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چکیده
پرستاران با معضالت عملکردی در محیط کار روبرو هستندکه موجبات دیسترس
را در آنها فراهم میکند دیسترس اخالقی به عنوان نگرانی عملکردی شناخته شده است.
تعلق کاری رویکردی جهت فهم بهتر تجربه کاری پرستاران است .مطالعه حاضر با هدف
تعیین ارتباط بین دیسترس اخالقی و تعلق کاری پرستاران انجام گرفت .این مطالعه مقطعی
از نوع همبستگی است که پرسشنامهها در بین  181نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای
شهرستان سیرجان پخش شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه دیسترس اخالقی و تعلق
کاری جمعآوری شد .بر اساس یافتههای این پژوهش پرستاران مورد مطالعه شدت متوسطی
از دیسترس اخالقی را تجربه میکردند و رابطه مثبت معنیدار بین فراوانی و شدت دیسترس
اخالقی وجود داشت .همینطور بین شدت دیسترس اخالقی و تعلق کاری پرستاران
ارتباط معنیدار مثبت وجود داشت ( p=0.011و  .)R=0.188پیشنهاد میگردد مدیران
پرستاری راهکارهایی برای از عهدهبرآیی دیسترس اخالقی توسط پرستاران در نظر
بگیرند تا پرستاران ضمن برخورداری از تعلق کاری باال ،دیسترس اخالقی کمتری را
تجربه کنند.
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مقدمه
دیسترس اخالقی ،احساس دردناک یا عدم تعادل و آسایش روانی است که
برای اولینبار توسط  Andrew notmaGدر سال  1881میالدی توصیف شد .در
مواردی که پرستار درباره پاسخ اخالقی درست آگاه است ،ولی به دلیل موانع
ارتباط بین دیسترس اخالقي و تعلق کاری پرستاران:یک مطالعه توصیفي ارتباطي

سازمانی و تشکیالتی نظیر نبود حمایت از جانب مافوق ،کمبود زمان ،مالحظات
قانونی و ساختار قدرتی پزشک نمیتواند پاسخ درستی داشته باشد ،دیسترس
اخالقی تجربه شده و پرستار تحت فشار اخالقی قرار میگیرد( .مرقاتی خویی ،وزیری
و همکاران 8008 ،م).

پرستاران با معضالت عملکردی روبرو هستند که موجبات دیسترس و
واکنش مربوط به استرس را در آنها فراهم میکند .معضالت ممکن است مربوط
به نامناسببودن منابع ،نگرانیهای مراقبت از بیمار یا کشمکش حرفهای باشند.
(الپرن 8002 ،م ).دیسترس اخالقی به عنوان نگرانی عملکردی در حرفههای بهداشتی
که درگیر تصمیمگیری بالینی و همینطور تضادهای اصول اخالقیاند شناخته شده
است .به طور مثال هنگامی که پرستار کوشش میکند تعادلی بین اختیار بیمار با
انجام احسن کار و به دور از آسیبرساندن به وی برقرار کند( .زازلو 8000 ،م).

ارتقای سطح سالمت ،پیشگیری از بیماریها ،احترام به حقوق بشر شامل :حق
زندگی و حفظ شأن افراد ،خانوادهها در کار و اجتماع از جمله اهداف مهم در
حرفه پرستاری هستند .چنانچه دستیابی به این اهداف امکانپذیر نباشد ،احتمال
دیسترس اخالقی افزایش مییابد( .رانگ و روترهام 8008 ،م ).تحقیقات انجامشده در
زمینه دیسترس اخالقی نشان میدهد ،پرستاران هنگامی که قادر نیستند کار درست
را انجام دهند( ،پالی و وارکو 8008 ،م ).و همینطور زمانی که قادر نیستند وکیل
مدافع بیمارانشان باشند به طور مکرر دیسترس اخالقی را تجربه و گزارش میکنند.
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(اوستین ،لمرمیر و همکاران 8002 ،م ).در مطالعهای که به منظور تعیین ارتباط بین
جنبههای اخالقی پرستاری و کیفیت مراقبت از بیمار انجام شد نتایج نشان داد که
طوالنیکردن زندگی و درمانهای غیر ضروری برای پرستاران دیسترس اخالقی
ایجاد میکنند( .ویلکینسون 1888 ،م).

مطالعات نشان دادهاند که دیسترس اخالقی پرستاران مراقبت از بیمار را به
از مراقبت بیمار دیده شود( .پالی و وارکو 8008 ،م ).همینطور پرستاران ناامیدی،
عصبانیت و ناراحتی را تجربه کرده و نمیتوانند نیازهای بیمارانشان را برآورده
کنند و تعدادی از آنها احساس ناتوانی در انجام وظایف و تعهداتشان نسبت به
بیمارانشان را دارند( .اوستین ،لمرمیر و همکاران 8002 ،م ).یافتههایی شبیه به این موارد
در پرستاران ارتوپدی یافته شد که آنها احساس ضعف در بخشهای بالینی داشتند.
(الپرن 8001 ،م).

