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Abstract
Introduction: Paying attention to the rights of psychiatric patients, protecting and observing their 
rights is one of the challenging issues of the health system. One of the most important components of 
providing humanistic and ethical care is awareness of the ethical concepts and rights of the patient.
Methods: This descriptive-analytical study was performed in 2013 on 100 patients and 43 nurses in 
Ahvaz. Data collection tools were a researcher-made three-part questionnaire including demographic 
information, measuring patient's awareness and patients' rights, which were used after validity and 
reliability. SPSS16 software and descriptive statistics of mean, standard deviation, variance and 
correlation coefficient were used to analyze the data.
Results: A total of 143 people participated in the study that the level of knowledge of nurses and 
patients about the rights of the mentally ill were 79.1% and 36%, respectively, and the level of 
observance of these rights in nurses and patients were 51.2% and 30%, respectively. The level was 
good. There was no significant difference between the level of knowledge and the level of observance 
of psychiatric patients' rights in the two groups, respectively (P = Value: 0.996 and P = Value: 0.411).
Conclusions: The level of knowledge and the level of observance of mental patients 'rights in nurses 
was at a good and average level, but this level was very low in patients and the level of patients' rights 
was at a good level. Given that it is the right of every patient to be aware of their rights, health care 
providers should inform patients of their rights from the beginning of their admission and provide the 
necessary training in this regard to the best of their understanding.
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چکیده
مقدمــه: توجــه بــه حقــوق بیمــاران روانپزشــکی، حفــظ و رعایــت حقــوق آنــان از موضوعــات چالــش برانگیــز نظــام ســامت اســت. از 

مهــم تریــن مولفــه هــای ارائــه مراقبــت انســان گرایانــه و اخاقــی آگاهــی از مفاهیــم اخاقــی و حقــوق بیمــار مــی باشــد.
روش کار: ایــن مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی در ســال 1392 در شــهر اهــواز بــه شــیوه تصادفــی بــر روی 100 بیمــار و 43 پرســتار انجــام 
گرفــت. ابــزار گــردآوری اطاعــات پرسشــنامه ســه بخشــی محقــق ســاخته شــامل اطاعــات دموگرافیــک، ســنجش آگاهــی از حقــوق 
بیمــار و میــزان رعایــت حقــوق بیمــاران بــود کــه پــس از روایــی و پایایــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. از نــرم افــزار  SPSS16 و آزمــون 

هــای آمــار توصیفــی میانگیــن، انحــراف معیــار، واریانــس و ضریــب همبســتگی جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا اســتفاده شــد. 
یافتــه هــا: در مجمــوع 143 نفــر در مطالعــه شــرکت نمودنــد کــه  ســطح آگاهــی پرســتاران و بیمــاران از حقــوق بیمــاران روانــی بــه 
ترتیــب 79/1 % و 36 % و میــزان رعایــت ایــن حقــوق در پرســتاران و بیمــاران نیــز بــه ترتیــب 51/2% و 30 % در ســطح خــوب بــود. بیــن 
 P=Value:0.996( ســطح آگاهــی و میــزان رعایــت حقــوق بیمــاران روانپزشــکی در دو گــروه بــه ترتیــب اختــاف معنــی داری دیــده نشــد

.)P=Value: 0.411 و
نتیجــه گیــری: ســطح آگاهــی و میــزان رعایــت حقــوق بیمــاران روانــی در پرســتاران در ســطح خــوب و متوســط بــوده امــا ایــن میــزان 
در بیمــاران بســیار پاییــن و میــزان رعایــت حقــوق بیمــاران در ســطح خــوب قــرار داشــت. بــا توجــه بــه اینکــه حــق هــر بیمــار اســت کــه 
از حقــوق خــود آگاه باشــد، ارائــه دهنــدگان خدمــات ســامت بایســتی از ابتــدای پذیــرش بیمــاران، آنــان را بــه حقــوق خــود آگاه کــرده و 

در حــد فهــم آنهــا آمــوزش هــای الزم در ایــن رابطــه بدهنــد. 
کلیدواژه ها: حقوق بیمار، پرستار، بیماران روانی.

مقدمه
انســان دارای ابعــاد جســمی، ذهنــی، اجتماعــی و معنــوی اســت 
کــه هــر کــدام از ایــن ابعــاد دارای حقــوق خاصــی مــی باشــند. 
ایــن حقــوق بــدون کمــک، قابــل دســتیابی و دفــاع نخواهــد بــود. 
تفکــر اخاقــی معاصــر در مورد«حقــوق بشــر« باعــث افزایــش 
تاکیــد بــر مفهــوم اخــاق در حرفــه هــای مختلــف بــه ویــژه آن 

