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 یمقاله پژوهش

رستاران نگرش پ يمار (مطالعه موردید بر منشور حقوق بیماران با تأکیکننده حقوق بلیعوامل تسه یبررس
  ه)یشهر اروم یدولت يهابیمارستان

  
  ٦دمنشيفاطمه جاو، ٥يفاطمه راع، ٤يقوشچرضا مجرب ، ٣پوريضيده فيها، ٢يدا كوهكالنيل، ١*يفتاح يمهد

 
  23/04/1395تاریخ پذیرش  25/02/1395تاریخ دریافت 

 
 دهيچک

 ياسيس يهايژگيو يجنس و حت، سن، يمذهب، ينژاد، يتيمل يهايژگيبوده و و ينفک خدمات درمانياحترام به شأن و حقوق افراد جزء ال: هدف و نهيزمشيپ
امعه مؤثر همه افراد ج يت سطح سالمتيفيتواند بر ارتقاء و کيکه م يمورد يباشد. از طرفينمگر يکدينسبت به  هاآن يبر برتر يل موجهيماران دليب يا اجتماعي

حقوق  تيزان رعاين بوده تا ميق تالش بر اين تحقيخود الزم دارند. در ا يو مراقبت يباشد که در مورد امور بهداشتيماران ميت منشور حقوق بين و رعايباشد تدو
  ن گردد. ييمار تعيحقوق ب کنندهليتسهسپس عوامل ، پرستاران ازنظرماران يب

صورت گرفت و در  ينفر از پرستاران مصاحبه باز اکتشاف ٣٠) استفاده شده است. ابتدا با يفيو ک ي(از نوع کم يقيق از روش تلفين تحقيدر ا: هامواد و روش
اطالعات پرداخته شد.  يآوربه جمع ۱۳۹۳در سال  هيشهر اروم يدولت يهابيمارستانپرستاران  ينفر ٤٠٠ک نمونه يک پرسشنامه از يمرحله بعد با استفاده از تکن

  قرار گرفت. تحليلوتجزيهمورد  يل عامليج با استفاده از روش تحليسپس نتا
ش تعداد يماران (افزايکاهش ب، پرسنلش يافزا، يوجود امکانات و تخصص کاف: بيبه ترتق نشان داد ين تحقيا يل عاملياز روش تحل آمدهدستبهج ينتا: هاافتهي

مار يب ييشناآ، يتيريو مد يستم اجرائيس يسازتوانمند، ماريمراقبت از ب يبرا يص زمان کافيتخص، مار از حقوق خود در تعامل با پرستارانيب يآگاه، )هابيمارستان
ن يباشند. ايه ميشهر اروم يهابيمارستانمار در يحقوق ب يهاکنندهليسهت ياز عوامل اصل يدر درمان اصل يطرح يروهاين يريکارگبهعدم ، ستم درمانيبا س

 ٥/٦٢( حد متوسط اندازهبهقاً يپرستاران دق ازنظرمار يت حقوق بيزان رعاين کنند. ضمناً مييمار را تبيانس حقوق بيدرصد از وار ٥٤/٦٠اند توانسته درمجموععوامل 
  است. درصد)

  سازد. يان ميماران را نمايحقوق ب کنندهليتسهو عوامل  يدولت يهابيمارستانشتر به يلزوم توجه ب قين تحقيج اينتا: يريگجهينت
 پرستاران، يل عامليتحل، مارانيحقوق ب: يديواژگان كل

  
 ۶۹۲-۷۰۱ ص، ۱۳۹۵ آبان، ۸۵ يدرپيپ، هشتمشماره ، دوره چهاردهم، هياروم ييو ماما يمجله دانشکده پرستار

  
  ۰۹۱۴۹۵۰۵۳۱۱: تلفن، هيام نور اروميدانشگاه پ، هياروم: : آدرس مکاتبه

Email: sosyal1981@gmail.com 

  
  مقدمه

حقوق بشر  يه و اساسيانسان از اصول اولحفظ شأن و منزلت 
زم است که مستل يادهيچيند پيفرآ يارائه مراقبت بهداشت) ١است (

 يازگتبهماران يان حقوق بين ميق به حقوق بشر است و در ايتوجه دق

                                                             
 (نويسنده مسئول) يران، اروميه، اهياروم نور اميپ دانشگاه مدرس ١
 يراناروميه، اروميه، ا، يپزشک علوم دانشگاه مدرس ٢
 يراناروميه، اروميه، ا يپزشک علوم دانشگاه ،يشناسروان يدکترا يدانشجو ٣
 يران، اروميه، اهيام نور اروميدانشگاه پ ،يشناسجامعه يدکترا يدانشجو ٤
 اجتماعيمددكار  ٥
 اجتماعيددكار م ٦