مطالعات انجامشده بیان کردهاند که به علت دیسترس اخالقی  %81از پرستاران
بخشهای ویژه جراحی خودشان را بیقدرت و غیر مؤثر توصیف کردهاند .همین
طور پرستاران بخشهای مراقبت ویژه در تصمیمگیری برای بیمارانشان به دلیل
اختالف در تعارضات اخالقی احساس عجز کردند ،پرستاران مراقبت تسکینی به
دلیل موقعیت خود در پایین سلسله مراتب احساس ناتوانی در عمل به عنوان مدافع
بیمار و احساس خشم ،سرخوردگی و خستگی نمودند( .الپرن 8002 ،م ).مطالعات
دیسترس اخالقی را به عنوان مشکل بزرگی در حرفه پرستاری مشخص کردهاند.
(ناتانیل 8002 ،م.؛ کورلی 8008 ،م ).از آنجایی که دیسترس اخالقی در پرستاران به
عنوان عاملی که همراه با ترک حرفه و سرانجام ایجاد یک محیط مراقبتی غیر
ایمن جهت بیمار شناخته شده است( ،جیمتون 1881 ،م ).و همینطور اثرات مخرب

عباس عباسزاده ،فریبا برهاني ،گلناز فروغ عامری ،ساره نجمي دولتآبادی،

مخاطره میاندازد و ممکن است به طور آشکار در رفتارهایی مثل کنارهگیریکردن
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روی ابقای پرستاران در حرفه دارد (کورلی 8001 ،م ).حائز اهمیت است .همینطور
دیسترس اخالقی همراه با فرسودگی شغلی ،ناامیدی ،کنارهگیری ،استعفا ،نارضایتی
شغلی و ترک پرستاران از محل کار و حرفه است( .ناتانیل 8002 ،م.؛ الپرن 8002 ،م.؛

کورلی 8008 ،م ).پژوهشها نشان دادهاند که دیسترس اخالقی هم برای بیماران و
ارتباط بین دیسترس اخالقي و تعلق کاری پرستاران:یک مطالعه توصیفي ارتباطي

هم برای پرستاران پیامدهای نامطلوبی دارد( .ویلکینسون 1888 ،م ).پرستارانی که
دیسترس اخالقی را تجربه میکنند برای سالیان متمادی از مشکالت جسمی و
روانی رنج میبرند( .کورلی ،مینینک و همکاران 8002 ،م ).همینطور دیسترس اخالقی
یک مشکل رایج و جدی در حرفه پرستاری است .بنابراین ضرورت شناخت
عواملی که سبب دیسترس در پرستاران میشوند ،به خصوص در رابطه با مشکالت
اخالقی میتواند به این گروه کمک کند که از عهده وظایف حرفهایشان برآیند.
(رانگ و روترهام 8008 ،م ).درک بیشتر درباره عوامل ایجادکننده دیسترس اخالقی
در پرستاران به مدیران پرستاری کمک میکند تا راهکارهایی را برای پیشگیری
وکاهش این دیسترسها بیابند تا بتوانند تأثیرات منفی آن را کاهش دهند( .فرای،

هوری و همکاران 8008 ،م ).شواهد حاکی از آن است که عوامل مختلفی مانند نژاد،
ملیت ،عوامل اجتماعی و فرهنگی و ...میتوانند در شدت دیسترس اخالقی تأثیر
داشته باشند .همچنین نژاد و ملیت سبب اختالف در دیسترس اخالقی میگردند.
(رانگ و روترهام 8008 ،م).

تعلق کاری رویکردی جهت فهم بهتر تجربه کاری پرستاران و متضاد
فرسودگی شغلی است .تعلق کاری یکی از مفاهیم اساسی در رابطه با انجام کار
است و یافتههای مطالعات نشان میدهد که کارکنان متعلق خصوصیات ذیل را
دارا میباشند1 :ـ خوشبختی ،شادی ،و شور و شوق؛ 8ـ سالمت بهتر جسمی و
روانی؛ 1ـ بهبود عملکرد شغلی؛ 1ـ افزایش توانایی خالقیت در کار و منابع
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انسانی( ،به عنوان مثال ،پشتیبانی از دیگران) و 2ـ توانایی انتقال تعهد خودشان به
دیگران( .بیکر و شفلی 8008 ،م).

