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 یدانشهاه اداد اسالم یی،و ماما یو ارتقاء سالمت، دانشکده پرستار ینیبال یهامراقبت یقاتمركز تحق یی،وه ماماگر ی،بهداشت بارور تخصصی، یدكترا یدانشجو .1

  .یرانا كرج، ،واحد كرج

دانشهاه  یی،و ماما یدانشکده پرستار ی،و بهداشت بارور ییماما گروه ی،و بهداشت بارور ییماما یقاتمركز تحق ،یبهداشت بارور تخصصی، یدكترا یدانشجو .2

 .یرانتهران، ا ی،بهشت یدشه یعلوم پزشک

 .تهران ی،بهشت یدشه یدانشهاه علوم پزشک یی،و ماما یدانشکده پرستار یی،دانشجو یقاتتحق یتهكم ،یبهداشت بارور تخصصی، یدكترا یدانشجو .3

 .یرانا كرج، ،واحد كرج یدانشهاه اداد اسالم یی،و ماما یدانشکده پرستار ،و ارتقاء سالمت ینیبال یهامراقبت یقاتمركز تحق ی،گروه پرستار .4

 . 21-30 ؛ صفحات1399 زمستان؛ چهارم؛ شماره ششمی نوین؛ دوره رسانی پزشکمجله اطالع 

 دهیچک

ف پژوهش حاضر با هد رو یندهد. از ایرا ارتقاء م یدرمان یبهداشت هايمراقبت یفیتک ايحرفهتعهد  یترعا و یماراجراي منشور حقوق ب هدف:

 .انجام شده است ییو ماما يدر پرسنل پرستار یمارمنشور حقوق ب یتو رعا یآگاه یزانبا م ايحرفهتعهد  ینب یهمبستگ

کنندگان از انجام شد. مشارکت ياطبقه یتصادف گیرينمونهپرستار و ماما به روش  281 يبر رو یهمبستگ -یفیپژوهش توص ینا: هاروش

ت دو پرسشنامه جداگانه بود. بخش اول، اطالعا ي)تهران( بودند. ابزار گردآور بخشیاضو ف )کرج( البرز نر وباهو  یکمال هايبیمارستانپرسنل 
بود.  ايحرفهبخش سوم پرسشنامه تعهد  یماران،منشور حقوق ب یتو رعا یآگاه یزانم یبخش دوم پرسشنامه دو بخش یک،اطالعات دموگراف

قرار  یلو تحل یهخطی ساده مورد تجزاسكوئر، آنالیز رگرسیون کاي یرسون،پ یمستقل، همبستگیت يهاو آزمون SPSSفزار ها با استفاده از نرمداده
 گرفت.

. بود باال( 8/102±9 و 5/76±3/7) متوسط و در گروه ماماها بیمار حقوق به نسبت (4/49±9 و 2/56±6/10) پرستاران یتو رعا یآگاه نتایج:

تعهد  یننشان داده شد. بخوب  یلیطح خس در(3/83±7/7ماماها ) براي و مطلوب سطح در (97±11) اراندر پرست ايحرفهتعهد  همچنین
  وجود داشت. يدر پرستاران و ماماها ارتباط معنادار یمارمنشور حقوق ب یتو رعا یبا آگاه ايحرفه

 یسطح آگاه که پرستاران و ماماها از ییهایطهح در شودیم یهتوص یردگیعملكرد قرار م يو تعهد مبنا یکه آگاه ییاز آنجا گیری:نتیجه

 يبرا یآموزش يهاکارگاه يبا برگزارها آنیمارستب یرانکه مد یستضرور ین،. عالوه بر ایابد یشافزاها آندانش  یزانم ند،یستبرخوردار ن یخوب
 .ن اقدامات الزم را انجام دهندیماراحقوق ب ياجرا

 .یمارحقوق ب یترعا ،ايحرفهتعهد  ،یمارمنشور حقوق بها: کلیدواژه 

 پژوهشی نوع مقاله:

 10/12/99پذیرش مقاله:     27/11/99اصالح نهایی:     2/9/1399 دریافت مقاله:

و  یدر پرسنل پرستار یمارمنشور حقوق ب یتو رعا یآگاه یزانبا م ایحرفهتعهد  ینب یهمبستگ. منصوره یدیتجومرضیه،  یانیباقر الناز، یعیرفیحاج، مرجان ییهوا، لیال یشهریمحمدخان ارجاع:

 . 21-30 :6(4) ؛1399 .نوین پزشکی ینرسااطالعمجله . ییماما
  

  مقدمه:
خدمات  یفیتک یابیارز يبرا یديشاخص کل یک یمارحقوق ب

که عواملی مانند  دهدمیمرور متون نشان  [.1] است یدرمان یبهداشت

حقوق شهروندي، بر افزایش افزایش سطح تحصیالت، افزایش توجه 

خود نقش داشته و ضرورت از احراز حقوق  یمارانسطح توقع و انتظارات ب

  [.2] کندآگاهی گروه بهداشتی درمانی را در این زمینه بیشتر گوشزد می
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 و همکاران یشهریمحمدخان                                                                                               یمارمنشور حقوق ب یتو رعا یاگاه یزانبا م یاتعهد حرفه یهمبسته 

 

