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 های مراقبت ویژه بررسی ارتباط خستگی ناشی از شفقت و حساسیت اخالقی در پرستاران بخش

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، 1جوندا آزاده

 ، دکترای پرستاری2* طاهره نصرآبادی

 ، دانشجوی دکترای پرستاری3سپیده نصراهلل

 
 خالصه

های های مراقبت ویژه بیمارستان   پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین خستگی ناشی از شفقت و حساسیت اخالقی در پرستاران بخش                   هدف.

 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد.

خستگی ناشی از ابراز     ”منجر به نوعی خستگی به نام         ند اتوشوند که میمیو  بررویطی ابا شرن،  جویادمداز  قبت اسطه مروابه پرستاران    زمینه.

تواند در کاهش مشکالت ناشی از مراقبت        شود. حساسیت اخالقی به عنوان پایه و سنگ بنای اخالق در پرستاری می              “ شفقت نسبت به بیماران   

 برای پرستاران مفید باشد.  

های مراقبت  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی همبستگی است که جامعه آماری آن را کلیه پرستاران شاغل در بخش                       روش کار. 

تشکیل دادند. از طریق روش سرشماری و بر اساس              6936ماه اول سال       6های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در            ویژه بیمارستان 

و “ فیگلی”ها از سه پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، خستگی ناشی از شفقت              آوری داده پرستار انتخاب شدند. برای جمع      055معیارهای ورود   

با استفاده از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و استنباطی               63نسخه   SPSSافزار    ها در نرم    استفاده گردید. داده  “ هان”حساسیت اخالقی   

 )آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنف، تی مستقل، آنووا و ضریب همبستگی پیرسون( تحلیل و ارائه شدند.

( و میانگین نمره خستگی ناشی از       655)از دامنه نمره صفر تا        69/63با انحراف معیار      09/06میانگین نمره حساسیت اخالقی پرستاران،        ها.یافته

( بود. ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین حساسیت اخالقی پرستاران و              05)از دامنه نمره صفر تا        6/66با انحراف معیار      00/00شفقت،  

 (.=5/6/6rو  =5/560Pداری وجود دارد )خستگی ناشی از شفقت آنها همبستگی معکوس و معنی

حساسیت اخالقی پرستاران با خستگی ناشی از شفقت آنان ارتباط دارد. لذا فراهم کردن زمینه برای تقویت حساسیت اخالقی                           گیری:نتیجه

 تواند در کاهش این پدیده موثر باشد.  پرستاران می

 

 خستگی ناشی از شفقت، حساسیت اخالقی، پرستار، بخش مراقبت ویژه ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ند اتوشوند که میمیو برن روجویادبه مدنسبت شفقت ناشی از ابراز خستگی نظیر یطی ابا شرن جویادمداز قبت اسطه مروابه پرستاران 

ر لین بااي او برران  شفقت به بیماناشی از    (. خستگی 5102)هانساکر و همکاران،      شته باشد داقبت انامطلوبی بر کیفیت مرات  ثیرات
به ران  بیمااز  قبت امردر  شفقت ناشی از   خستگی و  گی ردکند که سرخومین  بیاه  ین پدیداتعریف وي در   توصیف شد. ن  توسط جانسو

و سیب آبا ن  شدوبره و رو   سطه مشاهدوابه ه  کنندقبتامراد  فران در ا   یگردتجربه کمک به س و    حسااکه د  شومیق  طالایطی اشر
(. این مقوله در برخی      0931کند )محمدي و همکاران،      را تجربه می  گی ردنوعی سرخوکند و پرستار    میتغییر ران  بیماري شدید   بیما

هاي ویژه به علت شرایط خاص بیماران و تحمل درد، رنج و استرس بیشتر و همچنین،          ها مانند بخش اورژانس و بخش مراقبتبخش
(. مطالعات انجام شده نشان می دهند که        5101کند )هوپر و همکاران،     تهدید بیشتر براي از دست دادن حیات نمود بیشتري پیدا می           

(. 5101؛ پاتریسیاپوتر و همکاران،      0931سطح خستگی ناشی از شفقت در پرستاران، متوسط به باال است )محمدي و همکاران،                    
تواند عوارض متعددي همچون خستگی جسمی و روحی، افسردگی،         خستگی ناشی از شفقت در صورتی که مورد توجه قرار نگیرد می           

دنبال داشته باشد )محمدي و همکاران،       فرسودگی، استرس، غیبت از کار، افزایش بار مالی و در نهایت کاهش عملکرد شغلی را به                  
0931.) 