تعلق کاری وضعیت ذهنی مثبت در رابطه با انجام کار است که به سه حیطه
قدرت ،اختصاص و مجذوبیت تقسیمبندی میشود .قدرت :اشاره به سطح باالی
انرژی ،انعطافپذیری در زمان کار و کوشش ،پافشاری و سماجت در انجام کار
شناختی است که فرد در رابطه با کار احساس اشتیاق ،الهامبخشی ،غرور و افتخار
و چالشبرانگیزی میکند که این سطح درگیرشدن محکم با کار است که به
سمت شناسایی سطوح کار پیش میرود .مجذوبیت :فرد عمیقاً مشغول کار بوده،
تمرکز کامل روی کار دارد که در چنین وضعی زمان سریع میگذرد و جداکردن
فرد از کار مشکل است .کارمندان دارای تعلق کاری باال ،کارشان را بامعنی،
رغبتبرانگیز و چالشی میدانند به طوری که آنها تمایل به بکاربردن دانش،
مهارت و منابع جهت توسعه کاری دارند( .بیکر و دمروتی 8008 ،م.؛ شفلی ،ماالنوا و
همکاران 8008 ،م).

فشارهای بوروکراتیک و فشارهای ناشی از عملکرد غیر اخالقی بر پرستاران
منجر به دیسترس اخالقی در آنها شده که به طبع آن تصمیماتی مانند1 :ـ ترک
موقعیت؛ 8ـ ترک حرفه؛ 1ـ کنارهگیری از مراقبت میگیرند .مطالعات نشان
دادهاند که  12-20درصد از پرستارانی که دیسترس اخالقی را تجربه کردند
تصمیم به ترک موقعیت گرفته 10-20 ،درصد از آنها حرفه را ترک کرده و
تعدادی از پرستاران رفتار مشترکی مثل کنارهگیریکردن از مراقبت بیمار را در
پیش گرفتندکه همه این موارد تعلق کاری را کاهش میدهند( .کورلی و الزویک،

 8001م ).بیشتر از  %10پرستارانی که در محیط بیمارستان کار میکنند در مقایسه

عباس عباسزاده ،فریبا برهاني ،گلناز فروغ عامری ،ساره نجمي دولتآبادی،

دارد ،حتی در مواقعی که از نظر زمان فرد مشکل دارد .اختصاص :حیطه عاطفی ـ
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با  %10از کارکنان حرفهای و  %12از سایر کارکنان عمومی نارضایتی شغل را
گزارش کردند .در بین دالیل مشترک این نارضایتی شغلی دیسترس اخالقی نقش
بیشتری در نارضایتی و کاهش تعلق کاری داشت( .آیکن ،کالرک و همکاران8001 ،

م ).بر طبق مطالعات قبلی پرستارهایی که دیسترس اخالقی را تجربه میکنند بیشتر
ارتباط بین دیسترس اخالقي و تعلق کاری پرستاران:یک مطالعه توصیفي ارتباطي

احتمال دارد که حرفه و موقعیت را ترک کنند یارفتارهایی مثل کنارهگیریکردن
از مراقبت بیمار را در پیش گیرند( .جرج وکریپ دانگ 8008 ،م).

