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Abstract
Background and Aim: Phenomenon of moral distress in critical care environments, have different effects on
the quality of care and good communication between members of caring team, especially Physician and
nurses could to be effective in prevention of moral distress in nurses through creating desirable ethical
atmosphere. This study aimed to determine the relationship between moral distresses with the Physiciannurses relationship in ICUs of the South Khorasan province.
Materials and Methods: 215 nurses were recruited to the study by convenience method. Corly moral
distress questionnaire and Shortell questionnaire of communication assessment between physician and nurses
in ICUs were used for data collection. Data were analyzed by SPSS 16 software and using descriptive and
inferential statistics.
Ethical Considerations: Participants verbal consent was obtained and anonymously and confidentiality of the
completing questionnaires was assured to them.
Findings: The mean scores of moral distress severity, moral distress frequency and Physician-nurses
relationship were 3±0/59, 3/66±0/5 and 3/2±1/1, respectively. There was significant direct correlation
between mean score of communication between physician and nurses with moral distress frequency (r=-0/34,
P<0/05). But there was not any correlation between Physician-nurses relationship moral distress severity.
Conclusion: regarding undeniable role of good communication between physician and nurses in reducing
the frequency of moral distress, it is necessary to determine the effective factors on this relationship and also
provide strategies to promote desirable ethical atmosphere, in order to diminish of this phenomenon.
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چکیده
زمینه و هدف :پدیده تنیدگی اخالقی در محیطهای مراقبت ویژه ،تأثیرات متفاوتی در روند کیفیت مراقبت داشته و در این میان
ارتباط مطلوب بین اعضای تیم درمانی خصوصا پزشک و پرستار میتوان از طریق ایجاد جو اخالقی مناسب در پیشگیری از بروز
تنیدگی در پرستاران مؤثر باشد .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین پدیده تنیدگی اخالقی و ارتباط بین پزشک و پرستار در
بخشهای مراقبت ویژه استان خراسان جنوبی صورت گرفته است.
مواد و روشها :در این مطالعه  212پرستار به روش در دسترس وارد مطالعه شدند .از پرسشنامه تنیدگی اخالقی  Corlyو پرسشنامه
سنجش ارتباط بین پزشک و پرستار در بخشهای مراقبت ویژه Shortell ،جهت جمعآوری دادهها استفاده شد .دادهها توسط نرمافزار
 SPSS16و با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مالحظات اخالقی :رضایت شفاهی شرکتکنندگان برای شرکت در پژوهش کسب و درباره بینامی پرسشنامهها و محرمانگی اطالعات
به آنان اطمینان خاطر داده شد.
یافتهها :میانگین نمرههای شدت تنیدگی اخالقی ،تکرار تنیدگی اخالقی و ارتباط بین پزشک و پرستار به ترتیب ، 3±0/25
 3/55±0/2و  3/2±1/1به دست آمد .میانگین نمره ارتباط بین پزشک و پرستار با تکرار تنیدگی اخالقی همبستگی مستقیم داشت
( ،)r=0/31 ،P<0/02اما بین میانگین نمره ارتباط بین پزشک و پرستار با شدت تنیدگی اخالقی ارتباط معنیداری مشاهده نشد
(.)P>0/02
نتیجهگیری :با توجه به نقش انکارناپذیر ارتباط مطلوب بین پزشک و پرستار در کاهش وقوع پدیده تنیدگی اخالقی ،شناخت عوامل
مؤثر بر این ارتباط و همچنین ارائه راهکارهایی برای ارتقای جو اخالقی مؤثر در جهت کاهش این پدیده ضرورت دارد.
واژگان کلیدی :تنیدگی اخالقی؛ ارتباط پزشک و پرستار؛ بخشهای مراقبت ویژه؛ پرستاری

