
 

 

  مقاله پژوهشي

شهرستان  بيمارستان هاي بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در
 آرج از حقوق بيمار

  
  ٣ دكتر غالمرضا بابايي ، ٢ ماندانا گودرزي ، ١ميترا پارسي نيا

  
   30/6/86، تاریخ پذیرش 20/4/86 تاریخ دریافت

 
  چكيده

اين حقوق شـامل حـق انتخـاب ، تـصميم گيـري ، حـق       . دريافت آن را دارد قاقحقوق بيمار به مفهوم خدماتي است كه فرد در دوره بيماري خود استح :مقدمه

در ايـن    وظيفه پرستار نيز  . رغم وضعيت مالي، سياسي، جغرافيايي و مذهبي است        احترام ، حق اعتراض ، حق محافظت ، حق دريافت درمان و مراقبت دقيق علي              

  . مار انجام گرفته استيزان آگاهی پرستاران از حقوق بيمن يين مطالعه به منظور تعيا .زمينه رعايت حقوق بيمار است

هـای   مارستاني سال به باال، شاغل در ب      ۱۹ پرستار با دامنه سنی      ۱۸۶ن پژوهش تعداد    يا رد. لی است ي تحل -فیيک بررسی توص  يپژوهش حاضر    :مواد و روش ها   

ابزار گردآوری، پرسشنامه بـود کـه    .صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتنده ب ن اجتماعی شهرستان کرج،  يران و تام  يوابسته به دانشگاه علوم پزشکی ا     

زان آگـاهی  يـ  سـوال مربـوط بـه سـنجش م    ۲۱و بخـش دوم حـاوی     سوال در ارتباط با مشخصات فردی نمونه ها۸د، بخش اول حاوی يم گرديدر دو بخش تنظ   

  . مار بوده استيپرستاران در مورد حقوق ب

   ر سـابقه کـار ارتبـاط آمـاری معنـي داري     يـ  متغكه با درصد بود ۳۸/۲۲مار ، ي ها نشان داد که سطح آگاهی واحد های مورد پژوهش از حقوق ب        بررسی :يافته ها 

) ۹۰۳/۰ =r۰۰۰/۰ و =p( با متغير سطح تحصيالت   وداشت) ۱۶۹/۰-= r۲۶ و=%P (  و متغير سن) ۱۸۰ %-=  r ۲۹و=%P (ارتباط معكوس مشاهده شد. 

قـات انجـام   ير تحقيج به دسـت آمـده از سـا   ين بوده که مشابه نتايافته های حاصل از پژوهش، سطح آگاهی نمونه ها در حد پائ     يبر اساس    :نتيجه گيري بحث و   

ه يمـار، توصـ  يق بن ارتقای سطح آگاهی جامعه پرستاران از حقـو ينه و هم چن   ين زم يشتر در ا  ين رو، لزوم بررسی های ب     ياز ا . مار بوده است  يشده در مورد حقوق ب    

  .می شود

   حقوق بيمار، آگاهي،پرستار: كليد واژه ها

  

 ۱۳۸۶ تابستان ، ۱-۶ ، ص دومفصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، دوره پنجم، شماره 

  
   دانشکده پرستاری و مامايی-دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج :آدرس مكاتبه

  
  
  

                                                 
  )مولف مسئول (-ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجيات علمی دانشکده پرستاری و مامايو ه عض-مربی -۱
  دانشجوي دكتري برنامه ريزي آموزش ازراه دور، رئيس اداره پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج  -۲ 
  دانشيار گروه آمار حياتي ، دانشگاه تربيت مدرس   -۳ 
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  بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان کرج از حقوق بیمار
 

  ییفصلنامه دانشکده پرستاری و ماما    1386دوره پنجم، شماره دوم، تابستان ٢

  مقدمه
، روحي و اجتماعي بوده كه در انسان موجودي با ابعاد جسمي

در يك نگاه  .)۱(دوران سالمت و بيماري داراي حقوق خاصي  است
مختصر حقوق بيمار به مفهوم خدماتي است كه يك انسان در دوره 

