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Abstract: The Nowadays, ethics education is one of the most urgent needs of 

medical education. It is a principle whose purpose is to observe acceptable and un-

acceptable behaviors; which medical staff should be considered. Most importantly, the 

patients' rights charter has to be aware and respected by all the treatment team, 

especially medical stagers. In this cross-sectional descriptive epidemiological study, all 

220 medical students (stagers) in Golestan educational hospital were studied. Data 

gathering tool was a questionnaire containing 40 questions and data was calculated and 

analyzed by the SPSS software version 23. In this study, awareness of patients' rights 

after medical ethics course was increased, regardless of the absence of significant 

relationship. The results also showed that there was a significant relationship between 

respect for patients' rights and students' awareness of their rights, as more students' 

awareness of their rights is present, more respect for patients' rights available. The 

results show that knowledge of the students in any of the areas of patient rights were 

not sufficient, and since knowledge of technical criteria will be assigned for function, a 

course of medical ethics, or at least the headlines of this issue in other subjects, as well 

as holding the workshops and representing the educational packages, in the beginning 

of stager period, to increase their awareness in the field, were suggested. 
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 مقدمه

های جدید اخالالق اتال  ای یکی از شاخهاخالق حرفه     

های گونالاگو  ااتال  کوشد به مسائل اخالقی حرفهکه می

برنالالدز و )داده و بالالرای    الالالوای خالالار مستالالو  اتالال  

ای از اخالالالق ی شالالاخهاخالالالق اکشالالک .(2011همکالالا ا  

ایس  که به شرح موازین اخالقی و تختتی توتال  حرفه

های االردازد. ایالن ملالر د  تالا شاغلین حرفه اکشکی می

اخیر توجه بسیا ی از لاحب نظرا  و اندیشمندا  جهالا  

. د  ابسالدا (1998شالا   ) ا به خود معطوف داشسه اتال  

خالالق کالا  و اخالالق باله معنالای ا ایمفهوم اخالالق حرفاله

ای  ف . تعا یف مخسلفی از اخالق حرفالهمشاغل به کا  می

ای مجمومه قوامدی ا ائه شده ات : مقتود از اخالق حرفه

ات  که باید افراد داوطلبانه و بالر اتالان نالدای وجالدا  و 

ای  مایال  کننالدب بالدو  فطرت خویش د  انجام کا  حرفه

لو ت تخلالف  باله  باشند یا د  نکه ااکامی خا جی داشسه 

مالالوبرو و تالالیبرای  )هالالای قالالانونی دشالالا  شالالوند مجازات

ملر اکشکی  از  نجا که با جا  و  وا  انسا  تالر  .(2000

و کا  دا د  از منکا  و شراف  ویالهه هماالانی میالا  هماله 

ی بالالاز بالاله حرفالالههالالا برخالالو دا  اتالال . بشالالر از دیرفرهنگ

ناریسسه و د  این منوا  یک وظیفه مقدن میاکشکی  به 

میا  انسظا  داشسه که افراد شالاغل د  ایالن حرفاله نیالک بالا 

های     های اخالقالی و حالذف ایراتالسایسایجذب   ات

ضمن حفظ قدات  این حرفه  بر جایااه اجسمامی خویش 

. دانالش اخالالق (2004متدق  اد و اثنی مشری )بیفکایند 

اکشکی امروزه د  دنیا به منوا  یک ملر نوین مو د توجاله 

اخالق اکشکی نظامی جوامع ملمی و مجامع اکشکی ات . 