تنیدگی اخالقی و ارتباط بین پزشک و پرستار
مقدمه

سمیه محمدی و همکاران3 /
تعریف شده است ( .)13ارتباط بین پزشک و پرستار یک جزء

پرستاران در محیطهای درمانی روزانه با چالشهای

محوری و اخالقی در نظام سالمتی بوده که میتوان تأثیرات

بسیاری روبرو میشوند که شدت و تأثیر آن با توجه به نوع

متفاوتی را داشته باشد .ارتباط مطلوب بین اعضای تیم درمانی

محیطهای درمانی متفاوت است ( .)1بخشهای مراقبت ویژه

میتوان باعث افزایش و ارتقای خدمات مراقبتی ارائهشده به

در این میان به واسطه جو مراقبتی خاص خود میتوانند

بیماران شده و میزان بستریشدن بیمار در محیطهای درمانی

پرستاران را با چالشهای مهمی روبرو سازند .در این میان

را کاهش دهد ( .)11ارتباط مطلوب همچنین جو محیط کاری

چالشهای اخالقی ،از جمله تنیدگی اخالقی به واسطه تأثیرات

را برای عملکرد مؤثر مهیا کرده و سبب میشود که اختالفات

متفاوت بر پرستار ،بیمار و سیستم مراقبتی از اهمیت خاصی

بین افراد تیم درمانی کاهش یابد ( .)12در این شرایط افراد

برخوردار است (.)2

تیم درمانی از جمله پرستاران دچار افزایش اعتماد به نفس

وقتی که پرستاران با شرایطی روبرو شوند که علیرغم
آگاهی از عملکرد درست ،توان اجرای آن را نداشته باشند،

شده و نارضایتی آنها از محیط کاری به حداقل خواهد رسید
(.)15

تنیدگی اخالقی در آنها بروز میکند ( .)3-1در حقیقت

ارتباط مطلوب بین پزشک و پرستاران بخشهای مراقبت

پرستاران با نوعی تضاد اخالقی مواجه شده و به دلیل

ویژه سبب میشود که بسیاری از عوامل زمینهساز تنیدگی

قرارگیری بر سر دوراهی اخالقی ،رنج و آشفتگی جسمی،

اخالقی بروز نکرده و حتی در صورتی که شرایط تنیدگی

روانی را تجربه خواهند کرد .در چنین شرایطی پرستار دچار

اخالقی ایجاد شود ،به خوبی مدیریت شده و اثرات منفی را در

سردرد ،اضطراب ،بدخلقی و کابوس شبانه شده و در صورتی

پی نخواهد داشت ( .)12به طور مثال اقدامات غیر ضروری

که این شرایط برطرف نشود ،نارضایتی از کار و افت عملکرد

تجویزشده از سوی پزشکان به عنوان یکی از علل شایع ایجاد

در پرستار بروز خواهد یافت (.)2-7

تنیدگی اخالقی در پرستاران به حساب میآید (.)11

علل مختلفی میتوان در ایجاد تنیدگی اخالقی نقش

وجود ارتباط مؤثر و مشارکتی قبل از تجویز اقدام درمانی

داشته باشد .شرایط خاص مراقبتی و همچنین مراقبت از

سبب میشود که اوالً از تجویز اقدام غیر ضروری خودداری

بیماران حاد در بخشهای مراقبت ویژه سبب شده است که

شده ،ثانیاً در صورت وجود چنین دستوری پرستار با دیدگاه

پرستاران مشغول به خدمت در این بخشها به طور بارزتری

علمی در تقابل با پزشک ،باعث بهبود و یا تغییر این دستور

عالئم تنیدگی اخالقی را نشان دهند (.)8

درمانی شده و مجبور به اجرای این دستور تنشزا نشود.

