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چکیده
هدف :اجراي منشور حقوق بیمار و رعایت تعهد حرفهاي کیفیت مراقبتهاي بهداشتی درمانی را ارتقاء میدهد .از این رو پژوهش حاضر با هدف
همبستگی بین تعهد حرفهاي با میزان آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار در پرسنل پرستاري و مامایی انجام شده است.
روشها :این پژوهش توصیفی -همبستگی بر روي  281پرستار و ماما به روش نمونهگیري تصادفی طبقهاي انجام شد .مشارکتکنندگان از

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

همچنین تعهد حرفهاي در پرستاران ( )11±97در سطح مطلوب و براي ماماها ()83/7±3/7در سطح خیلی خوب نشان داده شد .بین تعهد
حرفهاي با آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار در پرستاران و ماماها ارتباط معناداري وجود داشت.

نتیجهگیری:

از آنجایی که آگاهی و تعهد مبناي عملكرد قرار میگیرد توصیه میشود در حیطههایی که پرستاران و ماماها از سطح آگاهی

خوبی برخوردار نیستند ،میزان دانش آنها افزایش یابد .عالوه بر این ،ضروریست که مدیران بیمارستآنها با برگزاري کارگاههاي آموزشی براي
اجراي حقوق بیماران اقدامات الزم را انجام دهند.
کلیدواژهها :منشور حقوق بیمار ،تعهد حرفهاي ،رعایت حقوق بیمار.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله1399/9/2 :

اصالح نهایی99/11/27 :

پذیرش مقاله99/12/10 :

ارجاع :محمدخانیشهری لیال ،هوایی مرجان ،حاجیرفیعی الناز ،باقرینیا مرضیه ،تجویدی منصوره .همبستگی بین تعهد حرفهای با میزان آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار در پرسنل پرستاری و
مامایی .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1399 .؛ (. 30-21 :6)4

افزایش سطح تحصیالت ،افزایش توجه حقوق شهروندي ،بر افزایش

مقدمه:
حقوق بیمار یک شاخص کلیدي براي ارزیابی کیفیت خدمات

سطح توقع و انتظارات بیماران از احراز حقوق خود نقش داشته و ضرورت
آگاهی گروه بهداشتی درمانی را در این زمینه بیشتر گوشزد میکند [.]2

نویسنده مسئول:
لیال محمدخانیشهری
دانشجوی دكترای تخصصی ،بهداشت باروری ،گروه مامایی ،مركز تحقیقات مراقبتهای بالینی و ارتقاء سالمت ،دانشکده پر ستتتاری و ما متتایی ،دان شتتهاه اداد
اسالمی واحد كرج ،كرج ،ایران.
پست الکترونیکیl.mohamadkhani@gmail.com :

0000-0002-6705-4308 :ORCID
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بهداشتی درمانی است [ .]1مرور متون نشان میدهد که عواملی مانند
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پرسنل بیمارستانهاي کمالی و باهنر و البرز (کرج) و فیاضبخش (تهران) بودند .ابزار گردآوري اطالعات دو پرسشنامه جداگانه بود .بخش اول،
اطالعات دموگرافیک ،بخش دوم پرسشنامه دو بخشی میزان آگاهی و رعایت منشور حقوق بیماران ،بخش سوم پرسشنامه تعهد حرفهاي بود.
دادهها با استفاده از نرمفزار  SPSSو آزمونهاي تیمستقل ،همبستگی پیرسون ،کاياسكوئر ،آنالیز رگرسیون خطی ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.

محمدخانیشهری و همکاران

همبستهی تعهد حرفهای با میزان اگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار

عدم رعایت حقوق بیمار ممكن است اتفاقات جبرانناپذیري را به

ضرورت و اولویت است .به ویژه آن که در دهههاي اخیر مراکز آموزشی

دنبال داشته باشد .حمایت و اجراي حقوق بیماران و جلب رضایت آنها

درمانی با چالشهاي مختلفی ،از جمله رقابت شدید در نیروي کار و ورود

زمانی محقق میشود که گروه پزشكی و پرستاري آگاهی کافی و الزم را

فناوريهاي متنوع جدید به حوزههاي پزشكی مواجه شدهاند که ضرورت

در این زمینه داشته باشند [ .]3مطالعات زیادي در رابطه با تعیین میزان

توجه را به موضوع تعهد حرفهاي دو چندان میکند [.]9

آگاهی و یا رعایت حقوق بیماران توسط پرسنل بیمارستانی از منشور

در سالهاي اخیر با اجراي طرح تحول نظام سالمت و افزایش

حقوق بیمار انجام گرفته است .بر طبق مطالعات این منشور به خوبی در

چشمگیر مراجعه بیماران به مراکز بهداشتی و درمانی ،ارزیابی ارتباط بین

بین پرسنل مراقبت درمانی شناخته نشده است و یا در صورت آگاهی

تعهد حرفهاي و آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار میتواند به ارتقاي

داشتن هنوز به نحو مطلوب اجرا نمیشود [ .]4،5عوامل متعددي موجب

ارائه خدمات درمانی و رضایت مـددجویان از سیسـتم بهداشتی و درمانی

میشود که میزان تعهد در افراد مختلف متفاوت باشد ،از جمله اخالق،

کمک کند.