اين حقوق شامل حق . بيماري خود استحقاق دريافت آن را دارد
، درمان انتخاب و تصميم گيري، قبول درمان و يا رضايت آگاهانه از

حق دريافت درمان مناسب، حق حفظ اسرار پزشكي و رازداري و 
اعتراض، حق محافظت و  حق ارزش به افراد، حق احترام، حق

رغم وضعيت مالي، سياسي، جغرافيايي، نژادي و  مراقبت دقيق علي
 ر،بيمار براي احقاق حقوق خود به پزشك، پرستا ).۲(مذهبي است 

وي مي آورد، بنابراين وظيفه ماما و ساير كاركنان كادر درمان ر
پرستار دفاع از حقوق و منافع بيمار است كه از همان ابتدا تعهد 

اخيراً اين تعهد دفاع از بيمار  .اوليه پرستار براي بيمار مي باشد
ناميده مي شود كه به عنوان نقش قانوني پرستار در نظر گرفته 

 استشده است و در واقع همان حفظ و حمايت از حقوق بيمار 
حامي منافع مددجويان به حساب آمده و  عنوان پرستاران به، )۳(

در اين نقش به عنوان يك درمانگر و منبع تحكيم شخصيت بيمار 
موارد فوق و آگاهی روزافزون جامعه نسبت به ) ۴(عمل مي كنند 

 -نهيماری و هزيموضوعات بهداشتی، آگاهی نسبت به تندرستی، ب
ن خدمات بهداشتی برای مصرف ي از انده ای که استفادهيهای فزا

ک ير باعث بروز يکنندگان به همراه داشته است، در سال های اخ
ان خدمات بهداشتی يان متقاضيجنبش فعال در حال رشد در م

 و  آگاهي بيماران افزايش يافتهامروزه). ۵(ده است يدرگ
ادعاهايشان بيشتر شده است، در نتيجه نسبت به گذشته بيشتر 

دارند كه  چنين انتظار بيماران هم. اقبت از خود می شوندر مريدرگ
احسن مسئول خدمات و مراقبت هاي پزشكي  به نحو بيمارستان ها

بنابراين، اين واقعيت بايد ). ۶ (ارايه شده از طرف خود باشند
پذيرفته شود كه اقشار مردم بيش از پيش از حقوق خود آگاهي 

و حقوقي در زمينه بهداشت پيدا كرده اند و مبادرت به ادعاهاي 
ارايه دادخواست هاي فراوان  ها جمله آن از ).۱(درمان مي كنند 
وجود قوانين و مقررات در زمينه حقوق ). ۵( به دادگاه هاست

به رعايت  مجبور ها، ارايه دهندگان خدمات بهداشتي را انسان
استانداردهاي مراقبت نموده و از طرف ديگر دارا بودن مدرك 

ها  وجدان كاري را به صورت يك پيش شرط در مورد آنعلمي و 
مطرح مي سازد، به همين جهت در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا، 
قوانين در جهت تنظيم عملكرد متخصصين بهداشتي پيش بيني 

ترين  شده است و در مورد اين قوانين از جمله حقوق بيماران، مهم
ن قوانين و مقررات نكته اي كه بايد در نظر داشت اين است كه اي

بديهي است  ).۷( آگاهي بيماران را از حقوق خود افزايش مي دهد

ها در تصميم گيري و  گاه نمودن بيماران، سهيم شدن آنآكه 
ها نيز سرعت بخشيده،  محترم شمردن حقوقشان به بهبود آن

چنين  هم. دوران بستري بودن در بيمارستان را كاهش مي دهد
  ها را به بيمارستان كاهش  ناحتمال بازگشت مجدد آ

