
 http://ijme.mui.ac.ir    347/      )5( 1391/12مرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  1389در سال  ماريقم از حقوق ب يعلوم پزشك انيميزان آگاهي دانشجو
  

  شيآسا ديحم، *يئسيد احمد بطحا
  

 

  چكيده
ها و يا مجوزهاي خاص   يك بيمار عبارت است از وظايفي كه تيم پزشكي در قبال او دارند و به مجموع امتياز و تواناييحقوق : مقدمه
ان ماريقم از حقوق ب يعلوم پزشك انيآگاهي دانشجوبررسي هدف از انجام اين پژوهش، . شود كه قانون به بيمار اعطا كرده است گفته مي

  .بود
 يدانشجو 33شامل ( يعلوم پزشك ينفر دانشجو 192ها  ، نمونهانجام شد 1389در سال  تحليلي -فياين پژوهش توصي: ها روش
اي مشتمل  ها، پرسشنامه ابزار گردآوري داده. بودند) يدانشجوي هوشبر 39اتاق عمل و  يدانشجو 48 ،يپرستار يدانشجو 72 ،يپزشك

جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آمار توصيفي و  . در بوو منشور حقوق بيما كيسؤال در دو بخش مشخصات دموگراف 40بر
  .مربع كا استفاده شد

مورد مطالعه نسبت  انيدرصد دانشجو 91ترين ميزان آگاهي، مربوط به حق بيمار در مورد آگاهي از روش درماني خود بود و  بيش: نتايج
  .مربوط به حق بيمار در مورد آگاهي از زمان ترخيص خود بود) درصد 51(ترين ميزان آگاهي  كم. به اين مطلب آگاهي كامل داشتند

 تيموجب عدم رعا تيتواند در نها مسأله مي نينبود كه ا يكاف ماريمنشور حقوق ب يها طهيدر اكثر ح انيدانشجو يآگاه: گيري نتيجه
  .آنها شود يتينارضا جهيو در نت انياز طرف دانشجو مارانيحقوق ب

  
  .نيازسنجي ،ينيبال يكارآموز انيحقوق بيمار، دانشجو: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

حقوق يك فرد مبتني بر نيازهاي اوست و حقوق يك بيمار 
عبارت است از وظايفي كه تيم پزشكي در قبال او دارند و به 

ها و يا مجوزهاي خاص گفته   مجموع امتيازها، توانايي
 كيبه عنوان . شود كه قانون به بيمار اعطا كرده است مي

اطالق  يستگيشا يها زمان انسان يگروه ياصل مهم، زندگ
را خواهد داشت كه در آن حقوق هر  يانسان ي عنوان جامعه
محترم شمرده شده و هر كس از  گرانيد يكس از سو

  ).1(كامل به سر برد تيدر امن گرانيي د هيناح

                                                 
دانشگاه علوم  ،يراپزشكيدانشكده پ ،)يمرب( يئسيد احمد بطحا :نويسنده مسؤول *

  sabathaei@gmail.com. رانيپزشكي قم، قم، ا
دانشگاه علوم پزشكي قم، قم،  ،يراپزشكيدانشكده پ ،)يمرب( شيآسا ديحم

  asayeshpsy@gmail.com.رانيا
  21/10/90: ، تاريخ پذيرش3/9/90: ، تاريخ اصالحيه12/6/90: تاريخ دريافت مقاله

تعريف جديد، حقوق بيمار همان نيازهاي جسمي،  در
رواني و اجتماعي مشروع و معقول وي در شرايط 

گيرد و  خاصي است كه فرد تحت درمان پزشك قرار مي
شايسته است كه اين نيازها توسط كليه كاركنان مورد 

حقوق بيمار در واقع ). 2(توجه قرار گرفته و رعايت شوند
از مؤسسات خدمات  بيمارانانتظارات به حقي است كه 

 -جايگاه بيمار در نظام فكري. دبهداشتي و درماني دارن
امر مهمي است كه تأثير زيادي  يارزشي كاركنان بهداشت

احترام به اختيار بيمار، ). 3(بر رعايت اصول اخالقي دارد
ساالري از سوي پزشك و استفاده از  خودداري از پدر