تاخسا مند د   اتسای ا ائه  اهکا های مناتب بالرای حالل 

مشکالت اخالقی موجود د  زمینه ملالوم اکشالکی اتال  و 

ها و وخساله فسا  اخالقی د  هر موقعی  اخالقی براتان  م

هالای کند. الل الیل د  انجام مراقب تجربه افراد بروز می

تربیال  افالرادی اتال  شایسسه جامعه امروز و دنیای  ینده 

ای باشالند. بالی که واجد اخالقیات  ختولا اخالالق حرفاله

های شالااش برانایالک د  ای یکی از مقواهشک اخالق حرفه

رفه هر  وز  شسه اکشکی ات  و تقریبا تمام ارتنل این ح

شالوند. مالدم د  کا  خود با موضومات اخالقی مواجهاله می

ی یناله حرفاله گاهی کا  موزا  بامث بروز مشکالتی د  زم

ترین مسائلی که کالا  موزا  بایالد شود  یکی از مهر نها می

به    اشراف داشسه باشند  الو  اخالق اکشکی از جملاله 

دا د یا  میمنشو  حقوق بیما  ات . منشو  حقوق بیما  ب

که این حق بیما  ات  که از مراقبال  مررماناله برخالو دا  

کننالد مراقبال  میشود  از اکشکا  و افراد دیاری که از او 

د  مو د نوع تشخیص و نوع د ما  و ایش  گهی بیمالا ی 

اطالمات دقیقی  ا بخواهد و د  مو د اداماله د مالا  یالا  د 

ناماله گیری کنالد و برکرد  د مالا  تولالیه شالده تتالمیر

. (2006و همکا ا  کازو )د مانی خود  ا مررمانه ناه دا د 

 60حقوق بیما ا  به منوا  موضومی مسسقل از اوایل دهة 

کالر باله د  ا واای لنعسی و کشو های امریکای شماای کر

 تمی  شناخسه شد و گسسرش یاف  تالا اینکاله د  اوایالل 

اوتالانی و )اکثر کشالو های ا واالایی  ا فالرا گرفال   21قر  

. د  جمهو ی اتالالمی ایالرا  نیالک وزا ت (2004همکا ا  

منشالو   1٣80وزش اکشکی د  تا  بهداش   د ما  و  م

مراکالک  ی دتسو ااعملی کلیالهحقوق بیما ا   ا تدوین و ط

نتب ایالن منشالو  د  مرالل مناتالب و د مانی  ا ملکم به 

 مای     نموده ات . بیما تسانی مجهک و ایشالرفسه واالی 

فاقد بخشهای کا  مد  از نقطه نظر کا شناتی فاقد کیفی  

اهی د  تالالطآ  گالالناکالالافی بالالو شالالود.الزم مرسالالوب می

های منشالالو  حقالالوق بیمالالا  دانشالالجویا  د  اکثالالر حیطالاله

بیمالا ا  از تواند د  نهای  موجب مدم  مایال  حقالوق می

طرف دانشجویا   شاله د  زمالا  ترتالیل و شاله د  زمالا  

ای باشد که د  نسیجه مشکالت فراوانالی شروع به کا  حرفه

کنالالد و نا ضالالایسی وی و کالالاهش بالالرای بیمالالا  ایجالالاد می

و ی و اثر بخشی بیما تالسا  و مراکالک ا ائاله خالدمات بهره

کلالروزی و همکالا ا  )د مانی  ا به همالراه خواهالد داشال  

.  موزش اخالق مملی برای کاد  اکشکی د  جهال  (2010

بیشسر  مایال      شنا کرد  ایشا  به حقوق بیما  و اکوم 

د  مجمومه د مانی  ا تقای شرای  کیفی  و  ضالایسمندی 

 . (2010شا  و همکا ا  )ا  خواهد داش  بیما   ا به دنب
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های هر شند دانشجویا  د  دو ه کا  موزی د  بیما تسا 

و الزم  ندما ا  د  ا تباط موزشی به طو  مسسقیر با بی

ات  همانند امضای کاد  د مانی حقوق بیما ا   ا  مای  

بیما  د   با منوا   شنایی با حقوق نمایند  اما واحد د تی

فتل د ون  نها وجود ندا د. با توجه به اهمی   تر

موضوع  د  این مطااعه بر    شدیر تا میکا   گاهی 

 ا قبل و بعد از کا  موزا  اکشکی از حقوق بیما ا  

گذ اند  واحد د تی اخالق اکشکی د  دانشااه ملوم 

بر تی  1٣98-1٣99اکشکی جندی شااو  اهواز د  تا  

 نماییر.