). ۸(مي دهد كه از نظر اقتصادي و اجتماعي اهميت بسيار دارد 
وجود بيانيه اي در زمينه حقوق بيماران مي تواند نقش به سزايي 

 درماني -در ارتقاء موقعيت بيماران و كيفيت خدمات بهداشتي
را اولين گروه حرفه اي كه اعالميه حقوق بيماران ). ۳(ايجاد كند 

اين اعالميه .  بود۱۹۵۹اعالم كرد اتحاديه ملي پرستاري در سال 
  از آن ). ۶( بيماران را شريك و همكار در امر مراقبت اعالم كرد

  پس تمايل فزاينده اي به حمايت از بيماران معطوف شد و 
سهل انگاري هاي گروه پزشكي و اثرات منفي و مخرب عدم رعايت 

هاي  طور جنجال  بيماري و همينحقوق بيمار در سير و پيشرفت
هاي  مطبوعاتي و رسانه هاي گروهي از يك سو و در خواست گروه

مدافع بيماران و حقوق مصرف كنندگان و اهميت آگاهي پرستاران 
از حقوق بيمار و اثرات مثبت و سازنده آن بر سالمت و بهبود 

 لذا .بيماران از سوي ديگر باعث تدوين منشور حقوق بيمارگرديد
زان آگاهی پرستاران از حقوق ين مطالعه با هدف بررسی ميا
  .های شهرستان کرج به عمل آمد مارستانيماران در بيب

  
  مواد و روش ها

  از نوع مقطعي لی و ي تحل-اين پژوهش يك مطالعه توصيفي
مي باشد كه در آن ميزان آگاهي پرستاران از حقوق بيمار و ارتباط 

وضعيت  جنس، سن،( ک آنانيفآن با برخی از مشخصات دموگرا
بخش محل كار، سابقه كار و  بيمارستان، تأهل، سطح تحصيالت،

در اين مطالعه جامعه پژوهش . مورد بررسی قرار گرفت )سمت
هاي شهرستان  كليه پرستاران واجد شرايط شاغل در بيمارستان

ری تصادفی طبقه ای، تعداد يكرج بود، كه به روش نمونه گ
بدين صورت كه . انتخاب شدند مرتبط س فرمولپرستار بر اسا۱۸۶

دسته وابسته به علوم ابتدا  بيمارستان هاي شهرستان كرج به دو 
 سپس متناسب با ، تقسيم شدن اجتماعیيران و تاميپزشکی ا

ها حجم نمونه در دو  تعداد پرستاران شاغل در اين بيمارستان
اين  در اغلآنگاه نمونه ها از بين پرستاران ش .طبقه مشخص گرديد

ارهای خروج يمع .صورت تصادفي انتخاب گرديدنده ها ب بيمارستان
  پرستارانی بود که در بخش هاي رواني كار  از مطالعه شامل

ابزار گردآوري . می كردند و کمتر از شش ماه سابقه كار داشتند
داده ها در اين پژوهش پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش بود كه 

بخش اول پرسشنامه شامل مشخصات .  شدتكميل توسط پرستاران
سن، جنس، وضعيت تاهل،  (دموگرافيك واحدهاي مورد پژوهش
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   دکتر غالمرضا بابایی ، ماندانا گودرزی، میترا پارسی نیا
 

  ییفصلنامه دانشکده پرستاری و ماما    1386ابستان دوره پنجم، شماره دوم، ت ٣

و  . بود)سطح تحصيالت، بيمارستان و بخش محل كار و سمت
زان آگاهی ي سوال مربوط به سنجش م۲۱بخش دوم حاوی 
واحدهای مورد پژوهش در  .مار بوده استيپرستاران از حقوق ب

و  )بله( پرسشنامه در مقابل عبارات نوشته شده  هایپاسخ به سوال
 اريمع .کی از دو پاسخ را با عالمت ضربدر مشخص کردندي )ريخ( اي

