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چکيده
هدف از اين مطالعه بررسي رابطه آشفتگي اخالقي با عملكرد شغلي پرستاران شهر كرمانشاه است .جامعه آماري اين پژوهش را كليه
پرستاران شهر كرمانشاه حدود ( )099نفر كه با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي از ميان تمامي بيمارستانهاي شهر كرمانشاه كه
در كل  21بيمارستان است ،تعداد  5بيمارستان كه زير نظر دانشگاه علوم پزشكي بود انتخاب شد و با استفاده از جدول مورگان
تعداد  160نفر از پرستاران (زن و مرد) بهصورت تصادفي در دسترس انتخاب شدند؛ اما با توجه به ريزش آزمودنيها تعداد 099
نفر وارد پژوهش شدند .با كسب رضايت از پرستاراني كه حاضر به همكاري در پژوهش بودند ،پرسشنامههاي آشفتگي اخالقي
همريك و همكاران و عملكرد شغلي ،توزيع شد و با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره تحليل انجام
گرفت .نتايج نشان داد كه آشفتگي اخالقي ميتواند عملكرد شغلي را در پرستاران پيشبيني كند .ارزيابي و شناخت عملكرد شغلي
و ارتباط آن با آشفتگي اخالقي ميتواند رهنمودهاي ارزشمندي را در زمينه بهبود عملكرد شغلي پرستاران به همراه داشته باشد.
واژههای کلیدی :آشفتگي اخالقي ،عملكرد شغلي ،پرستاران
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مقدمه
شغل پرستاري نقش محوري در ارائهي مراقبت بهداشتي در همهي كشورها دارد و امروزه بخش بهداشت و درمان به دليل ارتباط
مستقيم با سالمتي انسانها يكي از مهمترين حوزههاي توسعه پايدار در جوامع بشري به شمار ميرود و تحقق اين امر نيازمند وجود
گروه درمانگر شاداب ،سالم و باانگيزه كاري باال است .ازجملهي افراد اين گروه ،كادر پرستاري بيمارستانها مي باشند (مسعودي،
اعتمادي فر ،افضلي ،خيريو حسن پور دهكردي .)2031 ،امروزه سازمانها در شرايط محيطي قرار دارند كه بايد بهطور فزايندهاي در
تالش باشند تا با تغييرات رخداده در محيط همراه شوند و درنتيجه آنها بخش عظيمي از تالش خود را به كوشش در جهت وجوه
متمايزكنندهاي متمركز كنند .بهاينترتيب كه برخي سازمانها به اين واقعيت رسيدهاند كه تغيير در تمركزشان به سمت كاركنان
ميتواند يك استراتژي خوب در تركيب سازمان باشد (قالوندي .)2005 ،عوامل متعددي با عملكرد شغلي مرتبط هستند ،مطالعات
نشان دادهاند كه عالوه بر عوامل پرتنش داخلي ،عوامل سازماني و مديريتي نيز در عملكرد مرتبط با كار در ميان پرستاران دخيل و
مهم هستند ،بعضي از محققان نتيجه گرفتهاند كه عملكرد شغلي از ترتيب اجتماعي بهويژه بهوسيلهي سازمان كاري تعيينشده ،از
تعامل اين عوامل سازماني و ويژگيهاي فردي كاركنان ناشي ميشوند ،با توجه به اينكه هر پرستار چگونه بهطور فردي با تنش
مربوط به كار در محل كاري خودسازگاري پيدا ميكند ،ونيز با چه موقعيتهاي تنشزايي چون وضعيت كاري مختلف (شيفتهاي
شب) شرايط كاري و موقعيتهاي پرتنش (رنج هيجاني و مرگ بيماران) مواجه ميشوند ،برخوردها و عكسالعملهاي آنها متفاوت
است (اسويندو ،2بيرينگ 1و رامل .)1996 ،0عملكرد هر سازمان تابع عملكرد مديران و كاركنان ،فرصتها ،منابع و امكانات و نيز
متأثر از سيستمهاي محيطي و سازمانهاي ديگر است (رحيم نيا و ديگران .)2030 ،پرستاري حرفهاي است كه همواره بنا بر ماهيت
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خود با مسائل اخالقي شايعي روبرو بوده است ،يكي از اين موضوعات ،آشفتگي اخالقي است كه همهروزه بيشازپيش موردتوجه
پژوهشگران قرارگرفته است ،گسترش روزافزون دانش سالمتي ،گروه مراقبين را با مسائل اخالقي مختلفي مواجه ساخته است كه
در اين ميان آشفتگي اخالقي از اهميت خاصي برخوردار است (همريك و همكاران .)1991،آشفتگي اخالقي براي اولين بار توسط
(جامپتون )2031،مطرحشده و شامل عدم تعادل روانشناختي ناشي از تصميمات اخالقي است كه به دليل محدوديتهاي سازماني
موجود به عملكرد اخالقي منجر نميشود (ويلكينسون و ناتانيل .)1996 ،آشفتگي اخالقي بااحساس ناكامي ،خشم و اضطراب
بهخصوص زماني كه پرستاران با موانع سازماني و تعارضات بين فردي مواجه ميشوند مرتبط است .به عقيده ناتانيل آشفتگي اخالقي
درد يا ناراحتي عاطفي و ذهني است كه در آن فرد ضمن آگاهي از موضوع اخالقي ،درباره عمل درست نيز قضاوت اخالقي انجام
