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چکیده
زمینه و هدف :تعهد سازمانی یکی از عناصر مهم در ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط افراد است و در حرفه ی پرستاری
این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است .از آنجایی که اخالق حرفهای یکی از مهمترین متغیرها در موفقیت سازمان است ،لذا
مطالعه ی حاضر با هدف تعیین و تبیین رابطه ی اخالق حرفه ای با تعهد سازمانی پرستاران طراحی گردیده است.

روش بررسی :این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی پرستاران بیمارستان
شهرستان های آبدانان ،دهلران و دره شهر در استان ایالم بود( .)N=198حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  131نفر بود که

به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی
استفاده شد .داده ها از طریق آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها :نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که میان اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی پرستاران رابطه ی
مثبت و معنی داری( r=0/558و  )p>0/01وجود دارد .همچنین میان اخالق حرفه ای با تعهد عاطفی( r=0/435و ،)p>0/01
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تعهد مستمر( r=0/506و  )p>0/01و تعهد هنجاری پرستاران( r=0/519و  )p>0/01رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.

نتیجه گیری :با عنایت به اینکه بین اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد ،لذا پیشنهاد می گردد مدیران و

سیاستگذاران بیمارستان ها شرایط و بستر مناسب جهت رعايت معيارهاي اخالق حرفه اي در پرستاري را فراهم آورند و از اين

طريق کیفیت خدمات ارائه شده به بيماران را بهبود بخشند.

واژه های کلیدی :اخالق حرفه ای ،تعهد سازمانی ،پرستاران ،استان ایالم ،ایران

 1دانشيار گروه میکروب شناسی ،دانشكده پيراپزشكي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ارتش ،تهران ،ايران
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ـتاران
ـازمانی پرسـ
رابطه ی اخالق حرفه ای با تعهد سـ

رابطــه ی اخالق حرفه ای با ...

مقدمه
یکـی از مؤلفـه هـای اثرگـذار در سـازمان هـا ،میـزان تعهـد

سـازمانی اعضـای همـان سـازمان اسـت .از آنجـا کـه تعهد سـازمانی

تاثیـر قابـل مالحظـه ای بـر بازدهـی و بهـره وری دارد ،در سـالهای

بهتـر اسـت بـه عنـوان اجـزای قابل تشـخیص تعهد نگرشـی بررسـی
شـوند .بنابرایـن جمـع خالـص تعهـد یـک فـرد بـه سـازمان ،هر یک