هایــی کــه بــه طــور مســتقیم بــا انســان هــا ســروکار دارند، شــده 
اســت )1(. نهضــت جهانــي دفــاع از حقــوق بشــر در دهــه هــاي 
اخیــر توجــه مجامــع علمــي جهانــي را بــه حقــوق گــروه هــاي 
اجتماعــي خــاص از جملــه بیمــاران جلــب نمــوده اســت. بیمــاران 
بــه عنــوان یکــی از آســیب پذیرتریــن گــروه هــاي اجتماعــي چــه 
بــه لحــاظ جســمي و چــه بــه لحــاظ روانــي، اجتماعــي و اقتصادي 
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در معــرض خطــر قــرار دارنــد )2(. بیمــاران در مراکــز ارائــه دهنــده 
خدمــات ســامت داراي حقــوق انســاني، شــرعي و قانونــي هســتند 
کــه در مــواردي ممکــن اســت رعایــت نشــده و موجبــات خســران 
و ضایــع شــدن حقــوق بیمــار را فراهــم نمایــد )3(. حقــوق بیمــار 
عبــارت اســت از تلفیــق موضوعــات حقوقــی و اخاقــی مربــوط به 
رابطــه بیــن ارائــه دهنــدگان و گیرنــدگان خدمــات ســامت ، کــه 
شــامل حــق بیمــار در حفــظ حریــم خصوصــی، محرمانــه بــودن، 
دسترســی بــه خدمــات درمانــی بــا کیفیــت، حــق خــود مختــاری 
ــی و  ــای درمان ــه ه ــورد گزین ــه در م ــری آگاهان ــم گی و تصمی
غیــره مــی باشــد )4(. در مبحــث حقــوق بیمــار، توجــه بــه حقــوق 
بیمــاران روانــی، حفــظ و رعایــت حقــوق آنــان یکــی از موضوعاتی 
اســت کــه در ســال هــای اخیــر مــورد توجــه سیاســت گــذاران و 
پژوهشــگران حــوزه ســامت قــرار گرفتــه اســت )5(. قــرن هاســت 
حقــوق بیمــاران روانــی مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 
ــون  ــی، 450 میلی ــت جهان ــازمان بهداش ــزارش س ــاس گ ــر اس ب
ــد امــا  نفــر در جهــان از اختــال روانــی و رفتــاری رنــج مــی برن
ــن روش  ــی تری ــی ابتدای ــی از آن هــا حت ــت هــای جزئ ــا اقلی تنه
ــوق  ــا حق ــه ب ــد )6(. در رابط ــی کنن ــت م ــی را دریاف ــای درمان ه
بیمــاران روانــی پژوهــش هــای اندکــی در مراکــز درمانــی صــورت 
گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن بیمــاران بــه شــیوه 
هــای مختلفــی در سراســر جهــان در معــرض نقــض حقــوق خــود 
ــه  ــی و ارائ ــی پرســنل درمان ــه و حت ــراد جامع توســط برخــی از اف
دهنــدگان خدمــات ســامت مواجــه هســتند. بیمــاران روانــی حــق 
دارنــد در شــرایطی زندگــی کننــد کــه بــه اســتقال و خودمختــاری 
آن هــا احتــرام گذاشــته شــود. آن هــا حتــی در بســیاری مــوارد از 
جملــه پاییــن بــودن اعتبــارات بهداشــتی درمانــی و کمبــود تخــت 
هــای بســتری از حقــوق اساســی و انســانی خــود کــه دسترســی 
بــه مراقبــت هــای اولیــه ســامت اســت محــروم مــی باشــند )7(. 
ــان  ــد درم ــان از فراین ــت آن ــه رضای ــوط ب ــایل مرب ــن مس همچنی
ــه  ــده گرفت ــوال نادی ــز معم ــن مراک ــده در ای ــه ش ــات ارائ و خدم
ــیاری  ــاران در بس ــن بیم ــتری ای ــدت بس ــول م ــود. در ط ــی ش م
ــد داشــتن  ــراد )مانن ــاری و آزادی اف ــا، خــود مخت از بیمارســتان ه
روابــط آزاد و داشــتن وقــت ماقــات( بــه دلیــل وجــود محدودیــت 
ــاران دارای  ــن بیم ــود. ای ــی ش ــه م ــده گرفت ــای نامناســب نادی ه
توانایــی تصمیــم گیــری در مــورد زندگــی و آینــده خــود هســتند 
ــوق آزادی  ــتان از حق ــاری در بیماس ــرش اجب ــال پذی ــه دنب ــه ب ک
خــود محــروم مــی شــوند )8(. آگاهــی بیمــاران روانــی از حقــوق 
ــد موجــب بهبــود روابــط بیــن بیمــاران و پرســنل  خــود مــی توان
ــا،  ــه ه ــش هزین ــا، کاه ــت ه ــت مراقب ــش کیفی ــی، افزای درمان

ــت  ــش رضای ــدت بســتری در بیمارســتان، افزای کاهــش طــول م
منــدی شــود. همچنیــن آگاه نمــودن بیمــاران از حقــوق خودشــان 
ــی  ــری درمان ــم گی ــر تصمی ــا در ام ــردن آن ه ــهیم ک ــث س باع
ــدم  ــل، ع ــود. در مقاب ــی ش ــان م ــرعت بهبودیش ــش س و افزای
ــه  ــد باعــث ب ــی مــی توان آگاهــی و رعایــت حقــوق بیمــاران روان
خطــر افتــادن ســامتی، امنیــت و جــان بیمــاران، تضعیــف رابطــه 
ــات و                                                 ــی، کاهــش اثربخشــی خدم ــاران و پرســنل درمان ــن بیم بی

مراقبــت هــای موثــر گــردد )9(. 
در ایــران مطالعــات انجــام شــده نشــان داده انــد کــه منشــور حقوق 
بیمــار بــه طــور کامــل پاســخگوی نیــاز بیمــاران روانــی نمی باشــد 
)5(. آنچــه مســلم اســت پیگیــری منشــور حقــوق بیمــاران روانــی 
نیازمنــد پیــش زمینــه هــای مهــم و متعــددی اســت کــه بســیاری 
از آنهــا بــه راحتــی و بــدون همــکاری بخــش هــای دیگــر قابــل 
دسترســی نیســت. بنابرایــن مســئولیت حمایــت از حقــوق بیمــاران 
روانــی، بــر عهــده گــروه هــای مختلــف درمانــی اســت. امــروزه، 
بیمــاران روانــی بایــد در مراقبــت از خــود مشــارکت فعــال داشــته 
ــده هــای منفعــل خدمــات باشــند.  ــه اینکــه فقــط گیرن باشــند، ن
ایــن امــر مســتلزم افزایــش آگاهــی تیــم درمانــی و بیمــاران اســت 
)10(. در بیــن ارائــه دهنــدگان خدمــات بهداشــتی، بیشــترین 
مســئولیت حفــظ حقــوق بیمــاران بــر عهــده پزشــکان، پرســتاران 
ــن باورندکــه  ــر ای و ماماهــا اســت. اگرچــه برخــی صاحبنظــران ب
ــد. ایــن  ــه پزشــکان مســئولیت بیشــتری دارن پرســتاران نســبت ب
ــه پزشــکان  ــه پرســتاران نســبت ب ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــر ب ام
ــد، در نتیجــه بیمــاران  ــا بیمــاران مــی گذرانن وقــت بیشــتری را ب
نســبت بــه پرســتاران نزدیکتــر هســتند و پرســتاران وظیفــه دارنــد 
آگاهــی الزم را بــرای اجــرای و حفــظ حقــوق بیمــاران بــه دســت 
آورنــد )11(.  در زمینــه آگاهــی پرســتاران از مفــاد منشــور حقــوق 
بیمــار و رعایــت ایــن حقــوق در کشــورهای غربــی و ایــران طــی 
ده ســال گذشــته توجــه خاصــی مبــذول شــده اســت. در رابطــه بــا 
حقــوق بیمــاران روانــی در کشــور مطالعــات اندکــی صــورت گرفته 
اســت. بــراي مثــال مــي تــوان بــه بررســي دیــدگاه روانپزشــکان 
شــهر تهــران در خصــوص قوانیــن بهداشــت روان در ایــران اشــاره 
کــرد کــه مطابــق یافته هــاي ایــن پژوهــش، دیــدگاه روانپزشــکان 
ــج  ــت )11, 12(. نتای ــور نارساس ــت روان در کش ــن بهداش از قوانی
ــوق  ــرورت حق ــوص ض ــکاران در خص ــی و هم ــش عباس پژوه
برگرفتــه از منشــور حقــوق بیمــار )مصــوب در کشــور( نشــان داد 
امــکان انصــراف از ادامــه درمــان از ســوي بیمــار روانــي برخــاف 
نظــر تیــم درمانــي، امــکان رد درمــان پیشــنهادي از ســوي بیمــار 
روانــي برخــاف نظــر تیــم درمانــي و امــکان تــرك بیمارســتان بــا 
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ــي ، حقوقــي  رضایــت شــخصي بیمــار برخــاف نظــر تیــم درمان
بودنــد کــه اکثــر افــراد در هــر ســه گــروه پزشــک، پرســتار و بیمــار 
 Yang .)13( آن را در مــورد بیمــار روانــي ضــروري نمــي دانســتند
ــن  ــه قوانی ــد ک ــان دادن ــود نش ــه خ ــکاران در مطالع Shao و هم