تعلق کاری در پرستاری ،هنوز به طور مناسب درک نشده است و مقاالت
اخیر در پرستاری تحقیقات بیشتری در این زمینه را پیشنهاد میکنند به طوری که
مدیران پرستاری اطالعات بیشتری درباره تأثیر تعلق روی نتایج کاری سازمان
داشته باشند( .اگویر ،بنا و همکاران 8002 ،م ).با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه
و نتایج ضد و نقیضی که در مورد ارتباط بین دیسترس اخالقی و تعلق کاری
وجود دارد ،بنابراین نیاز به بررسیهای بیشتر وجود دارد ،لذا لزوم بررسی آن در
جوامع و فرهنگهای مختلف میتواند نتایج ارزشمندی را فراهم آورد .مطالعه
حاضر با هدف تعیین ارتباط بین دیسترس اخالقی و تعلق کاری پرستاران طراحی
شده است.
روش
این پژوهش یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی از نوع همبستگی میباشد که در
پاییز  1180انجام گرفت .جامعه پژوهش را تمامی پرستاران شاغل در بیمارستانهای
سیرجان (که در بخشهای جراحی ،داخلی ،اطفال ،اتاق عمل ،زنان و زایمان،
اورژانس ،دیالیز ،اعصاب و روان ،سیسییو ،آیسییو) مشغول به کار بودند و در
زمان پژوهش دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری بوده
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و حداقل  2ماه سابقه کار داشتند ،را تشکیل میداد .در این مطالعه کلیه پرستاران
شاغل در بیمارستانهای شهرستان سیرجان که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند،
به صورت سرشماری نمونهگیری شدند که در مجموع پرستاران شاغل در این
بیمارستانها  800نفر بودند که  181نفر از آنها در مطالعه شرکت کردند .برای
جمعآوری دادهها در این پژوهش اطالعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده
پرسشنامه تعلق کاری میباشند .هر دو این ابزار به صورت ترجمه دوطرفه توسط
دو نفر متخصص و آشنا به هر دو زبان انگلیسی و فارسی ،از انگلیسی به فارسی و
بالعکس برگردانده شد و مطابقت دو نسخه انگلیسی با هم مورد سنجش قرار
گرفت که این بررسی به صورت توصیفی بود .جهت کسب روایی صوری و
محتوایی و نیز اطمینان از ترجمه صحیح ،پرسشنامه حاوی متن ترجمهشده به همراه
متن انگلیسی در اختیار هشتنفر از اساتید هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان قرار گرفت .پس از جمعآوری نظرات و انجام
تغییرات الزم بر اساس پیشنهادات اساتید مجددا ابزارها به تأیید استاد راهنما رسید
و اعتبار محتوای آن مورد تأیید قرار گرفت .به این ترتیب که مرتبطبودن ،وضوح
و سادگی سؤاالت با تخصیص اعداد ( 1کامال مخالف) تا ( 1کامال موافق) سنجیده
شد .نمرات گویهها از نمره  0/82برای انتخاب  1تا نمره  1برای انتخاب 1
اختصاص یافت و در انتها میانگین نمرات با نرمافزار  SPSSمحاسبه شد .نمره
شاخص اعتبار محتوا برای پرسشنامه دیسترس اخالقی  0/81و برای پرسشنامه تعلق
کاری  0/88محاسبه گردید .همینطور پایایی به روش همسانی درونی انجام شد
که در مورد پرسشنامه دیسترس اخالقی نمره  ،0/81و در مورد پرسشنامه تعلق
کاری نمره 0/81به دست آمد.

عباس عباسزاده ،فریبا برهاني ،گلناز فروغ عامری ،ساره نجمي دولتآبادی،

است که شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه دیسترس اخالقی،
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پرسشنامه دیسترس اخالقی کورلی ( )Corley Moral Distressکه شامل 81
گویه همراه بایک پرسش آزاد (چنانچه در موقعیتهای دیگری دیسترس اخالقی
را تجربه کردهاید بنویسید و نمره دهید) است( .کورلی ،الزویک و همکاران 8001 ،م).

باتوجه به سیستم ارائه خدمات سالمت در ایران پژوهشگر با نظر اساتید 8گویه
ارتباط بین دیسترس اخالقي و تعلق کاری پرستاران:یک مطالعه توصیفي ارتباطي

دیگر نیز به آن افزود در کل پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش دارای
81گویه بوده است .این ابزار فراوانی و شدت دیسترس اخالقی پرستاران را بر
حسب مقیاس لیکرت پنج بخشی در بعد فراوانی از «هرگز مواجه نشدم» (معادل
صفر) تا «بسیار مواجه شدم» (معادل  )1و در بعد شدت از «دیسترسی در من
ایجاد نمیکند» (معادل صفر) تا «دیسترس زیادی در من ایجاد میکند» (معادل
 )1اندازهگیری میکند .محدوده نمرات در این ابزار بین صفر تا چهار میاشد .هر
چقدر نمره فرد بیشتر باشد ،نشانه شدت و فراوانی بیشتر دیسترس اخالقی در وی
است( .هامریک و بلکهال 8000 ،م ).برای محاسبه نمره دیسترس اخالقی میانگین 81
گویه محاسبه شده است.
پرسشنامه تعلق کاری بر اساس پرسشنامه تعلق کاری شفلی وبکر( Utrecht
 )Work Engagement Scaleدر سال  8008تهیه شده است( .بیکر و شفلی8008 ،

م ).این پرسشنامه در اکثر کشورها (چین ،فنالند ،یونان ،ژاپن ،جنوب آفریقا،
اسپانیا) استفاده شده است که از روایی و پایایی باالیی برخوردار بوده است( .بیکر،