از ایـن حالـت هـای روانـی قابـل تشـخیص از یکدیگـر را منعکـس

می کند(.)10

سـازمانی در رفتـار سـازمانی کارکنـان و بـازده سـازمان هـا تاثیرگذار

مـی شـود یکـی از ایـن عوامـل ،اخلاق حرفـه ای باشـد کـه اخیـرا ً

مـی بینـد ،اهـداف سـازمان را در جهـت اهـداف خـود دانسـته و در

اخلاق حرفـهاي مانند دلبسـتگي بـه كار ،روحيـه مشـاركت و اعتماد،

فـرد بـه سـازمان ،توانایـی هـای انطباقـی بهتر و پاسـخ دهی بیشـتر به

فرهنـگسـازي شـود .امـروزه بسـياري از کشـورها در جهـان صنعتي

ایجـاد تعهـد در بین کارکنـان از دغدغه های مهم هر سـازمانی

از مسـئوليت هـا و تعهـدات اجتماعـي ،بـه از بيـن رفتـن بنـگاه

مطالعـات بوده اسـت .پژوهـش های انجـام گرفته نشـان داده که تعهد

را در بهبـود عملکـرد و جـذب افـراد توانمنـد یـاری بخشـد .تصـور

اسـت؛ زیـرا نیـروی انسـانی متعهـد خـود را متعلـق بـه سـازمان

مـورد توجـه بسـیار قـرار گرفتـه اسـت .الزم اسـت ويژگيهـاي

تحقـق آنهـا از هیـچ تالشـی مضایقـه نخواهدکـرد( .)1دلبسـتگی قوی

ايجـاد تعامـل بـا يكديگـر در جامعـه تعريف گـردد و بـراي تحقق آن

تغییـرات در تقاضاهـای مشـتری را امـکان پذیـر می سـازد(.)2

بـه ايـن بلـوغ رسـيدهاند کـه بياعتنايـي بـه مسـایل اخالقـي و فـرار

اسـت .تعهد سـازمانی یک نگرش مهم شـغلی و سـازمانی است که در

ميانجامـد(.)11

طول سـالهای گذشـته مورد عالقه ی بسـیاری از محققان رشـته های

در ابتـدا مفهـوم اخلاق حرفـه اي بـه معنـاي اخلاق کار و

بـوده اسـت( .)3ایـن نگـرش در طـول سـه دهـه گذشـته دسـتخوش

اخلاق حرفـه ای ،از معانـی نخسـتین ایـن مفهـوم بـرای تعریـف

بـه نگـرش چنـد بعـدی بـه ایـن مفهـوم بـوده اسـت .تعهد سـازمانی

 professional ethicsکـه معـادل اخالق کاری یا اخالق حرفه ای در

کـه بـه وسـیله عواملـی چـون درونـی سـازی اهـداف و ارزش هـا؛

واکنـش هـاي اخالقـي پذيرفتـه شـده از سـوي سـازمان ها يـا مجامع

مشـخص می شـود(.)4

اعضـاي خـود در اجراي وظايـف حرفه اي فراهم آورنـد( .)11اخالق

رفتـار سـازمانی و روانشناسـی بـه خصـوص روانشناسـی اجتماعـی

اخلاق مشـاغل بـه کار مـي رفت .امـروزه نيز عـده اي از نويسـندگان

تغییراتـی شـده اسـت کـه شـاید عمـده تریـن ایـن تغییـرات مربـوط

آنهـا اسـتفاده مـی کننـد .اصطالحاتـی مثـل work ethics :یـا

نوعـی وابسـتگی عاطفـی و تعصب آمیز به یک سـازمان خاص اسـت

زبان فارسـی اسـت( .)12اخلاق حرفه اي ،مجموعـه اي از کنش ها و

نقـش هـای سـازمانی و احسـاس تعلـق بـه سـازمان در نگـرش افراد

حرفـه اي می باشـد تـا مطلوب تريـن روابط اجتماعي ممکـن را براي

تعهد سازمانی از سه بعد تشکیل شده است:

الـف -تعهـد عاطفـی :به معنای دلبسـتگی هیجانی و احسـاس

هویـت و درگیـری کارمنـدان در سـازمان اسـت کـه در ایـن شـکل از
تعهـد ،کارکنـان در سـازمان باقی مـی مانند(.)5

ب -تعهـد مسـتمر :هزینه های متصور ناشـی از ترک سـازمان

است(.)6

حرفـه اي بـه چگونگـي رفتار ،ادب و عمل شـخص هنـگام انجام کار

حرفـه اي و بـه مجموعه اي از اصول و اسـتانداردهاي سـلوک بشـري
اشـاره دارد کـه رفتـار افـراد و گروه ها را در سـاختار حرفـه اي تعيين

مـي کند(.)13

یکـی از مهـم تریـن ابعـاد سـنجش عملکـرد کارکنـان را

مـی تـوان عامـل میـزان پایبنـدی آنهـا بـه اصـول و رفتـار حرفـه ای

ج -تعهـد هنجـاری :احسـاس تکلیـف باقـی مانـدن بـه عنوان

قلمـداد نمـود کـه مـی توانـد تأثیـر چشـمگیری ،هـم از نظـر ارتقـای

سـازمان عمل درسـتی است( .)8از سـوی دیگر ،بعضی از پژوهشگران

سـازمان داشـته باشـد .هـر حرفـه و شـغلی کـه بـه طـور مسـتقیم بـا

کسـی کـه جزیـی از سـازمان مـی باشـد( .)7همچنیـن ماندن فـرد در
اعتقـاد دارنـد کـه تعهـد سـازمانی دو بعـد دارد .آن هـا ایـن دو بعد را
تعهـد مسـتمر(میل بـه مانـدن در سـازمان) و تعهـد ارزشـی(تمایل بـه