عواملی از جمله مراقبت بیهوده ،سیاستهای سازمانی

مطالعات صورتگرفته در زمینه تنیدگی اخالقی حاکی از

متفاوت با نیاز بیماران ،تقاضاها و خواستههای بیمار و

سطح متوسط به باالی این پدیده در پرستاران بخشهای

خانوادهاش از تیم درمانی و اتانازی ،همگی از عللی هستند که

مراقبت ویژه بوده است و شرایط خاص مراقبتی در این

میتوانند پرستاران این بخشها را با تنیدگی اخالقی مواجه

بخشها را در پیدایش این پدیده در پرستاران دخیل دانستهاند

سازند (.)3-10

(.)7 ،2

در این میان یکی از علل مهم ایجادکننده تنیدگی مواجه

 Papathanassoglouو همکاران ( 2012م ).میزان تنیدگی

پرستاران با پزشکان و پرستارانی است که اقدام به مراقبتهای

اخالقی در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه را باال دانسته و

غیر ضروری کرده و از کفایت الزم جهت مراقبت از بیمار

همچنین بیان میکنند که این سطح تنیدگی اخالقی با سطح

برخوردار نیستند (.)11-12

پایین ارتباط بین پزشک و پرستار و همچنین خودمختاری

ارتباط بین پزشک و پرستار به عنوان تعامل متقابل در امر
مراقبت از بیمار برای دستیابی به اهداف مشترک درمانی

پرستاران ارتباط معنیدار دارد (.)12
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 Manojlovichو همکاران ( 2003م ).نیز در مطالعه خود

دیالیز) در سطح استان خراسان جنوبی انتخاب شدند.

ارتباط مطلوب بین پزشک و پرستار را در پیشرفت روند

معیارهای ورود به پژوهش شامل دارابودن حداقل مدرک

اقدامات درمانی و در نتیجه دستیابی به اهداف درمانی مؤثر

کارشناسی پرستاری و داشتن یک سال سابقه کار در

دانستهاند (.)11

بخشهای مراقبت ویژه بود .ابزار جمعآوری دادهها عبارت از

 Hamricو همکاران ( 2007م ).در مطالعه خود ،تأثیر

پرسشنامه دو قسمتی بود که بخش اول آن شامل اطالعات

دیدگاه مشترک بین پزشک و اعضای تیم درمانی در زمینه

دموگرافیک :سن ،جنس ،تحصیالت ،تعداد سالهای خدمت،

مراقبت از بیماران در حال مرگ ،در بخشهای مراقبت ویژه را

نوع استخدام و نوع بخش خدمت و بخش دوم آن شامل

در پیشگیری از افت کیفیت درمان و دستیابی به تصمیمگیری

پرسشنامه  21سؤالی تنیدگی اخالقی  Corlyو پرسشنامه 21

بهتر را بیان نمودهاند (.)17

سؤالی ارتباط بین پزشک و پرستار در بخشهای مراقبت ویژه

رستمی و همکاران ( 2010م ).سطح ارتباط بین پزشک و

بود .پرسشنامه تنیدگی اخالقی اولیه در سال  1332توسط

پرستار را در حد متوسط دانسته و عدم نظرخواهی پزشکان از

 Corlyطراحی شده ( )13و در سال  2007نیز توسط وی

پرستاران را مهمترین عامل اختالل ارتباط بین آنها معرفی

مورد تجدید نظر قرار گرفته و به  21سؤال تقلیل یافت (.)20

میکنند ( .)13مسرور و همکاران ( 2012م ).نیز ارتباط خوب

این پرسشنامه بارها در کشور مورد استفاده قرار گرفته و روایی

بین پزشک و پرستار را با رخدادهای ایمنی در بیماران

و پایایی آن مشخص گردیده است .عباسزاده و همکاران

معنیدار گزارش کردهاند (.)18

ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/33درصد گزارش

به طور کلی ،میتوان گفت ارتباط سالم و مطلوب پزشک

کردهاند ( .)7سؤاالت این پرسشنامه شامل وضعیتهایی است

با پرستاران به عنوان فردی که بیشترین تماس را با بیمار دارد،

که شدت و تکرار تنیدگی اخالقی را در مواجه با این وضعیتها

خواهد توانست ،نقش بسیار مؤثری در بهبود جو اخالقی و

میسنجد .دامنه نمرات در بعد شدت از اصالً (صفر) تا بسیار

پیشگیری از تنیدگی اخالقی داشته باشد .از این رو با توجه به

زیاد (پنج) و در بعد تکرار از هرگز (صفر) تا مکرراً (پنج) مرتب

اهمیت موضوع تنیدگی اخالقی و تأثیرات نامطلوب مستقیم و

شده است.