1399 دمستان، چهارمششم، شماره رسانی پزشکی نوین، دوره مجله اطالع   

را به  یريناپذممكن است اتفاقات جبران یمارحقوق ب یترعا عدم

ها آن یتو جلب رضا نیماراحقوق ب يو اجرا یتدنبال داشته باشد. حما

و الزم را  یکاف یهآگا يو  پرستار یشود که گروه پزشكیمحقق م یزمان

 یزانم ییندر رابطه با تع یاديز مطالعات[. 3] داشته باشند ینهزم یندر ا

از منشور  یمارستانیتوسط پرسنل ب یمارانحقوق ب یترعا یاو  یآگاه

در  یمنشور به خوب یناانجام گرفته است. بر طبق مطالعات  یمارحقوق ب

 یدر صورت آگاه یاو  شناخته نشده است یپرسنل مراقبت درمان ینب

موجب  يعوامل متعدد[. 4،5] شودیداشتن هنوز به نحو مطلوب اجرا نم

تعهد در افراد مختلف متفاوت باشد، از جمله اخالق،  یزانکه م شودمی

ان جدو ی،شغل یترضا یالت،تحص یزانم ي،اقتصاد یتفرهنگ، وضع

[. 6] درآمد، محل خدمت، سابقه کار ی،تعلق و عدالت سازمان ي،کار

تواند موجب کاهش بازده کیفیتی در مراقبت می ايحرفهاهش تعهد ک

 هايمراقبتو بازده کیفیت  ايحرفهگردد. مستند کردن رابطه بین تعهد 

ـاد و ارتـقدرمانی می ـا ایج دیران بیمارستانی کمک کنـد ت ه ـم اي تواند ـب

ن تعهد را براي کارکنان به عنوان یكـی از اهـداف برن ود ریزي خامهاـی

به  یدنباال جهت رس ايحرفهبا تعهـد  پرستاران[. 7] مدنظر قرار دهند

کـه  یباالتري دارند، در حال یتالش کرده و بازده ايحرفههاي ارزش

ـا  [.6] شودمیاز کار  یبت، منجر به غايحرفهتر تعهد یینسـطوح پ

و مراقبت  یمنجر به ارائه خدمات درمان ییتعهدات ماما رعایت

 یرضروري،مراجعان در برابر خطرات غ و یماران، محافظت از بمنصفانه

 يهمكار یمار،کاهش اضطراب ب یمار،سطح تحمل درد ب یشبهبود و افزا

و  یتمنديرضا یشدرمان، افزا يهاهینکاهش هز ی،پزشك یمبهتر با ت

 [.8] گرددیم یمارگر و بدرمان ینب بلتقااعتماد م یتتقو

و  یمارمنشور حقوق ب یتهت ارتقاء رعارسد جینظر م مجموع، به در

 یک ياتعهد حرفه یابیبه آموزش و ارز یژهتوجه و ینی،با هدف خدمات بال

 یمراکز آموزش یراخ يهاکه در دهه آن یژهو است. به یتضرورت و اولو

کار و ورود  یرويدر ن یداز جمله رقابت شد ،یمختلف يهابا چالش یدرمان

اند که ضرورت مواجه شده یپزشك يهاحوزهبه  یدمتنوع جد هايوريفنا

 [.9] کندیدو چندان م ياتوجه را به موضوع تعهد حرفه

 یشبا اجراي طرح تحول نظام سالمت و افزا یرهاي اخسال در

 ینارتباط ب یابیارز ی،و درمان یبه مراکز بهداشت یمارانمراجعه ب یرگچشم

به ارتقاي  تواندیم ریمامنشور حقوق ب یتو رعا یو آگاه ايحرفهتعهد 

ددجو یتو رضا یارائه خدمات درمان ـتماز س یانـم  یو درمان یبهداشت یس

  .کمک کند

ه  یاطالعات هايیگاهکه پس از جستجو در پا ییجا از آن معتبر که ـب

 یمارمنشور حقوق ب یتو رعا یهآگاو  ايحرفهتعهد  ینارتباط ـب یبررس

 یآگاه یزانم یینجهت تع ینامحدود بود، بنابر یارپرداخته باشد بس

آن و  یترعا یزانو م یماراز منشور حقوق ب ییو ماما يپرسنل پرستار

تا  یممنتخب، بر آن شد هايبیمارستاندر  ايحرفهتعهد  ایترع یزانم

 یآگاه یزانبا م ايحرفه تعهد ینب یهمبستگ یینهدف تع را با یپژوهش

به انجام  ییو ماما يدر پرسنل پرستار یمارانمنشور حقوق ب یتو رعا

 .یمرسان

 

 : هامواد و روش

 در سال که ی استهمبستگ -یفیمطالعه توص کیپژوهش  نیا

ماما در  پرستار و شاغل کنندگان پرسنلمشارکت انجام شد. 1398

 و البرز( و باهنر و یکمال) البرز پزشكی علوم دانشگاه هايبیمارستان

 پژوهش جامعهبودند.  (تهران بخشاضیف) بیمارستان تامین اجتماعی

 که بیمارستان منتخب بودند 4 در شاغل نفر از پرستاران و ماماهاي 855

 .(1 )جدول شدند ساده انتخاب کشیقرعه و با ايطبقه صورت تصادفی به
 

 پرستاران و ماماها حجم نمونه -1جدول

های رستانمابی

 منتخب

تعداد کل پرستاران شاغل 

 های منتخبدر بیمارستان

داد کل ماماهای شاغل در تع

 های منتخببیمارستان

تعداد )درصد( پرستاران 

 کننده در پژوهششرکت

تعداد )درصد( ماماهای 

 کننده در پژوهششرکت

 کمالی

 باهنر

 بخشفیاض

 البرز

 جمع

140 

153 

189 

116 

598 

118 

66 

27 

46 

257 

46 

50 

62 

38 

196 

39 

22 

9 

15 

85 

 855 جمع کل

 

درصد  5فاده از فرمول کوکران با ضریب خطاي حجم نمونه با است

و حجم نمونه برابر است  Z= ،05/0=d 96/1 در فرمول زیرمحاسبه شد. 