تلاش مضاعـف) نامیدند(.)9

مدل سـه بخشـی تعهـد سـازمانی  Allenو  Mayerاین نظریه

را مطـرح مـی کنـد کـه تعهـد ،حالتـی روانـی اسـت و رابطـه ی فـرد

بهـره وری کارکنـان و هـم در تغییـر نگـرش مشـتریان نسـبت بـه
اربـاب رجـوع برخـورد دارد ،نیازمند اخالق می باشـد ،هرچند اخالق

در همـه مشـاغل ضروری اسـت ،امـا در حرفه ی پرسـتاری این عامل

ضـرورت بیشـتری دارد ،چـرا کـه رفتـار معنـوی و تـوأم با مسـئولیت
پرسـتاران با بیمـاران ،نقش مؤثری در بهبود و بازگشـت سلامتی آنان

دارد ،لـذا حرفـه ی پرسـتاری بـر پایـه ی اخالق اسـتوار اسـت(.)14

بـا سـازمان را مشـخص مـی کنـد .تعهـد عاطفـی ،مسـتمر و هنجاری
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اخیـر تعهـد سـازمانی بخـش مهمـی از مطالعـات سـازمانی و کانـون

شـناخت عوامـل موثـر بـر تعهـد سـازمانی مـی تواند سـازمان

مژگان محمدی مهر و همكاران

روش بررسی

یافـت کـه بیـن اخلاق حرفـه ای اسلامی و تعهـد سـازمانی

آن بـا تعهـد سـازمانی رابطـه ی مثبـت و معنـاداری وجـود دارد(.)16

پرسـتاران بیمارسـتان شهرسـتان هـای آبدانـان ،دهلـران و دره شـهر

در مطالعـه ی خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه اخلاق حرفـه ای

و متفـاوت در شهرسـتانهای مزبـور و مراجعـان صرفـ ًا بومـی بـه

گونـه ای کـه بـا افزایش تعهد سـازمانی می تـوان اخالق حرفـه ای را

سـازمانی از شـرایط فرهنگـی نیـز تاثیر مـی گیرند ،لـذا انجـام مطالعه

 Gunzو  )1994(Gunzدر پژوهـش خـود به این نتیجه دسـت

بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران  131نفر بـود که بـه روش نمونه گیری