از  يو به بخش مهم شدهيمعرفات علوم و عملکرد سالمت يدر ادب
  .)۲( ل شده استيد تبديجد يعملکرد مراقبت بهداشت

 ،سته و سزاوار استيمار بايب يآنچه برا يمار به معنايحقوق ب
 يازهايت نيمار رعايقت حقوق بيدر حق) ٤، ٣شود (يف ميتعر

 صورتبهمشروع و معقول است که  يو اجتماع يمعنو، يروان، يجسم
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م درمان يافته و تيتبلور  ين و مقررات درمانياستانداردها و قوان
مار يحقوق ب) ٥باشد (يت آن ميبه اجرا و رعا موظفمسئول و 

ر ياا سيتوسط دولت  گريدعبارتبهبه الزامات جامعه دارد و  يبستگ
د تا امکانات يآيدر م مورداجرابه  يا خصوصي يعموم يمراجع حقوق

  ).۶د (يآحاد جامعه فراهم آ يسالمت يالزم برا
که از مار است ين حق بيدارد ايان ميمار بيمنشور حقوق ب

که  يگريمراقبت محترمانه برخوردار شود؛ از پزشکان و افراد د
نوع درمان و ، صيکنند در مورد تشخيماً از او مراقبت ميمستق

را بخواهد و در مورد ادامه درمان  يقياطالعات دق يماريب يآگهشيپ
 يکند و برنامه درمان يريگميه شده تصميا رد کردن درمان توصي

مار سبب اصالح در يت حقوق بي). رعا۷گه دارد (خود را محرمانه ن
 ي). انسان موجود۸گردد (يم يت ويمار و رضايمراقبت از ب يارتقا

بوده که در دوران سالمت و  يو اجتماع يروح، يبا ابعاد جسم
م يسه، ماراني). آگاه نمودن ب٩است ( يحقوق خاص يدارا يماريب

به بهبود  حقوقشانو محترم شمردن  يريگميدر تصم هاآنشدن 
مارستان را کاهش يدر ب يدوران بستر، دهيز سرعت بخشين هاآن
مارستان يرا به ب هاآنن احتمال بازگشت مجدد يدهد؛ همچنيم

ار دارد يت بسياهم يو اجتماع ياقتصاد ازنظردهد که يکاهش م
نامطلوب  يامدهايماران موجب پيت حقوق بي). عدم رعا۱۱، ١٠(
عدم ، ينسبت به کادر درمان ياعتمادينکه بيا ازجملهشود يم

ت ت مراقبيفيو کاهش ک ياعتراض به مراجع قانون، مارانيت بيرضا
  ).١٢را به دنبال خواهد داشت (

ر پزشکان فک خصوصبه يکارکنان مشاغل بهداشت، قبل هاسال
اه انسان آگ ينسبت به سالمت و تندرست هاآنکردند که فقط يم

جه ي) در نت۱۳(ماران هستند ين سرنوشت بييبوده و مجاز به تع
ر بودن در معرض تخلفات و نقاط ضعف و يپذبيماران به علت آسيب

  ).١٤گرفتند (يقرار م يو درمان يستم بهداشتيقوت س
 يهانهيشگرف در زم يهاشرفتيرغم پير علياخ يهادر سال

هد در مقابل شا يبهداشت يهاو مراقبت يعلوم پزشک ژهيوبهمختلف 
خدمات  دهندهارائهستم يات از سيش موج اعتراضات و شکايافزا

 يهاطه ارائه مراقبتيح ). در۱۵( م.يباشيم يو درمان يبهداشت
فه يمار از وظائف پرستار است و وظيک بياز حقوق  يقسمت يدرمان
ماران است. به نظر يبه ب يپرستاران ارائه خدمات مراقبت ياساس

تعداد ، مارستان به علت نوع کار و تعدد وظائفيبرسد در يم
 کامل طوربهپرستاران کم است و به شکل ناخواسته سبب شده 

  )۱۶( ت نشوديماران رعايحقوق ب
 قاتيدگاه پرستاران در  تحقيماران از ديت حقوق بيزان رعايم

 قيزان در تحقين ميران متفاوت گزارش شده است. ايمختلف در ا
و  يانيرينص، )۱۷زان باال (يدرصد م ۷/۵۴و همکار در رشت  يقنبر

و همکاران  يرود، )۱۸درصد در سطح خوب ( ۱/۳۱زد يهمکاران در 

مقدم و همکاران  يينکو، )۱۹درصد در سطح خوب ( ۲/۷۷در کرمان 
  ) بوده است. ۲۰درصد ( ۹/۶۶در کرمان 

ال در سران يدر ا شدهانجامل يفراتحل، متفاوت يهاافتهيرغم يعل
ت حقوق يدهد سطح رعايو همکارش نشان م ييتوسط جوال ۱۳۸۹