  هایسوال ح بهيتعداد پاسخ های صح زان آگاهی،يسنجش م
از و يک امتيح يب که پاسخ صحين ترتيمطرح شده بوده است، بد

دست آمده  هازات بي جمع امت،از داشت، در کليپاسخ غلط صفر امت
 مار جمعاًيزان آگاهی واحدهای مورد پژوهش در مورد حقوق بياز م
  جهت تعيين اعتبار علمي ابزار گردآوري  .از بوده استي امت۲۱

از   براي تعيين اعتماد علمي ابزار و داده ها از روش اعتبار محتوا
به اين ترتيب كه همبستگي  .استفاده شد روش آزمون مجدد
براي تعيين .   تخمين زده شدr= %۹/۹۸ه با قسمت دوم پرسشنام

ميزان آگاهي از حقوق بيمار از آمار توصيفي، جداول توزيع فراواني، 
ميانگين و انحراف معيار و جهت تعيين ارتباط ميزان آگاهي از 

ل يتحل رسون،يضريب همبستگی پ از حقوق بيمار با متغيرها،
  .دي استفاده گرد fروش آماری   انس ويوار
  
  ته هافيا
 ۱۰۰توان نتيجه گرفت كه از كل  با توجه به نمرات كسب شده مي 

 درصد واحدهای مورد پژوهش از حقوق ۳۸/۲۲درصد آگاهي، 
   درصد ۵۰ و با توجه به اينكه در صد آگاهي از بيمار آگاهي داشتند

نيز كمتر است مي توان چنين اظهار نظر كرد كه سطح آگاهي 
  .ران در حد ضعيفي استپرستاران نسبت به حقوق بيما

   )۱جدول شماره ( 
  : توزيع فراواني نمرات كسب شده-۱جدول شماره

  
  درصد  تعداد  نمرات کسب شده

۵ – ۰  ۱۱۴  ۱/۶۵  
۱۰ – ۶ ۵۵ ۴/۳۱ 
۱۴ -۱۱ ۶ ۵/۳ 

  
 درصد افراد ۸۶برابر جدول توزيع فراوانی می توان عنوان نمود که 

 می باشد را ۲۱ که  از کل نمره۷ و کمتر از ۷مورد مطالعه نمرات 
زان آگاهی يچنين جهت بررسي ارتباط بين م هم. کسب نموده اند

استفاده  با متغيرهاي كمي و رتبه اي از ضريب همبستگي پيرسون
 ر سابقه کاريزان آگاهی و متغين ميشد و نتايج نشان داد كه ب

 نيب ).P=۰۰۰/۰ و r=۹۰۳/۰(ارتباط مستقيم و معنادار وجود دارد 
و  )p=۰۲۶/۰ و r=-۱۶۹/۰ (التي تحصر سطحيبا متغ هیزان آگايم

 .معكوس مشاهده شدارتباط  ) p=۰۲۹/۰ و r=-۱۸۰/۰(ر سن يمتغ
  )۲جدول شماره ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تحصيالت و سابقه كار -ي سننمايش همبستگي نمرات کسب شده بامتغيرها -۲جدول شماره
  

 نمره چك ليست سابقه كار تحصيالت سن 
  

  سن
  

  ضريب همبستگی
  سطح معناداري

پرستار                    تعداد

٠٠٠/١=r 
٠٠٠/٠=p 
١۵۶= n 

٠۶٧/٠=r 
۴١٠/٠=p 
١۵۴=n 

٩٠٣/٠=r  
٠٠٠/٠=p  
۶۴=  n 

١٨٠/٠-  r = 
٠٢٩/٠= p 
١۴٧=  n  

  
  تحصيالت

 

            ب همبستگی يضر
  سطح معناداري

تعداد پرستار                   

٠۶٧/٠-= r 
۴١٠/٠=p 
١۵۴= n 

٠٠٠/١=r 
٠٠٠/٠=p 
١٨٢= n 

٢۴٩/٠-= r 
٠۴٢/٠=p 
۶٧=    n 

١۶٩/٠-= r 
٠٢۶/٠ =p 
١٧٢= n 

  
  کار سابقه

 