فرهنگ ،وضعیت اقتصادي ،میزان تحصیالت ،رضایت شغلی ،وجدان

از آن جایی که پس از جستجو در پایگاههاي اطالعاتی معتبر که بـه

کاري ،تعلق و عدالت سازمانی ،درآمد ،محل خدمت ،سابقه کار [.]6

بررسی ارتباط بـین تعهد حرفهاي و آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار

کاهش تعهد حرفهاي میتواند موجب کاهش بازده کیفیتی در مراقبت

پرداخته باشد بسیار محدود بود ،بنابراین جهت تعیین میزان آگاهی

گردد .مستند کردن رابطه بین تعهد حرفهاي و بازده کیفیت مراقبتهاي

پرسنل پرستاري و مامایی از منشور حقوق بیمار و میزان رعایت آن و

درمانی میتواند بـه مـدیران بیمارستانی کمک کنـد تـا ایجـاد و ارتقـاي

میزان رعایت تعهد حرفهاي در بیمارستانهاي منتخب ،بر آن شدیم تا

ایـن تعهد را براي کارکنان به عنوان یكـی از اهـداف برنامهریزي خود

پژوهشی را با هدف تعیین همبستگی بین تعهد حرفهاي با میزان آگاهی

مدنظر قرار دهند [ .]7پرستاران با تعهـد حرفهاي باال جهت رسیدن به

و رعایت منشور حقوق بیماران در پرسنل پرستاري و مامایی به انجام

ارزشهاي حرفهاي تالش کرده و بازدهی باالتري دارند ،در حالی کـه

رسانیم.

سـطوح پـایینتر تعهد حرفهاي ،منجر به غیبت از کار میشود [.]6

مواد و روشها:

رعایت تعهدات مامایی منجر به ارائه خدمات درمانی و مراقبت
بهبود و افزایش سطح تحمل درد بیمار ،کاهش اضطراب بیمار ،همكاري

 1398انجام شد .مشارکتکنندگان پرسنل شاغل پرستار و ماما در

بهتر با تیم پزشكی ،کاهش هزینههاي درمان ،افزایش رضایتمندي و

بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكی البرز (کمالی و باهنر و البرز) و

تقویت اعتماد متقابل بین درمانگر و بیمار میگردد [.]8

بیمارستان تامین اجتماعی (فیاضبخش تهران) بودند .جامعه پژوهش

در مجموع ،به نظر میرسد جهت ارتقاء رعایت منشور حقوق بیمار و

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

با هدف خدمات بالینی ،توجه ویژه به آموزش و ارزیابی تعهد حرفهاي یک

به صورت تصادفی طبقهاي و با قرعهکشی ساده انتخاب شدند (جدول .)1

جدول -1حجم نمونه پرستاران و ماماها
بیمارستانهای

تعداد کل پرستاران شاغل

تعداد کل ماماهای شاغل در

تعداد (درصد) پرستاران

تعداد (درصد) ماماهای

منتخب

در بیمارستانهای منتخب

بیمارستانهای منتخب

شرکتکننده در پژوهش

شرکتکننده در پژوهش

140
153
189
116
598

118
66
27
46
257

46
50
62
38
196

39
22
9
15
85

کمالی
باهنر
فیاضبخش
البرز
جمع
جمع کل

855

=280/73

n

محاسبه شد .در فرمول زیر  d=0/05 ، Z=1/96و حجم نمونه برابر است
با  281نفر.
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منصفانه ،محافظت از بیماران و مراجعان در برابر خطرات غیرضروري،

این پژوهش یک مطالعه توصیفی -همبستگی است که در سال

محمدخانیشهری و همکاران

همبستهی تعهد حرفهای با میزان اگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار

معیارهاي ورود به مطالعه براساس هدف مطالعه و مروري بر متون،

این پرسشنامه با استفاده از منشور حقوق زنان باردار تدوین شده

شامل داشتن مدرک دانشگاهی در رشته مامایی و پرستاري ،حداقل یک

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

سال سابقه کار در حیطه مامایی و پرستاري در بخش فعلی ،اشتغال در

سپس تعیین روایی ظاهري صورت گرفت [ .]10ضریب آلفايکرونباخ

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

جهت پایایی پرسشنامه براي آگاهی از منشور حقوق بیمار  0/83و رعایت

مطالعه در هر زمان از انجام پژوهش بنا به تمایل واحد پژوهش تعیین

حقوق بیمار  0/78محاسبه گردید.
بخش اول پرسشنامه میزان آگاهی از منشور حقوق زنان باردار

گردید.
پژوهشگر پس از کسب اجازه از مسئوالن و دریافت مجوزهاي الزم از

میباشد .این بخش از پرسشنامه حاوي  23سوال در  5حیطه براساس

معاونت پژوهشی دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

منشور حقوق زنان باردار ،و بخش دوم پرسشنامه میزان رعایت منشور

کرج و دریافت معرفینامه جهت ارائه به بیمارستانهاي منتخب مراجعه و

حقوق زنان باردار میباشد .این بخش شامل  24سؤال در  5حیطه

پس از معرفی خود و بیان اهداف پژوهش و توضیحاتی در مورد نحوه

میباشد (جدول .)2

تكمیل پرسشنامهها و توضیح در مورد محرمانه ماندن اطالعات

پرسشنامه تعهد حرفهاي ماماها در مقاله حاضر محققساخته است.

شرکتکنندگان و آگاهی از اختیاري بودن شرکت در مطالعه ،پس از

این پرسشنامه از کدهاي اخالق حرفهاي مامایی و پس از مروري بر متون

کسب رضایتنامه کتبی شروع به نمونهگیري به صورت تصادفی طبقهاي

با  CVR=0/70و  CVI=0/895طراحی گردیده است [ .]11ضریب

نمود.

آلفاکرونباخ  0/82جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعیین گردید.

در این پژوهش ابزار گردآوري دادهها شامل  3بخش اطالعات

این بخش از پرسشنامه حاوي  23سوال در  5حیطه میباشد

دموگرافیک و پرسشنامه تعهد حرفهاي و پرسشنامه دو بخشی میزان

(جدول  .)2معیار سنجش سؤاالت در هر سه بخش براساس مقیاس

آگاهی و رعایت منشور حقوق بیماران به صورت مجزا براي پرستاران و

لیكرت پنج گزینهاي (همیشه ،اغلب ،گاهیاوقات ،به ندرت ،هرگز)

ماماها میباشد .پرسشنامه سنجش میزان آگاهی و رعایت منشور حقوق

میباشد.

زنان باردار یک ابزار محققساخته است و براساس پرسشنامه منشور

جدول  -2حیطه نمرات آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار و تعهد حرفهای در ماماها
آگاهی از منشور
رعایت منشور
تعهد حرفهاي

خیلی ضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

>20
>24
>20

40/9-21
48-24
40/9-21

60-14
72-48/1
60-14

80-61
96-72/1
80-61

100-81
100-96/1
100-81

پرستاران یک ابزار محققساخته و شامل دو بخش میباشد .بخش اول

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی) سؤاالت اگاهی و میزان رعایت

پرسشنامه آگاهی از منشور حقوق شامل  22سوال بوده و بر طبق

آن تدوین شد [ .]12پس از روایی ظاهري جهت تعیین پایایی ابزار از

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

روش آزمون مجدد و جهت تعیین پایایی درونی ابزار آلفايکرونباخ مورد

در  5حیطه طبقهبندي شده است .بخش دوم پرسشنامه رعایت منشور

استفاده قرار گرفت که ضریب همبستگی بین دو آزمون و ضریب

حقوق بیمار شامل  22سوال در  5حیطه تنظیم شد و همچنین براي

آلفايکرانباخ به ترتیب جهت آگاهی از منشور حقوق بیمار  r=0/81و

امتیازات باالتر میزان رعایت مطلوب در نظر گرفته شد .معیار سنجش

 0/92و رعایت حقوق بیمار  0/86و  r=0/79به دست آمد.

سؤاالت هر دو بخش براساس مقیاس لیكرت پنج گزینهاي (همیشه،

جدول  -3حیطه نمرات آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار در پرستاران

اغلب ،گاهیاوقات ،به ندرت ،هرگز) میباشد (جدول .)3
آگاهی از منشور
رعایت منشور
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نامطلوب

متوسط

مطلوب

22-0
>62

44-22/1
93-63

<44
124-94

23
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پرسشنامه سنجش میزان آگاهی و رعایت منشور حقوق بیماران در

پرسشنامه با استفاده از منشور حقوق بیمار (تدوین شده توسط
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حقوق زنان باردار که روایی و پایایی آن تایید شده طراحی گردید.

