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چکیده
ديسترس اخالقی پديدهای شايع در حرفه پرستاری است که میتواند زندگی کاری
پرستاران را تحت تأثیر قرار داده و تأثیرات متفاوتی را بر کارکنان ،بیماران و
سازمانهای بهداشتی داشته باشد .مطالعه توصیفی حاضر جهت بررسی ديسترس اخالقی
در  220نفر از پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر بیرجند با استفاده از پرسشنامه
ديسترس اخالقی کورلی صورت گرفته است .اين پرسشنامه  21سؤالی پس از ترجمه
مورد روايی و پايايی قرار گرفته و روايی آن به صورت  88درصد و پايايی آن (آلفای
کرونباخ)  39درصد محاسبه شد .نتايج به دستآمده حاکی از آن است که میانگین
شدت ديسترس اخالقی در واحدهای مورد پژوهش ( 2/22ازکل )0-2و میانگین تکرار
آن ( 2/11از کل )0-2بوده است .بین ديسترس اخالقی و ويژگیهای دموگرافیک افراد
همانند نوع بخش محل خدمت رابطه معنیداری وجود داشته است ( ،)P<0/02ولی اين
ارتباط با نوع استخدام و جنس پرستاران معنیدار نبوده است ( .)P>0/02با توجه به
باالتربودن سطح شدت ديسترس اخالقی در پرستاران توجه هرچه بیشتر در جهت آشنايی
آنها با اين پديده و علل پیدايش آن بايستی مورد توجه قرار گیرد.
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مقدمه
يکی از مسائل اخالقی شايع در حرفه پرستاری ديسترس اخالقی است که
امروزه توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است؛ مفهوم ديسترس اخالقی
اولینبار توسط جامپتون ارائه شده و سپس توسط پژوهشگران زيادی مورد بررسی
قرار گرفته و گسترش يافته است .وی مفهوم ديسترس اخالقی را به طور اولیه در
سال  1389بررسی کرده و بیان میکند که پرستاران در مواجه با چهار اصل به
تصمیمگیری اخالقی اقدام میکنند )1 .صالحیت يک وییفه برای پرستاران است.
دیسترس اخالقي در عملكرد بالیني پرستاران

 )2پرستاران نبايستی از موقعیت خود جهت بهرهبرداری از بیماران استفاده کنند.
 )9بهبودی بیمار نگرانی اولیه پرستاران است )4 .پرستاران بايستی به يکديگر
وفادار باشند .وی بیان میکند که پرستاران در مواجه با شرايطی که نسبت به عمل
صحیح آگاهی داشته ولی قادر به انجام آن نیستند دچار ديسترس اخالقی میشوند
(جامپتون 1339 ،م ،.ص  .)242-21نکته قابل توجه در تعريف بیان شده اين است که
فرد توانايی و آگاهی الزم را دارد ولی به دلیل محدوديتهای ذهنی يا واقعی
موجود از انجام آن ناتوان است (ناتانیل 2002 ،م ،.ص .)413-48

ويلکینسون مفهوم ديسترس اخالقی را گسترش داده و آن را اينگونه مطرح
میکند که اگر فرد نتواند تصمیم اخالقی خود را به قابلیت اجرا درآورد ،دچار
يک احساس منفی و عدم تعادل روانی میشود که ديسترس اخالقی نامیده میشود
(ويلکینسون 1381-1388 ،م ،.ص  .)12-23ارلن ديسترس اخالقی را ناشی از
محدوديتهای سازمانی دانسته که مانع از اجرای عمل صحیح میشود .وی در اين
زمینه به سه محدوديت مستندکردن اجباری مراقبت ،کمبود مراقبین و سیاستهای
بیمارستان اشاره میکند (ارلن 2001 ،م ،.ص .)12-80
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ديسترس اخالقی به روشهای متعددی مورد طبقهبندی قرار گرفته است.
طبقهبندی اولیه ديسترس اخالقی به صورت انواع اولیه و واکنشی است .منظور از
ديسترس اخالقی اولیه تعارض ارزشی است که فرد در اولین تماسش با شرايط
ديسترسزا به آن دچار میشود .ديسترس اخالقی واکنشی هنگامی روی میدهد
که فرد به علت ديسترس اخالقی اولیه قادر به انجام فعالیت صحیح نیست .اين
همراه است (جامپتون 1339 ،م ،.ص  .)242-21طبقهبندی ديگری که در مورد
ديسترس اخالقی صورت گرفته آن را به سه حیطه تقسیم میکند .حطیه اول به
مسائل اخالقی مؤسسات و محیطهای بالینی و درمانی میپردازد .حیطه دوم مربوط
به عملکرد حرفهای بوده و به مباحثی همچون کدهای اخالقی و مفاهیم اخالقی در
حرفه میپردازد ،در حیطه سوم نیز مسائل مربوط به تصمیمگیری اخالقی در
محیطهای بالینی اشاره میشود (ماکهیوجی 2003 ،م ،.ص .(420-28