 .نفر 281 با

n  =280/73       
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 و همکاران یشهریمحمدخان                                                                                               یمارمنشور حقوق ب یترعا و یاگاه یزانبا م یاتعهد حرفه یهمبسته 

 

 1399ان دوره ششم، شماره چهارم، دمست، کی نوینشرسانی پزاطالعمجله 

 بر متون، يورمعیارهاي ورود به مطالعه براساس هدف مطالعه و مر

 یکاقل حد ي،در رشته مامایی و پرستار یشامل داشتن مدرک دانشگاه

اشتغال در  ی،در بخش فعل يسال سابقه کار در حیطه مامایی و پرستار

هاي مختلف کاري بود. معیار خروج، انصراف از شرکت در ادامه نوبت

ین مطالعه در هر زمان از انجام پژوهش بنا به تمایل واحد پژوهش تعی

 .گردید

از  ن و دریافت مجوزهاي الزمپژوهشگر پس از کسب اجازه از مسئوال

واحد اسالمی زاد آمعاونت پژوهشی دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه 

و مراجعه منتخب  هاينامه جهت ارائه به بیمارستانکرج و دریافت معرفی

حوه پس از معرفی خود و بیان اهداف پژوهش و توضیحاتی در مورد ن

مورد محرمانه ماندن اطالعات  ها و توضیح درتكمیل پرسشنامه

نندگان و آگاهی از اختیاري بودن شرکت در مطالعه، پس از کشرکت

اي گیري به صورت تصادفی طبقهنامه کتبی شروع به نمونهکسب رضایت

 نمود.

بخش اطالعات  3 شاملها داده يپژوهش ابزار گردآور نیا در

 زانیم یو پرسشنامه دو بخش ايحرفهتعهد شنامه و پرس کیدموگراف

پرستاران و  يبه صورت مجزا برا مارانیوق بمنشور حق تیو رعا یآگاه

منشور حقوق  تیو رعا یآگاه زانیسنجش م پرسشنامه باشد.میماماها 

و براساس پرسشنامه منشور ساخته است ابزار محقق کیزنان باردار 

 ایایی آن تایید شده طراحی گردید. حقوق زنان باردار که روایی و پ

حقوق زنان باردار تدوین شده این پرسشنامه با استفاده از منشور 

و  سؤاالت آگاهی و رعایت تدوین شد ،توسط سازمان بهداشت جهانی

 کرونباخيآلفا بیضر .[10]پس تعیین روایی ظاهري صورت گرفت س

 تیو رعا 83/0 رامیاز منشور حقوق ب یآگاهپایایی پرسشنامه براي  جهت

 .دیمحاسبه گرد 78/0  ماریحقوق ب

از منشور حقوق زنان باردار  یآگاه زانیم پرسشنامه بخش اول 

 براساس طهیح 5 سوال در 23 يبخش از پرسشنامه حاو نیاباشد. یم

منشور  تیرعا زانیدوم پرسشنامه م بخشو  ،منشور حقوق زنان باردار

حیطه  5 درسؤال  24 لشام بخش نی. اباشدمیحقوق زنان باردار 

 .(2 )جدول باشدمی

ساخته است.  در مقاله حاضر محقق ماهاما ايحرفهپرسشنامه تعهد 

 یی و  پس از مروري بر متونماما ايحرفهاخالق  يپرسشنامه از کدها نیا

 بیضر .[11] طراحی گردیده است =895/0CVIو  =70/0CVRبا 

 . دیگرد نییامه تعسشنپر ییایپا نییجهت تع 82/0آلفاکرونباخ 

 باشدمی یطهح 5سوال در  23 يبخش از پرسشنامه حاو ینا

 یاسمق براساسسنجش سؤاالت در هر سه بخش  یارمع. (2 ل)جدو

 اوقات، به ندرت، هرگز(یاغلب، گاه یشه،)هم ايینهپنج گز یكرتل

  .باشدمی

 

 در ماماها ایفهرححیطه نمرات آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار و تعهد  -2جدول 

 عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف 

 100-81 80-61 60-14 9/40-21 <20 آگاهی از منشور

 100-1/96 96-1/72 72-1/48 48-24 <24 رعایت منشور

 100-81 80-61 60-14 9/40-21 <20 ايحرفهتعهد 

 

در  مارانیمنشور حقوق ب تیو رعا یآگاه زانیسنجش م پرسشنامه

اول  بخش. باشدمیو شامل دو بخش  ساختهمحققابزار  کیپرستاران 

و بر طبق  بودهسوال  22از  منشور حقوق شامل  یپرسشنامه آگاه

بخش از پرسشنامه   نیا امتیازات نمرات بیشتر، آگاهی بیشتري داشتند.

دوم پرسشنامه رعایت منشور  بخش .استبندي شده طبقه طهیح 5 در

و همچنین براي  شد میتنظ طهیح 5 رسوال د 22شامل  ماریحقوق ب

سنجش  اریمع .ر نظر گرفته شدمطلوب د تیرعا زانیمامتیازات باالتر 

 )همیشه، ايگزینه پنج كرتیل اسیمق براساس ت هر دو بخشسؤاال

  .(3 )جدول باشدمی هرگز( ندرت، اوقات، بهگاهی اغلب،

ط شده توس ین)تدو یمارحقوق ب پرسشنامه با استفاده از منشور

 یترعا یزانو م یسؤاالت اگاه (یبهداشت درمان و آموزش پزشكوزارت 

ابزار از  یاییپا یینظاهري جهت تع ییپس از روا. [12] شد  ینتدوآن 

کرونباخ مورد ابزار آلفاي یدرون یاییپا یینروش آزمون مجدد و جهت تع

 یبدو آزمون و ضر ینب یهمبستگ یبکه ضر گرفتاستفاده قرار 

 و=r 81/0 یماراز منشور حقوق ب یجهت آگاه یبترت اخ بهکرانبيآلفا

 .به دست آمد =79/0r  و 86/0 یماروق بحق یتو رعا 92/0
 

 در پرستاران یمارمنشور حقوق ب یتو رعا ینمرات آگاه یطهح -3ل جدو

 مطلوب متوسط نامطلوب 

 >44 44-1/22 22-0 آگاهی از منشور

 124-94 93-63 <62 رعایت منشور
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با  Aryana و Lachman پرستاران توسط ايحرفهتعهد  امهپرسشن