ماران توسط پرستاران اغلب در سطح متوسط گزارش شده است يب
 يهمچون نکوئ ياريقات بسيتحق يهاافتهي، گريد ي) از سو۲۱(

هوشمند و ، )۲۲مقدم و همکاران ( يريبص، )۲۰مقدم و همکاران (
ن مطلب است يد اي) مؤ۲۴رش (مصداق راد و همکا، )۲۳همکاران (

مار در حد يت حقوق بيزان رعايم، مارياز حقوق ب يآگاه باوجودکه 
  .از آن بوده است ترنييپا

ت مطلوب عوامل يدن به وضعيرس يرسد برايبه نظر م
ت ياز اهم هاآن ييکه شناسا، اثرگذار باشند ياريکننده بسليتسه

ان زيق درصدد است تا مين تحقيان يبنابرا برخوردار است. ياژهيو
ده کننليسپس عوامل تسه، پرستاران ازنظرماران يت حقوق بيرعا

در  ن کند.ييه تعيشهر اروم يدولت يهابيمارستانمار را در يحقوق ب
ن صورت مطرح يق حاضر به ايعمده تحق يهاسؤالن خصوص يا
  : شونديم

ان زيدگاه پرستاران به چه ميماران از ديت حقوق بيزان رعايم -١
  باشد؟يم

  ماران کدامند؟يحقوق ب کنندهليتسهعوامل  -٢
  

  روش كارمواد و 
استفاده شده است.  يدانيق از روش مين تحقيانجام ا يبرا

 مصاحبه و ياز ابزارها يفيك -ياز روش كم يريگن با بهرهيبنابرا
م. يرا بكار بست ياكتشاف يل عامليپرسشنامه بهره جسته و تحل

مار از يحقوق ب کنندهليتسهابتدا در مورد عوامل  كهطوريبه
ان يمصاحبه به عمل آمد و سپس در م يپرستاران جامعه آمار

د. الزم به ذكر يگرد يآورجمع يكم يهاداده يپرستاران نمونه آمار
گرفتن اطالعات از  يت اخالق پژوهشياست جهت رعا

آگاهانه از ت يحات الزم و اخذ رضايكنندگان پس از توضشركت
ضمن  يت اصل رازداريشان صورت گرفت. نظر به ضرورت رعايا

ا ب، کنندگانشرکت يدر خصوص اطالعات شخص يدارامانتت يرعا
از ذكر نام  هابيمارستاناز مسئوالن همكار در  يتوجه به نظر برخ

 د و تنها بهيز گرديج مطالعه پرهيمشخص در نتا طوربهن مراكز يا
  د.ياكتفا گرد مارستانيذكر مدل ب

  :و نمونه يآمار جامعه
 سال کيش از يب يق پرستاران (داراين تحقيدر ا يجامعه آمار

ه يمارستان شهر اروميب ٦) مالك ورود به نمونه عنوانبه سابقه كار
 ت)سيل ي(از رو ساده يتصادف يريگوه روش نمونهيبودند كه به ش

روش  نظرانصاحبه يدند. حجم نمونه مطابق توصيانتخاب گرد
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نفر  ٣٤٠) به روش ده برابر نمودن سؤاالت به تعداد ٢٥ق (يتحق
ه ق بيت تحقيفيش كيافزا يز براينفر را ن ٦٠د. تعداد ين گردييتع

ق ين تحقيا ين تعداد نمونه آماريم. بنابرايتعداد نمونه اضافه نمود
 ز قبالً موردينفر از پرستاران ن ٣٠د. در ضمن ين گرديينفر تع ٤٠٠

قرار گرفته بودند تا سؤاالت پرسشنامه استخراج  يفيمصاحبه ك
  گردند.

  :هاداده يآورابزار جمع
اطالعات از ابزار پرسشنامه  يگردآور يق براين تحقيدر ا

ه کرت استفاده شديف لياس طيبا سؤاالت بسته در مق يخودگزارش
ه يبه دو سؤال پژوهش دو پرسشنامه مجزا ته ييپاسخگو ياست. برا

  د.يگرد
 رانيمار در ايت منشور حقوق بيپرسشنامه اول مربوط به رعا 

ن يا سؤال) درآمد. ٢٢پرسشنامه ( صورتبهبود كه سؤاالت منشور 
 يكم ،از اصالً با نمره (صفر) يادرجهپنجكرت يف لينامه در طپرسش

اد يز يليخ، اد با نمره (سه)يز، با نمره (دو) يتا حدود، ك)يبا نمره (
ه يته صورتنيبدپرسشنامه دوم  د.يگرد يگذار(چهار) نمره با نمره