توانند در پیشگیري، کنترل و کاهش پدیده خستگی ناشی از شفقت موثر باشند. عوامل سازمانی و فردي به عنوان                   عوامل متعددي می  
(. عواملی نظیر محیط کار، استانداردهاي کاري، سن، جنس، سطح             5112دو دسته عامل مهم در این زمینه مطرح هستند )متیو،              

هاي خستگی ناشی از شفقت در      بینی کننده آموزش، بخش محل کار، تغیرات مدیریت پرستاري و سیستم و تیزهوشی به عنوان پیش              
( می نویسند   5112( و همچنین، مایدن و همکاران )      0939محمدي و همکاران )     .(5102اند )ساکو و همکاران،     پرستاران معرفی شده  

تنیدگی اخالقی پرستاران به عنوان یک مفهوم و مقوله داراي اهمیت دیگري از موضوع اخالق که با حساسیت اخالقی پرستاران                         
بر روي    5101داري با خستگی ناشی از شفقت در پرستاران دارد. یک مطالعه که در سال                 رابطه معکوس دارد، رابطه مثبت و معنی       

پرستاران صورت گرفت، نشان داد که پرستاران در معرض خستگی از شفقت به بیماران هستند و از این وضعیت خود آگاهی ندارند.                        
(. 5101این مطالعه مهمترین عامل در ایجاد این پدیده را مربوط به مراقبت از بیماران و همچنین شرایط بیماران دانسته است )یودر،                       

تواند به طور   کنند که این پدیده می    ( نیز در مطالعه خود ضمن بررسی این پدیده در گروه مراقبین بیان می               5101کریج و اسپرانگ )   
 مستقیم بر رضایت شغلی و فرسودگی کارکنان تاثیر بگذارد.

( و در کاهش تمایل به      0935یکی از موضوعات مهم در حرفه پرستاري که با رفتار مراقبتی پرستاران ارتباط دارد )ایزدي و همکاران،                   
(. 0931؛ نیک جو و همکاران،       5100ترک کار و فرسودگی شغلی آنان موثر است، رعایت اخالق و حساسیت اخالقی است )فوگل،                   

اي ایجاد می کند تا پرستاران بتوانند مراقبت موثر و اخالقی           حساسیت اخالقی به عنوان پایه و سنگ بناي اخالق در پرستاري، زمینه           
گیري از بیمارشان به عمل آورند و ضمن حساس کردن پرستار در مواجهه با موضوعات اخالقی در محیط حرفه خود، او را در تصمیم                       

هاي ( تا از این طریق، مددجو با اطمینان و اعتماد بیشتري مراقبت            0939فر و همکاران،    اخالقی در مورد مددجو توانا سازد )حشمتی       
 (. 0935پرستاري را دریافت کند )دهقانی و همکاران، 

هدف اصلی آن،   (که 0939)قربانی و همکاران،     ست امانی و در شتی ابهدت  خدماه  هنددئه هاي ارا حرفهمهمترین از  یکی ري  ستاپر
ادي فراکمک به ران  پرستاه  نگیز(. ا 0930هایی است که به مراقبت نیاز دارند )حسینی و همکاران،            ارتقاي ارزش و شان تمام انسان     

، ستاضایت بخش ر ر یک کاان  یگردکمک به و  (. محبت 5102)هریس و گریفین،    ند دارعاطفی و  حی ، رو جسمیي  هازست که نیاا
باشد ح  مطرن  کنندگاقبتاسایر مرران و   نی پرستاو روا سالمت جسمی اي  برزا  سیبک آ یک محران  ند به عنواتوین کمک میالی و

ه کننددیجاایط ابا شرر  مکرس  نتیجه تمان و در    مازطی ه در   ین پدیداست که وري ا ین نکته ضرا(. توجه به 5102)برانچ و کلینگبرگ،    
خستگی ر چاوما دلز، شتآن را داکه عالئم دي هر فرن نیست و یکساه کنندکمکاد فرم اتمادر نیز وز آن خطر برآید و د میجووبه آن 