در زمینه علل پیدايش ديسترس اخالقی پرستاران شرايطی همانند کمبود
نیروی پرستاری ،حجم زياد کار ،تعارضات بین گروههای درمانی و همکاران و
سیساستهای غلط مؤسسات را عامل مهمی برای ديسترس در خود معرفی
میکنند .اين نکته قابل ذکر است که وجود بیماران در سیستمهای بهداشتی
هیچگاه از طرف پرستاران منبعی برای ديسترس اخالقی بهحساب نیامده است
(کاريمارک 2004 ،م ،.ص  .)29-12بیشترين ديسترس اخالقی پرستاران صرف نظر از
کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزشديده و سیاستهای سازمانی (کورلی،

 2002م ،.ص  )292-20شامل درمانهای تهاجمی ،بیماران مشرف به مرگ ،آزمايشات
غیرضروری ،تقلب در آزمايشات ،درمان ناکافی و ناکامل توسط همکاران ،توزيع
ناعادالنه قدرت بین همکاران و فقدان حمايت سازمان (مک کارتی 2008 ،م ،.ص -22
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ديسترس با نوعی ناتوانی و کاهش اعتماد بهنفس و عاليمی همچون افسردگی
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 )224درد و رنجش ناشی از روشهای تهاجمی ،تشخیصی و درمانی ،درمان بیماران
به منظور رفع نیازهای سازمان ،طوالنیترکردن زمان وقوع مرگ بدون کسب
رضايت از بیمار و خانواده وی و محدوديت بودجه هست (کورلی 2002 ،م ،.ص -20
.)292

نکته قابل توجه ديگر در روند ايجاد ديسترس اخالقی ،مشکالت ساختاری
موجود در نظام سالمتی است که مهمترين افرادی که از آن متأثر میشوند
پرستارانند .ملزمبودن پرستاران برای اطالعات از مديران مؤسسات و داشتن
دیسترس اخالقي در عملكرد بالیني پرستاران

استقالل عملکردی پايین در حیطه تخصصیشان ،باعث کاهش اعتماد به نفس
پرستاران شده و انگیزه نارضايتی را در آنها به وجود میآورد .اين شرايط همانند
بستری است که قدرت تصمیمگیری و عمل را از پرستاران در حیطه عملکردیشان
گرفته و سبب میشود که در شرايطی همانند شرايط ديسترسزا اين افراد علیرغم
متخصصبودن در حیطه حرفهشان نتوانند در زمینه برطرفکردن شرايط موجود
اقدامی انجام دهند (لیسن 1331 ،م ،.ص .)81

ديسترس اخالقی میتواند پیامدهای زيادی را در حیطههای مختلف مربوط به
پرستار ،بیمار و نظام سالمت به دنبال داشته باشد (کورلی 2002 ،م ،.ص .)292-20

شرايط ديسترسزا در پرستار باعث ايجاد حاالتی همانند احساس محرومیت،
غمگینی و افسردگی و رنجوری و بیفايدگی میشود (جامپتون 1339 ،م ،.ص -21