ميدهد ،ولي در عمل به دليل محدوديتهاي واقعي يا ذهني ،دچار خطاكاري اخالقي ميشود (ناتانيل .)1996 ،كورلي بيان ميدارد،
حس مسئوليتپذيري پرستاران هنگام مراقبت از بيماران در مقايسه باقدرت تصميمگيري آنان قويتر است؛ تعارض بين حس
مسئوليت در پرستار ،قدرت پزشك و مديريت بيمارستان باعث ايجاد عدم تعادل بين قدرت و مسئوليت و سرانجام آشفتگي اخالقي
ميشود (كورلي .)2005 ،شواهد موجود نشان ميدهد كه آشفتگي اخالقي در پرستاران بر كيفيت مراقبت آنان بر بيماران اثر گذاشته
و مشكالت ثانويه سالمتي در بيماران ايجاد ميكند (ريس ،همريك و ردي .)1993 ،با توجه به مطالعه كامينگس پرستاراني كه از
آشفتگي اخالقي در محيط كاري رنج ميبرند مشكالت بهداشت رواني بيشتري را گزارش كرده و تالش ميكنند بخش محل كار
خود را در بيمارستان تغيير دهند (كامينگز .)1990 ،با استناد به يافتههاي تجربي و با توجه به اينكه هيچگونه پژوهش مستقل و
جامعي درزمينهي رابطه آشفتگي اخالقي با عملكرد شغلي پرستاران انجامنشده است كه به بررسي اين متغيرها پرداخته باشد ،اين
پژوهش به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا بين آشفتگي اخالقي با عملكرد شغلي پرستاران رابطه وجود دارد؟
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روش پژوهش
پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است كه باهدف تعيين رابطه آشفتگي اخالقي ،با عملكرد شغلي پرستاران شهر كرمانشاه
است .متغير آشفتگي اخالقي بهعنوان متغيرهاي (پيشبين) و عملكرد شغلي بهعنوان متغير (مالک) است .جامعه آماري پژوهش
حاضر را كليه پرستاران زن و مرد ( 099نفر) شهر كرمانشاه تشكيل دادهاند كه بر اساس مالک ورود و خروج و مطابق با جدول
مورگان ( )160نفر؛ بهعنوان نمونه و به روش نمونهگيري خوشهاي انتخاب شدند و با كسب رضايت از آن دسته از پرستاراني كه
حاضر به همكاري در پژوهش بودند پرسشنامه شرح داده شد و اجرا شد .ابزارهاي گردآوري دادههاي پژوهش شامل دو پرسشنامه
استاندارد آشفتگي اخالقي و عملكرد شغلي بود.
پرسشنامه آشفتگی اخالقی همريك و همكاران :توسط كورلي براي اندازهگيري تجربه پرستاران از آشفتگي اخالقي تدوينشده
است .پرسشنامه اوليه آشفتگي اخالقي  MDSتوسط كورلي ،الويك ،گورمن و كلور در سال  1992در  03گويه ساخته شد ،سپس
پرسشنامه اصالحشده آشفتگي اخالقي  MDS-Rتوسط همريك ،بورچرز و اپستين ( )1921براي پرستاران طراحي و بررسي شد
كه داراي  12گويه است .در ايران اين ابزار توسط عرب و برزگري ( )2000به فارسي ترجمه و مورد اعتبار يابي قرار گرفت كه
نهايتا  0گويه از آن حذف و به  23گويه تقليل يافت .ابزار جمعآوري داده شامل پرسشنامه سهقسمتي است .بخش اول جهت
جمعآوري اطالعات دموگرافيك افراد مورداستفاده قرار ميگيرد در اين بخش اطالعاتي همانند جنس ،سن ،نوع بخش محل خدمت،
نوع استخدام و تعداد سالهاي خدمت جمعآوري ميگردد .بخش دوم شامل پرسشنامه آشفتگي اخالقي كورلي بوده و بخش سوم
شامل پرسشنامه توانمندي محيطي است كه در سال  2001توسط راندولف و بالنچد گسترش يافت .گويه هاي آن در مورد شدت
از اصال (صفر) تا بسيار زياد( ،پنج) ،و در مورد تكرار از هرگز( ،صفر) تا مكررا( ،پنج) مرتبشده است (راندولف و بالنچد.)2001 ،
در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ  9/31به دست آمد.
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پرسشنامه عملكرد شغلی :پرسشنامه عملكرد شغلي پاترسون ( )2000داراي  11گويه بوده و هدف آن سنجش ميزان عملكرد شغلي
است .طيف نمره دهي آن بر اساس ليكرت پنج گزينهاي است .در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ  9/30به دست آمد .تجزيهوتحليل
دادهها با استفاده از نرمافزار آماري  spss22در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شد .در سطح توصيفي از آمارههاي نظير ميانگين،
انحراف استاندارد ،در سطح استنباطي از آزمونهاي ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گامبهگام بهره گرفتهشده است.
يافتهها
همانطور كه در جدول  2آمده است ميانگين متغير آشفتگي اخالقي  20/12است .اطالعات توصيفي آشفتگي اخالقي در جدول 2
آمده است.
جدول  ) 2دادههاي توصيفي متغير آشفتگي اخالقي
متغير