 روش کار
به منظو  مقایسه میکا   گاهی  حاضر  د  مطااعه     

  اکشکی از منشو  حقوق بیما ا  د  تا  کا  موزا

د   1٣98تا  ااییک دانشجویانی که د  تمام   1٣98

مقطع کا  موزی و د  بیما تسا  گلسسا  د  حا  ترتیل 

طرح . ه شدندمطااعاتی د  نظر گرفسبودند به منوا  گروه 

ترقیقاتی از کمیسه اخالق د  اهوهش دانشااه ملوم 

: کد اخالق)اکشکی جندی شااو  اهواز مجوز گرف  

IR.AJUMS.REC.1398.460  .)  وش ا زیابی د 

ترلیلی بود  که بر این -ت مقطعیاین مطااعه به لو 

اتان میکا   گاهی دانشجویا  کا  موز اکشکی 

بر این اتان . سا  گلسسا  مو د مقایسه قرا  گرف بیما ت

دانشجویا  کا  موز به منوا  گروه مطااعاتی وا د مطااعه 

شدند  توضیرات الزم به  نها د با ه فرایند این مطااعه و 

ز    داده شد  همچنین به  نها ا زیابی و نیک فواید حالل ا

 این اطمینا  داده شد که اطالمات مو د نظر د  اهوهش

مررمانه  انجام شدکه به لو ت تکمیل ارتشنامه حاضر 

الزم . .دنشوا ائه می و بدو  نام بوده و نسایج به لو ت کلی

 نظریواحد  2به ذکر ات  د ن اخالق اکشکی د  قااب 

د  دو ه کا  موزی به  تی و شامل ترفتلهای ابالغی وزا

گردد و بسسه به شرای  اکشکی تد یس میدانشجویا  

یکی از  موزشی امکا  دا د دانشجو این د ن  ا د  

ارتشنامه مربوطه د  . های کا  موزی باذ اند نیمسا 

قرا  گرف  و از  نها خواتسه شد که با  دانشجویا  اخسیا 

به منظو  . ت مربوط به مطااعه اات  دهندتؤاالدق  به 

طریق  بر تی اهداف مطااعه اطالمات مو د نظر از

این ارتشنامه . کسب شد تؤا  40ای شامل ارتشنامه

به کا  برده ( 2)  نجبر و دهقانید  ایرا  توت  قبال نیک 

ی د  زمینه تؤا  8شده ات . ارتشنامه مذکو  شامل 

 29و ...   ی مثل تن  جنس جمعی  شناخسیاطالمات 

نظرتنجی  تؤا  ٣منشو  حقوق بیما  و مینه د  ز تؤا 

تی که د  مو د منشو  تؤاالبه لو ت بلی و خیر بود. 

شش د  قااب حیطه های  حقوق بیما  طراحی شده بود

به لو ت شها   منشو  طبقه بندی شده بودند و این گانه

ت به این شکل تؤاالای بود. جه  امسیازدهی به این گکینه

د ت  یک امسیاز داده شد و به ممل شد که به هر اات  

غل  امسیازی داده نشد  تپس افرادی که د   هر اات 

(  ا 9تا  0د لد امسیاز )امسیاز  ٣٣مجموع بین لفر تا 

تا  ٣4ه گرفسه بودند دا ای تطآ  گاهی ضعیف   نهایی ک

(  ا گرفسه بودند دا ای 19تا  10د لد امسیاز )امسیاز  66

د لد امسیاز  66ه باالتر از تطآ  گاهی مسوت  و  نهایی ک

(  ا گرفسه بودند دا ای تطآ  گاهی 29تا  20)امسیاز 

حقوق بیما  د  نظر گرفسه شدند.  وایی و  خوب از منشو 

و جبر  ن قبال توت  اایایی ارتشنامه مو د اتسفاده

قرا  گرفسه  تأیید مده و مو د  به دت  (2010) دهقانی

با  این ارتشنامه ها الزم به ذکر ات  که(. =0.8٣rات  )

 220همه د  بین  های د مانی وبخش ا هماهنای مدیر

د  مقطع کا  موزی د   1٣98که د  ااییک تا  کا  موزی 

توزیع شد و  بیما تسا  گلسسا  د  حا  ترتیل بودند

 ٣0حدود  ارتشنامهزما  الزم برای کامل کرد  هر 

 دقیقه بود.

ها با اتسفاده از مما  مربوط به مرتب و خالله کرد  دادها

 SPSS23افکا   ما ی های  ما  تولیفی و نرمتکنیک

انجام شد. برای تجکیه و ترلیل اطالمات د  این اهوهش  

ولیفی  اطالمات های  ما  تابسدا با اتسفاده از شاخص

ها  امر از میاناین و انرراف معیا   تولیفی  زمودنی

ها نیک دو مشخص گردید. د   اتسای اجرای این امر از ج

های کمی با اتسفاده از اتسفاده گردید. نرماایسی داده
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اتمیرنوف بر تی شد. ا زیابی  ابطه - زمو  کواموگروف

 Tمسسقل و  Tهای کمی با اتسفاده از  زمو  بین مسغیر

زوجی و جه  بر تی ا تباط بین دو مسغیر کیفی از 

 زمو  کای دو و همبسسای بین دو مسغیر کمی از ضریب 

همبسسای ایرتو  یا اتپیرمن اتسفاده شد. تطآ 

 شود.د  نظر گرفسه می 05/0ها کمسر از معنادا ی  زمو 

 هایافته

د  مطااعه حاضر کاله از نالوع اایالدمیواو یک تولالیفی 

ارتشالالنامه  211ارتشالالنامه توزیالالع و  220اتالال   تعالالداد 

تکمیل شده د یافال  شالد. نسالایج مطااعاله نشالا  داد کاله 

 89/2٣کننالالدگا  د  االالهوهش  میالالاناین تالالنی شالالرک 

( بالود و بیشالسر شالرک  کننالدگا  2.205)انرراف معیا = 

 .تا  بودنالد 25تا  21د لد( مسعلق به گروه تنی  2/88)

د لالالد شالالرک  کننالالدگا  قبالالل یالالا د   غالالاز دو ه  1/62

کالالا  موزی اطالمالالی از منشالالو  حقالالوق بیمالالا  نداشالالسند. از 

د لد شالرک  کننالدگا  کاله اطالالع قبلالی  9/٣7 مجموع

ز طریالق اتالساد بالا ایالن مقوااله د لد  نا  ا 8/4٣ اشسند د

د لالد شالرک  کننالدگا  واحالد  2/51  شنا شالده بودنالد.