فت ، ا نیرواسیب د، آ فرد  عملکرل در   ختالاند باعث اتومید،  نشون  ماه در ین پدیداگر (. ا 5102ان نیست )شپارد،    یگردبه از  شفقت    
شخص نسبت به ( و    5113د آید )بوش و همکاران،         جووبه د  فردر  سنگدلی س  حسا، ا یجربه تدشود و    قبت ایند مرآبرو  کیفیت 

(. بنابراین، توجه به این پدیده بسیار ضروري است. هدف این             5101دد )هیندرر و همکاران،      گروت  تفابیس و   حساابی ن  جویادمد
 هاي مراقبت ویژه است.پژوهش بررسی ارتباط بین حساسیت اخالقی و خستگی ناشی از شفقت به بیماران در پرستاران بخش
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 هامواد و روش
هاي مراقبت  پرستاران شاغل در بخش     پژوهشی آن را کلیه     این پژوهش از نوع مقطعی با طراحی توصیفی همبستگی بود که جامعه            

،  NICUهاي  پرستار شاغل در بخش     502دادند. تعداد   هاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین تشکیل           ویژه بیمارستان 
ICU ،CCU     و دیالیز به روش سرشماري و بر اساس معیارهاي ورود انتخاب شدند. معیارهاي ورود به مطالعه شامل دارا بودن حداقل ،

ها به طور ناقص    هاي ویژه و معیار خروج، تکمیل پرسشنامه      مدرک کاردانی پرستاري و سابقه کار حداقل یک سال در بخش مراقبت            
 بود.

گیري ( و براي اندازه    5101ها پرسشنامه بود. براي بررسی حساسیت اخالقی، از پرسشنامه هان و همکاران )                 ابزار گردآوري داده  
سوال آن مربوط به خستگی ناشی از شفقت به             01خستگی ناشی از شفقت از پرسشنامه کیفیت کاري فیگلی استفاده گردید که                

هایی نظیر سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیالت، بخش محل           شناختی براي ثبت داد    بیماران است. پرسشنامه مشخصات جمعیت     
هاي اخالق، سابقه کار، سابقه کار در بخش مراقبت ویژه، درآمد ماهیانه، وضعیت استخدامی، و شیفت                خدمت، سابقه شرکت در کارگاه    

 کاري استفاده شد.
گویه است. این ابزار در واقع همان          52ساخته شده است داراي        5101پرسشنامه حساسیت اخالقی هان و همکاران که در سال            

 2بعد احترام به بیمار )      9عبارت در     52پرسشنامه حساسیت اخالقی لوتزن است که در کره اعتباریابی شده است. این پرسشنامه داراي          
سئوال( است که در مجموع، میزان حساسیت اخالقی پرستاران را              3سئوال( و رفتار اخالقی )       2اي ) پذیري حرفه سئوال(، مسئولیت 

شود. دامنه نمرات   نمره داده می    1و از صفر تا     “ کامال مخالف ”تا  “ کامال موافق ”اي از   درجه  2کند. هر عبارت با مقیاس      بررسی می 
، و در مجموع 93؛ در بعد رفتار اخالقی، صفر تا 95اي، صفر تا پذیري حرفه؛ در بعد مسئولیت95ها در بعد احترام به بیمار، صفر تا گویه

به عنوان حساسیت اخالقی      22تا    21به عنوان حساسیت اخالقی کم، امتیاز بین          21است. کسب امتیاز کل بین صفر تا          011صفر تا   
(. نسخه اصلی این پرسشنامه توسط      0930شود )برهانی،   به عنوان حساسیت اخالقی زیاد محسوب می       011تا  22متوسط و امتیاز بین 

(. 5100گزارش شد )دکتی،      1823از نظر روایی مورد بررسی قرار گرفت و شاخص روایی محتواي آن               5101هان و همکاران در سال      
همچنین، این پرسشنامه در ایران توسط برهانی و همکاران پس از ترجمه به زبان فارسی روایی و پایایی شده است که ضریب آلفاي                        

(. محققان زیادي در ایران و کشورهاي دیگر از این ابزار براي               0932گزارش شده است )محمدي و همکاران،          1823کرونباخ آن   
( در ایران و هان     0930(، برهانی و همکاران )    0939اند. مهدوي سرشت و همکاران )    سنجش حساسیت اخالقی پرستاران استفاده کرده

 اند. ( در خارج از ایران از این ابزار استفاده کرده5102( و هوانگ و همکاران )5109(، کیم و همکاران )5101و همکاران )
توسط فیگلی طراحی شده است و براي بررسی خستگی ناشی از شفقت و ارایه مراقبت                 0332پرسشنامه کیفیت کاري فیگلی در سال       

