریپرستار بود که با استفاده از روش نمونه گ
يهـا مارستانین صورت که ابتدا بیبه ا. دندیساده انتخاب گرد

شـدند،  يدسته بنـد یو خصوصیشهر مشهد به دو طبقه دولت
هـا  مارسـتان ین بیـ تعداد پرستاران شاغل در ابا توجه بهسپس 

ن یها از بآنگاه نمونه. دیقه مشخص گردبحجم نمونه در دو ط
یهـا بـه صـورت تصـادف    مارسـتان ین بیـ پرستاران شـاغل در ا 

ـ  یباین پرستاران میا. ساده انتخاب شدندياطبقه ش ازیسـت ب
هـا  دادهيابـزار گـردآور  . )16(ماه سابقه کار داشـته باشـند  6

خـش بـود کـه بـه روش خـود      مشتمل بـر سـه ب  ياپرسشنامه
قسـمت اول  در.شـد یل میتوسط پرستاران تکمیگزارش ده

مـورد پـژوهش   يهـا ک واحـد یپرسشنامه مشخصات دموگراف
یزان آگـاه یسنجش ميقسمت دوم پرسشنامه برا. دیثبت گرد

21م شـده بـود کـه شـامل     یمـاران تنظـ  یپرستاران از حقـوق ب 

مـورد حـق   2، یمـورد حـق آگـاه   4بود که یت حقوقیموقع
مورد 3، یم شخصیو حفظ حريمورد حق رازدار5انتخاب، 

مورد حق مراقبـت و درمـان   3مورد حق امتناع، 3حق احترام، 
الزم به ذکر است که ابعاد .مورد حق اعتراض بود1ح و یصح

پشـت سـر هـم قـرار     21به ترتیـب از سـئوال یـک تاسـئوال     
ت مـورد  یـ ح و غلـط بـودن موقع  یدر هر سئوال صح.اندگرفته

ک و حـداقل  یـ ت حـداکثر  یگرفت و هر موقعیپرسش قرار م
ازات حـداقل صـفر و   یـ در کـل جمـع امت  . از داشـت یـ صفر امت
در 10-6ف، یدر سـطح ضـع  5-1از یـ بود که امت21حداکثر 

و بـاالتر در  16در سـطح خـوب و   15تـا  11سطح متوسـط،  
يقسـمت سـوم پرسشـنامه بـرا    . گرفـت یقـرار مـ  یسطح عال
م یدگاه پرسـتاران تنظـ  یمار از دیت حقوق بیزان رعایسنجش م
ها مشـابه بـا قسـمت    تیکه از نظر تعداد و نوع موقع. شده بود

ت، چنـد  یـ در هر سئوال پس از مطرح شـدن موقع . بودیآگاه
،از آنها را انجام دهندیکیرفت پرستاران ینه که احتمال میگز

در صورت ن بود و یترحیها صحنهیاز گزیکی. مطرح شده بود
گـر  یديهـا نـه یشـد و اگـر گز  یاز داده مـ یک امتیانتخاب آن 

از کـل و  یامت. گرفتیاز صفر به آن تعلق میشد، امتیانتخاب م
پـس از تکمیـل   .بـود یز ماننـد قسـمت آگـاه   یـ نيدسته بنـد 

شـد  سئوال باز پرسیده مـی 3پرسشنامه توسط پرستاران از آنها 
. آورده شده استسهکه در جدول 

منجملـه  ياریپرسشنامه در مطالعات بسـ یو اعتبار علماعتماد
کـه در  ).16(د شـده اسـت  یـ و همکـاران تائ یانیمطالعه نصـر 

پرسشنامه از روش اعتبار ین اعتبار علمییمطالعه آنها جهت تع
ابـزار از آزمـون مجـدد    یو جهت کسب اعتمـاد علمـ  يمحتو

ه قسمت دوم پرسشنامیب که همبستگین ترتیبه ا. استفاده شد
و قسـمت سـوم   r = 0/95مـار  یاز حقـوق ب یمربوط به آگاه

بـه دسـت   r = 0/90مار یت حقوق بیپرسشنامه مربوط به رعا
بعد از .دین گردییپرسشنامه تعیب اعتماد علمین ترتیبه ا. آمد