غیر مستقیم آن و همچنین با توجه به اینکه ارتباط بین

پرسشنامه ارتباط بین پزشک و پرستار توسط Shortell

تنیدگی اخالقی و ارتباط بین پزشک و پرستار در کشور کمتر

در سال  1331طراحی شده ( )21و در مطالعات مختلف مورد

مورد توجه قرار گرفته است ،مطالعه حاضر با هدف تعیین

استفاده قرار گرفته است ( .)11-12این پرسشنامه از 1

ارتباط تعیین ارتباط بین پدیده تنیدگی اخالقی و ارتباط بین

زیرمقیاس (ارتباطات باز ،درک ،تناسب و صحت) تشکیل شده

پزشک و پرستار در بخشهای مراقبت ویژه استان خراسان

است .گزینههای آن طبق مقیاس لیکرت  2امتیازی از یک

جنوبی در سال  1331صورت گرفته است.

(کامالً مخالفم) تا پنج (کامالً موافقم) مرتب شدهاند .این
پرسشنامه به روش ترجمه دو طرفه از انگلیسی به فارسی و

مواد و روشها

سپس از فارسی به انگلیسی برگردانده شده و هر دو نسخه از

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است که

نظر تطابق مورد بررسی قرار گرفتند .پرسشنامه پس از ترجمه

نمونههای آن را  212نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای

توسط محقق مورد روایی و پایایی قرار گرفته و روایی آن با

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تشکیل میدادند.

استفاده از  10نفر از اساتید صورت گرفته و شاخص روایی

واحدهای مورد پژوهش به صورت در دسترس و از بخشهای

محتوا ( )CVIآن  0/85محاسبه شده است .پایایی آن نیز با

مراقبت ویژه (بخش مراقبت ویژه نوزادان ( ،)NICUبخش

استفاده از ضریب همبستگی درونی (آلفای کرونباخ ) 0/83

مراقبت ویژه قلب ( ،)CCUبخش مراقبت ویژه ( )ICUو

محاسبه گردیده است .پرسشنامهها پرسشنامه پس از کسب
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تنیدگی اخالقی و ارتباط بین پزشک و پرستار
مجوزهای قانونی جهت تکمیل در اختیار پرستاران مورد

ارتباط بین پزشک و پرستار با تکرار تنیدگی اخالقی رابطه

مطالعه قرار گرفت .یک هفته پس از توزیع با مراجعه به

معنیدار داشت ( ،)r=0/31 ،P<0/02اما بین میانگین نمره

بخشهای مربوطه توسط محقق جمعآوری گردید .از کل 210

ارتباط بین پزشک و پرستار با شدت تنیدگی اخالقی ارتباط

پرسشنامه توزیعشده 212 ،پرسشنامه جمعآوری شد (میزان

معنیداری مشاهده نشده (.)P>0/02

پاسخدهی 83/28 :درصد).
طول مدت جمعآوری دادهها از کل بخشها  21روز طول
کشید .دادهها پس از جمعآوری توسط نرمافزار  SPSS 16مورد

جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمره ارتباط بین پزشک و
پرستار بر اساس حیطههای مختلف

تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدفهای مطالعه از آمار

ابعاد

میانگین±انحراف معیار

توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و

ارتباط باز

1/02±0/82

تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس) استفاده شد.

درک

2/3±1/1

تناسب

2/8±0/31

صحت

3/1±1/2

کل

3/2±1/1

مالحظات اخالقی
این پژوهش دارای تأییدیه از مرکز اخالق و حقوق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شماره 31:112
میباشد .ابتدا به واحدهای پژوهش در رابطه هدف پژوهش و
نحوه پاسخگویی به پرسشنامه اطالعات کامل داده شد .همچنین
به آنها خاطرنشان شد که شرکت در مطالعه اختیاری بوده و
برای شرکت یا کنارهگیری از مطالعه آزادی کامل دارند.
رضایت شفاهی شرکتکنندگان برای شرکت در پژوهش کسب
و درباره بینامی پرسشنامهها و محرمانگی اطالعات به آنان
اطمینان خاطر داده شد.
یافتهها
واحدهای مورد مطالعه شامل  212پرستار بودند که در