شفلی و همکاران 8008 ،م ).این پرسشنامه دارای  10گویه است که تعلق کاری را در
سه مقیاس فرعی اندازهگیری میکند .قدرت :که  2گویه ،آن را اندازهگیری
میکنند .این ابزار در مقیاس لیکرت هفت بخشی که در آن پاسخها از ()0-2
دستهبندی شدهاند ،قرار دارد .گزینهها در گستره تقریباً هیچوقت (معادل صفر) تا
همیشه و هر روز (معادل  )2قرار دارند ،همچنین محدوده نمرات در این ابزار بین
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صفر تا شش بوده و هر چقدر نمره فرد بیشتر باشد ،تعلق کاری بیشتری دارد.
(بیکر و شفلی 8001 ،م ).برای محاسبه نمره تعلق کاری میانگین 10گویه محاسبه شده
است .در این ابزار پاسخدهندگان به سه مقیاس قدرت (موارد  12 ،18 ،8 ،1 ،1و
 ،)10اختصاص (موارد  10 ،0 ،2 ،8و  ،)11مجذوبیت (موارد  11 ،11 ،8 ،2 ،1و
 )12پاسخ دادند.
دانشکده پرستاری و مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به بیمارستانهای
مورد نظر مراجعه کرد .پس از کسب مجوز ،مسؤوالن دفتر پرستاری و
سرپرستاران در جریان امر قرار گرفتند .جمعآوری دادهها از اول آبانماه 1180
تا 80آبانماه به مدت  80روز به طول انجامید .پس از هماهنگی با سرپرستار هر
بخش ،پژوهشگر هدف از پژوهش را برای واحدهای مورد پژوهش توضیح داد و
رضایت آنها را جهت شرکت در پژوهش به صورت شفاهی اخذ نمود .پس از
آن پژوهشگر پرسشنامهها را در اختیار واحدهای مورد پژوهش قرار داده و با
آنان قراری برای سه روز بعد جهت جمعآوری پرسشنامههای تکمیل شده
گذاشت .پرستاران به طریق خود گزارشدهی و در زمانی که خود احساس راحتی
و امنیت داشتند پرسشنامهها را تکمیل کردند و طبق قراری که با آنها گذاشته
شده بود سه روز بعد آن را به پژوهشگر تحویل دادند .الزم به ذکر است که از
مجموع  800پرسشنامه 181پرسشنامه باز گردانده شد .دادههای به دستآمده از
پرسشنامه در نرمافزار  SPSSنسخه  18ثبت شد و با استفاده از آمار توصیفی
(میانگین ،انحراف معیار و )...و آمار استنباطی (مجذور کای ،ضریب همبستگی
اسپیرمن ،تی مستقل ،آنالیز واریانس و )...برای رسیدن به اهداف پژوهش مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

عباس عباسزاده ،فریبا برهاني ،گلناز فروغ عامری ،ساره نجمي دولتآبادی،

پژوهشگر پس از کسب مجوز از کمیته اخالق ،با دریافت معرفینامه از
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یافتهها
نتایج به دستآمده نشان میدهد  120نفر ( )%80از پرستاران مورد پژوهش
زن و  81نفر ( )%11مرد بودند .میانگین سنی پرستاران  18/0سال با انحراف معیار
 2/18بود و در محدوده سنی  81تا  22سال قرار داشتند .بیشتر پرستاران مورد
ارتباط بین دیسترس اخالقي و تعلق کاری پرستاران:یک مطالعه توصیفي ارتباطي