شـغلی را داشـته انـد( .)20ضیایـی و شـاه بخـش( )2015مشـخص

شـاغل در هـر بیمارسـتان تقریبـ ًا مسـاوی بود .ابـزار پژوهـش حاضر،

خـود بـه ایـن نتیجـه دسـت یافت کـه بیـن اخلاق حرفـه ای و ابعاد

مقطعـی انجـام شـد .جامعـه ی آمـاری ایـن پژوهـش شـامل کلیـه ی

روحانـی( ،)1392احمـدی( )2011و غالمشـاهی و احمـدی()2012

در اسـتان ایلام بودنـد( .)N=198بـا توجـه بـه شـرایط کاری خـاص

رابطـه ی مثبـت و معنـی دار با تعهد سـازمانی و سـه ابعـاد آن دارد؛ به

آن هـا و همچنیـن توجـه بـه ایـن مقوله که اخلاق حرفـه ای و تعهد

بهبود بخشـید و افزایش داد(.)17-19

در بیمارسـتان هـای شـهرهای مزبور انجام شـد .حجـم نمونه پژوهش

یافتنـد کـه افـرادی کـه دارای تعهـد بـاال هسـتند ،بیشـترین رضایـت

تصادفـی سـاده انتخاب شـدند .شـایان ذکر اسـت که تعداد پرسـتاران

کردنـد کـه بیـن تعهـد سـازمانی و اخلاق حرفـه ای رابطـه مثبـت و

پرسشـنامه ی اخلاق حرفـه ای شـامل  33سـوال بـرای سـنجش 3

تعهـد سـازمانی و اخلاق حرفه ای بـا توجه به تخصص افـراد کتابدار

مراقبتـی  14سـوال) بـود .در پژوهـش دهقانـی و همـکاران ضریـب

از لحـاظ سـن ،جنسـیت و سـابقه کار تفـاوت مثبت و معنـاداری دیده

چنیـن از پرسشـنامه ی تعهـد سـازمانی  Allenو  )1996(Mayerکـه

بـا توجـه بـه اینکـه امـروزه هیچ سـازمانی قـادر نیسـت بدون

تعهـد مسـتمر  8سـوال ،و تعهـد هنجـاری  8سـوال) بـود ،اسـتفاده

بـر آمـوزش تخصـص هـا و مهـارت هـای مـورد نیـاز کارمنـدان،

اسـتفاده از آلفـای کرونبـاخ بـرای تعهد عاطفـی( 0/77تـا  ،)0/88برای

قرارگیـرد( .)22بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد ،ایـن مطالعـه بـا هدف

گـزارش شـده اسـت( .)24جـدول  1نحـوه ی محاسـبه و رتبـه بندی

جامعه ی پرسـتاران شهرسـتان های آبدانان ،دهلران و دره شـهر انجام

هر پرسشـنامه نشـان مـی دهد.

معنـی داری وجـود دارد .همچنیـن نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد بیـن

مولفه(:بعـد مدیریتـی  14سـوال؛ بعـد محیطـی  5سـوال و بعـد فردی

و غیـر کتابـدار تفـاوت مثبـت و معنـی داری وجـود دارد و بیـن افراد

آلفـای کرونباخ برای این پرسشـنامه( )0/89محاسـبه گردیـد( .)23هم

می شـود(.)21

شـامل  24سـؤال و بـرای سـنجش  3مؤلفه(:تعهـد عاطفـی  8سـوال،

اخلاق حرفـه ای توسـعه یابـد ،الزم اسـت کـه در سـازمانها علاوه

گردیـد .در ایـن پرسشـنامه مقادیـر ضرایـب پایایـی گـزارش شـده با

اخلاق اداری و سـازمانی نیـز جـزو برنامههـای آمـوزش در سـازمان

تعهـد هنجـاری( 0/65تا  )0/86و بـرای تعهد مسـتمر(  0/69تا )0/84

تعییـن ارتبـاط دو متغیـر تعهـد سـازمانی و اخلاق حرفـه ای در

سـطوح اخلاق حرفـه ای و تعهـد سـازمانی و ابعـاد آن را بر حسـب

گردید.

جدول  :1سطوح اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی و ابعاد آن

سطح نمره

متوسط

باال

پایین

تعهد عاطفی

8-18/9

19-29/9

30-40

تعهد مستمر

8-18/9

19-29/9

30-40

تعهد هنجاری

8-18/9

19-29/9

30-40

تعهد سازمانی

24-55/9

56-87/9

88-120

اخالق حرفه ای

33-76/9

77-120/9

121-165

متغیرها

جهـت گـردآوري داده ها ،پژوهشـگر به بیمارسـتان های مورد

را بـه صـورت نمونـه گيـري تصادفـي از جامعـه پژوهـش انتخـاب

جهـت اجـازه ی ورود بـه بخش ها ،پرسـتاران واجد شـرايط پژوهش

پرسشـنامه هـاي تكميـل شـده در همـان شـيفت يـا شـيفت بعـدي

مطالعـه مراجعـه کـرده و پـس از هماهنگـي بـا مدیـران بيمارسـتان ها
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نمـوده و پرسشـنامه هـا را جهـت تكميـل در اختيـار آنهـا قـرار داد.
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رابطـه ی مثبـت معنادار وجـود دارد( .)15بهاگیـر( )2011در مطالعه ی

روش مطالعـه بـه صـورت توصیفـی تحلیلـی بود کـه به روش

رابطــه ی اخالق حرفه ای با ...