محمدخانیشهری و همکاران

همبستهی تعهد حرفهای با میزان اگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار

عملكرد نسبتاً مطلوب و نمره  79-104به عنوان عملكرد مطلوب و نمره
پرسشنامه تعهد حرفهاي پرستاران توسط  Lachmanو  Aryanaبا

 105-130به عنوان عملكرد بسیار مطلوب طبقهبندي گردید .جهت

پایائی  0/86شامل  26آیتم و در چهار حیطه طراحی شده است [.]13

تعیین روایی تمامی ابزارها از روش روایی محتوي و صوري استفاده شده

روایی این پرسشنامه در ایران توسط شالی و جوالیی تأیید و پایایی آن با

است.

استفاده از ضریب آلفايکرونباخ  0/74محاسبه گردید [ .]7پژوهشگر با

اطالعات حاصل از جمعآوري پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار

کسب اجازه از ایشان در این مطالعه از این پرسشنامه استفاده نموده است.

 SPSSنسخه  16و با آزمونهاي آماري توصیفی ( تعداد ،درصد ،میانگین،

به طوري که کسب نمره باالتر به معناي تعهد حرفهاي باالتر پرستار بوده

انحرافمعیار) و استنباطی (آزمون تیمستقل ،همبستگی پیرسون و

است و نحوه نمرهدهی به سواالتی که منفی طراحی شده بودند به شكل

کاياسكوئر و آنالیز رگرسیون خطی ساده) مورد تجزیه و تحلیل قرار

معكوس بود .همچنین پایایی درونی پرسشنامه با استفاده از آزمون

گرفت.

آلفايکرونباخ برابر با  0/86و پایایی غیر همزمان آن با استفاده از ضریب
پایایی حاصل از روش بازآزمایی آزمون ( )r=0/79مورد تأیید قرار گرفت.
این پرسشنامه براساس مقیاس لیكرت در پنج قسمت (کامالً مخالفم،
مخالفم ،نظري ندارم ،موافقم و کامالً موافقم) صورت گرفت .نمرهدهی در
پرسشنامه تعهد حرفهاي بین  26-130بود به طوري که کسب نمره باالتر
به معناي تعهد حرفهاي باالتر پرستار بوده است .بدین ترتیب که نمره

یافتهها:
بر طبق محاسبات انجام شده مشخص شد که بین پرستاران و ماماها
از نظر مشخصات دموگرافیک تفاوت معناداري وجود ندارد ((P-<0/05
( Valueجدول .)4

کمتر یا مساوي  52به عنوان عملكرد نامطلوب ،نمره  53-78به عنوان
جدول : -4مشخصات دموگرافیک افراد شرکتکننده به تفکیک شغل (پرستار و ماما)
متغیرها

فراوانی(درصد)
(55)28/1
(73)37/2
(60)30/6
(8)4/1

(22)25/9
(30)35/3
(31)36/5
(2)2/4

36/2 8±/3
جنسیت

وضعیت تاهل

عالقمندي به رشته

سنوات کاري

*

زن
مرد

(99)50/5
(97)49/5

(85)100
-

مجرد
متاهل
متعلقه یا همسر فوت شده

(101)51/5
(52)26/5
(43)21/9

(35)41/2
(30)35/3
(20)23/5

بله
خیر

(159)81/1
(37)18/9

(72)84/7
(13)15/3

10-1
20-11
30-21

(91)46/4
(59)30/1
(46)23/5

(33)38/8
(29)34/1
(23)27/1

13/5 8±/3
عالقمندي به کار

بله
خیر

*

14/1 8±/5

(159)81/1
(37)18/9

(72)84/7
(13)15/3

تا حدي مطلوب
مطلوب

(87)44/4
(51)26/0

(38)44/7
(23)27/1

سطح تحصیالت

کاردانی یا کارشناسی
ارشد

(137)69/9
(59)30/1

(46)54/1
(39)45/9

وضعیت استخدام

رسمی
طرحی یا قراردادي
پیمانی

(97)49/5
(42)21/4
(57)29/1

(47)55/3
(21)24/7
(17)20/0

بله

(101)51/5

(41)48/2

اثربخشی محتواي آموزشی دانشگاه

*
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نامطلوب

(58)29/6

(24)28/2

وضعیت درآمد

24

37/5 7±/9

*
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سن

30-20
40-31
50-41
>51

پرستاران()n=196

ماما()n=85
فراوانی(درصد)

محمدخانیشهری و همکاران

همبستهی تعهد حرفهای با میزان اگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار
خیر

(44)51/8

(95)48/5

* میانگین و انحراف معیار

نتایج جدول  5نشان میدهد میانگین و انحرافمعیار نمرات تعهد

مطلوب خدمات سالمت ،حق انتخاب و تصمیمگیري آزادانه بیمار ،احترام

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

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

میانگین ±انحرافمعیار نمره تعهد حرفهاي در پرسنل پرستاري

ارتباط مثبت آماري مشاهده گردید.