 .)242میزان و شدت اين حاالت با توجه به ويژگیهای فردی و محیطی پرستاران
متفاوت است .افراد با توجه به ويژگیهای شخصیتی و الگوهای مختلف سازگاری
راهکارهای گوناگونی را برای مواجه با اين شرايط اتخاذ میکنند .عدهای سعی در
تغییر شرايط کرده و از اجرای دستورات پزشکان اجتناب میکنند .بعضی دچار
عذاب وجدان شده و گزارش خطا تنظیم کرده و سرپرستار را مطلع میکنند
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(فیرست 2001 ،م .).برخی از شرايط فاصله گرفته و ترجیح میدهند از آن فرار کنند
(اسزالنسکی 1332 ،م ،.ص  .)21-49به هر حال اين شرايط در پرستاران به عنوان يک
عضو مراقبتی میتواند طیف متفاوتی از عواقبی همچون فرسودگی ،استرس و عدم
رضايت شغلی را به دنبال داشته که همگی بر کیفیت مراقبت ارائهشده توسط
پرستاران مؤثر است (جامپتون 1339 ،م ،.ص  .)242-21وجود ديسترس اخالقی
با بیمار و ارائه مراقبت با کیفیت به وی اجتناب کند .اين شرايط خود زمینه را
برای نقص در روند بهبودی و افزايش مدت بستری در بیمار فراهم میسازد
(کورلی 2002 ،م ،.ص  .)292-20از يک طرف ارائه مراقبت با کیفیت پايین با
افزايش نارضايتی و همچنین افزايش شکايات قانونی از مؤسسات درمانی همراه
بوده و از طرف ديگر نارضايتی پرستاران از حرفه خود باعث روند رو به رشد
غیبت از کار و در نهايت ترک حرفه میشود (ملتزر و هاکابی 2004 ،م ،.ص .)202-08

در کنار نتايج منفی ،ديسترس اخالقی با اثرات مثبتی نیز همراه است
(هاردينگ 1380 ،م ،.ص  .)43-12تجارب افراد از شرايط ديسترسزا میتواند نقش
مهمی را در زمینه اصالح و رشد حرفهایشان داشته و با ترويج ارزشهای مثبت،
باعث ارتقای کیفیت مراقبت از بیماران شود (راشتون 2002 ،م ،.ص .)121

مطالعات متعددی در رابطه با ديسترس اخالقی در پرستاران صورت گرفته
است .شواهد حاکی از اين است که پديده ديسترس اخالقی در پرستاران شیوع
متوسط تا بااليی را به خود اختصاص داده است .الزارين نیز میزان ديسترس
اخالقی را يک مشکل شايع تجربه شده در بخشهايی که با مراقبت پايان زندگی
مواجه هستند بیان میکند ( 2012م ،.ص  .)189-32در سال  2012م ،.در طی
مطالعهای که با هدف بررسی ديسترس اخالقی در بخشهای مراقبت ويژه صورت
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میتواند سبب شود که پرستار در زمینه مراقبت دچار تعارض شده و از رويارويی

 / 118فصلنامه اخالق پزشكي

سال ششم ،شماره بیست و یک ،پاییز 1391

گرفت ،ديسترس اخالقی به صورت پديدهای چند فاکتوری و پیچیده معرفی شده و
عواقب آن نیز مبهم بیان شده است (راسل 2012 ،م ،.ص  .)12کورلی نیز در
مطالعهاش شدت و تکرار ديسترس اخالقی در پرستاران را در سطح متوسط
گزارش کرده و جوّ اخالقی محیط کار را در ايجاد ديسترس اخالقی مؤثر دانسته و
بیان میکند که حدود  22درصد از پرستاران به دنبال ديسترس حرفه خود را
ترک کردهاند ( 2002م ،.ص  .)981-30در مطالعهای که در ايران با هدف بررسی
ديسترس اخالقی در پرستاران بخشهای مراقبت ويژه صورت گرفته ،میزان
دیسترس اخالقي در عملكرد بالیني پرستاران

ديسترس اخالقی در سطح باال گزارش شده و تأثیرآن را را نیز بر عملکرد
پرستاران منفی دانستهاند (بیکمرادی و همکاران 1931 ،ش ،.ص .)29-29