جمـع آوري شـد .هـم چنیـن ،اهـداف پژوهـش بـرای پرسـتاران نیـز

 0/05در نظـر گرفته شـد.

مطالعـه اختیـاری بوده و اطالعات كسـب شـده محرمانـه باقي خواهد

یافته ها

توضيـح داده شـد و بـه ايشـان اطمينان داده شـد كه مشـارکت آنها در

نـرم افـزار آماری  SPSSنسـخه  16اسـتفاده شـد و داده ها با اسـتفاده

و دهلـران بـود .میانگیـن سـن شـرکت کننـدگان در ایـن پژوهـش

آمار اسـتنباطی(ضریب همبسـتگی و آزمون کولموگروف اسـمیرنوف)

می دادند.

پرسشـنامه هـا  100درصـد بـود .بـراي تجزيـه و تحلیـل داده هـا از

اخلاق حرفـه ای با تعهد سـازمانی پرسـتاران شـهر آبدانان ،درهشـهر

از روش هـای آمـار توصیفی(میانگیـن ،انحـراف معیـار و واریانس) و

 41/07 ± 7/19مـی باشـد و  67/%1شـرکت کننـدگان را زنان تشـکیل

تجزیـه و تحلیـل گردیـد .سـطح معنـي داري در ايـن مطالعـه كمتر از

جدول  :2شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش

شاخص ها

اخالق حرفه ای

تعهد سازمانی

تعهد عاطفی

تعهد مستمر

تعهد هنجاری

میانگین

112/1069

65/48885

26/2595

23/3664

22/2672

انحراف استاندارد

26/92047

13/60620

5/03004

5/44229

6/58766

واریانس

724/712

185/129

25/301

29/619

43/397

بـرای آزمـون نرمـال بـودن توزیـع داده هـا از آزمـون

میانگیـن نمـره ی اخلاق حرفـه ای ،تعهـد سـازمانی،

کولموگـروف -اسـمیرنوف اسـتفاده شـد .نتایج این آزمـون در جدول

تعهـد عاطفـی ،تعهـد مسـتمر و تعهـد هنجـاری بـه ترتیـب

 3آورده شـده اسـت.

 23/3664 ،26/2595 ،65/48885 ،112/1069و  22/2672مـی باشـد

کـه بر اسـاس جـدول  1در سـطح متوسـط قـرار دارند.

جدول  :3نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

کولموگروف اسمیرنوف Z

p

اخالق حرفه ای

112/1069

26/92047

1/320

0/061

تعهد سازمانی

65/4885

13/60620

0/812

0/525

تعهد عاطفی

26/2595

5/03004

0/857

0/455

تعهد مستمر

23/3664

5/44229

0/829

0/498

تعهد هنجاری

22/2672

6/58766

0/673

0/756

اسـتفاده از آزمـون پارامتریـک مجـاز میباشـد.

نتایـج جـدول فـوق نشـان مـی دهـد کـه در تمـام

حیطـه هـا P<0/05 ،مـی باشـد لـذا توزیـع داده هـا نرمـال بـوده و

جدول  :4ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی

اخالق حرفه ای

متغیر
اخالق حرفه ای

تعهد سازمانی

تعهد عاطفی

تعهد مستمر

تعهد هنجاری

ضریب همبستگی
تعداد

تعهد سازمانی
تعهد عاطفی

ضریب همبستگی

0/558

تعداد

131

ضریب همبستگی

0/435

0/809

تعداد

131

131
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مانـد .بـا توجـه بـه پیگیـری هـای انجـام شـده ،نـرخ پاسـخ گویی به