بین نمره ارتباط بین پزشک و پرستار و متغیرهای سن و
تعداد سالهای خدمت همبستگی مثبت و معنیدار مشاهده
شد ،اما بین تنیدگی اخالقی با متغیرهای سن و تعداد سالهای
خدمت همبستگی معکوس مشاهده شد (جدول  .)2همچنین
آزمون آنالیز واریانس رابطه معنیداری را بین تنیدگی اخالقی و
نوع بخش بستری نشان داد (جدول .)3
جدول  :2ارتباط بین میانگین تنیدگی اخالقی و ارتباط
پزشک و پرستار با سن و تعداد سالهای خدمت
متغیر

دامنه سنی  22-17سال قرار داشته و میانگین سنی آنها 28

تنیدگی

ارتباط بین پزشک

اخالقی

و پرستار

r=-0/22

r=0/17

P=0/03

P=0/03
r=0/3
P=0/01

سال برآورد شد .از نظر جنسیت  %83از شرکتکنندگان زن و

سن

 %17از آنان مرد بودند .حداقل و حداکثر تعداد سالهای

تعداد سالهای

r=-0/3

خدمت پرستاران  1-28سال با میانگین  10سال گزارش شد.

خدمت

P=0/03

بیشترین فراوانی مربوط به پرستاران رسمی ( )%15و کمترین
آن مربوط به پرستاران طرحی ( )%15بود .میانگین نمره شدت
تنیدگی اخالقی  3±0/25و تکرار تنیدگی اخالقی 3/55±0/2
( )0-2بود .میانگین نمره ارتباط بین پزشک و پرستار 3/2±1/1
( )1-2برآورد شد .میانگین حیطههای این پرسشنامه به
تفکیک در جدول  1نشان داده شده است .میانگین نمره
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جدول  :3میانگین و انحراف معیار تنیدگی اخالقی و ارتباط