  ب همبستگیيضر
  سطح معناداری 

  تعداد پرستار
 

٩٠٣/٠=r 
٠٠٠/٠=p 
۶۴=n 

٢۴٩/٠=r 
٠۴٢/٠=p 
۶٧=n 

٠٠٠/١=r 
٠٠٠/٠=p 
۶٨=n 

٢٠٠/٠=r 
١١٣/٠=p 
۶۴ =n 

 ستيل چک نمره
  ب همبستگی    يضر

   ی معنادارسطح 
تعداد پرستار                  

١٨٠/٠-= r 
٠٢٩/٠=p 
١۴٧= n 

١۶٩/٠-= r 
٠٢۶/٠=p 
١٧٢=n 

٢٠٠/٠=r 
١١٣/٠=p 
۶۴=n 

٠٠٠/١ =r 
٠٠٠/٠=p 
١٧۵=n 
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  بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان کرج از حقوق بیمار
 

  ییفصلنامه دانشکده پرستاری و ماما    1386دوره پنجم، شماره دوم، تابستان ۴

با توجه به نمرات كسب شده از چك ليست مي توان چنين 
 درصد واحدهای مورد مطالعه از ۳۸/۲۲نتيجه گرفت كه، 

  × ۱۰۰ =۳۸/۲۲(اشتند حقوق بيمار آگاهي د
21
4/7x  چك =

 درصد نيز ۵۰كه درصد آگاهي از  و با توجه به اين) ليست 
كمتر بود مي توان اظهار نمود كه سطح آگاهي پرستاران از 

نيز در  جعفريان و محمدي . نی استيحقوق بيمار در حد پائ
 بررسي ميزان« در زمينه ۱۳۷۹نتايج پژوهش خود در سال 

ن يبه ا» آگاهي كادر درماني در مورد حقوق شرعي مددجو
 که آگاهی واحدهاي مورد پژوهش در مورد ددنيجه رسينت

حقوق شرعي مددجويان در امر مراقبت و درمان چندان 
ها از  درصد آن) ۹/۶(مطلوب و رضايت بخش نبوده و تنها 

های مورد پژوهش  گر نمونهيآگاهي خوبي برخوردار بودند و د
ز در ين) ۱۳۷۷(محمدي . ي ضعيف و متوسط داشتندآگاه
د که ميزان آگاهي يجه رسين نتيقی که انجام داد به ايتحق

متوسط   كه در حدبود درصد ۶۲پرستاران از حقوق بيمار 
آگاهي  د در ارتقاءيست و باي مطلوب نارزيابي شده که مسلماً

). ۱۰( و ضرورت اهميت آن، برنامه ريزي مؤثري صورت گيرد
ادی همخوانی ين بررسی، تا حدود زيج حاصل از ايکه با نتا

 مؤثر در پائين بودن آگاهي، عدم وجود از عوامل احتماالً. دارد
ضوابط مدون و مصوب پيرامون حقوق بيمار است كه در 
كشور ما نيز تا اين اواخر منشور مدوني جهت حقوق بيماران 

ت و درمان وجود نداشت و طي چند سال اخير وزارت بهداش
و آموزش پزشكي منشور حقوق بيمار را تدوين و منتشر كرده 

طور کلی به دنبال تدوين و تصويب قوانين، بايد ه ب. است
طه پرستاري نيز بهتر يدر ح .افراد ذينفع از آن آگاه شوند
 و همگان از آن آگاه شوند است پس از تصويب قوانين،

حرفه در دوران آموزش در مورد قوانين و مقررات مربوط به 
چنانچه اين . رديدانشجويي و قبل از شروع به كار انجام گ

هر دليل مهيا نگرديد در بدو استخدام يا بالفاصله ه فرصت ب
صورت بازآموزي و آموزش ضمن خدمت ه پس از شروع كار ب