پژوهش متأهل ( 112نفر 01/8 ،درصد) و دارای مدرک لیسانس ( 108نفر80/1 ،
درصد) بودند و فقط  8/0درصد از پرستاران مورد پژوهش از تحصیالت
کارشناسی ارشد برخوردار بودند .میانگین سالهای سابقه کاری آنها نیز 10سال
بود .بیشتر شرکتکنندگان در مطالعه  02نفر ( 11/1درصد) استخدام رسمی بودند.
بیشتر پرستاران مورد پژوهش ( 88نفر )%20،درآمدشان را متوسط و پس از آن
( 08نفر 18/8 ،درصد) آن را نامطلوب گزارش کردند .بیشتر واحدهای مورد
پژوهش با مطالعه شخصی ( 18/2درصد) و از طریق واحددرسی ( 12/1درصد)
اخالق پرستاری را یاد گرفته بودند و به شکل موردی کار میکردند  81نفر
( 12/1درصد) .بیشتر پرستارها  111نفر ( 21/12درصد) با عالقه رشته پرستاری
را انتخاب کرده بودند.
بر اساس یافتههای مطالعه ،میانگین فراوانی دیسترس اخالقی در پرستاران
مورد پژوهش برابر با  1/20از  1با انحراف معیار  0/00و میانگین شدت دیسترس
اخالقی پرستاران مورد پژوهش برابر با  1/88از 1با انحراف معیار  0/00بود،
همینطور میانگین نمره تعلق کاری در پرستاران مورد بررسی  1/20از  2بود.
(جدول )1
بر اساس یافتههای مطالعه رابطه مثبت معنیدار بین فراوانی دیسترس اخالقی
و شدت دیسترس اخالقی مشاهده شد( .جدول )8
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همینطور بر اساس یافتههای مطالعه بین فراوانی دیسترس اخالقی با تعلق
کاری رابطه معنیدار مشاهده نگردید ،ولی بین شدت دیسترس اخالقی با تعلق
کاری ارتباط معنیدار مثبت به میزان  0/188وجود داشت( .جدول )1
بحث
سازمانی و تشکیالتی نظیر نبود حمایت از جانب مافوق ،کمبود زمان ،مالحظات
قانونی و ساختار قدرتی پزشک نمیتواند کار درست را انجام دهد دیسترس
اخالقی تجربه می شود.
نتایج این مطالعه نشان داد که بین فراوانی دیسترس اخالقی با تعلق کاری
رابطه معنیدار وجود ندارد ،ولی بین شدت دیسترس اخالقی با تعلق کاری ارتباط
معنیدار مثبت به میزان  0/188وجود دارد( .جدول  )8میتوان چنین استنباط کرد
که از آنجایی که افراد دارای تعلق کاری باال پا فشاری و سماجت در انجام کار،
ارتباط مؤثر با کار دارند و در چنین محیطی فرد میکوشد که وظایف را به طور
کامل انجام داده و به اهداف کاری دست یابد ،در این صورت با افزایش تعلق
کاری و احساس مسؤولیت از یک طرف و از طرف دیگر قادرنبودن به انجام کار
درست اخالقی ،پرستاران دیسترس اخالقی را با شدت بیشتری تجربه میکنند .این
نتیجه در مطالعات دیگر به نحو متفاوتی گزارش شده است به نحوی که الرنس
( 8008م ).ارتباط بین دیسترس اخالقی و تعلق کاری در پرستاران را اندازه گرفت
و ارتباط معنیدار منفی را گزارش کرد .همینطور بر طبق مطالعات قبلی
پرستارانی که تجربه دیسترس اخالقی را داشتند ،بیشتر تمایل به ترک موقعیت
داشتند (کورلی ،مینینک و همکاران 8002 ،م ).و همین چنین تمایل به ترک حرفه را

عباس عباسزاده ،فریبا برهاني ،گلناز فروغ عامری ،ساره نجمي دولتآبادی،

در مواردی که پرستار پاسخ اخالقی درست را میداند ،ولی به دلیل موانع
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داشتند (هامریک و بلکهال 8000 ،م ).یا رفتارهای کنارهگیری و غیر موفقیتآمیز در
مراقبت از بیمار داشتند (جرج و کریپدانگ 8008 ،م ).که همه این عوامل تعلق
کاری را کاهش میدهند .محقق در این مطالعه نتیجهای متفاوت با این یافتهها به
دست آورد شاید به دلیل تفاوتهای فرهنگی و مذهبی در جامعه مورد پژوهش در
ارتباط بین دیسترس اخالقي و تعلق کاری پرستاران:یک مطالعه توصیفي ارتباطي

بکارگیری مکانیسمهای از عهده برایی در خصوص دیسترس اخالقی باشد که
پرستاران محیط را ترک نکرده و به دلیل اعتقادات مذهبیشان مراقبت از بیمار را
انجام میدهند یا ممکن است به دلیل وضعیت استخدامی و شرایط اقتصادی ،ترک
حرفه و استعفا که سبب کاهش تعلق کاری میشوند را جز گزینه انتخابی قرار
نمیدهند که در این صورت فشار اخالقی بیشتری را تحمل میکنند .در مجموع
سطح تعلق کاری در پرستاران مطالعه حاضر در مقایسه با سایر مطالعات پایینتر
بود .بنابراین مطالعات بیشتر در این زمینه کمککننده خواهد بود.
در مطالعه کنونی بین فراوانی و شدت دیسترس اخالقی رابطه مثبت معنیدار
 p=0/000و( R=0/021جدول  )8وجود داشت ،بیانگر این است که هرچه
رویاریی و فراوانی دیسترس اخالقی در محیط بیشتر باشد ،دیسترس اخالقی با
شدت بیشتری تجربه خواهد شد.
در مطالعات مشابهی که انجام شده است بین فراوانی و شدت دیسترس
اخالقی رابطه مثبت گزارش شده است .در مطالعهای که در این زمینه بین پرستاران
استخدامی در بخشهای داخلی و جراحی در دو بیمارستان انجام شد بین فراوانی
دیسترس اخالقی با شدت دیسترس اخالقی رابطه مثبت را نشان دادند( .پالی و
وارکو 8008 ،م).