ل به شرکت در مطالعـه  یکه تمایان اهداف پژوهش پرستارانیب
.)یت ضــمنیرضــا(ل نمودنـد  یــرا داشـتند، پرسشــنامه را تکم 
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SPSSيل اطالعات با استفاده از نـرم افـزار آمـار   یه تحلیتجز

طرفه، کاي دو و کیانس یز واریآناليآماريهاو آزمون11.5
کمتـر از  Pزان یـ م. رسون صورت گرفـت یپیب همبستگیضر
.در نظر گرفته شديداریبه عنوان سطح معن05/0

افته های
یـانگین گـروه سـنی    نتایج حاصل از پـژوهش نشـان داد م  

از نظـر  .باشـد مـی سـال  59/796/32پرستاران مورد بررسی 
ــر439جــنس  ــد)8/93(نف ــل، .زن بودن از نظــر وضــعیت تاه

ــر265 ــد ) 6/56(نف ــرد بودن ــر459.مج ــدرك ) 1/98(نف م
از نظر بیمارسـتان محـل   .تحصیلی کارشناسی پرستاري داشتند

لتی بودنـد و  هاي دوشاغل در بیمارستان) 7/73(نفر345کار، 
) 7/26(از نظر بخش محل اشتغال بـه کـار، بیشـترین فراوانـی     
) 9/1(مربوط به اشتغال در بخش داخلـی و کمتـرین فراوانـی   

میانگین سابقه کـار در  .مربوط به اشتغال در بخش نوزادان بود
بـوده و از نظـر   سـال  34/135/2هاي مـورد پـژوهش  نمونه

میانگین و انحـراف  . ندپرستار بود)2/90(سمت شغلی اکثریت
معیار نمرات آگاهی و عملکرد پرستاران در جدول شماره یک 

میانگین و انحراف معیار ابعاد مختلف آگاهی .آورده شده است
بـر  . انـد و عملکرد حقوق بیمار در جدول دو نشـان داده شـده  

ـ  یپیب همبسـتگ یق ضریط بـا  و عملکـرد  ین آگـاه یرسـون ب
ــات دموگراف ــاطالع ــک ی ــاط معن ــت يداریارتب ــود داش وج

)p<0/0001 (شـتر  یافراد بیزان آگاهین منظور که هرچه میبد
. شـد یشـتر مـ  یمار از طـرف آنهـا ب  یت حقوق بیزان رعایبود م

هاي سن و نوع بیمارسـتان بـا   آزمون آماري کاي دو بین متغییر
آگاهی و عملکرد در مورد حقوق بیمار ارتبـاط معنـی داري را   

مون آنالیز واریانس یکطرفه از بـین  آزو)p>0/05(نشان نداد
هاي بخش محل کار، تاهل، تحصیالت، سابقه، سـمت و  متغییر

آگاهی و عملکـرد در مـورد حقـوق    ن یانگیمسن کیفی شده با 
ـ داري را نشـان  بیمار تفـاوت معنـی   جـدول شـماره سـه    .دادن

پرستار از حقوق بیمار و شرکت یاطالعاتی در خصوص آگاه
.دهدنشان میرامشابهینیباليهاقیدر تحقويیقبل

يهامارستانیپرستاران شاغل در بیع فراوانیتوز: 1جدول 
در مورد آگاهی و مشهدشهر خصوصی منتخبدولتی و

ماریدر زمینه حقوق بعملکرد
آگــاهی و عملکــرد 
در زمینــه حقــوق  

ماریب

عملکردآگاهی

درصدتعداددرصدتعداد

0000)≥5(ف یضع
12/063/1)10–6(متوسط 
2123/451703/36)15–11( خوب 

2555/542924/62)≤16(یعال
468100468100جمع

ــراف   ــانگین و انح می
05/294/1529/203/16معیار

میانگین و انحراف معیار نمـرات ابعـاد حقـوقی    :2جدول 
شـهر  منتخـب دولتـی هاي خصوصی وبیمار در بیمارستان