همانطـور کـه بیان شـد هدف پژوهـش حاضر تعییـن رابطه ی

مژگان محمدی مهر و همكاران

تعهد مستمر
تعهد هنجاری

ضریب همبستگی

0/506

0/873

0/589

تعداد

131

131

131

ضریب همبستگی

0/519

0/906

0/564

0/733

تعداد

131

131

131

131

پرسـتاران رابطـه ی مثبـت و معنـی داری( r=0/558و )p>0/01وجود

هیـچ سـازمانی قـادر نیسـت بـدون آمـوزش توسـعه یابد ،الزم اسـت

 4نشـان مـی دهـد کـه میـان اخلاق حرفـه ای و تعهـد سـازمانی

اخالقیـات شـغل و سـازمان بیـان شـده اسـت .بـا توجـه بـه ایـن کـه

دارد .همچنیـن میـان اخلاق حرفـه ای بـا تعهـد عاطفـی پرسـتاران

کـه در هـر سـازمان علاوه بـر آمـوزش تخصص هـا و مهـارت های

و بـا تعهـد هنجاری پرسـتاران( r =/519و )p>0/01رابطـه ی مثبت و

برنامه های آموزشی در سازمان قرار گیرد(.)28

( r=0/435و ،)p>0/01با تعهد مسـتمر پرستاران( r=0/506و)p>0/01
معنی داری وجود دارد.

مـورد نیـاز هر شـغل کارکنان ،آمـوزش اخالق اداری و سـازمانی جزو
در مطالعه ای که توسـط سـیدغیبی و همکاران در سـال 2014

در بیمارسـتانهای تابع دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز انجام شده است

بحث

ارتبـاط بیـن تعهـد سـازمانی و مالحظـات اخالقی پرسـتاران بررسـی

ایـن پژوهـش با هـدف تعیین رابطه ی اخالق حرفـهای با تعهد

سـازمانی در بین پرسـتاران بیمارسـتانهای شهرسـتان آبدانان ،درهشهر

و دهلـران صـورت پذیرفـت .نتایج به دسـت آمـده از پژوهش حاضر،
نشـان داد کـه بیـن اخلاق حرفـه ای و ابعاد تعهـد سـازمانی(عاطفی،
مسـتمر و هنجـاری) همبسـتگی مثبت و معنی داری وجـود دارد .نتایج

حاصـل از ایـن پژوهـش بـا نتایـج مطالعـه ی نیـازآذری و همـکاران

شـده و نتایـج مطالعـه نشـان داد بیـن تعهـد سـازمانی و مالحظـات

اخالقـی پرسـتاران رابطـه ی مثبـت و معنـاداری وجـود دارد .با توجه

بـه اهمیـت مالحظات اخالقـی و قانونی در تصمیم گیری پرسـتاران و
رعایـت حقـوق بیمـاران ،تعهد سـازمانی نقش مهمـی در درک اهداف

و ارزشـهای سـازمان و ارتقـای اخلاق حرفـه ای ایفا مـی نماید()29

کـه یافتـه هـای پژوهـش با نتایـج مطالعـه حاضر هم راسـتا می باشـد.

در سـال  1393کـه بـه بررسـی رابطـه ی تعهـد سـازمانی و اخلاق

در مطالعـه ای کـه توسـط سـیدین و همـکاران در سـال 2013

شهرسـتان آمـل پرداختنـد ،مطابقـت و همخوانـی دارد(.)25

ارتبـاط مثبـت و معنـادار بیـن اخلاق حرفـه ای و تعهـد سـازمانی

رابطـه ی اخلاق کار و تعهـد سـازمانی در پرسـتاران بیمارسـتان

اسـت( .)30همچنیـن در مطالعـه ی دیگـری که توسـط حسـینی منش

به دسـت آمـد(.)26

اخلاق حرفـه ای در افزایش تعهد سـازمانی پرسـنل دولتـی یزد مورد

حرفـه ای در کارکنـان اداری و مراقبتـی بیمارسـتان امـام رضـا(ع)