ديسترس اخالقی پديدهای غیرقابل انکار بوده که میتواند در روند دستیابی به
اهداف سیستم مراقبتی مداخله ايجاد کرده و در نهايت بر الگوی سالمتی جامعه نیز
تأثیرات سويی بگذارد .با توجه به اهمیت پديده ديسترس اخالقی و شیوع رو به
رشد آن در حرفه پرستاری و با توجه به اينکه اين پديده هنوز به طور کامل در
ايران مورد بررسی قرار نگرفته و جهت روشنشدن ابعاد مختلف آن نیاز به
پژوهشهای متعددی وجود دارد .لذا اين مطالعه به منظور بررسی ديسترس اخالقی
در عملکرد بالینی پرستاران انجام گرفته است.
روش
پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی از نوع مقطعی است که به بررسی ديسترس
اخالقی در پرستاران پرداخته است .نمونه مطالعه حاضر شامل  220نفر از پرستاران
بیمارستانهای آموزشی شهر بیرجند بودند .واحدهای مورد پژوهش به صورت
سرشماری و از دو بیمارستان امام رضا(ع) و ولیعصر(عج) شهر بیرجند انتخاب
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شدند .تعداد پرستاران انتخابی از بیمارستان امام رضا(ع)  100نفر و از مرکز
ولیعصر(عج)  120نفر بودند .معیارهای ورود به پژوهش شاملدارابودن حداقل
مدرک کارشناسی و داشتن يک سال سابقه کار در بخشهای بالینی بیمارستانها
بوده است .ابزار مورد استفاده پرسشنامه دو قسمتی است .بخش اول اطالعات
دموگرافیک شامل :سن ،جنس ،تحصیالت ،تعداد سالهای خدمت ،نوع استخدام و
است .اين پرسشنامه از  21سؤال تشکیل شده و گزينههای مربوط نیز در مورد هر
سؤال شدت و تکرار را میسنجند .گويههای آن در مورد شدت از اصالً (صفر) تا
بسیار زياد (پنج) و در مورد تکرار از هرگز (صفر) تا مکرراً (پنج) مرتب شده
است (کورلی 2001 ،م ،.ص  .)220-22اين پرسشنامه به روش ترجمه دو طرفه از
انگلیسی به فارسی و سپس از فارسی به انگلیسی برگردانده شده و دو نسخه از نظر
تطابق مورد بررسی قرار گرفتند .اين پرسشنامه به طور ترکیبی و در قالب يک
پرسشنامه مورد روايی و پايايی قرار گرفته است .روايی آن با استفاده از  10نفر از
اساتید متخصص در اخالق در کشور صورت گرفته و شاخص روايی محتوا

()CVI

به صورت  88درصد به دست آمد .پايايی آن نیز با استفاده از ضريب همبستگی
درونی (آلفاکرونباخ)  39درصد محاسبه گرديد .پرسشنامه پس از کسب
مجوزهای قانونی و با رعايت کامل موارد اخالقی در اختیار واحدهای مورد
پژوهش قرار گرفت .ابتدا به واحدهای پژوهش در رابطه با پرسشنامه و نحوه
پاسخگويی به آن اطالعاتی داده شد .ضمناً به آنها خاطر نشان شد که شرکت در
مطالعه اختیاری بوده و آنها برای شرکت يا کنارهگیری از مطالعه آزادی کامل
دارند .همچنین ضمن تأکید بر رازداری ،به واحدهای مورد پژوهش خاطر نشان شد
که اطالعاتشان فقط برای استفاده در مطالعه است و در اختیار افراد ديگر قرار
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نوع بخش خدمتی است .بخش دوم شامل  21پرسشنامه ديسترس اخالقی کورلی
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نخواهد گرفت .پرسشنامهها پس از يک هفته و با مراجعه به بخشهای مربوطه
توسط محقق جمعآوری گرديد .طول مدت جمعآوری دادهها از کل بخشها دو
هفته بوده است .دادهها پس از جمعآوری توسط نرمافزار  SPSS16مورد تجزيه و
تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدفهای مطالعه از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده
شد .در اين زمینه برای بررسی ويژگیهای دموگرافیک از میانگین ،فراوانی،
درصد فراوانی و انحراف معیار استفاده شده و برای بیان سطح ديسترس اخالقی نیز
از میانگین و انحراف معیار استفاده گرديد .ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و
دیسترس اخالقي در عملكرد بالیني پرستاران