 براي بيمار و روحي توان جسميو  ظرفيت
ه طبابت هاي الزم فرايندي مهم در حيط  گيري تصميم
دارد كه اين حق  منشور حقوق بيمار بيان مي). 4(است
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بيمار است كه از مراقبت محرمانه برخوردار شود، از 
كنند در مورد  پزشكان و افراد ديگري كه از او مراقبت مي

آگهي بيماري اطالعات  نوع تشخيص و نوع درمان و پيش
بخواهد و در مورد ادامه درمان يا رد كردن  رادقيقي 

گيري كند و برنامه درماني  شده تصميم مان توصيهدر
  ).5(خود را محرمانه نگه دارد

از  يبر آگاه يو كاركنان بهداشت رانيمد يتمام اگرچه
هر چه بهتر آن  تيدر جهت رعا ماريمفاد منشور حقوق ب

 نيدر ا ياخالق پزشك يها نظر دارند و در همه كد اتفاق
عات مختلف نشان مطال جهيتأكيد شده است اما نت نهيزم
و هم  مارياز حقوق حقه ب يآگاه زانيدهد كه هم م مي
). 6(قرار ندارد يمناسب طيت آن در شرايرعا زانيم

 زانيهوشمند و همكاران در مطالعه خود در خصوص م
كه  دنديرس جهينت نيبه ا ماريپرستاران از حقوق ب يآگاه

 افتيدر در ماريپرستاران مورد مطالعه در مورد حق ب
 ريدرمان و س صيدر مراحل تشخ ياطالعات ضرور

  ). 7(برخوردار هستند يمتوسط ياز آگاه يماريب شرفتيپ
 يبا عنوان بررس 1387و عرب در سال  يزارع مطالعه
شهر  يو خصوص يدولت يها مارستانيب رانيمد يآگاه

 ياز آن است كه سطح آگاه يحاك ماريتهران از حقوق ب
شهر تهران درباره حقوق  يدولت يها مارستانيب رانيمد
 17درصد متوسط و  5/48درصد خوب،  5/34 ماريب

و  يليرشته تحص مدرك، نيهمچن .است فيدرصد ضع
 زانيسه عامل مؤثر بر م يتيريمد يها گذراندن دوره

  ). 8(هستند مارياز حقوق ب رانيمد يآگاه
با  1381و همكاران در سال  يانيريمطالعه نص جينتا

با  ماريپرستاران از حقوق ب يارتباط آگاه يعنوان بررس
نشان  زديشهر  يها مارستانيآن در ب تيرعا زانيم

در سطح  ماريپرستاران از حقوق ب يدهد كه آگاه مي
حال  نيآن در سطح متوسط است اما در ع تيخوب و رعا

توسط پرستاران ارتباط  ماريحقوق ب تيو رعا يآگاه
بوده و با  ميستقو م يارتباط خط نيدارند و ا يآمار
 شيافزا زيآن ن تيرعا مارياز حقوق ب يآگاه شيافزا

  ).9(ابدي مي
 نيا تيتر رعا و از آن مهم ماريبه مسأله حقوق ب توجه

درمان از جمله پزشك و  ميت ياعضا يحقوق بر تمام
راستا  نيدر ا. قابل انكار استريالزم و غ يپرستار امر

در  ليبه تحص مشغول يي كارآموز دوره انيدانشجو
نقش قابل توجهشان  ليبه دل زين يآموزش يها مارستانيب

. رنديمد نظر قرار بگ ديبا مارانيب ازدر زمان مراقبت 
سو و  كياز  مارانيبا ب كيو نزد ميارتباط مستق

كارگيري مطالب آموخته شده در دوران دانشجويي در  به
 گر،يد ياي از سو زمان بعد از استخدام و كار حرفه

در  ماريپرداختن به مسائل مربوط به حقوق ب تياهم
با توجه به  ه،به عالو. سازد مي انيرا نما انيدانشجو

جايگاه ويژه علم پزشكي در اسالم، تربيت پزشكان 
ها امري است مهم، ليكن  متخصص و متعهد در دانشگاه

هاي آموزشي  احترام و شأن بيماران نيز در بيمارستان
اسرار بيمار، اهميت به خواست حفظ . بايد حفظ شود