برآیند مثبت درمانی در بیماران مربوط میداند (.)11

پزشک و پرستار بر حسب بخش محل خدمت و جنس

 2002( Gutierriezم ).نیز در مطالعهاش ارتباط مؤثر بین

تنیدگی
متغیر

تعداد درصد

اخالقی
))M±SD

ارتباط

پزشک و پرستار را منبع مهمی برای رفع تضادهای شغلی و در

پزشک و

نتیجه کاهش شدت تنیدگی اخالقی معرفی میکند ( .)22این

پرستار

ارتباط خوب میتوان از بسیاری از تضادها به دنبال

))M±SD

تصمیمگیری پزشکی و درمانی جلوگیری کرده و تکرار تنیدگی

3±0/58

اخالقی را در پرستاران کاهش دهد .بنابراین انتظار میرود با

نوع بخش

.ICU

1/11±0/58 50/33 131

.CCU

3/1±0/15 3/21±0/2 20/33 12

کاهش این تناقضات و بهبود روابط مطلوب بین افراد تیم

2/83±1/2

درمانی و از جمله پزشک و پرستار زمینه بروز و تکرار تنیدگی

11 .NICU
دیالیز

5/21

1±0/23

2/55±0/77 2/1±0/11 11/52 22
P=0/03

P=0/1

جنس

کل

212

100

زن

173

83

3/3±1/1 3/22±0/55

مرد

35

17

1±0/3

2/5±0/28

کل

212

100

P=0/07

P=0/08

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که بین تکرار تنیدگی اخالقی
و ارتباط بین پزشک و پرستار ارتباط منفی معنیداری وجود
دارد .این به معنای آن است که ارتباط خوب بین پزشک و
پرستار باعث کاهش تکرار تنیدگی اخالقی در پرستاران
میشود ،اما بین شدت تنیدگی اخالقی با ارتباط بین پزشک و
پرستار ارتباط معنیداری مشاهده نشد 2012( Lazzarin .م).
ارتباط خوب بین اعضای تیم درمانی را در کاهش بروز حوادث
تنشزا مؤثر دانسته و نقش آن را به عنوان یک عامل
پیشگیریکننده غیر قابل انکار میداند (.)3
 2012( Papathanassoglouم ).نیز ارتباط بین تکرار
تنیدگی اخالقی و ارتباط بین پزشک و پرستار را معنیدار
دانسته و بیان میکند که ارتباط خوب بین اعضای تیم درمانی
و از جمله پزشک و پرستار اعتماد به نفس پرستاران را افزایش
داده و در نتیجه وقوع شرایط زمینهساز تنیدگی اخالقی را در
محیطهای درمانی کاهش میدهد (Manojlovich .)12

( 2003م ).ارتباط خوب بین پزشک و پرستار را در کاهش
استرسهای شغلی و اخالقی موجود در حرفه و همچنین
نارضایتی پرستاران مؤثر دانسته و نتیجه مطلوب آن را به

اخالقی در پرستاران کاهش یابد.
سطح شدت و تکرار تنیدگی اخالقی در این مطالعه در حد
متوسط بوده است .مطالعات متفاوت در این زمینه حاکی از آن
است که این پدیده در بین پرستاران از شیوع باالیی برخوردار
است .برهانی و همکاران ( 2011م ).سطح این پدیده را در
پرستاران متوسط به باال ذکر نمودهاند (.)1
 apathanassoglouنیز سطح این پدیده را در پرستاران
باال دانسته و روند رو به رشد این پدیده در محیطهای درمانی
را نگرانکننده دانسته است ( 2007( Hamric .)12م ).نیز
شدت و تکرار تنیدگی اخالقی در پرستاران بخشهای مراقبت
ویژه را باال دانسته و علت اصلی این پدیده ،را عدم
تصمیمگیری مناسب در روند درمان بیماران انتهای حیات
میداند ( 2012( Joolaee .)17م ).نیز ضمن بررسی ارتباط بین
تنیدگی اخالقی و رضایت شغلی ،سطح تنیدگی اخالقی در
پرستاران را در حد متوسط به باال گزارش کرده است (.)8
بررسی این مطالعات به طور کل نشاندهنده سطح متوسط به
باالی این پدیده در پرستاران بوده است.
سطح ارتباط پزشک و پرستار در این مطالعه در حد
متوسط بود Papathanassoglou .ارتباط و مشارکت بین
پزشک و پرستار را در بخشهای مراقبت ویژه پایین گزارش
کرده است ( Hamric .)12نیز ارتباط بین اعضای تیم درمانی
از جمله پزشک و پرستار را غیر مؤثر و پایین دانسته و بیان
میکند که وجود ارتباط بین پرستار و پزشک بدون دربرداشتن
کیفیت مؤثر ،نمیتوان نقش مؤثری در بهبود برآیند درمان
داشته باشد ( Manojlovich .)17ارتباط بین پزشک و

سمیه محمدی و همکاران59 /

تنیدگی اخالقی و ارتباط بین پزشک و پرستار
پرستار را مطلوب گزارش کرده و بیان میکند که این ارتباط