ديسترس اخالقی نیز با استفاده از ضريب همبستگی پیرسون و آنالیز واريانس
محاسبه گرديد.
نتایج
در اين مطالعه 221پرستار از دو بیمارستان آموزشی امام رضا(ع) ( )100و
ولیعصر(عج) ( )120شهر بیرجند شرکت داشتند .نتايج به دستآمده حاکی از آن
است که میانگین سنی پرستاران شرکتکننده در اين مطالعه  91/12سال بوده
است و دامنه سنی اين افراد نیز  29-41سال گزارش شد 12/1 .درصد از پرستاران
را مردان و  82/3درصد از آنها را زنان به خود اختصاص دادند .از نظر تعداد
سالهای خدمت ،کمترين تعداد سال خدمت در پرستاران 1سال و بیشترين سال
خدمت  24سال بوده است .از نظر بخش محل خدمت پرستاران در  1گروه قرار
گرفتند که درصد پرستاران در هر بخش شامل :جراحی ( ،)22/2مراقبت ويژه
( ،)92/8کودکان ( ،)9/2زنان ( ،)2/1داخلی ( ،)12اورژانس ( )3/1و روانپزشکی
( )9/2بوده است .پرستاران در مورد نوع بخش به ترتیب فراوانی در بخشهای
مراقبت ويژه ،جراحی ،داخلی ،اورژانس ،روان ،کودکان و زنان قرار داشتند.
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ICU ،NICU

و

CCU

بوده است .در بخشهای

جراحی نیز :ارتوپدی ،ارولوژی ،جراحی اعصاب ،حلق و گوش و بینی ،جراحی
عمومی و در بخشهای داخلی :داخلی اعصاب ،ريه ،روماتولوژی ،عفونی ،گوارش
جای دارند .جدول شماره  1مشخصات دموگرافیک پرستاران را نشان میدهد.
نتايج بیان شده در جدول شماره  2میزان شدت و تکرار ديسترس اخالقی را
که پرستاران از اين دامنه سطح متوسطی از شدت و تکرار ديسترس اخالقی را
گزارش کردهاند .همچنین بین شدت و تکرار ديسترس اخالقی رابطه کامالً
معنیدار گزارش شده است (.(P=0/00 ، r= 1

در زمینه بررسی سؤاالت مربوط به ديسترس اخالقی نتايج حاکی از آن است
که سؤال شماره  12پرسشنامه بیشترين شدت و تکرار ديسترس اخالقی و سؤال
شماره  4کمترين شدت و تکرار ديسترس اخالقی را در بین کل سؤاالت به خود
اختصاص دادهاند.
ارتباط بین تکرار و شدت ديسترس اخالقی و متغیر دموگرافیک سن و تعداد
سالهای خدمت حاکی از اين است که بین شدت ديسترس اخالقی و سن رابطه
منفی معنیداری وجود دارد ( .(P=0/09, r=-0/14رابطه بین تکرار ديسترس اخالقی و
سن معنیدار گزارش نشده است

(r=-0/03

 .(P=0/11 ,در زمینه ارتباط بین شدت

ديسترس و تعداد سالهای خدمت نیز نتايج حاکی از وجود رابطه معنیدار است
(-0/12

=, r

 .(P=0/02بین تکرار ديسترس اخالقی و تعداد سالهای خدمت نیز

رابطه معنیداری وجود دارد (. (P=0/002 , r= -0/18

ارتباط بین ديسترس اخالقی و متغیرهای جنس و نوع بخش و نوع استخدام
در جدول  1نشان داده شده است .نتايج حاکی از آن است که بین شدت و تکرار
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در پرستاران نشان میدهد .دامنه نمره ديسترس اخالقی در پرستاران از  2-0بوده
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ديسترس اخالقی در زن و مرد تفاوت معنیداری مشاهده نشده است (.)P>0/02

ارتباط بین ديسترس اخالقی و نوع بخش محل خدمت پرستاران رابطه معنیداری
بوده و بیشترين شدت و تکرار ديسترس مربوط به بخش کودکان و کمترين آن
مربوط به بخش اورژانس بوده است ( .)P<0/02رابطه بین شدت و تکرار ديسترس
اخالقی حاکی از آن است که ديسترس اخالقی پرستاران با نوع استخدامشان رابطه
معنیداری ندارد (.)P>0/02