بيمار، رعايت عدالت و توجه به منافع بيمار از مواردي 
بايد ضمن آموزش باليني پزشكي مورد توجه  كهاست 

 طهيح نيدر ا يعلوم پزشك يها دانشگاه). 10(قرار گيرد
در  يكردن اصول اخالق نهينهاد. دارند يمهم تيمسؤول

اي  حرفه يزندگ ياو آگاه نمودن آنها بر انيدانشجو نيب
 يبرا. هاست دانشگاه تياز مسؤول يبخش مهم ،ندهيآ

كه  رنديبگ ادي ديبا انيدانشجو ماريحفظ احترام و حقوق ب
 ايدرمان  نيكه در ح يو حفظ اسرار ينسبت به رازدار
شود كامال حساس  آموزش فاش مي نديشركت در فرا

 ماران،يب يآگاهانه و كتب تيباشند و بدون رضا
در  يآموزش صرفاً ينيبال ناتيحق انجام معا انيدانشجو

 زيو ن يآموزشبازده  شيبه عالوه افزا. را ندارند مارانيب
اطالع  يدر امر آموزش در گرو مارانيب تيكسب رضا

  ).11(است انياز نقش دانشجو ماريب
 يآگاه زانيآنچه در مطالعات فوق به آن اشاره شد م طبق

 يچندان مناسب تيوضع ،مارياز حقوق ب يكاركنان بهداشت
 ييدر دوران دانشجو ديمسأله را با نيا شهيندارد و ر
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 يآگاه زانيبودن م نييكاركنان جستجو كرد، چرا كه پا
 نيارائه شده در ا يها بودن آموزش يبه علت ناكاف ديشا

در  يي كارآموز دورهدر  انيدانشجوهرچند . اشددوران ب
در  مارانيب با ميبه طور مستق يآموزش يها مارستانيب

 يكادر درمان يالزم است همانند اعضاو  ،ارتباط هستند
با عنوان  يواحد درساما   ند،ينما تيرا رعا مارانيحقوق ب

در سرفصل دروس آنها وجود  ماريآشنايي با حقوق ب
با  به عنوان نيازسنجي آموزشي، و پژوهش حاضر. ندارد

 يعلوم پزشك انيهدف تعيين ميزان آگاهي دانشجو
 1389ان در سال ماريقم از حقوق ب يدانشگاه علوم پزشك

  .انجام شد
  

  ها روش
تحليلي و به  -صورت توصيفي  در اين پژوهش كه به

شامل  يانجام شد، جامعه آمار يصورت مقطع
 يها مارستانيب ينيبال يي كارآموز دوره انيدانشجو
 يليقم در ترم تحص يدانشگاه علوم پزشك يآموزش
 =d ,1/0( حجم نمونه با در نظر گرفتن. بود 1389مهرماه 

4/0p= ( از  نانيجهت اطم. نفر محاسبه شد 192حدود
دانشگاه در  يها رشته يتمام انيحضور دانشجو

 گريكديها با  رشته سهيمقا ييمطالعه و توانا يها نمونه
اي كه طبقه  طبقه يگيري تصادف ها به روش نمونه نمونه

در دانشگاه بود،  انيدانشجو يليمورد نظر رشته تحص
نفر  48نفر پرستاري،  72نفر پزشكي،  33: انتخاب شدند
نفر وارد  192نفر هوشبري، مجموعا  39اتاق عمل و 
  .مطالعه شدند

اي مشتمل بر دو بخش  ها پرسشنامه گردآوري داده ابزار
ي مشخصات  نهيدر زم يبخش اول سؤاالت. بود

و  يليشامل سن، جنس، مقطع، رشته تحص كيدموگراف
داشت و بخش دوم  ماريمنبع اطالعات در مورد حقوق ب

 طهيي پنج ح نهياي در زم نهيسؤال چهار گز 29 يدارا
 طهيح: شامل) (12(رانيدر ا ماريمنشور حقوق ب ياصل

 8آگاهانه  تيرضا طهيسؤال، ح 4به خدمات  يدسترس

 ندياز فرا يآگاه طهيسؤال، ح 6 يفرد يآزاد طهيسؤال، ح
) سؤال 5محرمانه ماندن اطالعات  طهيسؤال و ح 6درمان 