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

همچنین بین تعهد حرفهاي با رعایت منشور حقوق در بین پرستاران

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

همبستگی معنادار مثبت وجود داشت .بین تعهد حرفهاي با ابعاد دریافت

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

مطلوب خدمات سالمت ،دسترسی بیمار به اطالعات ،حق انتخاب و

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

تصمیمگیري آزادانه بیمار ،احترام به حریم خصوصی بیمار و نظام کارآمد

میباشد.

رسیدگی به شكایات ارتباط مثبت آماري مشاهده گردید.

میانگین و انحرافمعیار نمرات تعهد حرفهاي و میزان آگاهی و رعایت

بین تعهد حرفهاي و آگاهی از منشور حقوق بیمار در بین ماماها

منشور حقوق بیمار در پرسنل مامایی در گروه ماماها ،میانگین±

همبستگی معنادار مثبت وجود داشت .بین تعهد حرفهاي با ابعاد حق

انحرافمعیار نمره تعهد حرفهاي  76/5±7/3از دامنه 0-100بود .در گروه

بهرهمندي از مراقبت ،حق احترام و رضایت ،حق حفظ حریم خصوصی،

ماماها ،میانگین ±انحرافمعیار نمره آگاهی از منشور حقوق بیمار

حق برخورداري از رفتار محرمانه ،حق انتخاب در تصمیمگیري ارتباط

 83/3±7/7از دامنه  0-100بود .دامنه نمرات رعایت منشور حقوق بیمار

مثبت آماري مشاهده گردید .بین تعهد حرفهاي با رعایت منشور حقوق

در گروه ماماها  24-120بود و میانگین ±انحرافمعیار آن 102/8±9/0

بیمار ،همبستگی وجو دارد .همچنین بین تعهد حرفهاي با ابعاد حق

محاسبه گردید.

بهرهمندي از مراقبت ،حق احترام و رضایت ،حق حفظ حریم خصوصی،
حق برخورداري از رفتار محرمانه ،حق انتخاب در تصمیمگیري ،ارتباط

نتایج جدول  5نشان میدهد بین تعهد حرفهاي و آگاهی از منشور

مثبت آماري مشاهده گردید (جدول .)5

حقوق بیمار در بین پرستاران همبستگی معنادار مثبت وجود داشت.

جدول  -5میانگین و انحرافمعیار نمرات تعهد حرفهای و میزان آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار و ارتباط بین تعهد حرفهای و آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار

پرستار n=196

حقوق بیمار )r(p

حرفهای )r(p
(0/566)0/000
(0/230)0/001
(0/550)0/000
(0/239)0/000
(0/464)0/000
(0/370)0/000
(0/524)0/000
(0/576)0/000
(0/185)0/000
(0/251)0/000
(0/336)0/000
(0/277)0/000
(0/747)0/000
(0/540)0/000

متغیرها

میانگین ±انحرافمعیار

رعایت منشور حقوق بیمار ()66-0
دریافت مطلوب خدمات سالمت
دسترسی بیمار به اطالعات
حق انتخاب و تصمیمگیري آزادانه بیمار
احترام به حریم خصوصی بیمار
نظام کارآمد رسیدگی به شكایات
آگاهی از منشور حقوق بیمار ()66-0
دسترسی بیمار به اطالعات
دریافت مطلوب خدمات سالمت
حق انتخاب و تصمیمگیري آزادانه بیمار
احترام به حریم خصوصی بیمار
دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شكایات
تعهد حرفهاي پرستاري ()130-26
درک
رضایت از شغل
درگیر شدن با حرفه
از خود گذشتگی براي حرفه

49/9±4/0
4/8 ± 1/4
16/5 ± 3/1
11/3 ± 2/8
8/9 ± 3/1
3/0 ± 2/0
56/2 ± 10/6
20/0 ± 3/1
16/3 ± 2/6
11/8 ± 2/9
4/6 ± 1/5
1/0 ± 0/4
97/11±1/3
2/7± 20/7
2/2± 16/9
3/8 ± 24/4
5/1± 35/0