ده شد و يپرستار پرس ٣٠ق از تعداد يد که سؤال دوم تحقيگرد
ل ي) تبديسؤال ٤٠به پرسشنامه ( يبندبعد از طبقه هاآن يهاجواب

 يليخ ،(اصالً يادرجهپنجكرت يف ليز در طينامه نن پرسشيا د.يگرد
  م شده بود.  يتنظ اد)يز، يتا حدود، كم، كم

  :قيتحق يياياعتبار و پا
د از يآيق بر مين تحقيا يهال دادهيكه از روش تحل طورهمان

 ياكتشاف يل عاملي) و تحلConstruct Validityروش اعتبار سازه (

)Exploratory Factor Analysisن اعتبار پرسشنامه ييتع ي) برا
 ييايده است. پايارائه گرد يده است كه در بخش بعدياستفاده گرد

  ن شد.ييتع ٨٨/٠زان يكرونباخ به م يق هم بر اساس آلفايتحق
 ق از  سهيتحق يفيا اعتبار بخش كي ييدن به روايراه رس

 يگردآور و كنندگانمشاركت وسيلهبه كردن چك، يسازهيسو
 ييايپا يبرا. دياستفاده گرد، مشاهده مورد تيموقع از جامع اطالعات

 مصاحبه انيجر قيدق تيهدا همچون ييهاكيتكن از زين ن بخشيا
 ريتفس و اجرا يبرا ساختمند يندهايفرآ جاديا، هاداده يگردآور يبرا

 نفر ٣ بر مشتمل( يتخصص تهيكم از استفاده و همگرا يهامصاحبه
  .شد استفاده) متخصص

  
  هاافتهي

درصد  ٥/٦٣نفر) مرد و  ١٤٦درصد ( ٥/٣٦ ياز تعداد نمونه آمار
سال و  ٣٣باً يان تقرين سن پاسخگويانگينفر) زن بودند. م ٢٥٤(
  سال بود. ١٠باً يتقر هاآنن سابقه كار يانگيم

 ماريمار از منشور حقوق بيت حقوق بيزان رعايسنجش م يبرا
 يک پرسشنامه حاويب که ين ترتي) استفاده شد. بديهايگو ٢٢(

ر قرا يار پرستاران نمونه آماريمار در اختيمنشور حقوق ب يهاهيگو
کنند را يکه کار م ييهادر بخش هاآنت يزان رعايم هاآنگرفت تا 

ار آن آمده ين و انحراف معيانگير ميند. در نمودار زيمشخص نما
  است.

  

  مارانيت حقوق بيزان رعايم ):١(نمودار 
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ک بازه يماران در يت حقوق بيزان رعايدگاه پرستاران مياز د
 ين نظريانگيم کهيدرحالباشد. يم ٥/٢در حدود  ٤صفر تا  يعدد

 يد پرستاران اندکيدهد از دياست و نشان م ٢حد وسط عدد  يعني
 يهابيمارستانماران در يدرصد) حقوق ب ٥/٦٢شتر از حد متوسط (يب

  شود.يت ميرعا يدولت
، پرسشنامه استسؤال  ٤٠ل يتحل يكه برا ۱شماره جدول 

درصد با مقدار  ٦٣٧/٣٥ن سهم (يترشيدهد عامل اول بينشان م
ه يگو ٤٠ن يين سهم را در تبي) و عامل هشتم كمتر٢٥٥/١٤ژه يو

باالتر از  ژهيور ين هشت عامل با مقاديا، درمجموعپرسشنامه دارد. 
 يهاکنندهليتسهاس يانس مقيدرصد از وار ٥٤١/٦٠اند ك توانستهي

ز نشان ين ٢ن مطلب در نمودار شماره ين كنند. اييمار را تبيحقوق ب
  داده شده است.

دهد. يق را نشان مين تحقيا يل عامليج تحلينتا ٢جدول شماره 
ه و يد سؤاالت پرسشنامه در دو قسمت تهيكه ذكر گرد طورهمان

  ل قرار گرفتند.يجداگانه مورد تحل

  
  ها توسط هر عاملن شده از مجموعه دادهييتب يانس تجمعيدرصد وارانس و يدرصد وار، ژهير ويمقاد ):١(جدول 