به هر پاسخ درست به  ،پرسشنامه يازدهيامت براي. بود
شد و  داده مي ازيامت كي مارانيسؤاالت مربوط به حقوق ب

حداقل نمره صفر و ( شد داده نمي يازيبه پاسخ غلط امت
 33صفر تا  نيكه در مجموع ب ي، سپس افراد)29حداكثر 
، فيضع يسطح آگاه يرا گرفته بودند دارا ازيامتدرصد 

 يرا گرفته بودند دارا ازيدرصد امت 66تا  34كه  ييآنها
درصد  66كه باالتر از  يينهامتوسط و آ يسطح آگاه

 نظر در خوب يسطح آگاه يرا گرفته بودند دارا ازيامت
پژوهش جهت سهولت در  نيا در). 13و8( شدند گرفته مي

از  انيدانشجو يآگاه زانيحاصل از م جيها، نتا داده زيآنال
هاي  مطابق با محور ياصل طهيبه پنج ح ماريحقوق ب

: شامل) 12(رانيدر ا ماريگانه منشور حقوق ب پنج
 ،يفرد يآگاهانه، آزاد تيبه خدمات، رضا يدسترس

درمان و محرمانه ماندن اطالعات  ندياز فرا يآگاه
  .بندي شد دسته

و  يتوسط زارع رانيدر ا زيهش قبالً نپژو پرسشنامه
به كار برده شده و ) 13(و رنجبر و همكاران) 8(عرب
شده و مورد تأييد قرار  دهيسنج زيآن ن ييايو پا ييروا

 ييآن با روش روا ييو مجددا روا) r= 83/0( گرفته بود
آزمون -آن با استفاده از روش آزمون ييايمحتوا و پا

 يشد و با ضريب همبستگ يبررس) test-retest( مجدد
  .مورد تأييد قرار گرفت 86/0باالتر از 

دانشگاه  انينفر از دانشجو 192مورد مطالعه شامل  نمونه
قم بودند كه با مراجعه پژوهشگر به  يعلوم پزشك

قم و  يدانشگاه علوم پزشك يآموزش يها مارستانيب
از  يكتب تيآنها و اخذ رضا ياهداف پژوهش برا حيتوض

 ليها را تكم شركت در مطالعه، پرسشنامه يآنها برا
شد و با  وتريوارد كامپ هادادهدر مرحله بعد، . كردند

مورد تجزيه و  SPSS-16افزار آماري  استفاده از نرم
 يفراوان عيدر قالب جداول توز جيتحليل قرار گرفت و نتا

انحراف  ن،يانگيمانند درصد، م يفيتوص يها و آماره
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مانند مربع كا جهت  يليتحل يها نآزمو نيو همچن اريمع
 يآگاه زانيبا م كيگرافرابطه مشخصات دمو يبررس

در  جيگزارش نتا يدرصد برا 95 نانيسطح اطم. شد انيب
  .نظر گرفته شد

  نتايج
پرسشنامه توزيع شده، برگشت داده شد و   192تمام 

 33مونه مورد مطالعه، ن. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
 ينفر دانشجو 72، )درصد2/17( يپزشك ينفر دانشجو

 اتاق عملي نفر دانشجو 48، )درصد5/37( يپرستار

) درصد3/20( ينفر دانشجوي هوشبر 39و ) درصد25(
  .بودند
از ) درصد2/24(نفر  46حاكي از آن بود كه  نتايج

از آنان را ) درصد8/75(نفر 146شدگان را مرد و  مصاحبه
بهتر رابطه سن با  ليتحل يبرا. دادند  زنان تشكيل مي

 ميتقس يبه سه گروه سن انيكل دانشجوي، آگاه سطح
سال،  22 ريز يدر گروه سن) درصد1/17(نفر  33شدند و 

 49سال و  22-26 يدر گروه سن) درصد3/57(نفر  110
سال قرار  26 يباال يدر گروه سن) درصد5/25(نفر 

  . داشتند
و  يدر مقطع كارشناس) درصد8/82( انيدانشجو تياكثر

  .بودند ليدرصد در مقطع دكترا مشغول به تحص2/17
ها در رابطه با حقوق  نمونه يمورد منبع اطالعات در
اطالعات  انياز دانشجو) درصد1/28(نفر  54 ،مارانيب