دیسترس اخالقي در عملكرد بالیني پرستاران

بحث
هدف کلی اين مطالعه بررسی میزان ديسترس اخالقی در عملکرد بالینی
پرستاران میباشد .بر اين اساس بررسی میزان شدت و تکرار ديسترس اخالقی در
واحدهای مورد پژوهش در حد متوسط گزارش شده است .برای بررسی ديسترس
اخالقی به طور کلی  21سؤال مطرح شده است .از اين سؤاالت بیشترين سؤالی که
با میانگین شدت و تکرار باالی ديسترس اخالقی روبرو بوده  12است که مربوط
به اهمیت دادن به احساسات و عواطف بیماران میشود .از نظر واحدهای مورد
پژوهش درگیری عاطفی با مسائل بیمار و خانواده وی به عنوان يک عامل
ديسترسزای مهم شناخته شده است .کمترين میانگین نمره ديسترس از نظر شدت
و تکرار مربوط به سؤال  4است .اين سؤال به وقوع کشمکش با مديران رده باالتر
اشاره دارد .ريس نیز در مطالعه خود يکی از عوامل مؤثر در ديسترس اخالقی را
مسائل عاطفی بیمار و خانواده وی و همچنین درگیری با سوپروايزرها و مديران
سازمان مطرح میکند ( 2008م .).میزان تأثیر اين عوامل در ايجاد ديسترس به نوع
محیط کاری و ويژگیهای خود افراد بر میگردد .به طور کلی نمره ديسترس
اخالقی در اين مطالعه در حد متوسط بوده است .در مطالعهای که توسط ارلن
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صورت گرفت شرکتکنندگان سطح متوسطی از ديسترس اخالقی را گزارش
کردند ( 2002م ،.ص  .)12-80در مطالعه ديگری که در سال  2001م ،.صورت
گرفت نیز میزان ديسترس اخالقی را سطح باال گزارش شده است (جانوير 2001 ،م،.

ص  .)209-08در مطالعات قبلی میزان ديسترس اخالقی با توجه به نوع بخش محل
خدمت متفاوت بوده ،ولی در اکثر موارد در حد متوسط به باال گزارش شده است.
است .در مطالعاتی که اين میزان باالتر گزارش شده شايد به اين علت است که
اين پژوهشها اختصاصاً پرستاران را در بخشهای خاصی همانند مراقبت ويژه
مورد بررسی قرار دادهاند و لذا نمره ديسترس اخالقی آنها نسبت به ساير بخشها
مورد مقايسه قرار نگرفته است.
بررسی متغیرهای دموگرافیک حاکی از آن است که واحدهای مورد پژوهش
از نظر سن در محدوده  41-29سال و از نظر تعداد سالهای خدمت در محدوده -1
 24قرار داشتند .بیشترين شرکت کننده در مطالعه از نظر جنس زنان بودند که با
توجه به تعداد بیشتر شان در مشاغل درمانی اين نسبت طبیعی است .میزان فراوانی
باالی پرستاران در سه بخش مراقبت ويژه و جراحی و داخلی مربوط به تعدد
بخشهای اطالق شده در اين گروها است .همچنین نوع مراقبت خصوصاً در
بخشهای ويژه تعداد بیشتری از پرسنل را میطلبد .در بررسی متغیر نوع استخدام
بیشترين فراوانی نیروها مربوط به گروه استخدام رسمی بودند و کمترين آنها
مربوط به پرستاران طرحی که اين روند با توجه به شرايط استخدامی در ايران
طبیعی است .در ايران بیشترين تمرکز کارکنان به صورت استخدام رسمی و بعد
قراردادی است .همچنین تعداد پرستاران طرحی نیز با توجه به خروجی دانشگاهها
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در مطالعه حاضر نمره ديسترس اخالقی در کلیه بخشها مورد بررسی قرار گرفته
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و تقاضای آنها برای کار در محیطهای بالینی متغیر است ،ولی اکثراً تعداد کمی
را نسبت به ساير موارد استخدام به خود اختصاص دادهاند.
بررسی ارتباط ديسترس اخالقی با متغیرهای دموگرافیک سن و تعداد
سالهای خدمت حاکی از آن است که بین شدت ديسترس اخالقی با سن و تعداد
سالهای خدمت رابطه منفی معنیداری وجود داشته که با افزايش سن و تعداد
سالهای خدمت واحدهای پژوهش ديسترس اخالقیشان کاهش يافته است .بین
تکرار ديسترس اخالقی با سن و تعداد سالهای خدمت رابطه معنیداری مشاهده
دیسترس اخالقي در عملكرد بالیني پرستاران