سه از  ست. پرسشنامه اتقلیل یافته عبارت    91که به ده  بورت  عبا 33شامل این پرسشنامه    لیه م او فرگیرد.  مورد استفاده قرار می    
هاي ت. گزینه سه ا تشکیل شدسئوال(    01شفقت )ناشی از   خستگی سئوال( و     01گی )دفرسوسئوال(،    01شفقت )از  ضایت س ر یرمقیاز

هاي ها در هر یک از زیرمقیاساند. دامنه نمرات گویه)همیشه( مرتب شده 2قسمتی از صفر )هرگز( تا  3هر پرسش طبق معیار لیکرت 
ها است. میانگین نمرات گویه     021و دامنه نمره کل بین صفر تا          21، صفر تا    شفقت، فرسودگی، و خستگی ناشی از       شفقتاز  ضایت ر

(. این  0931شود )محمدي و همکاران،      در هر زیرمقیاس و در کل عبارات به عنوان نمره کیفیت زندگی کاري در نظر گرفته می                     
روایی است، به این ترتیب که  ( ترجمه و در مطالعه آنها مورد استفاده قرار گرفت0939پرسشنامه در ایران توسط محمدي و همکاران )

پایایی آن نیز با استفاده از ضریب گزارش شد.      1822آن  شاخص روایی محتواي ه است و     ارزیابی شداستادان  نفر از  01آن توسط 
بازآزمون و  -ها از روش آزمون   محاسبه شد. در این مطالعه، براي بررسی پایایی پرسشنامه            1821،  همبستگی درونی )آلفاي کرونباخ(

پرستار استفاده شد که مقدار این ضریب براي پرسشنامه هان،             51هاي تکمیل شده توسط     تعیین ضریب آلفاي کرونباخ از پرسشنامه     
 محاسبه شد.  1820و براي پرسشنامه فیگلی،  1821

جهت رعایت اخالق پژوهش، پژوهشگر ضمن اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران به شماره                       
IR.IAU.TMU.REC.1396.01                    و معرفی خود و تشریح اهداف پژوهش براي پرستاران یادآوري نمود که ذکر نام و نام خانوادگی

-ها الزم نیست و شرکت در پژوهش کامال اختیاري است و تاثیري بر روند ارزشیابی آنها در سازمان ندارد. دادهبراي تکمیل پرسشنامه
اسمیرنوف و    -با استفاده از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و استنباطی )آزمون کولموگرف              03نسخه    SPSSافزار  ها در نرم  

اسمیرنوف مورد    -ضریب همبستگی اسپیرمن( تحلیل شدند. در ابتدا، نرمال بودن توزیع متغیرهاي پژوهش از طریق آزمون کولموگرف
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ها از ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین متغیرهاي اصلی )خستگی              ارزیابی قرار گرفت و با توجه به نوع توزیع داده           
ناشی از شفقت و حساسیت اخالقی( استفاده گردید. رابطه بین متغیر خستگی ناشی از شفقت به بیماران و حساسیت اخالقی در                           

-پرستاران بر حسب بیمارستان، بخش بستري، تحصیالت، وضعیت استخدامی و شیفت کاري با استفاده از آزمون آماري آنوواي یک                   
طرفه؛ بر حسب جنسیت، وضعیت تاهل، داشتن شیفت شب و گذراندن دوره آموزشی اخالق با استفاده از آزمون آماري تی مستقل؛ و                       

 برحسب سن، سابقه کار و سابقه کار در بخش مراقبت ویژه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد.
 

 هایافته
 511هاي  بیمارستان )بوعلی، والیت، شهید رجایی، کوثر و قدس( واقع در قزوین شرکت کردند. داده               2از  پرستار    502پژوهش  در این   

کنندگان در مطالعه خانم    ها بیشترین درصد شرکت   پرسشنامه که به طور کامل تکمیل شده بود مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته 
درصد(   13درصد(، و شیفت در گردش )       30درصد(، استخدام رسمی )     2282درصد(، داراي مدرک کارشناسی )      21درصد(، متاهل )    25)

 2819سال با انحراف معیار       93802کنندگان  درصد( سابقه گذراندن دوره اخالق نداشتند. میانگین سن شرکت      2182بودند و اغلب آنها )
 آمده است. 0کنندگان در جدول شماره هاي دموگرافیک شرکتبود. ویژگی 9852سال با انحراف معیار  2812و میانگین سابقه کار آنها 