همینطور در تأیید این یافتهها کورلی و همکاران ( 8002م ).در مطالعهای که
بر روی  102پرستار جراحی انجام داده بودند ،میانگین فراوانی دیسترس اخالقی را
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 1/12از هفت و ارتباط بین فراوانی و شدت دیسترس اخالقی را معنیدار گزارش
کردند( .کورلی ،مینینم و همکاران 8002 ،م ).بنابراین ممکن است دیسترس اخالقی
رویدادی باشد که امکان مواجهه با آن در محیط مورد مطالعه باال نباشد ،ولی زمانی
که رخ میدهد با شدت باالیی در پرستاران تجربه میشود.
در مطالعه حاضر میانگین فراوانی دیسترس اخالقی برابر با  1/20از  1با
برابر با  1/88از  1با انحراف معیار  0/00بود که یافتههای این مطالعه هم راستا
است با یافتههای جوالیی ( 1188ش ).است که در پرستاران مراکز آموزشی ـ
درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام و فراوانی دیسترس اخالقی  1/00از  1و
شدت آن  8/08از  1را در پرستاران گزارش کردند و همینطور با یافتههای پالی
و وارکو ( 8008م ).همسو است که در آن فراوانی دیسترس اخالقی برابر با 1/11
از  2و شدت آن  1/88بود ،ولی مایدن ( 8008م ).نتایج متفاوتی را به دست آورد
مبنی بر اینکه میانگین کلی شدت دیسترس اخالقی  1/88از هفت و فراوانی آن
 1/21بود .این نتایج بیانگر این است که زمینه فرهنگی ،نژادی و ملیتی سبب
اختالف در تجربه دیسترس اخالقی میشود .کورلی و همکاران ( 8001م ).نشان
دادند که پرستاران حرفهای آنهایی که آفریقایی ـ آمریکایی بودند دیسترس
اخالقی بیشتری نسبت به سایر پرستاران حرفهای تجربه کردند .بنابراین پژوهش
در زمینه دیسترس اخالقی در جوامع و فرهنگهای مختلف از نظر برنامهریزی و
ارائه راهکارهای مقابلهای با آن اهمیت دارد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میانگین تعلق کاری در پرستاران
مورد بررسی برابر با  1/20از  2با انحراف معیار 1/81بود .این یافته نتایج تحقیق
مانو و همکاران ( 8000م ).را تأیید نمیکندکه مطالعه طولی بود و  8سال به طول

عباس عباسزاده ،فریبا برهاني ،گلناز فروغ عامری ،ساره نجمي دولتآبادی،

انحراف معیار 0/00و میانگین شدت دیسترس اخالقی در پرستاران مورد بررسی
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انجامید همه ارائهدهندگان مراقبت بهداشتی که شامل  821پرستار بودند در این
مطالعه شرکت کردند ،میانگین تعلق کاری را  1/12از  2نشان دادندکه در مقایسه
با پرستاران مطالعه کنونی از تعلق کاری باالتری برخوردار بودند.
الرنس نیز ( 8008م ).میانگین تعلق کاری را  1از  2با انحراف معیار  0/88در
ارتباط بین دیسترس اخالقي و تعلق کاری پرستاران:یک مطالعه توصیفي ارتباطي

پرستاران آمریکایی گزارش کردکه میزان تعلق در آنها نیز باالتر از پرستاران این
مطالعه است .مانو و همکاران ( 8000م ).مطالعهای بین کارکنان بهداشتی فنالند
انجام دادند از عواملی که روی سطح پایه تعلق کاری تأثیر داشت کنترل کار را
معرفی کردند .با توجه به اینکه این پژوهشها در سایر کشورها انجام شده است
و به جز مطالعه حاضر در کشورمان نیز مطالعهای در این خصوص انجام نشده است
در مورد تعلق کاری پرستاران کشورمان سطح پایهای وجود ندارد ،اما شاید بتوان
اینطور استنباط کرد که که در نمونه کوچکی از پرستاران کشورمان تعلق کاری
نسبت به سایر کشورها پایین است و نیاز به مطالعات بیشتری در این خصوص
میباشد .به هر حال در زمینه تعلق کاری پرستاران محدودیت مقاله در دسترس
وجود دارد که ضرورت مطالعات بیشتر در این خصوص جهت تأیید تنوع سطح
تعلق کاری پرستاری ،در تمامی کشورها را میطلبد.
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نتیجهگیری
در این مطالعه بین شدت دیسترس اخالقی و تعلق کاری پرستاران ارتباط
مثبت معنیدار وجود داشت .با افزایش تعلق کاری و احساس مسؤولیت از یک
طرف و از طرف دیگر قادرنبودن به انجام کار درست اخالقی ،پرستاران دیسترس
اخالقی را با شدت بیشتری تجربه میکنند .به نظر میرسد مدیران پرستاری باید در
تا ضمن برخورداری از تعلق کاری باال قادر باشند دیسترس اخالقی را با شدت
کمتری تجربه کنند .بعالوه برنامههای آموزش پرستاری در آموزش دانشجویان
پرستاری درخصوص مدیریت محیط کاریشان در زمینه اخالق عملکردی پر رنگ
تر عمل کنند اینطور به نظر میرسد که پرستاران راهکارهایی را برای تشخیص
احساساتشان،کنترل و مدیریت دیسترس اخالقی نیاموختهاند وحتی ممکن است
دلیل معضالت اخالقی را ندانند.
با استفاده از یافتههای این پژوهش میتوان با تعیین فراوانی و شدت دیسترس
اخالقی در پرستاران شاغل در نمونهای از بیمارستانهای کشور اطالعات مناسبی را
جهت کاهش و پیشگیری از این معضل در اختیار مدیران بیمارستانها قرار داد تا
با اعمال راهکارهای مناسب محیط مراقبتی ایمن را جهت بیماران فراهم کنند.
همینطور با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش میتوان با تعیین سطح تعلق
کاری در پرستاران شاغل در نمونهای از بیمارستانهای کشور اطالعاتی را
خصوص افزایش سطح تعلق کاری پرستاران و تأثیر تعلق روی نتایج کاری
سازمانی و حرفهای در اختیار مدیران پرستاری و بیمارستانها قرار داد تا با استفاده
از راهکارهای مناسب زمینه را جهت افزایش تعلق کاری پرستاری و نتیجتاً تأثیر
آن در ارائه مراقبت با کیفیت به بیماران فراهم کنند .با توجه به اینکه مطالعه