نشد .ريس در مطالعهاش بین ديسترس اخالقی با سن رابطه معنیداری مشاهده
نکرده است ،ولی رابطه بین شدت ديسترس اخالقی و تعداد سالهای خدمت را
معنیدار دانسته و بیان میکند که افزايش تعداد سالهای خدمت خود باعث
افزايش تجربه کاری شده و تطابق فرد را با عومل ديسترسزا افزايش داده و فرد
به دنبال آن کمتر دچار ديسترس اخالقی میشود (ريس 1333 ،م .).در مطالعه
ديگری نیز ارتباط بین سن و تعداد سالهای خدمت با شدت ديسترس اخالقی
معنیدار معرفی شده و بیان میکند که با افزايش سن و تجربه کاری ديسترس
اخالقی کاهش میيابد (فیرل 2002 ،م .).در مطالعه ديگری نیز رابطه بین سن و تعداد
سالهای خدمت معنیدار معرفی شده و بیان شده است که با افزايش سن و تعداد
سالهای خدمتی شدت ديسترس افزايش میيابد .اين يافته مربوط به آن است وی
فقط بخشهای مراقبت ويژه را مورد بررسی قرار داده و همچنین متوسط سنی
افرادی که وی در بخشهای مراقبت ويژه مورد بررسی قرار داده باالتر بوده است
(الپرن 2002 ،م ،.ص  .)229-91رابطه بین تکرار ديسترس اخالقی و سن معنیدار نبوده
است .مطالعات ديگر نیز به نتايج مشابهی دست يافتهاند (الزارين 2012 ،م ،.ص -32

 .)189در مطالعهای که در ايران صورت گرفته نیز رابطه بین ديسترس اخالقی و
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سن در پرستاران را معنیدار گزارش نکرده است (بیکمرادی و همکاران 1931 ،ش،.

ص  .)29-29رابطه بین تکرار ديسترس و تعداد سالهای خدمت معنیدار بوده که
مطالعات ديگر نیز در اين زمینه به نتايج يکسانی اشاره دارد (الپرن 2002 ،م ،.ص -91
.)229

در بررسی رابطه ديسترس اخالقی با متغیر جنس در زمینه شدت و تکرار
نتايج مطالعات مشابه در اين زمینه همخوانی دارد (ملتزر و هاکابی 2004 ،م ،.ص -08

202؛ جانوير و همکاران 2001 ،م .)209-08 ،.در مطالعات انجامشده در ايران نیز نتايج
اين مطالعه مورد تأيید قرار میگیرد (بیکمرادی و همکاران 1931 ،ش ،.ص 29-29؛
وزيری و همکاران 1981 ،ش ،.ص .)42-22

بررسی ارتباط ديسترس اخالقی و نوع بخش معنیدار بوده و حاکی از آن
است که بیشترين نمره ديسترس اخالقی مربوط به بخش کودکان و کمترين
میزان آن مربوط به بخش اورژانس بوده است .الپرن در مطالعه خود میزان
ديسترس اخالقی را در بخشهای مراقبت ويژه در حد متوسط گزارش کرده است
(الپرن 2002 ،م ،.ص  .)229-91مطالعات ديگر نیز که میزان ديسترس اخالقی را در
بخشهای داخلی -جراحی و مراقبت ويژه مورد بررسی قرار دادهاند ،میزان آن را
در سطح باال گزارش میکند (کامینگز 2003 ،م.؛ کورلی 2002 ،م ،.ص .)292 -20در
مطالعه حاضر پرستاران در کلیه بخشها مورد بررسی قرار گرفتند حال آنکه در
بیشتر مطالعات صورتگرفته هدف مطالعه بررسی ديسترس اخالقی در بخشهايی
خاص همانند ويژه بوده است و مقايسهای با ساير بخشها صورت نگرفته بود.
همچنین میزان ديسترس اخالقی نیز در مطالعه حاضر از سطح بااليی در بخشهای
مراقبت ويژه و داخلی -جراحی برخوردار بوده است .پايینبودن میزان ديسترس
در بخشهای اورژانس میتواند به دلیل اين باشد که مدت زمان بستری بیماران در
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اين بخش کم است و بیماران يا مرخص شده يا به بخشهای ديگر منتقل میشوند.
لذا ممکن است پرستاران در اين بخش کمتر با موقعیتهای اخالقی مواجه شده و
يا در صورت مواجه کمتر به آن توجه نمايند.
در مطالعه حاضر بین ديسترس اخالقی و نوع استخدام رابطه معنیداری
مشاهده نشده است .مطالعات مختلف در اين زمینه نتايج را مورد تأيید قرار میدهد
(الپرن 2002 ،م ،.ص 229-91؛ جانوير و همکاران 2001 ،م ،.ص  )209-08مطالعه بیکمرادی
و همکاران نیز در ايران رابطهای را مشاهده نکرده است .اين خود حاکی از آن
دیسترس اخالقي در عملكرد بالیني پرستاران