(0/422)0/000
(0/420)0/000
(0/277)0/000
(0/491)0/000
(0/272)0/000
(0/288)0/000
-

رعایت منشور حقوق بیمار ()120-24
حق بهرهمندي از مراقبت

102/8 ± 9/0
17/9 ± 1/8

(0/825)0/000
(0/535)0/000
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ماما n=85

ارتباط با آگاهی از منشور

ارتباط با تعهد
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همچنین بین تعهد حرفهاي با ابعاد دسترسی بیمار به اطالعات ،دریافت

محمدخانیشهری و همکاران

همبستهی تعهد حرفهای با میزان اگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار
29/9 ± 3/6
17/4 ± 1/8
21/0 ± 2/5
16/5 ± 2/0
83/3 ± 7/7
35/5 ± 2/8
19/2 ± 2/4
21/9 ± 2/0
20/4 ± 2/9
8/2 ± 1/3
76/5 7±/3

حق احترام و رضایت
حق حفظ حریم خصوصی
حق برخورداري از رفتار محرمانه
حق انتخاب در تصمیمگیري
آگاهی از منشور حقوق بیمار ()100-0
حق بهرهمندي از مراقبت
حق احترام و رضایت
حق حفظ حریم خصوصی
حق برخورداري از رفتار محرمانه
حق انتخاب در تصمیمگیري
تعهد حرفهاي در مامایی ()100-0

(0/723)0/000
(0/411)0/000
(0/691)0/000
(0/530)0/000
(0/803)0/000
(0/489)0/000
(0/746)0/000
(0/510)0/000
(0/736)0/000
(0/446)0/000
-

(0/796)0/000
(0/501)0/000
(0/744)0/000
(0/625)0/000
-

به منظور تعیین پیشگوییکنندههاي دموگرافیک رعایت منشور

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

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

درصد که از واریانس نمره رعایت منشور حقوق بیمار را پیشگویی کنند.

بیمار که با  P-Value<0/2ارتباط وجود داشت ،به طور جداگانه براي

در ماماها متغیرهاي متغیرهاي سطح درآمد ،سمت شغلی و عالقمندي به

پرستاران و ماماها وارد مدل رگرسیون خطی چندمتغیره با استراتژي

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

 Backwardشدند .متغیرهاي جنسیت ،سنوات کاري ،وضعیت استخدام

منشور حقوق بیمار را پیشبینی کنند (جدول .)6

جدول  -6پیشگوییکنندههای فردی -اجتماعی رعایت منشور حقوق بیمار براساس مدل رگرسیون خطی چندمتغیره به تفکیک پرستاران و ماماها
پرستاران()n=196

متغیرها
جنس(مرجع :دن)
سنوات كاری (مرجع-10 :
 1سال)
سمت

تاهل

(مرجع:

پرسنل)
وضعیت
مجرد)
استخدامی

وضعیت

مرد

٭)β(CI 95%
( 2/0تا 0/0)-2/0

†P-value
0/000

٭)β (CI 95%
-

11-20

( 3/0تا 0/0)-4/0

0/000

-

-

21-30

( 7/0تا 3/0)0/0

0/037

-

-

مسئول بخش

-

-

( 13/5تا 9/5)5/4

0/000

سوپروایزر

-

-

( 11/6تا 7/1)2/7

0/002

متاهل

( 0/0تا -2/0)-6/0

0/092

-

-

متعلقه یا همسر فوت شده

( -0/0تا -3/0)-6/0

0/045

طرحی یا قراردادی

( 0/0تا -2/0)-6/0

0/000

-

-

پیمانی

( 1/0تا -3/0)-7/0

0/000

-

-

-

-

( -4/3تا -7/9)-11/5

0/000

وضعیت درامد (مرجع:

نامطلوب

-

-

( -0/9تا -4/0)-7/1

0/012

تاحدی مطلوب)

مطلوب

-

-

( 9/2تا 6/3)3/3

0/000

(مرجع :رسمی)
عالقمندی به كار (مرجع:
بله)

خیر

Adjusted R square=5/%8

Adjusted R square=63/%7

٭ Confidence Interval %95
† P-Value<0/05

بحث و نتیجهگیری:

داد میزان آگاهی از منشور حقوق بیمار در سطح خوب و میزان رعایت

و رعایت منشور حقوق بیمار در پرسنل پرستاري و مامایی انجام شد .نتایج

از حقوق بیمار توسط برخی از شرکتکنندگان ممكن است به دلیل

نشان داد که آگاهی و رعایت پرستاران نسبت به حقوق بیمار متوسط و

اطالعات ناکافی یا نامناسب در مورد موضوع حقوق بیمار باشد .در همین

در گروه ماماها باال بود.