 هاعامل
 شدهاستخراج يعامل يمجموع مجذورات بارها   هيژه اولير ويمقاد

 يدرصد تجمع انسيدرصد وار ژهيمقدار و   يدرصد تجمع انسيدرصد وار ژهيمقدار و

٠٠٣/١٣ ٠٠٣/١٣ ٢٠١/٥   ٦٣٧/٣٥ ٦٣٧/٣٥ ٢٥٥/١٤ ١ 

٥٩١/٢١ ٥٨٨/٨ ٤٣٥/٣   ٦٦٣/٤١ ٠٢٦/٦ ٤١١/٢ ٢ 

٨١٠/٢٩ ٢١٩/٨ ٢٨٨/٣   ٥٣٥/٤٥ ٨٧١/٣ ٥٤٩/١ ٣ 

٧٠٩/٣٧ ٩٠٠/٧ ١٦٠/٣   ٣٣٩/٤٩ ٨٠٤/٣ ٥٢٢/١ ٤ 

٦٩١/٤٤ ٩٨٢/٦ ٧٩٣/٢   ٦١٨/٥٢ ٢٧٩/٣ ٣١٢/١ ٥ 

٠٠٣/٥١ ٣١٢/٦ ٥٢٥/٢   ٣٦٨/٥٥ ٧٥٠/٢ ١٠٠/١ ٦ 

٥١١/٥٦ ٥٠٨/٥ ٢٠٣/٢   ٠٢٣/٥٨ ٦٥٦/٢ ٠٦٢/١ ٧ 

٥٤١/٦٠ ٠٢٩/٤ ٦١٢/١   ٥٤١/٦٠ ٥١٨/٢ ٠٠٧/١ ٨ 

  
  
ك و يك نزديكه در هر دو مورد به عدد  KMOجه آزمون ينت

 طرفکيازدهد ينشان م، دار استيمعن ٠١/٠از  ترکوچکدر سطح 
وجود دارد و از طرف  ييباال يداخل هر عامل همبستگ يهاهين گويب

گونه چيه، گريعامل د يهاهيك عامل با گوي يهاهين گويگر بيد
  شود.يمشاهده نم يهمبستگ

  
 و بارتلت KMOج آزمون ينتا ):٢جدول (

 ٩٣٩/٠ نياولك -ريما -ريكاس يريگنمونه تيكفا اسيمق 

 آزمون بارتلت

 ١٧٩/٧٩٩٤ دو يمقدار كا

 ٧٨٠ يدرجه آزاد

 ٠٠٠/٠ يداريسطح معن
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  ك)يتر از نييژه باالتر و پايو ريمار (با مقاديحقوق ب يهاکنندهليتسه يهاتعداد عامل :)٢( نمودار
  

مشاهده ، ميكن گذارينامو  يبندها را دستهد عامليحال با
  : است ييشناساقابلشود هشت عامل يم

  ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢شماره  يهاهيگو: عامل اول
  ٥، ٤، ٣، ٢، ١شماره  يهاهيگو: عامل دوم
 ١٦، ١٥، ١٤، ١٣شماره  يهاهيگو: عامل سوم

 ١٢، ١٠، ٨، ٧شماره  يهاهيگو: عامل چهارم
 ٢١، ١٩شماره  يهاهيگو: عامل پنجم
  ٢٧، ٢٦، ٢٥شماره  يهاهيگو: عامل ششم
 ٢٩، ٢٨شماره  يهاهيگو: عامل هفتم
  ٣٩شماره  هيگو: عامل هشتم

   آمده است. يدر بخش بعد بيبه ترتهر عامل  گذارينام
  

  گيرينتيجهبحث و 
حرکت در  يبرا ينقطه شروع، مارين منشور حقوق بيتدو

 يفيماران و ارائه تعرين حقوق بيبه تأم جانبههمهتوجه  يراستا
) ٢٦باشد (يرندگان خدمت ميو گ دهندگانارائهن يح از روابط بيصح

و  نيران تدويمار در ايمنشور حقوق ب، ن بارياول يبرا ١٣٨١در سال 
 يمحورها) ۲۷د (يمعاونت سالمت بهداشت ابالغ گرد ياز سو

) حق ٢، افت خدمات مطلوبي) حق در١ن منشور شامل يا گانهپنج
) حق انتخاب و ٣، يافت اطالعات به نحو مطلوب و کافيدر

) حق احترام ٤، افت خدمات سالمتيمار در دريآزادانه ب يريگميتصم
 ي) حق دسترس٥و ، يت اصل رازداريمار و رعايب يم خصوصيبه حر

  .)٢٨ات است (يبه شکا يدگيبه نظام کارآمد رس
مار استنباط يمنشور حقوق ب يکه از محورها يطورهمان

دفاع ، يآن در مراکز درمان ين و ضرورت اجرايهدف از تدو، شوديم
م و حفظ حرمت يتکر يمار) در راستايب خصوصبهاز حقوق انسان (
 ژهيوبه يمارينکه در مواقع بينان از ايز کسب اطميو عزت اوست و ن

، جنس، سن، ض در نژاديتبع هرگونهبدون ، يپزشک يهاتيفور
ره از جسم و يالت و غيتحص، يگاه اجتماعيرتبه و جا، يشاونديخو

  .)٣٠، ٢٩د (يبه عمل آ محافظتجان او 
 يخدمات بهداشت دهندگانارائهن يتربزرگ عنوانبهپرستاران 