 
 واحدهاي پژوهش هاي دموگرافیک: توزیع فراوانی مطلق و نسبی ویژگی0جدول شماره   
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به دست آمد. زیرمقیاس احترام به بیمار با           09833با انحراف معیار      29850میانگین نمره حساسیت اخالقی واحدهاي مورد پژوهش،         
کمترین   2820با انحراف معیار      02833بیشترین نمره و زیرمقیاس رفتار اخالقی با میانگین نمره      2833و انحراف معیار  51820میانگین 

بود. بر اساس نتایج  1833با انحراف معیار  52822نمره را داشت. در مورد خستگی ناشی از شفقت به بیمار، میانگین نمره گزارش شده، 
مطالعه ارتباط معکوس، ضعیف و معنادار بین حساسیت اخالقی و خستگی ناشی از شفقت در واحدهاي پژوهش وجود داشت )                          

18102P=    18020وr=                  ،همچنین، مشخص شد که خستگی ناشی از شفقت نسبت به بیماران در پرستاران بیمارستان شهید رجایی .)
هاي یو و پرستاران شبکار به طور معنی داري بیشتر است و حساسیت اخالقی در پرستاران بیمارستان بوعلی، بخش   سیهاي سیبخش

 دیالیز، پرستاران عصرکار و پرستاران با سن پایین تر به طور معنی داري بیشتر است.
 

 بحث
هاي بین خستگی ناشی از شفقت نسبت به بیماران و حساسیت اخالقی در پرستاران شاغل در بخش                  پژوهش حاضر به بررسی رابطه    

هاي شهر قزوین پرداخت. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، ارتباط معکوس، ضعیف و معناداري بین حساسیت                   مراقبت ویژه بیمارستان  
هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین       هاي مراقبت ویژه بیمارستان   اخالقی و خستگی ناشی از شفقت پرستاران شاغل در بخش         

شوند. توان گفت پرستارانی که حساسیت اخالقی باالتري دارند کمتر دچار خستگی ناشی از شفقت نسبت به بیمار می                  وجود دارد. می  
ه انجام  یژوقبت امري  بخشهاران  پرستادر  خلاقی س ا یسترو د حساسیت ط  تبااي تحت عنوان ار   ( مطالعه 0932محمدي و همکاران )   

نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد نتایج نشان                  522دادند. در این مطالعه که بر روي        
( با  5102شوند. برهانی و همکاران )    داد پرستارانی که حساسیت اخالقی ندارند بدون توجه به درجه آن، دچار دیسترس اخالقی می                

باشد. نژادسروي  تواند راهکار کاهش تنش اخالقی در پرستاران        انجام یک مطالعه مشابه نشان دادند که توجه به حساسیت اخالقی می   
دار بین این دو متغیر بود. جواد       دهنده ارتباط معکوس و معنی    و همکاران همین مطالعه را در جامعه پزشکان انجام دادند و نتایج نشان             

بررسی شهر تبریز  هاي    ران بیمارستان پرستاري را در     ندگی کازخالقی با کیفیت احساسیت ط  تبا( ار 0931محمدي و همکاران )    
ران وجود دارد. مهدوي سرشت     پرستاري در   ندگی کازکیفیت و  خالقی احساسیت ط مثبت و معنادار بین      تباکردند . گزارش دادند که ار     

ي هانستاربیمادر  شاغل ران  خالقی پرستااحساسیت و  خالقی اهمبستگی شجاعت اي با عنوان بررسی      ( مطالعه 0931و همکاران )  
کننده شجاعت اخالقی پرستاران، حساسیت      بینیانجام دادند که نشان داد یکی از عوامل پیش          پزشکی تبریز م  علوه  نشگادامنتخب 

 تواند شجاعت اخالقی پرستاران را افزایش دهد. اخالقی است و آموزش آن می
( در یک مطالعه که با هدف تعیین ارتباط بین حساسیت اخالقی، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی                       5102پاالزاغلو و همکاران )    

نفر از پرستاران در ترکیه انجام شد به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس و ضعیفی بین این                    593پرستاران بخش اورژانس بر روي      
کند ن می( بیا5103کن )شود. میلیدو متغیر وجود دارد، به طوري که با افزایش حساسیت اخالقی، فرسودگی شغلی پرستاران کمتر می