راستا مطالعه پیمان و همكاران نشان داد که از دیدگاه ماماها ،آگاهی از

میزان آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار در مطالعات مختلف

منشور حقوق بیمار در حیطههاي احترام به حق انتخاب و تصمیمگیري

متفاوت بوده است .نتایج مطالعه حاضر با مطالعه نكوییمقدم که نشان

آزادانه مادر و میزان دسترسی به اطالعات از میزان مطلوبی برخوردار است

26
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این پژوهش با هدف همبستگی بین تعهد حرفهاي با میزان آگاهی

منشور حقوق در سطح مطلوب میباشد همخوانی دارد [ .]14عدم آگاهی
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شغلی

(مرجع:

ماماها()n=85
†P-value
-

محمدخانیشهری و همکاران

همبستهی تعهد حرفهای با میزان اگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار

که با مطالعه حاضر در این حیطهها همسو میباشد و حیطه احترام به

شده تفاوت در محیط نمونهبرداري باشد .مطالعه حاضر در بیمارستانهاي

حریم خصوصی که از ابعاد آگاهی از حقوق بیمار میباشد ،مطلوب گزارش

آموزشی انجام شده است.

شد که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد [ .]15همچنین در

پژوهش حاضر نشان دهنده تعهد حرفهاي مطلوب در پرستاران و

مطالعهاي نشان داده شد که بیشترین میزان رضایت از حیطه دریافت

خیلی خوب در ماماها بود .در همین راستا مطالعه شاعلی و همكاران

مطلوب خدمات و کمترین رضایت از محور حوزه احترام به حق انتخاب و

نشان داده شد که حیطه تعهد مامایی از نمره خوبی برخوردار است این

تصمیمگیري آزاد بوده است که با مطالعه حاضر در تضاد است [.]16

مطالعه همسو با پژوهش حاضر میباشد [.]7

با توجه به اینكه پرستاران و ماماها از ارکان اصلی استنباط حقوق

در مطالعه باغانی و همكاران میزان رعایت تعهدات مامایی 14درصد

بیماران هستند آگاهی از الیحه حقوق بیماران و فراهم کردن شرایط

گزارش گردیده است ،که این تفاوت میتواند ناشی از تفاوت در روش

ارائهدهندگان خدمات بهداشتی براي رعایت این حقوق ضروري است

اجراي پژوهش باشد و اینكه افراد مورد مطالعه را دانشجویان تشكیل

[.]17

میدادند [ .]20عدم دانش و نگرش آنها نسبت به حقوق بیمار میتواند
در مطالعه شریفی و بزمی مشخص شد میزان رعایت لوایح حقوق

رضایت بیمار را کاهش دهد .از طرفی طبق مطالعه مرادي و همكاران

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

تعهد حرفهاي پرستاران  4/9درصد در حد کم 70/8 ،درصد در حد

متوسط و در  2/9درصد موارد در سطح پایین بوده است [ .]16که همسو

متوسط و  24/3درصد در حد زیاد بود [ .]6نتایج متناقضی در میزان

با مطالعه حاضر در سطح مطلوبی قرار دارد .میتوان گفت عوامل مختلفی

تعهد حرفهاي میتواند تحت تأثیر ویژگیهاي فرهنگی اجتماعی جوامع

از جمله فشار و بار کاري ،کمبود وقت ،وضعیت اقتصادي و امكانات محل

هدف و آموزش ارائه شده به آنان باشد.

کار و قوانین و مقررات سازمانی و پریشانی اخالقی میتواند در این زمینه
نقش داشته باشد [.]16

پژوهش حاضر نشاندهنده ارتباط معنادار بین تعهد حرفهاي و
آگاهی از منشور حقوق میباشد .در مطالعهاي تعهد حرفهاي را به عنوان