د لد  نهالا  9/6٣ د تی اخالق اکشکی  ا گذ انده بودند و

مرسوای واحد د تی اخالق  ا د   گاهی نسب  به حقالوق 

د  جدو   جمعی  شناخسیاند. اطالمات هبیما  موثر دانسس

 .ات  مده 1
 

 افراد مورد پژوهش جمعیت شناختیاطالعات  .1جدول 

Table 1. Demographic information of the participants 

 درصد فراوانی متغیر درصد فراوانی متغیر

 گروه سنی
 2/88 186 سال 25تا  21

 سال ورود به دانشگاه

1391 7 3/3 

1392 23 9/10 

 27 57 1393 8/11 25 سال 25باالی 

 جنسیت
 2/50 106 1394 7/50 107 مذکر

 5/7 16 1395 3/49 104 مونث

 نیمسال ورودی
 8/58 124 نیمسال اول

 
 2/41 87 نیمسال دوم

 

نسایج مطااعه نشا  داد که میا  تن و  گاهی دانشجویا  

 p 0.867) از حقوق بیما ا  ا تباط معنادا ی وجود ندا د

بیما ا   شجویا  از حقوقناوجود بین  گاهی د(  با این =

( > p 0.0001و جنسی  دانشجویا  ا تباط معنادا  بود )

. ند گاهی بیشسری داشسانشجویا  دخسر به طو ی که د

( و نیمسا  و ود = p 0.٣01همچنین میا  تا  )

(0.704 p = به دانشااه با میکا   گاهی ا تباط )

قبل   منشو  حقوق بیما معنادا ی یاف  نشد. بین اطالع از

دو ه کا  موزی با میکا   گاهی از حقوق بیما ا   یا د   غاز

 (.= p 0.01ا تباط معنادا  بود )

میکا   گاهی دانشجویا  د   های اهوهش د  زمینهیافسه

  2   جدو د های منشو  حقوق بیما ا هر یک از حیطه

د  مو د حق دتسرتی به خدمات د مانی   .ات   مده

د لد از  گاهی  4/65یف   عضد لد از  گاهی  21/٣

د لد از  گاهی خوب برخو دا  بودند. از ٣/1٣مسوت  و 

د لد از  گاهی  4/20نظر حق بیما  برای  ضای   گاهانه  

د لد از  8/12د لد از  گاهی مسوت  و  8/66ضعیف   

ز منظر حق  زادی فردی  گاهی خوب برخو دا  بودند. ا

د لد از  8/57د لد از  گاهی ضعیف    2/٣2بیما   

د لد از  گاهی خوب برخو دا   10 گاهی مسوت  و 

د لد  4/20د ما    فرایندبودند. د  مو د حق  گاهی از 

 ٣/21د لد از  گاهی مسوت  و  ٣/58  از  گاهی ضعیف

د لد از  گاهی خوب برخو دا  بودند و د  مو د حق 

د لد  گاهی ضعیف    9/20مررمانه ماند  اطالمات  

د لد  گاهی خوبی  18مسوت  و اهی گ د لد  1/70

 نسب  به حقوق بیما  داشسند.
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 های مختلف منشور حقوق بیمارانتوزیع فراوانی میزان آگاهی دانشجویان در هر یک از حیطه .2دول ج

Table 2. Frequency distribution of students’ awareness in each of the different areas of the Charter of Patient Rights  

 
 خوب متوسط ضعیف

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 2/6 13 5/72 153 3/21 45 آگاهی کلی از حقوق بیماران

 3/13 28 4/65 138 3/21 45 حق دسترسی به خدمات درمانی

 8/12 27 8/66 141 4/20 43 حق بیمار برای رضایت آگاهانه

 10 21 8/57 122 2/32 68 یمارحق آزادی فردی ب

 3/21 45 3/58 123 4/20 43 درمان فرایندحق آگاهی از 

 6/8 18 5/70 148 21 44 حق محرمانه ماندن اطالعات

 

 به طو  کلی میاناین  گاهی دانشجویا  شرک  کننده از

حقوق بیما ا  لرف نظر از گذ اند  د ن اخالق اکشکی 

ت  ( بوده ا58/4معیا =  )با انرراف 89/14نمره(  29)از 

د لد از  گاهی  5/72 گاهی ضعیف  د لد از  ٣/21که 

 .د لد از  گاهی خوب برخو دا  بودند 2/6مسوت  و 

ها د  مو د میکا   گاهی اطالمات کسب شده از داده

های دانشجویا  از حقوق بیما ا  به تفکیک حیطه

 مخسلف  قبل از گذ اند  واحد د تی اخالق اکشکی و بعد

  مده ات .  ٣و  از    د  جد

 
 