است که ديسترس اخالقی برای کلیه پرستاران جدا از بخش محل خدمتشان
میتواند وجود داشته باشد ( 2002م ،.ص .)29-29
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نتیجهگیری
نتايج به دستآمده در اين مطالعه حاکی از اين است که ديسترس اخالقی از
نظر شدت و تکرار در میان پرستاران از سطح متوسطی برخوردار بوده و متغیرهای
زيادی از جمله متغیرهای دموگرافیک افراد نیز میتواند تأثیرات متفاوتی روی
سطح ديسترس افراد داشته باشند .بین شدت و تکرار ديسترس اخالقی نیز رابطه
مسؤولین را در جهت بکارگیری استراتژیها و راهکارهايی برای پیشگیری و
کاهش عوامل مؤثر در ديسترس را طلب میکند .در زمینه محدوديتهای مطالعه
نیز میتوان به اين نکته اشاره کرد که مطالعه فقط در شهر بیرجند انجام شده و
جهت تعمیم هرچه بیشتر نتايج نیاز به انجام مطالعه در مکانهای ديگر نیز وجود
دارد.
تقدیر و تشکر
از کلیه پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر بیرجند که در اين مطالعه شرکت
داشتند کمال تشکر و قدردانی را داريم.

عباس عباسزاده ،نوذر نخعي ،فریبا برهاني ،مصطفي روشنزاده

معنیدار مثبتی وجود داشته است .سطوح ديسترس اخالقی لزوم توجه هر چه بیشتر
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جدول شماره  :1میانگین شدت و تکرار دیسترس اخالقی بر اساس برخی ویژگی های دموگرافیک
فراوانی

گروه

درصد

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

فراوانی

تکرار

معیار

شدت

معیار

دیسترس

دیسترس اخالقی

دیسترس اخالقي در عملكرد بالیني پرستاران

نوع بخش محل خدمت

نوع استخدام

جنس

اخالقی
زن

183

82/3

2/03

0/28

2/24

0/21

مرد

28

12/1

2/22

0/42

2/24

0/41

بدون پاسخ

9

1/4

کل

220

100

() P=0/33

() P =0/11

رسمی

102

41/1

2/13

0/21

2/01

0/23

قراردادی

82

98/2

2/21

0/21

2/12

0/24

طرحی

23

19/2

2/44

0/21

2/21

0/22

بدون پاسخ

1

0/2

کل

220

100

() P=0/14

() P =0/29

جراحی

22

23/2

2/92

0/22

2/21

0/21

مراقبتويژه

81

92/8

2/28

0/22

2/03

0/28

کودکان

1

9/2

2/29

0/22

2/22

0/90

زنان

2

2/1

2/94

0/21

2/11

0/22

داخلی

99

12

2/92

0/28

2/01

0/29

اورژانس

20

3/1

1/91

0/42

1/19

0/92

روانپزشکی

8

9/2

2/24

/40

2/22

0/42

بدون پاسخ

0

0

()=P0/020

220

100

کل

()P=0/000

جدول شماره ( :)2میانگین شدت و تکرار دیسترس اخالقی در پرستاران
متغییر
ديسترس
اخالقی

شدت تکرار

میانگین (دامنه)

انحراف معیار

(2/22)0-2

0/2

(2/11)0-2

0/22
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