. [13] شده است یطراح یطهو در چهار ح یتمآ 26ل شام 86/0 یائیپا

آن با  یاییو پا ییدتأ ییو جوال یتوسط شال یرانپرسشنامه در ا ینا ییروا

ژوهشگر با . پ[7] یدمحاسبه گرد 74/0 کرونباخآلفاي یباستفاده از ضر

پرسشنامه استفاده نموده است.  ینمطالعه از ا یندر ا یشانااز  زهکسب اجا

باالتر پرستار بوده  ايحرفهتعهد  يکسب نمره باالتر به معناکه  يبه طور

شده بودند به شكل  یطراح یکه منف یبه سواالت یدهاست و نحوه نمره

پرسشنامه با استفاده از آزمون  یدرون یاییپا ینمعكوس بود. همچن

 یبزمان آن با استفاده از ضرهم یرغ یاییو پا 86/0برابر با  اخکرونبآلفاي

قرار گرفت.  ییدمورد تأ( r=79/0) آزمون ییحاصل از روش بازآزما یاییپا

)کامالً مخالفم،  در پنج قسمت یكرتل یاسمق براساسپرسشنامه  ینا

در  یدهصورت گرفت. نمره ندارم، موافقم و کامالً موافقم( يمخالفم، نظر

که کسب نمره باالتر  يبود به طور 26-130 ینب ايحرفهتعهد  مهشناپرس

که نمره  یبترت ینباالتر پرستار بوده است. بد ايحرفهتعهد  ينابه مع

به عنوان  53-78به عنوان عملكرد نامطلوب، نمره  52مساوي  یاکمتر 

به عنوان عملكرد مطلوب و نمره   79-104عملكرد نسبتاً مطلوب و نمره 

 جهتید. بندي گردمطلوب طبقه یاربه عنوان عملكرد بس 130-105

استفاده شده  يو صور يمحتو ییابزارها از روش روا یمامت ییروا یینتع

 .است

افزار ها با استفاده از نرمپرسشنامه يآورحاصل از جمع اطالعات

SPSS یانگین،) تعداد، درصد، م یفیتوص يآمار يهابا آزمون و 16 نسخه 

و  یرسونپ یمستقل، همبستگی)آزمون ت یو استنباط (عیارمانحراف

قرار  یلو تحل یهمورد تجز الیز رگرسیون خطی ساده(اسكوئر و آنکاي

 گرفت.

 

 ها:یافته

بر طبق محاسبات انجام شده مشخص شد که بین پرستاران و ماماها 

-P)>05/0) داري وجود نداردااز نظر مشخصات دموگرافیک تفاوت معن

Value (. 4ول )جد 

  پرستار و ماما() به تفکیک شغلکننده شرکت:مشخصات دموگرافیک افراد  -4 جدول

 (n=85ماما) (n=196پرستاران) متغیرها

 فراوانی)درصد( فراوانی)درصد(  

 سن

30-20 (1/28)55 (9/25)22 

40-31 (2/37)73 (3/35)30 

50-41 (6/30)60 (5/36)31 

>51 (1/4)8 (4/2)2 

 3/±8 2/36* 9/±7 5/37 * 

 جنسیت
 85(100) 99(5/50) زن

 - 97(5/49) مرد

 یت تاهلوضع

 35(2/41) 101(5/51) مجرد

 30(3/35) 52(5/26) متاهل

 20(5/23) 43(9/21) متعلقه یا همسر فوت شده

 عالقمندي به رشته
 72(7/84) 159(1/81) بله

 13(3/15) 37(9/18) خیر

 سنوات کاري

10-1 (4/46)91 (8/38)33 

20-11 (1/30)59 (1/34)29 

30-21 (5/23)46 (1/27)23 

 3/±8 5/13* 5/±8 1/14* 

 عالقمندي به کار
 72(7/84) 159(1/81) بله

 13(3/15) 37(9/18) خیر

 وضعیت درآمد

 24(2/28) 58(6/29) نامطلوب

 تا حدي مطلوب

 مطلوب

(4/44)87 

(0/26)51 

(7/44)38 

(1/27)23 

 تیالتحصسطح 
 46(1/54) 137(9/69) کاردانی یا کارشناسی

 39(9/45) 59(1/30) ارشد

 وضعیت استخدام

 47(3/55) 97(5/49) رسمی

 21(7/24) 42(4/21) طرحی یا قراردادي

 17(0/20) 57(1/29) پیمانی

 41(2/48) 101(5/51) بله اثربخشی محتواي آموزشی دانشگاه

24 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jm

is
.6

.4
.2

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jmis.6.4.21
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-261-en.html


 و همکاران یشهریمحمدخان                                                                                               یمارمنشور حقوق ب یترعا و یاگاه یزانبا م یاتعهد حرفه یهمبسته 

 

 1399 ستاندم، چهارمرسانی پزشکی نوین، دوره ششم، شماره مجله اطالع 

 