بهداشــت روان در کشــور چیــن وجــود دارد امــا مــواردی از عــدم 
رعایــت در رابطــه بــا آن وجــود دارد کــه باعــث کاهــش کیفیــت 
خدمــات درمانــی بــه بیمــاران روان شــده اســت )14(. همچنیــن در 
مطالعــه ای کــه توســط ســازمان بهداشــت جهانــی در 43 کشــور 
جهــان انجــام شــده اســت، نتایــج حاکــی از آن بــود کــه 63 درصــد 
ــی شــاکی  ــن بهداشــت روان ــودن قوانی ــا ب از روانپزشــکان از نارس
بودنــد )15(. بــا توجــه بــه ایــن نتایــج مــی تــوان چنیــن برداشــت 
نمــود کــه بــه علــت کمبــود اطــاع از قوانیــن انــدك موجــود در 
کشــور و همچنیــن فقــدان قوانیــن مصــوب و جامــع در ایــن حوزه، 
آشــفتگی زیــادی در عملکــرد روانپزشــکان و پرســتاران در میــزان 

رعایــت حقــوق بیمــاران روانــی وجــود دارد. 
ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از مهــم تریــن اولویــت هــای حوزه 
اخــاق پزشــکی کشــور رعایــت حقــوق بیمــاران اســت. بنابرایــن 
ــا  ــد ب ــی توانن ــاران نم ــوق بیم ــی از حق ــدون آگاه ــتاران ب پرس
چالــش هــای اخاقــی پیــش آمــده در محیــط کار روبــه روشــوند. 
ــد از حقــوق بیمــاران روانــی دفــاع کنــد  پرســتار زمانــی مــی توان
ــه بدســت آورده باشــد  ــن زمین ــی در ای ــش کاف کــه آگاهــی و دان
ــد از ایــن دانــش جهــت رعایــت حقــوق بیمــاران اســتفاده  و بتوان
نمایــد )16(. آگاهــي بیمــاران روانــی و پرســتاران نســبت بــه حقوق 
بیمــار روانــی و رعایــت ایــن حقــوق، مــی توانــد موجــب شــفاف 
ــه وجــود  ــی مــي گــردد کــه در نتیجــه، از ب ســازي ارتبــاط درمان
آمــدن مشــکات احتمالــي پیشــگیري خواهــد نمــود. بــا توجــه بــه 
بررســی انجــام شــده توســط نویســندگان، مشــخص شــد مطالعات 
انجــام شــده در زمینــه بررســی آگاهــی و رعایــت حقــوق بیمــاران 
ــامت  ــات س ــدگان خدم ــه دهن ــدگان و ارائ ــن گیرن ــی در بی روان
ــن   ــا هــدف تعیی ــه ب ــن مطالع ــوده و ای ــدك ب در کشــور بســیار ان
ارتبــاط بیــن میــزان آگاهــی و رعایــت پرســتاران و بیمــاران روانــی 
بســتری از حقــوق بیمــاران روانــی در مراکــز آموزشــی - درمانــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز صــورت گرفتــه اســت. امیــد اســت 
ــری در  ــوان گام موث ــه، بت ــن مطالع ــج ای ــدی از نتای ــره من ــا به ب

راســتای اعتــای حقــوق بیمــاران روانــی در کشــور برداشــت.

روش کار
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه مقطعــی از نــوع توصیفــی- تحلیلــی 
اســت کــه در ســال 1392-1393 بــا هــدف تعییــن  ارتبــاط بیــن 

میــزان اگاهــی و رعایــت پرســتاران و بیمــاران روانــی بســتری از 
ــی دانشــگاه  ــز اموزشــی - درمان ــی در مراک ــاران روان ــوق بیم حق
ــورد  ــه ی م ــت. جامع ــه اس ــام گرفت ــواز انج ــکی اه ــوم پزش عل
مطالعــه را بیمــاران بســتری و پرســتاران شــاغل در بخــش هــای 
روان پزشــکی بیمارســتان هــای وابســته بــه دانشــگاه هــای علــوم 

ــد. از فرمــول پزشــکی جنــدی شــاپور تشــکیل دادن

جهــت تعییــن حجــم نمونــه اســتفاده شــده اســت. دلیــل تفــاوت 
ــات  ــتفاده از مطالع ــروه اس ــر دو گ ــاری در ه ــه آم ــم نمون در حج
ــن  ــت، در ای ــوده اس ــه ب ــم نمون ــبه حج ــرای محاس ــاوت ب متف
ــت آوردن دو  ــرای بدس ــاوت ب ــار متف ــراف معی ــول از دو انح فرم
حجــم نمونــه اســتفاده شــده اســت کــه بــر اســاس مطالعاتــی کــه 
ــه اســت انجــام شــده اســت  ــه صــورت گرفت ــن زمین ــا در ای قب
ــب انحــراف  ــه ترتی ــاری بیمــاران و پرســتاران ب ــه آم ــرای جامع ب
ــار 6/24 و 3/95 اســتفاده شــده اســت، کــه در نتیجــه حجــم  معی
نمونــه الزم بــرای بیمــاران بســتری 150 نفــر و بــرای پرســتاران 
60 نفــر تعییــن گردیــد )13, 17(. حجــم نمونــه بیمــاران بســتری 

ــن صــورت بدی
 

ــز  ــتاران نی ــه پرس ــن حجــم نمون ــده اســت، همچنی ــبه ش محاس
ــه ایــن شــکل ب

 