دمشه

ابعاد حقوقی بیمار

عملکردآگاهی

میانگین
انحراف 

معیار
میانگین

ــراف  انح
معیار

35/362/038/364/0حق آگاهی

53/150/057/151/0حق انتخاب
ــق رازداري و  حـــ
حفــــظ حــــریم  

شخصی
83/371/082/377/0

27/261/030/264/0حق احترام
04/262/003/262/0حق امتناع
ــق مر ــت و حـ اقبـ

درمان صحیح
08/273/010/272/0
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80/039/079/040/0حق اعتراض

ويیپرستار از حقوق بیمار و شرکت قبلیآگاه:3جدول 
مشابهینیباليهاقیدر تحق

)درصد(تعداد پاسخسئوال

زان اطالعات شما دربـاره  یم
مار چقدر است؟یحقوق ب

)درصد5/3(نفر 17ادیزیلیخ
)درصد5/9(نفر 46يمقدار

ناچیز
نفر 423

)درصد87(

ــآ ــما در تحقی ــا ش ــاقی يه
مشـابه قـبال شـرکت    ینیبال

د؟یاکرده

ریخ
نفر477

)درصد2/98(
ا دو یک یبله، 

بار
)درصد85/1(نفر 9

اگر پاسخ شما مثبت اسـت،  
ت نامه یا به شما فرم رضایآ

آگاهانه یا ضمنی داده شد؟

)درصد4/44(نفر 4بله

)درصد6/55(نفر 5ریخ

بحث و نتیجه گیري
پرسـتاران از  یزان آگـاه یپژوهش نشان داد که ميهاافتهی

الت، سـابقه  یجـنس، تحصـ  يهارییمار بر حسب متغیحقوق ب
مارسـتان محـل کـار و سـمت     یکار، بخش محـل کـار، نـوع ب   

یزان آگـاه یـ درصد در حد عالی و م5/54پژوهش يهاواحد
ار یـ درصد در حد خوب قرار داشت که بر اساس مع3/45آنها 

ن یا.ردیگیف در حد عالی قرار میا متوسط، ضعی، خوب یعال
یرسمیاخالقيهار آموزشید بتوان به تاثیرا شایزان آگاهیم
ط یط خـاص در محـ  ی، وقوع شرایطی، عوامل محیر رسمیا غی

يهاق رسانهیارائه شده از طريهاهین و توصیکار، تذکر مسئول
پرستار مسئول است که در یطیدر هر شرا. مرتبط کردیگروه

حرفه خود کسـب اطـالع کنـد    یو اخالقیمورد اصول حقوق
و رسالت هر انسـان در همـه   يا، حرفهیفه شرعین وظیرا ایز
جـه  یز در نتیـ ن1377ان در سـال  یصـابر . دیآیان به شمار میاد

ن یکه امکان آمـوختن قـوان  یپرستاران: سدینویپژوهش خود م
د و بـه  یسـخنان اسـات  يد از البالیرا نداشته باشند بايپرستار

را ين مربـوط بـه حرفـه پرسـتار    یپشتوانه تجارب خـود قـوان  
یموثر در بهینه نبـودن آگـاه  یاز عوامل احتمال).20(اموزندیب

توان به عدم وجود ضوابط مدون و مصوب یمار، میاز حقوق ب
براساس جـدول شـماره سـه،    . مار اشاره کردیرامون حقوق بیپ

از شرکت کنندگان در پژوهش اعالم داشتند کـه  يادیدرصد ز
ـ ا. اسـت يزیمار در حد نـاچ یآنان از حقوق بیزان آگاهیم ن ی

ن یحاصل از پرسشنامه در تنـاقض بـوده، مبـ   يهاافتهینکته با 
زان اطالعـات  یـ پرسـنل از م یاعتماد به نفس و شناخت ناکـاف 

ن یـ در کشـور مـا تـا ا   . مار اسـت یباره منشور حقوق بخود در
ـ یجهت حقوق بیاواخر منشور مدون یماران وجود نداشت ول

منشـور  یوزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـک  یبه تازگ
رود از ین و منتشر کرده است و انتظار مـ یمار را تدویحقوق ب

ن حقوق داشته باشند و یاز ايشتریبین پس پرستاران آگاهیا
ل یـ ان دالیـ در ب1377در سـال  يمحمـد . ت کننـد ین را رعاآ

ــاه ــائیآگ ــوق بين واحــدهایپ ــژوهش از حق ــدم یپ ــار، ع م
کننـد ین را در کشور مطرح مـ ینه شدن قوانیو نهاديمندقانون