 44(8/51) 95(5/48) خیر

 * میانگین و انحراف معیار                              

نمرات تعهد  معیارانحرافدهد میانگین و ن مینشا 5نتایج جدول 

و میزان آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار در پرسنل پرستاري  ايحرفه

 در پرسنل پرستاري ايحرفهنمره  تعهد  معیارانحراف ±میانگین

دامنه نمرات آگاهی از  بود. 26-130سب در دامنه قابل ک 0/11±0/97

 معیارانحراف ±بود که میانگین 0-66 منشور حقوق بیمار توسط پرستاران

دامنه نمرات رعایت منشور حقوق بیمار توسط  .باشدمی 6/10±2/56

  4/49±0/9نمره آن  معیارانحراف ±بود که میانگین 0-66پرستاران 

 . باشدمی

و میزان آگاهی و رعایت  ايحرفهتعهد  راتنم معیارانحرافمیانگین و 

 ±امایی در گروه ماماها، میانگینمنشور حقوق بیمار در پرسنل م

بود. در گروه  0-100از دامنه 5/76±3/7اي نمره تعهد حرفه معیارانحراف

 نمره آگاهی از منشور حقوق بیمار معیارانحراف ±ماماها، میانگین

یت منشور حقوق بیمار منه نمرات رعابود. دا 0-100 از دامنه 7/7±3/83

 8/102±0/9آن  معیارانحراف ±ینبود و میانگ 24-120در گروه ماماها 

 محاسبه گردید. 

اي و آگاهی از منشور دهد بین تعهد حرفهنشان می 5 نتایج جدول

حقوق بیمار در بین پرستاران همبستگی معنادار مثبت وجود داشت. 

ابعاد دسترسی بیمار به اطالعات، دریافت اي با همچنین بین تعهد حرفه

گیري آزادانه بیمار، احترام و تصمیم مطلوب خدمات سالمت، حق انتخاب

و دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شكایات  به حریم خصوصی بیمار

 ارتباط مثبت آماري مشاهده گردید. 

با رعایت منشور حقوق در بین پرستاران  ايحرفههمچنین بین تعهد 

اي با ابعاد دریافت عهد حرفههمبستگی معنادار مثبت وجود داشت. بین ت

طلوب خدمات سالمت، دسترسی بیمار به اطالعات، حق انتخاب و م

گیري آزادانه بیمار، احترام به حریم خصوصی بیمار و نظام کارآمد تصمیم

 رسیدگی به شكایات ارتباط مثبت آماري مشاهده گردید.

بیمار در بین ماماها  آگاهی از منشور حقوقاي و بین تعهد حرفه

اي با ابعاد حق داشت. بین تعهد حرفههمبستگی معنادار مثبت وجود 

مندي از مراقبت، حق احترام و رضایت، حق حفظ حریم خصوصی، بهره

گیري ارتباط حق برخورداري از رفتار محرمانه، حق انتخاب در تصمیم

با رعایت منشور حقوق  ايحرفهمثبت آماري مشاهده گردید. بین تعهد 

با ابعاد حق  ايحرفههد بیمار، همبستگی وجو دارد. همچنین بین تع

مندي از مراقبت، حق احترام و رضایت، حق حفظ حریم خصوصی، بهره

گیري، ارتباط حق برخورداري از رفتار محرمانه، حق انتخاب در تصمیم

  (.5)جدول  مثبت آماري مشاهده گردید

 

 
 ای و آگاهی  و رعایت منشور حقوق بیمار نشور حقوق بیمار و ارتباط بین تعهد حرفهو میزان آگاهی و رعایت م ایحرفهنمرات تعهد  معیارانحرافمیانگین و  -5 جدول

 معیارانحراف ±میانگین متغیرها 
ارتباط با آگاهی از منشور 

 r(p)  حقوق بیمار

ارتباط با تعهد 

 r(p)  ایحرفه

 =196nپرستار 

 566/0(000/0) 422/0(000/0) 4/49±0/9 (0-66) رعایت منشور حقوق بیمار

 230/0(001/0) 420/0(000/0) 8/4 ± 4/1 دریافت مطلوب خدمات سالمت

 550/0(000/0) 277/0(000/0) 5/16 ± 1/3 دسترسی بیمار به اطالعات

 239/0(000/0) 491/0(000/0) 3/11 ± 8/2 گیري آزادانه بیمارحق انتخاب و تصمیم

 464/0(000/0) 272/0(000/0) 9/8 ± 1/3 احترام به حریم خصوصی بیمار

 370/0(000/0) 288/0(000/0) 0/3 ± 0/2 نظام کارآمد رسیدگی به شكایات

 524/0(000/0) - 2/56 ± 6/10 (0-66) آگاهی از منشور حقوق بیمار

 576/0(000/0) - 0/20 ± 1/3 دسترسی بیمار به اطالعات

 185/0(000/0) - 3/16 ± 6/2 دریافت مطلوب خدمات سالمت

 251/0(000/0) - 8/11 ± 9/2 گیري آزادانه بیماراب و تصمیمحق انتخ

 336/0(000/0) - 6/4 ± 5/1 احترام به حریم خصوصی بیمار

 277/0(000/0) - 0/1 ± 4/0 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شكایات

 - - 1/97±3/11 (26-130) پرستاري ايتعهد حرفه

 - - 7/2  ±7/20 درک

 - - 2/2 ±9/16 لاز شغ تیرضا

 - - 8/3 ± 4/24 شدن با حرفه ریدرگ

 - - 1/5 ±0/35 حرفه يبرا یخود گذشتگ از

 =85nماما 
 747/0(000/0) 825/0(000/0) 8/102 ± 0/9 (24-120رعایت منشور حقوق بیمار )

 540/0(000/0) 535/0(000/0) 9/17 ± 8/1 مراقبتمندي از حق بهره
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 723/0(000/0) 796/0(000/0) 9/29 ± 6/3 حق احترام و رضایت