بــرآورد شــده اســت. در ابتــدا جهــت نمونــه گیــری، کلیــة مراکــز 
ــگاه  ــش دانش ــت پوش ــی تح ــر آموزش ــی و غی ــی- آموزش درمان
ــکی  ــای روان پزش ــش ه ــه دارای بخ ــواز ک ــکی اه ــوم پزش عل
بودنــد مشــخص شــدند. ســپس بیمارســتان هــای ســامت، ســینا، 
ــد  ــه بع ــدند. در مرحل ــری انتخــاب ش ــه گی ــت نمون گلســتان جه
بیمــاران و پرســتارانی کــه معیارهــای الزم جهــت ورود بــه مطالعــه 
ــدند.  ــه وارد ش ــه مطالع ــاده ب ــی س ــیوه تصادف ــه ش ــتند ب را داش
ــل  ــابقه حداق ــتن س ــتاران داش ــه پرس ــه مطالع ــای ورود ب معیاره
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یــک ســال کار در بخــش هــای روان پزشــکی و مدرك دانشــگاهی 
لیســانس و باالتــر بــود. معیارهــای ورود بــه مطالعــه جهــت بیماران 
بســتری شــامل بــودن در بخــش هــای روانپزشــکی، بیمارانــی کــه 
ــوع و  ــه ن ــا توجــه ب ــا سرپرســتار ب ــه تشــخیص پزشــک ی ــر پای ب
مرحلــه بیمــاری در وضعیــت پاســخ گویــی باشــند، رضایــت بیمار و 
خانــواده هــای آن هــا، عــدم وجــود بیمــاری هــای شــناختی ماننــد 
ــدن و  ــل ســواد خوان ــس، آلزایمــر و داشــتن حداق فراموشــی، دمان
نوشــتن بودنــد. معیارهــای خــروج از مطالعــه بــرای هــر دو گــروه 
ــش  ــه از پژوه ــر مرحل ــدگان در ه ــرکت کنن ــت ش ــدم رضای ع
ــگاه  ــاق دانش ــة اخ ــوب کمیت ــه مص ــن مطالع ــت. ای ــوده اس ب
ــد.  ــی باش ــماره )ETH-91S24( م ــه ش ــواز ب ــکی اه ــوم پزش عل
پژوهشــگران قبــل از شــروع کار، مجوزهــای الزم را از مســؤولین 
ــت  ــف جه ــای مختل ــت ه ــپس در نوب ــوده س ــذ نم ــط اخ ذی رب
ــد.   ــه بخــش هــای روان پزشــکی مراجعــه نمودن ــه گیــری ب نمون
ــر  ــزار جامــع ب ــود اب ــه دلیــل نب ــا مــرور ابزارهــای گوناگــون و ب ب
ــا  ــاخته ب ــق س ــزار محق ــک اب ــر، ی ــه حاض ــدف مطالع ــاس ه اس
ــع: 1- منشــور حقــوق بیمــار مصــوب وزارت  اســتفاده از ســه منب
ــور  ــده در منش ــرح ش ــوارد مط ــکی؛ 2- م ــان پزش ــت، درم بهداش
حقــوق بیمــاران، برگرفتــه از مطالعــة پارســا پــور و همــکاران )17( 
3- مبانــی قانونــی مراقبــت بهداشــت روان در خصــوص بیمــاران 
بســتری، تهیــه شــده از ســوی ســازمان جهانــی بهداشــت کــه در 
مطالعــه عباســی و همــکاران )13( جهــت بررســی نگرش پزشــکان 
ــه  ــش نام ــد. پرس ــی ش ــود، طراح ــه ب ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
شــامل3 بخــش اطاعــات دموگرافیــک، میــزان آگاهــی پرســتاران 
و بیمــاران از حقــوق بیمــار روانــی و میــزان رعایــت حقــوق ایــن 
ــات  ــه اطاع ــوط ب ــه مرب ــود. بخــش اول پرســش نام ــاران ب بیم
ــمت،  ــل، س ــت تأه ــس، وضعی ــن، جن ــامل س ــک ش دموگرافی
ــه  ــوط ب ــش دوم مرب ــود. بخ ــابقة کار ب ــتخدام و س ــت اس وضعی
میــزان آگاهــی از حقــوق بیمــار روانپزشــکی از دیــدگاه پرســتاران 
ــه  ــارات ب ــر عب ــد. ه ــه بودن ــده 23 گوی ــه در برگیرن ــاران ک و بیم
ــورد  ــاع دارم« م ــدارم« و »اط ــاع ن ــه »اط ــورت  دو گزین ص
ــر  ــل صف ــر 1 و حداق ــؤال حداکث ــر س ــت و ه ــرار گرف ــی ق بررس
ــر  ــر و حداکث ــل صف ــازات حداق ــاز داشــت. در کل، جمــع امتی امتی
ــف، 10-18 آگاهــی  ــن 0-9 آگاهــی ضعی ــاز بی ــه امتی ــود ک 28 ب
متوســط و 19-28 در ســطح آگاهــی خــوب قــرار مــی گرفــت. در 
بخــش ســوم کــه مربــوط بــه میــزان رعایــت حقــوق بیمــار روانــی 
از دیــدگاه پرســتاران و بیمــاران کــه در برگیرنــده 28 گویــه بودنــد، 
هــر کــدام از عبــارات بــه روش لیکــرت از 1 »بســیار کــم« تــا 5 
»بســیار خــوب« نمــره دهــی شــد. در کل جمــع امتیــازات حداقــل 

ــیار  ــوق بس ــت حق ــاز 28 رعای ــه امتی ــود. ک ــر 140 ب 28 و حداکث
کــم، 29-56 کــم، 57-84 متوســط، 85-112 خــوب و 140-113 
در ســطح عالــی قــرار گرفــت. جهــت تعییــن اعتبــار علمــی ابــزار از 
روش اعتبــار محتــوا اســتفاده شــد. ابــزار طراحــی شــده بــه ده نفــر 
از اعضــای هیــأت علمــی دانشــکدة پرســتاری و مامایــی اهــواز کــه 
در زمینــة تحقیــق و اخــاق پرســتاری تخصــص داشــتند داده شــد 
و پــس از جمــع آوری نظــرات تخصصــی آنــان اصاحــات الزم در 
آن صــورت گرفــت. جهــت تأییــد پایایــی ابزارهــا از ضریــب آلفــای 
کرونبــاخ بــرای بررســی همبســتگی درونــی اســتفاده شــد. پرســش 
نامــه هــا توســط 10 پرســتار کــه بــه صــورت تصادفــی از یکــی 
ار بیمارســتان هــای مــورد مطالعــه انتخــاب شــده بودنــد تکمیــل 
ــوط  ــرای پرسشــنامه مرب ــاخ ب شــد.  مقــدار ضریــب آلفــای کرونب
بــه آگاهــی برابــر 0/91 و در مــورد پرسشــنامه مربــوط بــه میــزان 
رعایــت برابــر 0/94 بــود. ســپس داده هــا بــا اســتفاده از روش های 
آمــار توصیفــی و اســتنباطی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. 
ــا  ــی و نموداره ــع فراوان ــداول توزی ــا از ج ــف داده ه ــرای توصی ب
و معیارهایــی همچــون میانگیــن و انحــراف معیــار اســتفاده شــده 
ــرای تجزیــه و تحلیــل ارتباطــات متغیرهــای مختلــف از  اســت. ب
ــق  ــون دقی ــون کای دو، آزم ــون آزم ــاری همچ ــای آم ــون ه آزم
ــزار   ــرم اف ــتفاده و از ن ــون اس ــتگی پیرس ــب همبس ــر و ضری فیش
SPSS  ویرایــش 16بــرای تجزیــه و تحلیــل داده ها اســتفاده شــد. 