) از ۳۱دهند (يل ميم سالمت و درمان را تشکيدرصد ت ۷۰، يدرمان
هده مار و مشايبا ب مدتطوالنيتماس  ليبه دلگر پرستاران يطرف د

در ، يدرمان يبهداشت يهامراقبترات در ييو تغ هادرمانج ينتا
در  مارانيمار قرار دارند و بيمدافع حقوق ب عنوانبه دئاليا يتيموقع
 ين آگاهيخواهند. بنابراياز پرستاران کمک م يبحران يهاتيموقع
به نظر  يمار الزاميت حقوق بيپرستاران در مورد رعادگاه ياز د

  .)۱۷رسد (يم
 يهابيمارستانمار در يت حقوق بيزان رعايق مين تحقيدر ا

ن لحاظ يدرصد است. از ا ٥/٦٢زان يدگاه پرستاران به مياز د يدولت
قدم و م ييقات نکويتحق يهاافتهيق حاضر همسو با يتحق يهاافتهي

  باشد.ي) م١٩و همکاران ( يرود، )٢٠همکاران (
ه در پاسخ ب يل عامليق ما با استفاده از روش تحلين تحقيدر ا

م يافتيماران" دريکننده حقوق بليبر"عوامل تسه يق مبنيسؤال تحق
ن عوامل يا، مار مؤثرنديت حقوق بيل رعايکه هشت عامل در تسه

  : از اندعبارت
ن عامل در ياول يوجود امکانات و تخصص کاف: الف) عامل اول

ات ه امکانيشهر اروم يهابيمارستانباشد. در يمار ميل حقوق بيتسه
ماران و يوجود ندارد و ب يامالحظهقابل طوربه  يو تخصص کاف

ود ن خيشوند که اين منظر دچار مشکل مياز ا هابيمارستانپرسنل 
انات ن وجود امکيرگذار است. بنابرايماران تأثيع درمان بيدر روند تسر

قرار  موردتوجهد يبا کنندهليتسهک عامل ي عنوانبه يو تخصص کاف
  .رديگ
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 کنندهليتسهن عامل يش پرسنل دوميافزا: ب) عامل دوم
ه يومشهر ار يهابيمارستانز در ين يباشد. متأسفانه پرسنل کافيم

ها شده و ماران در بخشين امر باعث ازدحام بيست و ايموجود ن
د يشود (شايماران در اسرع وقت ميبه ب ييباعث عدم پاسخگو

او  ن مسئلهيبرگردد  که ا ترعيسرد يآمده و با ياز شهر دور يماريب
 کند) يرا با مشکل مواجه م
) هابيمارستانش تعداد يماران (افزايکاهش ب: پ) عامل سوم

 باشد. اگر تعداديمار ميحقوق ب کنندهليتسهگر از عوامل يد يکي
مار به يهر ب موقعبهماران باشد و ياز بيدر حد رفع ن يمراکز درمان

گر شاهد يابد. و دييماران کاهش ميدرمان خود واقف شود تعداد ب
ه تعداد يم بود. اما در شهر اروميها نخواهماران در بخشيازدحام ب

ن يد در ايست. و بايماران نيم بيل عظيخ يپاسخگو هابيمارستان
  به فکر باشند. نيمسؤولنه يزم

مار از حقوق خود در تعامل با يب يآگاه: ت) عامل چهارم
ز ماران ايباشد. اکثر بيم کنندهليتسهگر يپرستاران از عوامل د

 ييآشنا يستند. برايحقوق خود و نحوه برخورد با پرستاران آگاه ن
ا به ماران ريد بيمار با حقوق خود و برخورد مناسب با پرستاران بايب

  ق نمود.يمار تشويمطالعه منشور حقوق ب
: ماريمراقبت از ب يبرا يص زمان کافيتخص: ث) عامل پنجم

ستان مارياز دارد. در بيان نيبهبود کامل به مراقبت اطراف يمار برايب
 يدگي. با رسدارند بر عهدهمار را يت مراقبت از بيپرستاران مسؤول

 توان در بهبوديمار ميب يازهايبه ن يص زمان کافيو تخص  موقعبه
ز ج الزم را ايمار نتاين صورت بير ايمار اقدام نمود. در غيبه هنگام ب

  درمان نخواهد گرفت.
 در: يتيريو مد يستم اجرائيس يتوانمندساز: ج) عامل ششم

اران و ميبه نفع همه ب ييو اجرات يريستم مديد سيبا هابيمارستان
از  يت بعضيريستم مديس يليپرسنل عمل کند. اما به دال

مال يست و در هنگام  پايالزم برخوردار ن ييکارااز  هابيمارستان
 يکنند. با توانمندسازياعتنا از آن عبور ميب، يشدن حق کس