ن خلاقیشااحساسیت ، بدون توجه به پایین یا باال بودن سطح           نیستندردار  خلاقی برخود ا عملکراي  یی کافی براجران ا تواز  که ادي  فرا
، سپساد رخ دهد و      فراخلاقی اسطح حساسیت اي از   ند جداخلاقی میتوس ا یستر، د یگررت د خلاقی میشوند. به عباس ا یسترر د چاد
 کند. س خلاقی حساانظر اد را از فرا

اي پرستاران نبوده است. در  یک مطالعه که توسط           کننده متغیرهاي اخالقی و حرفه    بینیدر بعضی مطالعات حساسیت اخالقی، پیش     
ران انجام شد بین حساسیت اخالقی        پرستار  کاک  خالقی با تمایل به تراحساسیت ط  تبا( با عنوان ار    0931جو و همکاران )    نیک

( 0931داري وجود نداشت و علت ترک کار عوامل دیگري بودند. میکائیلی و غفاري )              پرستاران و تمایل به ترک کار آنان رابطه معنی        
دار و مثبت وجود دارد، یعنی با ارتقاي حساسیت اخالقی،          در مطالعه خود اعالم نمودند که بین همدلی و حساسیت اخالقی رابطه معنی            

احساس همدلی آنان با بیماران بیشتر است. همدلی ظرفیت بنیادین و توانایی مهم افراد است که او را با احساسات و افکار دیگران                          
 کند. اگر این همدلی و دلسوزي و شفقت بیش از حد شود ممکن است احساس خستگی ناشی از شفقت به وجود آید.هماهنگ می

هاي مراقبت ویژه در حد متوسط بود.       در راستاي اهداف فرعی مطالعه و براساس نتایج، حساسیت اخالقی در پرستاران شاغل در بخش       
( ناهمسو است که حساسیت اخالقی را       5111؛ آونین،   5112؛ کیم و همکاران،     0935این یافته با برخی مطالعات )ایزدي و همکاران،         

تواند ناشی از شرایط کاري، سابقه کاري و تجربه افراد، و نوع آموزش باشد که بر میزان                      اند. تفاوت می  در حد باال گزارش کرده     
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ترین و بهترین   تواند علمی (. هرگونه خلل در رعایت اخالق پرستاري می       5109حساسیت اخالقی افراد موثر است )برهانی و همکاران،         
ها بسیار حائز اهمیت باشد. بیماران با شرایط ویژه نیازمند     ریزيتواند در برنامهمراقبت پرستاري را تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع می

تواند تحقق یابد، لذا حفظ     توجه بیشتر و صرف وقت بیشتري هستند که اگر حساسیت اخالقی مراقبان باال باشد به راحتی این مهم می
 و به ویژه، ارتقاي حساسیت اخالقی باید از طرف مدیران پرستاري مورد توجه قرار گیرد. 

( نیز حساسیت اخالقی پرستاران و        5109؛ نوح،    5101؛ آهن،    0931؛ موسوي،    0923برخی مطالعات )عباس زاده و همکاران،          
سو با نتایج مطالعه حاضر است. یکی از دالیل احتمالی این همخوانی            اند که هم  دانشجویان پرستاري را در سطح متوسط گزارش کرده       

گیرد. این تورش در مطالعاتی که به       تواند ماهیت پرسشنامه حساسیت اخالقی پرستاران باشد که به صورت خودارزیابی صورت می            می
 کنندگان از نتایج تحقیق قرار گیرد.پردازند ممکن است وجود داشته باشد و باید مورد توجه استفادهبررسی مفاهیم اخالقی می

( در 0931جو و همکاران )سطح خستگی ناشی از شفقت نسبت به بیمار نیز در سطح متوسط گزارش شد. در راستاي این نتایج، میرحق
( در مطالعه خود    0930هاي ارتباطی دانشجویان را متوسط تا خوب گزارش کردند. رستمی و همکاران )              یک مطالعه توصیفی مهارت   

مهارت ارتباطی پرستاران را از دیدگاه بیماران مورد بررسی قرار دادند که نتایج حاکی از مهارت متوسط پرستاران بود. ریان و همکاران             
( در مطالعه خود مهارت     0930( مهارت دانشجویان پزشکی و پرستاري را متوسط تا عالی اعالم کردند. اما سلیمی و همکاران )                 5101)