از ) درصد7/5(نفر  11كرده،  افتيخود را از استاد در
) درصد9/21(نفر  42از مقاالت، ) درصد6/2(نفر  5كتاب، 
 نيهم در ا) درصد6/41(نفر  80و  يمنابع اطالعات رياز سا

  .نداشتند يعاتگونه منبع اطال چيرابطه ه
ترين  شده مشخص گرديد كه بيش هاي انجام   بررسي با

آگاهي از «ميزان آگاهي، مربوط به حق بيمار در مورد 
درصد  91است كه معادل  »درماني خود نديروش و فرا

اين مطلب آگاهي در  مورد مطالعه نسبت به انيدانشجو
ترين ميزان آگاهي مربوط به حق  سطح خوب داشتند و كم

و آگاهي از زمان ترخيص  يفرد يآزاد«بيمار در مورد 
مورد مطالعه  انيدرصد دانشجو 51بود كه معادل  »خود

به . داشتند فينسبت به اين مطلب آگاهي در سطح ضع
 ياز سطح آگاه انيدرصد از دانشجو 5/26 يطور كل

 2/41متوسط و  يدرصد از سطح آگاه 3/32 ف،يضع
 وقخوب نسبت به مفاد منشور حق يدرصد از سطح آگاه

 .)1جدول (برخوردار بودند  ماريب

 
  هاي حقوق بيمار سطح آگاهي دانشجويان مورد مطالعه در هر يك از حيطه: 1جدول 

 
  حيطه

  مجموع خوب متوسط ضعيف
  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد

  192)100(  51)5/26( 97)5/50( 44)9/22(  دسترسي به خدمات
  192)100(  76)6/39( 63)8/32( 53)6/27(  رضايت آگاهانه

  192)100( 46)24( 48)25( 98)51( آزادي فردي
  192)100(  175)91( 11)8/5( 6)2/3(  آگاهي از فرايند درمان

  192)100(  85)4/44( 71)9/36( 36)7/18(  ماندن اطالعاتمحرمانه
  192)100(  79)2/41( 62)3/32( 51)5/26( نمره كل

  
 زانيو م كيدموگراف يرهايمتغ نيرابطه ب يبررس جهت
از آزمون مربع  مارياز منشور حقوق ب انيدانشجو يآگاه
فراواني سطوح نشان داد كه  جياستفاده شد و نتا يكا

تفاوت  يليسن و رشته تحص يرهايمتغآگاهي بر حسب 

 26 يباال انياي كه دانشجو به گونه. معنادار وجود دارد
) =03/0p(ي رشته هوشبر انيجوو دانش) =000/0p(سال 

. داشتند يشتريب يآگاه زانيافراد م رينسبت به سا
 زانيجنس و م ريمتغفراواني سطوح آگاهي بر حسب 
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و زنان و ) =15/0p(نداشت يمعنادارتفاوت   يآگاه
  )2جدول . (بودند كسانينظر با هم  نيمردان از ا

  
  بحث

 انيمطالعه تعيين ميزان آگاهي دانشجو نيهدف از انجام ا
 انماريقم از حقوق ب يدانشگاه علوم پزشك يعلوم پزشك

از  يمياز ن شينشان داد كه ب جيدر مجموع نتا. بود
داشته و كمتر از  فيضع ايمتوسط  يآگاه انيدانشجو

  .خوب داشتند يآگاه ،يمين
سالمت كارآمد نيازمند مشاركت فعاالنه و تعامل  نظام

كنندگان خدمات سالمت  مناسب ميان گيرندگان و ارائه
ي خدمات سالمت، بايد نهادي براي  مراكز ارائه. است

هاي گيرنده خدمت،  درك و احترام به حقوق و مسؤوليت
د و نكنندگان باش ي آنان، پزشكان و ساير مراقبت نوادهخا

داشتن  مارانيالزمه داشتن درك بهتر نسبت به حقوق ب
با ). 12(است مارانيمناسب در مورد مفاد حقوق ب يآگاه
 زانيكه م افتيتوان در به مطالعات مشابه مي ينگاه
مختلف  يها در رده مارانيدر مورد حقوق ب يآگاه
 يها افتهي: ستين يحد قابل قبول در يبهداشت ستميس