 411/0(000/0) 501/0(000/0) 4/17 ± 8/1 حق حفظ حریم خصوصی

 691/0(000/0) 744/0(000/0) 0/21 ± 5/2 حق برخورداري از رفتار محرمانه

 530/0(000/0) 625/0(000/0) 5/16 ± 0/2 گیريحق انتخاب در تصمیم

 803/0(000/0) - 3/83 ± 7/7 (0-100آگاهی از منشور حقوق بیمار )

 489/0(000/0) - 5/35 ± 8/2 مندي از مراقبتحق بهره

 746/0(000/0) - 2/19 ± 4/2 حق احترام و رضایت

 510/0(000/0) - 9/21 ± 0/2 حق حفظ حریم خصوصی

 736/0(000/0) - 4/20 ± 9/2 رفتار محرمانه حق برخورداري از

 446/0(000/0) - 2/8 ± 3/1 گیريحق انتخاب در تصمیم

 - - 5/76 ±3/7 (0-100اي در مامایی )تعهد حرفه

 

هاي دموگرافیک رعایت منشور کنندهبه منظور تعیین پیشگویی

حقوق  حقوق بیمار، بین متغیرهاي دموگرافیک در ماماها با رعایت منشور

ي ارتباط وجود داشت، به طور جداگانه برا>P-Value 2/0بیمار که با 

ماماها وارد مدل رگرسیون خطی چندمتغیره با استراتژي  پرستاران و

Backward  شدند. متغیرهاي جنسیت، سنوات کاري، وضعیت استخدام

 8/5و وضعیت تاهل در گروه پرستاران در مدل باقی ماندند و توانستند 

اریانس نمره رعایت منشور حقوق بیمار را پیشگویی کنند. ه از ودرصد ک

ا متغیرهاي متغیرهاي سطح درآمد، سمت شغلی و عالقمندي به در ماماه

درصد از واریانس نمره رعایت  7/63کار در مدل باقی مانده و توانستند 

 (. 6)جدول  منشور حقوق بیمار را پیشبینی کنند

 

 غیره به تفکیک پرستاران و ماماها متمدل رگرسیون خطی چند براساساجتماعی رعایت منشور حقوق بیمار  -دیفر هایکنندهیشگویی پ -6جدول 

 متغیرها
 (=85nماماها) (=196nپرستاران)

 †β P-value(CI 95%) ٭ †β P-value(CI 95%)٭
 - - 0/ 000 0/0(-0/2تا  0/2) مرد جنس)مرجع: دن(

-10)مرجع:  سنوات كاری

 سال( 1

 - - 0/ 000 0/0(-0/4تا  0/3) 20-11

 - - 0/ 037 0/3(0/0تا  0/7) 30-21

)مرجع:  سمت شغلی

 پرسنل(

 0/ 000 5/9(4/5تا  5/13) - - مسئول بخش

 0/ 002 1/7(7/2تا  6/11) - - سوپروایزر

)مرجع:  وضعیت تاهل

 مجرد(

 - - 0/ 092 -0/2(-0/6تا  0/0) متاهل

   0/ 045 -0/3(-0/6 تا -0/0) متعلقه یا همسر فوت شده

 وضعیت استخدامی

 )مرجع: رسمی(

 - - 0/ 000 -0/2(-0/6تا  0/0) طرحی یا قراردادی

 - - 0/ 000 -0/3(-0/7تا  0/1) پیمانی

)مرجع:  عالقمندی به كار

 بله(
 خیر

 0/ 000 -9/7(-5/11تا  -3/4) - -

)مرجع:  وضعیت درامد

 تاحدی مطلوب(

 0/ 012 -0/4(-1/7تا  -9/0) - - نامطلوب

 0/ 000 3/6(3/3تا  2/9) - - مطلوب

  Adjusted R square= 8%/5  Adjusted R square= 7%/63  

 Confidence Interval %95 ٭

† 05/0 P-Value< 

 

 گیری:نتیجهبحث و 

 یآگاه یزانبا م ايحرفهتعهد  ینب یپژوهش با هدف همبستگ ینا

 . نتایجانجام شد ییماما و يدر پرسنل پرستار یمارمنشور حقوق ب یتو رعا

متوسط و  یماره حقوق بپرستاران نسبت ب یتو رعا ینشان داد که آگاه

 .در گروه ماماها باال بود

در مطالعات مختلف  یمارمنشور حقوق ب یتو رعا یآگاه میزان

مقدم که نشان ییمطالعه حاضر  با مطالعه نكو یجمتفاوت بوده است. نتا

 یترعا یزاندر سطح خوب و م یمارقوق باز منشور ح یآگاه یزانداد م

 ی. عدم آگاه[14] دارد یخوانهم دباشمیمنشور حقوق در سطح مطلوب 

 یلکنندگان ممكن است به دلاز شرکت یر توسط برخیمااز حقوق ب

 ینباشد. در هم یمارنامناسب در مورد موضوع حقوق ب یا یاطالعات ناکاف

از  یماماها، آگاه یدگاهکه از د و همكاران نشان داد یمانراستا مطالعه پ

 یريگیمام به حق انتخاب و تصماحتر  يهایطهدر ح یمارمنشور حقوق ب

برخوردار است  یمطلوب یزانبه اطالعات از م یدسترس یزانو م رآزادانه ماد
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احترام به  یطهو ح باشدمیسو ها همیطهح ینکه با مطالعه حاضر در ا

مطلوب گزارش  ،باشدمی یمارز حقوق با یکه از ابعاد آگاه یخصوص یمحر

در  ین. همچن[15] ندارد یوانخمطالعه حاضر هم یجشد که با نتا

 یافتدر یطهح از یترضا یزانم ترینیشداده شد که ب ننشا يامطالعه

از محور حوزه احترام به حق انتخاب و  یترضا ینترمطلوب خدمات و کم

  [.16] اضر در تضاد استآزاد بوده است که با مطالعه ح یريگیمتصم

استنباط حقوق  ین اصلپرستاران و ماماها از ارکا ینكهتوجه به ا با

 یطو فراهم کردن شرا یمارانحقوق ب یحهاز ال یهستند آگاه یمارانب

 است يحقوق ضرور ینا یترعا يبرا یدهندگان خدمات بهداشتارائه

[17.] 