مارستان نسبت به حقوق يپرسنل ب ييو اجرا يتيريستم مديس
ماران يب در حق يحرمتيب نيترکوچکگران احترام گذاشته و يد
  شود.ينم

ماران ياز ب يبعض: ستم درمانيمار با سيب ييآشنا: هفتمچ) عامل 
ت يخواستار درمان بدون رعا، ستم درمانيآشنا نبودن با س ليبه دل

و  اديفردادوبه پرستاران و پزشکان هستند و با  ياحترامينوبت و با ب
 يدر مراکز درمان ينظميجاد بيست باعث ايانجام حرکات ناشا

گر يستم درمان و مراحل آن آشنا باشند ديماران با سيشوند. اگر بيم
  ش نخواهد آمد.ين مشکالت پيا

در درمان  يطرح يروهاين يريکارگبهعدم : ح) عامل هشتم
 يريارگکبهباشد. با يمار ميحقوق ب کنندهليتسهن عامل يآخر ياصل

روند ، يآموزش يهابيمارستانماران در يدر درمان ب يطرح يروهاين
ورد آ به وجودرا  ير افتاده و ممکن است مشکالتيمار به تأخيدرمان ب
ن هر يشود. بنابرا يمار از کادر پزشکيب يتين باعث نارضايو همچن

 ،ر مجرب استفاده نشوديو غ يطرح يروهايماران از نيچه در درمان ب
 يمار از کادر پزشکيرود و هم بيش ميپ خوبيبههم روند درمان 

 يرحط يروهاين يريکارگبه، استح يدارد. الزم به توض يت کافيرضا
  كاهد.يراد فوق مياز ا يدر كنار كادر پزشك

ت حقوق يکننده رعاليهوشمند و همکارانش عوامل تسه
در سه گروه  هاآنجاد ينه ايزم برحسبد پرستاران را يماران از ديب

عوامل کارکنان (پزشک و پرستار و ...) و عوامل ، يعوامل سازمان
 يبندمددجو) طبقه، ماريکنندگان خدمات (بافتيمربوط به در

 يزات ضروريفراهم کردن امکانات و تجه ياند. از عوامل سازماننموده
از عوامل مربوط به کارکنان تناسب ، يکار به تعداد کاف يرويو وجود ن

مار به کارکنان و از يت حقوق بيمار و آموزش رعايتعداد پرستار با ب
ر ماران ديب يش آگاهيافزا، خدمات نندگانکافتيدرعوامل مربوط به 

به خود  ن موارد رايشتريب، خود يهاتينه حقوق و مسئوليزم
  .)٢٣اختصاص داده بودند (

 در کنندهشرکت ق نگارنده و همکارانش پرستارانيدر تحق
 ياحرفه يهادستورالعمل و مقررات نبود، يقدرتيب احساس قيتحق

، وقت کمبود، يساالر پزشک، پرستاران از يبانيپشت عدم، يمل
 زهيانگ يکم و همکاران به يوفادار، تيحما مخاطرات، محدود ارتباط

موانع  يرا از علل اصل ماريب از تيحما بازدارنده عوامل عنوانبه را
 در ار ماريب از تيحما آنچه. کردند مار گزارشيبه حقوق ب يابيدست

 توجه و شناخت، ماريب پرستار ارتباط کرديم ليتسه پرستاران نيب
 دانش و ارهمک عنوانبه پزشک، پرستار يريپذتيمسئول، ماريب ازين به
  .)٣٢بود ( پرستار تجربه و

، راستاندارديغ يهابيمارستان باوجودمعتقد است  يمحمد
 يارک يکيزيف يو فضا ين پرسنل کافيعدم تأم، کمبود امکانات

، عالوهبه) ١٨مار را داشت (يت حقوق بيتوان انتظار رعاينامطلوب نم
ود کمب، نامناسب يط کاريمح، يشغل يتيو همکاران نارضا ييجوال

 گريموانع د ازجملهاد را يز يامکانات و کمبود پرسنل و فشار کار
) ٣٣کنند (يم يمعرف يمارستانيب يهاطيمار در محيت حقوق بيرعا

  بود. مار خواهديحقوق ب يهاکنندهلين موارد شامل تسهيو رفع ا
و  يق جوزيق همسو با تحقين تحقيدوم و چهارم ا، ج اولينتا

ن يا يطورکلبه) بود. ۲۳) و هوشمند و همكاران (۳۴همكاران (
 وجود امکانات و ليبه دلمار ين است که حقوق بيانگر ايق بيتحق

 يوهارياستفاده از ن، يپرسنل و کادر کاف کمبود، يتخصص ناکاف
 يهابيمارستانکادر مجرب و ... در حد مطلوب در  يبجا يطرح

ر دو چنداننه ياندهيدر آتواند ين ميشود و ايت نميه رعايشهر اروم
 ن مسائل و مشکالتيکاهش ا يبرا، را به بار آورد يادهيعد يمشکالت
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 نيند. در ايها و اقدامات الزم را مبذول فرماد برنامهيزان بايربرنامه
  راهگشا خواهند بود.    دستنيزاا يقاتيخصوص تحق

  
  شنهادهايپ

 ييهادهاشنيتوان پيق مين تحقياز ا آمدهدستبهج ينتا يبر مبنا
  ارائه نمود.