   يها رشته انينشجودا يپژوهش رنجبر و همكاران بر رو
  

  هاي مختلف سني، جنسي و تحصيلي دانشجويان مورد مطالعه مقايسه سطوح مختلف آگاهي در گروه :2جدول
 

  متغير
 نتيجه آزمون  خوب  متوسط ضعيف

  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد )درصد(تعداد
  2χ=89/2  8)1(  9)6/4( 16)3/8( سال 22زير  گروه سني

2=df  
000/0P=  

  45)4/23(  37)3/19( 280)6/14( سال 22-26
  26)5/13(  16)3/8( 7)6/3( سال 26باالي 

  2χ=05/4  18)4/9(  12)2/6( 16)3/8(  مرد جنسيت
1=df  
15/0P=  

  61)7/31(  50)26( 35)2/18(  زن

  2χ=06/10  12)2/6(  13)7/6( 8)1/4(  پزشكي  تحصيليرشته
3=df  
03/0P=  

  20)4/10(  34)7/17( 18)4/9(  پرستاري
  29)1/15(  10)2/5( 9)6/4(  هوشبري
  18)4/9(  5)6/2( 16)3/8(  اتاق عمل

  

  
 6/35دهد كه  نشان مي 1388در سال  زدي يمختلف پزشك

 7/27 ف،يضع ياز سطح آگاه انيدرصد از دانشجو
درصد از سطح  7/36متوسط و  يدرصد از سطح آگاه

مطالعه ما  جيبا نتا باًيخوب برخوردار بودند كه تقر يآگاه
  ).13(مشابه است

 يآگاه زانياست كه م نيا انگريراد ب مصدق مطالعه
و  كي ازيامتاز  9/0±12/0 عادلم ماريپزشكان از حقوق ب

درصد از  7/3كه  يبه صورت. در حد مطلوب است
درصد متوسط،  4/7 ف،يدر حد ضع يپزشكان از آگاه

در حد  يدرصد آنان از آگاه 8/77درصد خوب و  1/11
 نيرغم ا يعل. برخوردار هستند مارانياز حقوق ب يعال
 نه،يزم نيپزشكان در ا يباال يها در خصوص آگاه افتهي
 33/0±1/0معادل  مارستانيحقوق در ب نيا تيرعا زانيم

 زانيباال بودن م). 14(است فيو در حد ضع كي ازيامتاز 
تواند  مي انيدر پزشكان شاغل نسبت به دانشجو يآگاه
با  شتريآنها در درمان و برخورد ب شتريتجربه ب علتبه 

  .باشد ماريمسائل مربوط به حقوق ب
 يآگاه زانيم يبررس«نوان تحت ع يعقوبيپژوهش  در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1767-en.html


  و همكار سيد احمد بطحائي  مارياز حقوق ب انيآگاهي دانشجو
 

  http://ijme.mui.ac.ir     ) 5(12؛ 1391مرداد /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      352

 نيكارورز از قوان يو پرستار يپزشك انيدانشجو
از  يو پرستار يپزشك انيدانشجو تياكثر »مربوطه

در حد مطلوب  يآگاه ،ماريمربوط به حقوق ب نيقوان
  ).15(داشتند
كه  دنديرس جهينت نيو عرب در پژوهش خود به ا يزارع
نسبت به  يخوب يتهران آگاه يها مارستانيب رانيمد

  ).8(ندارند ماريحقوق ب
ميزان «مطالعه خود با عنوان در و همكاران  كاهويي

آگاهي و عملكرد دستياران و دانشجويان پزشكي نسبت 
هاي ارايه شده به بيمار از ديدگاه  به مستندسازي مراقبت

كه بين وضعيت  افتنديدر سمنان در »ينظام پزشك
عناداري وجود عملكرد، دوره آموزشي و آگاهي رابطه م

پرونده بيمار را خوب  انيدرصد دانشجو10تنها  ودارد 
كنند و نسبت به اطالعاتي كه در مراجع قانوني  تكميل نمي