حقوق  یحلوا یترعا یزانمشخص شد مو بزمی  یفیشر مطالعه در

سطح درصد از موارد در  5/55درصد موارد خوب، در  6/41در  یمارانب

سو که هم [.16] بوده است ییندرصد موارد در سطح پا 9/2متوسط و در 

 یتوان گفت عوامل مختلفمی .قرار دارد یبا مطالعه حاضر در سطح مطلوب

محل  و امكانات ياقتصاد یتکمبود وقت، وضع ي،از جمله فشار و بار کار

 ینهزم ینتواند در ایم یاخالق یشانیو پر یو مقررات سازمان ینکار و قوان

 [.16] نقش داشته باشد

حقوق  یترعا یزانم یشتریننشان داد بو همكاران  يسبزوار مطالعه

اصل  یتو رعا یمارانب یخصوص یممربوط به حوزه احترام به حر یمارانب

که در  شد یابیعنوان کامل ارزافراد به  یهمحرمانه بودن است که توسط کل

یزان رعایت حقوق بیماران مترین کمو  باشدمیپژوهش  ینتضاد با ا

 1/48اطالعات مناسب و کافی براي بیماران بود که در بین  همربوط به ارائ

ارائه  یزانم یزهمچنان که در مطالعه حاضر ن [.17] درصد افراد کامل بود

و  یمتناقض در مورد سطح آگاه یجمطلوب نبود. نتا یمارطالعات به با

 یرتحت تأث تواندمی یمارق باز حقو ییو ماما يپرسنل پرستار یترعا

جوامع هدف و آموزش ارائه شده به آنان  یاجتماع نگیفره هايیژگیو

 .باشد

حقوق  یتبا رعا یماراز منشور حقوق ب یآگاه ینب یج،نتا براساس

 یزانکه م ییرستاران و ماماهادر پ که يارتباط وجود دارد. به طور یمارب

 یمارمنشور حقوق ب یتبوده، رعاباالتر  یمنشورحقوق یناز اها آن یآگاه

  د.شومیبهتر انجام 

حقوق  یتو رعا یآگاه یزانم ینارتباط ب ینهدر زم یاديز مطالعات

دار امقدم ارتباط معنییمثال پژوهش نكو يانجام شده است. برا یمارب

 دارد یرتاست، که با پژوهش حاضر مغا یافتهن یردو متغ ینا ینب يآمار

در مورد منشور حقوق در مطالعات ذکر  یاهماهنگن ینا یلدل شاید [.14]

 هايبیمارستانباشد. مطالعه حاضر در  يبردارنمونه یطشده تفاوت در مح

 .انجام شده است یآموزش

مطلوب در پرستاران و  ايحرفهحاضر نشان دهنده تعهد  پژوهش

و همكاران  یشاعل راستا مطالعه ینخوب در ماماها بود. در هم یلیخ

 ینبرخوردار است ا یاز نمره خوب ییتعهد ماما یطهشد که ح نشان داده

 [.7] باشدمیسو با پژوهش حاضر مطالعه هم

درصد 14 یمیزان رعایت تعهدات مامایو همكاران  یباغان مطالعه در

از تفاوت در روش  یناش ندتوامیگزارش گردیده است، که این تفاوت 

 یلتشك یانه را دانشجوافراد مورد مطالع ینكهپژوهش باشد و ا ياجرا

 تواندمی یمارنسبت به حقوق بها آنعدم دانش و نگرش  [.20] دادندیم

و همكاران  مرادي طبق مطالعه یطرف دهد. از هشرا کا یمارب یترضا

درصد در حد  8/70درصد در حد کم،  9/4پرستاران  ايحرفهتعهد 

 یزانر مد یمتناقض یجنتا [.6] درصد در حد زیاد بود 3/24 متوسط و

جوامع  یاجتماع یفرهنگ هايیژگیو یرتحت تأث تواندمی ايحرفهتعهد 

 .هدف و آموزش ارائه شده به آنان باشد

و  ايحرفهتعهد  یندهنده ارتباط معنادار بحاضر نشان پژوهش

را به عنوان  ايحرفهتعهد  يادر مطالعه .باشدمیاز منشور حقوق  یآگاه

از منشور  یآگاه يهایطهاز ح یكیکه  ینساناز عوامل موثر بر عزت ا یكی

 باشدمیراستا با مطالعه حاضر کردند که هم یاست معرف یمارحقوق ب

ود نشان دادند که عدم آگاهی از خخدا و همكاران در مطالعه . فرج[21]