 بل و بعد از گذراندن واحد اخالق پزشکیقمیزان آگاهی دانشجویان از حقوق بیماران  مقایسه . 3جدول 

Table 3. Comparison of students’ awareness of patient rights before and after passing the Medical Ethics 

course 

 
گذراندن درس 

 زشکیاخالق پ

 خوب طوسمت ضعیف
میانگین 

P امتیاز
- v
al

u
e

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

آگاهی کلی از حقوق 

 بیماران

 57/14 8/5 6 8/71 47 3/22 23 خیر
658/0 

 03/15 5/6 7 1/73 79 4/20 22 بله

حق دسترسی به خدمات 

 درمانی

 28/2 7/9 10 8/73 76 5/16 17 خیر
755/0 

 23/2 7/16 18 4/57 62 9/25 28 هبل

حق بیمار برای رضایت 

 آگاهانه

 04/5 7/10 11 66 68 3/23 24 خیر
287/0 

 33/5 8/14 16 6/67 73 6/17 19 بله

 حق آزادی فردی بیمار
 99/1 7/9 10 3/58 60 32 33 خیر

750/0 

 04/2 2/10 11 4/57 62 4/32 35 بله

 فرایندحق آگاهی از 

 درمان

 52/2 5/15 16 1/63 65 4/21 22 خیر
726/0 

 58/2 9/26 29 7/53 58 4/19 21 بله

حق محرمانه ماندن 

 اطالعات

 32/2 7/10 11 9/68 71 4/20 21 خیر
416/0 

 43/2 5/6 7 72 77 5/21 23 لهب
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 از نسایج نشا  داد میاناین  گاهی دانشجویا  قبل و بعد

 ± 14.75ترتیب  گذ اند  د ن اخالق اکشکی د  کل به

 )بعد( بود  با این وجود 4.74 ± 15.0٣)قبل( و  4.42

  (.= p 0.658ا تباط معنادا ی میا  این دو یاف  نشد )

حق دتسرتی »ی هانسایج د  مو د میکا   گاهی د  حیطه

  «حق بیما  برای  ضای   گاهانه»  «به خدمات د مانی

 «د ما  فرایندحق  گاهی از »  «حق  زادی فردی بیما »

  قبل و بعد از گذ اند« ند  اطالماتق مررمانه ماح»و 

د ن اخالق اکشکی نشا  داد که بعد از گذ اند  د ن 

ی نسب  به قبل از    بهسر بود  هرشند اخالق اکشک

 .   (< p 0.05ا تباط معنی دا ی د  این موا د یاف  نشد )

د لد از شرک  کنندگا   گاهی دانشجویا  از  97.5

کا  موزی بااینی ضرو ی  و هیما   ا د  دحقوق ب

د لد افراد مو د مطااعه  اطالمات  79.4اند. دانسسه

ااینی  ا از حقوق بیما ا  کا  موزی ب دانشجویا  دو ه

د لد افراد اظها  داشسند که  6٣.8دانند و ناکافی می

حقوق بیما ا  د  بیما تسا  مرل دو ه کا  موزی ایشا  

 مای  شد  یا  اد د  مو داظها  افر ا می شود. مای  نمی

مدم  مای  حقوق بیما ا  د  بیما تسا  مرل دو ه 

ا به حقوق بیما ا  کا  موزی ایشا  با میکا   گاهی  نه

(. همچنین = p 0.001ا تباط معنادا ی وجود داش  )

های مخسلف منشو  میا  این مسغیر با  گاهی از حیطه

ق دی بیما  و ححقوق بیما ا  به جک حق  زادی فر

ند  اطالمات ا تباط معنادا ی وجود داش  مررمانه ما

(0.05 p <  این نسایج د  جدو .)اند. و ده شده 4 

 
 

 مقایسه میزان آگاهی دانشجویان از حقوق بیماران بر اساس اظهار ایشان در مورد رعایت حقوق بیماران . 4جدول  

Table 4. Comparison of students' awareness of patient rights based on their statements about respecting 

these rights 

 

 بحث

 حیطه مورد سنجش
آیا حقوق بیماران رعایت 

 شود؟می
 انحراف معیار میانگین امتیاز

P
-v

al
u

e
 

 آگاهی کلی از حقوق بیماران
67/15 خیر  462/4  

001/0  
42/13 بله  408/4  

 حق دسترسی به خدمات درمانی

39/2 خیر  155/1  

100/0  

94/1 بله  124/1  

 حق بیمار برای رضایت آگاهانه

41/5 خیر  021/2  

021/0  

74/4 بله  839/1  

 حق آزادی فردی بیمار

08/2 خیر  044/1  

341/0  

93/1 بله  066/1  

 درمان فرایندحق آگاهی از 

72/2 خیر  206/1  

003/0  

21/2 بله  125/1  

 حق محرمانه ماندن اطالعات

رخی  45/2  949/0  

198/0 

26/2 بله  007/1  
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به منظو  مقایسه میکا   گاهی  حاضر د  مطااعه      