  ).16(حايز اهميت است بي توجه هستند
 انيدانشجو يپژوهش رنجبر و همكاران بر رو در

 انيدانشجو يآگاه نيتر شيب يمختلف پزشك يها رشته
آنها در  يآگاه نيو كم تر »يفرد يحق آزاد«ي  طهيدر ح

بوده  »يبه خدمات درمان يحق دسترس«ي  طهيح
ترين ميزان آگاهي،  اما در مطالعه حاضر، بيش). 13(است

از روش درماني  آگاهي«مربوط به حق بيمار در مورد 
ترين ميزان آگاهي مربوط به حق بيمار در  و كم »خود

تفاوت  نيبود كه ا »آگاهي از زمان ترخيص خود«مورد 
. تواند به علت متفاوت بودن جامعه پژوهش باشد مي

 يآگاه زانيم نيدر مطالعه رنجبر و همكاران ب نيهمچن
سن ،  يرهايو متغ مارياز منشور حقوق ب انيدانشجو
ي  رابطه  يليو رشته تحص  يلي، مقطع تحص)جنس

 نيب زيدر مطالعه ما ن) 13(ديمشاهده گرد يمعنادار
 يآگاه فراواني سطوح با يليه تحصسن و رشت يرهايمتغ

جنس و  ريمتغ نيب كنيرابطه معنادار وجود داشت ول
به نظر . نشد دهيد يرابطه معنادار ي،آگاه فراواني سطوح

در دو  يآگاه زانيبا م تيتفاوت در رابطه جنس سندهينو
 يليرشته تحص يتواند به علت تفاوت نسب مطالعه مي

در در مطالعه رنجبر  دو مطالعه باشد چرا كه انيدانشجو
 يو همكاران رشته مامايي هم انتخاب شده بود كه همگ

. رشته وجود نداشت نيدختر هستند كه در مطالعه ما ا
تواند  مي يآگاه زانيبا م انيسن دانشجو بين رابطه وجود

 يها در سال انيدانشجو يآگاه زانيبه علت باالتر بودن م
  .باشد ليباالتر تحص

سال،  25 يباال انيهمكاران دانشجوپژوهش رنجبر و  در
و مامايي  يرشته پزشك انيدختر و دانشجو انيدانشجو

 زيو در مطالعه ما ن) 13(را داشتند يآگاه نيشتريب
  يرشته هوشبر انيسال و دانشجو 26 يباال انيدانشجو

نظر  هب. داشتند يشتريب يآگاه زانيافراد م رينسبت به سا
 26 يباال انيدانشجو يآگاه زانيبودن م شتريرسد ب مي

آنها در  شتريسو به علت حضور ب كيتواند از  سال مي
و تجربه  يعمل شتريب يو گذراندن واحدها مارستانيب
 يبرا شتريداشتن فرصت ب گريد يآنها و از سو شتريب

  .باشد نهيزم نيو مطالعه در ا قيتحق
در  انيدانشجو يدهد كه آگاه نشان مي جيمجموع نتا در

 نيو ا ستين يكاف ماريمنشور حقوق ب يها طهياكثر ح
حقوق  تيموجب عدم رعا تيتواند در نها مسأله مي

و  ليچه در زمان تحص انياز طرف دانشجو مارانيب
اي در مراكز  و چه در زمان شروع به كار حرفه يريادگي

 ماريب يبرا يمشكالت فراوان جهيدرنتكه   ي باشددرمان
و  يور كاهش بهرهو  يو يتينارضا ايجاد مي كند و 

را به  يو مراكز ارائه خدمات درمان مارستانيب ياثربخش
توان  مشكل مي نيجهت رفع ا. همراه خواهد داشت

به  كه سر فصل و يا واحد درسي ويژه اي  نمود شنهاديپ
 يها كارگاه ايو  ابدياختصاص  ماريموضوع حقوق ب

آشنا نمودن  نيهمچن. برگزارشود با اين موضوع مرتبط
با حقوق بيمار و وجود يك  انيتر دانشجو هر چه بيش

سازمان براي نظارت بر چگونگي رعايت حقوق بيمار در 
كه  رايز شود؛تواند پيشنهاد  هاي مختلف مي بيمارستان