مات پزشكی منجر به نقض ابعاد اخالق هاي خدمنشور در میان تیم

 ايحرفهاز ابعاد اخالق  ايحرفهتعهد  نكهیبا توجه به ا .خواهد شد ايحرفه

 [.22] دارد یخوانمطالعه حاضر هم یجمطالعه با نتا ینا ،باشدمی

و  ايحرفهتعهد  ینرا ب يو معنادار یمحاضر ارتباط مستق پژوهش

صورت که هر چه  ینن داد. به انشا یمارمنشور حقوق ب یترعا یزانم

 یشترهم ب یمارمنشور حقوق ب یترعا یزانم یشتر،ب ايحرفهتعهد  یزانم

 یفیتو ک یمارب یمنیا ايحرفهنشان داده شد تعهد  يااست. در مطالعه

 یشاست را افزا یماراز منشور حقوق ب یار را که از ابعاد آگاهیممراقبت ب

)سن،  يمشخصات فرد ینكاران بو هم ي. در مطالعه سبزوار[23] دهد

 يرابطه معنادار انیمارحقوق ب یتو رعا و شغل( یالتجنس، تحص

راستا با . هم[19] حاضر در تضاد است يمشاهده نشد که با مطالعه 

سن،  یرهايمتغ یننشان داد که ب و همكاران ديمطالعه حاضر مطالعه مرا

دار وجود انمع يرابطه آمار یغلش یتبا رضا يجنس، سمت و بخش کار

 [.6] دارد

مطالعه که  یتتوان به ماهیمطالعه حاضر م هايیتمحدود از
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مطالعه  ینارتباطات به دست آمده از ا . بنابرایناست اشاره کرد یمقطع

امكان  یزمان یتبه علت محدود ینباشد. همچن یتیعل يارابطه تواندمین

را  یانکه دانشجو یینبال یعلمتایه يهاگروه یندر ب یرهامتغ ینا یابیارز

 .نبود دهندیآموزش م یزن

 یتو رعا یآگاه ،ايحرفهتعهد  یزانم مطالعه ینا یجطبق نتا بر

در حد متوسط و باال بود.  ییو ماما يتوسط پرسنل پرستار یمارحقوق ب

 یمارمنشور حقوق ب يهایطهاز ح یپرسنل در برخ یآگاه یزانم ینهمچن

 ییاهیطهدر ح شودمی یهتوص یجهدر نتنبوده است.  یکاف ايحرفهو تعهد 

 یزانم یستند،برخوردار ن یخوب یاهو ماماها از سطح آگ ارانکه پرست

اي براي بررسی انجام مطالعات تحقیقی مداخله. یابد یشافزاها آندانش 

  شود.ها و سایر ابزارهاي آموزشی بر این متغیرها توصیه میتاثیر کارگاه

 

 تشکر و قدردانی:

هاي ماماهاي شاغل در بیمارستان و کلیه پرستاراناز  لهینوسیبد

بیمارستان تامین  و البرز( و باهنر و یکمال) البرز یعلوم پزشكدانشگاه آزاد 

مطالعه  ینافرادي که ما را در انجام ا یهو کل تهران( بخشاضیف) اجتماعی

 .شودمی یکردند، تشكر و قدردان یاري

 

 ییدیه اخالقی:تأ

به شماره  یاخالق ییدیهتا يارامطالعه د ینا

IR.IAU.SRB.REC.1396.80 البرز  یاد علوم پزشكاز دانشگاه آز

 .است

 تعارض منافع:

در  یگونه تعارض منافعیچدارند که هیاعالم م یسندگاننو ینوسیلهبد

 .مطالعه وجود ندارد

 

 سهم نویسندگان:

 یده،ارائه امسئول( نویسنده )نویسنده اول و  شهريیالمحمدخانیل

 ییهوا مرجان ؛درصد 40 مقاله و کمک به نگارش پروپوزالنگارش 

 الناز ؛درصد 24 مقاله و کمک به نگارش مقاله یطراح( دوم یسنده)نو

 مرضیه ؛درصد 12 هاداده یزو آنال يآورجمع( سوم یسنده)نو یعیرفحاجی

 12 یینسخه نها ییدها و تاداده يآورعجم (چهارم یسندهنو) یانيباقر

نسخه  یدها و تائداده يآورجمع پنجم( یسنده)نو یديتجو منصوره ؛رصدد

 .درصد 12 ییهان

 

 حمایت مالی:

دانشگاه آزاد و فناوري  یقاتمعاونت تحق یمال یتمقاله با حما ینا

 . البرز انجام شده است یعلوم پزشك
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Abstract 
 

Aim: Implementing the Charter of Patients' Rights and adhering to a professional commitment improve 

the quality of health care. Therefore, the present study was conducted with the aim of showing the 

correlation between professional commitment and the level of awareness and observance of the Charter 

of Patients' Rights in Nursing and Midwifery staff. 

Methods: This descriptive-correlational study was performed on 281 nurses and midwives working in 

Kamali, Bahonar, Alborz (Karaj) and Fayyazbakhsh (Tehran) hospitals. The subjects were collected by 

stratified random sampling. P Data collection tool was two separate questionnaires. The first part was 

demographic information, the second part was a two-part questionnaire on the level of awareness and 

observance of patients' charter, and the third part was a professional commitment questionnaire. Data 

were analyzed using SPSS software 16, independent t-test, Pearson correlation, Chi-square, and simple 

regression analysis. 

Results: Nurses' knowledge and observance of patient rights (49/4±9, 56/2±10/6) were moderate and 

high in the midwifery group (102/8±9, 76/5±7/3). Also, the professional commitment of the nurses 

(97±11) was shown at the desired level and for the midwives (83/3±7/7) at a very good level. There was 

a significant relationship between professional commitment and knowledge and observance of the 

Charter of Patients' Rights among nurses and midwives. 

 

Conclusion: Since awareness and commitment are the basis of practice, it is recommended to increase 

the knowledge of nurses and midwives in areas where they do not have a good level of awareness. In 

addition, it is essential hospital managers take the necessary steps to implement patients' rights by holding 

workshops. 

Key Words: Patient Rights Charter, Professional Commitment, Patient Rights Respect. 
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