کا  موزا  اکشکی از منشو  حقوق بیما ا  قبل و بعد از 

د   1٣98 گذ اند  واحد د تی اخالق اکشکی د  تا 

د   دانشجویانی که بیما تسا  گلسسا  اهواز انجام گردید.

سا  گلسسا  د  د  بیما تطع کا  موزی د  مق 1٣98تا  

مطااعاتی د  نظر گرفسه  وا  گروهبه من حا  ترتیل بودند

. نسایج مطااعه نشا  داد که میا  تن و  گاهی شدند

های دانشجویا  از حقوق بیما ا  و هیچکدام از حیطه

منشو  حقوق بیما ا  ا تباط معنادا ی وجود ندا د  اما 

و جنسی   حقوق بیما ا بین  گاهی دانشجویا  از 

شجویا  ا تباط معنادا  بود  به طو ی که  گاهی کلی از دان

های حق  زادی فردی گاهی از حیطهحقوق بیما ا  و  

د ما   و حق مررمانه ماند   فرایندبیما   حق  گاهی از 

دانشجویا  بیشسر از میا  دانشجویا  دخسر اطالمات د  

بر وه ( مال2010نی )بود. د  مطااعه  نجبر و دهقا اسر

تا  بیشسر بود   25اینکه میکا   گاهی د  تنین باالی 

ق نسب  به حقوی بیشسراهی گ  ز  نیک از  نشجویادا

 مسئلهاین مل   تد به نظر میند.  دا  بودبرخو  بیما

ی ات  که زنا  بیشسرق  و دشختیسی ی یهگیهاو

که ی بیشسرتمایل   همینطوو ند د دا خواف طرانسب  به 

د  مطااعه دواتی هند. دمی  نشاد وخاز عه به مطاانسب  

اهی ( اما میا  جنسی  و تطآ  گ1٣89و همکا ا  )

اکشک تفاوت معنادا ی وجود نداش  و نمره اکشکا  ز  

. د  (2011دواتی و همکا ا  )یکسا  بود  و مرد تقریبا  

ت معنادا ی میا   بادی و همکا ا  نیک تفاو ش  مطااعه

 ش   بادی و همکا ا  )تن با میکا   گاهی یاف  نشد 

نیمسا  و ودی به  میا  تا  و د  مطااعه حاضر  .(2014

با میکا   گاهی ا تباط معنادا ی یاف  نشد و این دانشااه 

 وند کلی  موزش و  مای   بدین معنی ات  که احسماال 

منشو  حقوقی بیما  برای شند تا  مو د بر تی تغییری 

د لد دانشجویا  از  8/4٣نداشسه ات . د  مطااعه حاضر 

   شنا شده طریق اتساد با مقواه منشو  حقوق بیما ا

ش بیشسرین فراوانی  ا به خود اخستار بودند و این  و

از لد د  6٣/6٣ نجبر نیک  داده ات . د  مطااعه

ند دبوه یددمطلع گر  بیماق حقواز نشجویانی که دا

ند. بهنظر دبوده یاف  کرد د تساد  ا از اخوت طالماا

د د  تسااطالماتی که ابه  یشسرب  نشجویاداتد که  می

 مسرکد خوو کسفا میکنند اهد دمیا  رق  شا خسیاا

) نجبر  ند ومیز نیا د موت طالماو امطااب ملمی   نبادبه

 .(2010و دهقانی 

  «حق دتسرتی بیما  به خالدمات د مالانی»د  حیطه 

مالوا دی از قبیل امکا  د یاف  خدمات بهداشسی ال 

د مانی توت  اقشا  مرروم جامعه  اذیرش بدو  قید و 

واقع شده  تؤا ها و ... مو د یما تسا شرط بیما  د  ب

  «حق بیما  برای  ضالای   گاهاناله»ات . د  حیطه 

مالوا دی همچالو  نروه کسب  ضای  از بیما  برای 

اقدامات د مالانی  مالسئوای  اخالذ  ضای   نوع  ضای   

 گاهی بیما  از موا ض د ما  قبالل از  ضالای  و... مطرح 

  موا دی «ردی بیما حق  زادی ف»شده ات . د  حیطه 

اب اکشالک و نوع د ما   حق مشاو ه با اکشکا  مثل انسخ

دیار  حق ترک بیما تالسا  د  هر زما   حق انجالام 

د   .فالرایض دینالی و ... د  ارتشنامه مطرح شده ات 

  حق بیما  برای د یافال  «حق  گاهی بیما »حیطه 

عه اطالمالات مربوط به بیما ی خود  حق بیما  برای مطاا

ها و امسراض به هی از هکینهارونده اکشکی خود  حق  گا

ها و ... مطرح شده ات . و منظو  از لو ترساب هکینه

نیک  شرای  فاش « حق مررمانه ماند  اطالمات»حیطه 

بیما  و دتسرتی افراد به ارونده  شد  اطالمات ارونده

 بیما  و ... بوده ات .  