صابريان در نتايج پژوهش خود ابراز . اين آموزش صورت گيرد
ان، واحد درسي كه نكات که در آموزش پرستاري اير می دارد

فقط در درس فن . قانوني را آموزش دهد وجود ندارد
پرستاري و تاريخ پرستاري اشاره اي به بعضي نكات مرتبط به 
اين مسئله شده است بنابراين دست اندر كاران حرفه 
پرستاري با همكاري برنامه ريزان آموزش پرستاري بايد در 

در حدود قوانين عمومي پي طرح و تنظيم قوانيني باشند، كه 

كشور قابل پذيرش و قابل اجرا باشد و با اضافه نمودن اين 
ازاين قوانين  واحد درسي به رشته پرستاري دانشجويان را

آموزش رسمي و خاص در دوران  عالوه بر .آگاه نمايند
دانشجويي، براي كساني كه فرصت يادگيري نداشته اند 

ا، به برگزاري ه ضروری است، براي افزايش آگاهي آن
 ها ها و انجام تحقيقات مناسب و تكرار آن سمينارها، پانل

ها اهميت يادگيري  و کنگره برگزاري سمينارها. توجه شود
با بررسی موضوعات و انجام . کند مشخص می ن موضوع رايا

 ن می شوندييتع ازهايتحقيقات مربوطه، ميزان پيشرفت و ن
امه ريزي صحيح در اين كه خود مي تواند راهنمايي براي برن

  ، در ارائه نتايج خود)۲۰۰۱( همكاران و مراكو .مورد باشد
مي نويسند، محققين پرستاري نياز به تحقيقات بيشتري در 
زمينه حقوق بيماران دارند تا ميزان آگاهي خود را از وضعيت 
موجود بررسي و چهار چوبي براي عملكرد پرستاران تهيه 

 عهده گيري مسئوليت وكالت بيمار كنند و در آينده قادر به
چنين بايد در نظر داشت كه براي افزايش  هم ).۱۱( باشند

در . آگاهي، نياز به كتب و منابع مختلف علمی مي باشد
كشور ما نيز بايد مسئولين با توجه به كمبود منابع در زمينه 
حقوق بيماران اطالعات الزم را تأمين و در اختيار پرستاران 

براي ، نويسند مي) ۱۳۷۷( پاكدل و مادرشاهيان .قرار دهند
آگاهي از مسايل قانوني و افزايش آن در حرفه هاي پزشكي 
بايد اطالعات از طرق مختلف مانند كتب و مجالت پرستاري، 

 ها داده شود به آن... متخصصين و همايش هاي پرستاري و 
از ديگر عواملي كه شايد در پايين بودن آگاهي از  ).۱۲(

 بيمار و به طور كلي پائين بودن آگاهي پرستاران در حقوق
نداشتن وقت كافي ، دخيل باشد زمينه هاي مختلف پرستاري

براي مطالعه و پژوهش به داليل مختلف از قبيل شرايط 
اقتصادي نامناسب، نياز به كار در چندين شيفت براي تأمين 

  چنين شرايط اجتماعي كه باعث  مخارج زندگي باشد، هم
ود بعضي از پرستاران از حرفه خود ديد مثبتي نداشته می ش

از طرفی شرايط  و از انتخاب شغل خود ناراضي باشند و
اد بيماران، كمبود ياز قبيل تعداد ز در کشور ما، ها بيمارستان

پرسنل، كمبود شرايط و امكانات از قبيل نبودن كتابخانه هاي 
ر ياكافي و مناسب براي دسترسي به كتب و مجالت و س

  .منابع براي مطالعه از عوامل مهمي مي باشند
چنين نشانگر آن بود كه بين سطح آگاهي  يافته ها هم

 وسابقه كار، ارتباط مستقيم و معنا داري وجود دارد
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)۹۰۳/۰=r۰۰۰/۰  و=p( ش سابقه کار، سطح يعنی با افزاي
افته يش يمار افزايهای مورد پژوهش از حقوق ب آگاهی نمونه