( هم مهارت   5109ارتباطی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را پایین گزارش کردند. سوبز و همکاران )                 
( اکثر دانشجویان ترم هشت پرستاري از     0939اند، اما در پژوهش همتی مسلک پاک و همکاران )دانشجویان را نامطلوب گزارش کرده

هاي کلیدي پرستاران است و منجر به ارتقاي هاي ارتباطی در سطح متوسطی برخوردار بودند. از آنجا که ارتباط با بیمار از نقشمهارت
شود توجه به آن و آموزش، حفظ و ارتقاي آن در              اي و شخصیت پرستار می     مراقبت، بهبود بیمار، جلب اعتماد بیمار، رشد حرفه         

 دانشجویان پرستاري بسیار ضروري است.
که ممکن است امکان تمرکز بر سئاالت را کم کرده باشد، ولی تا                پرستاران بود   مشغله کاري  حاضر پژوهش هايمحدودیت از یکی

آنها توضیح داده شود. محدودیت دیگر        حد امکان سعی شد وقت کافی براي تکمیل پرسشنامه در اختیار آنان قرار گیرد و اهمیت پاسخ  
سنجیده شود و سئواالت، با ماهیت مفاهیم اخالقی          ماهیت ابزار حساسیت اخالقی پرستاران است که باید به صورت خودارزیابی               

 ها باید به این نکته توجه نمود. همخوانی دارد. بنابراین، در تفسیر و تعمیم یافته
 

 گیری نتیجه
دار حساسیت اخالقی با خستگی ناشی از شفقت پرستاران         دهنده همبستگی معکوس و معنی    هاي حاصل از پژوهش حاضر نشان     یافته

هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود، به این معنی که پرستارانی که حساسیت   هاي مراقبت ویژه بیمارستانشاغل در بخش
شوند. لذا توجه به پدیده خستگی ناشی از شفقت نسبت          اخالقی بیشتري دارند کمتر دچار خستگی ناشی از شفقت نسبت به بیمار می             

توان گام مهمی در راستاي کاهش آن برداشت. از طرفی، با توجه به              به بیمار بسیار مهم است و با شناسایی عوامل مرتبط با آن می             
کننده خستگی ناشی از شفقت نسبت به بیمار در پرستاران   بینیعنوان یکی از عوامل پیشتواند بهاهمیت حساسیت اخالقی و اینکه می

 هاي مربوط به نیروي انسانی کمک نمود.ریزيآن در پرستاران، به مسئوالن در برنامه توان با آگاهی از میزانباشد می
 

 تقدیر و تشکر

جو به راهنمایی دکتر طاهره نصرآبادي در دانشکده پرستاري و مامائی دانشگاه آزاد اسالمی                نامه ندا آزاده  این مطالعه بخشی از پایان    
هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. از ریاست محترم دانشکده،               واحد علوم پزشکی تهران است که در بیمارستان        

ها و همکاري صمیمانه پرستاران عزیز که بدون همکاري آنها این تحقیق امکان پذیر نبود، نهایت         مدیریت محترم پرستاري بیمارستان
 سپاسگزاري را داریم.
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(، مجله ی   6930دهقانی، ع. دست پاک، م، غریب، ع ر. موانع رعایت استانداردهای اخالق حرفهای در مراقبتهای بالینی از دیدگاه پرستاران )                        

 .606-695(، 0) 69ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 

(، 6) 65(،مجله پرستاری و مامایی ارومیه،       6936های ارتباطی پرستاران از دیدگاه بیماران بستری )           رستمی، ح. گلچین، م. میرزایی، آ. مهارت       

96-0/. 

 شکیسلیمی، م و همکاران. ارزیابی مهارتهای ارتباطی بین فردی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پز                       

 .230-350(، 60)60(، مجله ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 6936تهران )

(. مجله  6930بینی تمایل به ترک شغل پرستاران )         صادقی، م. رادمهر، پ. شهبازی راد، ا. نقش دیسترس اخالقی و فرسودگی شغلی در پیش                  

 ./26-2/6(، 65) 66پرستاری و مامایی ارومیه.