 گاهی دانشجویا  د   میکا  های اهوهش د  زمینهیافسه

نشا  داد که  های منشو  حقوق بیما ا ز حیطههر یک ا

به ترتیب از بیشسرین به کمسرین  میکا   گاهی د  

د لد  21.٣« )د ما  فرایندحق  گاهی از »ی هاحیطه

د لد  1٣.٣« )حق دتسرتی به خدمات د مانی»خوب(  

د لد  12.8« )حق بیما  برای  ضای   گاهانه»خوب(  

د لد خوب( و  10)« حق  زادی فردی بیما »وب(  خ

ده د لد خوب( بو 8.5« )حق مررمانه ماند  اطالمات»

گاهی  ین بیشسر ات . د  اهوهش  نجبر و دهقانی



 میزان آگاهی کارآموزان ...                                                                                                                                             1031

 1400، زمستان 4شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 کمسرینو « دیفر زادی »حق ی حیطه  د  نشجویادا

مانی« ت د تسرتی به خدمادحیطه »حق د  ها   گاهی  

مطااعه حاضر غیرهمسو که نسایج این مطااعه با ت  ده ابو

ت  که احاای د  ین . ا(2010 نجبر و دهقانی ) باشدمی

ین بیشسرکه   داد نشا ا  همکاو می زا نسایج مطااعه 

 تتسرتی به خدمادحیطه »حق ا  د  گاهی مدیر 

  از گاهی بیما »حق  هحیط   د   کمسرینو مانی« د 

 د که از منظر بیشسرین  گاهی  با مطااعه« بو ماد یند  فر

 فرایندحاضر همسوت  اما د  مطااعه حاضر حق  گاهی از 

مرب و زا می )د ما  باالترین امسیاز  ا دا ا بوده ات  

. د  مطااعه حاضر میکا   گاهی افراد به حقوق (2007

بیما ا  اس از گذ اند  واحد د تی اخالق اکشکی  لرف 

نظر از مدم وجود ا تباطی معنادا   بیشسر شده ات . این 

  های منشو  حقوق بیمای حیطهد  مو د همه مسئله

 کند. لدق می

کات قوت مطااعه حاضر بر تی دیدگاه کلیه کا  موزا  از ن

مشغو  به ترتیل د  بیما تسا  گلسسا  وابسسه اکشکی 

بود که د   به دانشااه ملوم اکشکی جندی شااو  اهواز

منوا  ه کلیه بخشهای بیما تسا  حضو  داشسند. اابسه ب

کلیه توا  به مدم شمو  ترقیق بر  نیک می نقطه ضعف

ی یا حداقل همه کا و زا  اکشکی اشا ه اکشکدانشجویا  

گردد د  ترقیقات  تی این مهر مو د  نمود. ایشنهاد می

 توجه قرا  گیرد.