تعداد

كمينه

بيشينه

ميانگين

انحراف استاندارد

همبستگي با عملكرد شغلي

سطح معناداري

آشفتگي اخالقي

099

21

53

20/12

0/11

9/10

9/992

جدول )1نتيجه رگرسيون گامبهگام براي پيشبيني عملكرد شغلي بر اساس آشفتگي اخالقي
متغير پيشبين

F

R

R2

B

β

T

Sig

آشفتگي اخالقي

6/10

9/50

9/13

-5/16

-9/02

-1/13

9/992

نتايج حاصل از رگرسيون گامبهگام در جدول  1مبين آن است در اين گام مدل با  F=6/10ميتواند  9/13واريانس عملكرد شغلي
را تبيين كند .در اين گام آشفتگي اخالقي با ضرايب بتاي  -9/02توان پيشبيني عملكرد شغلي را دارد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه آشفتگي اخالقي با عملكرد شغلي پرستاران شهر كرمانشاه است .نتايج تحليل دادهها نشان داد
كه آشفتگي اخالقي با عملكرد شغلي رابطه منفي معناداري دارد .اين يافته با پژوهش عرب و برزگري ( )2000همخوان است.
بنابراين تصور و درک پرستاران از محدوده تكاليفي كه در حيطهي كاري بر عهدهدارند ،تحت تأثير عوامل ذهني همچون مفاهيم
اخالقي و ارزشي است .چراكه تعيين اينكه آيا يك تكليف جزئي از وظايف شغلي و انساني است تنها از طريق قوانين سازماني
مشخص نميگردد ،بلكه ارزشگذاريهاي اخالقي پرستاران نيز بر آن تأثير ميگذارد .بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت با افزايش ميزان
آشفتگي اخالقي ،فرد خود را دچار اضافهبار شغلي احساس ميكند و تعارضي بين تمايالت اخالقي خود براي انجام هر چه كاملتر
وظايف شغلي و انساني با محدوديتهاي سازماني كه گاهي مانعي هستند براي انجام اينگونه تمايالت اخالقي ايجاد ميكنند،
احساس ميكند .بنابراين پرستاران وظايف محوله را بيشتر از توان خود بهحساب آورده و درک آنها از تنيدگي شغلي چه از طرف
سازمان و چه از طرف بيماران ،تحت تأثير تعارضات اخالقي قرارگرفته و بهاحتمال برآورد بيشتري ازآنچه در واقعيت به آنها محول
شده را احساس ميكنند (ريدمن .)1999 ،از طرفي آشفتگي اخالقي ميتوانند عملكرد شغلي پرستاران را پيشبيني كند .نتايج تحليل
رگرسيون نشان داد كه نمره كل آشفتگي اخالقي ميتوانند عملكرد شغلي را پيشبيني كنند .اين يافتهها با نتايج پژوهشهاي ناتانيل
( ،)1996ريس ،همريك و ردي ( ،)1993كامينگز ( )1990مطابقت دارد .نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه آشفتگي اخالقي نقش
مهمي در افزايش عملكرد شغلي پرستاران دارند .بهطوريكه آشفتگي اخالقي توانست  9/13عملكرد شغلي در پرستاران را پيشبيني
كند .بر اين اساس ميتوان بيان كرد اصليترين عامل تعيينكننده پيشرفت و توسعه جامعه در شرايط متحول كنوني جهاني ،ميزان
برخورداري از نيروي انساني كارا و خالق در سازمانها نظير بيمارستانها است كه اين خود به ميزان برخورداري جوامع از دانش،
آموزش ،پژوهش و بهسازي محيط زندگي بستگي دارد .سازمانهاي امروزي در محيطي پويا ،پيچيده و سنتگريزي قرار دارند و
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دائما از محيط اطراف خود تأثير ميپذيرند و تغيير را بهعنوان ضرورتي اجتنابناپذير پذيرفتهاند .با درک اين مهم كه تغيير جزء
الينفك و ذات سازمانها هزاره سوم شده است ،قدرت سازگاري و انطباق با تحوالت اخير در عرصه مختلف اقتصادي ،اجتماعي و
آموزشي افزايش مييابد .ازاينرو ،داشتن نيروي انساني توانا و كارآمد منافع بسيار زيادي براي سازمانها به دنبال خواهد داشت؛
بنابراين الزم است كه بيمارستانها با توجه به شرايط و مقتضيات خود ،سازوكارهاي مناسب را جهت افزايش عملكرد شغلي پرستاران