یافته ها
بــر اســاس یافتــه هــای پژوهــش از 143 نفــر شــرکت کننــده در 
پژوهــش تعــداد 100 بیمــار و 43 پرســتار در مجمــوع بــه مطالعــه 
ــرآورد شــده اســت  ــی 95/33 % ب ــزان پاســخ گوی وارد شــدند، می
)Response Rate= 95.33%(. میانگیــن ســنی پرســتاران شــرکت 
کننــده 31-40 ســال بــود کــه 60/5 % آن هــا مــرد، 81/4% از آن 
ــا  ــرد و 59 % آنه ــاران م ــن 69 % بیم ــد همچنی ــل بودن ــا متاه ه
نیــز متاهــل بودنــد. ســایر اطاعــات دموگرافیــک بــه تفصیــل در 
)جــداول 1 و 2( آمــده اســت. میــزان آگاهــی 79/1 % پرســتاران از 
ــوق  ــت حق ــزان رعای ــود و می ــاران در ســطح خــوب ب ــوق بیم حق
بیمــاران توســط نیمــی از پرســتاران در ســطح خــوب بیــان شــده 
بــود )جــداول 3 و 4(. تنهــا یــک ســوم بیمــاران روانــی از حقــوق 
خــود آگاهــی در ســطح خــوب داشــتند و نیــز میــزان رعایــت حقوق 
خــود را در حــد عالــی گــزارش نمودنــد )جــداول 3 و 4(. بــر اســاس 
ــزان آگاهــی پرســتاران از  ــن می ضریــب همبســتگی اســپیرمن بی
ــی داری  ــاری معن ــاف آم ــی و بیمــاران اخت ــوق بیمــاران روان حق
ــن  ــن بی ــدول 5(. همچنی ــد )P=Value:0.996( )ج ــاهده نش مش
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میــزان رعایــت حقــوق بیمــاران روانــی توســط پرســتاران و بیماران 
 )P=Value: 0.411( نیــز اختــاف آمــاری معنــی داری دیــده نشــد

)جــدول6(.

 جدول1: اطاعات دموگرافیک پرستاران شرکت کننده در پژوهش

درصدفراوانیمتغیر های دموگرافیک
P-Value

میزان رعایت حقوق بیمارانمیزان آگاهی از حقوق بیماران

جنسیت
1739/5زن

-0/133-0/320 2660/5مرد
43100جمع کل

وضعیت تاهل
818/6مجرد

0/0770/072 3581/4متاهل
43100جمع کل

سن

211534/9-30 سال

0/2320/100
312455/8-40 سال
4149/3-50 سال

43100جمع کل

سطح تحصیات

2251/2فوق دیپلم

0/060-0/229
2046/5لیسانس

12/3فوق لیسانس
43100جمع کل

وضعیت استخدامی

49/3طرحی

0/233-0/036
920/9قراردادی
3069/8رسمی

43100جمع کل

تعداد شیفت در هفته

5-11330/2

-0/023-0/310
10-61125/6
15-111227/9
43100جمع کل

سابقه کار در بخش روان پزشکی

12046/5-5 سال

0/2160/001
6920/9-10 سال
111227/5-15 سال

24/7بیشتر از 15 سال
43100جمع کل

وضعیت پرستار
24/7سرپرستار

0/0760/143 4195/3پرستار
43100جمع کل
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جدول 2: اطاعات دموگرافیک بیماران شرکت کننده در پژوهش

درصدفراوانیمتغیرهای دموگرافیک
P-Value

میزان رعایت حقوق بیمارانمیزان آگاهی از حقوق بیماران

بیمارستان

3030سینا

0/193-0/007
6060سامت
1010گلستان
100100جمع کل

جنسیت 
3131زن

0/100-0/122 6969مرد
100100جمع کل

وضعیت تاهل
4141مجرد

-0/008-0/129 5959متاهل
100100جمع کل

سن

251818-15 سال

0/044-0/100
354747-26 سال
452727-36 سال

46›88
100100جمع کل

سطح تحصیات

1010بی سواد

0/1650/050

2323توانایی خواندن  نوششتن 
4343زیر دیپلم 

1616دیپلم
88تحصیات دانشگاهی

100100جمع کل

وضعیت اشتغال

3737بیکار

0/1920/003

2727شغل آزاد
77خانه دار
2121کارمند

33بازنشسته
100100جمع کل

وضعیت بیمه

2222بیمه سامت

0/1230/144

3636تامین اجتماعی
1818بیمه روستایی

1414بیمه نیروهای مسلح
99بدون پوشش بیمه

11دیگر
100100جمع کل



نشریه پژوهش پرستاری، دوره 16، شماره 1،  فروردین و اردیبهشت 1400

96

محل سکونت 

2525اهواز

0/1070/015
5757شهرستان های خوزستان

1818دیگر
100100جمع کل

طول مدت بستری در 
بیمارستان

101010-1 روز

0/0860/163
202121-11 روز
303232-21 روز 

3737بیشتر از یک ماه
100100جمع کل

تعداد دفعات بستری 
در بیمارستان 

3838یک بار 

-0/0120/079
2727 دو بار 
1717 سه بار 

1818بیشتر از سه بار 
100100جمع کل

جدول 3: مقایسه میزان آگاهی پرستاران و بیماران از حقوق بیماران روانی

میزان آگاهی از حقوق بیماران روانی
بیمارانپرستاران

درصد فراوانیدرصد فراوانی

12/33131ضعیف )9-0(
818/63333متوسط)18-10(
3479/13636خوب )28-19(

43100100100جمع کل

جدول 4: مقایسه میزان رعایت حقوق بیماران روانی پرستاران و بیماران

میزان رعایت حقوق بیماران روانی
بیمارانپرستاران

درصد فراوانیدرصد فراوانی
0044بسیار ضعیف )28(
001414ضعیف )56-29(
372424متوسط)84-57(
2251/12828خوب )112-85(
1841/93030عالی )140-112(

43100100100جمع کل

جدول 5: ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیماران روانی و آگاهی بیماران.

میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیماران روانیمتغیر

میزان آگاهی بیماران
P-Valueضریب همبستگی پیرسون

-0/0010/996

جدول 6: ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر میزان رعایت حقوق بیماران روانی توسط پرستاران و بیماران

میزان رعایت حقوق بیماران روانی توسط پرستارانمتغیر

میزان رعایت حقوق بیماران روانی از دیدگاه بیماران
P-Valueضریب همبستگی پیرسون

0/1290/411
.
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بحث
ــای  ــه نیازه ــن ک ــر ای ــاوه ب ــد ع ــار دارن ــواره انتظ ــاران هم بیم
بهداشــتی درمانــی شــان بــرآورده مــی شــود، بــه آن هــا احتــرام 
گذاشــته و منشــور حقــوق بیمــاران بــه طــور دقیــق اجــرا و رعایــت 
ــه  ــاران در دســتور کار ارائ ــوق بیم ــی منشــور حق ــرا وقت شــود. زی
ــت  ــت مراقب ــرد کیفی ــی گی ــرار م ــات ســامت ق ــدگان خدم دهن
هــای درمانــی افزایــش و مراقبــت موثرتــری بــه عمــل مــی آیــد. 
در مطالعــه حاضــر ســطح آگاهــی اکثریت بیمــاران روانــی از حقوق 
بالینــی خــود در حــد متوســط تــا ضعیــف قــرار داشــت. در مطالعــه 
شــریفی و همــکاران نیــز بیــش از نیمــی از بیمــاران از حقــوق خــود 
آگاهــی کمــی داشــتند )18(. مطالعــات دیگــری در آفریقــای جنوبی 
و نیــاگارا انجــام شــده اســت کــه یافتــه هــای ایــن مطالعات نشــان 
ــوق  ــی و حق ــاران روان ــورد بیم ــردم در م ــوم م ــش عم ــد، دان دادن
ــن  ــه ای ــروز ننــگ ب ــرار دارد و درصــد ب آنهــا درســطح ضعیــف ق
ــوم  ــه عم ــه ای ک ــه گون ــت ب ــده اس ــزارش ش ــاال گ ــاران ب بیم
مــردم حتــی تعامــل هــای اجتماعــی و سیاســی یــا ایــن بیمــاران 
را تحمــل نمــی کنندکــه بــا نتایــج مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد 
)19(. در حالــی کــه در مطالعــه دنــوت و همــکاران )20( در کشــور 
لیتوانــی میــزان آگاهــی بیمــاران از حقــوق خــود 56 % و در مطالعــه 
ــده  ــرآورد ش ــزی 90 % ب ــور مال ــکاران )21( در کش ــف و هم یوس
بــود کــه بــا نتایــج مطالعــه حاضــر در تناقــض اســت. بدیهی اســت 
تــا هنگامــی کــه بیمــاران از حقــوق خــود مطلــع نباشــند، خواســتار 
رعایــت آن نیــز نخواهنــد بــود و یــا اینکــه اعتــراض خــود را بــه 
ــذا آگاهــی بیمــاران از حقــوق  ــراز مــی کننــد. ل نحــو نادرســتی اب
خودشــان بــه ویــژه در بخــش هــای روان پزشــکی بایــد یکــی از  

اولویــت هــای سیســتم خدمــات ســامت باشــد.
ــی  ــوق بالین ــتاران از حق ــت پرس ــی اکثری ــه آگاه ــن مطالع در ای
بیمــاران روانــی در ســطح خــوب قــرار داشــت. در بررســی میــزان 
آگاهــی پرســتاران از حقــوق بیمــاران روانــی مطالعــات محــدودی 
انجــام شــده بــود کــه در ایــن رابطــه عباســی و همــکاران میــزان 
نگــرش پرســتاران و پزشــکان از حقــوق بیمــاران روانــی را خــوب 
ــاره  ــراد درب ــد بیــش از 50 % اف ــد و گــزارش نمودن ــی نمودن ارزیاب
 Jagannathan .)13( منشــور حقوق بیمــاران روانــی آگاهــی دارنــد
ــه  ــن نتیج ــه ای ــود ب ــه خ ــال 2015 در مطالع ــکاران در س و هم
رســیدند کــه متخصصــان و پرســنل حــوزه بهداشــت روان نســبت 
 Sharma ،)22( بــه حقــوق بیمــاران روانــی آگاهــی خوبــی دارنــد
و همــکاران در ســال 2009 در کشــور هندوســتان، دانــش اکثریــت 
پرســتاران در ایــن زمینــه را در ســطح خــوب بــرآورد نمــوده اســت 
ــو                                ــر همس ــش حاض ــا پژوه ــات ب ــن مطالع ــج ای ــه نتای )23(،ک

ــی  ــکاران ســطح آگاه ــا و هم ــی نی ــه پارس ــد. در حالیک ــی باش م
پرســتاران از حقــوق بیمــاران را ضعیــف گــزارش مــی کنــد )24(. 
ــد دانــش  George و همــکاران، Kumar و همــکاران نشــان دادن

اکثریــت پرســتاران از حقــوق بیمــاران روانــی در ســطح متوســطی 
ــک ســو  ــن ســطح از آگاهــی پرســتاران را از ی ــرار دارد )25(. ای ق
ــا  ــه علــت برگــزاری دوره هــای متعــدد بازآمــوزی ب ــوان ب مــی ت
ــی،  ــول اخاق ــار و اص ــوق بیم ــه حق ــذاری ب ــت ارزش گ محوری
ــت  ــتای تقوی ــان در راس ــت و درم ــای وزارت بهداش ــت ه سیاس
ــاالی  ــی بیمــار و مشــارکت ب ــوق بالین ــه حق ــرام ب و افزایــش احت
پرســتاران جهــت رســیدن بــه اهداف ســازمانی  دانســت و از ســوی 
دیگــر اجــرای اعتباربخشــی و حاکمیــت بالینــی بــا تاکیــد بــر موارد 
ــد  ــی باش ــاران م ــوق بیم ــوارد حق ــن م ــی از ای ــه یک ــف ک مختل
الزامــی اساســی بــرای بخــش محســوب شــده و پرســتاران موظــف 