آموزش اخالق عملي براي كادر پزشكي در جهت آشنا 
تر اجراي رعايت  كردن ايشان به حقوق بيمار و لزوم بيش
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شرايط كيفيت و  يارتقا ي،در مجموعه درمانآن 
  ).17(دنبال خواهد داشت مندي بيمار را به رضايت

ها،  پژوهش ريپژوهش حاضر نسبت به سا زيتما وجه
و  يمختلف علوم پزشك يها رشته انيحضور دانشجو

 ماريحقوق ب نهيدر زم يآنها از نظر سطح آگاه سهيمقا
از  كيه هر ب عمدتاً ،يدر مطالعات مشابه قبل. بود

به . نگاه شده بود يوابسته به صورت انفراد يها رشته
منشور حقوق  دينسخه جد بالغمطالعه بعد از ا نيعالوه ا

در سال  ياز طرف وزارت بهداشت به مراكز درمان ماريب
تسخه با هدف تبيين  نيصورت گرفت كه در ا 1388
گيرندگان خدمات سالمت و ارتقاي رعايت موازين   حقوق

بند به همراه  37و  يمحور كل 5در  مارانياخالقي حقوق ب
 طهيپنج ح بالقو در  يانيتبصره پا كيو ارزش و  نشيب

 تيرضا طهيبه خدمات، ح يدسترس طهيشامل ح ياصل
درمان  ندياز فرا يآگاه طهيح ،يفرد يآزاد طهيآگاهانه، ح

به  يمحرمانه ماندن اطالعات نسبت به نسخه قبل طهيو ح
 هيدر كل 10/8/1388 خيشده است و از تار نايب ليتفص

  ).12(االجرا است الزم يمراكز درمان
  

  گيري نتيجه
اين مطالعه نشان داد كه سطح آگاهي دانشجويان رشته 
هاي مختلف در مورد منشور حقوق بيمار در حد مطلوب 

بايد توجه داشت كه اگرچه تدوين و ابالغ منشور . نيست
در جهت ايفاي حقوق حقوق بيمار اقدامي ارزشمند 

بيماران مي باشد، اما زماني مي توان به رعايت مفاد آن 
اميدوار بود كه تمهيدات الزم جهت آگاه كردن دست 

و  يپزشك انياندركاران مربوطه به خصوص دانشجو
توجه همه جانبه به  ،سازي مناسب فرهنگ ،يراپزشكيپ

يي كارهاي اجرا نفعان، شناسايي موانع، راه حقوق كليه ذي
چنين لحاظ نمودن رعايت حقوق  شدن منشور و هم

هاي ارزشيابي مراكز  بيماران به عنوان يكي از شاخص
  .ه خدمات سالمت فراهم گرددئارا
  

  قدرداني
 يانيدانشجو هيداند كه از كل پژوهشگر بر خود فرض مي

ها ما  مناسب به سؤاالت پرسشنامه يها كه با دادن پاسخ
  .دينما يگزار كردند سپاس يرايپژوهش  نيرا در انجام ا
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Medical Students’ Awareness of Patients’ Rights in Qom University of 
Medical Sciences and Health Services (2010) 

 
Seyed Ahmad Bathaei1, Hamid Asayesh2 

 
Abstract 
 
Introduction: Patient rights include the duties that medical team has towards him and the total privileges, 
abilities or special permissions granted to patients by law. The aim of this study was to assess Qom 
University of Medical Sciences students’ awareness about patients’ rights. 
Methods: This descriptive and analytical study was performed in 2010. Subjects included 192 medical 
sciences students (33 medical, 72 nursing, 48 operating room, and 39 anesthesiology students. Data were 
collected using a questionnaire containing 40 questions in two sections, demographic characteristics and the 
patient’s bill of Rights. Descriptive statistics and Chi2 test was used for data analysis.   
Results: The highest knowledge score was about ''the patient's right to know about their treatment'' with 
91% of the students showing complete knowledge about it, and the minimum knowledge score was related to 
''the patient's right to know about their discharge time''. Only 51% of the students were aware of it. 
Conclusion: Students’ awareness in most areas of patient bill of rights was not enough, which can 
eventually impair the observance of patient rights by medical students and patients’ dissatisfaction. 
 
Keywords: Patient rights, Internships, Need Assessment. 
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