پژوهش خود جهت  ز در نتايج ين )۱۳۸۱(يان نصير. است
آگاهي پرستاران از حقوق بيمار مي نويسد، بين سابقه كار 

ها از حقوق بيمار اختالف آماری  پرستاران و ميزان آگاهي آن
های پژوهش نشان  گر يافتهياز سوی د. معناداري مشاهده شد

داد كه بين سطح آگاهي و سطح تحصيالت ارتباط معكوس 
نسبت به سرپرستاران  بدين ترتيب كه كاردان ها، .ردوجود دا

د بتوان يشا .و مترون ها بيشترين نمره را كسب نموده اند
های باالتر بر  ن پرستاری ردهکه مسئوال ه کردينگونه توجيا

و  ت شغلی ياحساس امن ل،يلی از قبيخالف انتظار به دال
خود ف مهم يها را نسبت به وظا شتر آنيت حرفه ای، بيموقع

ن پژوهش نشان داد كه يگر نتايج ايد. کم توجه نموده است
ارتباط معكوسی بين ميزان آگاهي با سن نمونه هاي مورد 

كه شايد مؤيد ضرورت در نظر گرفتن . مطالعه وجود داشت
عنوان صاحبان حق است تا در دراز ه حق و حقوق پرستاران ب

دست مدت انگيزه هاي خود را براي خدمت رساني مفيد از 
شرايط نامناسب همراه با چند شيفت كاري خستگي، . ندهند

شرايط اجتماعي كه بعضي را از حرفه دلسرد و ناراضي كرده، 
محيط كاري نامناسب، كمبود امكانات، كمبود پرسنل و تعداد 
زياد بيماران و فشار كار زياد كه نشان دهنده عدم امنيت در 

وق بيماران را رعايت حقوق پرستاران است، عدم رعايت حق
  نيز به دنبال دارد محمدي نيز در نتايج پژوهش خود 
مي نويسد، الزمه رعايت و تأمين حقوق بيماران، داشتن 

ط يامكانات مناسب و استاندارد مي باشد كه با وجود مح
خصوص از به استاندارد، ير ها، و امكانات غ کاری بيمارستان

استاندارد و نظر تأمين پرسنل و فضاي فيزيكي كاري غير 
   .نامطلوب، بيمارستان نمي توان حقوق بيمار را رعايت کند

 
  پيشنهادات براي پژوهش هاي بعدي

 دگاه پرستاران انجام شده،ين پژوهش از دينکه ايبا توجه به ا )١
 دگاه ساير كادر  درمانی،يشنهاد می شود پژوهش مشابهی از ديپ

  .رديره انجام گيغ و ماماها ر پزشکان،ينظ
پيشنهاد مي شود تحقيقي براي مقايسه آگاهي و رعايت حقوق  )۲

  . رديبيمار از ديدگاه پرستاران و ساير كادر درماني انجام گ

ن پژوهش در بخش های داخلی و جراحی ينکه ايبا توجه به ا )۳
ر بخش ها يشنهاد می شود پژوهش مشابهی در سايپ انجام گرفته،

  .ر بخش روانی انجام شودينظ
 سال ۵ تا ۳ها پيشنهاد مي شود پژوهش هاي مشابهی هر انت در )۴

ب ميزان پيشرفت آگاهی در ين ترتيرد تا به ايبار انجام گ يك
  .زمينه حقوق بيماران بررسي شود

  
  

  تقدير و تشكر 
در پايان از تمامي كساني كه به نحوي در به ثمر رسيدن اين 

هاي تحقيق سهم داشتند به ويژه پرستاران محترم بيمارستان 
شهرستان كرج و هم چنين حمايت مالي معاونت محترم پژوهشي 
  و برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج تشكر و قدرداني 

  .مي گردد
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