عباس زاده، ع. برهانی، ف. موذن نعمت اللهی ل. مقایسه ی میزان حساسیت اخالقی دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهر                        

 .93-09(، 60) 6(، فصلنامه ی اخالق پزشکی، 6923کرمان )

 ودیقربانی، ع. اعتمادی، ر. جعفری گلستان، ن. بررسی تاثیر مسئولیت پذیری ]اخالق حرفهای و انسانی[در پرستاران و ارتباط آن با میزان بهب                         

 /0-60(، 6) 6(، مجله ی علوم مراقبتی نظامی، 6939بیماران )

ی ارتباطی در     ی مراقبت به بیمار: یک مطالعه        محمدی، س. برهانی، ف. روشن زاده، ل. روشن زاده، م. دیسترس اخالقی و خستگی از ارائه                    

 . 63-3/(، 0) /(. اخالق و تاریخ پزشکی، 6939پرستاران )

(، 6936محمدی، ج. عزیزی، ا. دهقان منشادی، س م. ارتباط حساسیت اخالقی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران بیمارستانهای شهر تبریز )                       

 .3-/6(، 6) 3مجله ی سالمت جامعه، 
(. فصلنامه  6936محمدی، س. برهانی، ف. روشن زاده، م. بررسی میزان خستگی ناشی از شفقت به بیماران در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه )                      

 .  20-650(، 99) 3ی اخالق پزشکی، 

 3(. 6930محمدی، س، برهانی، ف. روشن زاده، م. حساسیت اخالقی و نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران. اخالق و تاریخ پزشکی )                       

(0 ،)00-60. 

(، مجله ی اخالق     6930محمدی، س، برهانی، ف. روشن زاده، م. ارتباط حساسیت و دیسترس اخالقی در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه )                       

.موسوی، س س. برهانی، ف. محسن پور، م. عبادی، م. حساسیت اخالقی داوشًجیان ی پرستاران شاغل در دانشگاه                    63-02(،  92) 65پزشکی،  

 ./60-669(، 96) 3(، فصلنامه ی اخالق پزشکی، 6936علوم پزشکی آجا )

مهدوی سرشت، ر و همکاران. بررسی همبستگی شجاعت اخالقی و حساسیت اخالقی پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم                        

 ./0-93(، 9) 2(، مجله ی ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی، 6936پزشکی تبریز )

(، پرستاری و مامایی جامع      6936میرحق جو، س ن و همکاران. مهارت های ارتباط با بیمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری )                         

 .39-656(، 6/) 00نگر،

 2(، مجله ی ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی،         6936میکائیلی، ن. غفاری، م. بررسی ارتباط هوش شخصی و همدلی با حساسیت اخالقی پرستاران )               

(، مجله ی   6936.نیک جو، ع. کامرانی، ف. مشتاق عشق، ز. فشارکی، م. ارتباط حساسیت اخالقی با تمایل به ترک کار پرستاران )                      06-60(،  6)

 .00-96(، 6) 9آموزش و اخالق در پرستاری، 

(، 6939بیمار با وضعیت ایمنی بیماران در بخشهای ویژه )            -همتی مسلک پاک، م. شیخ بکلو، م. بقایی، ر. رابطه بین مهارت ارتباطی پرستار                   

 .//-26(، 0) 9مجله ی بالینی پرستاریی و مامایی، 
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Abstract 
Aim. The purpose of this study was to determine the relationship between compassion fatigue and moral 
sensitivity in nurses of critical care units of hospitals affiliated to Qazvin University of Medical Sciences.   
Background. Nurses encounter conditions during taking care for clients that can lead to a type of fatigue 
called compassion fatigue. Ethical sensitivity as the basis of ethics in nursing can be helpful in reducing 
nursing care problems. 
Method. This study was a cross-sectional descriptive-correlational study in which 200 nurses working in 
critical care units of hospitals affiliated to Qazvin University of Medical Sciences were recruited in the 
study through census sampling method and inclusion criteria. Demographic characteristic form, and the 
compassion fatigue questionnaire and moral sensitivity questionnaire was used for data collection. Data 
were analyzed in SPSS version 19 using descriptive and inferential statistics. 
Findings. The mean score of moral sensitivity was 53.21±13.69 and the mean score of compassion fatigue 
was 25.55±4.66. Spearman correlation coefficients revealed that there was a statistically significant and 
reverse correlation between moral sensitivity and compassion fatigue among critical care nurses (r=0.171, 
p=0.015). 
Conclusion. The moral sensitivity of critical care nurses is related to their compassion fatigue. Therefore, 
provision of a framework for strengthening the moral sensitivity of nurses could be effective in reducing 
this phenomenon. 
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