 نتیجه گیری

منشو  حقوق بیما  از جمله موضومات اللی و مهر       

شود. د  قوانین و نظام اکشکی هر کشو  مرسوب می

  نشجویادا گاهی  که هددمی  نشا حاضر هشواه نسایج

  بیما قحقو  منشو یحیطههااز  هیچ یکد   مطااعه  دوم

 دمملکر یمبنا گاهی  که جاییو از    ت ا دهنبو کافی

 ینا   نشجویادا بیتجربای به توجه باو  دمیگیر ا قر

 دیجاا  ا بیما ایبر ا  یبیشسر تمشکال ندامیتو مسئله

 ثربخشیا کاهشو   ا بیما ضایسی نا موجبو  کند

  دمو  نشجویادا داتایشنها به توجه اب. ددگر  تسا بیما

 قلاحد یا تید  حدوا یک یا نیر رخستاا مطااعه

  یارد  د ون د عموضو ینا به ترفتلی رخستاا

 شیزمو  واتجک تهیه  همایشو  هگا کا ا یبرگک همچنین

 زیمو  کادو ه  ایبسد   د  ا ئهو ا ا معسبرو  کامل

 ا   نشجویادا گاهی  تطآ توجهی قابل ا میک به ندامیتو

 باید دخو تاتیدا همچنین. بخشد تقاا  مینهز یند  ا

 مای و   باشند  نشجویادا ایبر مناتبی خالقیا یااوهاا

 .هندد زشمو   نشجویادا به  ممال ا   ا بیما قحقو

 تقدیر و تشکر

این مقااه حالل اایا  نامه اکشکی ممومی حسین 

اون  افا  از معؤ. ممی باشدU-98126 ااماتی به شما ه 

اهوهشی دانشااه ملوم اکشکی جندی شااو  اهواز و 

کا  موزا  اکشکی که د  این اهوهش شرک  نمودند 

 تشکر می نمایند.
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 1400 زمستان، 4 شماره، دوازدهمشاپور، سال وزش جندی ی آمپژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 شااو ی  موزش جندیی توتعهمجله            

 ی  موزش ملوم اکشکی توتعهی مرکک مطااعات و فتلنامه                                                                                                                                                          

   1400 ا   زمسس4  شما ه  دوازدهرتا                                                                                                                                                          

 
 

بر اساس بیمارستان گلستان اهواز نسبت به منشور حقوق بیماران، پزشکی میزان آگاهی کارآموزان 

 1398درس اخالق پزشکی سال  گذراندن

 

 اکشکی  کمیسه ترقیقات دانشجویی  دانشااه ملوم اکشکی جندی شااو  اهواز  اهواز  ایرا  دکسرای ممومی حسین الماسی:

ئ  ملمی  گروه  نسیک اکشکی  دانشکده اکشکی  دانشااه ملوم اکشکی جندی شااو  اهواز  اهالواز  مضو هی :*مهدی بیژن زاده

 .ایرا 

می  گروه اکشکی قانونی  بیما تسا  امام خمینی) ه(  دانشااه ملوم اکشالکی جنالدی شالااو  مضو هیئ  مل فرخنده جمشیدی:

 اهواز  اهواز  ایرا 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هالواز  هیئ  ملمی  گروه  نسیک اکشکی  دانشکده اکشکی  دانشااه ملوم اکشالکی جنالدی شالااو  ا مضو ول:مسؤ سندهینو*

 .اهواز  ایرا 

Email: mbijanz@yahoo.com 

ق خالشالالد. ابااکشکی میزش موی  هاترین بخشو یضراز اکشکی یکی ق خالزش امووزه  مرا :چکیددده

باشد که میی اهیدندیا نااسه اسندید  فسا داب و  تی مجمومه  برع    ت  که موضوااکشکی ملمی 

گیر با اد د فرو امانی د  د کا مینماید که کلیهب یجاو ت اضر .مای  نمایند مشاغل اکشکی باید   لاحبا

به م ملکا د  خوو شسه داگاهی کامل    بیماق حقو  والالالالالالمنشزی از مو  کا  دو ه نشجویاداجمله   از بیما

 220همالاله  د  میالالا مقطعی  ت به لوو  ولیفیت وش اایالالدمیواو یک مطااعه حاضر به  نند.ابد   مای   

از ها ه و ی دادجمعای گرفس. برم نجااهالالواز اشهر   گلسالالسا  تسا بیمازی مو  کای اکشالالکی دو ه نشجودا

 2٣ نسخه SPSSا  فکم انراز ها نیک دادهترلیل و تجکیه ای برو  شالالالالالالدده تسفااقسمسی  ٣ای ارتشنامه

  واحالد به حقوق بیما ا  االس از گذ انالد یا  اکشکیانشجومیکا   گاهی د حاضر د  مطااعه شد. دهتسفاا

شا  داد ند تی اخالق اکشکی  لرف نظر از مدم وجود ا تباطی معنادا   بیشسر شده ات . همچنین نسایج 

ر روی که هن  به دا د  ا تباط معنادا ی وجود که میا   مای  حقوق بیما ا  و  گاهی دانشجویا  از حقوق

 قالوقحوق بیما ا  بیشسر بوده ات   توانالایی شناتالایی مالوا د مالدم  مایال  به حقشه  گاهی دانشجویا  

ق حقو  منشوی حیطههااغلالب د  مطااعه  د مو  نشجویاداگاهی    نها بالاالتر بالوده اتال . بیما ا  توت 

ی یا تد حد ر واخستاد  امیگیر  اقرد مملکری گاهی مبنا جایی که و از   ت  ده اکافی نبو  بیما

ئه ا ا شیزمو  بسسه هالایتهیه   همایشه و گا کاا ی کبرگ  یارع د  د ون دین موضواه تلی بقل ترفاحد

 .شودایشنهاد می  شجویانداگاهی  تطآ  ا تقایبا هدف ند امیتوزی مو  کای ای دو هبسد   د  ا

 

 .بیما   کا  موزا   اخالق اکشکیحقوق بیما ا   منشو  حقوق  گان کلیدی:واژ

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 