ن نکتـه  یـ در پژوهش خود بـه ا 1377ان در سال یصابر).21(
را یکـه نکـات قـانون   یران واحد درسـ یکند که در ایاشاره م

يفن پرستاریوزش دهد وجود ندارد و فقط در واحد درسآم
شـود کـه   ین مقررات اشاره مـ یاز ایبه برخيخ پرستاریو تار

از دروس يخ و تحـوالت پرسـتار  یاکنون متاسفانه واحـد تـار  
ن دسـت انـدرکاران حرفـه    یبنـابرا . حذف شده استيپرستار
ح و طرید در پین رشته بایزان ایبرنامه ريبا همکاريپرستار

ن یباشند که در حدود قوانیو رئوس مطالبیم واحد درسیتنظ
رش و اجرا باشد و با اضـافه کـردن آن   یکشور قابل پذیعموم

).20(ن آگاه کنندین قوانیان را از ای، دانشجويبه رشته پرستار
zolfikar سد ینویج پژوهش خود میان نتایدر ب2000در سال
ک برنامه یتاران بر اساس درصد از پرس90ه حدود یکه در ترک

ن یـ ایدر طینند ولیبیچهار ساله آموزش مياآموزش حرفه
). 13(کنندیافت نمیدریماران آموزشیدوره در مورد حقوق ب

مار یاز حقوق بید در بهینه نبودن آگاهیکه شایگر عواملیاز د
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يهانهیپرستاران در زمین بودن سطح آگاهیپائیو به طور کل
مطالعـه و  يبرایل است، نبود وقت کافیدخيارمختلف پرست

نامناسـب و  يط اقتصادیل شرایل مختلف از قبیپژوهش به دال
، عـدم  ین مخـارج زنـدگ  یتـام يفت برایاز به کار در چند شین

از انتخـاب  یتیدر پرسـتاران، نارضـا  ياد مثبت حرفهیوجود د
يادیـ ل زیـ هـا از قب مارستانیط کار در بیو شرايشغل پرستار

ل نبود یماران، کمبود پرسنل، کمبود امکانات الزم از قبیعداد بت
).21(ن عوامل دانست یو مناسب از جمله ایکافيهاکتابخانه

مار توسـط پرسـتاران شـاغل    یت حقوق بیزان رعایدر ارتباط م
الت، سـابقه کـار،   یجـنس، سـطح تحصـ   يهارییبر حسب متغ

يهـا تـه افیمورد پـژوهش،  يهابخش محل کار و سمت واحد
درصد پرستاران در سطح عالی 4/62انگر آن بود کهیپژوهش ب

درصد آنهـا در حـد   3/1درصد آنها در سطح خوب و3/36و 
کردنـد کـه در سـطح    یت مـ یـ مـاران را رعا یف حقـوق ب یضع

مطلوب وبهینه نبوده و نشان دهنده نیاز براي اقـدامات خـاص   
ت حقوق یرعادر این زمینه و ارتقاء و حفظ این اقدامات براي 

هـا بـا   افتهین یا. باشدیها ممارستانیمار توسط پرستاران در بیب
1377و بهنام در سال یج پژوهش انجام شده توسط قاسمینتا

از ییرا به نوشته آنهـا درصـد بـاال   ین مطابقت ندارد زیریو سا
یمـاران معرفـ  یپرستاران قبل از انجـام مراقبـت خـود را بـه ب    

ـ از عوامـل رعا یکـ ین یـ کـه ا یکنند در حـال ینم ت حقـوق  ی
ز یــن1379گــدر و همکــاران در ســال یا).22(مــاران اســتیب
ص، مشـخص  یان در حال تـرخ یمددجویسند در بررسینویم

ه ی، دارو، درمان، تغذيمارینه بیدرصد از آنها در زم68شد که 
ینداشـتند و سـهم پرسـتاران در آگـاه    یت خود آگاهیو فعال

و ید رســولیســ). 23(ه اســتدرصــد بــود10دادن بــه آنهــا 
جـه  ین نتیـ ج پژوهش خود بـه ا یدر نتا1380زدانپور در سال ی