 ييد در جهت شناسايبا هابيمارستانران ين و مديمسئول -
  ند.يشوند برآيمار ميت حقوق بيل رعايکه باعث تسه يعوامل

 يامکانات الزم براش يدر جهت افزا هابيمارستانران يمد -
ن باال بردن سطح سواد و تخصص پرسنل يو همچن هابيمارستان

  ند.يمارستان اقدام نمايب
ر ج بهتيش نتايخود را جهت افزا ييو اجرا يتيريستم مديس -

  مار ارتقا بخشند.يت پرسنل و بيماران و رضاياز درمان ب
 يهابخشمه مار در هيت حقوق بيبا نصب تابلو منشور رعا -

  مار آگاه کنند.يرا از حقوق ب يمار و هم کادر درمانيهم ب، مارستانيب

 دتأکي يان پرستاريمار در دروس دانشجويبر مباحث حقوق ب -
  شود. يشتريب

  ابد.يتوسعه  ير مراکز بهداشتيو اخالق در سا ياخالق پرستار -
  ابد.يتوسعه  ياالت حرفهيو تما ياحرفه ياستانداردها -
  ماران کاسته شود.يش داده تا از ازدحام بيرا افزا هابيمارستان -
ص يتخص يزمان کاف هاآنماران و درمان يمراقبت از ب يبرا -

  داده شود.
دم مار و عيپزشکان متخصص و باسواد در درمان ب يريکارگبه -

  .يدر درمان اصل مجرب ريغ يروهاين يريکارگبه
وسط ت يه کافمار و اختصاص بودجيب يدر نظر گرفتن توان مال -
  .بضاعتکمماران يدرمان ب يبرا، ربطيذن يمسؤول
  ماران از طرف پزشکان.يداشتن برخورد مناسب نسبت به ب -
 يبهداشت يهاماران در خصوص خدمات و مراقبتيآموزش ب -

  مار.ياز منشور حقوق ب هاآنو آگاه نمودن 
  مار.يک پزشک با بيجاد ارتباط نزديا - 
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Original Article 

EVALUATION OF THE PATIENTS RIGHTS FASILITATOR 
FACTORS, WITH AN EMPHASIZE ON THE CHARTER OF 

PATIENTS' RIGHTS (A CASE STUDY OF NURSES' ATTITUDES IN 
PUBLIC HOSPITALS OF URMIA) 

 
Mehdi Fattahi Marangaloo*1, Lida Koohkalani2, Hydeh Feyzipour3, Reza Mojarab gooshchi4, Fatemeh Rayi5, 

Fatemeh Javidmanesh6 
 

Received: 15 May, 2016; Accepted: 14 Jul, 2016 
Abstract 
Background & Aim: Respect for the dignity and rights of individuals is an integral part of health 
services, and features of nationality, race, religion, age, gender, and even political or social 
characteristics of patients cannot be determinant factors regarding their superiority over each other. On 
the other hand, the number of factor that can affect promotion and health quality level of all members 
of society are the development and correct treatment according to patients' rights charter which is 
essential in their healthcare matters. The main aim of this study is to determine the level of respecting 
for the patients based on their exact rights by the nurses, as well as determining factors which facilitate 
their rights. 
Materials & Methods: Compilation method (quantitative and qualitative) has been conducted in this 
study. First, exploratory interview was performed on 30 nurses, then, data were gathered using a 
questionnaire from a sample of 400 nurses in public hospitals of Urmia in 2014. At last, the results were 
analyzed using factor analysis.  
Results: The results obtained from factor analysis of present study showed that  the existence of the 
facilities and expertise, increasing number of staffs, reducing in patients number (increasing the number 
of hospitals), patients' awareness of their rights when interacting with nurses, allocating sufficient time 
for patient care, empowering administrative systems, patients' familiarity with the treatment system, not 
using sub-forced in main treatment are the main factors facilitating patients' rights in Urmia city 
hospitals. These factors can explain 54/60 % of the variance of patients' rights. In addition, respecting 
the patients' right by nurses exactly equals to average (62.50 %). 
Conclusion: Results of this study shows a need to pay more attention to governmental hospitals and 
facilitator factors for patients' rights. 
Key words: Patients’ rights, Factor analysis, Nurses 
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