بیماران مربوط به حوزه احترام به حریم خصوصی بیماران و رعایت اصل

حقوق بیمار است معرفی کردند که همراستا با مطالعه حاضر میباشد

محرمانه بودن است که توسط کلیه افراد به عنوان کامل ارزیابی شد که در

[ .]21فرجخدا و همكاران در مطالعه خود نشان دادند که عدم آگاهی از

تضاد با این پژوهش میباشد و کمترین میزان رعایت حقوق بیماران

منشور در میان تیمهاي خدمات پزشكی منجر به نقض ابعاد اخالق

مربوط به ارائه اطالعات مناسب و کافی براي بیماران بود که در بین 48/1

حرفهاي خواهد شد .با توجه به اینكه تعهد حرفهاي از ابعاد اخالق حرفهاي

درصد افراد کامل بود [ .]17همچنان که در مطالعه حاضر نیز میزان ارائه

میباشد ،این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد [.]22

اطالعات به بیمار مطلوب نبود .نتایج متناقض در مورد سطح آگاهی و

پژوهش حاضر ارتباط مستقیم و معناداري را بین تعهد حرفهاي و

رعایت پرسنل پرستاري و مامایی از حقوق بیمار میتواند تحت تأثیر

میزان رعایت منشور حقوق بیمار نشان داد .به این صورت که هر چه

ویژگیهاي فرهنگی اجتماعی جوامع هدف و آموزش ارائه شده به آنان

میزان تعهد حرفهاي بیشتر ،میزان رعایت منشور حقوق بیمار هم بیشتر

باشد.

است .در مطالعهاي نشان داده شد تعهد حرفهاي ایمنی بیمار و کیفیت
براساس نتایج ،بین آگاهی از منشور حقوق بیمار با رعایت حقوق

مراقبت بیمار را که از ابعاد آگاهی از منشور حقوق بیمار است را افزایش

بیمار ارتباط وجود دارد .به طوري که در پرستاران و ماماهایی که میزان

دهد [ .]23در مطالعه سبزواري و همكاران بین مشخصات فردي (سن،

آگاهی آنها از این منشورحقوقی باالتر بوده ،رعایت منشور حقوق بیمار

جنس ،تحصیالت و شغل) و رعایت حقوق بیماران رابطه معناداري

بهتر انجام میشود.

مشاهده نشد که با مطالعه ي حاضر در تضاد است [ .]19همراستا با

بیمار انجام شده است .براي مثال پژوهش نكوییمقدم ارتباط معنادار

جنس ،سمت و بخش کاري با رضایت شغلی رابطه آماري معنادار وجود

آماري بین این دو متغیر نیافته است ،که با پژوهش حاضر مغایرت دارد

دارد [.]6

[ .]14شاید دلیل این ناهماهنگی در مورد منشور حقوق در مطالعات ذکر
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مقطعی است اشاره کرد .بنابراین ارتباطات به دست آمده از این مطالعه
نمیتواند رابطهاي علیتی باشد .همچنین به علت محدودیت زمانی امكان
ارزیابی این متغیرها در بین گروههاي هیاتعلمی بالینی که دانشجویان را

تعارض منافع:
بدینوسیله نویسندگان اعالم میدارند که هیچگونه تعارض منافعی در
مطالعه وجود ندارد.

نیز آموزش میدهند نبود.
بر طبق نتایج این مطالعه میزان تعهد حرفهاي ،آگاهی و رعایت

سهم نویسندگان:

حقوق بیمار توسط پرسنل پرستاري و مامایی در حد متوسط و باال بود.

لیالمحمدخانیشهري (نویسنده اول و نویسنده مسئول) ارائه ایده،

همچنین میزان آگاهی پرسنل در برخی از حیطههاي منشور حقوق بیمار

نگارش پروپوزال و کمک به نگارش مقاله  40درصد؛ مرجان هوایی

و تعهد حرفهاي کافی نبوده است .در نتیجه توصیه میشود در حیطههایی

(نویسنده دوم) طراحی مقاله و کمک به نگارش مقاله  24درصد؛ الناز

که پرستاران و ماماها از سطح آگاهی خوبی برخوردار نیستند ،میزان

حاجیرفیعی (نویسنده سوم) جمعآوري و آنالیز دادهها  12درصد؛ مرضیه

دانش آنها افزایش یابد .انجام مطالعات تحقیقی مداخلهاي براي بررسی

باقرينیا (نویسنده چهارم) جمعآوري دادهها و تایید نسخه نهایی 12

تاثیر کارگاهها و سایر ابزارهاي آموزشی بر این متغیرها توصیه میشود.

درصد؛ منصوره تجویدي (نویسنده پنجم) جمعآوري دادهها و تائید نسخه
نهایی  12درصد.

تشکر و قدردانی:
بدینوسیله از کلیه پرستاران و ماماهاي شاغل در بیمارستانهاي
دانشگاه آزاد علوم پزشكی البرز (کمالی و باهنر و البرز) و بیمارستان تامین
اجتماعی (فیاضبخش تهران) و کلیه افرادي که ما را در انجام این مطالعه

حمایت مالی:
این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه آزاد
علوم پزشكی البرز انجام شده است.

یاري کردند ،تشكر و قدردانی میشود.

این

مطالعه

داراي

تاییدیه

اخالقی

به

شماره

 IR.IAU.SRB.REC.1396.80از دانشگاه آزاد علوم پزشكی البرز
است.
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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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