عباس عباسزاده ،فریبا برهاني ،گلناز فروغ عامری ،ساره نجمي دولتآبادی،

پی راهکارهایی برای از عهده برآیی وکاهش دیسترس اخالقی در پرستاران باشند
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حاضر در یک شهر و روی نمونه کوچکی از پرستاران کشورمان انجام شده نیاز به
مطالعات بیشتر در سایر مناطق نیز توصیه میشود.
سپاسگزاری
ارتباط بین دیسترس اخالقي و تعلق کاری پرستاران:یک مطالعه توصیفي ارتباطي

محققان برخود الزم میدانند تا از همکاری مدیریت خدمات پرستاری،
سرپرستاران و پرستاران بیمارستانهای امام رضا (ع) و دکتر غرضی سیرجان که
با پاسخ به پرسشنامهها ما را در انجام این پژوهش که حاصل یک پایان نامه
کارشناسی ارشد است ،یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی کنند.
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جدول  :1میانگین و انحراف معیار فراوانی و شدت دیسترس اخالقی و تعلق کاری پرستاران مورد
مطالعه برحسب نوع بخش
متغیر

میانگین
فروانی
دیسترس

نام بخشها

اخالقی

انحراف

میانگین

معیار

نتیجه

فروانی
دیسترس

آزمون

شدت
دیسترس
اخالقی

اخالقی

انحراف
معیار
شدت
دیسترس

نتیجه

میانگین

آزمون

تعلق
کاری

اخالقی

انحراف
معیار
تعلق

ارتباط بین دیسترس اخالقي و تعلق کاری پرستاران:یک مطالعه توصیفي ارتباطي

سی سی یو

1/01

1/84

2/14

1/49

9/31

آی سی یو

1/32

1/02

2/27

1/79

9/38

1/34

جراحی

1/88

1/87

1/40

1/74

9/00

1/14

اورژانس

1/84

1/70

2/18

1/77

9/81

1/14

داخلی

1/89

1/71

1/31

1/70

9/18

1/88

زنان

1/99

1/70

1/78

1/80

9/88

1/32

دیالیز

1/78

1/23

f=9/471
p=1/111

f=2/411

1/11

1/80

1/28

1/22

1/80

1/80

9/04

اطفال

1/29

1/82

1/43

1/41

9/28

1/29

اتاق عمل

1/24

1/89

1/82

1/02

9/89

1/81

کل

1/01

1/71

1/32

1/77

9/01

1/21

اعصاب و
روان

آزمون

کاری
1/87

p=1/119

نتیجه

9/80

1/33
1/14

f=1/448
p=1/087

جدول  :2ضریب همبستگی پیرسون بین متغییرهای فراوانی دیسترس اخالقی و شدت دیسترس
اخالقی پرستاران مورد پژوهش در سال 1931
متغیر

شدت دیسترس اخالقی

فراوانی

P=0/00

دیسترس اخالقی

R=0/021
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جدول  :9ضریب همبستگی پیرسون بین متغییرهای دیسترس اخالقی و تعلق کاری پرستاران مورد
پژوهش در سال 1931
تعلق کاری

متغیر
فراوانی دیسترس اخالقی
شدت دیسترس اخالقی
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R=0/108
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