ص، درمـان،  یماران در اغلب موارد از جمله تشخیدند که بیرس
از درمان از جانب کادر یخود و خطرات ناشيماریشرفت بیپ

و ) 18(کننــدیافــت نمــیاز را دریــاطالعــات مــورد نیدرمــان
مـاران کـه   یت حقـوق ب یاز موارد رعایکیب باز هم یترتنیبد

از یآگـاه . شـود یده گرفتـه مـ  یـ همانا آگاه کردن آنهاسـت ناد 
ياجـرا يامـا بـرا  . آن اسـت يش شرط اجراین معموال پیقوان
از یکـ ی. از اسـت یـ مـورد ن یـی شـه ضـمانت اجرا  ین، همیقوان

یمـاران، آگـاه  یدر مـورد حقـوق ب  ییضمانت اجرايهاروش
افـراد بعنـوان   یمسلما وقتـ . تصاحب حق از حقوق خود اس

ت آن از یـ صاحبان حق از حقوق خود آگاه باشند خواستار رعا
ضمن آنکه اگـر ارائـه دهنـدگان    .شوندیطرف افراد مسئول م

ماران قرار یخدمات از حدود خود تجاوز کنند مورد اعتراض ب
شـود  یهـا موجـب مـ   ن اعتـراض یرند و معموال بازتاب ایگیم

زراعت کـار  . ماران شوندیت حقوق بیرعاافراد مسئول ملزم به
ــد ــال یقیو ص ــا 1380در س ــه نت ــود  یدر ارائ ــژوهش خ ج پ

سـتند و  یان از حقوق خـود آگـاه ن  یت مددجویاکثر: سندینویم
ـ اند که مـددجو نبا درصد از آنها معتقد60 ید از روش درمـان ی

ارائـه دهنـدگان   يبـرا یت آنـان، جرمـ  یآگاه شود و عدم رضا
از بـه  یـ ن مـورد اوال ن یـ در ا). 24(شـود یمراقبت محسوب نم

ان از یمددجویزان آگاهین مییدر رابطه با تعيشتریقات بیتحق
ران و دست یا پرستاران، مدیشود و ثانیحقوق خود احساس م

ان یمددجويآگاه سازيرا براییهاست روشیبایاندرکاران م
ج یدر نتـا 2001در سـال  Zolfikar. از حقوق خود بکار برند

از بـه  یـ ماران، نیت حقوق بیرعايبرا: سدینویوهش خود مپژ
ت آن را از افـراد  یـ ماران از حقوق خود است تـا رعا یبیآگاه

و همکـاران در  Merako).13(مسئول و پرسـتاران بخواهنـد   
مـاران در  یدرصـد ب 2/94سـند  ینوین مورد میدر ا2001سال 

افـت  یرا تا به حال حقـوق خـود را د  ین سئوال که آیپاسخ به ا
گر موارد ضمانت کننـده  یاز د). 25(دادند ید پاسخ منفیاکرده
آن از طـرف  يبـر اجـرا  ید نظارت اصـول ین، شایقوانياجرا

در 1377ان در سـال  یپاکدل و مادر شاه. استین دولتیمسئول
ت بهتـر حقـوق   یرعايبرا: سندینویج پژوهش خود میارائه نتا

، وجـود افـراد   یالقـ اخيهـا تـه یل کمیاز بـه تشـک  یـ ماران، نیب
وکالـت و  يمارستان برایماران در بیمتخصص آگاه به حقوق ب

د یـ ن جدیمار در مورد حقوق خود و قـوان یدادن اطالعات به ب



امیر واحدیان عظیمی و همکاران 

90بهار و تابستان،1يارهـمـش،1يدورهیی،هاي پرستاري و ماماي مراقبتمجله

٦١

ج پژوهش خود یدر نتا1380در سال ید رسولیس). 26(است
مـاران  یت حقوق بینحوه رعایو بررسیابید ارزیبا: سندینویم

). 18(به طور مداوم انجام شودیدرمانیدر همه مراکز بهداشت
ماران موثر باشد، یت حقوق بید در رعایکه شایگر عواملیاز د

يط اقتصــادیشــرا.در نظــر گــرفتن حقــوق پرســتاران اســت 
و يو دلسـرد ی، خسـتگ يفت کـار ینامناسب همراه با چند ش