شناسايي و كليه امكانات خود را براي آن آماده نمايند .ازآنجاييكه بهبود عملكرد پرستاران ضرورت و اهميت دارد ،ازاينرو توجه
به نيازها و ويژگيهاي تكتك پرستاران و تأمين منافع آنها با در نظر گرفتن منافع بيمارستان از اهميت ويژهاي برخوردار است .بر
اساس يافتههاي پژوهش در زمينه تأثير و نقش آشفتگي اخالقي در عملكرد شغلي ميتوان اذعان داشت كه آشفتگي اخالقي ميتوانند
بر عملكرد شغلي پرستاران تأثير و موجب افزايش و بهبود آن شوند .بر اين اساس ميتوان گفت اگر انسان بر پايه محوريت اخالق
و معنويات خود عمل كند ،ميتوان بهعنوان انساني دلسوز به ديگران كمك كند ،بنابراين آشفتگي اخالقي در پرستاران بهعنوان يك
منبع غني عمل ميكنند و پرستاراني كه از آشفتگي اخالقي كمتري برخوردار باشند در عملكرد شغلي شايستگي بيشتري را از خود
نشان ميدهند .بنابراين در زمينه ارتقاي عملكرد شغلي پرستاران بايد به اين عوامل توجه ويژهاي شود .نظر به اينكه هر پژوهش
محدوديتهايي دارد ،پژوهش حاضر نيز از اين امر مستثنا نبوده و داراي محدوديتهايي است كه از مهمترين آنها استفاده از ابزار
خود گزارش دهي جهت بررسي برخي از متغيرهاي پژوهش (آشفتگي اخالقي) است .اين پژوهش در محدوده سني  11تا  51سال
و منحصرا در شهر كرمانشاه انجامگرفته است ،لذا تعميم نتايج آن به ديگر گروههاي سني و شهرهاي كشور بايد بااحتياط كامل
صورت گيرد .پيشنهاد ميشود اين پژوهش بر روي اقشار و گروههاي سني مختلف نيز اجرا شود و اينكه براي ارزيابي متغيرها از
ابزارهاي ديگري بهغيراز پرسشنامه ،نظير مصاحبه نيز استفاده شود .در پايان الزم به ذكر است با توجه به اينكه تاكنون پژوهشي در
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نمونه پرستاران با متغيرهاي ذكرشده انجام نگرفته ،پيشنهاد ميشود محققان در اين زمينه تحقيقاتي انجام داده و نتايج آن را به ثبت
برسانند.
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The Relationship between Moral Disorder and Nurses' Job Performance
Heidarisharaf, Parisa1; Haji Azizi, Arezoo2; Nemati, Mahshid3; Feyzi Barnaji, Azadeh4; Talebi
Rezvan5*

Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between moral disorder and nurses' job
performance in Kermanshah. The statistical population of this study was all nurses in Kermanshah city
(900) who were selected by cluster sampling from all hospitals of Kermanshah in total of 12 hospitals, 5
hospitals under the supervision of Medical University. Using Morgan table, 269 nurses (male and female)
were randomly selected. But due to the fall of the sample, 300 people entered the study. The satisfaction of
nurses who were willing to cooperate in the study was distributed to the questionnaires of the Hamriek et
al. Ethical Disorder Questionnaire and job performance questionnaire. The results showed that moral
turmoil can predict nurses' job performance. Evaluation and recognition of job performance and its
relationship with moral turmoil can provide valuable guidance in improving nurses' job performance.
Keywords: Moral turmoil, Job performance, Nurses
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