بــه اجــرای آن هســتند. 
ــزان آگاهــی پرســتاران و بیمــاران از حقــوق بیمــاران  مقایســه می
روانــی نشــانگر آن بــود کــه اکثریــت پرســتاران آگاهــی خوبــی در 
ایــن زمینــه داشــتند درحالــی کــه میــزان آگاهــی اکثریــت بیمــاران 
ــی  ــزان آگاه ــن می ــت و بی ــوده اس ــط ب ــف و متوس ــد ضعی در ح
ــاف  ــاران اخت ــی بیم ــی وآگاه ــاران روان ــوق بیم ــتاران از حق پرس
ــد و  ــت )P-Value:0.966(. دیوی ــود نداش ــی داری وج ــاری معن آم
ــا هــدف مقایســه میــزان  همــکاران در ســال 2002 مطالعــه ای ب
آگاهــی بیمــاران و پرســنل درمانــی از حقــوق بیمــاران روانــی انجام 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند بیمــاران  ــان در مطالعــه خــود ب ــد، آن دادن
نســبت بــه کارکنــان درمــان، بســتری اجبــاری، محدودیــت 
ــض رازداری را  ــان و نق ــار در درم ــتفاده از زور و اجب ــی، اس فیزیک
چنــدان مجــاز نمــی دانســتند و بیــن نگــرش بیمــاران و کادردرمان 
در خصــوص حــق دریافــت اطاعــات در مــورد بیمــاری، درمــان 
و اجتنــاب از درمــان اختــاف آمــاری معنــی داری وجــود نداشــت 
ــت  ــن عل ــه ای ــاف نظــر پرســتاران و بیمــاران شــاید ب )26(. اخت
ــار  ــوق بیم ــه حق ــتاران در زمین ــر پرس ــال حاض ــه در ح ــد ک باش
ــد  ــه صــورت هــای مختلــف دریافــت مــی کنن ــی ب آمــوزش های
ــل  ــه دالی ــد. البت ــی بینن ــی نم ــوزش های ــن آم ــاران چنی ــا بیم ام
دیگــری شــامل فقــدان اطاعــات پزشــکی بیمــاران و عــدم تقارن 
اطاعــات متخصصــان حرفــه هــای پزشــکی بــا بیمــاران را مــی 

تــوان بــر شــمرد. 
در راســتای هــدف دیگــر مطالعــه ی حاضــر، میــزان رعایــت حقوق 
بیمــاران روانــی از دیــدگاه خــود بیمــاران خــوب بــرآورد شــده بــود. 
ــا مطالعــه Agarwal و همــکاران )27( بــود  ایــن یافتــه همســو ب
ــدگاه بیمــاران در  ــزان رعایــت حقــوق بیمــاران از دی کــه درآن می



نشریه پژوهش پرستاری، دوره 16، شماره 1،  فروردین و اردیبهشت 1400

98

ســطح خــوب گــزارش شــده بــود. در مطالعــه مراکــو و همــکاران 
بیــش از 94 درصــد بیمــاران اعــام کردنــد حقــوق بیمــاران رعایت 
مــی شــود امــا مــواردی از عــدم رعایــت حقــوق بیمــاران وجــود 
ــه  ــک کمیت ــاد ی ــکل را در ایج ــن مش ــل ای ــاران ح ــه بیم دارد ک
ــده توســط  ــن ش ــرد تعیی ــک ف ــا حضــور ی ــراه ب ــتانی هم بیمارس
ــی کــه شــریفی و همــکاران  ــد )28(. در حال بیمارســتان مــی دانن
ــاران را در  ــود بیم ــدگاه خ ــاران از دی ــوق بیم ــت حق ــزان رعای می
ــکاران  ــدم و هم ــری مق ــد )18(. بصی ــان کردن ســطح متوســط بی
ــب  ــر حس ــاران ب ــوق بیم ــور حق ــت منش ــزان رعای ــن می میانگی
ــی از  ــود )2(. یک ــزارش نم ــاران را 4/96 ± 25/16 گ ــی بیم آگاه
راهکارهــای افزایــش رعایــت حقــوق بیمــاران در مراکــز درمانــی 
ــوق  ــی منشــور حق ــت اجرای ــز روانپزشــکی، ضمان ــژه مراک ــه وی ب
بیمــار اســت. بیمــاران بایــد بداننــد کــه در صــورت بــروز مشــکل 
ــاق  ــای اخ ــه ه ــه کنند.کمیت ــی مراجع ــه کس ــه چ ــه و ب چگون
بیمارســتانی نیــز در ایــن راســتا مــی تواننــد کمــک کننــده باشــند. 
ــی از  ــاران روان ــوق بیم ــت حق ــزان رعای ــه حاضــر،  می   در مطالع
ــزارش  ــی گ ــوب  و عال ــطح خ ــتاران در س ــت پرس ــدگاه اکثری دی
ــزان  ــن می ــز میانگی ــکاران نی ــدم و هم ــری مق ــده اســت. بصی ش
ــان  ــی کارکن ــب آگاه ــر حس ــاران ب ــوق بیم ــور حق ــت منش رعای
ــه   ــان داد )2(، ک ــوب 3/65 ± 27/57 نش ــطح خ ــکی در س پزش
نتایــج ایــن مطالعــات در راســتای پژوهــش حاضــر اســت. امــا در 
مطالعــات دیگــری ایــن میــزان در ســطح ضعیــف گــزارش شــده 
ــاران در  ــوق بیم ــت حق ــدم رعای ــم ع ــل مه ــت )29(. از عل اس
مطالعــات مختلــف مــی تــوان بــه ســطوح آگاهــی و نگــرش جامعه 
هــای مــورد پژوهــش اشــاره نمــود. از موانــع دیگــر رعایــت حقــوق 
بیمــاران مــی تــوان بــه نارضایتــی شــغلی، محیــط کاری نامناســب، 

ــود )30(.  ــاره نم ــاد اش ــات و فشــار کاری زی ــود امکان کمب
در راســتای هــدف دیگــر ایــن مطالعــه، بیــن میــزان رعایــت حقوق 
بیمــاران روانــی توســط پرســتاران و بیمــاران اختاف آمــاری معنی 
ــه ای  ــه مطالع ــن زمین ــد )P-Value=0.411(. در ای ــده نش داری دی
یافــت نشــد لــذا از مطالعــات دیگــر کــه حقــوق بیمــاران مختلــف 
را مــورد ارزیابــی قــرار داده بودنــد، جهــت مقایســه اســتفاده شــده 
ــه  ــان دادک ــاپور نش ــه پارس ــده از مطالع ــت آم ــج بدس ــت. نتای اس
ــوق  ــت حق ــه رعای ــبت ب ــه نس ــای مطالع ــروه ه ــرش گ ــن نگ بی
بیمــاران در محورهــای مختلــف تفــاوت معنــی داری وجــود 
ــان  ــکاران در کشــور یون ــدو و هم ــه لمونی ــج مطالع دارد )17(. نتای
حاکــی از آن بــود کــه پرســتاران بیشــتر از بیمــاران معتقدنــد کــه 
حقــوق بالینــی بیمــاران را رعایــت مــی کننــد )31(. تفــاوت نتایــج 
مطالعــات مختلــف در ایــن زمینــه شــاید بــه علــت آن باشــد کــه 