نامناسـب، کمبـود امکانـات و    يط کاریاز حرفه محیتینارضا
اد، همـه  یـ زيماران و فشار کـار یاد بیکمبود پرسنل و تعداد ز

توانـد  یت به حقوق پرستاران است که مینشان دهنده عدم اهم
بـه نوشـته   . ماران را به دنبال داشته باشدیت حقوق بیعدم رعا

Merako ــال ــاران در س ــتاران در 2001و همک ــوال پرس معم
ت از یـ حمايبـرا يتـر ت مناسبیتر و در موقعکیتماس نزد

را به عهـده  ین نقشیونان چنیاما تا به حال در ماران هستند، یب
و یاند که علت آن کمبود پرسـنل، نداشـتن وقـت کـاف    نگرفته

ن موضـوع بـوده   یاز آموزش مناسب درباره ايعدم برخوردار
ز در یـ ن1377ان مقدم و همکاران در سـال  ینیحس). 25(است

به علت کمبود يپرسنل پرستار: سندینویج پژوهش خود مینتا
سـتند یمـاران ن یت حقـوق ب یـ قـادر بـه رعا  يو و تراکم کاررین
ماران، داشـتن  ین حقوق بیت و تامیحال آنکه الزمه رعا). 27(

ـ . مناسـب و اسـتاندارد اسـت   يط کاریامکانات و مح کن بـا  یل

ها، و امکانات خصوصا از مارستانیر استاندارد بودن بیوجود غ
یمارستانینامطلوب بيکاریکیزیفين پرسنل و فضاینظر تام

با توجـه بـه نقـش    ). 21(ت کرد یمار را رعایتوان حقوق بینم
مـاران و  یدر امر مراقبت و درمان بیر کادر درمانیپزشکان، سا

شـنهاد  یها پن مراقبتین ارائه ایمار در حیت حقوق بیلزوم رعا
یمراقبتین گروه از کادر درمانیايمشابه رویشود پژوهشیم
مار و خـانواده او از  یبیت آگاهیبه اهمبا توجه .ز انجام شودین

شـود  یشـنهاد مـ  یت آن توسـط پرسـنل، پ  یـ مار و رعایحقوق ب
. ردیمار و خانواده او صورت پذیبينه روین زمیدر ایپژوهش
ر آمـوزش  یتـاث یشود ضمن انجام پژوهشیشنهاد مین پیهمچن

ن حقوق توسط پرستاران یت ایو رعایماران بر آگاهیحقوق ب
کبـار  یسال 5تا 3ن است که هر یاییشنهاد نهایپ.شودیبررس

ت ینه رعایشرفت در زمیزان پیانجام شود تا میمشابهیپژوهش
.شودیماران بررسیحقوق ب

یتشکر و قدردان
کـه در  ین و پرسـتاران ید، مسئولیه اساتیله از کلین وسیبد
یر و قـدردان یانـد تقـد  نمـوده ياریـ ن پژوهش مـا را  یانجام ا

.شودیم
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Background and Objectives: Patients’ rights are the patients’ expectations from health services. Patients’

rights declaration is to protect individuals’ rights in order to be ensured, in case of being sick; they will

receive enough qualified care in a respectful context regardless of their age, gender, and economic situation.

The purpose of this study was to determine the level of nurses’ awareness from patients’ rights and the extent

to which they respect such rights in Mashhad’s hospitals.

Material and Methods: This was a cross-sectional study. The participants were 486 nurses who were

selected based on the random simple stratified sampling. The instrument used for data collection was a

questionnaire including two main sections: 1) demographic information; and 2) situational rights of the

patients. Data were analysed in the SPSS.

Results: The results of the study revealed that the level of awareness and the degree to which the nurses

observe patients’ rights were at excellent level in more than 50% of the cases. The study also demonstrated

that awareness and observation of the patients’ rights were not significantly correlated to age, experience,

and educational level (P>0/05).

Conclusion: According to the results of the study, observation of the patients’ rights were at excellence level

in more than half of the cases; however, regarding the importance of the issue in question, it is essential that

policymakers set legislating rules which protect patients’ and nurses’ rights, so as to expect improvements in

the quality of health and clinical services.

Keywords: patients’ rights, knowledge, practice, nurse.