میتوان بسیاری از چالشهای پیش روی تیم درمانی را برطرف

خوب ،رابطه معنیداری با برآیند درمانی بیماران نداشته است

سازد (.)17

( .)11رستمی و همکاران نیز گزارش نمودهاند که اکثر

 Manojlovichبیان میکند که افزایش سن و تعداد

پرستاران ارتباط متوسطی با پزشکان داشتهاند .همچنین آنان

سالهای خدمت در پرستاران به طور غیر مستقیم باعث

داشتن مهارتهای ارتباطی خوب توسط پرستاران را الزمه این

افزایش اعتماد به نفس آنها شده و در نتیجه تأثیر مثبتی بر

ارتباط مناسب دانستهاند (.)13

رابطه بین آنها و پزشکان خواهد داشت (.)11

ارتباط بین تنیدگی اخالقی با سن و تعداد سالهای

 Papathanassoglouنیز بیان میکند که افزایش تجربه

خدمت در پرستاران معکوس و معنیدار بود .عباسزاده و

کاری پرستاران میتوان باعث شود که آنها در ارتباط با سایر

همکاران ( 1331ش ).و همچنین برهانی و همکاران (1333

افراد تیم درمانی از نوعی احترام برخوردار بوده و در نتیجه از

ش ).نیز نتایج مشابهی را گزارش نمودهاند .این بدان معنی

بسیاری از چالشهای اخالقی در رابطهشان جلوگیری میشود

است که وقتی سن و تعداد سالهای خدمت و تجربه پرستاران

(.)12

در محیطهای بالینی افزایش مییابد ،شدت و تکرار تنیدگی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که داشتن مهارتهای

اخالقی در آنها کاهش مییابد .میتوان گفت او ًال تجربه افراد

ارتباطی خوب بین پزشک و پرستار به عنوان اعضای تیم

از بروز بسیاری عوامل ایجادکننده تنیدگی جلوگیری کرده،

مراقبتی میتوان از بروز پدیده تنیدگی اخالقی و تکرار آن

ثانیاً افراد از روشهای مختلفی برای سازگاری و رفع شدت

جلوگیری کند .در نتیجه ارتباط سازنده و مؤثر خواهد توانست

شرایط چالشهای اخالقی استفاده میکنندMcClendon .

به طور غیر مستقیم از نارضایتی کاری و همچنین افت کیفیت

( 2007م ).نیز بیان میکند که افرادی که از سن پایینتر و

مراقبت پیشگیری نماید .همچنین حضور پرستاران با تجربه در

تجربه کاری کمتری در برابر حوادث مراقبتی برخوردارند ،در

محیطهای کاری در کنار سایر پرستاران جهت حمایت و

مواجه با شرایط حاد مراقبتی دچار تنیدگی اخالقی شده و به

مدیریت بهتر شرایط تنشزا توصیه میگردد .از طرف دیگر،

دلیل اینکه پیشزمینه قوی برای مقابله با آن ندارند ،بیشتر

پرستاران باتجربه با برقراری رابطه بهتر با پزشکان و سایر

تحت تأثیر این شرایط قرار میگیرند (2010( Epstein .)23

اعضای تیم درمانی خواهند توانست از بسیاری از چالشهای

م ).نیز نتیجه گرفته است که افراد با تجربه باالی کاری ممکن

ناشی از روابط نامناسب پیشگیری نمایند .بنابراین شناخت

است به دالیلی همانند مواجه با شرایط مشابه و همچنین

عوامل مؤثر بر این ارتباط و همچنین ارائه راهکارهایی برای

کسب دانش و آگاهی در مقابله با شرایط تنشزا ،در مواجه با

ارتقای جو ارتباطی مطلوب در جهت کاهش این پدیده و نیز

عوامل ایجادکننده تنیدگی اخالقی کمتر دچار تنیدگی شده و

انجام مطالعات وسیعتر در این زمینه در سایر نقاط کشور

شدت آن را با میزان کمتری درک میکنند (.)2

توصیه میگردد.

ارتباط بین پزشک و پرستار با سن و تعداد سالهای
خدمت در این مطالعه معنیدار و مثبت بوده است .این بدان
معنی است که هر چه سن و تعداد سالهای خدمت در
پرستاران مورد مطالعه باالتر باشد ،ارتباط آنها با پزشکان بهتر
شده است Hamric .در مطالعهاش بیان میکند که ارتباط
خوب بین پزشک و پرستار بیش از آنکه تحت تأثیر سن و تعداد
سالهای خدمت باشد به مهارتهای ارتباطی آنها وابسته است.
وی همچنین بیان میکند که داشتن مهارتهای ارتباطی خوب

تشکر و قدردانی
از تمامی پرستاران شرکتکننده در مطالعه و افرادی که در
انجام این پژوهش همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی میگردد.
تعارض منافع وجود ندارد.
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