گــروه درمانــی حساســیت بیشــتری نســبت بــه بیمــاران در ارائــه 
ــزان عــدم رعایــت حقــوق بیمــاران  ــد. از طرفــی می خدمــات دارن
مــی توانــد در ذهــن بیمــار بــرای مــدت طوالنــی باقــی بمانــد و 
تغییراتــی در نگــرش آن بوجــود آورد. در بســیاری از مــوارد دیــدگاه 
ــه عبارتــی  ــا هــم تفــاوت داشــته اســت. ب بیمــاران و پرســتاران ب
پرســنل درمانــی تصــور مــی کننــد وقتــی اطاعــات الزم بــه بیمار 
داده مــی شــود و آن هــا در امــر تصمیــم گیــری دخالــت داده مــی 
شــوند حقــوق بیمــاران رعایــت شــده اســت درحالــی کــه بیمــاران 
ــزان  ــده می ــام ش ــی انج ــق بررس ــد. مطاب ــوری ندارن ــن تص چنی
ــان  ــف جه ــاران در کشــورهای مختل ــوق بیم ــت منشــور حق رعای
ــای  ــگ و ارزش ه ــه فرهن ــته ب ــرا وابس ــت زی ــوده اس ــاوت ب متف
ــت  ــه رعای ــد . در زمین ــی باش ــه م ــتاران آن منطق ــاران و پرس بیم
حقــوق بیمــاران در بیمارســتان هــا، آمــوزش آنــان در ایــن حــوزه 
ــود  ــوق  خ ــاران از حق ــه بیم ــا وقتیک ــرا ت ــم اســت. زی بســیار مه
بــی اطــاع باشــند خواســتار رعایــت آن نخواهنــد شــد. بــه منظــور 
افزایــش کیفیــت مراقبــت هــای درمانــی، تمامــی ارائــه دهنــدگان 
خدمــات ســامت  بــه ویــژه پرســتاران بایســتی در زمینــه حقــوق 
بیمــاران آگاهــی کســب کننــد و  بداننــد کــه اگــر حقــوق بیمــار 
رعایــت نشــود چــه پیامدهایــی خواهــد داشــت. همچنیــن ضمانــت 
اجرایــی حقــوق بیمــاران روانــی در بیمارســتان هــا بایــد مشــخص 
باشــد. اینکــه بیمــار و همــراه وی بدانــد حقــوق خــود را چگونــه، 
ــد. منشــور حقــوق بیمــار را  ــه کن از کجــا و از چــه کســانی مطالب
نبایــد تنهــا بــه عنــوان یــک بعــد جهــت افزایــش رضایت بیمــاران 
ــه  ــی دانســت بلکــه بایســتی ب و افزایــش کیفیــت خدمــات درمان
عنــوان یکــی از مهــم تریــن مســائل اخاقــی بــه خصــوص بــرای 
بیمــاران روانــی بــه آن پرداخته شــود. بســیار مهم اســت بیمــاران و 
تیــم درمــان توجــه کافــی بــه حــوزه هــای مختلــف منشــور حقوق 

بیمــاران روانــی داشــته باشــند.

نتیجه گیری
ــاره  ــاران درب ــتاران و بیم ــی پرس ــطح آگاه ــر س ــه حاض در مطالع
ــورد  ــوق م ــن حق ــت ای ــزان رعای ــی و می ــاران روان ــوق بیم حق
ــت  ــه اکثری ــن مطالع ــج ای ــر اســاس نتای ــت. ب ــرار گرف بررســی ق
ــوب در  ــی خ ــاران دارای آگاه ــوم بیم ــک س ــا ی ــتاران و تنه پرس
زمینــه حقــوق بیمــاران روانــی بودنــد و بیــن میــزان آگاهــی آن هــا 
ــا توجــه بــه وضعیــت  اختافــی از نظــر آمــاری وجــود نداشــت. ب
ــن  ــود، ای ــوق خ ــی از حق ــاران روان ــی بیم ــزان آگاه نامناســب می
ــور  ــاد منش ــورد مف ــتر در م ــانی بیش ــاع رس ــاران نیازمنداط بیم
ــه اجــرای بهتــر منشــور  ــد ب حقــوق بیمــار هســتند کــه مــی توان
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حقــوق بیمــار بــرای ایــن گــروه از بیمــاران کمــک نمایــد. در ایــن 
راســتا بیمارســتان هــای تخصصــی روانپزشــکی بایســتی نســبت 
بــه حقــوق بیمــاران حســاس تــر باشــند و آمــوزش حقــوق بیمــار 
بــه بیمــاران روانــی و ارائــه دهنــدگان خدمــات ســامت بایــد در 
راس برنامــه مدیــران و مســئولین بیمارســتان قــرار گیــرد. همچنین 
ــر روی چگونگــی رعایــت حقــوق بیمــاران  ــا نظــارت صحیــح ب ب
ــش،  ــات اثربخ ــه خدم ــری در  ارائ ــوان گام موث ــی ت ــی م روان
عادالنــه و بــا کیفیــت بــاال بــه بیمــاران روانــی برداشــت. پیشــنهاد 
مــی شــود دالیــل عــدم آگاهــی بیمــاران روانــی از منشــور حقــوق 
ــن  ــود در ای ــای موج ــایی ه ــا و نارس ــف ه ــایی ضع ــار، شناس بیم
ــی در  ــزان اجــرای حقــوق بیمــاران روان ــری می ــدازه گی ــه، ان زمین

ــد.  ــر آن مــورد بررســی قــرار بگیرن ــر ب بالیــن و عوامــل موث

سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از طــرح تحقیقاتــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جنــدی شــاپور اهــواز بــه شــماره 3s91 مــی باشــد. پژوهشــگران 
کمــال تشــکر  و قدردانــی خــود را از معاونــت تحقیقــات و فنــاوری 
ــار الزم  ــه اعتب ــواز ک ــاپور اه ــدی ش ــوم پزشــکی جن دانشــگاه عل
جهــت انجــام مطالعــه حاضــر را فراهــم نمودنــد و همچنیــن کلیــه 
ــت  ــه نهای ــش ک ــده در پژوه ــرکت کنن ــاران ش ــتاران و بیم پرس

همــکاری را بــا تیــم تحقیــق داشــتند، ابــراز داشــته انــد.

تضاد منافع
هیــچ گونــه تضــاد و منافعــی بــرای نویســندگان ایــن مقالــه وجــود 

ندارد. 
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