در بیمارسـتانهای دولتـی و خصوصـی شـهر تهران انجام شـده اسـت،

همچنیـن در مطالعـه ای توسـط عنایتـی و همـکاران در سـال ،1392

در پرسـنل و مدیـران بیمارسـتانهای مـورد مطالعـه بـه اثبـات رسـیده

حضرت فاطمه زهرا(س) شـهر سـاری بررسـی شـد و نتایج مشـابهی

و همـکاران در سـال  2015در شـهر یـزد انجـام شـده اسـت ،نقـش

در تبییـن ایـن یافتـه از پژوهـش مـی تـوان گفت که پرسـتاری

بررسـی قـرار گرفته و نتایج مطالعه نشـان داده اسـت اخلاق حرفه ای

بـه عنـوان یـک حرفه مقدس که در شـرایط سـخت ناتوانـی و بیماری
خدمـات بـا ارزشـی را بـه جامعه ارائه مـی کند خود به خود احسـاس

خدمـت و تعهـد اخالقـی را در ایـن حرفـه القـا مـی کنـد و انتظـار

ایـن اسـت کـه خدمـات و فعالیتهایـی کـه پرسـتاران انجام مـی دهند،
انسـانی و اخالقی باشـد و فضای اخالقی یکی از عوامل اصلی شـکل

و ابعـاد تعهد سـازمانی در سـطح متوسـط قرار داشـته و ارتبـاط مثبت

و معنـاداری بیـن اخلاق حرفه ای و تعهد سـازمانی وجـود دارد()31

کـه یافتـه هـای دو پژوهـش فـوق نیز بـا نتایـج مطالعـه ی حاضر هم
راسـتا می باشـد.

در مطالعه ای که توسط  Jonesدر سال  2015در بیمارستانهای

دهنـده ی روابـط درون سـازمانی و نگـرش هـای پرسـتاران اسـت و

ایالـت آالبامـای آمریـکا انجام شـده اسـت ،تاثیـر گذرانـدن دوره های

ارزشـهای اخالقـی مـی توانـد ،تـا حـدود زیـادی بـه پرسـتاران در

پرسـتاران بررسـی شـده و نتایـج مطالعه نشـان داده اسـت کـه افزایش

کمـک کنـد( .)27بـا توجـه بـه اهمیـت اخلاق حرفـه ای در توسـعه

پرسـتاران مـی گـردد .یکـی از مهمترین مهارتهـای پرسـتاری ،مهارت

توجـه قـرار گیـرد .البتـه در همیـن زمینـه از جملـه موانع تغییـر رفتار

سـازمان کمک مـی نمایـد(.)32

تاثیـر قابـل مالحظـه ای بـر روی نتایـج سـازمانی دارد .تکیـه بـر ایـن

آموزشـی و ارتقـای مهارتهـای کاری بـر سـطوح تعهـد سـازمانی

تصمیـم گیـری هـای اخالقـی در طـی فعالیـت هـای روزانـه شـان

سـطح مهارتهـای پرسـتاری باعـث باالرفتـن میـزان تعهـد سـازمانی

سـازمان الزم اسـت میـزان آموزش اخلاق حرفه ای در سـازمان مورد

ارتباطـی اسـت کـه بـه افزایـش تعهـد سـازمانی و کاهـش خـروج از
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نتایـج حاصـل از آزمـون همبسـتگی پیرسـون در جـدول

اخالقـی در هـر سـازمانی ،جهـل و نـا آشـنایی کارکنـان نسـبت بـه

رابطــه ی اخالق حرفه ای با ...

وجـود كدهـاي اخالقـي نظيـر :احتـرام و آمـوزش بـه بيمـار،

اخلاق حرفـه ای ،تعهد سـازمانی ،تعهد عاطفی ،تعهد مسـتمر و تعهد

يـا امتنـاع از درمـان ،حـق دسترسـي بـه اطالعـات و ارتقـاي كيفيـت

قـرار داشـته و بیـن اخالق حرفـه ای و ابعـاد تعهد سـازمانی(عاطفی،

صداقـت ،مسـئولیت پذیـری ،حفـظ اسـرار و رازداري ،حـق قبـول
مراقبـت بـوده اسـت كـه مـي توانـد بـه عنـوان منبـع اوليـه اي بـراي

هنجـاری پرسـتاران در بیمارسـتانهای مورد مطالعه در سـطح متوسـط

مسـتمر و هنجـاری) همبسـتگی مثبـت و معنی داری وجـود دارد.

مهـم تریـن مانـع رعایـت معیارهـای اخلاق حرفـه ای در عملکـرد

سـازمانی بـا متغیرهـای دیگـر سـازمان ماننـد میـزان رشـد و بالندگی

عهـده دارنـد ،بنابرایـن بـا توجه به مطالعات بیان شـده مـی توان گفت

همچنین پیشـنهاد می شـود که جهت آشـنایی پرسـتاران در محیط کار

نتیجـه افزایـش رضایتمندی می گـردد(.)34

بـه صـورت آموزشـهای ضمن خدمـت برگزار گـردد .ارتقـای اخالق

چنـد کمبـود پرسـنل و تدوین شـیفت های نامناسـب کاری بـه عنوان

مـی تـوان پیشـنهاد نمـود کـه در پژوهشـهای آینـده رابطـه ی تعهـد

پرسـتاری اسـت ،اما پرسـتاران نقـش مهمـي در مراقبت از بيمـاران به

کارکنـان ،انگیزش کارکنان ،فرهنگ و جو سـازمانی نیز بررسـی شـود.

کـه آگاهـی پرسـتاران از حقوق بیمـار باعث بهبود رابطه بـا بیمار و در

بـا اصـول و مبانـی اخلاق حرفـه ای ،دوره ها و کارگاههای آموزشـی

از محدودیـت هـای ایـن پژوهـش اسـتفاده از پرسشـنامه و پر

حرفـه ای و تعهـد سـازمانی کارکنـان ،نیازمنـد توجـه ویـژه از سـوی

کـردن آن توسـط افـراد اسـت کـه مـی توانـد احتمـال سـوگيري در
هنـگام پاسـخ دهـي را افزایـش دهـد .یکـی دیگـر از محدویـت های

ایـن پژوهـش مربـوط بـه جامعـه ی آمـاری پرسـتاران مـی باشـد کـه
تعمیـم نتایـج حاصـل از ایـن پژوهـش به سـایر بیمارسـتانها را کاهش

مدیران ارشـد سـازمان می باشـد.

تشکر و قدردانی
نویسـندگان مقالـه بـر خـود الزم مـی دانند تـا از کلیـه افرادی

مـی دهد.

کـه در انجـام ایـن پژوهش ،آنها را یـاری کرده ،تقدیر و تشـکر نمایند.

نتیجه گیری

کننـده در مطالعـه اعالم مـی نمایند.
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Background and Aim: Organizational commitment is one of the important
elements in improving the quality of services and nursing job. Since, the
professional behavior is one of the most important variables in organization
success, the present study was designed with the aim of determination of
relationship between nurses' professional behavior and organizational commitment.
Materials and Methods: This was a cross sectional and descriptiveanalytical
study. Research statistical society included all nurses in Abdanan, Darehshahar, and
Dehloran in Ilam Province of Iran (N=198). Hundred and thirty one people were
selected using Cochrane's formula and random sampling. Data was
collected via professional behavior questionnaire and organizational commitement
questionnaire. Data was analyzed via descriptive and analytical statistics.
Results: The result of Pearson correlation test showed that there was a positive
and significant relationship between professional behavior and organizational
commitement (p<0/01=, r=0/558). Also there were positive and significant
relationships between professional behavior and nurses' emotional commitement
(p<0/01, r=0/435), nurses' continuous commitement (p<0/01, r=0/506) and nurses'
normative commitement (p<0/01, r=0/519).
Conclusion: There was a significant relationship between professional behavior
and organizational commitement of nurses. Therefore, we suggest that hospital
executives and policymakers provide appropriate situation for improving the
variables of nursing professional behavior.
Keywords: Professional Behavior, Organizational Commitement, Nurses, Ilam
Province, Iran
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